
Kończy się remont Niepublicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej
„Legionowo” mieszczącego się
przy ul. Sowińskiego 4. Wykona-
ne zostaną prace modernizacyjne
w rejonie wejścia głównego, reje-
stracji, gabinetów USG, gabine-
tów medycyny sportowej, gabine-
tu zabiegowego oraz gabinetów
lekarskich w lewym skrzydle. Ma
być więcej gabinetów, osobna re-
jestracja dla dzieci zdrowych,
a w rejestracji głównej wprowa-
dzony zostanie elektroniczny sys-
tem „numerków”.

Czy w przyszłości będzie
tu szpital?

Przypomnijmy, że władze po-
wiatu od kilku lat forsują koncep-
cję, aby to właśnie na Sowińskie-

go 4 stworzyć szpital powiatowy.
Czy remont to znak, że jego bu-
dowa się przybliża? Niestety,
wręcz przeciwnie. To raczej wynik
ciągłego odwlekania tej sprawy.
Remont NZOZ planowany był
od dawna. Wciąż był odkładany
ze względu na możliwość większej
przebudowy związanej z budową
skrzydła szpitalnego. Teraz, gdy
okazało się to mało realne, posta-
nowiono dłużej nie zwlekać.

Szpital wypadł ze strategii
Sprawa budowy w Legionowie

szpitala wraca jak i kilka innych
„dyżurnych” tematów zazwyczaj
przed wyborami. I tak jest już
od prawie 25 lat. Był czas przy-
wyknąć – jak mądrze mawiała sta-
ra Pawlakowa. W aktualnej stra-

tegii rozwoju powiatu budowy
szpitala w ogóle nie ma. Rzecz-
niczka prasowa Joanna Kajdano-
wicz zapewnia, że władze powiatu
wciąż zabiegają o pozyskanie za-
pewnienia z NFZ, że gdyby pla-
cówka powstała, miałaby zagwa-
rantowane kontrakty na leczenie.
Takich zapewnień niestety jednak
wciąż nie ma. NFZ twierdzi, że
mieszkańcy powiatu legionow-
skiego uzyskują dobrą opiekę
w warszawskich szpitalach, a lo-
kalne kliniki i przychodnie mają
podpisane kontrakty na obsługę
urazów i nagłych wypadków.

A może gdzie indziej?
Być może szpitala wcale nie

trzeba budować. Może lepiej by-
łoby dogadać się z istniejącymi

już w powiecie placówkami szpi-
talnymi, choćby poszerzyć zakres
usług cieszącego się bardzo pozy-
tywną opinią Mazowieckiego

Szpitala Onkologicznego w Wieli-
szewie, albo utworzyć oddział
szpitalny w klinice Mediq? Kon-

cepcja nie jest wcale nowa. O ta-
kim rozwiązaniu mówi się nie
od dziś, ale ostatnio jakby ciszej.
Dlaczego? Tak do końca nie wia-
domo. Jakiś czas temu miasto wy-
kupiło nawet przecież udziały
w wieliszewskim szpitalu, osta-
tecznie jednak wycofało się z po-
mysłu. Argumentem przeciw or-
ganizacji szpitala na bazie tego
w Wieliszewie mógłby być fakt, że
władze powiatu legionowskiego
miałyby ograniczoną możliwość
kontroli nad placówką. Koncep-
cja organizacji szpitala w klinice
Mediq też jakoś nie zyskała uzna-
nia u władz.

Wobec wszystkich tych faktów
wygląda zatem na to, że szpital
w Legionowie powstanie nieprędko.

(wk)

Koniec marzeń o szpitalu?
� Wszystko wskazuje na to, że wizja budowy w Legionowie szpitala coraz bardziej się oddala.

N
r5

(2
39

)
30

m
a

rc
a

20
16

D
W

U
TY

G
O

D
N

IK

PPoowwiiaattuu
LLeeggiioonnoowwsskkiieeggoo

NAKŁAD 15 000 EGZ.
www.gazetaecho.pl

� � � �
Dyżury redakcyjne: 

poniedziałek–piątek 1100–1800

tel. 519 610 435
redakcja@gazetaecho.pl

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

Sprawa
budowy w Legionowie
szpitala wraca jak i kilka
innych „dyżurnych”
tematów zazwyczaj
przed wyborami. I tak jest
już od prawie 25 lat.
W aktualnej strategii
rozwoju powiatu budowy
szpitala w ogóle nie ma.

Władze od kilku lat forsują koncepcję, aby szpital powstał w oparciu o samorządową przychodnię
przy ul. Sowińskiego A może szpital mógłby powstać w partnerstwie z kliniką Mediq?
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Mo wa o ga le rii bu do wa nej
przy Pił sud skie go i Mru ga cza,
czy li w sa mym cen trum mia sta.
In we stor za koń czył już ro bo ty be -
to no we, trwa ją pra ce nad ele wa -
cją oraz wy koń cze nie wnętrz.
Cen trum han dlo we bę dzie mia ło
dwa po zio my han dlo we o po -
wierzch ni po nad 20 tys. m2 i pod -
ziem ny par king na oko ło 300 sa -
mo cho dów.

