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Nad se an sa mi bez wy cho dze nia
z sa mo cho du w Le gio no wie już my -
śla no, szcze gól nie że po dob ne ini -
cja ty wy w War sza wie cie szą się spo -
rym po wo dze niem. Do urzę du mia -
sta wpły wa ły proś by miesz kań ców
o zor ga ni zo wa nie ta kie go ki na.
– Bra li śmy pod uwa gę m.in. lo ka li -
za cję na par kin gu przy Kau flan dzie,
bo trze ba du że go te re nu, by ta kie

ki no uru cho mić – mó wi Ta ma ra
Myt kow ska, rzecz nicz ka ra tu sza.

Tam jed nak ki na nie bę dzie.
Za tem gdzie? Na tar go wi sku
miej skim. Jak do wie dzie li śmy się
w urzę dzie mia sta, to wła śnie
tam 12 wrze śnia za de biu tu je ki no
sa mo cho do we. Na ra zie bę dzie to
jed no ra zo we wy da rze nie, or ga ni -
zo wa ne przez Miej ski Ośro dek

Kul tu ry. Nie wia do mo jesz cze, ja -
ki film bę dzie mo żna zo ba czyć,
ale se ans od bę dzie się w ra mach
ki na ple ne ro we go.

A 29 sierp nia przy Ma ry wil -
skiej 44 na Bia ło łę ce bę dzie mo -
żna zo ba czyć film „Za gi nio na
dziew czy na”. Po czą tek se an su
o 21.00.

(wt)

Autokino będzie w Legionowie!
� Najbliżej Legionowa kino samochodowe działa na warszawskiej Białołęce. Są
jednak szanse na to, że pojawi się dużo bliżej…

I li ga zo sta ła wy gra na przez pił -
ka rzy KPR bra wu ro wo – te raz
klub wra ca do naj wy ższej kla sy
roz gryw ko wej i przed za wod ni ka -
mi sta ją no we wy zwa nia.
W pierw szy week end wrze śnia
szczy pior ni ści ja dą do Wro cła wia
na mecz z tam tej szym Ślą skiem,
zaś 9 wrze śnia za gra ją u sie bie

w Or le nem Wi słą Płock, któ ra
w mi nio nym se zo nie zdo by ła ty tuł
wi ce mi strza Pol ski.

– Mie li śmy je den cel: po wrót
do PGNiG Su per li gi. I ten cel
osią gnę li śmy, ale my śląc już
o grze w naj wy ższej kla sie roz -
gryw ko wej naj wa żniej sze by ło
utrzy ma nie trzo nu ze spo łu z po -

przed nie go se zo nu w PGNiG Su -
per li dze. To się nam uda ło. Je -
stem prze ko na ny że do star czy my
na szym ki bi com i na sze mu mia stu
du żo emo cji – mó wi pre zes KPR
Le gio no wo Ar ka diusz Kar dy ka.

Trzy ma my kciu ki za na szych
szczy pior ni stów. Po wo dze nia!

(red)

KPR będzie gościć wicemistrza Polski
� Legionowscy szczypiorniści w tym sezonie będą podbijać parkiety Superligi.
Pierwsze spotkanie rozegrają na wyjeździe, później zmierzą się z wicemistrzami kraju.
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Masz po li sę od nie bez piecz -
nych wy pad ków lub na ży cie,
a ubez pie czy ciel ro bi wszyst ko, by
wy pła ta od szko do wa nia by ła jak
naj ni ższa? Fun da cja Lex Spe cia lis
ofe ru je bez płat ną po moc oso bom
po szko do wa nym w wy pad kach
dro go wych, po wsta łych przy wy -
ko ny wa niu pra cy, w spra wach
zwią za nych z błę da mi me dycz ny -
mi oraz upad ka mi na dro dze.
Z jej po mo cą kwo ta od szko do wa -
nia mo że wzro snąć kil ka krot nie!

Za wie ra nie umów ubez pie cze -
nia jest co raz bar dziej po wszech -
ne wśród Po la ków. Za kup po li sy
w wie lu przy pad kach jest obo -
wiąz ko wy. Do ty czy to głów nie
ubez pie cze nia OC po sia da cza
po jaz du me cha nicz ne go. Ist nie je
rów nież gru pa ubez pie czeń do -
bro wol nych – naj po pu lar niej sze
są ubez pie cze nia na ży cie. Fakt
fak tem, że naj chęt niej ubez pie -
czy cie le wi dzie li by swo ich klien -
tów je dy nie ja ko płat ni ków skła -
dek. Pro blem za czy na się, gdy
ubez pie czo ne mu lub po szko do -
wa ne mu w wy pad ku na le ży za pła -
cić od szko do wa nie. Ubez pie czy -
cie le zna ją ró żne sztucz ki, by nie
wy pła cić ani gro sza…

Wy pa ca ją czte ry ra zy za ma ło
Dla te go Fun da cja Lex Spe cia -

lis chce po ma gać oso bom, któ -
rym ubez pie czy cie le za ni ża ją wy -
so ko ści kwot od szko do wań. Ze
sta ty styk są do wych, jak i ana liz
spraw są do wych pro wa dzo nych
przez praw ni ków współ pra cu ją -
cych z fun da cją wy ni ka, że kwo ty
od szko do wań wy pła ca nych do -
bro wol nie przez ubez pie czy cie li
są na wet czte ro krot nie ni ższe, niż
uzy ski wa ne wy ro kiem są do wym.
Ozna cza to, że za je den pro cent
uszczerb ku ubez pie czy ciel za pła ci
je dy nie ty siąc zł, a sąd za to sa mo
za or dy no wał czte ry ty sią ce!

Ja ki uszczer bek na zdro wiu?
Fun da cja po ma ga ta kże ofia -

rom od mo wy wy pła ty od szko do -
wa nia w przy pad ku nie wiel kich
szkód (scho rze nia nie są trak to -
wa ne ja ko trwa łe uszczerb ki
na zdro wiu; naj czę ściej do ty czy
to drob nych zła mań, zwich nięć,
ura zów tka nek mięk kich).

Przy czy na mi za ni ża nia przez
le ka rzy ubez pie czy cie li pro cen to -
we go uszczerb ku na zdro wiu jest
brak bez po śred nie go ba da nia po -
szko do wa ne go oraz błęd na ana li -

za do ku men ta cji me dycz nej. Ró -
żni ce są ko lo sal ne: w jed nej ze
spraw uszczer bek na zdro wiu te -
go sa me go ubez pie czo ne go je den
le karz okre ślił na 4%, a le karz in -
ne go ubez pie czy cie la na… 12%.

