
Ogrodzenie wokół budowy zo-
stało już usunięte. Sklep, który wy-
łonił się w całej swojej okazałości,
ma 7,5 m wysokości, a jego po-
wierzchnia użytkowa wynosi 1725
m2. Bryła budynku została właści-
wie ukończona. Trwają jeszcze
prace wykończeniowe wewnątrz.
Wkrótce ma się rozpocząć montaż
wyposażenia. Do zrobienia pozo-
stało także ostateczne uporządko-
wanie otoczenia, oznaczenia 74
miejsc parkingowych wokół skle-
pu, ustawienie słupków, montaż
infrastruktury – stojaków dla ro-
werów, wiat, parku wózków itp.
Zatem właściwie kosmetyka.

Ukończony jest także dojazd dla
samochodów zaopatrujących mar-
ket. Przeciwko jego usytuowaniu
na tyłach sklepu w bezpośredniej bli-
skości bloku przy Kazimierza Wiel-
kiego protestowali mieszkańcy. Bez-
skutecznie. Droga dojazdowa została
zlokalizowana właśnie tam. Na osło-
dę, między nowym marketem a bu-
dynkiem miejskiego muzeum wci-
śnięty został niewielki plac zabaw.
Obok powstają zaś dwa kolejne blo-
ki. Trudno oprzeć się wrażeniu, że ta-
ka właśnie lokalizacja podjazdu bę-
dzie dla mieszkańców uciążliwa.

Zachwyceni sąsiedztwem mar-
ketu nie są właściciele dwóch spo-

rych okolicznych sklepów – „Het-
mana” przy Jagiellońskiej i „Flory-
dy” przy Mickiewicza. Również
oni bezskutecznie protestowali
przeciw budowie. Choć właściciel
„Florydy” liczy, że jego sklep jako
całodobowy przetrwa w sąsiedz-
twie Lidla, to się poważnego
spadku obrotów. Podobnie szef
„Hetmana”, który liczy się nawet
z koniecznością zamknięcia intere-
su. Dzierżawca sieci „Lewiatan”,
wynajmujący lokal po sąsiedzku,
nie czekał na ukończenie budowy
konkurenta. Zlikwidował sklep już
pod koniec ubiegłego roku.

(wk)
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REKLAMA w „Echu” - tel. 508-125-419
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Nowy Lidl prawie gotowy
� Dobiegają końca prace wykończeniowe w sklepie Lidl u zbiegu ulic Jagiellońskiej,
Mickiewicza i Kazimierza Wielkiego. Otwarcie zaplanowano na początek marca.
Trwa rekrutacja pracowników.



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

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.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Z re la cji kil ku świad ków i sa me -
go ma szy ni sty wy ni ka, że mę żczy -
zna wtar gnął na to ry i z roz ło żo ny -
mi rę ka mi cze kał na nad je żdża ją -
cy po ciąg. Ma szy ni sta nie miał
szans wy ha mo wać skła du. W po -
cią gu za in sta lo wa ny był mo ni to -
ring. Do kład na ana li za na grań po -
twier dzi ła do kład nie ta ki prze bieg
zda rzeń. Po li cja by ła na miej scu
w cią gu kwa dran sa. Szyb ko usta -
lo no, że śmierć na miej scu po -
niósł 37-let ni Ra fał K., miesz ka -
niec Wie li sze wa, by ły rad ny.

Trzy go dzi ny przed sa mo bój -
stwem Ra fał umie ścił na swo im
pro fi lu na Fa ce bo oku dość nie jed -
no znacz ny wpis. Na czar nym tle
na pi sał: „To już za dłu go nie da ję
ra dy”. Pod spodem ko men tarz:
„czas na po ciąg… do zmian”. Do -
dał też zdję cie ko le jo wych to rów
pro wa dzą cych wprost do nie ba.

Sa mo bój stwa na to rach
W Pol sce licz ba sa mo bójstw

wciąż ro śnie. W 2013 r. ży cie ode -
bra ło so bie 6097 osób, rok póź niej

– 6113, w 2015 na ten dra ma tycz ny
krok zde cy do wa ło się pra wie 8 ty -
się cy lu dzi. Nie wie lu z nich chcia ło
za koń czyć ży cie pod ko ła mi po cią -
gu. We dle sta ty styk PKP, w 2014 r.
na to rach ko le jo wych zgi nę ło 77
sa mo bój ców, w ze szłym ro ku 70
osób. Choć cię żko w tym wy pad ku
o rze tel ne sta ty sty ki – wie le przy -
pad ków śmier ci pod ko ła mi po cią -
gu jest kla sy fi ko wa nych nie ja ko
sa mo bój stwa, lecz ja ko wy pad ki.

W oko li cach Le gio no wa, mi mo
na rze kań ma szy ni stów, że to od ci -

nek z du żą licz bą prze jaz dów
i przejść na ziem nych, do szło
w ostat nich la tach do kil ku za le d -
wie po wa żnych wy pad ków. Ża den
nie zo stał za kwa li fi ko wa ny ja ko
pró ba sa mo bój cza. W przy pad ku
Ra fa ła K. nie by ło wąt pli wo ści.

Z punk tu wi dze nia pa sa że ra
i ma szy ni sty

Wy pa dek wy wo łał wie le ko -
men ta rzy. Na fo rach in ter ne to -
wych, w lo kal nej pra sie, na por ta -
lach spo łecz no ścio wych.

