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REKLAMA w „Echu” - tel. 508-125-419
reklama@gazetaecho.pl

Re cep tą na za kor ko wa ną Ze -
grzyń ską mo że być i po zo sta je
tyl ko i wy łącz nie jej prze bu do wa.
O ak tu al nych pla nach pi sa li śmy
w ostat nich wy da niach „Echa”
– sze ro kiej wy lo tów ki w kie run -
ku Ze grza mo że my spo dzie wać
się naj praw do po dob niej do pie ro
za trzy la ta, choć prze targ na jej
wy ko na nie zo stał nie daw no
ogło szo ny. Chęt nych do bu do -
wa nia jest aż trzy na stu, te raz
spo śród nich zo sta ną wy bra ne
fir my, któ re swo ją pra cę wy ko -
na ją naj ta niej i naj szyb ciej. Prze -
bu do wa Ze grzyń skiej sta je się
po wo li fak tem – nie tyl ko me -
dial nym.

Tym bar dziej dzi wić mo że de cy -
zja władz mia sta o po wro cie do roz -
mów na te mat bu do wy tu ne lu
pod to ra mi na Bu kow cu. Urzęd ni cy
prze ko nu ją jed nak, że na bez ko li -

zyj ny prze jazd pod to ra mi na Kwia -
to wej prze nie sie się na wet 20% sa -
mo cho dów z Ze grzyń skiej.

– Pla nu je my pod jąć roz mo wy
z PKP w spra wie bu do wy tu ne lu
w uli cach Po lna/Kwia to wa. Chcie -
li by śmy, aby po wstał tam tu nel
po dob ny do te go w Gro dzi sku
Ma zo wiec kim – dla sa mo cho dów
oso bo wych i ka re tek. Chce my,
aby in we sty cja by ła zre ali zo wa na
wspól nie z PKP – za po wia da Ta -
ma ra Myt kow ska z le gio now skie -
go ra tu sza.

PKP Pol skie Li nie Ko le jo we
na ra zie o pla nach… nic nie wie dzą.

– Nie wpły nę ło do nas żad ne
ofi cjal ne za py ta nie ze stro ny
władz Le gio no wa. Je śli ta kie pro -
po zy cje pad ną, je ste śmy oczy wi -
ście otwar ci na roz mo wy i ne go -
cja cje. Na szym prio ry te tem są
dzia ła nia wspie ra ją ce bez pie czeń -

stwo i kom fort za rów no pa sa że -
rów ko lei, jak i kie row ców oraz
pie szych prze kra cza ją cych to ry
– pod kre śla Łu kasz Kwa si bor ski
z PKP PLK.

Sko ro rze czo wych kon kre tów
brak, przyj rzyj my się wi zji, któ rą
snu ją na si sa mo rzą dow cy. Tu nel
w Gro dzi sku Ma zo wiec kim
otwar to we wrze śniu. Na po cząt -
ku wzbu dzał on nie po kój a na wet
obu rze nie miesz kań ców, po nie -
waż je go wy so kość nie po zwa la ła
na prze jazd więk szym sa mo cho -
dom. Te raz więk szość jest za do -
wo lo na – z tej czę ści mia sta znik -
nęły cię ża rów ki.

– Naj mniej sza rze czy wi sta wy -
so kość tu ne lu nad jezd nią wy no -
si 306 cm, do pusz czal na skraj nia
prze jaz do wa okre ślo na zna kiem
za ka zu wjaz du po jaz dów to
250 cm. Sze ro kość tu ne lu mię dzy
ścia na mi opo ro wy mi wy no -
si 12 m, w tym ma my trzy me tro -
wy ciąg pie szo -ro we ro wy, sze -
ścio me tro wą dwu kie run ko wą
jezd nię i dwu me tro wy chod nik
– mó wi Zdzi sław Brze ziń ski
z urzę du mia sta w Gro dzi sku
Ma zo wiec kim. Do da je też,
po dwóch mie sią cach funk cjo no -
wa nia wi dać wy raź nie, iż tu nel
świet nie speł nia swo je za da nie
ja ko lo kal ne po łą cze nie dro go we
dla po jaz dów oso bo wych i ni -
skich do staw czych.

Je go koszt to ok. 15 mln zł.
AS

Tunel na Bukowcu
� Wrócił pomysł budowy tunelu w ciągu ulic Polna – Kwiatowa. Lada moment
rozpoczną się rozmowy miasta z PKP. Już dziś wiemy, jak miałaby wyglądać
wyczekiwana przeprawa pod torami.

Podobny tunel ma powstać na Bukowcu

źródło: grodzisk.pl



Dru ży na KPR RC Le gio no -
wo na ro bi ła na po cząt ku se zo -
nu ki bi com ape ty tu. Od po cząt -
ku be nia mi nek Su per li gi grał
bez kom plek sów. Po zwy cię -
stwach ze Ślą skiem Wro cław,
Sta lą Mie lec, Chro brym Gło -
gów, a zwłasz cza sen sa cyj nym
po ko na niu na wy jeź dzie moc nej
Po go ni Szcze cin le gio no wia nie
zna leź li się w czo łów ce ta be li.

Osta tecz nie pierw szą run dę se -
zo nu za sad ni cze go za koń czy li
na ósmym miej scu w ta be li, no -
tu jąc na ko niec pierw szej run dy
czte ry prze gra ne z rzę du. Czy są
po wo dy do obaw?

Pod su mo wu jąc tę pierw szą
część se zo nu tre ner Ro bert Lis
uspo ka ja: – Ma my jesz cze mnó -
stwo me czów przed so bą i bę dzie -
my wal czyć, że by da lej punk to wać.

Fak tycz nie, nie war to bić
na alarm, wy pa da się ra czej cie -
szyć, że jest le piej niż więk szość ki -
bi ców – na wet tych naj bar dziej
opty mi stycz nie na sta wio nych
– ocze ki wa ła. Dru ży na gra am bit -
nie, wal czy, a kie dy ma „swój
dzień”, po tra fi za gro zić wszyst kim
po za czo ło wą dwój ką – Vi ve Kiel ce
i Wi słą Płock. Ta pa ra jest po za za -
się giem wszyst kich in nych ry wa li.

Ka żda in na dru ży na mu si się z lek -
ce wa żo nym do tąd KPR li czyć.

In na spra wa, że le gio no wia nie
za gra li ty le me czów do brych co
nie uda nych. Od me czu z Chro -
brym Gło gów wi dać jed nak sta bi -
li za cję for my. I nie zmie nia te go
fak tu na wet wpad ka w Kwi dzy nie.

Po ra na do bre wy ni ki przed wła -
sną pu blicz no ścią, któ ra licz nie
przy cho dzi do le gio now skiej Are ny.

– Cie szy, że do Are ny przy cho -
dzi ty lu ki bi ców, któ rzy po tra -
fią stwo rzyć opra wę do pin -
giem i do da ją skrzy deł. Dla ta -
kiej wi dow ni chce się grać. I przy -
kro prze gry wać – mó wi ob ro to -
wy KPR To masz Ka sprzak. Me -
cze KPR fak tycz nie ma ją at mos fe -
rę, ale na pięć spo tkań w Le gio -
no wie KPR wy grał tyl ko jed -
no. Na wet bio rąc pod uwa gę „pla -
no wość” po ra żek z Wi słą i Vi -
ve, to jed nak nie zbyt im po nu ją -
cy wy nik. – Ja bym tu taj nie dra -
ma ty zo wał, nie ma tra ge dii. Oczy -
wi ście, gra my dla pu blicz no -
ści, gra my o zwy cię stwo. Na na -
szym par kie cie na pew no ła -
twiej jest wy grać niż na wy jeź -
dzie, ale li czą się wszyst kie wy gra -
ne. Tak się to zło ży ło, że fak tycz -
nie u nas nie za bar dzo punk tu je -
my, ale też nie za bar dzo mie li -
śmy do te go oka zji – mó wi tre -
ner Lis. Trze ba w tym miej -
scu pod kre ślić, że w pierw -
szej run dzie KPR RC Le gio no -
wo go ścił na swo im par kie -
cie wszyst kich trzech me da li -
stów po przed nie go se zo nu.

Za wod ni cy po twier dza ją. – Sam
nie wiem, dla cze go na wy jaz dach
zdo by wa my wię cej punk tów. Mo że
to kwe stia psy chi ki, mo że pod -
świa do ma pre sja. Nie wiem. Ale
ode gra my się. W run dzie re wa nżo -
wej na pew no bę dzie my w Le gio -
no wie wy gry wać – obie cu je naj lep -
szy strze lec KPR Wi ta lij Ti tow.

Gdy się pa trzy na li go wy ka len -
darz, jest na to na dzie ja. – Wszy -
scy chce my się ode grać na Kwi dzy -
nie czy Opo lu. Po ka zać, że z na mi
trze ba się li czyć – de kla ru je Pa weł
Ga węc ki. – Naj wa żniej sze to za po -
mnieć o po ra żkach i grać swo je
– do da je bram karz Mi ko łaj Kre -
ko ra. – Bę dzie do brze! Mło dzi się
do cie ra ją, zgry wa my się, nikt nie
bę dzie miał z na mi ła two! – za po -
wia da To mi slav Stoj ko vic.

