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Stwo rzo ny w la tach 60-tych
zbior nik re ten cyj ny na Na rwi,
zna ny ja ko Za lew Ze grzyń ski, jest
dziś jed nym z naj po pu lar niej szych
miejsc wy po czyn ku aglo me ra cji
war szaw skiej. Do jazd z Le gio no -
wa do Ze grza Po łu dnio we go jest
pro sty do słow nie i w prze no śni:
na le ży je chać War szaw ską. A je śli
chce my do stać się na miej sce ko -
mu ni ka cją pu blicz ną?

War szaw ski Za rząd Trans por tu
Miej skie go ka żde go ro ku uru cha -
mia do dat ko we kur sy au to bu sów,
od je żdża ją cych z Że ra nia do Nie -
po rę tu i Ze grza Po łu dnio we go.
Do jazd nad Za lew z naj bar dziej
wy su nię tej na pół noc dziel ni cy
War sza wy jest więc bar dzo wy -
god ny i zaj mu je w naj lep szym wy -
pad ku pół go dzi ny. Z po ło żo ne go
znacz nie bli żej je zio ra Le gio no wa
nie kur su je żad na li nia, bo le gio -
now skie au to bu sy je żdżą tyl ko

w gra ni cach mia sta, do wo żąc
do au to bu sów war szaw skich,
do któ rych po dat nik z Le gio no wa
do pła ca są sia do wi z War sza wy.

Pierw szym spo so bem na do sta -
nie się nad Za lew trans por tem
pu blicz nym jest… po je cha nie
do War sza wy. W cią gu 10 mi nut
do je żdża my z Le gio no wa na sta -
cję Że rań, na któ rej cze ka nas
ab sur dal nie nie wy god na (sta cja
jest nie do sto so wa na nie tyl ko dla
nie peł no spraw nych, ale ta kże
spraw nych w peł ni) prze siad ka
do 705 lub 735.

Spo sób dru gi to prze jazd Ko le -
ja mi Ma zo wiec ki mi bez po śred nio
do Nie po rę tu, skąd na jed ną
z naj po pu lar niej szych plaż jest
mniej niż ki lo metr. Teo re tycz nie
świet nie, ale roz kład Ko lei Ma zo -
wiec kich na tej tra sie to ab surd.
W so bo tę mo żna od je chać z Le -
gio no wa o 11:47 i do trzeć do Nie -

po rę tu po 12 mi nu tach. Do sko na -
le! Ale je śli chce my spę dzić
na pla ży po po łu dnie… Czy ktoś
wy obra ża so bie 7-ki lo me tro wą
pod róż trwa ją cą 3 go dzi ny i 22
mi nu ty? Od jazd z Le gio no wa
o 15:40, prze jazd do War sza wy
Wschod niej, spa cer przez go ścin -
ną Pra gę do War sza wy Wi leń -
skiej, prze jazd do… Tłusz cza (!)
i do pie ro stam tąd do Nie po rę tu.
Nad Za le wem je ste śmy po 19:00.
Czy żby dziu ra w roz kła dzie Ko lei
Ma zo wiec kich…?

Dziu rę tę ła ta ją na wła sną rę kę
pry wat ni prze woź ni cy au to bu so -
wi, ob słu gu ją cy na ca łym Ma zow -
szu tra sy uło żo ne we dług so bie
tyl ko zna nych sche ma tów, czę sto
ma ją cy ta bor z po przed niej epo ki
i po tra fią cy przy je chać przed cza -
sem, po cza sie al bo wca le. Gdzie
ko lej nie mo że, tam bu sa po śle.

DG

Mamy gorszy dojazd niż Warszawa

Czym dojedziemy nad Zalew?
� Z Legionowa nad Zalew Zegrzyński jest 7 kilometrów, ale komunikacją publiczną trzeba
tam jechać przez Białołękę albo… gdyby nie screen z rozkładu jazdy, nikt by nie uwierzył.