– Je cha łam tym po cią giem. To
by ło strasz ne. Ha mo wa nie. Zgrzyt.
Po twor ny huk. My śla łam, że ude -
rzy li śmy w sa mo chód. A po tem
przy szedł kie row nik po cią gu i po -

wie dział, że ude rzy li śmy w czło -
wie ka. Był bla dy jak ścia na.

To wła śnie ma szy ni ści ma ją naj -
więk szy pro blem z ra dze niem so bie
z po dob ny mi sy tu acja mi. Uda ło mi
się po roz ma wiać na ten te mat z Ar -
ka diu szem – ma szy ni stą z kil ku let -
nim sta żem, któ ry miał ta ki wy pa -
dek w oko li cach So cha cze wa:

– Jak się pro wa dzi po ciąg wa żą -
cy 300 ton i wie zie 1000 osób, to
trud no opi sać, co czu je się na wi -
dok czło wie ka na to rach. Bo ma -
szy ni sta nic nie mo że zro bić. Nic.
Dro ga ha mo wa nia przy pręd ko -
ści 120 km/h to ja kiś ki lo metr.
Nie ma si ły, że by zro bić coś wię -
cej niż tyl ko pa trzeć i mo dlić się,
że by ten, co wy szedł na to ry,
w ostat niej chwi li jed nak zmie nił
zda nie i od sko czył. Od te go wy -
pad ku, jak tyl ko wi dzę ja kąś oso -
bę bli sko to rów, ser ce pod cho dzi
mi do gar dła.

W ko men ta rzach do ty czą cych
śmier ci Ra fa ła K. był szok, nie do -
wie rza nie, współ czu cie, em pa tia,
ale i sar ka nie na znacz ne opóź -
nie nia na li nii War sza wa – Le gio -
no wo. O tem po ra. O mo res!

(wk)

Samobójcy na torach: dramat maszynisty, znieczulica części pasażerów
� 27 stycznia około godziny 7 rano w okolicy osiedla Bukowiec doszło do śmiertelnego wypadku. Samobójczą śmiercią zginął 37-letni
mieszkaniec Wieliszewa – Rafał K.

W komentarzach
dotyczących śmierci
Rafała K. był szok,
niedowierzanie,
współczucie, empatia,
ale i sarkanie na znaczne
opóźnienia na linii
Warszawa – Legionowo.
O tempora. O mores!
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O Jo an nie Pa li cy zro bi ło się gło -
śno pod ko niec 2015 ro ku, kie dy ra -
dio wa Trój ka pod czas do rocz nych
li cy ta cji zbie ra ła środ ki na utwo rze -
nie przed szko la dla dzie ci z nie peł -
no spraw no ścią sprzę żo ną.

– Nie peł no spraw ność sprzę żo na
to nic in ne go jak „si ła złe go na jed -
ne go” – mó wi Jo an na Pa li ca, pre -
zes Fun da cji Ko ocham. – O ile jed -
na nie peł no spraw ność w ma łym
ciał ku to nie szczę ście, to co po wie -

dzieć o sy tu acjach, gdy scho rzeń
jest kil ka? Opie ka nad ta kim dziec -
kiem to wy zwa nie, wiem to naj le -
piej, bo sa ma mam sy na, któ ry nie
cho dził, nie mó wił, ma wo do gło wie,
pa dacz kę i śle po tę ko ro wą. Wiem
do brze, że zna le zie nie pla ców ki dla
ma lu chów do tknię tych przez ży cie
w ta kim stop niu to ogrom ny wy si -
łek, dla te go zde cy do wa łam się sa -
ma utwo rzyć miej sce dla dzie ci
z po dob ny mi pro ble ma mi.

Ra dio we li cy ta cje ma ją swój sku -
tek – od stycz nia w Iza be li nie (ko ło
Nie po rę tu), przy Szkol nej, dzia ła
przed szko le dla dzie ci z nie peł no -
spraw no ścią sprzę żo ną. – Uczęsz -
cza do nie go czwo ro dzie ci, ma my
łącz nie pięt na ście miejsc – mó wi
pa ni Jo an na. – Nie je ste śmy w ża -

den spo sób ogra ni cze ni te ry to rial -
nie, tyl ko od ro dzi ców za le ży, czy
bę dą chcie li nam po wie rzyć swo je
po cie chy. Przyj mie my ka żde dziec -
ko z orze cze niem o nie peł no spraw -
no ści, dla nas nie ma dzie ci „trud -
nych”, „nie przy sto so wa nych”.
A w ra mach cze sne go ofe ru je my
peł ną po moc pe da go gicz ną i re ha -
bi li ta cyj ną – ma my spe cja li stów te -
ra pii neu ro lo go pe dycz nej, me to dy
Sher bor ne, pro gra mu Knil lów, sty -
mu la cji po li sen so rycz nej, do go te ra -
pii, mu zy ko te ra pii i wie lu in nych
dzia łań re ha bi li ta cyj nych. Wszyst ko
na miej scu i co dzien nie – wia do mo
bo wiem, że re ha bi li ta cja mu si być
pro wa dzo na sys te ma tycz nie i za ję -
cia raz w mie sią cu nie przy nio są
żad nych efek tów. Za tem ro dzic od -

bie ra jąc o szes na stej po cie chę nie
mu si tu łać się po War sza wie w po -
szu ki wa niu re ha bi li tan tów, bo peł -
ną opie kę ma u nas, za pew nio ną
przez lu dzi, któ rym za le ży na dzie -
ciach.

Jo an na Pa li ca nie spo czy wa
na lau rach. – Zro bię wszyst ko, by
od wrze śnia za czę ła dzia łać szko ła
dla na szych pod opiecz nych. Mo że
„szko ła” to sło wo ciut na wy rost,
bo po wsta ła by jed na kla sa, ale to
do pie ro po czą tek. Dla nas, ale
– co chy ba du żo wa żniej sze – dla
tych dzie ci.