Ja kie są za tem ce le KPR na dru -
gą część se zo nu? Tre ner Lis roz kła -
da rę ce: – Nie je stem ja sno wi dzem.
Dru ży na na pew no po dej dzie do gry
na 100 pro cent, bę dzie my wal czyć,
da my z sie bie wszyst ko. A jak wyj -
dzie – zo ba czy my… Przed se zo nem
ce lem by ło przede wszyst kim utrzy -
ma nie się w li dze, ale pa trząc
na układ sił, wy da je się, że za ję cie
miej sca w środ ku ta be li jest zu peł nie
mo żli we. Tym bar dziej że dru ży nę
wzmoc nił nie daw no do świad czo ny
Ja kub Płó cien ni czak. Ma wspo móc
To ma sza Ka sprza ka, do tej po ry je -
dy ne go ob ro to we go w ka drze ze -
spo łu. Być mo że po ja wią się dal sze
wzmoc nie nia. Wal ka o do bre miej -
sce na ko niec se zo nu wy da je się
więc cał kiem re al na. wk, mc

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

PGNiG Su per li ga 2015/16
1 Vive Tauron Kielce 11 10 1 0 396 282 21
2 ORLEN Wisła Płock 11 10 0 1 355 260 20
3 Azoty-Puławy 11 9 0 2 337 295 18
4 MMTS Kwidzyn 11 6 1 4 303 306 13
5 Pogoń Szczecin 11 5 1 5 292 296 11
6 PE Gwardia Opole 11 4 1 6 273 299 9
7 Górnik Zabrze 11 4 1 6 340 344 9
8 KPR RC Legionowo 11 4 0 7 287 307 8
9 Chrobry Głogów 11 3 2 6 267 284 8
10 Zagłębie Lubin 11 3 1 7 260 303 7
11 Śląsk Wrocław 11 2 0 9 284 333 4
12 Stal Mielec 11 2 0 9 275 360 4

Najlepsi strzelcy KPR RC Legionowo:
• Witalij Titow 65 bramek (2 miejsce w lidze)
• Tomasz Kasprzak 54
• Michał Prątnicki 52

Naj bli ższy mecz już w nie dzie lę 22.11 o godz. 17.15 z WKS Śląsk
Wro cław.

Kibice nie opuszczają swej drużyny mimo jej porażek we własnej hali
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Piłkarze ręczni na półmetku
� Piłkarze ręczni KPR RC Legionowo w ostatni piątek (13 listopada) zakończyli pierwszą rundę sezonu zasadniczego. Jak wypada
podsumowanie pierwszej części sezonu i jakie klub ma cele na jego dalszą część?

„E
ch

o
 P

o
w

ia
tu

 L
eg

io
no

w
sk

ie
g
o
”

w
w

w
.g

az
et

ae
ch

o.
pl

re
da

kt
or

 n
ac

ze
ln

y:
 K

rz
ys

zt
of

 K
at

ne
r

za
st

ęp
ca

: K
at

ar
zy

na
 C

ho
dk

ow
sk

a
fa

x:
 2

2 
61

4 
58

 2
8

te
le

fo
n 

d
la

 c
zy

te
ln

ik
ó
w

: 
te

le
fo

n 
d
la

 r
ek

la
m

o
d
aw

có
w

: 
e-

m
ai

l: 
ec

ho
@

ga
ze

ta
ec

ho
.p

l

W
yd

aw
ca

: W
yd

aw
ni

ct
w

o 
P

ra
so

w
e 

O
st

oj
a 

20
12

 s
p.

 z
 o

.o
.

ad
re

s 
re

da
kc

ji:
 0

3-
02

6 
W

ar
sz

aw
a,

 u
l. 

B
oh

at
er

ów
 1

8a
D

ru
k:

 E
dy

to
r 

S
p.

 z
 o

.o
., 

O
ls

zt
yn

51
9 

61
0 

39
3,

 2
2 

61
4 

58
 0

3
50

8 
12

5 
41

9,
 2

2 
61

4 
58

 0
3

Za
pr

as
za

m
y 

do
 w

sp
ół

pr
ac

y 
m

ie
sz

ka
ńc

ów
. N

ie
 z

w
ra

ca
m

y 
m

at
er

ia
łó

w
 n

ie
za

m
aw

ia
ny

ch
.

Za
st

rz
eg

am
y 

so
bi

e 
pr

aw
o 

do
 s

kr
ac

an
ia

 i 
ad

iu
st

ow
an

ia
 n

ad
es

ła
ny

ch
 m

at
er

ia
łó

w
 o

ra
z

op
at

ry
w

an
ia

 ic
h 

w
ła

sn
ym

 ty
tu

łe
m

. N
ie

 o
dp

ow
ia

da
m

y 
za

 tr
eś

ć 
re

kl
am

 i 
og

ło
sz

eń
.



Do tych cza so we pró by wy ło nie -
nia w prze tar gu twór cy pro jek tu
spa li ły na pa new ce, bo wszyst kie
skła da ne ofer ty prze kra cza ły bu -
dżet, ja ki mia sto by ło go to we wy ło -
żyć na in we sty cję. Te raz jed nak mo -
że to się zmie nić – mia sto pro wa dzi
ne go cja cje z jed ną z firm, któ rej
pro po zy cja jest naj bar dziej zbli żo na
do mo żli wo ści fi nan so wych urzę du.
Je śli się po wio dą – wstęp na kon -
cep cja pro jek to wa by ła by go to wa
jesz cze w tym mie sią cu, a sam pro -
jekt na po cząt ku przy szłe go ro ku.

Co trze ba zmie nić?
Ist nie ją ce przej ście jest trud no

do stęp ne dla osób star szych, nie -
peł no spraw nych czy osób z wóz ka -
mi dzie cię cy mi. Sy tu acji nie po -

pra wia ją win dy, któ re al bo się psu -
ją – al bo są psu te. Po prze bu do wie
przej ście ma zy skać oświe tle nie
i za da szo ne po chyl nie, dzię ki któ -
rym win dy nie bę dą już po trzeb ne.

– Opra co wa nie kom plet nej do -
ku men ta cji pro jek to wej do bu do wy
do dat ko wych za da szo nych po chyl ni

uła twia ją cych prze pra wę użyt kow -
ni ków z ul. Ko le jo wej i ul. Gdań -
skiej w Le gio no wie wraz ze sto sow -
ny mi opi nia mi, uzgod nie nia mi
i eks per ty za mi zo sta ło po dzie lo ne
na dwa eta py – mó wi Ta ma ra Myt -
kow ska, rzecz nicz ka le gio now skie -
go ra tu sza. – Pierw szy to opra co wa -
nie szcze gó ło wej kon cep cji roz bu -
do wy przej ścia pod ziem ne go w za -
kre sie kon struk cyj no -ar chi tek to -
nicz nym, sa ni tar nym, elek trycz nym,
te le tech nicz nym oraz dro go wym
– wszyst ko to ma być go to we do 10
grud nia te go ro ku. Dru gi – opra co -
wa nie pro jek tów bu dow la no -wy ko -
naw czych we dług kon cep cji na ak -
tu al nych ma pach do ce lów pro jek -
to wych, opra co wa nie kosz to ry su in -
we stor skie go, opra co wa nie przed -
mia ru ro bót, opra co wa nie spe cy fi -
ka cji wy ko na nia i od bio ru ro bót
– po trwa do 29 kwiet nia przy szłe go
ro ku. Ter min roz po czę cia prac bu -
dow la nych nie jest jesz cze zna ny.

(red)

Nowe przejście pod PKP Przystanek?
� Trwają rozmowy urzędu miasta z jednym z oferentów,
który ma przygotować projekt przejścia podziemnego
przy stacji PKP Legionowo Przystanek.

3 li sto pa da przed 19.00, pod czas
zwy czaj ne go pa tro lu przy So wiń -

skie go, za uwa ży li ogień na par te rze
jed ne go z bu dyn ków. Po in for mo -

wa li o po ża rze dy żur ne go ko men -
dy, po czym ru szy li z po mo cą sto ją -
cej na bal ko nie ko bie cie z dziec -
kiem. Do wie dzie li się od niej, że
w środ ku są jesz cze dwaj mę żczyź -
ni. Nie zwa ża jąc na ry zy ko, we szli
do pło ną ce go do mu, skąd wy pro -
wa dzi li 87-let nie go mę żczy znę,
a póź niej, już w asy ście przy by łej
stra ży po żar nej, jesz cze 57-lat ka.

Gdy by nie zde cy do wa nie i szyb -
ka re ak cja po li cjan tów – do szło by
do tra ge dii.

TW Fu lik
na pod sta wie in for ma cji po li cji

Uratowali życia innych
� Praca w policji to służba i powołanie – dowodzą tego legionowscy policjanci.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Wstęp ny plan za kła da, że ka żdy
z par kin gów po mie ści oko ło 20
ro we rów w wia cie ze ścia na mi
z plek si gla su. Obok nich sta nie
ma pa mia sta ze spe cjal nym
schow kiem na ma py ro we ro we
w wer sji kie szon ko wej.

Par kin gi ma ją sta nąć w przy -
szłym ro ku na Osie dlu Mło dych,
w par ku Zdro wia, na te re nie dziel -
ni cy Przy sta nek, przy ga ra żu wie lo -
po zio mo wym Cen trum Ko mu ni ka -
cyj ne go oraz w par ku Ko ściusz ki.

