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Przy po mnij my. We dług usta wy
pie nią dze z rzą do we go pro gra mu
w kwo cie 500 zło tych na dru gie
i na stęp ne dziec ko bę dą mo gli
uzy skać ro dzi ce, któ rzy wy cho wu -
ją co naj mniej dwo je nie peł no let -
nich dzie ci. Czy li, przy dwój ce
dzie ci ro dzi na do sta nie 500 zł
(na dru gie dziec ko), przy trój ce

– 1000 (na dru gie i trze cie) itd.
o 500 zł wię cej na ka żde ko lej ne.
Je śli na to miast do chód na oso bę
w ro dzi nie nie prze kra cza 800 zł
net to (lub 1200 zł w przy pad ku ro -
dzin z dziec kiem nie peł no spraw -
nym), pie nią dze wy pła ca ne bę dą
ta kże na pierw sze dziec ko. W ta -
kiej sy tu acji ro dzi na wy cho wu ją ca

jed no dziec ko otrzy ma 500 zł,
dwo je – 1000 itd., po 500 zł na ka -
żde ko lej ne dziec ko.

Kto i kie dy wy pła ci pie nią dze?
Pie nią dze w ra mach pro gra mu

we dług usta wy wy pła cać ma ją
urzę dy miast i gmin, ośrod ki po -
mo cy spo łecz nej lub świad czeń
so cjal nych. Wnio ski o wy pła tę
trze ba bę dzie skła dać w miej scu
za miesz ka nia raz na rok. Rząd
chce, aby pierw sze świad cze nia
by ły wy pła ca ne już od kwiet nia.
Prze wi du jąc jed nak trud no ści, dał
gmi nom trzy mie sięcz ny ter min
na wy pła tę. Jak bę dzie w Le gio -
no wie? Or ga ni za cją pro gra mu
Ro dzi na 500 Plus zaj mie się
Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej we
współ pra cy z ra tu szem. – Pro wa -
dzi my roz mo wy z OPS, aby przy -
go to wać szyb kie uzu peł nia nie ba -
zy da nych osób upraw nio nych
oraz spraw ny sys tem wy płat – in -
for mu je Ka mil Stęp kow ski z le -
gio now skie go ra tu sza. Czy wy pła -
ty w Le gio no wie ru szą już
w kwiet niu? Pew no ści nie ma, ale

wszyst ko wska zu je na to, że tak,
choć mo gą się zda rzać po śli zgi.
Wszyst ko za le ży od licz by zło żo -
nych wnio sków.

Gdzie i kie dy skła dać wnio ski?
Wnio ski o świad cze nie mo żna

po bie rać od 14 mar ca a skła dać
– od 1 kwiet nia, w dniu star tu ca -
łe go pro gra mu. – Sza cu je my, że
w Le gio no wie upraw nio nych bę -
dzie ok. 3,5 ty sią ca ro dzin, co da -
je 2 mln zł mie sięcz nie, po nad 20
mln zło tych rocz nie środ ków, któ -
re tra fią do bu dże tów do mo wych
miesz kań ców Le gio no wa – mó wił
za stęp ca pre zy den ta Piotr Za dro -
żny. W Le gio no wie dzia łać bę dą
czte ry punk ty skła da nia wnio sków:
Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej
w Le gio no wie, ul. Al. 3 Ma ja 28
w po ko ju nr 9 (w ty go dniu od 8.00
do 16.00, w po nie dział ki do 17.00);
urząd mia sta Le gio no wo, w Punk -
cie Ob słu gi Klien ta (w dni po wsze -
dnie od 8.00 do 16.00, w po nie -
dział ki do 18.00); Fi lia Ośrod ka
Po mo cy Spo łecz nej w Le gio no wie,
ul. POW 4 (go dzi ny otwar cia iden -

tycz ne jak OPS) oraz Dział Do -
dat ków Miesz ka nio wych, ul. Ja -
giel loń ska 13 a, po kój nr 3 (daw na
sie dzi ba KZB Le gio no wo, czyn na
w po nie dział ki od 8.00 do 18.00,
od wtor ku do piąt ku od 8.00
do 16.00). Ro dzi ce uczniów,
przed szko la ków oraz dzie ci
uczęsz cza ją cych do żłob ka miej -
skie go bę dą mo gli skła dać wnio ski
(bez kry te rium do cho do we go)
w pla ców kach oświa to wych.

Wszyst kie in for ma cje znaj du ją
się w za kład ce na stro nie www.le -
gio no wo.plo raz na stro nie OPS
www.opsle gio no wo.pl.

(wk)

500 plus w Legionowie. Co? Gdzie? Kiedy?
� 1 kwietnia ma się rozpocząć przyjmowanie wniosków w ramach programu "Rodzina 500 plus'. Jak do tego zadania przygotowuje się
Legionowo? Kto może złożyć wniosek? Gdzie? Kiedy go złożyć i w jakim terminie spodziewać się wypłaty?



Wnio ski do wy bra nych przed -
szko li mo żna skła dać do 31 mar -
ca. Po ich we ry fi ka cji li sta za kwa -
li fi ko wa nych dzie ci zo sta nie po -
da na do wia do mo ści 27 kwiet nia.
Do 6 ma ja ro dzi ce bę dą mu sie li
po twier dzić wo lę przy ję cia do da -
nej pla ców ki. 9 ma ja osta tecz nie
zo sta nie po da na li sta przy ję tych
i nie przy ję tych, zaś od 11 ma ja
do 13 czerw ca bę dzie trwa ła re -
kru ta cja uzu peł nia ją ca.