A dla cze go fun da cja na zy wa się
„Ko ocham”? – „Ku cham ma mę”
to by ły pierw sze sło wa pię cio let -
nie go Al ka po czte ro let niej te ra -
pii. Naj pięk niej sze sło wa świa ta
– mó wi Jo an na Pa li ca.

Przed szko le dla Dzie ci Nie peł no -
spraw nych w Cen trum Sta cja Edu -
ka cja -Re ha bi li ta cja „Ooni we rek”

Szkol na 1, Iza be lin
www.ko ocham.pl

Przedszkole z rehabilitacją – Koocham pod Nieporętem
� Masz niesłyszące dziecko z padaczką? A może Twój maluch ma porażenie mózgowe i wodogłowie? Żadne
przedszkole nie chce go przyjąć, a ty godzinami szukasz dla niego rehabilitantów? Teraz pełną opiekę znajdziesz dla
niego w jednym miejscu – Ooniwerku w Izabelinie w gminie Nieporęt.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Mia ła być go to wa w li sto pa dzie,
ale bu dow lań cy mu sie li prze ło żyć
ter min koń ca ro bót ze wzglę du na
desz cze. 29 stycz nia in we sty cja do -
sta ła ze zwo le nie na użyt ko wa nie, ra -
no w czwar tek 4 lu te go zdję to ostat -

nie za po ry na kład ce i mo żna by ło
za cząć z niej ofi cjal nie ko rzy stać.

Bu do wa kosz to wa ła po nad
3 mi lio ny zło tych, 1,2 mln wy da no
z bu dże tu mia sta.

(wt)

Kładka nad torami otwarta
� Po ponad półrocznej budowie 4 lutego otwarto
kładkę nad torami w ciągu Parkowej i Wyszyńskiego.

Ka żdy mi ło śnik pił ki ręcz nej
emo cjo no wał się ostat ni mi Mi strzo -
stwa mi Eu ro py w Pol sce. Ale szczy -
pior niak to nie tyl ko wiel kie im pre -
zy. Na sza li ga za czy na być uzna wa -
na za jed ną z trud niej szych w Eu ro -

pie. A w tej li dze: be nia mi nek z Le -
gio no wa. Po się gnię ciu 5. miej sca
w ta be li KPR RC Le gio no wo, z bu -
dże tem ni ższym niż wie le z pierw -
szo li go wych klu bów, jest naj więk szą
nie spo dzian ką te go rocz nych roz gry -

wek. Na si za wod ni cy z za wzię to ścią
wal czą o ko lej ny do bry wy nik.

Emo cje, któ re gwa ran tu ją, są
nie po wta rzal ne. Za pra sza my
na mecz!

(red)

Gladiatorzy wracają do Areny
� Sportowe emocje i rywalizacja na najwyższym poziomie wracają do Areny
Legionowo. Rozgrywający świetny sezon KPR RC Legionowo zaprezentuje się swoim
kibicom pierwszy raz w tym roku.

Drogie Panie,
Chcecie zrobić prezent na walentynki swojemu mężczyźnie?
Zabierzcie go na mecz piłki ręcznej. Przeżyjecie razem
ekscytujący wieczór! Zapraszamy w niedzielę 14. lutego
o godzinie 17.00. Zawodnicy KPR RC Legionowo zmierzą się
z zespołem Pogoni Szczecin.



Lo sy oca la łych bu dyn ków ko -
sza ro wych przy Stru żań skiej wa -
ży ły się od kil ku lat. Pier wot nie
mie ści ły się tu ko sza ry wojsk car -
skich, w mię dzy woj niu sta cjo no -
wa ła tu Sy be ryj ska Kom pa nia Ba -
lo no wa, w cza sie woj ny był tu nie -
miec ki urząd pro wian to wy, zaś
po woj nie biu ra fa bry ki ba lo nów.
Jesz cze w la tach osiem dzie sią tych
by ły w do brym sta nie. Nie ste ty,
od kie dy prze ję ła je Woj sko wa
Agen cja Miesz ka nio wa bu dyn ki
co raz bar dziej pod upa da ły.
W 2002 ro ku, gdy wpi sa no je
do re je stru za byt ków, by ły już
wła ści wie ru iną.

W sierp niu 2006 ro ku ko sza ry
o po wierzch ni 1,3 ha z trze ma du -
ży mi za byt ko wy mi bu dyn ka mi ku -
pi ła fir ma „WW In ve st ment Wi -
śniew scy” za nie co po nad 1,8 mln

zł. Mia ła dwie mo żli wo ści: za adap -
to wać sta re bu dyn ki al bo po cze kać
aż bę dą w ta kiej ru inie, że do sta -
nie zgo dę na wy bu rze nie. Wła dze
po wia tu przez krót ki czas no si ły
się z za mia rem od ku pie nia ko szar,
od re stau ro wa nia ich za unij ne pie -
nią dze i zlo ka li zo wa nia tu cen -
trum kul tu ry. Po mysł upadł, a za -
byt ko we bu dyn ki nisz cza ły da lej.

W koń cu in we stor zgło sił plan
re wi ta li za cji ko sza row ców i do bu -
do wa nia obok nich ośmio pię tro -
we go blo ku. Bu do wie od sa me go
po cząt ku sprze ci wia li się oko licz -
ni miesz kań cy do wo dząc, że sta -
wia nie 26-me tro we go bu dyn ku
wśród ni skiej za bu do wy ze szpe ci
oko li cę. Po trwa ją cych nie mal
dwa la ta prze py chan kach, prze -
rób kach, sta ro stwo wy da ło jed nak
po zwo le nie na bu do wę.

