
Pierwsze w Legionowie niepu-
bliczne gimnazjum sportowe bę-
dzie częścią Centrum Szkolenio-
wo-Sportowego, które powstanie
przy Parkowej.

– Jak zapewniają inwestorzy,
właściciele Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego „Milenium”,
szkoła będzie działała już
od września 2016 roku. Niepu-
bliczna Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II powstała 15 lat te-
mu przy Kościele pw. Najświęt-
szego Ciała i Krwi Chrystusa. Zy-
skała renomę i popularność
wśród mieszkańców Legionowa,
od 2005 roku w placówce mieści
się także Niepubliczne Europej-
skie Gimnazjum Językowe. We
wrześniu 2016 roku dołączy Gim-
nazjum Sportowe. Na działce (3
tys. m2), w budynku o powierzch-
ni ok. 1000 m2 oprócz gimnazjum,

w którym będą utworzone trzy
klasy w każdym roczniku, znaj-
dzie się także miejsce dla ogólno-
dostępnych zajęć sportowo-rekre-
acyjnych. W planach jest utworze-
nie szkoły tańca – czytamy w ko-
munikacie Komunalnego Zakła-
du Budżetowego, który do nie-
dawna jeszcze zarządzał tym
gruntem.

Miejskiej spółki przetargi nie
dotyczą?

Zdobycie bardziej szczegóło-
wych informacji na temat trans-
akcji graniczy z cudem a w spra-
wie inwestycji pojawiło się sporo
niejasności. Dlaczego? W prywat-
ne ręce, bez przetargu, trafił miej-
ski grunt. Według KZB wszystko
odbyło się zgodnie z prawem.

– Po raz kolejny mamy do czy-
nienia z manipulacją polegającą

na zatajaniu istotnych z punktu
widzenia miasta faktów oraz
ukrywaniu niewygodnych szcze-
gółów. A mieszkańców zapewne
zainteresowałyby odpowiedzi
na pytania: dlaczego sprzedaży
dokonano bez zastosowania trybu
przetargowego, za jaką kwotę
sprzedano grunt, jakie były wa-
runki dzierżawy poprzedzającej
sprzedaż tego terenu, na jakiej
podstawie prywatna osoba rozpo-
częła budowę przed zakupem
gruntu? – zastanawia się radny
Leszek Smuniewski, a KZB pod-
kreśla, że wszystko odbyło się
zgodnie z prawem.

– Do spółek handlowych (a ta-
ką jest KZB Legionowo sp.
z o.o.) nie stosuje się przepisów
ustawy o gospodarce nierucho-
mościami, która narzuca w okre-
ślonych przypadkach tryb przetar-
gowy. Oznacza to, że spółka KZB
nie miała obowiązku przeprowa-
dzenia przetargu. Warunki i cena
objęte są tajemnicą handlową
przedsiębiorcy. Działka
przed sprzedażą była przez nas
dzierżawiona – lakonicznie odpo-
wiada KZB, będące w stu procen-
tach spółką miejską.

Jak to możliwe, że cena, za jaką
został sprzedany grunt miasta,
pozostaje „tajemnicą handlową”?
Transakcje działką, która nie jest
prywatną a publiczną własnością
z zasady powinny być transpa-

rentne, a informacja o nich po-
wszechnie dostępna. Wiceprezy-
dent Marek Pawlak w odpowiedzi
powtarza tylko slogany o działa-
niach zgodnych z prawem.

Władza absolutna?
Radni mówią, że przekonując

ich do zaakceptowania przekształ-
cenia Komunalnego Zakładu Bu-
dżetowego w spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością, prezydent
operował językiem korzyści, pod-
kreślając oszczędności na wspól-
nych zakupach prądu, wyposaże-
niu szkół czy zwrotu VAT w przy-
padku inwestycji. Niestety,
na pewno część z nich była nie-
świadoma, że tą jedną decyzją zo-
stali pozbawieni wpływu na dzia-
łalność spółki i jej poczynań. KZB
przejęła w zarząd instytucje i nie-
ruchomości. Decyzje o ich zbyciu
bądź zakupie podejmuje obecnie
Zgromadzenie Wspólników. Szko-
puł w tym, że jest to spółka należą-
ca do miasta, a „Zgromadzenie”
to prezydent Roman Smogorzew-
ski. Jednoosobowo może on zde-
cydować o losie nieruchomości czy
wydawaniu niemałych kwot będą-
cych w gestii KZB.

Radni głosu nie mają
– Rada miasta nie ma podstaw

prawnych do podejmowania
uchwał na temat majątku przeka-
zanego spółce. Zgromadzenie

Wspólników (w którym 100%
głosów ma prezydent) wyraża
w drodze uchwały zgodę na zby-
cie prawa własności/użytkowania
wieczystego – informuje Tamara
Mytkowska z legionowskiego ra-
tusza. – Przecież można założyć,
że prezydent zechce sprzedać
stadion wraz z boiskami i nikt nie
będzie mu mógł w tym przeszko-
dzić – zastanawia się oburzony
mieszkaniec.

Jedynym rozwiązaniem
na wprowadzenie jakiejkolwiek
kontroli nad transakcjami byłaby
zmiana umowy spółki i znacznie
większa kontrola radnych nad de-
cyzjami podejmowanymi przez jej
zarząd. To jednak – jak nieoficjal-
nie mówią radni – w obecnym
układzie sił w radzie miasta jest
praktycznie niemożliwe.

AS

Czy radni wiedzieli co robią?
� Przy miejskim stadionie i Arenie Legionowo zostanie zbudowane gimnazjum sportowe. To prywatna inwestycja,
a czesne za szkołę z pewnością nie będzie niskie. Dlaczego miasto sprzedało tak atrakcyjny grunt „po cichu” i bez
przetargu? Mogło, bo zrobił to Komunalny Zakład Budżetowy, któremu radni miasta przekazali władzę
nad gigantycznym majątkiem miasta, a sami siebie pozbawili kontroli nad decyzjami zarządu spółki.
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Łatwo wyobrazić
sobie sytuację, w której
KZB przyniesie stratę
finansową. Wówczas
zarząd spółki będzie miał
obowiązek ją „załatać”.
Jak? Najprościej będzie
sprzedać jakieś
nieruchomości. W jakiej
roli wystąpi wówczas
prezydent? Bardziej
poczuje się
odpowiedzialny za losy
spółki czy majątek
miasta? – pyta jeden
z radnych zastrzegający
sobie anonimowość. – Ta
sytuacja wymaga zmian.
Radni przekształcając KZB
popełnili zbyt wiele
błędów. Czas je naprawić.



Wy pad ki dro go we to praw dzi we
ludz kie dra ma ty. Oprócz znisz czo -
nych po jaz dów ofia ry czę sto tra cą
zdro wie, a na wet ży cie. Oso bom
po szko do wa nym w wy pad kach i ich
ro dzi nom na le żą się re kom pen sa ty.
Od te go wła śnie są ubez pie cze -
nia, ta kże te obo wiąz ko we, jak
OC ka żde go kie row cy. Nie ste ty
rze czy wi sta sy tu acja osób po szko -
do wa nych by wa nie jed no krot nie
bar dzo trud na. Fun da cja Lex
Spe cia lis po wsta ła wła śnie po to,
aby ta kim lu dziom po ma gać. 