W ro ku szkol nym 2016/2017 je -
de na ście miej skich przed szko li
dys po nu je po nad 1500 miej sca mi.
Do te go do cho dzi 400 miejsc po -
zy ska nych w pla ców kach nie pu -
blicz nych. – Nie wia do mo, ile
miejsc dla no wych przed szko la -
ków bę dzie fak tycz nie, bo wciąż
nie wie my do koń ca, ile sze ścio -
lat ków po zo sta nie w przed szko -
lach, a ile przej dzie do szkół –
mó wi rzecz nicz ka ra tu sza Ta ma -

ra Myt kow ska. Do przed szko li
przy ję te mu szą być wszyst kie
chęt ne czte ro- i pię cio lat ki. Po zo -
sta łe miej sca roz dzie lo ne zo sta ną
mię dzy dzie ci trzy let nie, ale już
dziś mo żna z du żym praw do po do -

bień stwem stwier dzić, że dla wie -
lu za brak nie miejsc.

Je śli cho dzi o za sa dy przy jęć, to
zmia ny są nie wiel kie. Na mo cy
pod ję tej w grud niu ubie głe go ro -
ku uchwa ły ro dzi ce za miast
oświad czeń po twier dza ją cych da -
ne we wnio skach, bę dą mu sie li
przed sta wiać za świad cze nia. Po -
trzeb ne mo gą być:
• Zaświadczenie

o zatrudnieniu, wykonywaniu
pracy na podstawie umowy
cywilnoprawnej lub
prowadzeniu gospodarstwa
rolnego

• Zaświadczenie
potwierdzające naukę
w trybie dziennym

• Zaświadczenie wydane przez
ośrodek pomocy społecznej
o objęciu rodziny wsparciem

• Wydruk ze strony
internetowej Centralnej
Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej
albo informacja z Krajowego
Rejestru Sądowego

• Kopia „Karty
Legionowianina” lub
dokumentu potwierdzającego
fakt złożenia rocznego

zeznania podatkowego
w Legionowie (np. kopia
pierwszej strony zeznania lub
zaświadczenie z urzędu
skarbowego).

W pierw szym eta pie re kru ta cji,
je śli cho dzi o kry te ria przy jęć,
wie le się nie zmie ni ło. Bra ne bę -
dą pod uwa gę: wie lo dziet ność ro -
dzi ny, nie peł no spraw ność dziec ka
lub je go ro dzi ców, a ta kże ro -
dzeń stwa, sa mot ne wy cho wy wa -
nie dziec ka. W dru gim eta pie
rad ni zmie ni li punk ta cję do dat ko -
wych kry te riów przy jęć w dwóch
przy pad kach:

Dziec ko pod le ga ją ce obo wiąz -
ko wi rocz ne go przy go to wa nia
przed szkol ne go ubie ga ją ce się
o przy ję cie do wy bra ne go przed -
szko la po ło żo ne go w od le gło ści
do 3 km od miej sca za miesz ka nia
otrzy ma 30 punk tów (za miast do -
tych cza so wych 40).

Gdy ro dzeń stwo uczęsz cza już
do wy bra ne go przed szko la dziec -
ko do sta nie 20 punk tów (za miast
jak do tąd 30).

Po zo sta łe ka te go rie są punk to -
wa ne iden tycz nie jak w ubie głym
ro ku:

Je śli obo je ro dzi ce pra cu ją lub
uczą się w try bie dzien nym – 20
punk tów.

Je śli choć jed no z ro dzi ców roz -
li cza się w Urzę dzie Skar bo wym
w Le gio no wie, dziec ko do sta -
nie 30 punk tów.

Je śli ro dzi na dziec ka jest klien -
tem Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej
w Le gio no wie – 4 punk tów;

Za wska za nie przed szko la ja ko
pla ców ki pierw sze go wy bo ru
przy słu gu ją do dat ko we 4 punk -
tów.

(wk)

Je że li po dob ne in sta la cje znaj -
du ją się na Two jej dział ce, a nie
przy po mi nasz so bie, abyś pod pi -
sy wał w prze szło ści ja kąś umo wę
z przed się bior cą prze sy ło wym, to
po wi nie neś po wa żnie za in te re so -
wać się spra wą. Pra wo stoi w tym
przy pad ku cał ko wi cie po Two jej
stro nie, masz więc du żą szan sę
na uzy ska nie cał kiem spo rej su my
pie nię dzy. Pierw szym kro kiem
po wi nien być kon takt z praw ni -
kiem, któ ry prze ana li zu je Two ją
sy tu ację. W ra mach współ pra cy
z „Echem”, kan ce la ria ad wo kac -
ko -rad cow ska Lex Na wi ga tor
mo że bez opłat wy ko nać dla Cie -
bie wstęp ną ana li zę praw ną.

Je śli Two je przy pusz cze nia się
po twier dzą, mo żesz i po wi nie neś

za cząć dzia łać. Ka żda fir ma
– nie wa żne czy pry wat na czy
pań stwo wa – ma obo wią zek pła -
cić Ci za to, że jej in sta la cje znaj -
du ją się na Two jej dział ce. Je śli
te go nie ro bi ła, praw nik w Two -
im imie niu bę dzie mógł
przed Są dem do ma gać się od -
szko do wa nia na wet za 10 lat
wstecz. Po za tym, ja ko wła ści ciel
nie ru cho mo ści, mo żesz żą dać ta -
kże ure gu lo wa nia tej kwe stii
na przy szłość. Fa cho wo na zy wa
się to usta no wie niem słu żeb no ści
prze sy łu – oczy wi ście ta kże nie
za dar mo. To od Two jej de cy zji
bę dzie za le ża ło, czy zde cy du jesz
się po bie ra nie sta łej, co rocz nej
opła ty czy na jed no ra zo we wy na -
gro dze nie za zgo dę wła ści ciel ską

na lo ka li za cję ka bli czy ga zo cią -
gu na Two im te re nie.

