
Sprawa mocno podzieliła radę.
Za przyjęciem uchwały o dzierża-
wie Centrum głosowało 13 radnych
popierających prezydenta Romana
Smogorzewskiego i to ich głosy
przeważyły wobec 4 głosów prze-
ciwnych i 4 wstrzymujących się.

Nici z bezpłatnych parkingów
Zgodnie z podjętą decyzją

w dwudziestoletnią dzierżawę
w trybie przetargu ma pójść prak-
tycznie cały budynek dworca
– z ograniczeniem co do części,
gdzie ma się mieścić multimedial-
na biblioteka, siedziba straży
miejskiej oraz wypożyczalnia ro-

werów. Dzierżawca będzie też za-
rządzał działkami wokół dworca
i przejściem podziemnym. Wyło-
niona w przetargu prywatna firma
będzie miastu płaciła wylicytowa-
ny miesięczny czynsz dzierżawny.
Zarabiać będzie na podnajmie lo-
kali użytkowych mających po-
wstać w budynku dworca i przej-
ściu podziemnym. Oprócz tego
przedsiębiorca będzie czerpał zy-
ski z opłat za korzystanie z miejsc
parkingowych.

Ile zapłacimy?
Dwa wielopoziomowe parkingi

miały być lekarstwem na panujący

w okolicach dworca parkingowy
bałagan i stanowić najważniejszy
element funkcjonowania systemu
„park&ride”. Czy zdadzą egza-
min, skoro za luksus pozostawie-
nia w nich samochodu i przesiad-
ki do pociągu trzeba będzie za-
płacić? Wedle zapewnień prezy-
denta będzie to nie więcej niż 1 zł
za dobę. Niby niewiele, ale prze-
cież główną ideą przyświecającą
parkingom typu „park&ride” jest
zachęcenie jak największej liczby
ludzi do korzystania z komunika-
cji miejskiej w celu zmniejszenia
emisji spalin i zapobiegania kor-
kom. W Warszawie sieć parkin-
gów typu P+R jest bezpłatna dla
posiadaczy biletów komunikacji
miejskiej. Może chociaż tyle dało-
by się zrobić w Legionowie? Póki
co radni w ogóle takich rozwiązań
nie proponowali. A może warto,
bo jeśli ludzie płacić nie zechcą
– wszak bilety kolejowe wcale nie
są takie tanie – będziemy mieli
parkingi systemu „nie parkuj
i jedź” i trzeba będzie się przy-
zwyczaić do widoku samochodów
zaparkowanych przy dworcu,
gdzie tylko się da.

Chodzi o kasę?
Dokładnie tak. Przyznaje to

sam prezydent Smogorzewski.
Konieczność oddania Centrum
w dzierżawę tłumaczy względami
finansowymi: – Utrzymanie Cen-
trum Komunikacyjnego będzie
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Nici z bezpłatnych parkingów
� Podczas ostatniej ubiegłorocznej sesji rady miasta, która odbyła się 29 grudnia,
radni podjęli uchwałę, która umożliwi prezydentowi wydzierżawienie Centrum
Komunikacyjnego na okres 20 lat.

Dwa wielopoziomowe parkingi miały być lekarstwem na
panujący w okolicach dworca parkingowy bałagan

Ogłoszenie
PRACA

Poszukujemy serwisantów
i monterów urządzeń
chłodniczych oraz

handlowców
602-18-95-36



Sa ma wie dza czę sto jed nak nie
wy star czy. Dla te go też, aby wes -
przeć Pań stwa w Wa szych pro -
ble mach, pod ję li śmy współ pra cę
z war szaw ską Kan ce la rią LEX
Na wi ga tor. Spe cjal nie dla czy tel -
ni ków „Echa”, pro fe sjo nal ni
praw ni cy go to wi są przyj rzeć się
ka żdej spra wie i nie od płat nie za -
re ko men do wać wła ści we roz wią -
za nie.

W ja kich sy tu acjach po ma ga -
my? Po ten cjal nych pro ble mów
mo że być mnó stwo. Wie le in sty -
tu cji pu blicz nych ja ko pod sta wo -
wą me to dę dzia ła nia przy ję ło łu -
pie nie oby wa te li. Za czy na jąc
od czę sto nie słusz nie i na wy rost
na kła da nych kar i man da tów
przez ZUS, któ ry ła ta jąc swój
bu dżet po wszech nie od ma wia
wy pła ty za sił ków ma cie rzyń skich,

nie przy zna je na le żnych rent
i eme ry tur czy wresz cie ka że pra -
cow ni kom zwra cać świad cze nia
cho ro bo we.

Biu ro kra cja i bez pra wie to
jed nak nie tyl ko do me na urzę -
dów. Wie lu z nas prze cho dzi
praw dzi wą ge hen nę w kon tak -
tach z ban ka mi, fir ma mi ubez -
pie cze nio wy mi czy np. nie słusz -
nie przy sła ny mi win dy ka to ra mi.
Ja kie szan se ma po je dyn czy oby -
wa tel z star ciu z wiel ką, mię dzy -
na ro do wą kor po ra cją za trud nia -
ją cą szta by praw ni ków? Teo re -
tycz nie nie wiel kie. Chce my to
zmie nić.

Szcze gól ne wspar cie de dy ku je -
my dla biz ne su, w tym przede
wszyst kim dla ma łych i śred nich
przed się biorstw. Kon tro le
z urzę du skar bo we go, sa ne pi du

czy in nych in sty tu cji do przy jem -
nych nie na le żą, ale prze cież to
nie ko niec świa ta. Pod wa run -
kiem, że ma się wspar cie spe cja -
li stów, wie dzą cych jak roz ma -
wiać i po stę po wać z urzęd ni ka -
mi, któ rzy wbrew po zo rom przy -
cho dząc do fir my wca le nie mo -
gą  wszyst kie go.

Tyl ko dla Czy tel ni ków „Echa”:
dar mo wa ana li za praw na Two jej
spra wy w Kan ce la rii Ad wo kac -
ko-Rad cow skiej Lex Na wi ga tor.
Ko rzy sta jąc z na sze go pro jek tu
oszczę dzasz na wet do 500 zł,
któ re mu siał byś wy dać na ko mer -
cyj ne go praw ni ka.