Pla no wa ne otwar cie wy kań cza -
ne go skrzy dła ga le rii za pla no wa ne
zo sta ło na wrze sień. Czy li w trzy
la ta po roz po czę ciu bu do wy, któ ra
prze bie ga ła z nie ma ły mi pro ble -
ma mi i na nie mal rok zo sta ła
wstrzy ma na. Osta tecz nie pra ce
ma ją za koń czyć się do 30 czerw ca.
Po tym ter mi nie lo ka le zo sta ną
prze ka za ne na jem com, któ rzy bę -
dą mo gli przy stą pić do ara nża cji
wnętrz i przy go to wać się
do otwar cia skle pów. W tej czę ści

obiek tu bę dzie ich 30. Ko mer cja li -
za cja już się pra wie za koń czy ło.
W ga le rii znaj dą się m.in. su per -
mar ket spo żyw czy Piotr i Pa weł,
sklep fir mo wy CCC, dro ge ria He -
be, sklep spor to wy Mar tes, sa lon
Me dia Expert. Do wy na ję cia zo -
sta ły jesz cze trzy nie wiel kie lo ka -
le. Ga le ria bę dzie mia ła trzy wej -
ścia – bez po śred nio do su per mar -
ke tu od Mru ga cza, od stro ny bu -
dyn ku PGE i głów ne, umiej sco -
wio ne przy sa mym skrzy żo wa niu
Pił sud skie go i Mru ga cza.

Za raz po otwar ciu głów ne go
skrzy dła, in we stor chce za cząć bu -
do wę dru gie go skrzy dła, któ re
do cho dzić bę dzie do uli cy Sło -
wac kie go na ty łach obec ne go
ZUS -u. Nie wia do mo na ra zie
kie dy ta bu do wa zo sta nie ukoń -
czo na i co znaj dzie się w dru giej
czę ści ga le rii. Wła ści ciel Je rzy
Petz chciał by, że by by ły to re stau -

ra cje i punk ty usłu go we, być mo -
że – jak za po wia dał już wcze śniej
– miej sce dla kil ku sa lo we go ki -
na sie cio we go.

Galeria Legionowo
w zawieszeniu

Na dal nie wia do mo, kie dy i czy
w ogó le po wsta nie cen trum han -
dlo we mię dzy wia duk tem a Po lną.
In we stor wstrzy mał na ra zie
wszel kie dzia ła nia. – Po stę po wa -
nie w spra wie zgo dy na bu do wę
jest za wie szo ne z po wo du pro ble -
mów z wjaz dem i wy jaz dem z ga -
le rii na dro gę kra jo wą – mó wi
rzecz nicz ka Sta ro stwa Po wia to -
we go Jo an na Kaj da no wicz.

Jest to rze czy wi ście spo ry pro -
blem. We dług sto łecz nej Ge ne ral -
nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych
i Au to strad, czy li za rząd cy Ze -
grzyń skiej (DK 61), do bu do wa
do dat ko wych pa sów ru chu na na -
sy pie wia duk tu jest nie mo żli wa.
Aby nie spa ra li żo wać ko mu ni ka cji
w mie ście, zwłasz cza na Bu kow cu,
ruch wo kół no we go dwor ca za pla -
no wa no z uwzględ nie niem do jaz -
du do pla no wa ne go cen trum han -
dlo we go, ale in we stor na le ga, by
do cen trum mo żna by ło do je chać
bez po śred nio z Ze grzyń skiej.

Pó ki co od ma wia ko men ta rzy
w tej spra wie, po za tym, że in we sty -
cja jest na ra zie wstrzy ma na. Mó wi
się co raz czę ściej, że ga le ria w ogó le
nie po wsta nie, szcze gól nie że po są -
siedz ku – przy ra tu szu na war szaw -

skiej Bia ło łę ce – ro śnie Ga le ria Pół -
noc na, któ ra zo sta nie otwar ta naj -
póź niej w czerw cu przy szłe go ro ku.

Mi ni ga le ria na Pia skach
z opóź nie niem

Przy uli cy Ze grzyń skiej na Pia -
skach, obok tam tej szej „Bie dron -
ki”, też mia ła po wstać no wa ga le -
ria. Pier wot ny ter min od da nia jej
do użyt ku był wy zna czo ny na ko -
niec ubie głe go ro ku. W no wym
punk cie mia ło się zna leźć pięć
du żych skle pów, w tym du że de li -
ka te sy spo żyw cze, zaś przed
obiek tem mia ło po wstać 46
miejsc par kin go wych. In we stor
ma już po zwo le nie na bu do wę.
Bu do wa we dle naj now szych pla -
nów ma się roz po cząć przed wa -
ka cja mi, a za koń czyć do koń ca
ro ku. Spół ka „Phi li piak In ve st -
ment”, któ ra zaj mu je się ko mer -
cja li za cją cen trum, pó ki co nie
ujaw nia, ja kie fir my chcą tu otwo -
rzyć swo je skle py. Za pew nia je dy -
nie, że chęt nych nie bra ku je.