Stworzony
w latach
60-tych
zbiornik

retencyjny
na Narwi,

znany jako
Zalew

Zegrzyński,
jest dziś
jednym

z najbardziej
popularnych

miejsc
wypoczynku
aglomeracji

warszawskiej



Kino po sąsiedzku
� Po miesiącach
oczekiwania firma GTC
uzyskała prawomocne
pozwolenie na budowę
na Tarchominie centrum
handlowego o powierzchni
ponad 60 tys. m2.

O bu do wie cen trum han dlo we go
przy Świa to wi da, w po bli żu urzę du
dziel ni cy, sły chać by ło od lat, ale
do pie ro te raz mo żna na 100% po -
wie dzieć, że Ga le ria Pół noc na po -
wsta nie. Kom pleks o po wierzch ni
han dlo wej po nad 60 tys. m2 zo sta -
nie zbu do wa ny przy skrzy żo wa niu
Świa to wi da z Trak tem Nad wi ślań -
skim. To do sko na ła wia do mość dla
„mi ło śni ków ga le rii han dlo wych”

z Tar cho mi na, Ja błon ny i Le gio no -
wa, któ rzy obec nie mu szą do je -
żdżać do Ar ka dii lub na Tar gó wek.
W skład Ga le rii Pół noc nej wej dzie
m.in. mul ti pleks.

Pra ce ma ją po trwać mak sy mal -
nie 22 mie sią ce – otwar cia mo żna
więc spo dzie wać się la tem 2017
ro ku.

DG

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

„Po le cam. Po pierw szej wi zy cie zde cy do wa łem się na ko lej ne.
Pan Mi ko łaj usta lił przy czy nę pro ble mu i pra cu je my nad je go usu -
nię ciem. Ma ło te go, mo ja żo na też się za pi sa ła na wi zy tę. Na praw dę
po le cam – in dy wi du al ne po dej ście do ka żde go pa cjen ta i rzad ko
spo ty ka ne oso bi ste za an ga żo wa nie, po par te wie dzą o ana to mii czło -
wie ka i pro fe sjo nal nym ma sa żu”. K.

Chcesz pozbyć się bólu?
Wrócić do pełnej sprawności?
Zregenerować swoje mięśnie?

Arena Legionowo, ul. B.Chrobrego 50B/23 
oraz wizyty domowe tel: 504-498-488

www.proreh.pl

REHABILITACJA SPORTOWA 
I ORTOPEDYCZNA

Mgr Mikołaj Krekora

Specjalizujemy się w
rehabilitacji ortopedycznej 

i sportowej. Skutecznie
zwalczamy bóle stawów,

zmęczenie mięśni i dolegliwości
kręgosłupa. Skorzystaj z

profesjonalnej pomocy i dołącz
do grona zadowolonych

pacjentów. 

Afe ra w ko ście le gar ni zo no -
wym wy bu chła na po cząt ku 2012
ro ku, gdy oka za ło się, że 37-let ni
ksiądz Ja cek S. współ żył z nie let -
nią chó rzyst ką. Gdy za szła w cią -
żę, na kło nił ją do abor cji, któ rą
sam sfi nan so wał. Póź niej oka za ło
się, że spra wa do ty czy ła więk szej

licz by dziew czy nek. Po po sta wie -
niu za rzu tów ka płan zo stał „wy -
da lo ny ze sta nu ka płań skie go”
a na stęp nie usu nię ty z gro na osób
wy świę co nych.

Ja cek S. od wo ły wał się od wy -
ro ku ka żdej ko lej nej in stan cji aż
spra wa tra fi ła do Są du Naj wy -

ższe go. Na pró żno. By ły ksiądz
zo stał uzna ny win nym do pro wa -
dze nia in nej oso by prze mo cą,
groź bą bez praw ną lub pod stę pem
do ob co wa nia płcio we go, ob co -
wa nia z oso bą po ni żej lat 15, do -
pro wa dze nia przez nad uży cie sto -
sun ku za le żno ści oso by ma ło let -
niej do ob co wa nia lub in nej czyn -
no ści sek su al nej oraz na kło nie nia
do nie le gal nej abor cji. Sąd Naj -
wy ższy pod trzy mał wy rok dzie się -
ciu lat wię zie nia.