Umów się na spo tka nie już
dziś. Za dzwoń pod nr 511-525-050
Lub wy ślij ma ila na ad res:
kontakt@lexnawigator.pl

Spół dziel nia Miesz ka nio wa Lo -
ka tor sko -Wła sno ścio wa pod ko -
niec ro ku zło ży ła wnio sek o po -
zwo le nie na bu do wę no we go blo ku
w cen trum osie dla Ja giel loń ska.
Bu dy nek ma sta nąć przy ul. Bro -
niew skie go, w miej scu daw nych
kor tów i bo iska do ko szy ków ki.

– Wnio sek spół dziel ni do ty czy
po sta wie nia bu dyn ku miesz kal ne -
go wie lo ro dzin ne go z ga ra ża mi
pod ziem ny mi. W pro jek cie po da -
no, że obiekt po sia da ga raż pod -
ziem ny oraz w czę ści trzy kon dy -
gna cje nad ziem ne, w czę ści – pięć
– tłu ma czy Jo an na Kaj da no wicz
z le gio now skie go sta ro stwa.
W bu dyn ku o max. wy so ko ści po -
nad 18 m znaj dą się 73 miesz ka -
nia. Wy bu do wa ne zo sta ną też
miej sca par kin go we na 76 aut.

Miesz kań cy oko licz nych blo -
ków od po nad dwóch lat pró bo -
wa li skło nić wła dze SMLW do re -
zy gna cji z tej in we sty cji, ale – jak
wi dać – bez sku tecz nie. Nie po mo -
gły pe ty cje pro te sta cyj ne, in ter -
wen cje na fo rum ra dy mia sta, czy
też wnio ski do pre zy den ta o zmia -

nę w pla nie za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go.

– Miesz kań cy alar mo wa li, że
lo ka li za cja no we go blo ku bę dzie
dra stycz nie in ge ro wać w osie dlo -
wą prze strzeń. No wa in we sty cja
ma być zre ali zo wa na na te re nie
daw ne go bo iska do ko szy ków ki
i kor tów te ni so wych. Kie dyś tęt ni -

ły one ży ciem, dziś zo sta ły ogo ło -
co ne z in fra struk tu ry spor to wej
i opusz czo ne. Te raz wia do mo dla -
cze go. Bu do wa spo wo du je wy cię -
cie kil ku na stu drzew ro sną cych
w pa sie zie le ni, a ta kże li kwi da cję
miejsc par kin go wych, któ rych
i tak bra ku je. Je że li do da my
do te go nie po ko ją ce wy ni ki ba -

dań ja ko ści po wie trza, wska zu ją ce
co raz czę ściej na wet kil ku krot ne
prze kro cze nie norm, to po mysł
na do gęsz cza nie za bu do wy i spro -
wa dza nie ko lej nych se tek sa mo -
cho dów na osie dlo we ulicz ki wy -
da je się co naj mniej chy bio ny
– mó wi Bog dan Kieł ba siń ski, pre -
zes sto wa rzy sze nia Na sze Mia sto
Na sze Spra wy, któ re od po cząt ku
wspie ra ło pro te sty miesz kań ców.

Miesz kań cy po zba wie ni zie le ni
– Do tych czas głów ny mi za in te -

re so wa ny mi w spra wie by li miesz -

kań cy blo ku przy ul. Bro niew skie -
go 4 oraz wspól no ty miesz ka nio -
wej przy ul. Ja giel loń skiej 17.
Oka zu je się jed nak, że pla ny

Spół dziel ni na naj bli ższe la ta to
bu do wa na osie dlu trzech bu dyn -
ków wie lo ro dzin nych. Ta ką in for -
ma cję otrzy ma łem z SMLW
na pi śmie w dniu 20.01.2016 r. To
zna czy, że za chwi lę pro blem bę -
dzie do ty czył miesz kań ców ko lej -
nych blo ków, któ rzy po zba wie ni
zo sta ną te re nów zie lo nych. Dla te -
go 31 stycz nia prze pro wa dzi my
ak cję zbie ra nia pod pi sów prze ciw
do gęsz cza niu za bu do wy na osie -
dlu Ja giel loń ska. Już te raz za pra -
szam w go dzi nach 10.00–13.00
na uli cę Bro niew skie go 4, w są -
siedz twie wspo mnia nej dział ki
zor ga ni zu je my sta no wi sko,
na któ rym bę dą zbie ra ne pod pi sy.
Bę dzie my też gło śno pro te sto wać.
Li czy my na Pań stwa wspar cie.
Niech bę dzie nas wi dać i sły chać!
– za po wia da Kieł ba siń ski.

Spół dziel nia ofi cjal nie po twier -
dza swo je pla ny.

– Spół dziel nia pla nu je w naj bli -
ższych la tach bu do wę trzech bu -
dyn ków wie lo ro dzin nych w Le -
gio no wie, usy tu owa nych przy uli -
cy Nor wi da, Ogro do wej i Bro -
niew skie go – mó wi pre zes Szy -
mon Ro siak i do da je, że ter min
in we sty cji przy Bro niew skie go nie
jest jesz cze zna ny, po nie waż nie
ma po zwo le nia na bu do wę.

AS

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Trzy nowe bloki na osiedlu Jagiellońska? Będą protesty
� Pomimo trwających od kilku lat protestów mieszkańców, SMLW wybuduje blok przy Broniewskiego. To nie
koniec. Okazuje się, że na osiedlu Jagiellońska pojawią się kolejne dwa budynki. Mieszkańcy są oburzeni
i zdeterminowani. Chcą powstrzymać dogęszczenie osiedla.

Tarcza Antybiurokratyczna
Pomoc prawna dla czytelników „Echa”
� Razem z kancelarią adwokacko-radcowską LEX Nawigator rozpoczynamy
wspólny projekt – Tarczę Antybiurokratyczną. Na naszych łamach będą
publikowane teksty, które pokażą, że można, a nawet trzeba bronić się
przed opresyjnością administracji i bezmyślnością urzędników.

Budowa
spowoduje wycięcie
kilkunastu drzew
rosnących w pasie zieleni,
a także likwidację miejsc
parkingowych, których
i tak brakuje – podkreśla
Kiełbasiński.
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wy ma ga ło ogrom nych na kła dów
fi nan so wych, a mia sta na ta kie
wy dat ki nie stać, po nie waż na wet
nie mo że so bie od li czyć 23 pro -
cent po dat ku. W do dat ku
w związ ku ze zmia na mi w prze pi -
sach po dat ko wych, mia sto bę dzie
mo gło od li czać od po szcze gól -
nych in we sty cji za miast do tych -
cza so wych 100 pro cent VAT -u, je -
dy nie nie co po nad 20 pro cent.