Ma xim przy go to wu je się
do roz bu do wy

Przy po mnij my, że roz bu do wa ne
ma zo stać ist nie ją ce cen trum han -
dlo we Ma xim na osie dlu So bie -
skie go. W mar cu ze szłe go ro ku
spół ka „Pir”, w któ rej udzia łow ca -
mi są człon ko wie ro dzi ny rad ne go
An drze ja Pięt ki, sta ła się wła ści -
cie lem prze szło 6,3 tys. m2 zie lo ne -
go pla cu, miesz czą ce go się mię dzy

blo ka mi przy uli cy Hu sar skiej
a CH „Ma xim” przy uli cy Si wiń -
skie go. Mia sto zgo dzi ło się na bez -
prze tar go wą 20-let nią dzie rża wę
ta kże przy le ga ją cych do pla cu
frag men tów sze ściu miej skich
dzia łek o łącz nej po wierzch ni nie -
co po nad 6 tys. m2 z prze zna cze -
niem na wjaz dy, zjaz dy i par kin gi
wo kół cen trum. In we sty cja jest

w fa zie pro jek tu. Od po wie dzial -
na za je go przy go to wa nie fir ma
Mal l son Pol ska uza le żnia osta tecz -
ny kształt obiek tu od te go, czy
w no wej czę ści „Ma xi ma” znaj dzie
się ta kże zgod nie z wcze śniej szy mi
za po wie dzia mi ki no. Po dob no roz -
mo wy z ope ra to ra mi są już moc no
za awan so wa ne. Tak czy owak po -
czą tek prac bu dow la nych prze wi -
dzia ny zo stał na po czą tek przy szłe -
go ro ku, a od da nie in we sty cji
do użyt ku ma na stą pić naj wcze -
śniej w koń cu 2017 ro ku.

(wk)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Centrum
handlowe będzie miało
dwa poziomy handlowe
o powierzchni ponad 20
tys. m2 i podziemny
parking na około 300
samochodów.
Planowane otwarcie
wykańczanego skrzydła
galerii zaplanowane
zostało na wrzesień.

Legionowskie galerie: co, gdzie, kiedy?
� Legionowo miało stać się miastem galerii. Rzecz jasna z duchem czasów – handlowych. W zeszłym roku miały zostać oddane do użytku trzy takie
obiekty. Do tej pory nie ma żadnego, a wszystko wskazuje na to, że do końca tego roku skończona zostanie tylko jedna z planowanych inwestycji.

Centrum handlowe będzie miało dwa poziomy

Na początku przyszłego roku mają ruszyć prace przy powiększaniu Maxima
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– Ze zło żo nych de kla ra cji
o kon ty nu acji wy cho wa nia przed -
szkol ne go w le gio now skich przed -
szko lach wy ni ka, że dla no wych
chęt nych bę dzie za le d wie 165
wol nych miejsc. W trzech przed -
szko lach – nr 5,6 i 10 w ogó le nie
bę dzie pro wa dzo na re kru ta cja dla
no wych przed szko la ków – gło sił
ko mu ni kat ra tu sza.

Ska la pro ble mu jest spo ra.
W 2014 ro ku do przed szko li miej -
skich w Le gio no wie zo sta ło przy ję -
tych po nad 1600 dzie ci, z cze go
pra wie 400 „no wych” trzy - i czte ro -
lat ków. W 2015 przy go to wa no 1540
miejsc, z cze go czte ro lat ków by ło
po nad 500. Nie ste ty w miej skich
pla ców kach za bra kło miejsc dla po -
nad dwu stu dzie ci trzy let nich.
Z sza cun ko wej kal ku la cji wy ni ka
za tem, że w tym ro ku za brak nie kil -
ku set miejsc, a trzy lat ki ma ją mi ni -
mal ne szan se na przy ję cie do pu -
blicz ne go przed szko la. Ska li pro -
ble mu po li czyć się jed nak nie da,
bo do pie ro od 15 mar ca ro dzi ce
skła da ją wnio ski re kru ta cyj ne.

Zda niem sa mo rzą du win ny jest
rząd. – Zmia na usta wy o sys te mie
oświa ty ozna cza, że od naj bli ższe go
ro ku szkol ne go 6-lat ki nie mu szą
iść do szko ły. Obo wią zek szkol ny
po now nie do ty czy dzie ci sied mio -

let nich. Dla sa mo rzą dów, a przede
wszyst kim ro dzi ców naj młod szych
dzie ci, to trud na sy tu acja – czy ta my
w ko mu ni ka cie. W po dob nym to -
nie ko men tu je spra wę na swo im fa -
ce bo oko wym pro fi lu le gio now ski
po seł Jan Gra biec: – Tłu ma czy li -
śmy po słom PiS -u w grud niu, że
wpro wa dza nie nie przy go to wa nej
zmia ny do ty czą cej 6-lat ków wy wo ła
dra mat w przed szko lach. Nie słu -
cha li. Dla te go w ca łym kra ju za -
brak nie w przed szko lach ok. 200
tys. miejsc dla dzie ci trzy let nich.
Do bra zmia na w prak ty ce.