Pre ze sem Fun da cji jest Łu kasz
Snop czyń ski, któ ry w 2010 r.
uczest ni czył w wy pad ku dro go -
wym, w wy ni ku któ re go do znał zła -
ma nia no gi i wstrzą śnie nia mó zgu.
Je go spra wa by ła pro wa dzo -
na przez jed ną z wio dą cych kan ce -
la rii praw nych. Nie ste ty chci wość
praw ni ków czę sto nie zna umia ru.
Po nad 65% z kwo ty za są dzo ne go
od szko do wa nia zo sta ło za gar nię te
przez kan ce la rię. Wła śnie dla te go
po wsta ła Fun da cja, któ ra nie od -
płat nie pro wa dzi przed są do we
spo ry pod opiecz nych z ubez pie czy -
cie la mi. 

Dzia łal ność Fun da cji ukie run ko -
wa na jest na po moc praw ną dla
ubez pie czo nych po sia da ją cych po li -
sy ty pu NNW. Do Fun da cji nie mal
co dzien nie tra fia ją skar gi na od mo -
wę wy pła ty od szko do wa nia z ubez -
pie cze nia oraz na za ni ża nie od -
szko do wań. Po wszech ną prak ty ką
ubez pie czy cie li jest nie uwzględ nia -
nie praw dzi we go uszczerb ku
na zdro wiu i w kon se kwen cji za ni -
ża nie od szko do wań na wet o po -
nad 50%. Oso by ob ję te ta ki mi
ubez pie cze nia mi nie ko rzy sta ją
z po mo cy praw nej, gdyż czę sto nie
stać ich, aby z gó ry po no sić kosz ty
wy na ję cia ad wo ka ta lub rad cy
praw ne go. 

Fun da cja spo rzą dza od wo ła nia
do to wa rzystw ubez pie czeń oraz co -
raz czę ściej kie ru je spra wy do są du
na wet na nie wiel kie kwo ty, by prze -
ciw sta wić się nie uczci wym prak ty -
kom to wa rzystw ubez pie czeń. 

Dzia łal ność obec nych na ryn ku
kan ce la rii od szko do waw czych ukie -
run ko wa na jest wy łącz nie na zysk.
W ce lu zdo by cia klien ta, nie uczci wi
praw ni cy współ pra cu ją z ró żny mi
gru pa mi za wo do wy mi, naj czę ściej

z per so ne lem me dycz nym, po li -
cjan ta mi, pra cow ni ka mi firm po -
grze bo wych tj. oso ba mi ma ją cy mi
stycz ność z wy pad ka mi. Dzia ła nia
te są czę sto nie etycz ne, a oso by
któ re w swo jej mi sji ma ją po ma gać
po szko do wa nym, za ra bia ją na ich
nie szczę ściu. Kan ce la rie od szko do -
waw cze po bie ra ją wy na gro dze nie
w wy so ko ści na wet do 40% od szko -
do wa nia dla klien ta, a w ra zie prze -
gra nej do dat ko wo ob cią ża ją klien ta
kosz ta mi są do wy mi.

By łeś ofia rą wy pad ku? Od nio słeś
ob ra że nia a ubez pie czy ciel ocią ga
się z wy pła tą od szko do wa nia lub
za ni ża je go wy so kość? Zgłoś się
do nas. 

• Po ma ga my oso bom po -
szko do wa nym w wy pa dkach dro go -
wych lub w in ne go ty pu zda rze -
niach, aby sku tecz nie do cho dzi li
swo ich rosz czeń od to wa rzystw
ubez pie czeń lub in nych pod mio tów
zo bo wią za nych do na pra wie nia
szko dy.

• Bez płat nie do ra dza my
oraz świad czy my po moc praw ną
w spra wach z za kre su szkód ko mu -
ni ka cyj nych, rol nych, po wsta łych
przy pra cy, błę dów me dycz nych.

• Po ma ga my ubez pie czo -
nym we wła ści wym do bo rze peł no -
moc ni ka w spra wach od szko do -
waw czych w po stę po wa niu li kwi da -
cyj nym oraz są do wym.
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

Nie daj się oszukać ubezpieczycielom!
Fundacja Lex Specialis może Ci pomóc.

Co ro ku do po ło wy wrze śnia
rad ni i miesz kań cy skła da ją swo je
pro po zy cje do bu dże tu na ko lej ny
rok. Tym ra zem wnio sków jest
spo ro, bo aż 60. Nie wszyst kie
na pew no uda się zre ali zo wać, są
jed nak „pew nia ki”.

Ba sen i pe ron
Naj więk szą po zy cją w przy szło -

rocz nym bu dże cie jest bu do wa
na Pia skach miej skie go ba se nu (nie
bę dzie to szum nie i wie lo krot nie
za po wia da ny aqu apark) – na pły -
wal nię wy da my aż 15 mln zł. Trwa
prze targ, la da mo ment zo sta nie
wy bra ny wy ko naw ca pro jek tu.

Ko lej ną in we sty cją, na któ rą
od lat cze ka ją miesz kań cy

– przede wszyst kim osie dla Pia ski,
bę dzie re mont pe ro nu na ich sta -
cji ko le jo wej. Trze ba przy go to wać
na to pra wie pół mi lio na zło tych.

– Pe ron jest ob skur ny i za nie -
dba ny. Bra ku je miej sca, gdzie
pod ró żni mo gą cze kać na po ciąg.
Te raz jest pew ne, że w koń cu uda
się to zmie nić. Sta ra li śmy się o to
z rad nym Mar ci nem Smo go rzew -
skim. Trwa ją ostat nie uzgod nie nia
z PKP – in for mu je rad ny Pa weł
Gła żew ski. W pro jek cie za war to
od no wie nie sa me go pe ro nu – je -
go na wierzchn i od wod nie nia.
Zo sta ną za in sta lo wa ne wia ty
z ław ka mi. Na PKP Pia ski po ja wi
się też spe cjal ne miej sce na roz -
kład jaz dy. – Je dy nie oświe tle nie

po zo sta nie w obec nej for mie, po -
nie waż do brze speł nia swą funk -
cję – do da je Gła żew ski.

Sa mi de cy duj my, na co wy dać
pie nią dze

Cie ka wą pro po zy cję zło żył rad -
ny Le szek Smu niew ski. Chce, aby
co rocz nie o czę ści wy dat ków mia -
sta de cy do wa li miesz kań cy. Jed -
nym sło wem – czas wpro wa dzić
w Le gio no wie bu dżet oby wa tel ski.

– Mo im głów nym po stu la tem
jest wy od ręb nie nie 0,5% bu dże tu
(a więc ok. 1 mln) na tzw. bu dżet
oby wa tel ski, czy li de fac to od da -
nie miesz kań com mo żli wo ści de -
cy do wa nia o wy da wa niu tych pie -
nię dzy. Nikt nie zna le piej po -
trzeb da nej dziel ni cy, jak sa mi
miesz kań cy (z ca łym sza cun kiem
dla rad nych i urzęd ni ków, któ rzy
czę sto dzia ła ją pod pre sją, dla po -
kla sku bądź z po bu dek czy sto
oso bi stych), więc naj lep sze roz -
wią za nie jest ta kie, ke dy to wła -
śnie lu dzie de cy do wa li by o prze -
zna cze niu pu blicz nych pie nię dzy.
W ten spo sób ma ją oni re al ny
wpływ na kie ru nek roz wo ju swo -

jej czę ści mia sta – tłu ma czy Smu -
niew ski. Pod kre śla, w co raz więk -
szej licz bie pol skich miast wpro -
wa dza ne jest ta kie roz wią za nie.
Le gio now skie wła dze jak do tąd
oba wia ły się od da nia czę ści de cy -
zji miesz kań com.