Pre zy dent uza sad nia ko niecz -
ność od da nia Cen trum w za rząd
ta kże bra kiem od po wied nich słu -
żb za pew nia ją cych peł ną ob słu gę.
Dla cze go ad mi ni stra cją Cen trum
Ko mu ni ka cyj ne go nie mo gło by
się za jąć po wo ła ne mię dzy in ny mi
do te go ty pu za dań KZB? Nie
wia do mo. Co cie ka we, jesz cze
w 2014 ro ku pre zy dent nie miał
żad nych wąt pli wo ści, że mia sto
po ra dzi so bie z za rzą dza niem
dwor cem. Dziś oka zu je się, że
jed nak nie i ja koś trud no uwie -
rzyć, że win na jest je dy nie zmia na
prze pi sów po dat ko wych.

Bi blio te ka na pięć lat
– Nie pry wa ty zu je my Cen trum

Ko mu ni ka cyj ne go. Na dal zo sta je -
my je go wła ści cie lem – za pew nia
Smo go rzew ski. – Umo wa z przy -
szłym dzie rżaw cą ma być tak

skon stru owa na, aby mia sto za -
cho wa ło wpływ na to, co się tam
bę dzie dzia ło – do da je za stęp ca
pre zy den ta Ma rek Paw lak. Spod
ko mer cyj ne go wy ko rzy sta nia po -
wierzch ni Cen trum wy łą czo na
więc zo sta nie mul ti me dial na bi -
blio te ka, sie dzi ba Stra ży Miej skiej
i wy po ży czal nia ro we rów. Mia sto
chce ta kże mieć wpływ na wy so -

kość opłat za ko rzy sta nie z wie lo -
po zio mo we go par kin gu. Ogra ni -
cze nia te wy ni ka ją ta kże ze zo bo -
wią zań wo bec Szwaj ca rów, któ rzy
w więk szej czę ści współ fi nan su ją
bu do wę Cen trum Ko mu ni ka cyj -
ne go. Gdy by mia sto nie zor ga ni -
zo wa ło mul ti me dial nej bi blio te ki,
mu sia ło by do fi nan so wa nie zwró -
cić. In na spra wa, że we dług umo -
wy bi blio te ka mu si funk cjo no wać
je dy nie przez pięć lat. – Póź niej
mo że dojść do li kwi da cji stre fy
i sko mer cja li zo wa nia tej czę ści
dwor ca. Ce na wy naj mu po miesz -
czeń dwor ca dla me dia te ki mo że
być tak wy so ka, że mia sta nie bę -
dzie stać na jej utrzy ma nie w tym
miej scu, a dzie rżaw ca mo że tam
po sta wić na wet bud ki z hot -do ga -
mi – mó wi prze ciw ny pod ję tej
uchwa le rad ny Jó zef Dzie dzic.

Wszyst ko za tem wska zu je
na to, że idea pu blicz ne go dwor ca
i bez płat nych par kin gów wła śnie
upa da, a in we sty cja za 40 mi lio -
nów zł mo że oka zać się do sko na -
łą oka zją dla cu dze go za rob ku.

(wk)

dokończenie ze strony 1

Nici z bezpłatnych parkingów

Wszystko
zatem wskazuje na to, że
idea publicznego
dworca i bezpłatnych
parkingów właśnie
upada, a inwestycja
za 40 milionów zł może
okazać się doskonałą
okazją dla cudzego
zarobku.



Pro gram za chę ca ją cy miesz kań -
ców do wy mia ny przy do mo wych
ko tłow ni na bar dziej eko lo gicz ne
źró dła cie pła roz po czął się w li -
sto pa dzie. Gmi na re fun du je część
kosz tów po nie sio nych na wy mia -
nę pie ców na pa li wa sta łe na no -
wo cze sne pie ce ga zo we, ole jo we
lub pom py cie pła. Mo żna rów nież
uzy skać do ta cję do przy łą cze nia
nie ru cho mo ści do sie ci ga zo wej.

Ile mo żna do stać?
Na mo der ni za cję ko tłow ni, czy li

za stą pie nie pie ca np. wę glo we go
– ga zo wym lub ole jo wym – nie wię -
cej niż 8 tys. zł. Na za kup i mon taż
pomp cie pła – do 16 tys. zł. W ka -
żdym przy pad ku ist nie je mo żli wość
zwięk sze nia do fi nan so wa nia
do 100% po nie sio nych kosz tów
mo der ni za cji w for mie pre fe ren -
cyj nej po życz ki. Po za tym Le gio no -
wo re fi nan su je przy łą cze nie do sie -
ci ga zo wej w kwo ce 2376 zł. Du żo
to czy ma ło? I du żo i ma ło. Dla
wła ści cie li ma łych i do brze do cie -
plo nych do mów, gdzie wy star czą
urzą dze nia re la tyw nie ta nie – bar -
dzo du żo, dla wła ści cie li do mów
więk szych i sła bo al bo w ogó le nie -
ocie plo nych ulga nie bę dzie już
wca le tak znacz na.

Le kar stwo na za py le nie?
We dle da nych Wo je wódz kiej

In spek cji Ochro ny Śro do wi ska,

Le gio no wo jest wraz z War sza wą
naj bar dziej za py lo nym mia stem
na Ma zow szu. W do dat ku ten -
den cja ta utrzy mu je się już od kil -
ku lat. Po wo dem jest ta kże spa la -
nie w do mo wych pie cach kiep -
skiej ja ko ści wę gla, śmie ci i in -
nych od pa dów. W Le gio no wie
ok. 1000 do mów na dal opa la nych
jest te go ty pu pa li wa mi. Efek tem
są wie lo krot nie prze kro czo ne
nor my tok sycz nych py łów. Pro -
gram re fun da cji miał miesz kań -
ców za chę cić do wy mia ny sta rych
urzą dzeń na eko lo gicz ne, co
ogra ni czy ło by emi sję py łów.