(red)

Przybędzie parkingów dla rowerów
� W ubiegłym roku powstały w Legionowie dwa
miejsca, gdzie można zaparkować swój rower
– przy stacji PKP oraz przy Zespole Szkół nr 1. Trwają
prace nad projektem pięciu kolejnych.

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 Zaciszu, 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.

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

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel
� Guillermo Tavares, absolwent paramedycznego
i Techni5,797 cznego Triniville Central College, Inc.
w Trynidadzie przez działania energetyczne potrafi
sprawić, by organizm zaczął pracować lepiej.
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W Pol sce ro dzin wie lo dziet nych,
czy li ta kich, któ re wy cho wu ją co
naj mniej tro je dzie ci, jest oko ło
sied miu set ty się cy. Jed ną z form
po mo cy dla nich mia ła być Kar ta
Du żej Ro dzi ny, któ rą rząd wpro -
wa dził w ze szłym ro ku, gło śno się
tym chwa ląc. Jesz cze przed wpro -
wa dze niem kar ty ogól no pol skiej,
wzo rem in nych sa mo rzą dów wpro -
wa dził ją na po cząt ku ro ku 2013
ta kże le gio now ski ra tusz. Kar ta
do stęp na jest dla wszyst kich ro -
dzin, nie za le żnie od do cho dów.
Aby ją otrzy mać, wy star czy zło żyć
wnio sek w wy dzia le spraw oby wa -
tel skich ra tu sza.

Co da je kar ta?
Ni ższe opła ty w gmin nych żłob -

kach i przed szko lach (30 do 50
pro cent), zni żki na za ję cia or ga ni -
zo wa ne przez Miej ski Ośro dek
Kul tu ry i Are nę Le gio no wo (50
pro cent), ulgo we wej ścia na ba sen
przy Ze spo le Szkół nr 2 (50 pro -
cent), pierw szeń stwo w udzia le
w pro gra mach proz dro wot nych.
Do pro gra mu do łą czy ło też kil ka -
dzie siąt firm i skle pów. Mo żna ta -
niej za mó wić piz zę, ku pić kwia ty,
zro bić za ku py w skle pach PSS
Spo łem (pod wa run kiem po sia da -
nia kar ty ra ba to wej), ku pić ro wer

z 5-pro cen to wym upu stem, ale też
np. sko rzy stać z ulgi na za ję cia
w szko le tań ca Ro ber ta Ko chan ka.

Ile jest w Le gio no wie ro dzin
wie lo dziet nych? Do kład nie nie
wia do mo. Pre zy dent Ro man Smo -
go rzew ski sza cu je ich licz bę na kil -
ka set. Wia do mo za to, że z Kar ty
Du żej Ro dzi ny ko rzy sta w Le gio -
no wie 131 ro dzin. Co o niej my -
ślą? Więk szość tych, z któ ry mi roz -
ma wiam, kar tę ma i z niej ko rzy -
sta, choć wy ty ka ją też jej bra ki. To -
mek – oj ciec sied mior ga dzie ci
mó wi: – Do brze, że ta ka kar ta jest.
Choć to jak funk cjo nu je, świad czy
o tym, że wła dze, ta kże Le gio no -
wa, nie ma ją po ję cia, czym jest ro -
dzi na wie lo dziet na.

Opo wia da, że chciał pójść z ro -
dzi ną na ba sen i sko rzy stać z ulgi.
Oka za ło się, że obo wią zu je tyl ko
w dni ro bo cze al bo ra no, kie dy
dzie ci są w szko le al bo po go dzi -
nie 21. – Kto nor mal ny idzie
z dzieć mi na ba sen o tej go dzi -
nie? – py ta re to rycz nie. W MOK -
-u z ko lei kar ta upo wa żnia do zni -
żki w za ję ciach pro wa dzo nych tyl -
ko przez eta to wych pra cow ni ków,
za więk szość za jęć trze ba pła cić
nor mal nie.

W do dat ku w wie lu miej scach
na bi le tach, czy ra chun kach jest

wy pi sy wa na ad no ta cja w ro dza ju:
„za ku pio no na Kar tę Du żej Ro -
dzi ny”. Ni by nie ma w tym nic złe -
go, ale cho dzi o to, że wie lu
człon ków ro dzin wie lo dziet nych
czu je się nie swo jo. – Mam kar tę,
ale tak na praw dę ko rzy sta jąc
z niej, czu ję się pra wie win na. Nie
wsty dzę się te go, że mam ty le
dzie ci, ale ta kie styg ma ty zo wa nie
mi się nie po do ba – mó wi wy cho -
wu ją ca pię cio ro dzie ci Mo ni ka.

A re al na po moc?
Więk szość z ro dzi ców wy cho -

wu ją cych wię cej niż trój kę dzie ci
gło śno ma rzy o ulgach, któ re ob -
ni ży ły by re al nie kosz ty utrzy ma -
nia. – W War sza wie jest bez płat na
ko mu ni ka cja dla ro dzin z co naj -
mniej czwór ką dzie ci. Gdy by by ła
w Le gio no wie, to by ła by to dla
mnie istot na po moc – mó wi do je -
żdża ją ca do pra cy Wio let ta. – Al -
bo gdy by stwo rzyć, jak np.
w Wiel kiej Bry ta nii, cho ciaż mi ni -
mal ny pa kiet so cjal ny, że by jed no
z ro dzi ców mo gło po świę cić się
pro wa dze niu do mu. Bo wie lo oso -
bo wa ro dzi na to cię żka co dzien na
pra ca. A ja pra co wać mu szę, bo
z jed nej pen sji nie wy ży je my.
– Gdy by tak np. na wy wóz śmie ci
by ła zni żka, jak w Wie li sze wie al -

bo w Ja błon nie – do da je jej mąż
Zby szek. Więk szość ro dzi ców
z ro dzin wie lo dziet nych bo ry ka
się wła śnie z ta ki mi pro ble ma mi
wy ni ka ją cy mi z mno że nia ka żde -
go, dla in nych drob ne go, wy dat ku
przez więk szą licz bę osób.

– Czę sto nie stać nas na le ki
i je dze nie, kto my śli wte dy o tym,
że by za bie rać dzie ci do skle pu
z za baw ka mi al bo iść z ni mi
na ba sen? – py ta Mo ni ka. Ow -
szem ro dzi ny wie lo dziet ne naj -
czę ściej ko rzy sta ją z za sił ku ro -
dzin ne go i do dat ku dla ro dzin
wie lo dziet nych, ale to mie sięcz nie
naj wy żej kil ka set zło tych.

Dla kogo są mieszkania
komunalne?

Wie le ro dzin wie lo dziet nych
bo ry ka się też z pro ble ma mi
miesz ka nio wy mi. Gnio tą się z ro -
dzi ca mi, te ścia mi al bo sło no pła cą
za wy na jem. Nie mo gą li czyć
na uła twie nia, mi mo wi docz nej
na stro nie urzę du mia sta de kla ra -
cji o pre fe ren cjach w tym wzglę -
dzie dla ro dzin. Mo gą co naj wy żej
do stać do da tek miesz ka nio wy, ale
to mak sy mal nie 70 pro cent czyn -
szu od pro wa dza ne go do spół -
dziel ni i ewen tu al nie gro szo wy
do da tek ener ge tycz ny. Na py ta -
nie, co ma zro bić ro dzi na, któ ra
miesz ka nie wy naj mu je, bo wła sne -
go nie ma i szans na kre dyt rów -
nież, a le d wo wią że ko niec z koń -
cem, urzęd nicz ka z wy dzia łu
miesz ka nio we go le gio now skie go
ra tu sza roz kła da bez rad nie rę ce.
Pra wo do miesz ka nia ko mu nal ne -
go ta kiej ro dzi nie przy słu gu je, ale

miesz kań nie ma. Śred nio cze ka
się na nie w Le gio no wie osiem lat.
Roz po czę ta in we sty cja na Ko -
złow ce, to tyl ko kro pla w mo rzu
po trzeb. Co więc, je śli ro dzi na wy -
lą du je na bru ku? Wte dy skie ru je -
my do noc le gow ni – od po wia da.
W ta kim po dej ściu ta kże jest ja kiś
ślad trak to wa nia ro dzin wie lo -
dziet nych ja ko ska za nych na bie dę
z wła snej wi ny al bo wręcz „pa to lo -
gicz nych” z de fi ni cji.

Fla gą po li ty ki pro ro dzin nej
przed wy bo ra mi ma cha się ła two,
ale re al na po moc tak ze stro ny
pań stwa, jak i mia sta, jest zni ko -
ma. Le gio now ska Kar ta Du żej
Ro dzi ny więk sze ma zna cze nie
dla sa me go mia sta. Po ma ga stwo -
rzyć je go wi ze ru nek ja ko przy ja -
zne go ro dzi nom i dba ją ce go o ro -
dzi ny wie lo dziet ne. Za tym ład -
nym pro pa gan do wym wi ze run -
kiem nie wie le się jed nak kry je.
Ro dzi ny wie lo dziet ne wy glą da ją -
ce od wie lu lat re al nej po mo cy,
bar dziej niż na ko rzy ści wy ni ka ją -
ce z ogól no pol skiej czy miej skiej
kar ty, li czą dziś na speł nie nie
przed wy bor czych obiet nic Pra wa
i Spra wie dli wo ści i wpro wa dze nie
do dat ku 500 zł na dziec ko. – Nie
gło so wa łam na PiS, ale ten punkt
ich pro gra mu po pie ram. To krok
ku nor mal no ści, ku roz wią za -
niom, któ re od daw na funk cjo nu -
ją na Za cho dzie – w Wiel kiej Bry -
ta nii, Ho lan dii, czy w ca łej Skan -
dy na wii – mó wi Mo ni ka i do da je:
– A jak się po li ty cy z obiet nic nie
wy wią żą, to z tej aku rat obiet ni cy,
na pew no ich roz li czy my!