DG

Sąd Najwyższy: eksksiądz winny
� Sprawa księdza-pedofila z kościoła garnizonowego
w Legionowie ciągnęła się przez ponad trzy lata, ale to już
koniec. Sąd Najwyższy podtrzymał wyrok niższych instancji.

Fir ma Phi li piak In ve st ment zaj -
mu ją ca się ko mer cja li za cją cen trum
han dlo we go za po wia da, że zo sta nie
ono otwar te pod ko niec te go ro ku.
Na pla cu przy Bie dron ce po wsta nie

par te ro wy obiekt o po wierzch -
ni 1400 m2, na któ rej znaj dzie się
pięć lo ka li han dlo wo-usłu go wych
o po wierzch ni od 120 do 450 m2.
Obiekt jest tak za pro jek to wa ny, że

do ka żde go skle pu bę dzie od dziel -
ne wej ście, co po zwo li na wy god ne
za ku py. Klien ci skle pów bę dą mie li
do dys po zy cji 46 miejsc par kin go -
wych. Na ra zie nie wia do mo, ja kie
sie ci po ja wią się na Pia skach, jed -
nak pa trząc na in ne po dob ne
obiek ty, któ ry mi zaj mo wa ła się fir -
ma Phi li piak In ve st ment, mo żna
do my ślać się, że w Le gio no wie
otwar te zo sta ną de li ka te sy.
W ostat nim cza sie na war szaw skiej
Wo li przy ul. Sied mio grodz kiej fir -
ma otwo rzy ła Api Mar ket, a w Ra -
cią żu i No wym Mie ście nad Pi li cą
skle py sie ci To paz.

Wjazd do ga le rii za pla no wa no
od ul. Ze grzyń skiej.

AS

Minigaleria handlowa – tym razem na Piaskach
� Jeszcze w tym roku na Piaskach powstanie nowa galeria handlowa.
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Na stro nach in ter ne to wych urzę -
du mia sta nie znaj dzie my dziś in for -
ma cji o nad cho dzą cych pod wy żkach
opłat za wo dę i ście ki, a bę dą one
wpro wa dzo ne już od lip ca. W Le -
gio no wie do po nad 90 pro cent
miesz kań ców wo dę do star cza gmi -
na, po przez po wo ła ną spe cjal nie
do te go ce lu spół kę miej ską – PWK
(Przed się bior stwo Wod ociągowo -
-Ka na li za cyj ne). Za po śred nic twem
tej spół ki więk szość od pro wa dza ta -
kże swo je ście ki. No we ce ny wzro -
sną aż o 10 proc. Dla prze cięt nej ro -
dzi ny bę dzie to więc ró żni ca kil ku -
na stu do dwu dzie stu kil ku zło tych
mie sięcz nie na jed nym ra chun ku.

Ile?
Od lip ca w Le gio no wie za metr

sze ścien ny wo dy za pła ci my 4 zł
net to (te raz 3,59 zł), a za ście ki
aż 7,58 (te raz 6,98 zł), co da je

w su mie 11,58 zł za miast do tych -
cza so wej kwo ty 10,57 zł. Bio rąc
pod uwa gę 4 m3 śred nie go zu ży cia
wo dy na jed ną oso bę, ró żni ca jest
spo ra. Od lip ca za pła ci my
za to 50,49 zł, obec nie ra chu nek
jest o po nad 4 zł mniej szy.

Czy to du żo w po rów na niu z in -
ny mi gmi na mi? PWK twier dzi, że
nie.

– Otrzy ma li śmy od pre ze sa
PWK ze sta wie nie, ma ją ce (chy ba)
uspra wie dli wić pro po no wa ne pod -
wy żki. Z ze sta wie nia po rów naw -
cze go z ośmio ma in ny mi gmi na mi
ma wy ni kać, że u nas jesz cze nie
jest tak źle – mó wi rad ny Le szek
Smu niew ski i za PWK wy li cza:
Ząb ki – 14 zł za metr wo dy i ście -
ków, Mar ki – 14,16 zł. Co cie ka we,
ra czej nie przy pad ko wo w tym ze -
sta wie niu za bra kło jed nak in nych,
du żo tań szych oko licz nych miast

i gmin, jak cho cia żby No we go
Dwo ru Ma zo wiec kie go.