Nie pod pi suj cie ugo dy!
W jed nej ze spraw ubez pie czy -

ciel wy pła cił kwo tę ty siąc zł oraz
za pro po no wał ugo dę przy do pła cie
mar nych 500 zł. W wy ni ku dzia łań
fun da cji do pła cił kwo tę pię ciu ty -
się cy zł a spra wa nie jest za koń czo -
na. Po skie ro wa niu jej do są du po -
szko do wa ny mo że li czyć na kwo tę
dwu dzie stu ty się cy zł do pła ty. Pod -
pi su jąc ugo dę bez po mo cy praw nej
po szko do wa ny tra ci mo żli wość do -
ma ga nia się dal szych wy płat.

W przy pad ku od mo wy wy pła ty
za dość uczy nie nia za śmierć krew -
ne go z wy pad ku dro go we go przed
2008 ro kiem, po mi mo że Sąd Naj -
wy ższy na ka zał w wie lu orze cze -
niach wy pła tę pie nię dzy na rzecz
człon ków ro dzin ofiar wy pad ków,
ubez pie czy cie le od ma wia ją wy pła -
ty. Po wo łu ją się na brak pod sta wy
praw nej żą da nia.

Je że li spo tkał Cię po dob ny
pro blem lub od nio słeś ob ra że nia
i nie za wia do mi łeś ubez pie czy -
cie la – zgłoś się do nas. Na si
praw ni cy i kon sul tan ci udzie lą Ci
po trzeb nej bez płat nej po ra dy lub
bez płat nie spo rzą dzą pi smo
do ubez pie czy cie la.
„Fundacja Lex Specialis”
ul. Hoża 37/6,00–681 Warszawa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151
office@fundlex.pl
www.fundlex.pl

Porady prawne
Ubezpieczyciel cię naciągnął? Zgłoś się do nas

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Jak wy glą da co dzien ność miesz -
kań ców oko li cy? – Ko rek – co -
dzien nie, pół ki lo me tro wy co naj -
mniej, po obu stro nach szla ba nu
– pi sze do re dak cji pan Ma ciek,
któ ry przy słał nam po ni ższe zdję -
cia. – Dla nas, miesz ka ją cych
przy Kwia to wej, to wiecz ny smród
spa lin, ha łas sil ni ków i za ta ra so wa -
ne dro gi. Jak dłu go jesz cze? Czas

ocze ki wa nia na prze jazd mię -
dzy 17.00 a 19.00 to na wet 20 mi -
nut. Mój re kord – czte ry po cią gi.
To nie do znie sie nia! – pod kre śla.

War to przy po mnieć, że tu nel
w tym miej scu pla no wa ny był już
sześć lat te mu – wte dy po wsta ła
do ku men ta cja. Miał być prze zna -
czo ny tyl ko dla sa mo cho dów oso -
bo wych. Ja kie są na to szan se?

Ra czej nie wiel kie. Na czerw co -
wym po sie dze niu ko mi sji roz wo ju
mia sta za stęp ca pre zy den ta Ma -
rek Paw lak po in for mo wał rad -
nych, że ca ła do ku men ta cja zwią -
za na z pro jek tem tu ne lu z 2009 r.
oraz in for ma cje zwią za ne z fi nan -
so wa niem in we sty cji są już nie ak -
tu al ne. Do dał, że po pod wy żce
cen, praw do po dob ne wstęp ne
kosz ty bu do wy, to po nad 10 mln
zł. Mia sta na to nie stać.

Ma rek Pro ku rat, na czel nik wy -
dzia łu in we sty cji le gio now skie go
ma gi stra tu, pod kre ślił rów nież, że
ko lej nym pro ble mem pod czas
ewen tu al nej bu do wy tu ne lu by ła by
ko niecz ność spo wol nie nia po cią -
gów na tra sie War sza wa -Gdańsk,
na co nie chęt nie zgo dzi ła by się ko -
lej. Co to ozna cza? Tu nel na Kwia -
to wej ra czej nie po wsta nie – trze -
ba by od po cząt ku gro ma dzić do -
ku men ty, wy stę po wać o zgo dy
i szu kać fi nan so wa nia.

(wt)

Od czytelników

Tunel na Kwiatowej? Dokumentacja
dawno nieaktualna
� O tunelu w ciągu Polnej i Kwiatowej mówi się od dawna, ale czy są jeszcze szanse
na jego budowę?

Jed nym z nich jest „Po Sta re mu”
przy No wo dwor skiej w Łaj skach.
Nie le ży mo że naj bli żej, za to jest
ta nio i po do mo we mu – co dzien nie
zmie nia się me nu, a dwu da nio wy
obiad kosz tu je 13 zło tych. Pró żno
tu szu kać sza to brian dów czy pro fi -
tro lek: rzą dzą da nia pro ste, po żyw -
ne i smacz ne. I – co zde cy do wa nie
trze ba pod kre ślić – wszyst ko w bar -
dzo przy jem nym dla oka wnę trzu.

Je śli z „Po Sta re mu” ci nie
po dro dze – za wsze mo żna wy -
brać któ ryś z po zo sta łych le gio -
now skich ba rów. Jest choć by Ła -
such na Pił sud skie go, Sma czek
przy Ba to re go czy Gru ba Kaś ka
przy Nor wi da. Swo je po dwo je za -
mknął nie ste ty Ku charz Pol ski
na Sien kie wi cza.

Ma cie swo je go fa wo ry ta?
(red)

„Po staremu” nakarmi
po polsku, do syta
� W Legionowie nie znajdziemy wielu dobrych knajpek.
Ale mamy bary.

Skutecznie rehabilitujemy m.in.:
- po zabiegach operacyjnych
- po udarze mózgu
- przy schorzeniach neurologicznych
- pacjentów łóżkowych
- bóle kręgosłupa
- w chorobie zwyrodnieniowej stawów
Zadzwoń i skorzystaj z darmowej konsultacji z fizjoterapeutą!

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 I MASAŻ
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No wo bar ska, bo tak ro bo czo
na zy wa się pla no wa na uli ca, po -
pra wi ruch w oko li cach tu ne lu
pod to ra mi. Na skrzy żo wa niu
Bar skiej z Ja giel loń ską po wsta nie
ron do, a miesz kań cy oko li cy do ja -
dą do tu ne lu bez po trze by prze -
jaz du przez ron do przy Przy stan -
ku. Uli ca ma mieć sied mio me tro -
wą jezd nię ze ście żką pie szo -ro -
we ro wą po jed nej stro nie. Skan -

ska, któ ra by ła jed ną z dwóch
firm skła da ją cych ofer ty, wej dzie
na plac bu do wy pod ko niec sierp -
nia. Pla ny za kła da ją dwa mie sią ce
prac, za tem wszyst ko wska zu je
na to, że na prze ło mie paź dzier ni -
ka i li sto pa da uli ca bę dzie otwar -
ta.

Koszt ro bót to bli sko 971 ty się -
cy zło tych.