Co jesz cze?
Ko lej ny raz w pro po zy cjach

do bu dże tu po ja wił się też wnio -
sek o za kup po mni ka Ja na Paw -
ła II. Miał by on sta nąć w miej scu
obec ne go. Rad ni chcą też wy bu -
do wać skwer na Osie dlu Mło dych,
a ta kże dwa bo iska: przy ul. Pia -
sko wej i po mię dzy ul. Nor wi da
a par kiem Ja na Paw ła II.

Nie za po mnia no też o uli cach.
Za 80 tys. zł mia ła by zo stać wy bu -
do wa na Ło wic ka, a za 200 tys.
Ka szub ska. Mi lion zło tych po -
szło by na utwar dze nie ul. Brzo zo -

wej, a 600 tys. na Ni klo wej. Wska -
za nych przez rad nych ulic jest
wię cej. Ich zda niem po trzeb na
jest też kom plek so wa mo der ni za -
cja m.in. Hu sar skiej na od cin ku
od ron da do uli cy Ja na III So bie -
skie go, Mo niusz ki (od Czar niec -
kie go do Pry ma sow skiej), Mar -
szał kow skiej (od ul. Pry ma sow -
skiej do ul. Het mań skiej).

Po wra ca też po mysł bu do wy
tu ne lu pod to ra mi ko le jo wy mi,
łą czą ce go dwie le gio now skie uli -
ce: Kwia to wą i Po lną. Za 30 tys.
zł mia ła by po wstać kon cep cja tu -
ne lu, o któ rym mó wi się od lat.
Czy war to wra cać do te ma tu,
sko ro w cią gu dwóch, trzech lat
po win na zo stać po sze rzo na Ze -
grzyń ska?

Bu dżet na 2016 r. zo sta nie za -
twier dzo ny pod ko niec te go ro ku.

AS

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Legionowo 2016 – propozycje
� Nasi radni złożyli już swoje wnioski do budżetu na 2016 r. Które inwestycje mają
największe szanse na realizację?
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Za lew po wstał w wy ni ku prze -
gro dze nia ko ry ta Na rwi za po rą.
Pra ce bu dow la ne roz po czę ły się
w 1958 ro ku i trwa ły pięć lat.
W efek cie spię trzo na wo da za la ła
po la i łą ki, two rząc na miast kę
Ma zur pod War sza wą. Za miast
tłuc się au to ka rem PKS do
Szczyt na czy Spy cho wa, mo żna
by ło wsiąść w pod miej ski au to bus
na Że ra niu i bru ko wa ną po lnym
ka mie niem szo są do je chać
nad sztucz nie stwo rzo ny za lew.
A kto nie chciał opa lać się na pla -
ży i miał za sob ny port fel, mógł że -
glo wać. Ci, co mie li mniej pie nię -
dzy, mu sie li za do wo lić się ka ja ka -
mi i łód ka mi. I tak wła ści wie zo -
sta ło do dziś. Na sma ko szy od lat
cze ka ją fry ka sy w słyn nej re stau -
ra cji Pod Zło tym Oko niem, zwy -
kły lud zaś mo że po si lić się fla ka -
mi lub za pie kan ka mi w jed nej
z wie lu nad wod nych knaj pek.

Pa łac i obłą ka ny li te rat
Daw niej w oko li cy po za pięk -

nym pa ła cy kiem Ra dzi wił łów
w Ze grzyn ku, gdzie wy po czy wa li

so cja li stycz ni no ta ble, tak na do -
brą spra wę nic cie ka we go nie by -
ło. No, w Ze grzyn ku, po bli skiej
ko lo nii, miesz kał Je rzy Sza niaw -
ski. Nikt tu jed nak nie chciał
przy cho dzić, bo Sza niaw ski był
nie mi ły a prze chod niów stra szył
psa mi. Li te rat był dzi wa kiem. Je -
go ro do wa sie dzi ba po cho dzi ła
z 1838 ro ku i po znisz cze niach
dru go wo jen nych ni gdy nie wró ci -
ła do świet no ści. Śmier dzia ło tu
stę chli zną i grzy bem. Dwór nisz -
czał i nisz czał, sam Sza niaw ski
do ra biał so bie sprze da żą owo ców
z wła sne go sa du i jaj, któ re zno si -
ły je go ku ry. Na do da tek je go żo -
na izo lo wa ła go od świa ta, prze -
ga nia jąc na wet dzien ni ka rzy.
Po śmier ci Sza niaw skie go
w 1977 r. za byt ko wy dwór spło nął
i do dziś zo sta ły po nim je dy nie
scho dy.

Na tro pie ze grzyń skiej Pa sku dy
W la tach osiem dzie sią tych re -

dak cje La ta z Ra diem wspól nie
z nie ist nie ją cą dziś po po łu dniów -
ką „Ku rier Pol ski” wy kre owa ły le -

gen dę, we dle któ rej w Je zio rze
Ze grzyń skim mia ła żyć Pa sku da
– ma zo wiec ki od po wied nik le gen -
dar ne go Po two ra z Loch Ness.
Dzien ni ka rze opi sy wa li ga dzi nę,
prze pro wa dza li ta kże wy wia dy
z rze ko my mi świad ka mi. Pa sku da
mia ła ży wić się ście ka mi, a po nie -
waż trzy de ka dy te mu nikt nie
dbał o śro do wi sko tak jak dziś,
stwór był sy ty. Na tu ral nie żad nej
war szaw skiej Nes sie nie by ło,
a re por te rzy stwo rzy li ją na po -
trze by wa ka cyj ne go pro gra mu.
War szaw ska uli ca do rbi ła za koń -
cze nie tej hi sto ryj ki: to ów cze sny
rzecz nik rzą du Je rzy Urban
na wa ka cjach.

Za to pio ne ko mi ny
Ale ist nie je jesz cze jed na le -

gen da, któ ra wca le nie mu si być
le gen dą. We dług re la cji świad -
ków, wła dze wy sie dli ły miesz kań -
ców po je dyn czych do mostw sto ją -
cych w po lu, jed nak bu dyn ki nie
zo sta ły ro ze bra ne.

– Przy je cha łem na stu dia do
sto li cy i pa mię tam, jak ten zbior -
nik po wsta wał. Wo da przy kry wa ła

stop nio wo sie dli ska, da chy i ko -
mi ny – wspo mi na pan Je rzy, któ ry
mó wi o so bie „pi gu larz z dzia da
pra dzia da, far ma ceu ta”. – Mia -
łem mo to cykl ce zet kę, bra łem
dziew czy nę na sio deł ko i je cha ło
się na ło no na tu ry. Naj lep sze wi -
do ki by ły ze skar py w oko li cach
ośrod ka rzą do we go w Ja dwi si nie
– cy to wał wspo mnie nie świad ka
tam tych chwil Da riusz Bar to sze -
wicz na ła mach „Ga ze ty Sto łecz -
nej” po nad dwa la ta te mu.

Czy to mo żli we, by za to pio ne
ko mi ny do trwa ły do dziś i nie ru -
nę ły przez pół wie ku? Wska zu ją
na to re la cje ka ja ka rzy: „Mię dzy
Ry nią a Bia ło brze ga mi, na po cząt -
ku za to ki na le wym brze gu mo -
żesz ude rzyć w ko min soł ty sa. Po -
dob no jest ich tam kil ka. Mnie się
uda ło wie lo krot nie. A ta ła cha
na środ ku Za le wu jest piasz czy sta.
Mo żna tam się ką pać. Tyl ko uwa -
ga na ma łże” – pi sze je den z ka ja -
ka rzy na fo rum ma zu ry.in fo.