O ja kich pie nią dzach mó wi -
my? To oczy wi ście za le ży, przede
wszyst kim od te go gdzie znaj du je
się dział ka i jak du ża jej część
jest nie le gal nie wy ko rzy sty wa -
na przez za kład ener ge tycz ny.
Śred nie od szko do wa nia wy no szą
jed nak zwy kle od kil ku na stu
do na wet KIL KU SET TY SIĘ -
CY ZŁO TYCH.

Nie war to więc cze kać, tyl ko
jak naj szyb ciej pod jąć sta ra nia,
w ce lu uzy ska nia te go, co zgod -
nie z pra wem Ci się na le ży. Kan -
ce la ria Lex Na wi ga tor mo że Ci
sku tecz nie w tym po móc.

Za dzwoń i umów się na bez płat ne
spo tka nie: tel. 511 525 050

Przez Twoją działkę biegnie linia energetyczna?
� Nieznajomość prawa szkodzi. Szczególnie, gdy nie znamy naszych własnych
praw i w dodatku ktoś na tym bezwzględnie żeruje. Dokładnie z taką sytuacją ma
do czynienia większość właścicieli działek, którzy mimowolnie stali się ofiarami
zakładów energetycznych czy firm telekomunikacyjnych. Dawniej nikt nie zwracał
szczególnej uwagi na przepisy, a z prawem własności nikt się zbytnio nie liczył.
Dlatego też większość linii energetycznych, gazociągów czy też kabli
telefonicznych nie dość, że zostało poprowadzone na cudzych gruntach, to do
dzisiaj funkcjonuje „na dziko”.

Przez Twoją działkę biegnie taka lub mniejsza linia energetyczna?

Masz dużą szansę na wysokie odszkodowanie

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Rusza rekrutacja do przedszkoli. Zmiana zasad przyjęć
� 15 marca rusza nabór do miejskich przedszkoli. Miejsc nie przybyło, chętnych zapewne nie ubędzie, tymczasem ratusz zmienił nieco zasady przyjęć. Jak?
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Pro gRock Fest to au tor ski pro -
jekt Mi ko ła ja Ma de ja ka, czło wie -
ka od lat dzia ła ją ce go w le gio -
now skiej kul tu rze, spo łecz ni ka
i ra diow ca, a przy tym lo kal ne go
pa trio tę, fa na tycz ne go wiel bi cie la
Pink Floyd. – Fe sti wal jest pró bą
po ka za nia, że mu zy ka roc ko wa to
coś wię cej niż gi ta ro we gra nie.
Pró bą stwo rze nia mar ki, któ ra
na sta łe wpi sze się w kul tu ral ny
ka len darz mia sta i re gio nu – mó -
wi Ma de jak.

Pierw sza edy cja oka za ła się
wiel kim suk ce sem. Sprze da ły się
wszyst kie bi le ty, do Le gio no wa
zje cha li fa ni roc ka pro gre syw ne go
z ca łej Pol ski. W tym ro ku za po -
wia da się bo daj jesz cze cie ka wiej.
Wśród wy ko naw ców są bo wiem
ze spo ły z pol skiej pro gre syw nej
eks tra kla sy.

Roz pocz nie sto sun ko wo ma ło
jesz cze zna na, gra ją ca od trzech
lat gru pa Ar lon, któ rej ostat ni al -
bum „Mi me tic De si res” zbie ra
en tu zja stycz ne re cen zje nie tyl ko
w Pol sce. Ja ko dru ga wy stą pi do -
świad czo na, ist nie ją ca od kil ku na -
stu lat byd go ska gru pa Art of Il lu -
sion spe cja li zu ją ca się w roz bu do -
wa nych kom po zy cjach spod zna -
ku pro gre syw ne go roc ka wzbo ga -
co nych cię żkim he avy me ta lo wym
brzmie niem.

Po tem za gra Le bow ski – ze -
spół, któ re go styl od bior cy okre -
śla ją mia nem „mu zy ki do nie ist -
nie ją ce go fil mu”. Wy da ny w 2010
r. de biu tanc ki al bum „Ci ne ma -
tic”, jest swo istym ukło nem
w stro nę wy bit nych po sta ci pol -
skie go ki na, ilu stro wa nym mu zy -
ką prze pla ta ną ory gi nal ny mi kwe -

stia mi wy ję ty mi z pe reł kla sy ki
pol skie go fil mu oraz ki ne ma to -
gra fii świa to wej. Kon cer ty gru py
są za wsze efek tow ne i ma ją po -
my sło wą opra wę wi zu al ną.

Wresz cie da nie głów ne, czy li re -
ak ty wo wa ny po prze rwie ze spół
Be lie ve. W no wym skła dzie, ale ze
sta rą ener gią i kli ma tycz ną syn te -
zą art roc ka i cię ższe go brzmie nia.
Ze spół ma na kon cie już osiem al -
bu mów, kon cer ty w ca łej Eu ro pie
i USA. „The Wit cher The me” na -
gra ne do gry „Wiedź min” zdo by ło
so bie świa to wą po pu lar ność.
Po pe ry pe tiach ze skła dem Be lie -
ve pra cu je nad no wą pły tą, któ ra
ma uka zać się la tem. W Le gio no -
wie za grać ma i no we, i star sze
kom po zy cje. Ten kon cert na pew -
no bę dzie wy da rze niem.