– Prze ana li zo wa łem sy tu ację
w 28 miej sco wo ściach na te re nie
Ma zow sza. Przy znam szcze rze, że
efekt mo ich „ba dań” moc no mnie
za sko czył, gdyż oka za ło się, że na -
wet przed lip co wy mi pod wy żka mi
usłu gi te są u nas sto sun ko wo dro -
gie, a prze cież ce ny ma ją sko czyć
jesz cze o 10 pro cent! W No wym
Dwo rze miesz kań cy pła cą 10,42 zł,
w Na siel sku 6,55 za metr wo dy
i ście ków – pod kre śla Le szek
Smu niew ski. W przy go to wa nym
ze sta wie niu Le gio no wo pla su je się
w czo łów ce naj dro ższych miast.

Co cie ka we, pod czas se sji rad ni
nie po par li wpro wa dze nia przez
PWK pod wy żek, ale zgod nie
z pra wem ich opi nia nie jest w ża -
den spo sób dla spół ki miej skiej

wią żą ca. No we ce ny i tak zo sta ną
wpro wa dzo ne.

AS
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Kie dy dwa mie sią ce te mu py ta -
li śmy in we sto ra o ter min wzno -
wie nia prac przy Ga le rii w cen -
trum mia sta, za po wia dał, że roz -
pocz ną się one na prze ło mie
kwiet nia i ma ja. Do dziś jed nak
plac bu do wy świe ci pust ka mi. Be -
to no wy szkie let wciąż stra szy
prze chod niów.

– Ter min wzno wie nia prac rze -
czy wi ście się prze su nął, a wy ni ka
to z przed łu ża ją ce go się okre su
tzw. mo bi li za cji wy ko naw cy, któ ry
mu si zwieźć lu dzi i sprzęt, ma te -
ria ły itp. Po win ni śmy ru szyć w cią -
gu dwóch ty go dni – za po wia da
Grze gorz Pę kal ski z fir my Re ta il
Con cept, któ ra zaj mu je się do -
radz twem w za kre sie han dlo wym

i ko mer cja li za cją obiek tu na zle -
ce nie in we sto ra. Pod kre śla też, że
nie zmie nia się ter min otwar cia
Ga le rii – pierw szy kwar tał przy -
szłe go ro ku.

W naj bli ższym cza sie prze ko na -
my się, czy pro ble my z bu do wą
Ga le rii, któ rych od po cząt ku nie
bra ko wa ło, fak tycz nie się skoń -
czy ły. Przy po mnij my: pod ko -
niec 2013 ro ku są sie dzi in we sty cji
zło ży li za strze że nia do ty czą ce bu -
do wy, nie ofi cjal nie wia do mo, że
pro ble mem by ło kil ka dzie siąt
cen ty me trów nie zgod ne z pro jek -
tem. Pra ce sta nę ły, a in we stor
mu siał zak tu ali zo wać i uzu peł nić
do ku men ta cję.

AS

Galeria Legionowo ruszy?
� Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, plac budowy
u zbiegu Mrugacza i Piłsudskiego wciąż stoi pusty.

Legionowo jedno z najdroższych na Mazowszu

Podwyżka opłat za wodę i ścieki
� O 10 procent więcej zapłacimy od lipca za wodę i ścieki. Tym samym Legionowo
dołącza do najdroższych gmin na Mazowszu.

W Nowym Dworze
mieszkańcy
płacą 10,42 zł,
w Nasielsku 6,55 za metr
wody i ścieków
– podkreśla radny Leszek
Smuniewski.





Sa mo cho dy in te re so wa ły go
od za wsze. Już ja ko na sto la tek
po sta no wił zwią zać swo ją przy -
szłość z mo to ry za cją i po szedł
do tech ni kum sa mo cho do we go.
Tam krok po kro ku po zna wał taj -
ni ki za wo du me cha ni ka, prak ty -

ku jąc na wszech obec nych wów -
czas du żych i ma łych fia tach. Ta -
kim au tem po je chał też na swój
pierw szy rajd. Dzi siaj, choć na co
dzień ma do czy nie nia z no wo cze -
sny mi, cza sem wręcz luk su so wy mi
sa mo cho da mi, pol skie fia ty są
sta le obec ne w je go ży ciu. Do sta -
ją od Ar ka Kacz mar czy ka dru gą
szan sę.