Ja nusz w ko men ta rzu pod zdję -
ciem fi la rów sta re go mo stu
na stro nie fo toms.pl: „Od 30 lat
nie miesz kam już w Ze grzu, ale

pa mię tam ten sta ry most. Rzad ko
Za lew po kry ty był lo dem, ale by ło
przy jem nie” po bie gać „po ta fli
na nar tach bie go wych. Cie ka we,
czy wi dać jesz cze ko min za la ne go
do mu, był chy ba metr po ni żej po -
zio mu wo dy, nie da le ko sta re go
mo stu”. In ny ko men tarz: „Pły wa -
jąc po Za le wie i po raz ko lej ny
przy dzwa nia jąc w coś pod wod ne -
go, za sta na wia łem się nad do pad -
nię ciem map te re nu sprzed za la -
nia i po ana li zo wa nia, gdzie by ła
wio ska, gdzie mo gą jesz cze być
ko mi ny, drze wa i in ne ba dzie wie.
Czy mo że ktoś ze star szych fo ru -
mo wi czów coś ma lub mo że wie -
dzieć? Map sa te li tar nych wte dy
jesz cze nie by ło”. I ko lej ny:
„W ko min soł ty sa przy dzwa nia -
łem re gu lar nie. Py ta nie, czy jest
ich tam wię cej?”. Ko men tarz nie -
ja kie go Wojt ka pod ar ty ku łem
o rocz ni cy otwar cia Za le wu
na stro nie po znaj pol ske.eu: „Za -
lew Ze grzyń ski zo stał stwo rzo ny

w 1963 ro ku. By łem tam, bo te go
ro ku w lip cu od by ły się Aka de -
mic kie Mi strzo stwa Pol ski w kon -
ku ren cjach że glar skich. Te ren był
su ro wy, a z wo dy wy sta wa ły ki ku -
ty drzew i co rusz na po ty ka li śmy
mie cza mi na szych jo lek ko mi ny
do mów”.

Urzęd ni cy nic nie wie dzą
Czy roz mo wy in ter nau tów

o rze ko mych ko mi nach – czy na -
wet jed nym ko mi nie – to ko per -
ko wa dys ku sja o czymś, cze go nie
ma? Czy to mo żli we, aby ko min
wiej skiej cha łu py wy trzy mał pół
wie ku pod wo dą i po pro stu się
nie roz padł? Urzęd ni cy nic o tym
nie wie dzą. Jo an na Du dek z wy -
dzia łu pro mo cji se roc kie go urzę -
du od sy ła do Re gio nal ne go Za -
rzą du Go spo dar ki Wod nej. – Jest
ma ło praw do po dob ne, że by zo -
sta ły za la ne ko mi ny. Ra czej mo -
gły po zo stać ko na ry drzew, drze -
wa nie za wsze by ły kar czo wa ne,
a je dy nie ści na ne – twier dzi Jo an -
na To moń, rzecz nicz ka war szaw -
skie go RZGW. A mo że na si Czy -
tel ni cy wie dzą coś o tych ko mi -
nach? Cze ka my na e -ma ile, li sty
lub te le fo ny.

Prze my sław Bur kie wicz

Co zostało na dnie Zalewu?
� Tajemnica jeziora czy tylko legenda? Ponoć w wodzie Jeziora Zegrzyńskiego do dziś zachowały się ceglane
kominy chałup, które zostały zatopione w latach sześćdziesiątych podczas zalewania tego terenu. Czy to możliwe?

W latach
osiemdziesiątych
redakcje Lata z Radiem
wspólnie z nieistniejącą
dziś popołudniówką
„Kurier Polski” wykreowały
legendę, wedle której
w Jeziorze Zegrzyńskim
miała żyć Paskuda
– mazowiecki
odpowiednik
legendarnego Potwora
z Loch Ness

Jachranka. Te stodoły zalała woda wypełniająca
Jezioro Zegrzyńskie

Wiejskie zabudowania Zegrza przeznaczone do zatopienia

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3
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Wiejskie zabudowania Jadwisina przeznaczone do zatopienia na
początku lat 60. XX wieku
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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. 502-280-7204

26 wrze śnia o 11.00 w sa li wi do -
wi sko wej ra tu sza se nas fil mu
o mi siu Yogim, je go przy ja cie lu
Bo oBoo oraz pew nej re por ter ce,
któ rą się za in te re su je stra żnik
Smith – to w ra mach Klu bu Ro -
dzi ców Ty gie lek. Wstęp wol ny.

Na to miast dzień póź niej, 27
wrze śnia, w tym sa mym miej scu bę -
dzie mo żna zo ba czyć hi sto rię Ma -
tyl dy i Be nia mi na, któ rzy od by wa ją
pod róż do świa ta ba śni i cza rów.
Sta ry do mo wy strych za mie nia się
w kró le stwo ma gii, gdzie no wo mia -

no wa ni cza ro dzie je po zna ją ko ta
Teo do ra i wraz z nim uda ją się
na Ły są Gó rę. Ich ce lem jest od na -
le zie nie Ta jem ni cze go Skar bu,
prze cho wy wa ne go przez złą i okrut -
ną wiedź mę Te klę. Spek takl „Ta -
jem ni ca skar bu na ku rzej nó żce”
roz po czy na się o 15.00. Bi le ty w ce -
nie 10 zło tych do stęp ne są w MOK
Le gio no wo, ul. Nor wi da 10.

(red)

Legionowo dla najmłodszych
� Dzieci się nudzą? Zobacz, czym mogą się zająć
w Legionowie.

– Kuch nia by ła brą zo wa,
a chcia łam mieć bia łą – mó wi pa -
ni Mag da. – Prze ma lo wa łam więc
me ble ku chen ne, a efekt był
na ty le do bry, że chcia łam wię cej.
Z cza sem oka za ło się to tak wcią -
ga ją ce i in spi ru ją ce, że po sta no -
wi łam za jąć się tym za wo do wo.

Już od sa me go po cząt ku był to
nie tyl ko sklep z far ba mi i wo ska -
mi po pu lar nej mar ki.Po la tach ty -
po wej pra cy ad mi ni stra cyj nej
chcia łam po ka zać swo ją dru gą, ar -
ty stycz ną stro nę. – Wy bie ram me -
ble z du szą, by przy wró cić im szyk
i blask. Szko li łam się ze sty li za cji
me bli u An nie Slo an w Oxfor dzie
i by ła to naj mil sza na uka, ja ką
do tej po ry prze szłam.

Co mo żna zmie nić w me blu?
– Tak praw dę mó wiąc – ile osób
ty le po my słów na me ta mor fo zę.
W Pol sce wciąż kró lu ją biel i od -

cie nie sza ro ści, ale wie rzę, że
z cza sem po wsta wać bę dzie co raz
wię cej ko lo ro wych me bel ków. Pa -
le ta ko lo rów An nie Slo an jest na -
praw dę bo ga ta, mo żna je też ze
so bą do wol nie mie szać, a praw -
dzi wych cu dów do ko nać przy uży -
ciu ciem ne go wo sku – mó wi Mag -
da Kor nak -Ko wal kow ska. – Cza -
sa mi wy star czy do pro ste go, opa -
trzo ne go już me bla do mo we go
do dać ja kiś de kor, użyć sza blo nu,
al bo prze trzeć gdzie nie gdzie, czy
też na ło żyć ciem ny wosk, a zmie ni
się on nie do po zna nia i bę dzie
mógł słu żyć przez ko lej ne la ta.