(wk)

Kłopoty dużej rodziny
� O polityce prorodzinnej politycy mówią chętnie. I ci z samej góry, i ci ze szczebla
samorządowego. Wszyscy deklarują pomoc rodzinom wielodzietnym. Gdyby zebrać
te wszystkie deklaracje i chwalenie się działaniami, to można by odnieść wrażenie, że
wielodzietnym rodzinom od dekad nie żyło się lepiej. A jak jest naprawdę? Jak się
żyje rodzinom wielodzietnym w Legionowie?

źródło: flickr



– W dzi siej szych cza sach nie
ka żda fir ma mo że so bie po zwo lić
na dzia łal ność z wła snych środ -
ków. Wyj ściem jest kre dyt. Ale co
zro bić, je śli nie zna my się na kre -
dy to wych niu an sach?

– Po wie rzyć spra wę do świad czo -
nym fir mom do rad czym, ta kim jak
na sza. Do świad cze nie oraz licz ne
kon tak ty w ban kach i in sty tu cjach
po życz ko wych po zwa la ją nam uzy -
skać fi nan so we wspar cie dla firm,
któ re z ró żnych wzglę dów ma ją
utrud nio ny do stęp do kre dy tów.
Jed no cze śnie po zwa la nam to uzy -
skać pre fe ren cyj ny kre dyt dla firm
w do brej sy tu acji fi nan so wej.

– Pre fe ren cyj ny, czy li ja ki?
– Je ste śmy w sta nie wy ne go cjo -

wać kre dyt bez za bez pie czeń fi nan -
so wych na wet do wy so ko ści 500 tys.
zł. W nie któ rych przy pad kach mo -
gą nie być wy ma ga ne za świad cze -
nia z ZUS i Urzę du Skar bo we go,
a no wi przed się bior cy mo gą li czyć
na kre dyt do 100 ty s. zł (bez za bez -
pie czeń) lub na wet do 500 ty s. zł
z za bez pie cze niem hi po tecz nym.

– Za łó żmy, że je ste śmy ma łą
fir mą i nie po trze bu je my kro ci,
a pie nią dze są nam po trzeb ne
„od za raz”. Co by Pan po le cił?

– Przy współ pra cy Ban ku Go spo -
dar stwa Kra jo we go i Unii Eu ro pej -
skiej po wsta ła ini cja ty wa kre dy to wa
JE RE MIE. Skie ro wa na jest m.in.
do firm nie wiel kich, za czy na ją cych

swą dzia łal ność, bez hi sto rii kre dy to -
wej czy ma jąt ku po zwa la ją ce go
na za bez pie cze nie fi nan so we. Środ -
ki uzy ska ne z JE RE MIE mo żna
spła cać na wet przez pięć lat,
przy sto sun ko wo nie wiel kim opro -
cen to wa niu, a je śli bę dzie my mieć
przej ścio we kło po ty fi nan so we, mo -
żli wa jest pół rocz na ka ren cja w spła -
tach. JE RE MIE gwa ran tu je też po -
rę cze nia przy za cią ga niu kre dy tów
– na wet do 80% war to ści kre dy tu
– na okres do 75 mie się cy. Cel kre -
dy to wa nia to przede wszyst kim: fi -
nan so wa nie in we sty cji (za kup, bu -
do wa, mo der ni za cja), wdra ża nie no -
wych roz wią zań tech no lo gicz nych,
za kup ma szyn, urzą dzeń oraz po zo -
sta łe ce le przy czy nia ją ce się do roz -
wo ju ma łych i śred nich przed się -
biorstw. Je dy ny wa ru nek: środ ki
uzy ska ne dzię ki JE RE MIE nie mo -
gą być prze zna czo ne na spła tę po ży -
czek i kre dy tów za cią gnię tych w in -
nych in sty tu cjach fi nan so wych czy
zo bo wią zań pu blicz no -praw nych.

– JE RE MIE to je dy na mo żli -
wość?

– Oczy wi ście, że nie. Part ners
Kan ce la rie Do rad cze zaj mu je się
też znaj do wa niem al ter na tyw ne go
fi nan so wa nia. Po śred ni czy my
w uzy ski wa niu kre dy tów ob ro to -
wych, in we sty cyj nych czy re fi nan -
so wych, po mo że my w spła ca niu
ZUS i US… Mo żli wo ści są, wy -
star czy zwró cić się do nas o po moc.

Potrzebujesz kredytu?
Sprawdź warunki JEREMIE
� Z Michałem Białowąsem, członkiem zarządu Partners
Kancelarie Doradcze sp. z o.o. rozmawiamy
o kredytach firmowych.

Partners Kancelarie Doradcze sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 18 lok. 152

01–581 Warszawa, tel. 22 490–91–39

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
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– 26 paź dzier ni ka na dwo rze
by ło ok. 6 stop ni. W szko le dzia ła
ogrze wa nie, więc cór ka cho dzi
ubra na „na ce bul kę”, w kla sie ma
na so bie tyl ko ba weł nia ną bluz kę.
Nie wiem kto mą dry – aku rat
w tym cza sie, kie dy jest już na -
praw dę zim no – wy my śla prób ne
ewa ku acje w szko le i wy cią ga
dzie ci na dwór bez kur tek i cza -
pek – obu rza się ma ma ośmio let -
niej uczen ni cy Szko ły Pod sta wo -
wej nr 7 i pod kre śla, że gdy by
ktoś odro bi nę po my ślał, zor ga ni -
zo wał by ta kie ćwi cze nia we wrze -
śniu, kie dy jest du żo cie plej, al bo
dał dzie ciom mo żli wość za ło że nia
kur tek. – Co cie ka we sa me na -
uczy ciel ki mia ły na so bie swe try,
a na wet sza le. Nad tym czy dzie ci
mar z ną – nikt się nie za sta na wiał.

Fa tal ny ter min?
Prze pro wa dze nie ćwi czeń ewa -

ku acyj nych jest obo wiąz kiem ka -
żdej szko ły. Przy naj mniej raz w ro -
ku (naj póź niej trzy mie sią ce
po roz po czę ciu ro ku szkol ne go)
dy rek to rzy mu szą w prak ty ce

spraw dzić, jak szyb ko i spraw nie
dzie ci bę dą mo gły opu ścić bu dy nek
w sy tu acji za gro że nia. Szcze gó ło we
wa run ki ewa ku acji po win ny być
ure gu lo wa ne w prze pi sach we -
wnętrz nych szko ły. Czy w tym przy -
pad ku do szło do ja kiś uchy bień?

– Pro ce du ra ewa ku acyj na
uczniów i pra cow ni ków z bu dyn -
ku Szko ły Pod sta wo wej nr 7 nie
prze wi du je zej ścia do szat ni
po ubra nia (zresz tą fi zycz nie jest
to nie mo żli we przy ta kiej licz bie
dzie ci), a dro gi ewa ku acyj ne są
ja sno okre ślo ne. Na le ży pa mię -
tać, że prób na ewa ku acja ma nie
tyl ko cha rak ter ob li ga to ryj ny, wy -
ni ka ją cy z prze pi sów pra wa, ale
rów nież speł nia zna czą cą ro lę
edu ka cyj ną w ra zie po wsta nia re -
al ne go za gro że nia. Uprze dze nie
dzie ci o alar mie i po zwo le nie
na zej ście do szat ni by ło by
sprzecz ne z ideą ewa ku acji – tłu -
ma czy dy rek tor Ma riusz Bor kow -
ski i do da je, że prze cież ewa ku -
acja od by ła się spraw nie, a dzie ci
po za szko łą spę dzi ły za le d wie
czte ry mi nu ty.

– Ze wzglę du na okres ada pta -
cyj ny uczniów od dzia łów przed -
szkol nych i klas pierw szych oraz
or ga ni za cję pra cy szko ły, ewa ku -
acja od kil ku lat prze pro wa dza na
jest wła śnie w paź dzier ni ku
– pod kre śla dy rek tor.

Ćwi cze nia są prze pro wa dza ne
we wszyst kich szko łach. W więk -
szo ści z nich, po dob nie jak w pod -
sta wów ce przy Kró lo wej Ja dwi gi,
dzie ci wy cho dzą nie ubra ne. Oka -
zu je się jed nak, że mo żna zor ga -
ni zo wać wszyst ko spraw nie i tak,
aby ma lu chy nie mar z ły na wet kil -
ku mi nut, cze go przy kła dem jest
szko ła przy Ze grzyń skiej 3.