Te go ro dza ju tłu ma cze nia nie
do koń ca prze ko nu ją. Oczy wi ście,
że sa mo rzą dy cza su mia ły ma ło, ale
opór spo łecz ny, ja ki wy wo ła ła de cy -
zja o po sy ła niu do ze ró wek pię cio -
lat ków ta kże był ogrom ny. Wo bec
te go fakt, że więk szość ro dzi ców
wy bie rze po zo sta wie nie sze ścio lat -
ków w przed szko lach, mo żna by ło
prze wi dzieć. Choć by dla te go, że
przed szko la gwa ran tu ją znacz nie
dłu ższą opie kę nad dzieć mi. Tłu -
ma cze nie, że sa mo rząd za chę cał
ro dzi ców, że by wy bra li edu ka cję
szkol ną dla swych sze ścio let nich
po ciech uwa żam za de ma go gicz ne,
bo chy ba nikt nie wie rzył w sku -
tecz ność ta kich kam pa nii – zna jąc
spo łecz ne na sta wie nie. Nie któ re

sa mo rzą dy pró bo wa ły sy tu ację ra -
to wać za wcza su – jak np. war szaw -
skie dziel ni ce ogła sza jąc prze tar gi
na miej sca w przed szko lach nie pu -
blicz nych, któ re po cał ko wi tej re -
fun da cji ofe ro wa ły by opie kę
nad przed szko la ka mi na iden tycz -
nych za sa dach jak w pu blicz nych
pla ców kach. W Le gio no wie cze ka -
no chy ba aż „spra wa się ryp nie”

i bę dzie mo żna po wie dzieć, że
„wszyst ko przez PiS”.

Mia sto pi sze, że „wkrót ce
na os. Pia ski roz pocz nie się bu do -
wa blo ku wie lo ro dzin ne go z 3-od -
dzia ło wym przed szko lem na par -
te rze”. Nie po wsta nie ono jed nak
przed po cząt kiem ro ku szkol ne -
go, więc te go ro dza ju „po szu ki -
wa nie in nych mo żli wo ści” brzmi

enig ma tycz nie. A co z usta wo -
wym za pi sem, że od wrze śnia
przed szko la pu blicz ne mu szą za -
pew nić opie kę wszyst kim pię cio -
i czte ro lat kom? Na to py ta nie
nikt w ra tu szu nie po tra fi od po -
wie dzieć. Rzecz nicz ka mó wi tyl -
ko, że mia sto „pra cu je nad ja kimś
roz wią za niem pro ble mu”.

(wk)

Tylko 165 miejsc w przedszkolach! Trzylatki bez szans na przyjęcie
� Informacja, jaką podał we wtorek na swojej stronie internetowej urząd miasta, że legionowskie przedszkola przyjmą w tym roku tylko 165
dzieci, obiegła miasto lotem błyskawicy. Sytuacja jest dramatyczna. Czy miasto ma jakieś pomysły na to, jak wybrnąć z kryzysu?

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Je śli do ło ży my do te go cią głe
zmę cze nie, brak ener gii i po czu -
cie bez rad no ści – war to po my -
śleć o po mo cy. A wciąż – nie ste -
ty - po ku tu je prze ko na nie, że
psy cho log to to sa mo co psy chia -
tra, a prze cież „nie je stem wa ria -
tem, nie po trze bu ję po mo cy”.
A to błąd! – Mo żna po wie dzieć,
że psy chia tra le czy umysł, a psy -
cho log – du szę. I na wet je śli
zmian w na szym ży ciu nikt nie
prze pro wa dzi za nas, to war to
po pro sić o po moc ko goś, kto
wska że kie ru nek – mó wi psy cho -
log Bar ba ra Dwo ra kow ska.
– Przy cho dzą do mnie ro dzi ce,

któ rzy nie po tra fią już do trzeć
do swo ich na sto let nich dzie ci.
Na sto lat ko wie za my ka ją się
w so bie, nie chcą się uczyć. Po -
ma gam ma łżon kom, któ rzy
z bie giem lat prze sta li zwra cać
na sie bie uwa gę, a ta kże sfru -
stro wa nym pra cow ni kom – ma -
łych i więk szych firm, któ rym zła
at mos fe ra w pra cy lub na pię te
sto sun ki z prze ło żo nym od bi ja ją
się na zdro wiu. Do skwie ra ją im
bó le gło wy, ple ców, bez sen ność
– mó wi. – Po ma gam zna leźć źró -
dło pro ble mów i no wo bu do wać
ra dość ży cia. Uczę jak się po ro -
zu mieć, jak roz ma wiać, jak sku -

tecz nie sta wiać gra ni ce i eg ze -
kwo wać swo je pra wa – do da je.

Gdy czujesz, że już nie dajesz
rady, zdecyduj się

na konsultację psychologiczną,
która pomoże ci wydostać się

z psychicznego „dołka”.
Zapisy: 501–505–698.

Kiedy warto pójść do psychologa?
� Pierwszą oznaką, że w naszym życiu dzieje się coś niepokojącego, jest ciągła
irytacja. Byle drobiazg potrafi wyprowadzić z równowagi, na nerwach grają nam
zarówno bliscy jak i przypadkowi ludzie.