In we sty cja ru szy ła we wrze -
śniu 2014 ro ku. No wy bu dy nek
szyb ko pnie się w gó rę. Choć rze -
czy wi ście jest wy so ko ścio wą do -

mi nan tą, to cha rak te rem ma na -
wią zy wać do za byt ko wych ko sza -
row ców. Te są ta kże ak tu al nie re -
stau ro wa ne. Je den ma już wy koń -

czo ną ele wa cję, nie daw no za czę ły
się zaś in ten syw ne pra ce w dru -
gim. Efekt jest cie ka wy, bo wy -
gląd bu dyn ków zo stał w du żej
czę ści za cho wa ny.

– Chcie li śmy na wią zać do hi -
sto rii Ba ta lio nu Ba lo no we go, któ -
ry miał swo je ko sza ry na te re nie
na szej in we sty cji. Chce my przy -
po mnieć, że ist nia ła tu kie dyś gę -
sta za bu do wa tęt nią ca ży ciem,
wo kół któ rej sku pia ło się ży cie le -
gio now skich wojsk ba lo no wych.
Te ren nie bę dzie ogro dzo ny, je go
gra ni ce wy ty cza ją ścia ny bu dyn -
ków – mó wi To masz Wi śniew ski.

W naj więk szym bu dyn ku
do sprze da ży są 172 lo ka le o me -
tra żu od 39 do 84 m2, w za byt ko -
wych ko sza row cach od po wied -
nio 23 i 28 miesz kań o po wierzch -
ni od 35 do 114 m2. Na byw cy mo -

gą sa mi do sto so wy wać miesz ka -
nia do swo ich po trzeb, łą czyć je
do wol nie w apar ta men ty i lo fty,
pro jek to wać układ po miesz czeń,
licz bę po ko jów, ara nżo wać kuch -
nie. Ar chi tek tu rę miesz kań uroz -
ma ica ją prze stron ne log gie, bal -
ko ny i ta ra sy. Ce ny od 220 do 580
tys. zł.

W ob rę bie osie dla po wsta ną też
ga ra że pod ziem ne oraz na po zio -
mie par te ru. W trze cim naj mniej -
szym nie mal już od re mon to wa -
nym bu dyn ku za byt ko wych ko szar
bę dzie przed szko le, obok zaś in -
we stor za po wia da ulo ko wa nie ob -
szer ne go pla cu za baw. In we sty cja
ma zo stać osta tecz nie za koń czo na
naj póź niej do koń ca grud nia te go
ro ku, łącz nie z wjaz da mi od stro -
ny Stru żań skiej i Wą skiej.

(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

Osiedle w zabytkowych koszarach pnie się górę
� Przy Strużańskiej, na Bukowcu jak na drożdżach rośnie nowe osiedle. Prócz nowego bloku, nowe mieszkania będzie można kupić
w odrestaurowanych historycznych budynkach koszarowych. Koniec prac zapowiadany jest na grudzień tego roku.

Inwestycja
ruszyła we wrześniu 2014
roku. Nowy budynek
szybko pnie się w górę.
Choć rzeczywiście jest
wysokościową
dominantą, to
charakterem ma
nawiązywać
do zabytkowych
koszarowców.
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Bu dżet na rok 2016 za kła da
przy cho dy na po zio mie zbli żo nym
do te go rocz nych – po nad 193 mln
przy wy dat kach osza co wa nych
na nie wie le po nad 181 mln zł. Nie
ozna cza to, że Le gio no wo bę dzie

na plu sie. Po wsta ła nad wy żka (po -
nad 12 mln) zo sta nie prze zna czo na
na spła tę wcze śniej wy emi to wa nych
ob li ga cji i od se tek od kre dy tów.

– Po la tach bar dzo licz nych in -
we sty cji, fi nan so wa nych głów nie
z fun du szy unij nych, pro po no wa -
ny bu dżet nie jest bo ga ty w in we -
sty cje, a ra czej oszczęd no ścio wy
i ostro żny. Dla te go w pla nie zna -
la zły się przede wszyst kim wy dat ki
na kon ty nu ację in we sty cji z lat po -
przed nich, w tym do koń cze nie

Cen trum Ko mu ni ka cyj ne go oraz
na no wy bu dy nek na osie dlu Pia -
ski – mó wi rad ny Da riusz Błasz -
kow ski. – Nie ste ty, w tej in we sty cji
nie uwzględ nio no licz nych zgła -
sza nych przez miesz kań ców uwag
– ko men tu je Jó zef Dzie dzic, rad -
ny z Pia sków. – W bu dyn ku mia ło
zna leźć się miej sce na przed szko -
le, żło bek, klub se nio ra oraz
punkt usług me dycz nych. Na czę -
ści dział ki po win ny sta nąć urzą -
dze nia spor to we, mo że si łow nia
ple ne ro wa? Po stu lo wa łem ta kże
po zo sta wie nie miejsc par kin go -
wych dla do tych cza so wych ich
użyt kow ni ków. Nie ste ty wiel kość
bu dyn ku w znacz nym stop niu
ogra ni cza mo żli wość speł nie nia
tych ocze ki wań – do da je.

Co nowego powstanie
w Legionowie?