– Sen ty ment po zo stał do dziś.
Mój naj star szy fiat, naj cen niej szy,
to mo del 125p z 1968 r. Pierw sza
pro duk cja te go mo de lu. Ra tu ję te
nie sa mo wi te po jaz dy przed ka sa -
cją i zło mo wi skiem. Fia ty, któ re
tra fia ją w mo je rę ce, do sta ją dru -
gie ży cie. Pra cy za wsze jest bar -
dzo du żo, bo od bu do wu ję au ta
od pod staw. Cza sem ta ka re no -
wa cja trwa na wet kil ka lat – mó wi
Arek. – Mam wie le ulu bio nych
sa mo cho dów, ale tyl ko 125p ma ją
dla mnie du szę i są wy jąt ko we
– do da je pa sjo nat.

Start w raj dzie
Arek nie tyl ko od bu do wu je za -

byt ko we sa mo cho dy. Star tu je ni mi
w raj dach. Przed nim ko lej na wy -
pra wa we wło skie Al py: rajd
„Złom bol”, eks tre mal na wy pra wa
dla szczyt ne go ce lu, ja kim jest
zbiór ka pie nię dzy na za kup rze czy
dla dzie ci z do mów dziec ka. – To

nie wa ka cje w kom for to wym ho te lu
a eks tre mal na wy pra wa bez ja kie -
go kol wiek wspar cia ze stro ny or ga -
ni za to rów! Nie ma me cha ni ków,
nie ma as si stan ce, nie ma la we ty,
nie ma psy cho lo ga, nie ma czę ści,
a sprzęt jest sta ry i zmę czo ny! Nikt
wcze śniej nie spraw dza tra sy ani
miejsc noc le gów – opo wia da.

Wy pra wa jest eks tre mal na, ale
pie nią dze, któ re uda je się ze brać,
nie ba ga tel ne. W ubie głym ro ku
by ło to ok. 700 tys. zł.

Do te go raj du Arek przy go to -
wu je się od kil ku lat.

– Ostat nio, trzy la ta te mu
na dwa ty go dnie przed wy jaz dem
zła ma łem no gę. Mam na dzie ję, że

tym ra zem nic mi nie prze szko dzi.
Je dzie my we wło skie Al py, tam -
tej sze dro gi – gór skie ser pen ty ny
– plus sierp nio we tem pe ra tu ry
i sa mo chód z PRL bez kli ma ty za -
cji to praw dzi we eks tre mum.
Awa rie ze wzglę du na wiek sa mo -
cho dów to nor ma, a na wy pra wie
ka żdy jest zda ny tyl ko na sie bie
– ba ga żnik po brze gi wy pcha ny
jest czę ścia mi sa mo cho do wy mi.
Ka żdy sa mo chód jest okle jo ny re -
kla ma mi spon so rów, a uczest ni cy
raj du prze zna cza ją ca ły do chód
na cel cha ry ta tyw ny. Dzię ki te mu
pie nią dze tra fia ją w 100%
do cho rych dzie ci z do mów dziec -
ka – mó wi Arek.

Ko le dzy z te amu na mó wi li Ar -
ka na wy jazd „bra tem” fia ta 125p
– ła dą 2107 – bo ma lep sze chło -
dze nie sil ni ka. We trzech bę dą
zdo by wać al pej skie szczy ty.

AS
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Osobowość z Legionowa

Ratuję te niesamowite pojazdy przed złomowiskiem
� Właściciel komisu samochodowego, mechanik i wielki pasjonat rajdów. Samochody to sposób na życie Arka Kaczmarczyka – miłośnika
polskich fiatów 125p, który rusza w Alpy, by wspomóc dzieci z domów dziecka.

Arek nie tylko
odbudowuje zabytkowe
samochody. Startuje nimi
w rajdach.