Czy ten pro gram dzia ła? Od li -
sto pa da do po ło wy stycz nia
do udzie la ją ce go do ta cji Re fe ra tu
Ochro ny Śro do wi ska zgło si ło się 50
osób zde cy do wa nych wziąć w nim
udział. Wpły nę ło 26 wnio sków, za -
war to 18 umów, wy pła co no 6 do ta -
cji. Za ska ku ją co ma ło. Dla cze go?

– Za in te re so wa nie jest du że,
wie lu miesz kań ców de kla ru je
chęć wy mia ny pie ca po za koń cze -
niu obec ne go se zo nu grzew cze go
– mó wi Ka mil Stęp kow ski z biu ra
rzecz ni ka urzę du mia sta.

Są też in ne po wo dy tak ma łej
efek tyw no ści pro gra mu. – Do ta -
cja nie obej mu je mo der ni za cji sa -
mej ko tłow ni – tłu ma czy pan
Bog dan miesz ka ją cy w spo rym
do mu w oko li cach le gio now skiej
Are ny, gdzie za py le nie jest naj -
więk sze. – Gdy bym chciał zgod nie

z nor ma mi do sto so wać ko tłow nię
do pie ca ga zo we go mu siał bym
wy dać ze 20 ty się cy po za sa mym
pie cem, a te go już nikt mi nie do -
fi nan su je.

Fi nan so wa pu łap ka
Dru gi, za pew ne wa żniej szy po -

wód to oczy wi ście kosz ty eks plo -
ata cji. Koszt opa la nia ga zem jest
więk szy od opa la nia wę glem.
O czym zresz tą urzęd ni cy in for -
mu ją. Po da ją jed nak da ne, we dle
któ rych za sto so wa nie do bre go,
no wo cze sne go pie ca ga zo we go
mo że zwięk szyć koszt ogrze wa nia
o 20 pro cent w sto sun ku do kosz -
tu opa la nia wę glem.

Wszyst ko się zga dza, ty le że do -
ty czy to wy łącz nie do mów z do brą
izo la cją ciepl ną. Dla miesz kań -
ców źle ocie plo nych bu dyn ków
do fi nan so wa na przez mia sto wy -
mia na pie ca i za mia na wę gla
na gaz mo że stać się fi nan so wą
pu łap ką, bo w ich przy pad ku
wzrost kosz tów ogrze wa nia mo że
być dwu, a na wet trzy krot ny. Mo -
że więc war to roz wa żyć do ta cje
ta kże na ocie pla nie bu dyn ków.
Ina czej chęt nych do sko rzy sta nia
z pro gra mu mo że nie być zbyt
wie lu, a ci, któ rzy we zmą do ta cję,
do pro wa dze ni do ru iny ra chun ka -
mi za gaz, w na stęp nym se zo nie
wró cą do wę gla zmie sza ne go ze
wszyst kim, co ty ko da się spa lić.

(wk)Ubez pie czy cie le naj chęt niej
wi dzie li by swo ich klien tów je dy -
nie ja ko płat ni ków skła dek. Kie -
dy 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, za czy na
się pro blem. Ubez pie czy cie le
zna ją ró żne sztucz ki, by nie wy -
pła cić ani gro sza…

Oso bom, któ rym ubez pie czy -
cie le za ni ża ją wy so ko ści kwot od -
szko do wań, po ma ga wła śnie Fun -
da cja Lex Spe cia lis. Je śli je steś
oso bą po szko do wa ną w wy pad ku
dro go wym, w pra cy, pa dłeś ofia rą
błę du me dycz ne go lub do zna łeś
szko dy w wy ni ku upad ku – zgłoś
się po BEZ PŁAT NĄ PO MOC.
Ze sta ty styk są do wych 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. Nie po zwól ode brać so bie
na le żnych Ci pie nię dzy!

Zła ma nie czy trwa ła szko da?
Fun da cja po ma ga w spra wach

od mo wy wy pła ty od szko do wa nia
w przy pad ku nie wiel kich szkód
jak drob ne zła ma nia, zwich nię -
cia, ura zy, ale rów nież w przy -
pad ku za ni ża nia przez le ka rzy
ubez pie czy cie li pro cen to we go
uszczerb ku na zdro wiu. Ró żni ce
w mo żli wym od szko do wa niu mo -
gą być ko lo sal ne!

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 po skie ro wa niu spra wy 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 stra cił by mnó -
stwo pie nię dzy!

Krew ny umarł w wy pad ku?
Wie lu ubez pie czy cie li od ma -

wia 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.

Masz do nich pra wo! 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.

„Fun da cja Lex Spe cia lis”
ul. Ho ża 37/6,

00–681 War sza wa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151

of fi ce@fun dlex.pl,
www.fun dlex.pl

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?
� Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Zgłoś się do nas. Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci
należne pieniądze!

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Kar ma zni ka ła co kil ka dni. Pra -
cow ni cy schro ni ska roz po czę li ob -
ser wa cję te re nu, aż po kil ku dniach
uda ło się: do ogro dze nia od stro ny
la su pod je chał sa mo chód, z któ re -
go wy sia dły trzy ko bie ty. We szły
na te ren schro ni ska, a gdy wy cho -
dzi ły mia ły ze so bą kar to ny z psią
kar mą w pusz kach. Skąd? Dał im
je wie lo let ni pra cow nik, któ ry pod -
czas ca łej ak cji wy łą czał mo ni to -
ring, by nie uwiecz niał zło dzie jek.

Ca łą czwór kę zgar nę ła po li cja, któ -
ra usta li ła, że kra dzie że by ły re gu -
lar ne – zło dzie jom uda ło się wy -
nieść w ten spo sób bli sko 500 ki lo -
gra mów psie go je dze nia.

Za rzu ty po sta wio no ca łej
czwór ce, 57-la tek przy znał się
do wi ny. Gro zi za to do pię ciu lat
wię zie nia, a oprócz te go zo stał
dys cy pli nar nie wy rzu co ny z pra cy.

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

Kradli karmę
bezdomnym zwierzętom
� Ze schroniska w Józefowie od grudnia zniknęło pół
tony karmy dla zwierząt. Złodziei schwytano
na gorącym uczynku.

Dotacja do wymiany pieca.
Bomba czy niewypał?
� Prezydent Roman Smogorzewski przypomniał ostatnio na swoim facebooku
o możliwości skorzystania z dofinansowania wymiany pieca na ekologiczny, a także
doprowadzenia przyłącza gazowego.