(wt)

Wszyst kie oso by, któ re nie
ukoń czy ły w prze szło ści szko ły
śred niej mo gą za pi sać się do na -
sze go Li ceum. Na to miast oso by,
któ re zdo by ły już wy kształ ce nie
śred nie, ma ją szan sę po wtó rze nia
ma te ria łu na kur sie ma tu ral nym.

Za ję cia od by wa ją się w cy klu
week en do wym dwa ra zy w mie sią cu.

Li ceum dla Do ro słych
Je ste śmy szko łą dla do ro słych.

Więk sza część na szych słu cha czy
to oso by czyn ne za wo do wo. Wy -
kształ ce nie śred nie jest dla nich
czę sto wa run kiem uzy ska nia lep -
sze go sta no wi ska w pra cy i wy -
ższej pen sji.

Cza sa mi zda rza się, że przy cho -
dzą do nas ta kże słu cha cze, któ -

rzy de cy du ją się na zmia nę szko ły
jesz cze w trak cie trwa nia se me -
stru. Ta kie oso by ma ją mo żli wość
na uki w przy ja znej at mos fe rze
oraz ukoń cze nia na sze go Li ceum,
nie po no sząc kosz tów za na ukę.

Kurs ma tu ral ny
Pod czas kur su ma tu ral ne go słu -

cha cze otrzy mu ją od po wied nie przy -
go to wa nie me ry to rycz ne po trzeb ne,
aby eg za min ma tu ral ny zdać z wy ni -
kiem po zy tyw nym. Nie któ rzy ko rzy -
sta ją z mo żli wo ści zda wa nia eg za mi -
nu ma tu ral ne go przy na szym Li -
ceum, in ni przy stę pu ją do ma tu ry
w swo jej szko le ma cie rzy stej.

Ak tu al nie pro wa dzi my na bór
na kurs ma tu ral ny przy go to wu ją -
cy do ma tu ry w 2016 ro ku.

Dorośli idą do szkoły! Po co?
� Nadszedł nowy rok szkolny. Oprócz młodzieży naukę
rozpoczynają także dorośli. Naukę w AS Liceum mogą
łatwo pogodzić z życiem zawodowym i prywatnym.

AS – Li ceum Ogól no kształ cą ce dla Do ro słych, ul. Od ro wą ża 15,
War sza wa. www.ascho ols.pl, 22 110–00–99

Ba za rek przy So wiń skie go
od lat był ulu bio nym miej scem
za ku pów dla wie lu oko licz nych
miesz kań ców. W cza sach kie dy
jesz cze skle po we pół ki świe ci ły
pust ka mi i nie za chę ca ły do za ku -
pów, to tu taj zna leźć mo żna by ło
nie mal wszyst ko: od wa rzyw pro -
sto z po la po ka se ty di sco po lo
czy mod ne ubra nia.

Po wie lu la tach to „kli ma tycz -
ne” miej sce zde cy do wa nie prze sta -
ło za chwy cać. Bud ki, w któ rych
pro wa dzo ny był han del, za czę ły się
roz sy py wać. Es te ty ka zde cy do wa -
nie od bie ga ła od resz ty cen trum
mia sta. Re lik ty prze szło ści stra szy -

ły swo im wy glą dem. SMLW dłu gi
czas pro wa dzi ła roz mo wy z kup ca -
mi na te mat zmian przy po sto ju
tak só wek. Część han dlu ją cych
chcia ła re mon tu kio sków, in ni
ocze ki wa li zbu rze nia sta rych i bu -
do wy no wych. W 2012 ro ku spół -
dziel nia wy po wie dzia ła im dłu go -
ter mi no we umo wy naj mu.

Po wie lu spo tka niach i roz mo -
wach wy pra co wa no kom pro mis.
W miej scu sta rych kio sków po -
wsta ną pa wi lo ny han dlo we. Bę dą
to trzy od dziel ne ze spo ły: je den

wzdłuż po sto ju, dwa zwró co ne
w stro nę skle pu Spo łem. W su mie
znaj dzie się tam 16 sto isk. Je śli
wszyst ko pój dzie zgod nie z pla -

nem, no we pa wi lo ny przy So wiń -
skie go po wsta ną na po cząt ku
przy szłe go ro ku.

AS

Trwa handlowa rewolucja przy Sowińskiego
� Zgodnie z zapowiedzią Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
ruszyły prace przy Sowińskiego. Na początku przyszłego roku na miejscu starych
pawilonów obok Społem pojawią się nowe pawilony handlowe.

Po wielu
latach to „klimatyczne”
miejsce zdecydowanie
przestało zachwycać.
Budki, w których
prowadzony był handel,
zaczęły się rozsypywać.

Tak było jeszcze niedawno…

…a takiego widoku możemy spodziewać się już w przyszłym roku

Jagiellońską do tunelu?

Już w październiku
� Przetarg rozstrzygnięty: to Skanska zbuduje
połączenie Jagiellońskiej i Krakowskiej.
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Sam za bieg jest – jak na pi sa li -
śmy – bez płat ny, a na do da tek
obo wiąz ko wy: do cza su za chi po -
wa nia wszyst kich psów w mie ście
wła ści cie le czwo ro no gów jesz cze
nie ozna ko wa nych ma ją obo wią -
zek za opa trze nia zwie rza ka w ob -
ro że ze swo imi da ny mi kon tak to -
wy mi. Straż miej ska ma upraw -
nie nia do od po wied nich kon tro li.

Gdzie mo żna za chi po wać swo -
je go pu pi la? W jed nej z ni żej wy -
mie nio nych lecz nic we te ry na ryj -
nych:
• ul. Jagiellońska 20 – Legwet,

Całodobowa Lecznica
Weterynaryjna

• ul. Słowackiego 8c
– Przychodnia Weterynaryjna
Legionowo Jacek Bany

• ul. Husarska 28 – Gabinet
Weterynaryjny B. Garwacka,
P. Machowski

• ul. Jagiellońska 8 – Gabinet
Weterynaryjny – lek. wet.
Mieczysław Majewski

• ul. Królowej Jadwigi 6
– Gabinet Weterynaryjny
WET Małgorzata
Charzyńska-Wróbel

• ul. Warszawska 86
– Przychodnia Weterynaryjna
Jarosław Falkowski.

(red)

Ponad tysiąc psów ma chipa!
� Akcja bezpłatnego chipowania psów w Legionowie
prowadzona jest od 2012 roku. Oznakowano już w ten
sposób 1190 zwierząt, w tym roku planowane jest
kolejnych ponad 500 wszczepień.

źródło: w
w

w.legionow
o.pl

Pra ce bu dow la ne wzno wio no
po nie omal rocz nej prze rwie. Prze -
rwa no je po tym, jak są sie dzi zgło si li
do Po wia to we go In spek to ra Nad zo -
ru Bu dow la ne go nie zgod no ści prac
z pro jek tem – trze ba by ło spo rzą -
dzić pro jekt za mien ny, któ ry PINB
za twier dził jesz cze w ubie głym ro ku.