600 tys. zł rad ni prze zna czy li
na pro jekt i roz bu do wę przej ścia
Le gio no wo Przy sta nek z po chyl nią
w kie run ku ul. Gdań skiej i Ko le jo -
wej. Kil ka dróg zy ska no wą na -
wierzch nię. 30 tys. zł ma zo stać
prze zna czo ne na pro jekt ul. Hu -

sar skiej (od So bie skie go do ron -
da). Prze bu do wa ne zo sta ną m.in.
Par ty zan tów, Wi śnio wa i Ry cer -
ska. O wy da niu pół mi lio na zło -
tych bę dzie my mo gli zde cy do wać
sa mi – zgła sza jąc po my sły i pro jek -
ty in we sty cji w ra mach ini cja ty wy
lo kal nej. Wresz cie po wsta nie też
chod nik przy Stru żań skiej.

Oka za ło się też, że zo sta ły za -
bez pie czo ne pie nią dze na roz po -
czę cie bu do wy ba se nu na Pia skach.
We wcze śniej szej wer sji za kła da no
je dy nie wy ko na nie pro jek tu.

– Uda ło się wpro wa dzić do bu -
dże tu 1,7 mln zł na roz po czę cie
bu do wy pły wal ni – po twier dza
rad ny Pa weł Gła żew ski.

W Wie lo let niej Pro gno zie Fi -
nan so wej na la ta 2016–22 zna leź -
li śmy jesz cze kil ka wa żnych dla
miesz kań ców in we sty cji: bu do wę
blo ku przy POW, wy ko na nie pro -
jek tu i prze bu do wę ul. Brzo zo wej
(768 tys.), pro jekt i prze bu do wę
ul. Gen. Bu ka – do jazd do woj ska
od ul. Ze grzyń skiej (537 tys.) a ta -
kże pół mi lio na zło tych na pro jekt

i prze bu do wę skrzy żo wa nia al.
Róż z al. Le gio nów.

To skrom ny bu dżet. Sa mo rzą -
dow cy oba wia ją się zmian, ja kie
pla nu je wpro wa dzić rząd.

– Pla no wa ne zmia ny ude rzą
w sa mo rzą dy, cze go naj lep szym
przy kła dem jest cho cia żby zwięk -
sze nie kwo ty wol nej od po dat ku.
Dla Le gio no wa ozna cza to po -
nad 14 mln zł mniej w bu dże cie
– ko men tu je wi ce prze wod ni czą cy
ko mi sji bu dże tu, Pa weł Gła żew ski.

AS

W tym roku oszczędzamy. Ale basen budujemy
� W tegorocznym budżecie znajdą się fundusze na rozpoczęcie budowy basenu na Piaskach. Czego jeszcze możemy oczekiwać?

O wydaniu
pół miliona złotych
będziemy mogli
zdecydować sami
– zgłaszając pomysły
i projekty inwestycji
w ramach inicjatywy
lokalnej.

Kiedy skończą się korki na przejeździe? Tego wciąż nie wiadomo. 
Budowy tunelu nie ma w finansowych planach miasta

Pod sta wo wa dzia łal ność Po rad ni
to opi nio wa nie i dia gno zo wa nie
przy czyn nie po wo dzeń i trud no ści
szkol nych. – Na rzę dzia dia gno -
stycz ne po zwa la ją na okre śle nie
pro ble mu, wy ja śnia ją dla cze go

uczeń ma kło pot z opa no wa niem
po szcze gól nych umie jęt no ści
szkol nych - mó wi mgr Edy ta Ka li -
now ska dy rek tor Po rad ni In spi ra -
cja.- Jed nak wy da nie opi nii nie li -
kwi du je pro ble mu; klu czem do po -

ko ny wa nia trud no ści jest udział
w sys te ma tycz nej in dy wi du al nie za -
pla no wa nej te ra pii pro wa dzo nej
przez spe cja li stów. Dla te go oprócz
stan dar do wej dzia łal no ści po rad ni,
ja ką jest dia gno zo wa nie i opi nio -
wa nie trud no ści u dzie ci, pro wa -
dzi my też te ra pie po zwa la ją ce
na ich zmniej sze nie – do da je.
– Pro wa dzi my spe cja li stycz ne za ję -
cia te ra peu tycz ne dla dzie ci z au ty -
zmem, ze spo łem Asper ge ra, ma my
au tor ski pro gram te ra peu tycz ny
dla dzie ci do tknię tych au ty zmem.
Pro wa dzi my ta kże te ra pię in te gra -
cji sen so rycz nej, te ra pię rę ki, re ha -

bi li ta cję ru cho wą, te ra pię lo go pe -
dycz ną i neu ro lo go pe dycz ną.

Ale nie tyl ko dzie ci znaj dą tu
opie kę. „In spi ra cja” pro wa dzi też
warsz ta ty dla mło dzie ży, pod czas
któ rych mo żna na uczyć się, jak wy -
eli mi no wać ze swo je go ży cia agre -
sję, po ra dzić so bie z nad po bu dli -
wo ścią czy na uczyć się, jak się
uczyć. Do te go za ję cia dla pe da go -
gów oraz – co nie ty po we – dla ro -
dzi ców. – Są tre nin gi umie jęt no ści
wy cho waw czych, klub mam
i warsz ta ty dla ta tu siów i kon sul ta -
cje in dy wi du al ne, wszyst ko wple -
cio ne w pro gram za po bie ga nia

prze mo cy ro dzin nej. Prze cież nikt
nie ro dzi się ro dzi cem, trze ba się
te go na uczyć, do wie dzieć, jak ra -
dzić so bie z ne ga tyw ny mi emo cja -
mi któ ry mi mo że my – nie ste ty
– wpły wać na dziec ko. I wła śnie
wte dy przy cho dzi my z po mo cą
– mó wi E. Ka li now ska.