źródło: Schronisko w
 Józefow

ie



Ta kie ostrze że nie dla wła ści cie li
psów, in for mu ją ce o pod rzu ca niu
nie bez piecz nej kar my na fa sze ro wa -
nej igła mi, za mie ści ła na swym fa -
ce bo oko wym pro fi lu lecz ni ca we te -
ry na ryj na Le gwet z Ja giel loń skiej.

Do lecz ni cy tra fił wła ści ciel
z psem, u któ re go po dej rze wa no
za tru cie. – Po wy ko na niu zdjęć
RTG oka za ło się, że pies ma w żo -
łąd ku igłę – mó wi le kar ka Le gwe tu
Agniesz ka Ga ce wicz.Szyb ko wy szło
też na jaw, że to nie pierw szy ta ki
przy pa dek. Są sie dzi wła ści cie la psa
spo tka li się z po dob ną sy tu acją. Ich
pu pi le ta kże zja dły roz rzu co ną mię -
dzy blo ka mi w oko li cy uli cy 3 Ma ja
kar mę. Ich nie ste ty nie uda ło się
ura to wać. In ny pies tra fił do lecz ni -
cy z frag men ta mi czę ści dłu go pi su
w żo łąd ku. Po trzeb na by ła ope ra -
cja, ale zwie rzę od ra to wa no.

– Cza sem wy star czy se kun da,
jak pies zła pie coś po dro dze, na -
wet gdy jest na smy czy. Pro si my,
uwa żaj cie – ape lu ją le ka rze Le -
gwe tu.

Od ko men ta rzy obu rzo nych
miesz kań ców aż za wrza ło.

– Nie wie rzę. Czy na praw dę
mo żna być ta kim zwy rod nial cem?
– pi sze Aga ta. – Brak słów, to nie
lu dzie a po two ry.

– Po wie sić ta kie go za no gi
na su chej ga łę zi nad wo dą peł ną
ali ga to rów – do da je Da nu ta.

Wła ści cie le psów z re jo nu,
gdzie znaj do wa no nie bez piecz ną
kar mę, zor ga ni zo wa li „psie pa tro -
le”. Uma wia ją się na wspól ne wyj -
ścia na spa ce ry, zbie ra ją po dej -
rza ną kar mę. Zna leź li m.in. kość
na szpi ko wa ną igła mi i kieł ba sę,
w któ rej ktoś umie ścił kil ka węd -
kar skich ha czy ków. Ma ją na dzie -
ję, że ich ak cja ochro ni oko licz ne
psy. O czuj ność ape lu je też po li -
cja, któ ra zo sta ła po wia do mio na
o spra wie. Pó ki co nie uda ło się
zła pać spraw ców. Po li cjan ci za po -
wia da ją częst sze pa tro le w re jo nie
ulic So wiń skie go, 3 Ma ja i Mic -
kie wi cza.

(wk)
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W ran kin gu naj lep szych li ce ów
wo je wódz twa ma zo wiec kie go
zna la zły się wszyst kie trzy le gio -
now skie go li cea. Naj wy żej skla sy -
fi ko wa ne zo sta ło Sa le zjań skie LO
im. Ja na Bo sko. Za ję ło 47 miej -
sce (48,36 pkt). Na 137 miej scu
upla so wa ło się LO im. Ma rii Ko -
nop nic kiej (33,25 pkt). II LO
w ZSO nr 2 im. Ja na III So bie -
skie go za ję ło na to miast po zy -
cję 142 (32,36 pkt). Zwy cięz cą te -
go rocz ne go ran kin gu wo je wódz -
kie go zo sta ło, po dob nie jak w ro -
ku ubie głym war szaw skie
XIV LO im. Sta szi ca (94,83 pkt)
wy prze dza jąc dwa in ne war szaw -
skie li cea – LO im. Paw ła Ja sie ni -
cy (76,54 pkt) oraz VIII LO im.
Wła dy sła wa IV (75,43 pkt).

Jak te wy ni ki oce niać? Ni by wy -
da je się, że no to wa nia le gio now -
skich szkół nie są naj lep sze, ale
w po rów na niu z po przed ni mi la -
ta mi wy nik wca le nie jest ta ki zły.
Li ceum Sa le zjań skie za no to wa ło

znacz ny awans. W ubie głym ro ku
by ło no to wa ne na 72 miej scu,
a w ro ku 2014 na 78. Po raz
pierw szy zna la zło się w pierw szej
pięć dzie siąt ce naj lep szych li ce ów
wo je wódz twa, co trze ba uznać
za spo ry suk ces. Znacz nie awan -

so wa ło też w ran kin gu ogól no pol -
skim zaj mu jąc wy so kie 195 miej -
sce (w 2015–340, w 2014–397).
Ja ko je dy na le gio now ska szko ła
zmie ści ło się w naj lep szej 500 ze -
sta wie nia li ce ów w ca łej Pol sce.

Wy ni ki po zo sta łych szkół są
za to po rów ny wal ne z la ta mi po -

przed ni mi. Ko nop nic ka nie znacz -
nie spa dła w ran kin gu wo je wódz -
kim. W ubie głym ro ku za ję ła
miej sce 128, dwa la ta te mu – 147.
Z ko lei II LO ma się z cze go cie -
szyć, bo w ubie głym ro ku w ogó le
nie zna la zło się w ze sta wie niu
naj lep szych li ce ów w wo je wódz -
twie, a dwa la ta te mu za ję ło
w nim 140 miej sce.

Ogól nie za tem rzecz bio rąc wy -
ni ki le gio now skich li ce ów nie są
wca le ta kie złe. Wszyst kie trzy na -
sze szko ły dy stan su ją wie le war -
szaw skich li ce ów. Wy so kie miej -
sce Sa le zjań skie go LO szcze gól -
nie cie szy, choć trze ba też pa mię -
tać, że li czeb ność uczniów i po li -
ty ka re kru ta cyj na sta wia ją ca kan -
dy da tom wy so kie wy ma ga nia da ją
tej szko le znacz ną prze wa gę
w sto sun ku do Ko nop nic kiej,
czy II LO.

Peł ne wy ni ki ran kin gu
– www.per spek ty wy.pl/por tal/.