Gdy w wie ku lat bo daj sied miu
sta łem się szczę śli wym po sia da -
czem ab so lut ne go wów czas dwu -
ko ło we go hi tu, czy li skła da ka „Wi -
gry 2”, u „Li twi na” – bo ina czej
na ten za kład się nie mó wi ło – by -
wa łem co naj mniej raz w ty go dniu.

Cho dzi ło al bo jeź dzi ło się tam
po wszyst ko: a to po wen tyl, a to
ła tę i klej, a to po ca łą dęt kę. Wła -
ści wie nie by ło też wy bo ru, bo był
to wów czas chy ba je dy ny sklep
i warsz tat ro we ro wy w Le gio no wie.

Ku po wa ło się też „ga dże ty”, że by
skła dak czymś ory gi nal nym się wy -
ró żniał. A u „Li twi na” by ły od bla -
ski na ko ła al bo na ra mę, trąb ki,
lu ster ka, dzwon ki, ba ga żni ki – sło -
wem wszyst ko, o czym mo żna by ło
wte dy ma rzyć, by do pie ścić „Fla -
min ga”, „Pe li ka na”, „Wi gry” al bo
in ny wy twór kom pak to wej so cja li -
stycz nej my śli tech nicz nej na mia rę
epo ki gier kow skiej. A w warsz ta cie
za wsze był pan Ma rian Li twiń ski.
Sprze da wał, do ra dzał, po ka zy wał
jak dęt kę spraw dzić, choć śmiał się,
że gów nia rze mu in te res psu ją. Bo
jak sa mi bę dą na pra wiać, to on
z tor ba mi pój dzie.

Naj star szy w Le gio no wie?
Nie po szedł. „Li twin” jest da lej,

tam gdzie był. Z ze wnątrz zmie nił
się nie wie le, a i od we wnątrz
przy po mi na warsz tat w sta rym
sty lu, ja koś nie zmie nił ob li cza
na ty po wy dziś, ele ganc ki sa lon
ro we ro wy. To nie tyl ko naj star szy

ser wis ro we ro wy w mie ście, ale
być mo że w ogó le naj star szy za -
kład rze mieśl ni czy. Ist nie je od 71
lat, czy li od 1945 ro ku.

Tyl ko pa na Ma ria na już nie ma,
zmarł dzie sięć lat te mu. Wcze śniej

in te res prze ka zał sy no wi – Ada mo -
wi, któ ry trwa na po ste run ku do dziś.
Py ta ny, jak mu się uda ło prze trwać
okres, kie dy no we ser wi sy za czę ły
po wsta wać jak grzy by po desz czu,
ma cha rę ką, i mó wi tyl ko, że cię żką
pra cą. – Nie ma już dzi siaj szkół za -
wo do wych, nie ma ta kich fa chow -
ców jak kie dyś. Dziś jak się ko muś

coś ze psu je, to czę sto naj ta niej jest
ku pić no we. Z ro we ra mi tak sa mo.

Tu jest ina czej. Pan Adam szli -
fu je coś pra co wi cie. Wcho dzi
klient ka. Za ga du je: – Pro szę pa -
na, ja tu od trzy dzie stu lat przy -
cho dzę. Jak się coś ze psu je, to tu
pró bu ją na pra wić, a nie ka żą ku -
pić no we za du że pie nią dze.

Rze czy wi ście? Pan Adam przy -
zna je, że ro we ry to je go hob by.
Naj bar dziej lu bi na pra wiać te sta -
re, z du szą. Na wet skła da ki.

– Sam je stem za sko czo ny, ilu
lu dzi jesz cze ni mi jeź dzi. I kto im
to dziś na pra wi? Do mnie przy -
cho dzą.

Ale i no we ro we ry pan Adam
sta ra się naj pierw na pra wiać, cho -
ciaż rze czy wi ście nie za wsze się da,
bo co raz wię cej czę ści al bo z pla -
sti ku al bo tak zro bio nych, że tyl ko
wy mie nić mo żna. Dla te go są ta cy,
któ rzy omi ja ją ten punkt sze ro kim
łu kiem. Wo lą in ne, gdzie mo gą
po ga dać o tu nin gu kie row ni cy,

prze wa dze jed ne go włók na nad in -
nym, ha mul ców v-bre ak, nie za -
wod no ści prze rzu tek Shi ma no.

Pan Adam tyl ko się uśmie cha:
– Ha mu lec to ha mu lec. Zep su je
się, to trze ba na pra wić, a nie ku -
po wać lep szy, któ ry też się kie dyś
ze psu je.

Ot, fa cho wiec sta rej da ty. Na -
pra wia nie tyl ko ro we ry, ale i ma -
szy ny do szy cia, in ne me cha nicz -
ne urzą dze nia. I zna ko mi cie pa -
su je do swe go za kła du, ta kże sta -
rej da ty na mia rę tra dy cji. Ow -
szem wy glą da tro chę jak gra ciar -
nia, tro chę jak sklep nie z tej epo -
ki, ale w tym wła śnie ca ły urok,
ca ła au ra nie dzi siej szo ści. Tu czas
się za trzy mał. Mo że to tyl ko sen -
ty ment, mo że pa mięć o wy ciecz -
kach po ak ce so ria do sta re go
skła da ka, ale mam dziw ną sła bość
do ta kich miejsc. A nie wie le, na -
praw dę nie wie le ich w Le gio no -
wie po zo sta ło.