Wła ści cie le są sied nich bu dyn ków się
od wo ły wa li, jed nak osta tecz nie
przy zna no ra cję PINB – i pra ce mo -
żna by ło wzno wić. – Wy glą da na to,
że bu rzą nie któ re ścia ny – mó wi
nam je den z są sia dów in we sty cji. In -
we stor ga le rii od po wia da mu bar -
dzo dy plo ma tycz nie.

– Obec nie trwa ją pra ce ada pta -
cyj ne, któ re do sto su ją obiekt do
pro jek tu za twier dzo ne go przez
nad zór bu dow la ny – mó wi Je rzy
Petz. – Za koń czą się w czerw cu
przy szłe go ro ku.

Sa ma ga le ria bę dzie dwu czę -
ścio wa – bu do wa ny obec nie
obiekt w przy szło ści po łą czy się
z dru gim, któ ry ma po wstać na ty -
łach Za kła du Ubez pie czeń Spo -
łecz nych. Jak bę dzie wy glą dał
„bliź niak”? Nie bę dzie zbyt nio
od bie gał od te go bu do wa ne go
obec nie.

A ten bę dzie miał łącz ną po -
wierzch nię nie mal 10 ty się cy me -
trów kwa dra to wych, na któ rych
ulo ku je się trzy dzie ści skle pów.
Znaj dą się wśród nich skle py
obuw ni cze i odzie żo we, sklep
spor to wy, dro ge ria i du ży mar ket
spo żyw czy. W pod zie miach za pla -
no wa no 260 miejsc par kin go wych.

Pra ce przy dru gim bu dyn ku roz -
pocz ną się za raz po ukoń cze niu
pierw szej czę ści ga le rii. Ile bę dzie
kosz to wać ca ła in we sty cja?
– Na to py ta nie nie od po wiem
– dy plo ma tycz nie mó wi Je rzy Petz.

(wt)

Budują czy burzą galerię handlową na Mrugacza?
� W połowie przyszłego roku ma być gotowa pierwsza część galerii handlowej
na skrzyżowaniu Mrugacza i Piłsudskiego w Legionowie.

– Przed na mi cie pły wrze sień. Ja kie za bie -
gi pro po nu je Pa ni swo im klien tom po tak
in ten syw nie go rą cych wa ka cjach?

– Przede wszyst kim umie jęt ną
pie lę gna cję trwa ni ka: prze gra bie -
nie mu ra wy ce lem usu nię cia mar -
twych czę ści, do sia nie od po wied -
nich na sion – tak by no wa tra wa
har mo nij nie uro sła ra zem ze sta -
rą, wy peł nia jąc ubyt ki oraz do -
bra nie na wo zu, któ ry odży wi ko -
rze nie i spo wo du je mak sy mal ną
re ge ne ra cję i wzrost.

Wa żne jest rów nież roz pra wie nie
się z chwa sta mi, z wy ko rzy sta niem środ -
ków che micz nych, któ re nie na ru szą są sied -
nych ko rze ni tra wy.

– Czy kwia ty i krze wy rów nież mo że -
my odży wić?

– Bar dzo ostro żnie. Po le cam
usu nię cie uszko dzo nych lub

prze kwi tłych kwia to sta nów.
Na si ogrod ni cy do ko nu ją
na prze łom nie sierp nia
i wrze śnia ostat nich przy -
ci nek. Po su szy war to roz -
luź nić ko rze nie czę ści ro -
ślin oraz wy ko nać prze ci -

grzy bi cze opry ski.
– Czy wła ści cie le ogro dów

mo gą to zro bić sa mo dziel nie?
– Pie lę gna cję i na wad nia nie

– jak naj bar dziej. Za le cam jed nak
ogrom ną roz wa gę w ko rzy sta niu z na wo -

zów i opry sków. Nie umie jęt ny do bór pre pa ra tów mo że
wy rzą dzić wie le szkód w ogro dzie i znisz czyć ro śli ny. Wie -
le osób oba wia się wpół pra cy z ar chi tek tem kra jo bra zu,
lub za wo do wym ogrod ni kiem, z oba wy przed kosz ta mi.
Nie po trzeb nie. Pro fe sjo nal na eki pa jest gwa ran cją sta -
ran n je pie lę gna cji oraz od po wied nie go do bo ru ro ślin
do gle bu i na sło necz nie nia. Raz po sa dzo ne ro śli ny bę dą
kwi tły la ta mi, a za pro jek to wa ne ele men ty ma łej ar chi tek -
tu ry – ław ki, stud nie, oczka wod ne, rzeź by ogro do we, al -
ta ny, ście żki, pla ce za baw, kom po stow ni ki itd. spra wią, iż
ogród bar dzo dłu go bę dzie wy glą dał ele ganc ko i es te tycz -
nie.

- Dziękuję za rozmowę.

Upał dał się we znaki roślinom w Twoim ogrodzie?
Sprawdź, jak odżywić je, by pięknie kwitły jesienią!
� Rozmowa z Justyną Tuszyńską, architektem krajobrazu

Justyna Tuszyńska
Pro jek ty, za kła da nie, pie lę gna cja ogro dów

tel. 607-617-744



Bu do wę Cen trum Edu ka cyj no -
- K u l  t u  r a l  n o  - S p o r  t o  w e  g o
przy ul. Par ty zan tów roz po czę to
w 2012 ro ku. Szko ła mia ła być
pierw szym eta pem ca łej in we sty -
cji. Na wy ko naw cę wy bra no jed -
nak fir mę o fa tal nej re pu ta cji.
Zgod nie z prze wi dy wa nia mi,
Zam bet nie wy wią zy wał się ze
swo ich za dań, pra ce po stę po wa ły
też z wiel ki mi opóź nie nia mi. Ko -
lej nym wy ko naw cą zo sta ła fir ma
Po lbud. Swo ją pra cę roz po czę ła
od… zrów na nia z zie mią do ko -
nań po przed ni ków. Bu dy nek był
sta wia ny od no wa. Dla fir my Po -
lbud wy zna czo no no wy ter min re -
ali za cji in we sty cji. Od da nie szko ły
do użyt ku mia ło na stą pić na ko -
niec ma ja 2014 r. Te go ter mi nu
też nie uda ło się do trzy mać.
W koń cu pod ko niec ubie gło rocz -
nych wa ka cji szko ła by ła go to wa
i nic nie za po wia da ło ko lej nych
pro ble mów. Dłu go nie trze ba by -
ło jed nak na nie cze kać.