Mam wiele ulubionych samochodów, ale tylko 125p mają dla mnie duszę



NIERUCHOMOŚCI
·Sprzedam działkę 2000 m2, w tym 1000 las.
Wieś Wysychy kierunek Wyszków, 44 km od
Warszawy. Ogrodzona, prąd, woda, dogodny
dojazd. Niezabudowana, możliwość budowy
domów jednorodzinnych. 508-385-718

DOM SPRZEDAM
·Dom jednorodzinny 117,54 m, działka 583 m2,
cena 660000 zł. Góra – 3 pokoje i łazienka, dół
salon, kuchnia otwarta, jadalnia, łazienka. Osiedle
zamknięte ul. Mehoffera Choszczówka. Cena do
negocjacji. 695-57-90-90

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·Sprzedam 2000 m2, w tym 1000 m2 las.
Niezabudowana. Ogrodzona siatką. Prąd-siła.
Woda na działce i wodociąg w drodze. Wysychy,
kierunek Wyszków. 95 tysięcy zł. 508-385- 718

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Wawer 660-281-236

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem,
z problemem prawnym 796-796-596

NAUKA
·SZKOŁA MUZYCZNA CASIO Tarchomin
– keyboard, fortepian, organy, akordeon,
gitara klasyczna, gitara elektryczna,
gitara basowa, perkusja, flet, wokal
– tel. 511-486-484

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h, wywóz starych mebli
z mieszkań, piwnic 663-833-288

DOM I OGRÓD

OODDKKOOMMAARRZZAANNIIEE,,  UUSSUUWWAANNIIEE  KKUUNN,,  GGRRYYZZOONNII,,
KKAARRAALLUUCCHHÓÓWW,,  OODDKKAAŻŻAANNIIEE  2222 667799--7799--4499,,

660055--332255--884499

·Tanie wędzarnie ogrodowo-turystyczne
691-496-811 www.wedzarnia-ogrodowa.pl.tl

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

·Dachy rynny obróbki. Docieplenia tynki
akrylowe i silikonowe. Bezpłatna wycena.
Materiały wykonawstwo. Białołęcka 166a tel.22
741-85-61, 535-129-756
·Hydrauliczne A-Z 510-628-039
·Kontener Biurowo-Budowlany 3300 zł
504-629-855
·Montaż PODŁÓG drewnianych 515-377-714

FINANSE
·FINANSOWANIE PROJEKTÓW ROMAN DURA
TEL. 502-097-683
·Multi Agencja Ubezpieczeniowa Concretum sp.z
o.o ul. Wrzeciono 59, Warszawa. Zaprasza pn – pt
w godz. 9:00 – 18:00 biuro@concretum.org.pl,
www.concretum.org.pl lub 694-498-938,
604-576-903
·Pożyczka!!! Umowa o pracę do 25.000;
emerytura, renta do 25.000; umowa zlecenie do
4.000; umowa o dzieło do 4.000; na działalność
do 20.000. Zadzwoń 518-480-251
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

TURYSTYKA
·Blisko morza – Pensjonat Lila w Karwi
k. Jastrzębiej Góry zaprasza na
wypoczynek wakacyjny. Oferujemy
pokoje 2-3-4 osobowe. Tel. 601-278-524

DAM PRACĘ

MMaarrccPPooll  SS..AA..  nnaajjwwiięękksszzaa  ppoollsskkaa  ssiieećć  sskklleeppóóww
ssppoożżyywwcczzyycchh  ppoosszzuukkuujjee  ddoo  nnoowwoo  oottwwiieerraanneeggoo
sskklleeppuu  ww SSttaanniissłłaawwoowwiiee  PPiieerrwwsszzyymm  oossóóbb  ddoo

KKaaddrryy  KKiieerroowwnniicczzeejj  oorraazz  pprraaccoowwnniikkóóww  sskklleeppuu..  CCVV
nnaa  aaddrreess::  pprraaccaa@mmaarrccppooll..wwaaww..ppll..  KKoonnttaakktt::

2222 554477--0055--4422

PPoosszzuukkuujjeemmyy  MMAAGGAAZZYYNNIIEERRAA  ((wwyymmaaggaannee
uupprraawwnniieenniiaa  nnaa  wwóózzkkii  wwiiddłłoowwee  ii bbaaddaanniiaa  eeppiiddeemm..--

ssaanniitt..)),,  pprraaccaa  ww LLeeggiioonnoowwiiee,,  kkoonnttaakktt::
kkaaddrryy@ppiieekkaarrnniiaannoowwaakkoowwsskkii..ppll

SSeerrwwiissaanntt  uurrzząąddzzeeńń  cchhłłooddnniicczzyycchh
ii kklliimmaattyyzzaaccyyjjnnyycchh  zz ddoośśwwiiaaddcczzeenniieemm..  TTeell..