(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

Z zepsutym rowerem do „Litwina”. Od ponad siedemdziesięciu lat
� Lubię miejsca, które trwają, choć wszystko wokół się zmienia. W Legionowie należy do nich warsztat rowerowy Adama Litwińskiego, niezwykły
punkt usługowy tuż przy stacji PKP na Kościuszki.

To nie tylko
najstarszy serwis
rowerowy w mieście, ale
być może w ogóle
najstarszy zakład
rzemieślniczy. Istnieje
od 71 lat, czyli
od 1945 roku.

Tu czas się
zatrzymał. Może to tylko
sentyment, może pamięć
o wycieczkach
po akcesoria do starego
składaka, ale mam
dziwną słabość do takich
miejsc. A niewiele,
naprawdę niewiele ich
w Legionowie pozostało.
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Za blo kiem nu mer 0 przy Pił -
sud skie go, gdy tyl ko po pa da, two -
rzy się gi gan tycz ne ba gno. O je go
zli kwi do wa nie miesz kań cy blo ku
pro szą za rząd SML -W od trzech
lat. Wciąż bez sku tecz nie. Gdy nie
pa da, plac przed blo kiem też nie
wy glą da za chę ca ją co, jest za nie -
dba ny i dziu ra wy. Miesz kań cy nie
po trze bu ją wie le. Chcie li ozna -
cze nia miejsc par kin go wych, wy -

ty cze nia pa sa zie le ni, usu nię cia
ra chi tycz nych, ob umar łych drzew.

Nie ste ty, po mi mo wie lu próśb,
pism i wnio sków, nic z te go. Dla -
cze go? Spół dziel nia tłu ma czy się
fak tem, że w ostat nich la tach
w oko li cach blo ku po czy nio no in -
ne re mon ty, a miesz kań cy blo ku 0
za le ga ją z opła ta mi czyn szo wy mi.
W od po wie dzi na ko lej ną proś bę
o upo rząd ko wa nie pla cu Ra da

Nad zor cza SML -W od po wie dzia ła
w pi śmie, że za dłu że nie na ko niec
stycz nia te go ro ku wy nio sło 54 tys.
zł, a sal do fun du szu re mon to we go
na dzień 31 grud nia 2015 sta no wi
kwo tę mi nus 184 tys. zł.

– Od ro bie nie wy ni ku ujem ne go
przy obec nej staw ce fun du szu re -
mon to we go wy nie sie po nad pięć
lat, w związ ku z czym wy ko na nie
w naj bli ższym cza sie ko lej nych

prac przy bu dyn ku nie jest mo żli -
we – kwi tu je.

– Ka ra zbio ro wa w sto sun ku
do tych miesz kań ców, któ rzy
czynsz pła cą re gu lar nie? To nie -
do pusz czal ne! Kil ka krot nie już
do cho dzi ło na za ba gnio nym
i dziu ra wym pla cu do uszko dzeń
sa mo cho dów, kto za to za pła ci?
– py ta je den z miesz kań ców. Do -
da je, że w przy pad ku jed ne go

z uszko dzeń za wie sze nia za rząd
opo wie dział się prze ciw ko po -
szko do wa ne mu spół dziel cy.
Na szczę ście ubez pie czy ciel oce -
nił spra wę ina czej i wy pła cił od -
szko do wa nie – wbrew sta no wi sku
SMLW.

– Je ste śmy po iry to wa ni i znie -
sma cze ni tą ca łą sy tu acją. Oka zu -
je się bo wiem, że Spół dziel nia jest
kiep skim ad mi ni stra to rem i wszel -
kie swo je obo wiąz ki wy ni ka ją ce
z za rzą dza nia nie ru cho mo ścią za -
nie dbu je, cy nicz nie tłu ma cząc się
za le gło ścia mi w czyn szu – mó wi
pre zes Sto wa rzy sze nia Le gio now -
skich Lo ka to rów Ce za ry Or łow -
ski. – Ja bym ro zu miał, że nie chcą
ja kiś na szych fa na be rii z po wo du
za le gło ści re ali zo wać, ale stan te -
go po dwór ka jest ka ta stro fal ny.
Tu jest po pro stu nie bez piecz nie.
Nie tyl ko dla sa mo cho dów, ale
i dla lu dzi. Cud, że nikt jesz cze
no gi nie zła mał – mó wi miesz ka ją -
cy w blo ku 0 pan Boh dan. Mo że
li czyć na SSL. Or łow ski za po wia -
da dal szą wal kę o za pro wa dze nie
po rząd ku. Oby sku tecz ną.

(wk)

Kara zbiorowa na osiedlu przy Piłsudskiego. „Nieudolność i cynizm spółdzielni”
� O uporządkowanie terenu za blokiem 0 przy Piłsudskiego mieszkańcy proszą spółdzielnię od kilku lat. Legionowska SML-W odmawia,
powołując się na fakt zaległości czynszowych części mieszkańców. – Stosowanie kary zbiorowej za własne zaniedbania to prawdziwy skandal
– komentują wzburzeni czytelnicy.