(wk)

Legionowskie licea ocenione
� Jak co roku na stronie internetowej miesięcznika „Perspektywy” ukazało się
zestawienie najlepszych liceów ogólnokształcących. Które miejsca w rankingu zajęły
legionowskie szkoły?

Wydaje się,
że notowania
legionowskich szkół nie
są najlepsze, ale
w porównaniu
z poprzednimi latami
wynik wcale nie jest
taki zły.

Bestialskie
polowanie na psy
� W okolicach ulic 3 Maja i Sowińskiego ktoś rozrzuca
jedzenie z igłami.



DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·Sprzedam 2000 m2, w tym 1000 m2 las.
Budowlana. Media. Wysychy, gm. Zabrodzie
kierunek Wyszków 508-385-718

DOM DO WYNAJĘCIA

Pół bliźniaka na Białołęce Dworskiej
693-393-301

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Kierowca z samochodem dostawczym tel.
535-933-919
·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

KOMPUTERY
·Obsługa Komputera, Internetu i Telefonu
Komórkowego – Pomoc i Nauka! DLA OSÓB
STARSZYCH Promocja!! Student 533-404-404

BUDOWLANE
·A Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·Posadzki Mixokretem tel: 691-300-501

FINANSE

A. KREDYTY gotówkowe, hipoteczne,
obrotowe, leasing, konsolidacja.
Negocjujemy dla Ciebie najlepsze

warunki w bankach. Konsolidujemy
trudne sprawy. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

ZDROWIE I URODA
·Diety profesjonalne 516-620-256

DAM PRACĘ
·Opiekunki osób starszych – kurs j.
niemieckiego od podstaw, po kursie praca
gwarantowana, zapisz się i zarabiaj w Euro!
Promedica24 zaprasza. Tel. 506-289-039

PPoosszzuukkuujjeemmyy  mmęężżcczzyyzznn  ddoo  pprraaccyy  ww oocchhrroonniiee
oossiieeddllii  mmiieesszzkkaanniioowwyycchh  ww WWaarrsszzaawwiiee  tteell..

660011--558866--338877

RÓŻNE
·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 książki w każdej ilości. Dojazd do klienta,
płatność gotówką. 500-239-206

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
·Kupię auta: Syrena, Warszawa, Mikrus, Fiat
125p, Nysa, Gaz69, Wołga i inne ciekawe.
505-529-328

KURSY, SZKOLENIA
·BHP – szkolenia, obsługa firm. tel.
609-640-875

OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

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

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

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

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 Technicznego Triniville Central College, Inc.
w Trynidadzie przez działania energetyczne potrafi
sprawić, by organizm zaczął pracować lepiej.
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Za sa da jest pro sta: lu dzie po -
da ją się za pra cow ni ków naj więk -
sze go sto łecz ne go do staw cy prą -
du. Twier dzą, że by ło kil ka krot nie
wy sy ła ne po na gle nie, a po nie waż
nie by ło od po wie dzi, po fa ty go wa li
się oso bi ście. Oczy wi ście kła mią,
li cząc na na szą nie uwa gę i po czu -
cie wi ny. Póź niej pro szą o pod pi -
sa nie umo wy – rze ko mo anek su
do ku men tów z do tych cza so wym
do staw cą, w rze czy wi sto ści zaś
z no wym, na no wych wa run kach
i no wy mi kosz ta mi. Je śli pod pi -
sze my – tym sa mym zga dza my się
na no we wa run ki, ale jed no cze -
śnie nie wy po wia da my umo wy

z do tych cza so wym ope ra to rem
sie ci. Czy li pła ci my po dwój nie.

Nie ma jed nak pa ni ki – na wet je -
śli da my się zła pać i wbrew roz sąd -
ko wi pod pi sze my „lip ną” umo wę,
ma my dwa ty go dnie na re zy gna cję.
W cią gu czter na stu dni bez po da -
wa nia przy czyn i tłu ma cze nia się

mo żna od niej od stą pić, po nie waż
zo sta ła za war ta po za sie dzi bą fir my
– czy li w na szym miesz ka niu. Wy -
star czy w tym ter mi nie do fir my
– na pod pi sa nej umo wie po wi nien
być jej ad res – wy słać oświad cze nie
o od stą pie niu. Co wię cej – je śli pra -
cow nik, któ ry dał nam umo wę
do pod pi su nie po in for mo wał
o mo żli wo ści jej roz wią za nia
(a war to się wczy tać w do ku ment,
bo ta kie oświad cze nie mo że się
w nim znaj do wać) – na od stą pie nie
ma my na wet 12 mie się cy. Urząd
Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men -
tów ja sno in for mu je, że mo żna to
zro bić na for mu la rzu al bo w in nej,

naj le piej pi sem nej for mie i wy słać
li stem po le co nym za po twier dze -
niem od bio ru. Mo żna też zło żyć je
oso bi ście w lo ka lu przed się bior cy,
za po twier dze niem do star cze nia.
Nie któ rzy sprze daw cy umo żli wia ją
od stą pie nie od umo wy za po mo cą
swo jej stro ny in ter ne to wej. W ta -
kim przy pad ku mu szą po twier dzić
otrzy ma nie oświad cze nia, np. wy sy -
ła jąc e -ma il do kon su men ta.

Co cie ka we – po li cja w
Legionowie nie mia ła do tej po ry
zgło szeń o oszu stach. A po dob ny
sys tem „zdo by wa nia klien tów” był
już pro wa dzo ny przed kil ko ma la -
ty, kie dy uwol nio no ry nek usług
te le ko mu ni ka cyj nych. I o ile cza -
sa mi zmia ny do staw ców się opła -
ca ją – przy kre, że na ma wia się
klien tów do te go pod stę pem.

(wt)

Naciągacze krążą po blokach
� Na Facebooku krążą ostrzeżenia przed oszustami, podającymi się za pracowników
RWE i podsuwającymi do podpisu umowy na zmiany dostawcy energii elektrycznej.

Jeśli damy się
złapać i wbrew
rozsądkowi podpiszemy
„lipną” umowę, mamy
dwa tygodnie
na rezygnację

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?