Dach pod no si się od wia tru
Wrze sień mi nął pod ha słem

pro ble mów. – Pro ble my by ły z ob -
rób ka mi bla char ski mi. W kon se -
kwen cji dach w na ro żni ku pod no -
sił się przy sil niej szych wia trach,

a in sta la cja od gro mo wa miej sca -
mi od pa da ła i zwi sa ła do pół pię -
tra szko ły nad okna mi. W tym ro -
ku uster ki by ły po pra wia ne, jed -
nak wi dać, że na dal coś jest nie
tak – opo wia da rad ny Ma riusz
Grzy bek i do da je, że ca łą spra wę
po sta no wi ła zba dać ko mi sja re wi -
zyj na ra dy gmi ny.

Kon tro lę prze pro wa dzo no na
ra zie w za kre sie oce ny kon struk -
cji i po kry cia da chu. Jej wy ni ki
wró żą kło po ty. Ze wstęp nych
usta leń wy ni ka, że ist nie ją istot ne
ró żni ce po mię dzy pro jek tem
a fak tycz nie wy ko na nym po kry -
ciem da chu. Jak usta lo no, bar dzo
do bra tech no lo gia bla chy na rą -
bek, któ ra by ła w pro jek cie, zo -
sta ła za mie nio na na znacz nie tań -
szą mem bra nę PCV, ukła da ną
bez po śred nio na war stwie weł ny
mi ne ral nej, co jest po wo dem
obec nych kom pli ka cji. Na to miast,
do ku men ty roz li cze nio we, któ ry -
mi dys po nu je ko mi sja po świad -
cza ły zu peł nie co in ne go. Za pła -
co no za bla chę (ok. 108 zł za m2

– ro bo ci zna i ma te riał), a ode bra -
no PCV (od po wied nio 53 zł
za m2). Prze pła co no dwu krot nie.
Co istot ne, o ta kich zmia nach nie
ma mo wy w żad nych do ku men -

tach. Ko mi sja re wi zyj na spraw dzi -
ła m.in. dzien nik bu do wy, w któ -
rym nie od na le zio no żad ne go
wpi su, w spra wie zmia ny tech no -
lo gii wy ko na nia da chu, nie ma też
kosz to ry su prac za mien nych.

To nie wszyst kie uchy bie nia.
Dla za pew nie nia bez pie czeń stwa
cią gów pie szych prze bie ga ją cych
bez po śred nio pod oka pa mi nie
za sto so wa no za bez pie czeń prze -
ciw śnie go wych, a mi mo to po -
świad czo no pro to ko lar nie ich od -
biór i za pła co no za nie. Na da chu
jed nak ich nie wi dać.

– Ko mi sja stwier dzi ła rów nież,
że za pla no wa ny w pro jek cie dach
speł niał wszel kie ocze ki wa nia es -
te tycz ne i tech nicz ne, na to miast
za sto so wa na in na tech no lo gia
spra wi ła, że trwa le po kry wa się
war stwą bru du i ku rzu. W związ -
ku z czym jest nie este tycz ny i da -
le ce od bie ga od za kła da ne go
efek tu przez pro jek tan ta – pod -
kre śla Ma riusz Grzy bek.

Rze czo znaw ca i pro ku ra tor
Wy chwy co ne przez rad nych

nie pra wi dło wo ści do ty czą bez pie -
czeń stwa. Wa dli wy dach z ła two -
ścią mo że zo stać ze rwa ny przez
wiatr. Nie ste ty, oka zu je się, że to

tyl ko wierz cho łek gó ry lo do wej.
Pro ble mów mo że być jesz cze wię -
cej, m.in. z win dą, w któ rej
po opa dach desz czu stoi wo da.
Rad ni i miesz kań cy ko men tu ją,
że wy dat ki na „zie leń” są nie ade -
kwat ne do wy ko na nych prac.

Co da lej?
Po pierw sze, po wo ła ny zo sta nie

rze czo znaw ca, któ ry do kład nie za -
po zna się ze sta nem szko ły. Dal -
sze kro ki bę dą na le ża ły do wój ta.
Nie ofi cjal nie mó wi się o skie ro wa -
niu spra wy do pro ku ra tu ry.

– Wójt Ja ro sław Cho dor ski po -
dej mie dal sze de cy zje w tej spra -
wie po przy ję ciu pro to ko łu ze spo -
łu kon tro lu ją ce go – za po wia da
Mi chał Smo liń ski, rzecz nik urzę -
du gmi ny w Ja błon nie.

Kto i w któ rym mo men cie do -
pu ścił się za nie dba nia – już

wkrót ce praw do po dob nie usta lą
śled czy. Py tań jest wie le, a naj wa -
żniej sze: kto i za ile na pra wi dach
przed zbli ża ją ca się je sie nią?

Wi szą cy przed szko łą ba ner
„By ło mi ło, ale się skoń czy ło…”
brzmi jak po nu ry żart.

AS
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Prokurator w chotomowskiej szkole?
� Wygląda na to, że budowie CEKS w Chotomowie bardzo wnikliwie przyjrzy się prokurator. Wyniki wstępnej kontroli dają podejrzenia, że
zapłacono grube pieniądze za coś, czego nie wybudowano. Wątpliwości budzi również jakość użytych materiałów – znacznie tańszych niż
oszacowano w projekcie.

Kto i w którym
momencie dopuścił się
zaniedbania – już wkrótce
prawdopodobnie ustalą
śledczy. Pytań jest wiele,
a najważniejsze: kto i za ile
naprawi dach przed
zbliżająca się jesienią?



DOM SPRZEDAM
·Sprzedam dom 200 m2 na działce 700 m2,
wszystkie media Rembertów. 3 min od stacji PKP
tel. 508-771-603
·Sprzedam dom na Mazurach w miejscowości
Rozogi. Cena do negocjacji.Tel. 600-612-731 lub
512-430-242

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

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

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-86-79, 80 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

·Montaż sprzedaż piece gazowe 691-686-772

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

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Kontener Biurowo-Budowlany 3300 zł
504-629-855
·Piec gazowy sprzedam 691-686-772

FINANSE
·Biuro Rachunkowe i Konsultingowe Reditus sp.
z o.o. zaprasza do współpracy firmy, które cenią
sobie wysoką jakość usług księgowo-
podatkowych i kadrowo-płacowych. Nasza dewiza
to przede wszystkim jakość świadczonych usług.
Oferujemy również zajęcia z języka angielskiego
– native speaker. Tel. 508-515-093,
501-380-605
·Pożyczki na dowolny cel – 501-152-403

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
·Firma ZATRUDNI MURARZY bez nałogów
z doświadczeniem do pracy w Warszawie. PRACA
OD ZARAZ, TEL. 533-309-806
·Firma zatrudni Panie i Panów do sprzątania
zamkniętych osiedli mieszkaniowych na Białołęce
i Targówku, praca od zaraz, tel. 603-924-842