(wk)

Prog Rock Fest: progresywne święto w mieście
� 19 marca sala widowiskowa legionowskiego ratusza stanie się krajowym centrum
rocka progresywnego. Tego dnia odbędzie się druga już edycja festiwalu Prog Rock Fest.

Believe

Art of Illusion

źródło zdjęć: m
at organizatora

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Kon sul ta cje od bę dą się 2 kwiet -
nia – w so bo tę, od godz. 9.00
do godz. 13.00. Do dys po zy cji ro -
dzi ców bę dzie psy cho log, pe da -
gog i fi zjo te ra peu ta, któ rzy udzie -
lą od po wie dzi na nur tu ją ce py ta -
nia, roz wie ją wąt pli wo ści, a mo że
skie ru ją wraz z dziec kiem na dal -
sze, po głę bio ne ba da nia.

Czy kon sul ta cje do ty czą je dy nie
au ty zmu? – Świa to wa ak cja jest
de dy ko wa na wła śnie te mu za bu -
rze niu, ale za pra sza my do nas

wszyst kich ro dzi ców, któ rych
dzie ci nie roz wi ja ją się pra wi dło -
wo. Rów nież ro dzi ców dzie ci
z orze czo ną nie peł no spraw no ścią,
któ rzy po szu ku ją dla swo ich po -
ciech spe cja li stycz ne go przed -
szko la, gdzie edu ka cja łą czy się
z kom plek so wą te ra pią. Po sta ra -
my się pro fe sjo nal nie po móc
wszyst kim za in te re so wa nym
– mó wi za ło ży ciel ka.

Przed szko le „Do bry start” dzia -
ła na Bia ło łę ce od 2012 ro ku. Jest

miej scem, w któ rym dziec ko
z nie peł no spraw no ścią znaj dzie
nie tyl ko uwa gę i ak cep ta cję, ale
przede wszyst kim szan sę na roz -
wój swo ich umie jęt no ści i znacz -
ną po pra wę funk cjo no wa nia.
– Ofe ru je my kom plek so wą te ra -
pię i edu ka cję dzie ci z ró żny mi
nie peł no spraw no ścia mi. Co war to
pod kre ślić, na si pod opiecz ni mo -
gą ko rzy stać z przed szko la bez -
płat nie. Pro wa dzi my ta kże bez -
płat ne za ję cia z Wcze sne go

Wspo ma ga nia Roz wo ju, nie tyl ko
dla na szych przed szko la ków, ale
dla wszyst kich dzie ci po trze bu ją -
cych wspar cia te ra peu tycz ne go
– mó wi M. Przy cka.

Niepubliczne Przedszkole
Terapeutyczne „Dobry Start”

ul. Internetowa 33 i ul. Okrągła
48, 03–290 Warszawa.

www.przedszkole-dobrystart.pl,
tel. 532–429–355.

Bezpłatne konsultacje specjalistów
w przedszkolu terapeutycznym „Dobry Start”
� 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W akcję
rozpowszechniania wiedzy na temat tego zaburzenia włączyło się również
przedszkole terapeutyczne „Dobry Start”. – Zapraszamy wszystkich rodziców, których
niepokoi rozwój ich dzieci, niezależnie od miejsca ich zamieszkania – mówi
Małgorzata Przycka, założycielka przedszkola „Dobry Start”.



W Pu ła wach go spo da rze – dru -
ży na miej sco wych Azo tów pa ła ją -
ca chę cią zma za nia pla my na ho -
no rze po prze gra nej w po przed -
niej ko lej ce w Kwi dzy niu – za czę li
z ani mu szem i szyb ko zdo by li
czte ry go le prze wa gi. Po nie speł -
na kwa dran sie pro wa dzi li 9:5.
KPR po pra wił obro nę i zni we lo -
wał stra tę do dwóch bra mek, ale
Azo ty zno wu od sko czy ły i w 23
mi nu cie pro wa dzi ły już 16:11.
Do bra gra To mi sla va Stoj ko vi ca
w bram ce KPR po zwo li ła od ro bić
część strat – do prze rwy by -
ło 19:15 dla go spo da rzy.

Dru ga po ło wa upły wa ła
pod zna kiem zna ko mi tej gry
bram ka rzy obu dru żyn. Tak Se ba -
stian Za po ra, jak i Stoj ko vic do ko -
ny wa li cu dów. Pa da ło więc ma ło
bra mek, a Azo ty wciąż utrzy my wa -
ły bez piecz ną prze wa gę. Klu czem
do ich suk ce su by ło nie do pusz cza -
nie do po zy cji rzu to wych asa atu -
to we go KPR Wi ta li ja Ti to wa, któ -
ry w ca łym me czu zdo był za le d wie
jed ne go go la. Ta kże dru gi z na -
szych eta to wych „bom bar die rów”
był sku tecz nie blo ko wa ny. Pró bo -
wał ich za stą pić Adam Ga węc ki.
Rzu cił aż sie dem bra mek, swo je
do ło ży li Mo choc ki i Ciok (po 4 go -
le). Na wię cej nie po zwo li li jed nak
zna ko mi cie dys po no wa ni bram ka -
rze go spo da rzy – Za po ra i Wa dim
Bog da now. In na spra wa, że i KPR
grał do brze w obro nie, a Stoj ko vic
kil ka krot nie za trzy mał gwiaz dę
Azo tów – re pre zen ta cyj ne go
skrzy dło we go Prze my sła wa Kra -

jew skie go. Nie ste ty, na in ne go re -
pre zen tan ta Pio tra Ma słow skie go
le gio no wia nie nie zna leź li już tak
sku tecz nej re cep ty. Dzię ki je go
ośmiu tra fie niom i ta kiej sa mej
sku tecz no ści Ni ko li Prce'a Azo ty
ca ły czas utrzy my wa ły bez piecz ny
wy nik. Do cza su, bo kwa drans
przed koń cem me czu na si za wod -
ni cy do szli na 24:22 i na dzie je
na zwy cię stwo odży ły. Zga sły dwie
mi nu ty przed koń cem, gdy Azo ty
znów od sko czy ły na czte ry bram ki.
Uda ło się już tyl ko zmniej szyć roz -
mia ry po ra żki. Azo ty wy gra ły
z KPR 29:26.