3. Do Państwa dyspozycji są nasi handlowcy.

Rafał Puszkarski
e-mail: rafal.puszkarski@gazetaecho.pl,

tel. 508–125-418
Biuro Reklamy

e-mail: reklama@gazetaecho.pl, tel. 502–280–720,
22 614–58–03

2. Reklamę można dodać poprzez formularz na 

www.dodaj-reklame.pl
Należy podać treść reklamy lub załączyć plik

graficzny

1. Ogłoszenie drobne najłatwiej jest dodać
poprzez formularz na

www.dodaj-ogloszenie.pl



Pod czas spo tka nia wi ce pre zy -
den ta Mar ka Paw la ka z miesz kań -
ca mi urba ni sta Grze gorz Bu czek
przy po mniał mo żli wo ści ure gu lo -
wa nia prze strze ni re kla mo wej, ja -
kie da ła sa mo rzą dom wpro wa dzo -
na przed kil ko ma mie sią ca mi tzw.
usta wa kra jo bra zo wa. Ra dy gmin
mo gą okre ślić roz mia ry re klam
wiel ko for ma to wych, czy ogra ni -
czyć ich licz bę. Ma ją też wpływ
na roz mia ry i wy gląd ba ne rów wy -
wie szo nych na pry wat nych pło -
tach. Mo gą ich w ogó le za ka zać
al bo np. okre ślić mi ni mal ną od le -
głość, w ja kiej ma ją się od sie bie
znaj do wać. Co do szyl dów
– uchwa ła mo że okre ślić ich ogól -
ny wy gląd czy licz bę na nie ru cho -
mo ści. Co wa żne, wy tycz ne te bę -
dą też do ty czyć pry wat nych bu -
dyn ków. Do tej po ry mia sto mia ło
wpływ tyl ko na nie ru cho mo ści po -
ło żo ne na grun tach miej skich.
Gdy prze pi sy od no śnie lo ka li za cji
i licz by re klam już po wsta ną, sa -
mo rząd mo że okre ślić staw ki
za ko rzy sta nie z no śni ków re kla -
mo wych oraz wpro wa dzić sys tem
kar za ła ma nie przy ję tych ure gu -
lo wań.

Mo że, ale nic nie mu si
No wła śnie. Usta wa nie na kła -

da na sa mo rzą dy obo wiąz ku
uchwa la nia ko dek sów re kla mo -
wych, a je dy nie da je im ta ką mo -
żli wość. Kon sul ta cje spo łecz ne
ma ją zaś od po wie dzieć na py ta -
nie, czy miesz kań cy Le gio no wa
w ogó le wi dzą po trze bę te go ro -
dza ju ure gu lo wań. Obec ni
na spo tka niu mie li w tej kwe stii
zda nia po dob ne:

– Re kla my prze szka dza ją chy ba
wszyst kim, któ rym za le ży na es te -
ty ce mia sta. To jak wy glą da Ja -
giel loń ska czy So bie skie go to jest
jed na wiel ka że na da, wstyd dla
urzę du, że to le ru je ta kie śmiet ni -
sko – mó wił pan Igor.

– Ca ły ten le gio now ski kram
jest w sty lu „Wieś tań czy, wieś
śpie wa”, nie wy łą cza jąc fe sty niar -
sko okle jo nych sa mo cho dów
– do da wał Ro land.

– Szpet ne re kla my trze ba ogra -
ni czyć, ale ja nie je stem zwo len ni -
kiem ści słych prze pi sów, któ re by
wpro wa dza ły ka ry i opła ty. Pie -
nią dze do bu dże tu nie wiel kie,

a ca łe mnó stwo za cho du – mó wił
je den z uczest ni ków.

– Tu tej si han dla rze zro bią awan -
tu rę, że al bo bę dą wie szać co chcą
i gdzie chcą, al bo bez ro bo cie w po -
wie cie sko czy – ostrze gał in ny.

Jest jesz cze in na kwe stia. Prze -
pro wa dze nie uchwa ły re kla mo wej
jest i cza so chłon ne, i kosz tow ne.
Jej przy go to wa nie wy ma ga spo -
rzą dze nia do kład ne go stu dium
prze strzen ne go, któ re go sza cun -
ko wy koszt to kil ka dzie siąt tys. zł.,
sam pro jekt uchwa ły wy ma gał by
z ko lei za trud nie nia spe cja li stów.
Ty le że, jak mó wił Grze gorz Bu -
czek, nie bar dzo wia do mo ja kich,
bo nikt się do tych czas ta ki mi ure -
gu lo wa nia mi nie zaj mo wał. Le gio -
no wo by ło by więc w tej dzie dzi nie
pio nie rem, bo w Pol sce jesz cze
żad na gmi na po dob ne go ko dek su
nie opra co wy wa ła, choć oczy wi -
ście, zwłasz cza wła dze du żych
aglo me ra cji de kla ru ją ta ki za miar.

Po rząd ko wać czy nie?
Pro blem z krzy kli wy mi, umiesz -

czo ny mi bez ła du i sen su ba ne ra -
mi czy ta bli ca mi re kla mo wy mi
oczy wi ście w Le gio no wie ist nie je
– te mu za prze czyć nie mo żna. In -
na spra wa, że w cen trum mia sta
nie jest aż tak wi docz ny. Po zo sta ło
tam kil ka oaz re kla mo wej szpe to -
ty, choć na wet do nie daw na sztan -
da ro wy przy kład, czy li sklep
„U Ada sia” na Ja giel loń skiej,
zmie nił od ja kie goś cza su pstro ka -
te ob li cze. Ale już po za cen trum
do rod ne oka zy re kla mo wej dzi kiej
sa mo wol ki są wy raź nie wi docz ne.

Nie któ re rad ne oświad cza ją ce
na spo tka niu, że pro ble mu wła ści -
wie nie ma, nie by wa ją chy ba
w oko li cach tar gu, na So bie skie -
go, czy na Przy stan ku. Fa tal nie
wy glą da ją ta kże na sze dro gi wy lo -
to we – Ze grzyń ska i War szaw ska.

Zro bią co kol wiek czy nie?
Wi ce pre zy dent Paw lak uni kał

od po wie dzi na py ta nie, czy mia sto
chce ko deks wpro wa dzić, czy nie.
Mó wił, że w tej spra wie chciał by

wy słu chać wo li miesz kań ców i od -
dać de cy zję w ich rę ce.