Praca w ochronie w Nieporęcie.
Wymagany wpis KPOF i legitymacja

osoby dopuszczonej do posiadania broni.
606-272-710

·Technolog d/s karmelu. Nawiążemy
stałą współpracę z doświadczonym
technologiem znającym wymogi
produkcji karmelków i lizaków. CV
prosimy
kierować:rekrutacja@slodkieupominki.pl

RÓŻNE
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·Antyki wszelkie za gotówkę kupię tel.
601-336-063

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

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

– W tym ro ku mia sto do ło ży ło
dwa czy trzy do dat ko we ter mi ny
na od biór od pa dów zie lo nych
sprzed do mu. I świet nie, ale na dal
śmie ciar ka przy je żdża po nie rap -
tem raz na dwa mie sią ce. Tra wę ko -
szę co ty dzień lub dwa. Za pa ko wa -
na w wor ki, szcze gól nie w tej tem -
pe ra tu rze, za czy na cuch nąć po kil -
ku dniach. W urzę dzie do wie dzia -
łem się, że wię cej ter mi nów od bio -
ru śmie ci zie lo nych nie bę dzie, bo
„wzro śnie po da tek”, a od pad ki
mam sam za pa ko wać w du że wor ki

i wy wieźć do punk tu na Ol szan ko -
wą. Wcze śniej jed nak mu szę za ła -
twić so bie z urzę du za świad cze nie,
że opła cam po da tek, de kla ru jąc
jed no cze śnie ile od dam wor -
ków. I tak ka żdo ra zo wo… Fa tal nie
zor ga ni zo wa ne! Zro bi łem jed nak
jak po ra dzi ła mi urzęd nicz ka.
W so bo tę o godz. 10.00 wrzu ci łem
kil ka na ście peł nych wor ków do au -
ta (po tem mu sia łem go od ku rzyć,
bo ster czą ce pa ty ki prze bi ły fo lię
i za pa sku dzi ły ca ły sa mo chód), po -
je cha łem do wska za ne go pun ku.
Za mknię te. Nikt nic nie wie. „Pa -
nie, od 12 czyn ne” – usły sza łem
od ja kie goś pra cow ni ka. Rę ce mi
opa dły. Otwo rzy łem bra mę, po sta -
wi łem wor ki (kon te ne rów nie wi -
dzia łem), zo sta wi łem kwi tek
z urzę du i od je cha łem. Na stęp nym
ra zem tra wę wy rzu cę do po bli skie -
go la su – pi sze do nas czy tel nik.

Tra wa, gruz i in ne od pa dy
Co mo żna zo sta wić przy Ol szan -

ko wej? Od pa dy zie lo ne – a więc
ga łę zie, li ście czy sko szo ną tra wę,

trze ba je jed nak za pa ko wać w 120-
li tro we wor ki – jed nak nie wię cej
niż 25 ta kich wor ków mie sięcz nie
bądź 200 rocz nie, che mi ka lia (tu
ta kże obo wią zu je li mit: 100 li trów
rocz nie), od pa dy bu dow la ne (za -
tem gruz, sta re ce gły itp.) w ilo ści
naj wy żej 3 me trów sze ścien nych
rocz nie. Po nad to bez żad nych
ogra ni czeń ilo ścio wych przyj mo -
wa ne są sta re sprzę ty elek trycz ne
i elek tro nicz ne, me ble i in ne śmie -
ci wiel ko ga ba ry to we, sta re opo ny,
prze ter mi no wa ne le ki, zu ży te ba te -
rie, w tym aku mu la to ry sa mo cho -
do we. W tym ostat nim przy pad ku
trze ba jed nak pa mię tać, że za ich
uty li za cję wno si się opła tę w wy so -
ko ści 30 zło tych – mo żna jej unik -
nąć, je śli przy kup nie no we go aku -
mu la to ra od da się sta ry w skle pie.

Punkt czyn ny jest w po nie dział -
ki i czwart ki mię dzy 12.00 a 18.00,
na to miast w so bo ty – od 8.00
do 14.00. Wię cej in for ma cji mo -
żna uzy skać w w ra tu szu pod nu -
me rem te le fo nu 22 766–40–17.

(wt)

Chcesz oddać trawę na Olszankową?
�Od połowy lipca przy Olszankowej 36 działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. – Fatalnie to zorganizowano. Chcąc oddać tam liście i skoszoną trawę
muszę odebrać w urzędzie potwierdzenie, że opłacam podatek. Czy można jeszcze bardziej
utrudnić ludziom pozbycie się śmieci zgodnie z prawem? – pisze do nas jeden z czytelników.

A roz wią za nie jest pod no sem
– w Par ku Se nio ra uru cho mio no
prze cież tę żnię so lan ko wą. Bez płat -
ną! To dru gi ta ki obiekt w wo je wódz -
twie (Cie cho ci nek le ży już w ku jaw -
sko -po mor skim) i pierw szy bez płat -
ny. Sko rzy stać z nie go mo że ka żdy,
kto ma kło po ty z ukła dem od de cho -

wym – roz py la na w niej so lan ka jest
bo ga ta w wapń, ma gnez, jod, po tas
czy sód, a kli mat pa nu ją cy w tę żni
po rów ny wal ny jest z nad mor skim.

A w upal ne dni, ja kie wła śnie
pa nu ją, na sze płu ca pro szą o nie -
co wil got ne go po wie trza…

(red)

Migawka z okolicy

Ciechocinek w Legionowie
� Tężnie w Ciechocinku są daleko, bliżej nam do
Konstancina. Ale tam z kolei za oddychanie solanką
trzeba płacić…

Zatrudnimy handlowców
do sprzedaży powierzchni reklamowej 

w gazetach bezpłatnych “Echo” oraz portalu tustolica.pl
CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl



Czło wiek to wy jąt ko wo dziw ne
zwie rzę. Przez mi liar dy lat na tu ra
ra dzi ła so bie do sko na le, po pu la -
cje zwie rząt re gu lo wa ły się sa me,
nie któ re ga tun ki wy mie ra ły a in -
ne zaj mo wa ły ich miej sce. Po tem
przy szli lu dzie ze strzel ba mi
i piór ka mi na ka pe lu szach, za bi ja -
ją cy zwie rzę ta dla przy jem no ści.
Gdy ludz kość tro chę zmą drza ła,
my śli wi zna leź li so bie no we za ję -
cie. Obec nie zaj mu ją się, na przy -
kład, „re du ko wa niem” licz by dzi -
ków, któ rych bo ją się Po la cy.

– Ofi cjal nie nikt nie po wie, że
cho dzi tyl ko o za ba wę, bo me dia
by nas zja dły – mó wi w pry wat nej
roz mo wie pan Pa weł, czło nek jed -
ne go z kół my śliw skich z Bia łe go -
sto ku. – Tak na praw dę nie znam
my śli we go, któ ry po lo wał by z my -
ślą o re gu lo wa niu po pu la cji zwie -
rzy ny. Cho dzi o sport, emo cje,
ad re na li nę.