660022--1188--9955--3366

·Zatrudnimy ELEKTRYKA/MECHANIKA
(wymagane doświadczenie na podobnym
stanowisku i SEP 1kV) praca
w Legionowie, kontakt:
kadry@piekarnianowakowski.pl

ZZaattrruuddnniimmyy  PPRRAACCOOWWNNIIKKÓÓWW  PPRROODDUUKKCCJJII,,
kkoonnttaakktt::  2222 776677--0044--5577  lluubb  bbeezzpp..  uu KKiieerroowwnniikkaa

ppoonn--pptt  88..00----99..3300,,  LLeeggiioonnoowwoo  uull..  SSzzaarryycchh
SSzzeerreeggóóww  1111

WYPOCZYNEK
·MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM.
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80, WWW.SZCZEPANKOWO.PL

RÓŻNE
·Kupię betoniarkę i garaż blaszak 601-501-905
·Skup książek – dojazd 602-254-650
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI

·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·ANTYKI, MEBLE, OBRAZY, SREBRA, PLATERY,
KSIĄŻKI, POCZTÓWKI, SZABLE, BAGNETY,
ORZEŁKI, ODZNACZENIA, RYNGRAFY,
BIBELOTY TEL. 601-336-063
·Kupię stare motocykle – części: silniki, ramy,
baki, koła, kosze i militaria do 45 r. szable,
bagnety, hełmy, czapki, mundury, odznaki
505-529-328
·Radio lampowe z zegarem firmy Zonenberg
– Konsul – ukf czynny. Tel 22-811-38-14
·Taśmy z nagraniami lat 60-70. Tel
22-811-38-14

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·Każdy stary 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125p, 126 T. 513-513-988

OGŁOSZENIA DROBNE

NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  ttaacchh 5500..
uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee  ww PPooll  --
ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję je śli
cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad mier ne go

ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy ma ga ją przy go to -
wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go ro dza ju pro tez, w tym
wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej
ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły
ana to micz ne, któ re prze szka dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej.
Jed nak tym co naj bar dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no -
wych, jest brak ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie
ma ją kla mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Zatrudnimy 
dziennikarzy lokalnych

handlowców

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl
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Na MPK na rze ka li za rów no
miesz kań cy, jak i urząd mia sta.

No wy prze targ wy gra ła fir ma
Part ner Go spo dar ka Od pa da mi,
któ ra za ofe ro wa ła naj ni ższą ce nę
za swo je usłu gi spo śród ośmiu
przy stę pu ją cych (400 ty się cy zło -
tych mie sięcz nie). Po tem jed nak
za czę ły się ko ro wo dy praw ne:
Ostro łę ka zło ży ła pro test, izba
od wo ław cza go od da li ła – ale wte -
dy zwy cięz ca wy co fał swo ją ofer -
tę, a na je go miej sce we szło…
MPK Pu re Ho me z Ostro łę ki,

któ re go ofer ta by ła dru ga w ko lej -
no ści.

Tak więc od 1 lip ca nie zmie ni
się od bior ca śmie ci ani ce na
za ich wy wóz. Je dy na zmia na to
czę sto tli wość od bio ru od pa dów
zie lo nych (z czte rech do sied miu
ra zy rocz nie) oraz ko lo ry wor ków
na od pa dy. Umo wa mia sta
z MPK bę dzie obo wią zy wać
do koń ca czerw ca 2016. Czy fir ma
wy cią gnie wnio ski z uwag miesz -
kań ców?