– Spró bu je my prze pro wa dzić
ba da nia an kie to we na re pre zen -
ta tyw nej gru pie miesz kań ców.
Nie wiem, czy przy po mo cy an -
kie te rów, czy ja kiejś pra cow ni ba -
dań spo łecz nych. Bo bez wy raź ne -
go sy gna łu od miesz kań ców ni -
cze go w tej spra wie nie po sta no -
wi my – mó wił.

Zwra cał też uwa gę na ko niecz -
ność za cho wa nia rów no wa gi mię -

dzy ko niecz no ścią upo rząd ko wa nia
prze strze ni pu blicz nej, a po trze ba -
mi przed się bior ców, któ rzy prze cież
mu szą mieć mo żli wość re kla mo wa -
nia się. Do za cho wa nia rów no wa gi
le gi sla cyj nej za chę cał też Bu czek:

– Oso bi ście za sta na wiał bym się
nad ce lo wo ścią wpro wa dza nia
opłat za ko rzy sta nie z no śni ków
re kla mo wych. Mo że wy star czył by
sys tem kar za nie do sto so wa nie się
do opra co wa nych re guł?

(wk)

Czy reklamy zeszpeciły Legionowo?
� Władze miasta rozpoczęły konsultacje społeczne w sprawie ustalenia kodeksu reklamowego. Pierwsze spotkanie nic w tej kwestii nie
rozstrzygnęło. Naprawdę nie ma czego poprawiać?

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

Poza centrum
dorodne okazy
reklamowej dzikiej
samowolki są wyraźnie
widoczne. Niektóre radne
oświadczające
na spotkaniu, że
problemu właściwie nie
ma, nie bywają chyba
w okolicach targu,
na Sobieskiego czy
na Przystanku. Fatalnie
wyglądają także nasze
drogi wylotowe
– Zegrzyńska
i Warszawska.

Reklamowo-informacyjny misz-masz przy targowiskuSkrzyżowanie Warszawskiej i Sobieskiego

Ściana pawilonów na Jagiellońskiej



Choć przed wy bo ra mi wszyst ko
wska zy wa ło na to, że prze bu do wa
po pły nie gład ko, to już kil ka mie -
się cy póź niej oka zu je się, że nie
wszyst ko jest ta kie ró żo we, jak się
wy da wa ło. O ile bo wiem prze targ
zo stał roz pi sa ny, to do je go roz -
strzy gnię cia dro ga da le ka.

Wszyst ko przez ko niecz ność we -
ry fi ka cji zgło szeń – przy po mnij my,
że rzecz do ty czy prze bu do wy
1,5-ki lo me tro we go od cin ka od
wia duk tu w kie run ku gra nic mia -
sta. Wszyst ko pod czas utrzy ma nia
ru chu na tym frag men cie Ze grzyń -
skiej, by nie do god no ści by ły jak
naj mniej ucią żli we. To wła śnie ko -
niecz ność spraw dze nia, czy ofer ty
speł nia ją wy ma ga nia prze tar go we

po wo du je, że pod pi sa nie umo wy
mo że się od wlec w cza sie.

To jed nak nie wszyst ko, bo ci,
któ rzy speł nia ją wa run ki, zo sta ną
za pro sze ni do skła da nia ofert,
czy li dru gie go eta pu. I ten do pie -
ro bę dzie roz strzy ga ją cy, a z je go
zwy cięz cą zo sta nie pod pi sa na
umo wa na wy ko na nie prac – po -
sze rze nia, prze pro jek to wa nia
skrzy żo wań, włą cze nia dróg ser -
wi so wych. Ter min ich ukoń cze nia
to 34 mie sią ce.

Teo re tycz nie nie ma po wo dów
do nie po ko ju, bo spra wy biu ro kra -
tycz ne ma ją to do sie bie, że lu bią
trwać dłu go. Je śli jed nak roz pocz -
nie się sztucz na gra na zwło kę prze -
gra nych w prze tar gu – przed czym

prze strze ga li śmy w paź dzier ni -
ku 2015, za kła da ne ter mi ny sta ną
się nie ak tu al ne. Rzecz nik
GDD-KiA uspo ka ja: – To po stę po -
wa nie dwu eta po we, więc umo wy
bę dą pod pi sa ne do pie ro po roz -
strzy gnię ciu osta tecz nym. A to nie
na stą pi wcze śniej niż w dru giej po -
ło wie ro ku, więc roz po czę cie prac
bę dzie mo żli we naj wcze śniej wte dy
– mó wi Jan Kry nic ki.

I z pew no ścią nie bę dzie w tym
wi ny obec nych czy po przed nich
władz sa mo rzą do wych lub kra jo -
wych. Mo że po za jed nym wy jąt -
kiem: prze ko ny wa nia nas w kam -
pa nii wy bor czej, że sze ro ką Ze -
grzyń ską po je dzie my nie ba wem.

(wt)

Rzecz dotyczy przebudowy 1,5-kilometrowego odcinka od wiaduktu w kierunku granic miasta

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Wspól ny bi let na po cią gi Ko lei
Ma zo wiec kich i war szaw ską ko -
mu ni ka cję miej ską to jed no z naj -
więk szych uła twień, z ja kich ko -
rzy sta ją na co dzień miesz kań cy
Le gio no wa w co dzien nych do jaz -
dach do pra cy. Tym ra zem umo wa
zo sta ła za war ta aż na czte ry la ta.

ZTM i Ko le je Ma zo wiec kie tra -
dy cyj nie bę dę roz li czać się za tzw.
po cią go ki lo me try. Za ka żdy po cią -

go ki lo metr w tym ro ku ZTM bę dzie
pła cił 26,39 zł net to. W przy szłym
ro ku staw ka wzro śnie do 27,31 zł
net to, w ro ku 2018 wy nie sie 28,21 zł,
a w 2019 – 29,11 zł net to.

Ofer ta „Wspól ny bi let” obej -
mu je bi le ty 90-dnio we, 30-dnio -
we, do bo we, week en do we, gru po -
we, se nio ra i dla dzie ci z ro dzin
wie lo dziet nych.

(dg)

Wspólny bilet ZTM-KM do 2019 r.
� Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego i Koleje
Mazowieckie odnowiły umowę o wspólnej taryfie biletowej.
Będzie ona obowiązywać przez najbliższe cztery lata.
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Poszerzona Zegrzyńska? Nie tak prędko!
� Przebudowa Zegrzyńskiej może się rozpocząć najwcześniej pod koniec tego roku.