Sklep pa ni Mag dy to nie tyl ko
ma lo wa nie me bli. – Or ga ni zu ję
też warsz ta ty ze sty li za cji me bli
far ba mi de ko ra cyj ny mi An nie
Slo an. W wy bra ne so bo ty spo ty ka -
my się z za in te re so wa ny mi pa nia -
mi na 3–4 go dzi ny w mo jej pra -

cow ni i naj pierw po ka zu ję pod sta -
wo we tech ni ki, a po tem pa nie ma -
lu ją przy nie sio ny przez sie bie nie -
wiel ki me be lek. Jest przy tym du -
żo do brej za ba wy – mo żna przyjść
z przy ja ciół ką i przy oka zji po plot -
ko wać, mo żna oczy wi ście ta kże
po znać no we, cie ka we oso by.
W pla nach mam ta kże or ga ni za cję
cy klicz nych spo tkań dla osób o ró -
żnym po zio mie za awan so wa nia,
pod czas któ rych mo żna by ło by nie
tyl ko wy mie niać się do świad cze -
nia mi, ale ta kże dzie lić się in ny mi
tech ni ka mi, któ re mo żna łą czyć
z ma lo wa niem, jak np. tak po pu -
lar ny u nas de co upa ge.

(wt)

Sklep i pracownia eM Sty le,
Chalk Pa int by An nie Slo an,
Otwar te pon.-pt. 10.30–17.30, ul.
Ba to re go 16, Le gio no wo

Jak stworzyć mebel z duszą?
Polecamy pracownię na Batorego
� Po ośmiu latach pracy w instytucie naukowym Magda Kornak-Kowalkowska
postanowiła zmienić branżę. Zaczęło się od chęci zmiany kuchni…

W ma ju ubie głe go ro ku pi sa li -
śmy o mo żli wo ściach zmian
– w pla nach by ło al bo usta wie nie
świa teł al bo bu do wa ron da. Do -
ku men ta cję pro jek to wą mia ły
przy go to wać trzy sa mo rzą dy
– gmin ny, po wia to wy i wo je -
wódz ki. I na de kla ra cjach się
skoń czy ło…

Spra wę wzię li w swo je rę ce ja -
bło now scy rad ni. – Za rząd ca dro -
gi wo je wódz kiej nr 630 nie po dej -
mu je żad nych dzia łań, dla te go
dzi siaj zło ży li śmy pe ty cję do mar -
szał ka wo je wódz twa ma zo wiec -
kie go – o prze bu do wę skrzy żo wa -
nia Mo dliń skiej z Cho to mow ską
(świa tła lub ron do) i wpi sa nie za -
da nia do re ali za cji w 2016 ro ku
– mó wią rad ni Ma riusz Grzy bek
i Zbi gniew Gar ba czew ski.

Py ta nie tyl ko – czy pe ty cja coś
da?

Przy po mnij my – sa mo skrzy żo -
wa nie nie na le ży do szcze gól nie
nie bez piecz nych, za to moc no
ucią żli wych, szcze gól nie dla tych,
któ rzy chcą wje chać w Mo dliń ską
w kie run ku War sza wy. Zmia na or -
ga ni za cji ru chu w tym miej scu
moc no po pra wi ła by kom fort kie -
row ców, bez wzglę du na osta tecz -
ne roz wią za nie: świa tłą bądź ron -
do. Trze ba też pa mię tać, że ostat -
nie pra ce na tej dro dze trwa ły
w 2006 ro ku – wów czas prze bu do -
wa no mię dzy Ja błon ną a No wym
Dwo rem 36 skrzy żo wań. Ge ne ral -
nie Mo dliń ską je dzie się spraw niej
niż wcze śniej – ale na dal cier pią ci
ko rzy sta ją cy z bocz nych ulic.

(wt)

Wyjazd z Chotomowskiej
– w przyszłym roku przebudowa?
� Przebudowa skrzyżowania Modlińskiej
i Chotomowskiej w Jabłonnie jest jedną z najpilniejszych
potrzeb drogowych w powiecie legionowskim. Kiedy
wreszcie coś zacznie się dziać?

Skrzyżowanie szczególnie uciążliwe dla tych, którzy chcą
wjechać w Modlińską w kierunku Warszawy





Jesz cze kil ka lat te mu pra co wa -
ła ja ko fry zjer ka w jed nym z sa lo -
nów. Kie dy uro dzi ła syn ka,
na strzy że nie, far bo wa nie i cze sa -
nie sta łe klient ki przy cho dzi ły
do jej do mu. Szyb ko oka za ło się,
że naj więk szą fraj dę da je jej za pla -
ta nie wło sów na ró żne spo so by.

– Za in te re so wa nie war ko cza mi
to wa rzy szy mi od dziec ka. Na wet
nie pa mię tam kie dy i dla cze go to
się za czę ło. Wszyst kie mo je lal ki
by ły „za ple cio ne”. Po tem cze sa łam
sio stry i ko le żan ki. To na ich gło -
wach eks pe ry men to wa łam no we
war ko cze. Jak tyl ko przy szła mi
do gło wy ja kaś fry zu ra, na tych miast
te sto wa łam ją na młod szej sio strze.
Mo je po cząt ki by wa ły za tem bo le -
sne – dla niej – śmie je się Ola.

Dziś swo ją pa sję łą czy ze spo so -
bem na ży cie. Ma co raz więk sze
gro no klien tek w ró żnym wie ku.
Naj młod sza ma ro czek, naj star sza
po nad 60 lat. Cze sze wło sy na tu -
ral ne, ale w ra zie po trze by uży wa

też syn te tycz nych. Ola nie sie dzi
w sa lo nie, uma wia się z klient ka -
mi w do wol nym cza sie i miej scu,
na wet w nie dzie le.

– Je stem ma mą dwój ki dzie ci:
pierw szo kla si sty i rocz nej dziew -
czyn ki. Do sko na le ro zu miem
wszyst kie za bie ga ne ko bie ty, in ne
ma my. Dla te go uma wiam się
na fry zu ry też w do mu u za in te re -
so wa nych. Stąd też po mysł
na „Ak cję Ple ner”. Od kwiet nia
do paź dzier ni ka mo żna się ze

mną umó wić wszę dzie – na pla cu
za baw, na ław ce pod blo kiem
– opo wia da fry zjer ka.

Ola za pla ta wło sy w prze ró żny
spo sób, bo wbrew po zo rom war ko -
cze to wiel kie po le do po pi su dla
wy obraź ni. Naj bar dziej zna ne to
oczy wi ście: „do bie ra ny”, „kłos”,
„corn row sy” (war ko czy ki do bie ra -
ne tuż przy skó rze, afry kań skie na -
zy wa ne po tocz nie bok ser ski mi) czy
wo do spad z luź no pusz czo ny mi pa -
sma mi. Naj więk szym po wo dze -
niem cie szy się jed nak „ho len der”.

– To nie jest skom pli ko wa ny
war kocz, ale za to bar dzo efek -
tow ny. Za pla tam go już z za -
mknię ty mi ocza mi – ta kże so bie
– śmie je się Ola. – Ko cham je, są
pięk ne. Ma ją wie lo ra kie za sto so -
wa nie, ró żne sty le. War ko cze są
do bre na ka żdą oka zję, na ka żdy
dzień, wie czór, czy noc, im pre zy
i uro czy sto ści i na po pra wę sa mo -
po czu cia – mó wi nam le gio now -
ska spe cja list ka od war ko czy.

An na Sa dow ska

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Lokalna osobowość
Ola Grunwald plecie nawet na placu zabaw
� Spod jej rąk wychodzą prawdziwe cuda: „holendry”, „kłosy”, „plecionki”. Ola Grunwald
znana jest w Legionowie z tego, że jak nikt… plecie warkocze.