Inspiracja – Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

Stanisławów Pierwszy,
ul. Jodłowa 1;

e-mail:
recepcja@inspiracja-dzieci.pl;

www.inspiracja-dzieci.pl;
tel. 535 435 185

Twoje dziecko lub Ty macie problemy? Przyjdź do Inspiracji
� Poradnia psychologiczno-pedagogiczna kojarzy się głównie z instytucją zajmującą się wystawianiem zaświadczeń dla szkół, że dany uczeń
ma dysleksję, sprawia kłopoty wychowawcze czy jest niezdolny do zajęć grupowych. – My stawiamy na terapię w oparciu o diagnozy
i narzędzia diagnostyczne w konkretnych przypadkach – mówi mgr Edyta Kalinowska, dyrektor Niepublicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej „Inspiracja” w Stanisławowie Pierwszym.



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

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

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

BUDOWLANE
·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

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 stare motocykle – części 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

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.

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Tym cza sem tak się wła śnie sta ło.
Ki bi ce bok su od kil ku lat mó wią
o Le gio no wie ja ko o pol skim Las
Ve gas. Or ga ni zo wa ne w Are nie
ga le mia ły szczę ście do do brych
walk. Przy kła dem jest choć by star -
cie Ma cie ja Mysz ki nia z Paw łem
Gła żew skim uwa ża ne za je den
z naj cie kaw szych pol skich po je -
dyn ków ostat nich lat. Pro mo cyj ną
si łę le gio now skich ga li spor tów
wal ki do ce nił na wet „nasz” po seł
Jan Gra biec. Prze cież nie bez po -
wo du to wła śnie on w go rą cym
okre sie kam pa nii wy bor czej za kła -
dał pas zwy cięz cy wal ki pod czas
paź dzier ni ko wej ga li MMA.

Już 20 lu te go w Are nie ko lej na
uczta dla fa nów bok su. Wal ką
wie czo ru bę dzie za kon trak to wa ny
na dzie sięć rund po je dy nek wa gi
cię żkiej po mię dzy nie po ko na nym
na za wo do wych rin gach Krzysz to -

fem Zim no chem i Mi kem Mol lo.
Staw ką bę dzie pas mię dzy na ro do -
we go mi strza Pol ski.

Dla Zim no cha, któ ry wciąż
po ci chu ma rzy o od bu do wa niu
nie wy so kiej, bo 79. po zy cji w ran -
kin gu swej wa gi, bę dzie to dru gi
po je dy nek od cza su po wro tu
na ring po dwu let niej prze rwie.
Z ko lei Mol lo, któ ry ostat nio ta -
kże pau zo wał, chce po mścić swo -
je dwie po ra żki z Ar tu rem Szpil -
ką. Zim noch przy go to wu je się
do wal ki w Lon dy nie. Za po wia da
się trud na kon fron ta cja, bo Mol -
lo, choć ze Szpil ką prze gry wał, to
aż trzy krot nie po sy łał go na de ski.

W in nej cie ka wie za po wia da ją -
cej się wal ce zmie rzą się wscho -
dzą ca gwiaz da wa gi śred niej Ka -
mil Sze re me ta oraz Ukra iniec
Ar tem Kar pec.

(wk)

Bokserska uczta w Arenie
� Legionowska Arena miała służyć naszym siatkarkom, piłkarzom ręcznym, miała
przeobrażać się w salę koncertową, być mekką sportu młodzieżowego. I wszystkie te
zadania realizuje. Ale tego, że stanie się ogólnopolską mekką zawodowego boksu,
spodziewało się pewnie niewielu.

Już 20 lu te go w Are nie ko lej na uczta dla fa nów bok su



Pierw szy raz wpa dłam (i to do -
słow nie) do Re stau ra cji Ra tusz
w ce lu pod łą cze nia się do in ter ne -
tu …i tak w pe wien czwart ko wy
po ra nek od kry łam zu peł nie no we
miej sce na mo im nie dłu gim le gio -
now skim szla ku.

Czym mnie uję ła? Po pierw sze
ofe ru je po rząd ne śnia da nia, z ka wą
za 2 zł. Mo imi fa wo ry ta mi są: omlet
z owo ca mi, na le śni ki a na wil czy
ape tyt – śnia da nie an giel skie.
Po dru gie, ce ny! Ko lej ne go dnia
wpa dłam na lunch – jest du ży wy -
bór dań i ni gdy jesz cze nie wy da łam
wię cej niż 15 zł za dwu da nio wy
obiad. I co naj wa żniej sze, re stau ra -
cja ży je wie czo ra mi. W czwart ki
mo żna zaj rzeć na Jam Ses sion. Nie
mo głam uwie rzyć, jak gład ko słod -
ka, ró żo wo bia ła re stau ra cja za mie -

nia się w Hard Rock Ca fe. Sce na,
mu zy ka na ży wo, gwar, lu dzie przy -
sia da ją się do sie bie i roz ma wia ją.
Pi wo za 8 zł i kre wet ki – to mo je ty -
po we czwart ko we me nu na Jam
Ses sion. Po lu bi łam od ra zu no wo
od kry te miej sce na Fa ce bo oku,
więc te raz za wsze je stem na bie żą -
co i wiem, co do kład nie da ne go
dnia jest na lunch i kto kie dy gra.