Z ro ku na rok przy by wa w Pol -
sce prze ciw ni ków my śli wych, do -
ma ga ją cych się cał ko wi te go za ka -
zu po lo wań, a na Fa ce bo oku po -

pu lar ność zdo by wa ją ta kie stro ny,
jak „Lu dzie prze ciw my śli wym”
(58 tys. po lu bień), czy na wet „Nie
po da ję rę ki my śli wym”.

– Jak dłu go bę dzie my miesz ka li
na noc nej strzel ni cy? – py ta pa ni
Mag da le na, miesz kan ka gmi ny
Ja błon na. – Oczy wi ście, że dzi ki
nisz czą i pod cho dzą pod do my,
ale te noc ne mor dy są obrzy dli -
we! Mo że trze ba by ło wie le lat te -
mu za po biec tak wiel kie mu roz -
mna ża niu, a nie te raz mor do wać?

Urzęd ni cy z Wy dzia łu Ochro ny
Śro do wi ska i Rol nic twa nie od po -

wia da ją na py ta nie, lecz wy ja śnia -
ją, dla cze go my śli wi po lu ją
przy peł ni Księ ży ca (wi docz ność
jest wte dy lep sza), że my śli wi re -
ali zu ją plan ło wiec ki a dzi ków jest
za du żo, bo ostat nie zi my by ły ła -
god ne. In ny mi po wo da mi roz ra -
sta nia się po pu la cji są ła twy do -
stęp do po kar mu (wię cej lu dzi to
wię cej śmie ci) oraz… brak wil ków
(cie ka we, co się z ni mi sta ło?…).

Jak wy ja śnia łow czy ko ła ło -
wiec kie go „Sęp” plan za kła da od -
strze le nie 117 dzi ków w okre sie
dwu na stu mie się cy. Kry ty ką mi ło -
śni ków zwie rząt się nie przej mu je.

– Zre du ko wa nie licz by dzi ków
to je dy ne wyj ście. Ła pa nie ich
i wy wo że nie w in ne miej sce to
prze rzu ca nie pro ble mu, sy zy fo wa
pra ca.

Do pó ki licz ba dzi ków jest wciąż
du ża, mu si my być przy go to wa ni
na re gu lar ne spo tka nia z ni mi.
Nie na le ży pa ni ko wać.

– Trze ba uświa do mić so bie, że
dzi ki to zwie rzę ta spo koj ne i uni -
ka ją ce lu dzi – wy ja śnia łow czy La -
sów Miej skich w War sza wie.
– Nie ste ty, więk szość lu dzi od czu -
wa nie uza sad nio ną nie chęć
do tych zwie rząt i nie re agu je ra -
cjo nal nie na ich wi dok. Uczy my
się w dzie ciń stwie wier szy ków ty -
pu „Dzik jest dzi ki, dzik jest zły”

i bez sen sow nie czer pie my z nich
wie dzę o świe cie.

Urząd gmi ny Ja błon na ma in ną
stra te gię (i chy ba in ną wie dzę).
W kam pa nii spo łecz nej ata ku je
oczy ja skra wy mi, czer wo no -czar -
ny mi pla ka ta mi z na pi sa mi „Dzik
jest dzi ki” al bo „Uwa ga! Dzi ki!”.
Ab sur dal nie wy glą da też frag -
ment pla ka tu, na któ rym czy ta my
„je śli za uwa żysz, że dzi ki lub in ne
dzi kie zwie rzę ta stwa rza ją za gro -
że nie dla lu dzi” … A mo gło by się
wy da wać, że już w szko le pod sta -
wo wej do wia du je my się, że zwie -
rzę ta, po za bar dzo rzad ki mi wy -
jąt ka mi w Pol sce nie zna ny mi, bo -
ją się czło wie ka, uni ka ją go i je śli
nie zo sta ną spro wo ko wa ne, są
cał ko wi cie nie groź ne.

Je śli nie li czyć my śli wych, któ -
rzy strze la jąc do dzi ków zwy czaj -
nie wy ko nu ją swo ją pra cę, je dy ną
gru pą spo łecz ną lob bu ją cą za od -
strza łem są rol ni cy, któ rym zwie -
rzę ta ge ne ru ją stra ty fi nan so we.
Kil ka mie się cy te mu mi ni ster Ma -
rek Sa wic ki po pro te ście pod la -
skich rol ni ków za pro po no wał na -
wet, by… wy bić dzi ki w ca łym wo -
je wódz twie. Oczy wi ście nie do -
szło to do skut ku, ale w tym ro ku
w Pol sce prze zna czo nych do od -
strza łu jest po nad 300 tys. dzi ków.

Do mi nik Ga dom ski

Dziki to
zwierzęta spokojne
i unikające ludzi
– wyjaśnia łowczy Lasów
Miejskich w Warszawie.
– Niestety, większość ludzi
odczuwa
nieuzasadnioną niechęć
do tych zwierząt i nie
reaguje racjonalnie
na ich widok.

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

tel. 502-280-720 7

Skrzy żo wa nie bę dzie w przy szło -
ści za rzą dza ne przez po wiat le gio -
now ski, ale to mia sto mia ło by zbu -
do wać tam okrę żne skrzy żo wa nie.
Pod czas ob rad ko mi sji in we sty cyj -
nej pre zy dent Ro man Smo go rzew -
ski pod dał jed nak w wąt pli wość za -
sad ność bu do wy twier dząc, że na le -
ży prze pro wa dzić ob ser wa cję ru chu
na skrzy żo wa niu po za mknię ciu
prze jaz du w cią gu ulic Par ko wa -
-Wy szyń skie go i wy bu do wa niu kład -
ki. Po nad to już nie ba wem zo sta nie
wy bu do wa ne po łą cze nie tu ne lu
pod to ra mi ko le jo wy mi na Przy -
stan ku z ul. Ja giel loń ską. Do dał też,
że sa mo cho dy ja dą ce So bie skie go
i Kra kow ską ta mu ją ruch tra fia jąc
na ron da i sy gna li za cję świetl ną.

Za tem py ta nie: czy ron do
na skrzy żo wa niu alei Róż i Le gio -
nów jest po trzeb ne?

(red)

Krwawe łowy w blasku Księżyca
� W lasach koło Jabłonny odbywają się nocne polowania na dziki. Coraz więcej
mieszkańców jest oburzonych takim rozwiązywaniem problemów ze zwierzętami.

Rondo przy alei Róż – kto za?
� Na skrzyżowaniu dwóch alei – Legionów i Róż
– w 2017 roku ma powstać rondo. Tylko czy jest
potrzebne?