Hi tem se zo nu jest „ho len der”. Ola ple cie go so bie sa ma



Przy po mnij my – w mar cu po li -
cjan ci za trzy ma li do kon tro li
dwóch mło dych mę żczyzn, po -
dej rze wa jąc ich o po sia da nie
nar ko ty ków. Pod czas in ter wen cji
dzie więt na sto la tek pró bo wał po -
łknąć za wi niąt ko z ma ri hu aną.
Chło pak za czął się krztu sić
i choć po li cjan ci pod ję li ak cję
re ani ma cyj ną, Ra fał zmarł. Jak
wy ka za ła sek cja zwłok – przy czy -
ną śmier ci by ło cia ło ob ce
w tcha wi cy – wła śnie owo fe ral -
ne za wi niąt ko. Pod ko men dą
przez kil ka dni trwa ły „pro te sty
prze ciw bru tal no ści po li cji”,
a w za sa dzie re gu lar ne ata ki
hord rzu ca ją cych ka mie nia mi
w ko mi sa riat. Sek cja zwłok wy -
klu czy ła śmierć z przy czyn in -
nych niż za dła wie nie, a pro ku ra -
tu ra na pod sta wie opi nii bie -
głych umo rzy ła śledz two w spra -
wie przy czy nie nia się do śmier ci
na sto lat ka i prze kro cze nia
upraw nień przez po li cjan tów.

De cy zja pro ku ra tu ry nie jest
pra wo moc na.

(wt)

Rafał K. się zadławił, śledztwo umorzono
� Umorzono śledztwo w sprawie śmierci 19-letniego Rafała. Prokuratura uznała, że
nie ma podstaw, by twierdzić, iż do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie.

9 paź dzier ni ka o 19.00 za gra ją tam Do mi nik Bień czyc ki oraz Da ve
Ni laya. Bi le ty – 35 zł – do stęp ne w księ gar ni U Lesz ka, Le gio no wo,
ul. Ba to re go 10, tel. 22 732–03–02.

Sa la wi do wi sko wa w ra tu szu, Le gio no wo, ul. Pił sud skie go 41.
(red)

Cohen w Legionowie
� Nie osobiście, co prawda, ale jego muzyki będzie
można posłuchać na koncercie w sali widowiskowej
ratusza.
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To Ore ga no przy Ba to re go.
Choć kar ta wy glą da kla sycz nie
(trzy dzie ści pięć ro dza jów piz zy,
czte ry sa łat ki i dwa ro dza je za pie -
ka nek), to war to pa mię tać, że ca -
ła ta jem ni ca tkwi w cie ście. A to
z Ore ga no jest… wy jąt ko we.
W opi nii klien tów – naj lep sze
w mie ście. I chy ba to się po twier -
dza, bo na brak za ję cia piz za io los
nie na rze ka ją.

Na co zwró cić szcze gól ną uwa -
gę? Wy znacz ni kiem ja ko ści jest za -
wsze mar ghe ri ta, czy li naj prost szy
pla cek z se rem, so sem i przy pra wa -
mi. Je śli ten ro dzaj jest do bry – do -
dat ki tyl ko wzbo ga cą smak. A jest
z cze go wy bie rać: na Ba to re go cze -
ka ją na nas po mi do ry (zwy kłe i su -
szo ne), szyn ka par meń ska, sa la mi,
moz za rel la, zaś z do dat ków mniej
ty po wych dla kuch ni wło skiej ja la -

pe no, gó ral skie se ry, pol ska kieł ba -
sa czy bo czek. Za wła sną kom po zy -
cję, na któ rą skła da się pięć do wol -
nie przez nas wy bra nych do dat ków
za pła ci my od 25 do 46 zło tych.
Wszyst ko za le ży od roz mia ru,
w Ore ga no mo żna wy bie rać z czte -
rech: od ma łe go, gdzie piz za ma
śred ni cę 26 cen ty me trów, przez
śred ni (32 cm), du ży (45 cm) aż
po fa mi lij ne go, sześć dzie się cio cen -
ty me tro we go gi gan ta.

Lo kal pro wa dzi też ak cje pro -
mo cyj ne: po sia da cze Kar ty Du żej
Ro dzi ny do sta ną 15% ra ba tu, po -
dob nie ucznio wie i stu den ci (fir -
my na wet 20%). A na miej scu,
od po nie dział ku do czwart ku mię -
dzy 11.00 a 16.00, obo wią zu -
je 10% zni żka na wszyst kie piz ze.

Piz ze ria Ore ga no, Ba to re go 17,
czyn ne nie dzie la – czwar -
tek 11.00–22.00, pią tek – so bo -
ta 11.00–23.00.

(arp)

Oregano – nowe, włoskie smaki w Legionowie
� Pizzerii w Legionowie jest wiele i naprawdę trudno się wyróżnić. Jest jednak lokal,
na który warto zwrócić uwagę.



Le gio now ska Spół dziel nia Miesz -
ka nio wa Lo ka tor sko -Wła sno ścio wa
bu du je no we do my w Ja błon nie.
Ko lej ny etap osie dla Przy le sie to 18

no wych bu dyn ków, w tym sie dem
bliź nia czych. Pra ce trwa ją w naj lep -
sze i szy ku ją się ko lej ne zmia ny.
Gmi na od da SMLW te ren, na któ -

rym od kil ku lat dzia ła pę tla au to -
bu so wa. To na to miast ozna cza
zmia ny dla miesz kań ców.

– Pę tla au to bu so wa znaj du je
się na grun cie na le żą cym do spół -
dziel ni. Ten te ren, w związ ku
z pla na mi in we sty cyj ny mi spół -
dziel ni bę dzie mu siał być jej
zwró co ny jesz cze w tym ro ku.
Dla te go gmi na pod ję ła dzia ła nia,
któ re umo żli wią prze jazd li nii 731
no wą tra są bez ko niecz no ści za -
wra ca nia na pę tli przy ul. Aka de -
mij nej. Po zmia nie tra sy pę tli nie
bę dzie – mó wi Mi chał Smo liń ski
z urzę du gmi ny w Ja błon nie i do -
da je, że jest już pro jekt prze bu do -
wy skrzy żo wań, na któ rych ist nie -
je ko niecz ność po sze rze nia łu -
ków, usu nię ty zo stał próg
na ul. Szkol nej, przy cię to ga łę zie
na tra sie prze jaz du, trwa pro jek -

to wa nie no wej or ga ni za cji ru chu.
W naj bli ższych dniach zo sta nie
wy bra na fir ma, któ ra zaj mie się
po sze rze niem łu ków.

Zmia ny zo sta ną wpro wa dzo ne
jesz cze w tym ro ku. Cze go mo że my

się spo dzie wać? Ja dąc z War sza wy
au to bus po je dzie uli ca mi: Mar mu -
ro wą, Szkol ną, Przy le sie, Aka de -
mij ną i do je dzie do ob wod ni cy Ja -
błon ny i da lej do Le gio no wa.

AS

Jabłonna: 731 bez pętli
� Trwa budowa kolejnego etapu osiedla domków w Jabłonnie. Już wkrótce
powstaną nowe domy, zmieni się też trasa linii 731. Pętla przy Akademijnej zostanie
zlikwidowana.
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To głów nie chwyt psy cho lo -
gicz ny, ma ją cy po ka zać pa cjen -
to wi, jak je go cia ło uwal nia się
od cho ro by. Gu il ler mo Ta va res,
ab sol went pa ra me dycz ne go
i Tech nicz ne go Tri ni vil le Cen tral
Col le ge, Inc. W Try ni da dzie nie
zaj mu je się ta ki mi sztucz ka mi.
Po tra fi za to zlo ka li zo wać źró dło
cho ro by i przez dzia ła nia ener -
ge tycz ne spra wić, by or ga nizm
za czął pra co wać le piej. Po cho dzi
z ro dzi ny o wie lo po ko le nio wych
tra dy cjach, gdzie sztu ka uzdra -
wia nia prze cho dzi z po ko le nia
na po ko le nie.