Rusz ty ar gen tyń skie wy wo dzą
się z ar gen tyń skiej kul tu ry bie sia -
do wa nia zwa nej asa do i roz ró -
żnia my – w du żym uprosz cze niu

– ich dwa pod sta wo we ro dza je.
Pierw szy cha rak te ry zu je się tym,
że ma kształt kra tow ni cy po chy lo -
nej nad pa le ni skiem za zwy czaj

pod pew nym ką tem. Rusz ty te go
ty pu słu żą do po wol ne go pie cze -
nia du żych p łatów mię sa, przede
wszyst kim ba ra ni ny i wo ło wi ny.

Dru gi przy po mi na na sze tra dy -
cyj ne rusz ty. Jest umiesz cza ny
w po zio mie, bez po śred nio
nad źró dłem ognia. Cha rak te ry -
zu je się tym, że w rusz to wi nach są
wy żło bio ne spe cjal ne wgłę bie nia.
Peł nią one dwie za sad ni cze funk -
cje. Po pierw sze: nad miar tłusz -
czu wy ta pia ją ce go się z mię sa nie
ka pie bez po śred nio na źró dło
ognia, co za po bie ga two rze niu się
nie bez piecz nych związ ków che -
micz nych. Po nad to tłusz cze i so ki
po zo sta ją ce we wgłę bie niach
rusz to win – wg znaw ców te ma tu
– pod wpły wem tem pe ra tu ry
z po wro tem wni ka ją w gril lo wa ną
sztu kę mię sa. Jak wia do mo, tłusz -
cze są głów nym no śni kiem sma -

ków, dla te go gril lo wa nie na rusz -
cie ar gen tyń skim gwa ran tu je nie -
za po mnia ne do zna nia sma ko we.

Je śli cho dzi o nasz ro dzi my ry -
nek to mo że my spo tkać rusz ty ar -
gen tyń skie że liw ne ema lio wa ne
i alu mi nio we z po wło ką por ce la -
no wą. Mo żna też na tknąć się
na wy ko na ne ze sta li nie rdzew nej
– w ta kim rusz cie rusz to wi ny wy -
ko na ne są z bla chy wy gię tej

pod ką tem 45 stop ni. Wy bie ra jąc
ruszt dla sie bie na le ży przede
wszyst kim zwró cić uwa gę na roz -
miar rusz tu – nie po wi nien być
więk szy niż nasz ruszt tra dy cyj ny
bo nam się po pro stu nie zmie ści
na gril la. Nie przej muj my się je śli
bę dzie mniej szy – nasz no wy ruszt
ar gen tyń ski kła dzie my na na szym
sta rym rusz cie i tak gril lu je my!

Da riusz Uhryn

Ruszty argentyńskie
� Przed rozpoczęciem sezonu grillowego warto
rozejrzeć się za nowymi technikami grillowania.
Ciekawym pomysłem na doposażenie naszego grilla
i urozmaicenie przygotowywanych potraw może być
ruszt argentyński.

Żeliwny emaliowany ruszt
argentyński Napoleon,

fot. Dariusz Uhryn
Ruszt aluminiowy z powłoka

ceramiczną CADAC, fot. Cadac



Ktoś pa mię ta jesz cze kul to wą
war szaw ską „Gru bą Kaś kę” – sta -
le ob lę żo ny bar mlecz ny nie opo -
dal sła wet nej stud ni przy Pla cu
Dzie rżyń skie go… ups, oczy wi ście
Ban ko wym? Dzi siaj jest tam
KFC, za to tra dy cja ba ru mlecz -
ne go o tej na zwie kon ty nu owa na
jest od dwóch lat w Le gio no wie.
Sty li zo wa ny na nie co „ba re jow -
ski” kli mat jest już sam wy strój

– osten ta cyj nie no stal gicz ny,
utrzy ma ny w kli ma cie pe ere low -
skie go ba ru mlecz ne go. Sto li ki są
na kry te ce ra tą, na ścia nach przy -
wo dzą ce na myśl „Mi sia” mi ski ze
sztuć ca mi na łań cu chach, sa mo -
war są sia du je z bu tel ka mi Co -
ca-Co li. Sym pa tycz ne to ro bi wra -
że nie, choć ostat nio bar zmie nia
się nie co. Wła ści ciel ka ba ru, Ka -
ta rzy na Mar gis lu bi fil my Ba rei,

ale jesz cze bar dziej lu bi ba ry
mlecz ne, a tak się wa śnie utrwa li -
ły w świa do mo ści. I wszyst kim się
ra czej po do ba. Choć przy da ła by
się lep sza wen ty la cja, bo cza sa mi
ku chen na du cho ta nie co przy tła -
cza, a szy by aż mo kre.

– Chcie li śmy dać po dob nym
do nas oso bom mo żli wość zje dze -
nia cze goś szyb kie go, na sze go,
pol skie go, za nie wiel kie pie nią -
dze. Na szą spe cjal no ścią sta ły się
barszcz ukra iń ski, ko tle ty mie lo ne
i tra dy cyj ne nie dziel ne obia dy
z ro so łem i ko tle tem scha bo wym
– mó wi pa ni Ka ta rzy na.