A mu zy ki jest dość spo ro.
W ka żdy czwar tek Jam Ses sion,
czy li tro chę roc ka, tro chę blu esa
i odro bi na jaz zu. W piąt ki na to -
miast od by wa ją się tań ce, czy li
po pro stu dan cin gi przy mu zy ce
na ży wo. So bo ty to rów nież mu zy -
ka na ży wo, z tym że gwiaz dą wie -
czo ru jest je den kon kret ny ze spół.

Wszyst kie im pre zy za czy na ją się
o godz. 20.00 i trwa ją tak dłu go,

jak dłu go ba wią się go ście, czy li
zwy kle do pół no cy lub dłu żej.

Cie szę się, że w koń cu do cze ka -
li śmy się miej sca, w któ rym mo -
żna nie tyl ko do brze zjeść, ale
i tro chę się ro ze rwać. W Le gio no -
wie jest kil ka in nych lo ka li, ale
wy lud nia ją się wie czo ra mi. Do tej
po ry mo je wie czor ne wyj ścia za -
wsze koń czy ły się w War sza wie,
co wią za ło się z więk szy mi kosz ta -
mi i stra tą cza su na sam do jazd.
W tym mie sią cu Re stau ra cję Ra -
tusz od wie dzi łam z ro dzi ną już
kil ka ra zy. Je den week end za czę -
li śmy kon cer tem w czwar tek,
a skoń czy li śmy nie dziel nym ro so -
łem z praw dzi wym do mo wym ma -
ka ro nem. Co wa żne, ta kże mo je
dzie ci się tu nie nu dzą – dzię ki
pa pie ro wym ob ru som, któ re
w przy pad ku młod szych go ści peł -
nią funk cję ogrom ne go płót na.

Szcze rze po le cam. Bra ko wa ło
ta kie go miej sca w Le gio no wie.

Restauracja Ratusz,
ul. Piłsudskiego 41,

22 732–23–06.
promocja

Legionowo nareszcie żyje wieczorami
� Jeszcze jakieś dwa lata temu byłabym skłonna stwierdzić, że w kwestii rozrywki
nasze miasto ma niewiele do zaoferowania. Życie nocne w Legionowie? Dobry
żart. I nareszcie, po latach oczekiwania, znalazłam swoje miejsce.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

“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: 504-300-477

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. 

Je ste śmy oto cze ni przez elek -
tro ni kę, dla te go ser wi san ci nie
na rze ka ją na brak pra cy. – Na wet
je śli sprzęt wy szedł już z pro duk -
cji, je ste śmy w sta nie – w więk szo -
ści przy pad ków – za mó wić czę ści
na wy mia nę – mó wią. – A je śli
nie, za wsze mo żna ro zej rzeć się
za za mien ni ka mi.

Co psu je się naj czę ściej? Czę -
sto tra fia ją się po pę ka ne czy zbi te
wy świe tla cze, uszko dzo ne gniaz -
da ła do wa nia al bo… opro gra mo -
wa nie. – Nie któ rzy użyt kow ni cy
na wła sną rę kę in sta lu ją na swo -
ich urzą dze niach ró żne pro gra my,

któ re po tra fią za wie szać bądź
unie ru cha miać sprzęt. Wte dy
wkra cza my my. Obo jęt ne, czy
cho dzi o kom pu te ry czy smart fo -
ny, zro bi my wszyst ko, by przy wró -
cić je do sta nu uży wal no ści.

Za py ta li śmy też o je den z naj po -
pu lar niej szych mi tów do ty czą cych
elek tro ni ki: czy za wil go co ny sprzęt
na praw dę wy star czy wło żyć na noc
do ry żu, by wchło nął on wo dę? – To
mit. Ryż nie ma tu nic do rze czy,
aby usu nąć wo dę z ukła dów elek -
tro nicz nych ko niecz ny jest spe cjal -
ny płyn i wan na ul tra dźwię ko wa.
Tyl ko to da gwa ran cję, że wil goć

zo sta nie usu nię ta. Nie ste ty, spraw -
dza się to tyl ko w sy tu acji, gdy
sprzęt był na krót ko wy sta wio ny
na dzia ła nie wo dy – je śli na dłu żej,
uszko dze nia są ra czej nie od wra cal -
ne i na pra wa jest nie opła cal na.

W wie lu przy pad kach uda je się
jed nak przy wró cić do sta nu uży -
wal no ści na sze kom pu te ry oraz
te le fo ny. Jak się o tym prze ko -
nać? – Wy ce ny na praw do ko nu je -
my bez płat nie, przed przy stą pie -
niem do na pra wy, tym sa mym
gwa ran tu je my klien tom, że nie
bę dą nie mi ło za sko cze ni przy od -
bio rze swo ich ca cek.

Ze ta pho ne za chę ca do przy -
cho dze nia na wet z bez na dziej ny -
mi przy pad ka mi, bez wzglę du
na to, czy to te le fon, na wi ga cja
sa mo cho do wa, ta blet czy mo dem.
Na miej scu do dat ko wo mo żna też
ku pić ak ce so ria GSM bądź sprze -

dać te le fon, któ re go już nie uży -
wa my.

Ze ta pho ne
ul. Zau łek 1, tel. 515-588-538

pon.-pt.: 10.00–18.00
so bo ta: 10.00–14.00
www.ze ta pho ne.pl

Nasi przedsiębiorcy

Jedyny taki serwis (na Zielonej Białołęce)
� Jak się działa od ponad piętnastu lat w branży, to większość telefonów nie jest dla
serwisantów tajemnicą. O kim mowa? O Zetaphone, serwisie elektroniki działającym
przy ulicy Zaułek.