Na ko niec fa zy za sad ni czej za -
wod ni cy KPR za ję li więc osta -
tecz nie zna ko mi te pią te miej sce.
W ćwierć fi na le play -off zmie rzą
się w dwu me czu z czwar tą dru ży -
ną w ta be li – MMTS Kwi -
dzyn.Pierw szy mecz ro ze gra ny zo -
sta nie w Le gio no wie już w naj bli -
ższą so bo tę 19 mar ca o go dzi -

nie 18.00. War to przyjść. KPR
udo wod nił, że MMTS to ze spół
w je go za się gu i hi sto rycz ny
awans do pół fi na łu nie jest nie -
mo żli wy. Re wa nż 23 mar ca
w Kwi dzy niu.

(wk)

• KS Azoty Puławy – KPR RC
Legionowo 29:26 (19:15)

• KPR: Stojković – Titow 1,
Gawęcki 7, Kasprzak 2,
Mochocki 4, Ciok 4,
Prątnicki 3, Suliński 3,
Kowalik 1, Płócienniczak 1,
Bożek, Twardo.

• Pary ćwierćfinału play-off:
• Zagłębie Lubin (8) – Vive

Tauron Kielce (1)
• Górnik Zabrze (7) – Orlen

Wisła Płock (2)
• Chrobry Głogów (6) – KS

Azoty Puławy (3)
• KPR RC Legionowo (5)

– MMTS Kwidzyn (4)

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

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

ZPRP do ce nił pra cę Ro ber ta
Li sa w Le gio no wie. KPR jest re -
we la cją Su per li gi, gra o nie bo le -
piej niż prze wi dy wa li eks per ci.

Przy po mnij my, że Ro bert Lis
ma 42 la ta. Jest wy bit nym re pre -
zen tan tem Pol ski. Łącz nie wy stą -
pił w 128 me czach dru ży ny na ro -
do wej i zdo był 262 bram ki. Sły nął
ja ko sku tecz ny eg ze ku tor na ko le,
ale ta kże twar dy obroń ca. Ka rie rę
roz po czy nał w War sza wian ce. Grał
ta kże we Fran cji, mię dzy in ny mi
w PSG. We Fran cji za de biu to wał
ta kże w ro li tre ne ra. Do Pol ski
wró cił w 2011 ro ku. Przez pe wien

czas był gra ją cym tre ne rem AZS
UW War sza wa. Od 2013 ro ku pra -
cu je w Le gio no wie.

Pra cę ja ko asy stent Duj sze ba je wa
Lis roz pocz nie pod ko niec mar ca,
kie dy za czną się zgru po wa nia
przed gdań skim tur nie jem kwa li fi -
ka cyj nym do Igrzysk Olim pij skich
w Rio de Ja ne iro. Uspo ka ja my
przy oka zji, że ob ję cie no wej za -
szczyt nej funk cji nie ozna cza je go
odej ścia z KPR. Tre ner Ro bert Lis
po zo sta nie w na szym klu bie i bę -
dzie po dob nie jak Duj sze ba jew łą -
czył obie funk cje. Gra tu la cje, pa nie
Ro ber cie! (wk)

Robert Lis w kadrze!
� Trener KPR RC Legionowo Robert Lis został asystentem
Tałanta Dujszebajewa w reprezentacji Polski!

Przegrana po walce. KPR piąty!
� Nie udało się zawodnikom KPR Legionowo sprawić swoim kibicom niespodzianki.
Mimo ambitnej gry przegrali w Puławach i zajęli ostatecznie piąte miejsce na koniec
rundy zasadniczej. W pierwszej fazie play off zagrają z MMTS Kwidzyn.
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A wie o tym spo ro – pro wa dzi
fir mę „Dom Bez Aler gii”, zaj mu -
ją cą się an ty aler gicz nym czysz cze -
niem do mów, miesz kań i przed -
szko li. Trze pa nie dy wa nów jest
naj prost szą i jed no cze śnie nie zwy -
kle sku tecz ną me to dą czysz cze nia.
Dy na micz ne, sil ne ude rze nia trze -
pacz ki spra wia ją, iż pia sek, pył,
kurz i in ne cząst ki są „wy rzu ca ne”
z dy wa nu. Co wię cej ca łe czysz -
cze nie jest cał ko wi cie bez piecz ne
dla za rów no dla dy wa nu jak i do -

mow ni ków bo wiem nie wy ma ga
sto so wa nia żad nych środ ków che -
micz nych. Ty le tyl ko, że nie ka żdy
jest w sta nie sa mo dziel nie wy nieść
i wy trze pać cię żką tka ni nę.