– W na szym ze spo le szkół by ła
w tym ro ku prze pro wa dzo na jed -
na ewa ku acja. Trwa ła ona do kład -
nie 3 mi nu ty 55 se kund. Wszyst -
kie dzie ci wy szły na ze wnątrz.
Mia ły mo żli wość za ło że nia kur -
tek, bluz i cza pek (szcze gól nie
naj młod si ucznio wie). Na ze -
wnątrz dzie ci prze by wa ły oko ło 5
mi nut – mó wi Agniesz ka Ja ku -
bow ska, dy rek tor ze spo łu szkół.

AS

Próbna ewakuacja w „siódemce”

Bez kurtek przed szkołą
� Raz w roku wszystkie szkoły są zobowiązane przeprowadzić próbną ewakuację. To
przygotowanie placówki na wypadek pożaru lub innych nieprzewidzianych,
niebezpiecznych zdarzeń. Dzieci z legionowskiej „siódemki” zostały wyprowadzone
na jesienny chłód bez kurtek i czapek. Rodzice kipią z oburzenia.









Przy no szą nie przy dat ne już, za -
le ga ją ce w sza fach, na paw la czach
i w piw ni cach rze czy, któ re ko muś
in ne mu mo gą się jesz cze przy dać.
Ama to rów jest spo ro. Od cza su
in au gu ra cji te ren, na któ rym mie -
ści się Ru pie ciar nia, wciąż jest
więk szy. Po cząt ko wo zaj mo wał
nie wiel ką część le gio now skie go
tar go wi ska, „za ka plicz ką” na
skrzy żo wa niu Pił sud skie go i So -
bie skie go. Dziś zaj mu je ta kże
część tar go wi ska po prze ciw nej
stro nie Pił sud skie go. Nie za wsze.
O licz bie sprze da ją cych i ku pu ją -
cych de cy du je przede wszyst kim
po go da. W pierw szą nie dzie lę
ostat nie go mie sią ca by ło zim no,
po chmur nie, desz czo wo, więc sto -
isk by ło mniej niż zwy kle, za to
dwa ty go dnie wcze śniej Ru pie -
ciar nia pę ka ła w szwach. Ko rzy -
sta jąc ze względ nie cie płe go dnia
na targ przy szły tłu my wy pa tru ją -
cych oka zji.

Targ od by wa się przez ca ły rok,
a fre kwen cja za le ży przede
wszyst kim od po go dy.

– Na wet w zi mie, jak jest ład -
nie, przy cho dzi tu spo ro lu dzi
– mó wi pa ni Zo sia sprze da ją ca
roz ma ite dro bia zgi, któ re mo gą
się ko muś przy dać – dwie ce ra -
micz ne po piel nicz ki, kil ka na ście
gli nia nych fi gu rek, kil ka la lek,
dwie fa jan so we fi li żan ki. Ja kiś
czas te mu, gdy le gio now ska Ru -
pie ciar nia zdo by wa ła do pie ro po -
pu lar ność, przy je żdża ło tu spo ro
„za wo do wych” han dla rzy sta ro -
cia mi. Przy cią ga ła ich ro sną ca
klien te la, ale ta kże fakt, że nie -
wiel kie sto iska by ły bez płat ne.
O miej sca by ło cię żko.

– Trze ba by ło przy cho dzić
o pią tej ra no, że by do stać dar mo -
we sto isko, a po tem cze kać
do dzie wią tej, kie dy po ja wia li się
pierw si klien ci – wspo mi na To -
mek sprze da ją cy oka zjo nal nie
pły ty z mu zy ką i fil ma mi.

Dzi siaj wciąż za miej sca się nie
pła ci, ale ob woź ni han dla rze
i hur tow ni cy po ja wia ją się rzad ko.
Czę ste kon tro le, ogra ni cze nie
wiel ko ści dar mo wych sto isk, na li -
cza nie wy so kich opłat tar go wych

od stra szy ły więk szość „za wo dow -
ców” i dziś więk szość han dlu ją -
cych to czy stej wo dy „ama to rzy”
pchle go han dlu, choć są i ta cy,
któ rzy na ga ra żo wych wy prze da -
żach ro bią „ta ki ma ły small biz -
nes” – jak mó wi Adam z nie wiel -
kim zy skiem sprze da ją cy rze czy
ku pio ne wcze śniej od in nych.

Teo re tycz nie wszyst ko
Na le gio now skich kier ma szach

nie wol no han dlo wać ar ty ku ła mi
spo żyw czy mi, ży wy mi zwie rzę ta -
mi, to wa ra mi nie le gal ny mi, nie -
bez piecz ny mi, po za tym to wa rem
mo że być teo re tycz nie wszyst ko
– od sta rych ro we rów i me bli po -
cząw szy, na bi żu te rii skoń czyw szy.

W prak ty ce naj wię cej jest sto isk
z uży wa ną odzie żą. Wła ści wie ca -
ły targ, na któ rym ku pić mo żna
przy sło wio we „my dło i po wi dło”,
przy po mi na ciu cho land pod go -
łym nie bem. Zna leźć tu mo żna
ca łe to ny ubrań. Han dlu ją ni mi
ta kże re gu lar ni han dla rze, wy -
prze da jąc nie sprze da ne nad wy żki,
ale wie le osób sprze da je rze czy
uży wa ne w ró żnym sta nie i ró żnej
ja ko ści. Tak jak pa ni Aga ta,
od cza su do cza su przy no szą ca
ciu chy, z któ rych wy ro sły już jej
dzie ci. – Wy rzu cać szko da, bo do -
bre rze czy i za dba ne. A mo że się
ko muś przy da. O pan zo ba czy ja -
kie spodnie. W ogó le nie znisz czo -
ne. Mo że pan ku pi za 10 zł. Ku -
pu ję i uda je mi się utar go wać ce -

nę do 8. To też ko lo ryt pchle go
ba zar ku – „ku pić, nie ku pić, po -
tar go wać mo żna”. Pa ni Aga ta
sprze da je ta kże za baw ki. To
zresz tą dru ga co do po pu lar no ści
po zy cja w asor ty men cie ca łe go
kier ma szu. Cór ce pa ni Mo ni ki
spodo ba ła się lal ka – pod ra bia na
Bar bie w do brym sta nie. Kosz tu -
je 2 zło te. Pan Mo ni ka pła ci bez
tar gu, ale pa ni Aga ta z uśmie -
chem do da je jej dru gą lal kę – tro -
chę bar dziej znisz czo ną, ale ład -
niej szą. – Co bę dę z tym do do mu
wra cać. Prze cież ja nie dla za rob -
ku. Niech się dziec ko ba wi.

Co jesz cze mo żna tu ku pić?
Za le ży od po go dy. Jak jest ład nie,
sto isk jest wię cej i asor ty ment bo -
gat szy – ksią żki, pły ty, gry kom pu -
te ro we, ze gar ki, bi żu te ria, lam py,
drob ne an ty ki, por ce la na, elek -
tro ni ka. Ale te sto iska gi ną jed -
nak w na tło ku ton ciu chów. – Wie
pan, ja ze gar ki zbie ram, por ce la -
nę, a tu taj za ma ło te go. Ja koś je -
stem roz cza ro wa ny asor ty men tem
tu taj, to się chy ba mi ja z pier wot -
na ideą. Ale i tak przy cho dzę.
Na Ko ło te raz rza dziej je żdżę,
a jak już tu taj coś się jed nak dla
mnie tra fi, to i tak dwa ra zy ta niej
ku pię – mó wi pan Ar tur.

Po tro sze roz cza ro wa nie asor ty -
men tem, po tro sze pró ba je go
roz sze rza nia za de cy do wa ły, że ja -
kiś czas te mu le gio now ska „Ru -

pie ciar nia” zna la zła so je przed łu -
że nie… na Fa ce bo oku. Na stro nie
gru py o tej wła śnie na zwie lu dzie
ro bią do kład nie to, co na kier ma -
szu. Wy sta wia ją rze czy na sprze -
daż, wy mie nia ją, tar gu ją, ku pu ją.
Wir tu al na Ru pie ciar nia zrze sza
po nad 5000 lu dzi. Za bro nio ne
jest wy sta wia nie się firm, nie mo -
żna sprze da wać m.in le ków czy
uży wek. Tak jak „w re alu” naj wię -
cej jest ciu chów, choć co raz wię -
cej miej sca zaj mu je rę ko dzie ło,
du żo jest ksią żek, mu zy ki, gier
i za ba wek. Czy li jed nak wir tu al ny
pchli targ wca le nie ró żni się bar -
dziej od te go re al ne go. Ma tyl ko
tę za le tę, że han dlo wać mo żna
bez wzglę du na po go dę.

(wk)

Ciucholand pod gołym niebem
� Legionowski pchli targ działa już trzy lata. Ma swoich stałych bywalców,
którzy co niedzielę przychodzą sprzedać, kupić, wymienić się albo tylko
pooglądać przechodzone wprawdzie, ale wcale nie znaczy, że nieatrakcyjne
rzeczy z drugiej ręki.

PROWADZISZ 
LOKALNY BIZNES?