Występ Gośki Andrzejewskiej



W li sto pa dzie ubie głe go ro ku
na jaw wy szło wy so kie, się ga ją ce 90
tys. zł, za dłu że nie wo bec mia sta
przed szko la „Baj ko wy Dom”. Dłu -
gi sta ły się po wo dem li kwi da cji pla -
ców ki. Dzie cia ki zna la zły miej sca
w in nych przed szko lach, a opusz -
czo ną przez „Baj ko wy dom” po se -
sję przy uli cy Ja giel loń skiej 40 mia -
sto po sta no wi ło wy dzie rża wić. Te -
ren ten skła da się z trzech dzia łek
o łącz nej po wierzch ni prze kra cza -
ją cej 5 tys. m2. Oprócz do mu,
w któ rym do tąd funk cjo no wa ło
przed szko le, na dział ce stoi też bu -
dy nek go spo dar czy.

Prze targ, któ re go nie by ło
W grud niu mia sto za po wie dzia -

ło ogło sze nie prze tar gu na dzie -
rża wę ca łej nie ru cho mo ści. Wa -
run kiem uczest nic twa mia ło być
prze zna cze nie dział ki i bu dyn ku
na dzia łal ność edu ka cyj ną lub
oświa to wą zgod nie z obo wią zu ją -
cym od 2013 ro ku miej sco wym
pla nem za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go. Wła dze usta li ły, że ce -
na mie sięcz ne go naj mu tej dział ki
nie mo że być ni ższa niż 10 tys. zł
(net to) mie sięcz nie, a czas wy naj -
mu okre ślo ny zo stał na trzy la ta.

Do prze tar gu osta tecz nie jed -
nak nie do szło, bo w mię dzy cza sie
pre zy dent Ro man Smo go rzew ski

zmie nił zda nie. To z je go ini cja ty -
wy na se sji ra dy mia sta 27 stycz -
nia gło sa mi rad nych je go obo zu

„prze pchnię ta” zo sta ła uchwa ła
o wy dzie rża wie niu bu dyn ku

po by łym przed szko lu „Baj ko wy
Dom” na 20 lat bez ko niecz no ści
prze pro wa dze nia prze tar gu.

Rad ni o wpro wa dze niu pod gło -
so wa nie pro jek tu uchwa ły do wie -
dzie li w ostat niej chwi li. Aż trzy na -
stu wstrzy ma ło się od gło su, za gło -
so wa ło ośmiu, nikt nie był prze ciw.

Za miast „Baj ko we go Do mu”
– „Do bra Edu ka cja”

Dzie rżaw cą dział ki zo sta ło
na mo cy uchwa ły sto wa rzy sze nie
„Do bra Edu ka cja” pro wa dzo ne
przez by łą mi ni ster edu ka cji, Ka ta -
rzy nę Hall z Plat for my Oby wa tel -
skiej. Dziś pro wa dzi w Le gio no wie
ośro dek przy ul. Mic kie wi cza 12,
gdzie od kil ku mie się cy dzia ła „Aka -
de mia Do brej Edu ka cji” – pry wat na
(po bie ra ją ca sub wen cję i cze sne)

szko ła pod sta wo wa oraz punkt
przed szkol ny dla dzie ci nie peł no -
spraw nych. Pra cu ją ca w tej pla ców -
ce psy cho log Ka ro li na Dyr da mó wi,
że w jej ośrod ku bra ku je już miejsc
dla no wych pod opiecz nych.

Na wy dzie rża wio nym te re nie
przy Ja giel loń skiej 40 „Do bra
Edu ka cja” chce za tem wy bu do -
wać no wy kom pleks edu ka cyj -
no-te ra peu tycz ny.

– Dzię ki przy chyl no ści ra dy mia -
sta Le gio no wo, któ ra za ufa ła nam
i za de cy do wa ła o wy dzie rża wie niu
nie ru cho mo ści z za so bów gmi ny,
mo że my prze nieść tam swo je dzia -
ła nia i roz wi jać je w więk szej ska li
– mó wi przed sta wi ciel ka sto wa rzy -
sze nia An na No gaj.

Swo ją de cy zję o od stą pie niu
od prze tar gu mia sto mo ty wu je

bra kiem te go ty pu pla ców ki
w mie ście i tym, że nie mia ła by
szans wy grać prze tar gu.

– W prze tar gu na na jem tych
nie ru cho mo ści wzię ły by udział
du że fir my np. sie cio we przed -
szko la, któ re z pew no ścią kon -
kurs ten by wy gra ły – mó wi pre zy -
dent Smo go rzew ski.

Bu dy nek, któ ry już stoi na
dział ce, sto wa rzy sze nie chcia ło by
roz bu do wać i przy sto so wać dla
po trzeb ośrod ka dla nie peł no -
spraw nych, w któ rym funk cjo no -
wa ło by przed szko le, ze rów ka
i pod sta wów ka, a być mo że rów -
nież gim na zjum. Sto wa rzy sze nie
za pew nia, że ma już in we sto ra
go to we go sfi nan so wać bu do wę
obiek tu.

(wk)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Nowa szkoła w miejsce Bajkowego Domu
� Podczas ostatniej styczniowej sesji rady miasta przegłosowano uchwałę, na mocy której budynek po byłym przedszkolu „Bajkowy Dom”
przy Jagiellońskiej zostanie na 20 lat wydzierżawiony stowarzyszeniu „Dobra Edukacja”.

Budynek,
który już stoi na działce,
stowarzyszenie chciałoby
rozbudować
i przystosować dla
potrzeb ośrodka dla
niepełnosprawnych,
w którym
funkcjonowałoby
przedszkole, zerówka
i podstawówka, a być
może również
gimnazjum.