Pa cjen to wi po świę ca oko ło
pół go dzi ny – w tym cza sie roz -
po zna je scho rze nie i po dej mu je
z nim wal kę. Od sta nu pa cjen ta
za le ży, czy bę dzie to uzdra wia -
nie du cho we, ma gne ty za cja or -

ga nów czy bez kr wa wa ope ra cja
na cie le astral nym. Dzię ki swo -
im umie jęt no ściom mo że spra -
wić, że ustą pią wie lo let nie na wet
scho rze nia zwią za ne z no wo two -
ra mi, prze ro stem pro sta ty, za pa -
le niem sta wów i reu ma ty zmem,
bó lach krę go słu pa, cho ro ba mi
ukła du ner wo we go czy pro ble -
mach z krą że niem.

Gu il ler mo przyj mu je na war -
szaw skim Tar gów ku od 24 wrze -
śnia do 7 paź dzier ni ka, ale mo że
ta kże przy je chać do pa cjen ta.

Za pi sy i in for ma cje co dzien nie
w godz. 9.00–19.00 pod nu me ra -
mi te le fo nów (22) 679–22–47;
605–324–865 lub 605–177–007.
W week en dy czyn ne są tyl ko te -
le fo ny ko mór ko we.

Wię cej in for ma cji: www.fi li -
pin skieuz dro wie nia.pl.

Na Targówku
przyjmuje uzdrowiciel
� Nie raz widzieliśmy filmy, na których filipińscy
uzdrowiciele przykładają ręce do ciała pacjenta, by
po chwili wyciągnąć z nich fragment okrwawionej tkanki.

Przy Tar go wej 65 bę dzie mo żna
się na uczyć tań ca afry kań skie go,
łą czą ce go w so bie ener gię, szyb -
kość i ele gan cję. Za ję cia po pro -
wa dzi Ani ka Ka miń ska – mu zyk,
spe cja li zu ją ca się w grze na et -
nicz nych in stru men tach per ku syj -
nych z ró żnych stron świa ta i tan -
cer ka tra dy cyj ne go tań ca Afry ki
Za chod niej. Ter mi ny za jęć: po -

nie dział ki, godz. 19:00 – do ro śli;
so bo ty, godz. 11:00 – dzie ci i mło -
dzież.

Je śli wo lisz ta niec współ cze sny,
sal sę, la ti no czy di sco – Ania
i Prze mek za pra sza ją o 17.00
(dzie ci i mło dzież) oraz o 18.00
(do ro słych) na za ję cia. Na to miast
wszyst kie pa ry, przy go to wu ją ce
się do swo je go pierw sze go tań ca

we sel ne go mo gą się umó wić
na za ję cia in dy wi du al ne
– tel. 22 784–14–22 od po nie -
dział ku do czwart ku
w godz. 11:00–19:00, w piąt -
ki 8:00–16:00,

e -ma il: mok tar go wa@op.pl.
Tam też uzy skać mo żna wszel kie
in for ma cje.

(red)

Ucz się tańczyć na Targowej
� Filia Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie zaprasza na zajęcia taneczne.
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– Pra ce przy go to waw cze na te re -
nie bu do wy są już pro wa dzo ne
na naj wy ższych ob ro tach – mó wi
Tho mas Kurz mann, pre zes GTC.
– Ga le ria Pół noc na to pierw sza no -
wo cze sna ga le ria han dlo wa oraz
cen trum roz ryw ki zlo ka li zo wa ne
w pół noc no -wschod niej War sza wie.

In we stor za pew nia, że Ga le ria
Pół noc na bę dzie nie tyl ko cen trum
han dlo wym, ale przede wszyst kim
pół otwar tą prze strze nią re kre acyj -
ną. Naj cie ka wiej za po wia da się za -
pro jek to wa ny na da chu ogród,
do któ re go bę dzie mo żna wejść ze
stre fy re stau ra cji i ba rów.

Obec nie wy na ję ta jest oko ło
po ło wa po wierzch ni obiek tu.
GTC pod pi sa ło już umo wy z na -
stę pu ją cy mi na jem ca mi: Ci ne ma
Ci ty, Car re fo ur, Em pik, Smyk,
Mo hi to, Cropp, Re se rved, Sin say,
Kia bi, H&M, CCC, Ho me & You

i Ho use. Trwa ją ne go cja cje z ko -
lej ny mi fir ma mi, w tym wła ści cie -
la mi ma rek, któ re nie są jesz cze
zna ne na pol skim ryn ku.

Bu do wa Ga le rii Pół noc nej za -
koń czy się naj póź niej w czerw -
cu 2017 ro ku.

Do mi nik Ga dom ski

Po sąsiedzku rośnie nam galeria handlowa
� W piątek 11 września oficjalnie zainaugurowano budowę galerii handlowej
na Tarchominie. Obiekt powstanie w pobliżu skrzyżowania Modlińskiej i Światowida
oraz ratusza dzielnicy.

705 i 735 to je dy ne dwie z trzech
li nii au to bu so wych, ob słu gu ją cych

miej sco wo ści le żą ce nad brze ga mi
Za le wu Ze grzyń skie go: Ze grze

Po łu dnio we, Nie po ręt, Bia ło brze -
gi, Ry nię oraz Sta re i No we Za łu -
bi ce (trze cia to 734). W 2012 ro ku
zo sta ły one przed łu żo ne do sta cji
Ma ry mont, ale pod czas prze bu do -
wy mo stu Gro ta -Ro wec kie go wró -
ci ły na sta rą tra sę do pę tli Że rań
FSO. By ło to utrud nie nie za rów no
dla osób do je żdża ją cych do War -
sza wy, jak i ja dą cych nad Za lew
Ze grzyń ski, bo prze siad ka
do tram wa jów na prze bu do wy wa -
nym węź le tra sy S8 z Mo dliń ską
nie na le ża ła do wy god nych.

Po otwar ciu po sze rzo ne go mo -
stu Gro ta -Ro wec kie go 705 i 735
wró ci ły na tra sę na Ma ry mont.
Pod róż z Rem belsz czy zny trwa
zgod nie z roz kła dem ok. 25 mi -
nut, Nie po rę tu – ok. 35 mi nut,
z Bia ło brze gów – ok. 40 mi nut.

(dg)

Most Grota otwarty

705 i 735 na starej-nowej trasie
� Nieporęt, Zegrze Płd. i Białobrzegi odzyskały połączenie autobusowe
z warszawskim metrem.