OPOWIEDZ O SWOJEJ FIRMIE

Z bezpłatnymi gazetami „Echo” 
dotrzesz do tysięcy mieszkań

Z portalem TuStolica.pl 
do ponad 100 tys. internautów 

Którą opcję warto wybrać?
Kolorową reklamę modułową 
i artykuły promocyjne w gazetach 

na Białołęce, Bemowie, Bielanach, Woli,
Targówku, Ochocie, Włochach, Żoliborzu,
Wawrze, w Legionowie i Konstancinie

już od 99 zł

Ogłoszenia drobne w gazetach - zrobisz
to samodzielnie na www.echodrobne.pl

od 11 groszy za znak

Banery reklamowe 
w portalu TuStolica.pl

ponad 300 tys. odsłon miesięcznie 

od 150 zł za miesiąc

Artykuły promocyjne 
w portalu TuStolica.pl 

za 99 zł

ULOTKI 
- projekt, druk, dystrybucja 

od 10 groszy za szt.

SSPPEECCJJAALLNNYY  PPAAKKIIEETT  PPRROOMMOOCCYYJJNNYY::

Artykuł reklamowy umieszczony
w portalu, 
w wybranej gazecie, 
na Facebooku
oraz newsletterze portalu TuStolica

jedynie 399 zł!

Zadzwoń: 508-125-418
Napisz: reklama@gazetaecho.pl
Wszystkie podane kwoty są cenami netto

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 9



Cho dząc z psem na spa cer, a to
je dy ny „sport”, ja ki upra wiam
czyn nie, wi dzę co raz wię cej lu dzi
wy bie ga ją cych wie czo ra mi
na osie dlo we chod ni ki i uli ce.
Mo da na bie ga nie w Le gio no wie
kwit nie. Bie ga ją oso by w ró żnym
wie ku – mło dzi, star si, mę żczyź ni,
ko bie ty, dzie ci, ca łe ro dzi ny. Wie -
czor ny jog ging to dla nich świę -
tość. – Deszcz nie deszcz, zim no
czy upał, ja swo ją go dzin kę prze -
biec mu szę – mó wi spo tka ny

w par ku pan Ja nusz. – Dla zdro -
wia, dla zdro wia – wtó ru je mu żo -
na Jo an na. – No i dla fi gu ry – do -
da je. Bie gną na sta dion. Uma wia -
ją się tam ze zna jo my mi, ro bią
kil ka dzie siąt okrą żeń, sia da ją po -
tem na chwi lę od po cząć, po ga -
dać. I wra ca ją do do mu – oczy wi -
ście ta kże truch tem. Wciąż do łą -
cza ją do gru py no wi ama to rzy
bie ga nia. To już wła ści wie nie for -
mal ny klub bie go wy.

Ta kich nie for mal nych sto wa rzy -
szeń skrzy ku ją cych się na wspól ne
bie ga nie dzia ła w mie ście i oko li -
cach kil ka. Bo daj naj bar dziej zna -
nym jest dzia ła ją cy w Ja błon nie,
ale sku pia ją cy mi ło śni ków bie gów
z ca łej oko li cy klub CHT MO. Za -
czę li w 2009 ro ku. Kil ko ro zna jo -
mych za czę ło tre no wać w la sach
cho to mow skich. Z cza sem do łą -
cza li in ni. Za czę li star to wać w im -
pre zach bie go wych, naj pierw
w oko li cy, po tem w ca łej Pol sce.
Bie ga ją na ró żnych dy stan sach
– od bie gów śred nich po ma ra to -
ny. – Ka żdy w swo im tem pie, ka -
żdy w swo im ryt mie star to wym,
bez ci śnie nia – mó wi je den z za ło -
ży cie li Krzysz tof Mer chel. Star tu -
ją ile mo gą. Jed ni raz, dwa ra zy
w ro ku, in ni do ka len da rza im -
prez bie go wych do sto so wa li ży cie
za wo do we i pry wat ne. Ży ją
od bie gu do bie gu. Re kor dzi sta
za li czył już 141 star tów. Dziś gru -
pa li czy 94 oso by. Wspól nie bie -
ga ją, roz pi su ją pla ny tre nin go we,
star tu ją.

A jest gdzie. I wca le nie trze ba
da le ko jeź dzić. Nie li cząc kil ku -
dzie się ciu rocz nie im prez w War -
sza wie i w na szych oko li cach spo -
ro się dzie je. Bie gi or ga ni zo wa ne
są w Se roc ku, Wie li sze wie, Nie -
po rę cie, Cho to mo wie, Ja błon nie,
Ja nów ku. W Le gio no wie w cią gu
ro ku od by wa się kil ka roz ma itych

im prez bie go wych. Te sztan da ro -
we – czerw co wa Le gio now ska
Dy cha i wrze śnio we bie gi prze ła -
jo we o Pu char Pre zy den ta ma ją
już swo ją re no mę w ca łym kra ju.
Na Dy chę trze ba się za pi sy wać
z wy prze dze niem. Dla chęt nych

bra ku je nu me rów star to wych. Ale
nie ma pra wie mie sią ca, w któ rym
nie mo żna by ło by wy star to wać
w Le gio no wie w ja kiejś więk szej
lub mniej szej im pre zie.

Naj bli ższą bę dą Mi ko łaj ko -
we XXIX Bie gi Prze ła jo we o Pu -
char Pre zy den ta Mia sta Le gio no -
wo – 5 grud nia, któ re ta kże ma ją
już swo ją mar kę wśród bie ga czy
ama to rów nie tyl ko z mia sta
i oko lic. Im pre za sta ra się po pu -
la ry zo wać bie ga nie wśród dzie ci
i mło dzie ży, dla te go za czy na się
ra no od bie gów na ró żnych dy -

stan sach, w ró żnych ka te go riach
wie ko wych. Naj młod szą bę dzie
ka te go ria do lat 5. Wszy scy
uczest ni cy do sta ją me da le, bie ga -
cze ka te go rii dzie cię cych i mło -
dzie żo wych upo min ki.

Fi na łem bę dzie bieg głów ny
na dy stan sie 10 ki lo me trów,
na któ ry na sta wia ją się za pra wie -
ni bie ga cze z CHT MO. Tra sa
pro wa dzi dro ga mi le śny mi a start
i me tę wy ty czo no na po la nie le -
śnej przy ul. Za ko piań skiej. Na -
gro dą bę dzie Pu char Pre zy den ta,
me da le, na gro dy rze czo we dla
zwy cięz ców i naj lep szych miesz -
kań ców Le gio no wa. Ko lej ne
– no wo rocz ne bie gi w stycz niu
w Cho to mo wie i Le gio no wie.

Do brą oka zją do spo tka nia mi -
ło śni ków bie ga nia z Le gio no wa
i oko lic bę dzie za pla no wa ny
na 22 li sto pa da tre ning cha ry ta -
tyw no -bie go wy pod ha słem „Wó -
zek dla Ma riu sza”. Ce lem jest po -
moc miesz kań co wi Le gio no wa
Ma riu szo wi Wro now skie mu. Mi -
mo stward nie nia roz sia ne go, któ -
re pięć lat te mu po sa dzi ło go
na wóz ku, nie po rzu cił spor tu.
Wciąż star tu je w bie gach i ma ra -
to nach na wóz kach. Po trze bu je
no we go, by móc star to wać na dal.
Uczest ni cy bie gu wy star tu ją spod
Are ny, prze bie gną 5 ki lo me trów
do me ty przy Par ku Zdro jo wym
zbie ra jąc po dro dze pie nią dze
na no wy wó zek dla Ma riu sza.
W or ga ni za cję te go nie co dzien ne -
go bie gu włą czy ła się też gru pa
CHT MO, któ rej człon ko wie za -
po wia da ją licz ny udział. Bieg ma
cha rak ter cha ry ta tyw ny i re kre -
acyj ny, nie ma po mia ru cza su,
uczest ni cy chcą po pro stu po ko -
nać tra sę ra zem i za ma ni fe sto wać
ra dość z bie ga nia, któ re mo że być
spo so bem na ży cie ta kże dla tych,
któ rym cho ro ba ode bra ła szan se
na nor mal ne funk cjo no wa nie.

(wk)

“Polecam. Po pierwszej wizycie zdecydowałem się na kolejne.
Pan Mikołaj ustalił przyczynę problemu i pracujemy nad jego
usunięciem. Mało tego, moja żona też się zapisała na wizytę.
Naprawdę polecam - indywidualne podejście do każdego pacjenta i
rzadko spotykane osobiste zaangażowanie, poparte wiedzą o
anatomii człowieka i profesjonalnym masażu”. K.

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

Spektrum Sportu, ul.G.Narutowicza 96, Legionowo
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. 

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

Biegiem przez Legionowo
� Moda na bieganie to światowy fenomen. W naszym mieście zainteresowanie biegami także rośnie. Coraz więcej osób biega, organizują się
w stowarzyszenia, a w Legionowie i okolicach jest coraz więcej masowych imprez biegowych. Najbliższe 22 listopada i 5 grudnia.

Nieformalnych
stowarzyszeń
skrzykujących się
na wspólne bieganie
działa w mieście
i okolicach kilka. Bodaj
najbardziej znanym jest
działający w Jabłonnie,
ale skupiający miłośników
biegów z całej okolicy
klub CHTMO. Zaczęli
w 2009 roku.

Grupa biegowa CHTMO
Mariusz Wronowski, dla którego pieniądze zbierać bedą

uczestnicy treningu biegowego 22 listopada
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W tym ro ku li de rem ak cji w na -
szym po wie cie jest Mag da Gra -
biń ska, któ ra w przed świą tecz ną
ak cję an ga żu je się już od sze ściu
lat. Ona naj le piej wie, jak du żo
cza su wo lon ta riusz mu si po świę -
cić na uczest nic two w „Szla chet -
nej pacz ce”.