Ja ka jest na to ra da? – Na ryn -
ku do stęp ne są już urzą dze nia po -
zwa la ją ce na bez py ło we wy trze pa -
nie dy wa nu bądź wy kła dzi ny bez
wy no sze nia ich z do mu i prze sta -
wia nia me bli. Ca ły za bieg wy glą -
da z po zo ru jak zwy kłe od ku rza -
nie, tyl ko „więk szym” urzą dze -

niem – mó wi Jo an na Su miń ska.
– To urzą dze nie wy po sa żo ne jest
w spe cjal ną koń ców kę, któ ra ob -
ra ca jąc się z ogrom ną pręd ko ścią
po wo du je drże nie po wie trza i dy -
wa nu, któ re zde cy do wa nie sku -
tecz niej niż zwy kła trze pacz ka wy -
bi ja za le ga ją ce za nie czysz cze nia.
A dzię ki ol brzy miej si le ssą cej
i sku tecz ne mu sys te mo wi fil tra cji
za trzy mu ją ce mu prze szło 99.97%
za nie czysz czeń wszyst kie te cząst -
ki lą du ją w „wor ku -pu łap ce”.

Wa dy? Koszt ta kie go od ku rza -
cza się ga 10 ty się cy zło tych i ma ło
kto mo że so bie po zwo lić na je go
za kup. Ale i tu znaj dzie się spo -
sób – mo żna wy na jąć fa chow ca,
któ ry dys po nu je ta kim sprzę tem.
Za nie wiel ką opła tą (prze cięt ny
dy wan o po wierzch ni 6 me trów

kwa dra to wych – 30 zło tych) wy -
czy ści nam dy wan, oszczę dza jąc
na sze zdro wie i czas.

Dom Bez Aler gii – czysz cze nie 
dy wa nów i ta pi cer ki

518 319 309
www.dom -bez -aler gii.pl
fa ce bo ok.pl/Bez A ler gii

Pa si Ko nik zo stał otwar ty sto sun -
ko wo nie daw no, bo we wrze śniu
ubie głe go ro ku. I trze ba po wie -
dzieć, że mnie z me ty za dzi wił. Wy -
stro jem. Nie efek tow ny bu dy ne czek
plom bu ją cy za ple cze Pił sud skie go
i za bu do wę Rey mon ta nie ro bi
wiel kich na dziei. Tym cza sem nie -
ba nal ne, pro ste po my sły ro ze gra ne

z gu stem na praw dę da ją efekt. Bar
jest nie du ży, ale dziw nie przy tul ny.
Kil ka sto li ków na kry tych ser we ta -
mi, asce tycz ne wnę trze.

Za sia dam pod oknem, na kry cie
sta ro świec ko – gu stow ne. I wy jąt -
ko wo nie za czy nam od zup. Jest
tyl ko jed na po tra wa na świe cie,
któ rą mógł bym jeść co dzien nie.

Nie dla bo ga czy, bo ileż mo że
kosz to wać na wet naj dro ższy pla -
cek ziem nia cza ny? Wca le nie tak
du żo, choć by go na wet na dziać
tru fla mi. Więc na po czą tek plac ki.
Po pro stu pysz ne! Do pra wio ne,
z pie przem, bez tłu stej otocz ki,
za to z de li kat nym ce bu lo wym
aro ma tem. War te znacz nie wię cej

niż 3 zł za sztu kę. Spró buj my więc
plac ka po wę gier sku, któ ry z Wę -
gra mi ma wpraw dzie wspól ne go
ty le, ile ka wa po tu rec ku z Tur cją,
za to w ka żdej pol skiej knaj pie
sma ku je zu peł nie ina czej. W Pa si -
Ko ni ku śred nio, bo o ile nad sa -
mym plac kiem mo żna się roz pły -
wać, to już sos ra czej smak psu je
niż wzbo ga ca. Le piej za te sa -
me 16 zł spró bo wać sma żo nej ry -
by z fryt ka mi. Spo re za sko cze nie,
bo przy rzą dzo nej w kli ma cie an -
giel skiej „fish and chips”. Mo żna
też do ło żyć 2 zł i za fun do wać so -
bie schab na bo ga to. Na praw dę
do brze, po do mo we mu zro bio ny,
bez gar ma że ryj nej ście my. W kar -

cie spo ro dań z kur cza ka, a ja dro -
biu nie ja dam, więc tyl ko z obo -
wiąz ku ko tlet – 15 zł, gril lo wa na
pierś al bo de vo la il le – 16, pa lusz -
ki al bo ta jem ni cza de li cja – 14.

Te raz do zup. Wszyst kie kosz tu -
ją 5 zł. Po mi do ro wa jak dla mnie
zbyt wod ni sta, za to ka pu śniak bar -
dzo so lid ny – od po wied nio kwa śny,
a ku charz nie ża łu je przy praw, choć
mógł by być gęst szy. Po za tym w me -
nu ro sół, krup nik i gro cho wa. O ile
do moc nych stron Pa si Ko ni ka zup
bym nie za li czył, to już pie ro gi (8–
10 zł za 6 sztuk) i na le śni ki (3–4 zł
za sztu kę), choć ar cy dzie łem nie są,
to nikt się na nich nie za wie dzie. Ale
po wód pod sta wo wy, że by do Pa si -
Ko ni ka wpa dać to plac ki, kli mat,
i… ka wa. Tu po tra fią ją ro bić. I do -
brze po dać w cie ka wej por ce la nie.