Prezydent Roman Smogorzewski poddał w wątpliwość zasadność
budowy ronda

Nie ofi cjal nie wia do mo, że za -
pa li ła się sło ma w po miesz cze niu,
w któ rym trzy ma ne by ły zwie rzę -
ta. Ogień szyb ko stra wił nie mal
ca ły bu dy nek. We zwa ni na miej -
sce stra ża cy zdą ży li jed nak wy pro -
wa dzić wszyst kie ko nie, nie by ło
też ofiar w lu dziach.

Trwa śledz two, pro wa dzo ne
przez nie po ręc ką po li cję pod nad -

zo rem pro ku ra tu ry w Le gio no -
wie, któ re ma usta lić przy czy ny
po ża ru. Po wo ła ny bę dzie bie gły,
któ ry jed no znacz nie stwier dzi,
skąd wziął się po żar: czy by ło to
pod pa le nie, za pró sze nie ognia
czy też in na przy czy na. W sa mej
ak cji bra ło udział po nad dwa dzie -
ścia za stę pów stra ży po żar nej,

(red)

Spłonęła stadnina
koni na Strużańskiej
� W czwartek 20 sierpnia wieczorem wybuchł pożar
w stajni mieszczącej się przy ul. Strużańskiej w Józefowie
koło Legionowa.



reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Kie dy kil ka lat te mu Woj sko wa
Agen cja Miesz ka nio wa prze ka za -
ła mia stu te ren w cen trum osie -
dla, oko licz ni miesz kań cy by li za -
do wo le ni. Li czy li na ma ły park,
ław ki, kwiet ni ki. Za go spo da ro wa -

nie dział ki szyb ko sta ło się po wo -
dem nie sna sek.

WAM prze ka za ła te ren na ce le
bu do wy in fra struk tu ry osie dlo wej.
Pre zy dent wy stą pił jed nak o zmia -
ny w za pi sach ak tu no ta rial ne go
i WAM przy sta ła na bu do wę blo -
ku, z par kin ga mi oraz in fra struk -

tu rą usłu go wą. To nie spodo ba ło
się czę ści miesz kań ców. Po wstał
ko mi tet pro te sta cyj ny, któ ry pod -
kre ślał, że „in fra struk tu ra osie dlo -
wa” ozna cza prze zna cze nie te re -
nu na ce le spo łecz ne, a zmia ny
do ko na ne na wnio sek pre zy den ta,
bez kon sul ta cji z miesz kań ca mi,
są nie etycz ne i sa mo wol ne.

Kom pro mis?
Kil ka mie się cy te mu, po burz li -

wych dys ku sjach po mię dzy przed -
sta wi cie la mi urzę du mia sta
a miesz kań ca mi Pia sków, wy da wa -
ło się, że wy pra co wa no kom pro -
mis. Od by ły się na wet kon sul ta cje
spo łecz ne i prze ciw nych bu do wie
blo ku z punk ta mi usłu go wy mi zlo -
ka li zo wa ny mi na par te rze by ło
nie wie lu. Miesz kań cy chęt nie wy -
po wia da li się za to w spra wie cha -
rak te ru po ten cjal nych skle pów
i usług, mie li ta kże wła sne po my sły
na za go spo da ro wa nie te re nu wo -
kół blo ku. Pod kre śla li, że par king
mu si być zlo ka li zo wa ny pod zie -

mią, a na te re nie dział ki obok blo -
ku po win no zna leźć się miej sce
na ogól no do stęp ny te ren spor to wy
i plac za baw.

Lo kal ny rad ny Pa weł Gła żew -
ski ze brał ok. 400 pod pi sów
pod pro po no wa ną przez mia sto
wer sją. Wy da wa ło się więc, że
wszyst ko jest usta lo ne a ka żda ze
stron za do wo lo na.

– W pro jek cie zo sta ła uwzględ -
nio na więk szość po stu la tów
wspól not miesz ka nio wych oraz
Spo łecz nej Ra dy os. Pia ski.
Na proś bę miesz kań ców prze pro -
jek to wa ny zo stał rów nież wjazd.
W pla nach bu dyn ku znaj du je się
m.in. przy chod nia, klub osie dlo -
wy, ga raż pod ziem ny, przed szko le
trzy od dzia ło we dla 60 dzie ci.
Na te re nie przy le ga ją cym po ja wi
się mi ni bo isko.

Obec nie pro jekt uzy sku je po zwo -
le nie na bu do wę w sta ro stwie. Nie
jest jesz cze zna na da ta osta tecz ne -
go zre ali zo wa nia pro jek tu – mó wi
Ka mil Stęp kow ski z urzę du mia sta.

Gdzie za tem pro blem?
Choć zde cy do wa na więk szość

miesz kań ców opo wie dzia ła się
„za”, po ja wi ły się ta kże po je dyn -
cze gło sy sprze ci wu. Ko mi tet pro -
te sta cyj ny skła da ją cy się z trzech
wspól not po now nie nie zga dza się
na bu do wę lo ka li miesz kal nych.

– To dzia ła nia nie etycz ne, wręcz
nie zgod ne z pra wem! Dział ka mia ła
zo stać prze zna czo na na ce le spo -
łecz ne, a nie dzia łal ność ko mer cyj -
ną, bo tak na le ży na zwać bu do wę
miesz kań i ich sprze daż. Już pięć lat
te mu by ła mo wa o tym, że w sa mym
ser cu osie dla po wsta nie żło bek,

klub se nio ra i miej sce, gdzie w koń -
cu bę dzie mia ła gdzie spo ty kać się
na sza mło dzież – mó wi Sta ni sław
Pa wiń ski z ko mi te tu pro te sta cyj ne -
go. Do da je też, że zło ży skar gę
na dzia ła nia pre zy den ta mia sta.

– Skła da li śmy wie le pism, ale nie
za in te re so wa no się ni mi na do bre.
Je dy nym spo so bem na to, by rad ni
od po wie dzie li na na sze py ta nia
i wy ja śni li spra wę, jest na pi sa nie
ofi cjal nej skar gi. Nie chce my awan -
tur, ale nie do pu ści my do te go, by
z na szych po dat ków ro bio no ko -
muś pre zen ty – pod kre śla Pa wiń ski.

AS

Piaski składają skargę na prezydenta
� Władze miasta wystąpiły do starostwa o pozwolenie na budowę kolejnego, dużego bloku na Piaskach. Wciąż nie brakuje jednak głosów
sprzeciwu wobec dogęszczania osiedla.

W planach
budynku znajduje się m.in.
przychodnia, klub
osiedlowy, garaż
podziemny, przedszkole
trzyoddziałowe dla 60
dzieci. Na terenie
przylegającym pojawi się
miniboisko – mówi Kamil
Stępkowski z urzędu miasta.