– By cie wo lon ta riu szem wy ma -
ga za an ga żo wa nia, dla te go do bie -
ra my oso by, któ re są na praw dę
go to we na to wy zwa nie – tłu ma czy
Mag da i do da je, że naj wa żniej sze
to pój ście do miejsc, gdzie nikt in -
ny nie wi dzi już sen su po mo cy.

Po moc na sa mej ak cji czę sto się
nie koń czy. Ro dzi ny przez dłu gi
czas po zo sta ją w kon tak cie z wo -
lon ta riu sza mi, a zda rza się też, że
w ko lej nych edy cjach sa mi po ma -
ga ją już in nym.

– Prze ka za nie pacz ki pod czas
fi na łu to ogrom ne, bar dzo emo -
cjo nal ne wy da rze nie. Dla tych
chwil war to być w „Szla chet nej
Pacz ce”. Wie le osób uwa ża, że
prze ka za nie po mo cy ma te rial nej
w je den dzień nic nie po mo że.
Sta ra my się po ka zać lu dziom, że
my nie da je my tyl ko pre zen tów,
my da je my na dzie ję i po głę bia my
chęć wal ki o sie bie, ro dzi nę, ży cie
– pod kre śla li der ka i do da je, że

w tej ak cji ro dzi ny nie do sta ją
przy pad ko wych rze czy, ale to,
cze go na praw dę im bra ku je w co -
dzien nym ży ciu.

– Fi nał ak cji – to za wsze mój
cel. Nie dla te go, że to wy ma ga ją cy
wo lon ta riat, wie lo go dzin ne szko -
le nia i jesz cze dłu ższe no ce spę -
dzo ne na wy peł nia niu do ku men -

tów. Fi nał Pacz ki bę dzie pa ra dok -
sal nie ozna czał nasz wspól ny suk -
ces. To spo tka nia z ro dzi na mi,
pod czas któ rych naj wa żniej sza
jest szcze ra roz mo wa po zba wio na
ste reo ty po we go my śle nia – tłu ma -
czy Ad rian na Stru żyk, któ ra
po raz dru gi uczest ni czy w Pacz ce.

Ma rek Ko wal ski za an ga żo wał się
w tę ini cja ty wę pierw szy raz. Dla -
cze go? – Chciał bym, aby lu dzie,
któ rzy ma ją więk sze pro ble my niż
ja mo gli po czuć, że ktoś się ni mi in -
te re su je, ktoś ich ro zu mie i chce

po móc. To nie zwy kła oka zja, aby
dać szan sę tym, któ rzy na nią za słu -
gu ją, ale z ró żnych po wo dów jej nie
otrzy ma li. Ży cie cza sa mi za ska ku je
nas ró żny mi tra ge dia mi i wła śnie
wte dy wspar cie po tra fi być nie oce -
nio ne – pod kre śla Ma rek.

Chę ci są ogrom ne, ale ka żda
do dat ko wa po moc jest na wa gę
zło ta. – Po trze bu je my wie lu rze -
czy, li czy my na do brą wo lę osób
chęt nych do po mo cy. Rąk do pra -
cy na szczę ście nie bra ku je, ale
po trze bu je my aut do prze wo że nia
pa czek, wspar cia lo gi stycz no -
-tech nicz ne go oraz przede wszyst -
kim kre atyw no ści i chę ci po dzie -
le nia się tym, czym aku rat mo żna
– mó wi Mag da.

Od 21 li sto pa da na stro nie
www.szla chet na pacz ka.pl mo żna
wy brać ro dzi nę, któ rej chce my
po móc. Fi nał ak cji od bę dzie
12–13 grud nia.

Ko mu mo że my po móc?
Zgło szo nych ro dzin z sa me go

Le gio no wa jest oko ło sześć dzie -
siąt, z ca łe go po wia tu 180. – Ma -
my 20 wo lon ta riu szy, więc nie ste -
ty nie ka żdą ro dzi nę da my ra dę
od wie dzić, co wię cej Pacz ka nie
po ma ga ka żde mu zgło szo ne mu.

U ro dzin po szu ku je my wie lu war -
to ści, przede wszyst kim te go, że
mi mo trud nej sy tu acji się nie
pod da ją i nie chcą żyć tyl ko i wy -
łącz nie z za sił ków od pań stwa
– tłu ma czy Mag da i do da je, że
ka żda ro dzin na to hi sto ria, czę sto
ludz ki dra mat.

– Kil ka lat te mu by ła pa ni, któ -
ra sa mot nie wy cho wy wa ła tro je
dzie ci. Jej mąż bar dzo cię żko za -
cho ro wał i szyb ko umarł. Ona się
za ła ma ła i stra ci ła chę ci do ży cia.
Zna leź li śmy dla nich dar czyń ców.
Na pacz kę zło ży ło się 30 osób. Co
wię cej ci lu dzie spo tka li się, wy ra -
zi li chęć dłu ższej po mo cy, zna leź li
jej no wą, lep szą pra cę z ela stycz -
ny mi go dzi na mi, dzie cia ki po szły
na za ję cia roz wi ja ją ce ich pa sje
i kie dy przy pad kiem się kie dyś
spo tka ły śmy, wi dzia łam, że zno wu
sta ra się uśmie chać, a przede
wszyst kim bar dzo cie szy się z suk -
ce sów dzie ci i to na pę dza ją
do ży cia – opo wia da li der ka.

Dru ga ro dzi na, któ rą wspo mi -
na Mag da, to star sze ma łżeń stwo
miesz ka ją ce w ma leń kim dom ku
pod la sem. Lu dzie ci by li sa mot ni.

Ro dzi na o nich za po mnia ła, bo
wy je cha ła za gra ni cę, część
na dru gi ko niec Pol ski i tak
od dwóch lat ich sta ry, sta cjo nar -
ny te le fon mil czał.

– Pierw sze, co nas ude rzy ło
na pro gi do mu, to cie pło. Mąż
ko bie ty po wie dział, że na pa lił
w pie cu spe cjal nie na na sze przyj -
ście, po nie waż na co dzień mu szą
bar dzo oszczę dzać wę giel. Sta ra li
się nas ugo ścić jak naj le piej, co
by ło nie sa mo wi tym ge stem. Roz -
mo wa trwa ła dłu go po nad prze wi -
dzia ny czas, ale ża den z wo lon ta -
riu szy te go nie ża ło wał. Po tem,
kie dy przy je cha li śmy z Pacz ką,
star si Pań stwo nie mo gli uwie rzyć
wła snym oczom. Do sta li du żo
dłu go ter mi no we go je dze nia
i środ ków czy sto ści, do sta li ubra -
nia oraz wę giel, by już nie mu sie li
sie dzieć w zim nym do mu. Szcze -
gól nie wzru szy ły ich oso bi ste upo -
min ki: ko bie ta otrzy ma ła lo ków kę
i no we ksią żki z se rii, któ rą uwiel -
bia ła, a jej mąż ze staw na praw dę
do brych na rzę dzi oraz swo je ulu -
bio ne per fu my – mó wi Mag da.

AS

Teo re tycz nie le asing jest lep -
szym wy bo rem – na spo koj nie
mo żna spła cać na le żność za na -
by ty tą dro gą to war. Ale czy to
się bar dziej opła ca? Wbrew po -
zo rom lep szym roz wią za niem
w nie któ rych przy pad kach mo że
oka zać się kre dyt. Dla cze go?

Po pierw sze – bio rąc kre dyt
na za kup sa mo cho du czy kom -
pu te ra od sa me go po cząt ku je -
ste śmy je go wła ści cie lem. Je śli
we źmie my au to w le asing,
do mo men tu spła ty ca łej na le -
żno ści na le ży ono do fir my le -
asin go wej – czy li przy za ło że -
niu, że spła ci my wszyst ko w cią -
gu np. trzech lat, sta je my się
wła ści cie lem trzy let nie go au ta.
Po dru gie – kwe stia po dat ków.
Z ka żdą fak tu rą za usłu gę

– a wła śnie ja ko usłu ga jest
trak to wa ny le asing – pła ci my
VAT. Co wię cej – to po da tek
„usłu go wy”, za tem o staw -
ce 23%. I tak co mie siąc przez
ca ły okres trwa nia umo wy.
A przy kre dy cie? Fak tu ra jest
jed na (przy za war ciu umo wy)
a staw ka po dat ko wa od po wia da
tej na do ku men cie za ku pu
sprzę tu. I ko lej na wa żna za le ta
– sa mo chód za ku pio ny w kre dy -
cie sta no wi śro dek trwa ły pod -
le ga ją cy amor ty za cji.

Oczy wi ście, trze ba jesz cze
zna leźć do bre go kre dy to daw cę.
Bio rąc pod uwa gę du żą licz bę
firm zaj mu ją cych się udzie la -
niem kre dy tów, war to tę de cy zję
po świę cić spe cja li stom. Na przy -
kład fir mie do rad czej…

Kredyt czy leasing?
� Jeśli prowadzisz własną firmę, dla której chcesz
kupić sprzęt komputerowy, samochód czy
wyposażenie, wcześniej czy później staniesz przed
wyborem: leasing czy kredyt?