Mo ja oce na: 4/6.
Woj ciech Ka łu żyń ski

Szlakiem legionowskich barów. Placki u PasiKonika
� Kontynuujemy nasz przegląd i subiektywny ranking miejsc, gdzie można w Legionowie tanio i smacznie zjeść.
Dziś coś dla miłośników tanich domowych posiłków w niebanalnym otoczeniu – bar PasiKonik na Reymonta.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 5

Te go rocz ne wie trze nie od bę -
dzie się 19 mar ca w atrium miej -
skie go ra tu sza. Prze wie trzyć mo -
żna ka żdą sza fę, prze brać ubra -
nia i przy nieść te, któ re nie bę dą
już po trzeb ne. Dla, do ro słych,
dla dzie ci, w ró żnych roz mia -

rach, na ka żdą po rę ro ku. Mo -
żna przy no sić ubra nia uży wa ne,
by le w do brym sta nie. Ca łe, naj -
le piej wy pra ne i wy pra so wa ne.
Ze bra ną odzież wo lon ta riu sze
prze ka żą po trze bu ją cym.

(wk)

Wiosenne wietrzenie szafff
� Jak co roku, Wolontariat Legionowo przeprowadza
zbiórkę odzieży dla potrzebujących.

Trzepanie dywanów bez wynoszenia
ich z domu – to już możliwe!
� Jednym z oczywistych znaków nadejścia wiosny było kiedyś osiedlowe trzepanie
dywanów. Trzepaczka pozwalała na porządne oczyszczenie dywanu z piasku, pyłu
i kurzu. Teraz zastępuje ją technologia. – Nie trzeba wynosić dywanu z domu, by
osiągnąć identyczne rezultaty – mówi Joanna Sumińska. – To wymarzone
rozwiązanie, nie tylko dla alergików.



Jak by ło z fi lią nu mer 3 Miej skiej
Bi blio te ki Pu blicz nej na Bu kow cu,
tak do koń ca nie wia do mo. Po dob -
no mia ła zo stać zli kwi do wa na, co
za nie po ko iło oko licz nych miesz -
kań ców. Wte dy ra tusz i dy rek tor
MBP To masz Ta lar ski oświad czy li,
że nie chcą nic li kwi do wać, a je dy -
nie prze pro wa dzić re or ga ni za cję
sie ci bi blio tek, po czym w try bie
pil nym zor ga ni zo wa li spo łecz ne

kon sul ta cje w tej spra wie. O ty le
dziw ne, że więk szość cza su za ję ło
snu cie przez Ta lar skie go i wi ce pre -
zy den ta Pio tra Za dro żne go świe -
tla nych wi zji roz wo ju po otwar ciu
Cen trum Ko mu ni ka cyj ne go.

Do pie ro po tem mo wa by ła o sy -
tu acji fi lii nr 3. Dy rek tor mó wił,
że bi blio te ka przy Roi nie speł nia
stan dar dów, że wa run ki lo ka lo we
są złe, lo kal jest ma ły, w do dat ku

dro gi w utrzy ma niu ze wzglę du
na kosz ty ogrze wa nia elek trycz ne -
go. Obec ni na kon sul ta cjach czy -
tel ni cy w licz bie nie zbyt im po nu -
ją cej, bo oko ło 20 osób sta nę li
jed nak za bi blio te ką mu rem.

Ta lar ski obie cał wo lę miesz kań -
ców usza no wać. Bi blio te ka po zo -
sta nie za tem tam, gdzie by ła. Być
mo że jed nak w zmie nio nej for mie
np. punk tu bi blio tecz ne go. Co to
ozna cza? Ano ty le, że do tąd fi lia
mia ła wła sny księ go zbiór. Nie du -
ży, bo li czą cy oko ło 8 ty się cy wo -
lu mi nów. Po prze kształ ce niu
w punkt bę dzie zaś udo stęp nia ła
księ go zbiór ru cho my, czy li wy mie -
nia ny okre so wo przez bi blio te kę
ma cie rzy stą. Po nad to punkt ta ki
mo żna zli kwi do wać na wet bez za -
się gnię cia opi nii bi blio te ki spra -
wu ją cej nad zór. Nie zro zu mia łe
jest tyl ko ca łe za mie sza nie, któ re
tłu ma czyć mo żna al bo nie po ro zu -
mie niem al bo na glą zmia ną fron -
tu urzęd ni ków. Grunt, że bi blio te -
ka nie zo sta ła za mknię ta. Za to
pla ców ki kul tu ry za my ka ją in ni.

MOK za mknął „Bun kier„?
Na po cząt ku lu te go Miej ski

Ośro dek Kul tu ry za mknął swo ją
je dy ną fi lię na Ko złów ce. „Bun -
kier „, w któ rym znaj do wa ło się
m.in. stu dio na grań oraz klub
mło dzie żo wy. Dla cze go? Dy rek -
tor MOK Ze non Dur ka wy ja -
śniał, że w fi lii nie wie le się ostat -
nio dzie je, pró by ma je den za le d -
wie ze spół, stu dio na grań prak -
tycz nie nie jest wy ko rzy sty wa ne,
a za trud nio ny in struk tor przy da
się gdzie in dziej. Przy znał też, że
de cy zję tę pod jął ze wzglę dów fi -
nan so wych, ze wzglę du na kosz ty
utrzy ma nia w gra ni cach 10–12
tys. zł rocz nie.