(wt)

Narzekaliście na wywóz
śmieci? Firma zostaje
� Choć przetarg na nowego odbiorcę śmieci
w Legionowie wygrała firma warszawska, to jednak od
1 lipca będzie to nadal robiło MPK z Ostrołęki. Dlaczego?

Skrzy żo wa nia rów no rzęd ne to
roz wią za nia co raz czę ściej po ja -
wia ją ce się w mie ście i wszyst ko
wska zu je na to, że w przy szło ści
bę dzie ich jesz cze wię cej. Naj wię -
cej zna ków z cha rak te ry stycz nym
krzy ży kiem stoi w tej chwi li w Lu -
dwi si nie i na Przy stan ku. Sto sun -

ko wo naj now sze funk cjo nu ją
przy ul. Par ko wej i Ma zo wiec kiej.

Miesz kań cy nie są za chwy ce ni
ta ki mi zmia na mi. – Kom plet nie
bez sen su. Jest wie lu nie dziel nych
kie row ców, któ rzy gu bią się w ta -
kich miej scach, po mi mo ja snych
za sad, że pierw szeń stwo ma ją nad -
je żdża ją cy z pra wej stro ny. A co

je śli czte rech ta kich kie row ców
jed no cze śnie pod je dzie do skrzy -
żo wa nia? Prze pi sy te go kom plet -
nie nie re gu lu ją, więc na skrzy żo -
wa nie wje dzie pierw szy od wa -
żny. I co da lej w przy pad ku stłucz -
ki? – za sta na wia się pan Ma riusz.

Głów nym ce lem wpro wa dze nia
skrzy żo wań rów no rzęd nych jest
spo wol nie nie ru chu, a przez to
zwięk sze nie bez pie czeń stwa. Jed -
nak jest to roz wią za nie, któ re bu -
dzi mie sza ne uczu cia wśród lu dzi.

– Po pierw sze przy zwy cza je nie
– je żdżąc przez kil ka na ście lat
dro gą głów ną, nie któ rym tak to
we szło w krew, że cię żko bę dzie
wpro wa dzić na wyk częst sze go ha -
mo wa nia. Kie row cy zwy kle kry -
tycz nie oce nia ją wpro wa dze nie
rów no rzęd nych skrzy żo wań, gdyż
zmniej sza się płyn ność ru chu.
Miesz kań cy oko licz nych do mów
– prze ciw nie – mó wi rad ny Le -
szek Smu niew ski i do da je, że
skrzy żo wa nia rów no rzęd ne, choć
nie ka żde mu się to po do ba, to

sku tecz ny śro dek za rad czy
na ostu dze nie za pa łu zbyt krew -
kich po sia da czy czte rech kó łek.

Za sko czo na po my słem zmian
jest le gio now ska po li cja, któ ra
od nas do wie dzia ła się o pla nach
dro go wej re wo lu cji na więk szo ści
gmin nych skrzy żo wań.

– Czy skrzy żo wa nia rów no rzęd -
ne po pra wią bez pie czeń stwo?
Naj bez piecz niej szy mi roz wią za -
nia mi są ron da. Na pew no
po zmia nach ci, któ rzy je żdżą
na pa mięć bę dą mu sie li za cząć
zwra cać uwa gę na zna ki. To naj -
wa żniej sze i nie za le żnie od ro dza -
ju skrzy żo wań prze strze gaj my
prze pi sów, pa trz my na zna ki i nie
jeź dzij my na pa mięć – prze strze -
ga Emi lia Ku li gow ska z le gio now -
skiej KPP.

Li sty skrzy żo wań, na któ rych
sta nę ły by no we zna ki, nie ma.
Zmia ny miał by jed nak do ty czyć
„więk szo ści dróg gmin nych”. Jak
oce nia cie po mysł?

AS

Rewolucja na legionowskich drogach?
� Czy w Legionowie powinno być więcej skrzyżowań równorzędnych? Taki
pomysł zgłosili nasi radni. Mieszkańcy kręcą nosem. Policja również.

Czy skrzyżowania
równorzędne poprawią
bezpieczeństwo?
Najbezpieczniejszymi
rozwiązaniami są ronda
– ocenia Emilia Kuligowska
z legionowskiej KPP.

Takich skrzyżowań będzie coraz więcej