Partners Kancelarie Doradcze sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 18 lok. 152

01–581 Warszawa, tel. 22 490–91–39

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 11

Od 21 listopada
na stronie
www.szlachetnapaczka.pl
można wybrać rodzinę,
której chcemy pomóc.
Finał akcji odbędzie 12–13
grudnia.

Kto z naszych sąsiadów potrzebuje pomocy?
� Przez pięć lat pomogli niemal tysiącu mieszkańcom naszego powiatu. Poznajcie dwudziestu wolontariuszy „Szlachetnej paczki” w Legionowie.



Prze kaz dla lu dzi jest pro sty:
je śli mam co naj mniej dwój kę
dzie ci, to za ka żde „po nad pierw -
sze” pań stwo da mi 500 zło tych.
Ty le ma wy nieść świad cze nie wy -
cho waw cze pro po no wa ne przez
Be atę Szy dło. Gdy na to miast do -
chód w ro dzi nie nie prze kra -
cza 800 zło tych na oso bę – pół ty -
sią ca do sta nie ta kże pierw sze
dziec ko. Nie co wy ższy prze licz nik
– 1200 zło tych na gło wę – przy ję -
to w przy pad ku, gdy któ re kol -
wiek z dzie ci (do ty czy to ta kże je -
dy na ków) jest nie peł no spraw ne.
Za tem je śli ma my trój kę dzie ci
cie szą cych się zdro wiem i za ra -
bia my prze cięt nie, co mie siąc
z ka sy pań stwa do na szych port -
fe li wpły nie 1000 zło tych. Du żo?
Dla śred niej ro dzi ny to kro pla.
Z cze go zda je so bie spra wę ka -
żdy, kto dzie ci wy cho wy wał lub
wy cho wu je, bo mie sięcz ne utrzy -
ma nie przed szko la ka/ucznia
kosz tu je znacz nie wię cej. Pa mię -
taj my jed nak, że to tyl ko świad -

cze nie, czy li do da tek – ma za za -
da nie po móc, nie wy rę czać.

Kto jest wy klu czo ny?
Pie nię dzy nie do sta nie dziec ko

umiesz czo ne w in sty tu cji za pew -
nia ją cej ca ło do bo we utrzy ma nie.
Ja kiej? We dług do tych cza so wej
usta wy o świad cze niach spo łecz -
nych jest to dom po mo cy spo łecz -
nej, pla ców ka opie kuń czo -wy cho -
waw cza, mło dzie żo wy ośro dek
wy cho waw czy, schro ni sko dla nie -
let nich, za kład po praw czy, areszt
śled czy, za kład kar ny, za kład
opie kuń czo -lecz ni czy, za kład pie -
lę gna cyj no -opie kuń czy, szko ła
woj sko wa lub in na szko ła, je że li
in sty tu cje te za pew nia ją nie od -
płat nie peł ne utrzy ma nie. Pięć set
zło tych nie bę dzie też przy słu gi -
wa ło, je śli ro dzi na do sta je już
świad cze nie z in ne go kra ju
– a więc w sy tu acji, gdy jed no
z ro dzi ców na emi gra cji za rob ko -
wej po bie ra już za si łek na dziec ko
w lo kal nym od po wied ni ku OPS.

Nie ma też szans na do da tek
dziec ko „pra wie do ro słe”, któ re
za war ło zwią zek ma łżeń ski (pol -
skie pra wo prze wi du je ma łżeń -
stwa nie let nich) al bo po sia da ją ce
już wła sne dzie ci.

Skła da my oświad cze nie
Pie nią dze bę dą wy pła ca ne

przez wój tów, bur mi strzów i pre -
zy den tów miast ze środ ków, ja kie
gmi ny otrzy ma ją z pań stwo wej
do ta cji ce lo wej. Że by je do stać,
trze ba bę dzie zło żyć od po wied ni
wnio sek – z za świad cze niem o do -
cho dach, oświad cze niem o wy so -
ko ści fak tycz nych do cho dów oraz
np. orze cze niem są du o usta le niu
opie ku na praw ne go dziec ka.
Wszyst ko to pod klau zu lą od po -
wie dzial no ści kar nej za zło że nie
fał szy wych da nych.

To na dal jesz cze nie ko niec.
Świad cze nia przy zna wa ne są
na rok – od 1 li sto pa da do 31
paź dzier ni ka. Je śli w tym cza sie
zmie ni się nam sy tu acja ro dzin -

na, za cznie my za ra biać wię cej czy
wy da rzy się co kol wiek in ne go, co
mo że wpły nąć na otrzy ma nie pie -
nię dzy – ma my dwa ty go dnie
na po in for mo wa nie o tym urzę -
du. Je śli te go za nie dba my – pie -
nią dze zo sta ną cof nię te bądź zo -
sta nie my zo bo wią za ni do ich
zwro tu. I nie tyl ko nie na le żą cych
się pię ciu set zło tych – trze ba bę -
dzie od dać za ty le mie się cy, od -
kąd na stą pi ła nie zgło szo na zmia -
na. Skąd urząd mo że o tym wie -
dzieć, gdy sa mi za nie dba my obo -
wiąz ku? Cóż, bę dzie miał pra wo
do prze pro wa dze nia tzw. wy wia -
du. A gdy obo je ro dzi ców spra -
wu je opie kę nad dziec kiem ob ję -
tym świad cze niem wy cho waw -
czym na prze mien nie – pół ty sią ca
do sta nie to z nich, któ re pierw sze
zło ży wnio sek.

Na co mo żna je wy dać?
To wszyst ko jed nak wy ni ka z pro -

stych za bez pie czeń bu dże to wych,
by pie nią dze tra fia ły tam, gdzie po -
win ny – po wie ktoś. Ty le, że pro jekt

usta wy za kła da, iż w przy pad ku
„gdy ośro dek po mo cy spo łecz nej
lub in ny or gan pu blicz ny prze ka zał
or ga no wi wła ści we mu in for ma cję,
że oso ba upraw nio na mar no tra wi
wy pła ca ne jej świad cze nie wy cho -
waw cze lub wy dat ku je je nie zgod -
nie z prze zna cze niem, or gan wła -
ści wy ogra ni cza lub wstrzy mu ję wy -
pła tę na le żne go świad cze nia wy -
cho waw cze go w ca ło ści lub w czę -
ści”. Czym jest wy dat ko wa nie „nie -
zgod nie z prze zna cze niem”? Za -
kup bu tów dro ższych niż naj tań -
sze? Ku pie nie szyn ki za miast sal ce -
so nu? Ta ki za pis da je po le
do ogrom nych nie do po wie dzeń czy
– zna jąc pol skie re alia – do no sów.

Pod su mo wu jąc – 500 zło tych
na dziec ko bę dzie przy słu gi wa ło tyl -
ko tym, któ rzy są w kra ju, zgło szą
się po pie nią dze szyb ciej niż dru gi
ro dzic i za gwa ran tu ją, że pie nię dzy
nie wy da dzą ina czej niż chcą te go
urzęd ni cy. A na wet je śli, to za wsze
bę dzie mo żna pie nią dze ode brać.
Wraz z od set ka mi, rzecz ja sna.

Wik tor To moń

Pięćset złotych na dziecko. Poznajcie szczegóły
� O programie „Rodzina 500 plus” w kampanii wyborczej mówiło się dużo. Szumne hasła o dodatkowych 500 złotych na dziecko miesięcznie
niewątpliwie przysporzyły Prawu i Sprawiedliwości wielu zwolenników – ale czy ktoś zadał sobie trud, by przeczytać projekt ustawy
przed postawieniem krzyżyka przy liście PiS?

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
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KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone; z lokatorem;
z problemem prawnym. 796-796-596

NAUKA
·Rosyjski tel. 22 772-51-60
·ROSYJSKI z dojazdem każdy poziom
– Legionowo i Nieporęt, 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 tel.
601-867-980 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

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

RREEMMOONNTTYY  MMaalloowwaanniiee  GGllaazzuurrnniikk  HHyyddrraauulliikk
550066--009911--337799

FINANSE

Gotówka ! Nawet 25 tys. Szybko ! Tel.
514-149-144

KREDYTY gotówkowe, hipoteczne,
obrotowe, leasing, konsolidacja.

Doświadczeni doradcy 22 490-91-39

PORADY PRAWNE
·zwalniamzatrudniam.pl

DAM PRACĘ
·Opieka niem. do 1500 Euro 692-960-640
·Poszukujemy Pracowników Magazynu!
Oferujemy umowę o pracę i atrakcyjne
wynagrodzenie. Skontaktuj się pod nr 691 –
973-999
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SPRZEDAM
·www.e-pilociki.pl

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
·ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, SREBRA,
PLATERY, KSIĄŻKI, POCZTÓWKI, SZABLE,
BAGNETY, MUNDURY, DOKUMENTY, ZDJĘCIA
TEL. 504-017-418
·Kupię stare motocykle – części, silniki, ramy,
baki, koła, kosze itd. 505-529-328

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·AAAAAuta każde kupię 507-140-012

OGŁOSZENIA DROBNE

Ogłoszenie PRACA
Poszukujemy

serwisantów i monterów
urządzeń chłodniczych

oraz handlowców
602-18-95-36

Zatrudnimy
handlowców

do sprzedaży powierzchni
reklamowej 

w gazetach bezpłatnych „Echo”
oraz portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

reklama w „Echu” tel. 502-280-72012