Na wet przyj mu jąc tę ar gu men -
ta cję, trze ba by za py tać, z cze go
wy ni ka ła ma ła ostat ni mi cza su
atrak cyj ność „Bun kra”. Wszak
kie dyś pla ców ka ta funk cjo no wa ła
cał kiem prę żnie. Coś się tam cią -
gle dzia ło, stu dio na grań zre ali zo -
wa ło kil ka na praw dę cie ka wych
pro jek tów. A za paść za czę ła się
wte dy, gdy MOK wła ści wie prze -

stał się „Bun krem” in te re so wać,
co kol wiek tu or ga ni zo wać, a nie
wy ni ka ła z bra ku za in te re so wa nia
miesz kań ców pro te stu ją cych
zresz tą prze ciw ko li kwi da cji klu bu.
Na tym ma po le gać po pra wa ofer -
ty kul tu ral nej, na co MOK do stał
z fun du szy eu ro pej skich pra -
wie 600 tys. zł? Cóż, po pra wa
przez li kwi da cję to jest ja kiś po -
mysł na oszczęd ność. Bu dy nek
„Bun kra” wró cił pod za rząd KZB,
a co z nim bę dzie da lej – nie wia -
do mo. Być mo że przej mie je le gio -
now skie mu zeum, co po zwo li ło by
przy naj mniej za cho wać to miej sce
dla dzia łal no ści kul tu ral nej.

Spół dziel nia też oszczę dza
W 2014 r. na Spół dziel czy

Ośro dek Kul tu ry (SOK) spół -
dziel nia wy da ła oko ło 320 tys. zł.
Rok póź niej już je dy nie 230 tys.
zł. W ostat nich la tach dwa osie -
dlo we klu by – „Tup tuś” i „Ka mil”
zo sta ły zli kwi do wa ne, a dzia łal -
ność dwóch po zo sta łych: „Sce -
na 210” i „411” ze wzglę dów fi -
nan so wych nie co ogra ni czo na.
Obec nie miesz kań cy spół dziel -
czych osie dli w mie sięcz nych
czyn szach pła cą na utrzy ma nie
spół dziel czych obiek tów klu bo -
wych je den grosz za metr kwa dra -
to wy miesz ka nia. We dle władz
spół dziel ni, sa mo tyl ko utrzy ma -
nie dwóch klu bów „411” i „Sce -
ny 210” mie sięcz nie kosz tu je
prze szło 11 tys. zł. Spół dziel nia
ar gu men tu je, że za my ka klu by
i ogra ni cza ich dzia łal ność, bo jej
do cho dy z dzia łal no ści go spo dar -
czej spa da ją, a spół dziel cy by li
prze ciw ni uwzględ nie niu kosz tów
utrzy ma nia pla có wek w opła tach
czyn szo wych. Ta kie tłu ma cze nia
w kon tek ście ogrom nych jed nak
zy sków, choć by z ostat niej sprze -
da ży grun tów, brzmią jed nak jak
hi po kry zja. Wia do mo, że naj ła -
twiej oszczę dzać na kul tu rze, bo
tyl ko garst ka się upo mni. Dal sze
okra ja nie i tak nie zbyt bo ga tej
ofer ty kul tu ral nej jest dzia ła niem
na dłu ższą me tę sa mo bój czym.
Pa rę kra jów przed na mi się o tym
prze ko na ło. Ale Po lak jak zwy kle
mą dry po szko dzie…

(wk)

Coraz mniej kultury w Legionowie
� Nie wiadomo do końca, czy dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Tomasz Talarski chciał zamknąć filię
na Bukowcu, czy nie. Grunt, że bibliotekę obronili czytelnicy. Ale ostatnimi czasy placówek kultury jest
w Legionowie coraz mniej. MOK i spółdzielnia zamknęły w ostatnim czasie kilka. Dlaczego?

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·2000 m2, w tym 1000 m2 zalesione, Wysychy,
pomiędzy ul. Sokojną a Wąską, 44 km Warszawa-
Wyszków, gmina Zabrodzie, ogrodzona, woda,
prąd-siła, księga wieczysta 508-385-718

·744 mkw – Wólka Radzymińska 109 tys. VIVA
INVEST 501-541- 085

·Kobiałka/Tęczowa 673 mkw, cena 170 tys. VIVA
INVEST 501 – 541-085

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

KUPIĘ MIESZKANIE

Skup nieruchomości za gotówkę!
503-005-990

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Holowanie 513-513-988

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

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
·HOTEL DLA ZWIERZĄT WWW.PSOTELFIDO.PL
TEL. 733-778-899
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

DOM I OGRÓD
·Piece, podgrzewacze gazowe 691-686-772

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

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 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

DAM PRACĘ
·Akademia Kusznierewicza szuka bosmana do
portu w Zegrzynku: zarządzanie portem, czartery,
naprawy. Mile widziane uprawnienia żeglarskie
i motorowodne. CV na:
m.wasik@akademiakusznierewicza.pl

·Poszukuję do pracy stan. kasjer sprzedawca.
Stawka 13 zł brt/h + 2 zł premii/h zlecenie z ZUS
możliwość zatrudnienia na umowę o pracę.
Zainteresowane osoby proszę o kontakt
513-188-090

·Zatrudnię ELEKTRYKA, ELEKTRONIKA
samochodowego, SAMODZIELNEGO lub DO
PRZYUCZENIA MONTERA – SERWISANTA
instalacji LPG i CNG oraz MECHANIKA
SAMOCHODOWEGO do prężnie
działającego serwisu samochodowego na
warszawskiej Białołęce. Oferuję pracę
w zgranym zespole, ustawiczny rozwój
oraz dobre warunki finansowe. TEL.
530-111-784
·Zatrudnimy do centrum ogrodniczego
przy ul Modlińskiej sprzedawcę
z wykształceniem ogrodniczym. Kontakt:
modlinska@florpak-garden.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

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

·Każdy 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328

·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-513-988

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

W ostatnich latach dwa osiedlowe kluby – „Tuptuś” i „Kamil”
zostały zlikwidowane, a działalność „Sceny 210” ze względów

finansowych nieco ograniczona