3-POKOJOWE SPRZEDAM
·Sprzedam pilnie M3 w centrum Pułtuska,
65mkw, I piętro, 512-257-282

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·W Choszczowce – 920 m2 (okolice
Mehoffera) media w ulicy, pod budynek
7m/14m/wys.12m w zabudowie
usługowo/handlowo/mieszkalnej. Dojazd:
asfalt. Cena przystepna. Tel.
607-616-794

INNE DO WYNAJĘCIA
·Wynajmę miejsce w moim garażu na motor lub
quad na okres zimowy. Legionowo. 505-094-388

NAUKA
·Rosyjski tel. 22 772-51-60

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

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja
601867980 lub 226650489
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760

DDoorraaddzzttwwoo  ww oocchhrroonniiee  śśrrooddoowwiisskkaa,,  zzeezzwwoolleenniiaa,,
sspprraawwoozzddaanniiaa,,  ooppłłaattyy  śśrrooddoowwiisskkoowwee,,  sskkuupp  zzłłoommuu,,

wwaarrsszzttaatt  iittpp..  wwwwww..eekkoo--eekkaa..ppll,,  666688--335566--998833

·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

·Montaż sprzedaż piece gazowe 691-686-772

DOM I OGRÓD
·PODŁOGI DREWNIANE, PANELE, LISTWY
PRZYPODŁOGOWE, CHEMIA MONTAŻOWA
I PIELĘGNACYJNA. JABŁONNA,
ZEGRZYŃSKA 15B. KONTAKT:
515-455-585, BIURO@WOODATHOME.PL

BUDOWLANE
·A Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424
·AA Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·Piec gazowy sprzedam 691-686-772

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni pracowników do
ochrony obiektów (budowy, osiedla, parkingi) na
terenie Warszawy i okolic. System: 24/48.
Wymagana niekaralność. Kontakt: 508-292-840

·Zatrudnię dostawcę do pizzerii W-wa Bielany
22 22-5-9999

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408-178
·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

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, inne T. 513-513-988

OGŁOSZENIA DROBNE

Mieszkasz w Legionowie  i chcesz o nim pisać?

Zatrudnimy dziennikarzy lokalnych. 
Warunek konieczny: zainteresowanie sprawami miejskimi

i lekkie pióro.
CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl

– Czy je sień nie jest głów nie okre sem
zbio rów?

– Jak naj bar dziej, ale ta kże naj lep -
szą po rą na sa dze nie i roz mna ża nie
ro ślin. Do te go do cho dzą ko niecz ne
za bie gi pie lę gna cyj ne i po rząd ko we
– trze ba dzia łać spraw nie, by za po -
biec cho ro bom grzy bi czym ro ślin
i odży wić gle bę.

– Nie le piej no we ro śli ny po sa dzić
wio sną, na no wy se zon?

– To wła śnie wrze sień jest naj lep -
szym cza sem, aby za dbać o wy gląd na sze -
go ogro du na wio snę! Te raz sa dzi my ro śli ny
ce bu lo we, zi mu ją ce w grun cie, sa dzi my i prze sa -
dza my drze wa i krze wy. To do sko na ła po ra na za kła da nie
i uzu peł nie nie traw ni ka – wil goć i cie pło po zwo lą mu się

ład nie za ko rze nić. Nie za po mi naj my
o roz mna ża niu ro ślin: roz mna ża my

przez po dział i sa dzi my na no wo
wie le by lin – przede wszyst kim te,
któ re kwi tły wio sną i la tem oraz
tra wy ozdob ne.

– Czy je sie nią sto su je my
w ogro dzie ja kie kol wiek na wo zy?

– Tyl ko wy bra ne, gdyż nie któ re
przed łu ża ją okres we ge ta cji drzew

i krze wów – pę dy nie zdą żą
przed zi mą zdrew nieć i pod czas mro -

zów prze mar z ną. Przede wszyst kim na -
le ży do kład nie wy gra bić opa dłe li ście,

chwa sty, zgni łe owo ce – i zli kwi do wać, bo wiem
w tych po zo sta ło ściach mo gą zi mo wać szkod ni ki lub za -
rod ni ki grzy bów.

– Czy wła ści cie le ogro dów mo gą to zro bić sa mo dziel nie?
– Pie lę gna cję – 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.

Wie le osób oba wia się współ pra cy z ar chi tek tem kra jo -
bra zu, z oba wy przed kosz ta mi. Nie po trzeb nie. Pro fe sjo -
nal na eki pa jest gwa ran cją sta ran nej pie lę gna cji oraz od -
po wied nie go do bo ru ro ślin do gle by 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.

Nareszcie wrzesień! Najlepszy moment na zmiany w ogrodzie
� Wrzesień to jeden z bardziej pracowitych miesięcy dla ogrodników. O zabiegach
pielęgnacyjnych, które należy wykonać właśnie w tym miesiącu, rozmawiamy z Justyną
Tuszyńską, architektem krajobrazu.

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

tel. 607-617-744
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Pro ble my mo gą do ty czyć tych,
któ rzy ma ją wła sne uję cia wo dy
pit nej. To wła śnie oni naj czę ściej
ska rżą się na ko lor, smak czy za -
pach wo dy. I oni też wska zu ją mo -
żli wą przy czy nę za nie czysz czeń
– nie szczel ne szam ba. Na ich proś -
bę stra żni cy miej scy roz po czę li
wzmo żo ne kon tro le po se sji,
na któ rych ist nie ją wła śnie ta kie
spo so by ra dze nia so bie z bra kiem
ka na li za cji – naj pierw kon tro le
pro wa dzo no na Ol szan ko wej, póź -
niej stra żni cy przej dą na Dwer nic -
kie go, Ale ję Le gio nów, Ku jaw ską,
Tar go wą i Mo niusz ki.

Spraw dza ne bę dą ra chun ki za wy -
wóz nie czy sto ści i licz ba osób miesz -
ka ją cych na po se sji. Je śli oka że się,
że ra chun ku nie ma bądź szam bo
jest nie szczel ne – trze ba się li czyć
z pię ciu set zło to wym man da tem.
A wła śnie w mia rę ak tu al ny ra chu -
nek za wy wóz bę dzie głów nym do -
wo dem na szczel ność in sta la cji.
– Nie cho dzi o to, by lu dzi za wszel -
ką ce nę ka rać – mó wi Ta ma ra Myt -
kow ska, rzecz nicz ka urzę du mia sta
w Le gio no wie. – Je śli ktoś nie ma
ra chun ku za wy wóz szam ba, bę dzie
miał czas na zdo by cie ko pii
od świad czą ce go usłu gi ase ni za cyj -
ne. I od wrot nie – gdy tra fi się fak tu -
ra z da tą po prze dza ją cą kon tro lę
na przy kład o dwa dni, wte dy ktoś
mo że być pe wien, że stra żni cy od -
wie dzą go po ja kimś cza sie, by

spraw dzić, czy nie by ła to jed no ra zo -
wa sy tu acja „bo kon tro la”.

Czym gro zi nie szczel ne szam bo,
prócz wąt pli wej atrak cji za pa cho wej
w oko li cy? Ka ta log jest dłu gi: dur
brzusz ny, czer won ka – to przy oka -
zji pi cia ska żo nej wo dy. Do te go

bak te rie ka ło we mo gą się gro ma -
dzić w ro śli nach (po mi do rek czy
ogó rek z dział ki na te re nie ska żo -
nym na pew no nie bę dzie źró dłem
wi ta min) i grun cie. I pa mię taj my, że
wca le nie tru je my tyl ko są sia dów…

(red)

Woda w kranie śmierdzi? Może truje cię sąsiad
� Choć PWK w Legionowie zapewnia, że woda w ich ujęciach jest czysta, to zdarzają
się przypadki, gdy to, co wypływa z kranu, może napawać niepokojem. Jaka jest
tego przyczyna?
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Do kład niej – „Roz tań czo ne
piąt ki” wra ca ją po proś bach
miesz kań ców. Pe ty cję z proś bą
o wzno wie nie im pre zy pod pi sa ło
po nad dwie ście osób. Po tań ców ki
pod chmur ką trwa ły przez ca łe

wa ka cje, do po ło wy wrze śnia. Ko -
lej na oka zja do hu la nek na świe -
żym po wie trzu tra fi się 2 paź dzier -
ni ka, mię dzy 18.00 a 22.00 w par -
ku przy le gio now skiej Are nie.

(wt)

Roztańczone piątki wracają!
� Legionowskie potańcówki w Parku Seniora cieszyły
się taką popularnością, że władze miasta
zadecydowały o przywróceniu imprezy.