I tak wła śnie jest. Tra fia ją się
eks pe ry men ty, choć do mi nu je
jed nak swoj skość. Pol skie da nia,
co dzien ne me nu nie jest mo że
zbyt bo ga te, ale ka żde go dnia się
tro chę zmie nia. Je śli jed ne go dnia
jest np. po mi do ro wa z ma ka ro -
nem i szpi na ko wa to na stęp ne go
– ja rzy no wa i barszcz czer wo ny.
Jed ne go dnia mo że my spo śród
„dru gich dań” wy brać mię dzy ko -
tle tem ziem nia cza nym z so sem
pie czar ko wym, pul pe ta mi w so sie

bia łym i pie czo nym ud kiem kur -
cza ka, a na stęp ne go do wy bo ru
do sta nie my z ko lei szyn kę w so sie
czosn ko wym, wą trób kę z ce bu lą,
bit ki w so sie wła snym al bo pie ro -
gi. Sta le są ziem nia ki w ró żnych
po sta ciach, ka sza pę czak, ka pu sta
za sma ża na, roz ma ite su rów ki,
a na de ser obo wiąz ko wy kom pot
– co dzien nie in ny. O da niach, ja -
kie aku rat są w kar cie, per so nel
in for mu je co dzien nie na fa ce bo -
oko wym pro fi lu ba ru.

Ob słu ga mi ła, choć w „go dzi -
nach szczy tu”, gdy się usta wi ko -
lej ka, ro bi się tro chę jak na ta -
śmie. Bar ma gro no za go rza łych
wiel bi cie li. Przy cią ga ją zde cy do -
wa nie ce ny: dwu da nio wy obiad
z kom po tem za 9,90 zł to praw -
dzi wy ewe ne ment. A por cje zu -
peł nie przy zwo ite.

In na spra wa, że ku charz w Gru -
bej Ka ś ce jest moc no nie rów ny.
Tra fi ły mi się pie ro gi ru skie, któ -
rych mo gła by po zaz dro ścić na wet
re no mo wa na re stau ra cja, a wy -
śmie ni tych pie ro żków sy cy lij skich
(z su szo ny mi po mi do ra mi i se rem

ri cot ta) o ma ło nie przy pła ci łem
de pre sją sta jąc na wa dze. Barszcz
za wsze jest świet ny, do pra wio ny,
pach ną cy świe żo ścią. Ale by wa ją
dni, że ku cha rzo wi do mie lo nych
syp nie się ty le pie przu, jak by
chciał wy ko nać wy rok na Smo ku
Wa wel skim. Dla od mia ny po mi -
do ro wa – nie do pra wio na jak kasz -
ka dla nie mow la ka. Zda rzy ło mi
się tu zjeść je den z naj bar dziej ży -
la stych scha bo wych w ży ciu,
a mdłej po lę dwicz ki w so sie chrza -
no wym też naj le piej nie wspo mi -
nam, po dob nie jak roz wod nio ne -
go żur ku. Ale ka żdy mo że mieć
złe dni. Bo też pa mię tam z ko lei
klop sy tak do bre, że chcia łem się
wpi sać do księ gi pa miąt ko wej,
a kar ków ki z ce bu lą mu sia łem
zjeść dwie por cje.

Ge ne ral nie więc mi mo wa hań
for my, „Gru ba Kaś ka” trzy ma po -
ziom. I naj wa żniej sze trzy ma też
ce ny. Ta kże w otwar tym w paź -
dzier ni ku ubie głe go ro ku dru gim
lo ka lu, przy Ry cer skiej.

Na sza oce na: 5/6.
Woj ciech Ka łu żyń ski

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

·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 MOTORYZACYJNE
·Holowanie 513-513-988

USŁUGI INNE
·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

·Sprzątanie mycie, tel. 571-398-521

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
·!!! KREDYTY – 664-003-072 !!!

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?
3. Do Państwa dyspozycji są nasi handlowcy.

Maciej Chodkowski
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

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
·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

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408-178

·Nowość! www.plikdodruku.pl

·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
·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-513-988
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Szlakiem legionowskich barów

Szlakiem legionowskich barów: Gruba Kaśka trzyma poziom?
� Kontynuujemy nasz przegląd i subiektywny ranking miejsc, gdzie można w Legionowie tanio i smacznie zjeść. Dziś propozycja kolejna
– Gruba Kaśka na Norwida.

Zatrudnimy
dziennikarzy

zainteresowanych 
tematyką miejską

oraz
handlowców

do sprzedaży powierzchni
reklamowej 

w gazetach bezpłatnych oraz
portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl



„Mat ka” opo wia da hi sto rię
miesz ka ją cej w Le gio no wie ro dzi -
ny Peł ków, do do mu któ rych
w 1943 r. wkra cza ją wy so cy ran gą
ofi ce ro wie nie miec cy. Film in spi -
ro wa ny jest praw dzi wy mi wy da -
rze nia mi, któ re roz gry wa ły się
w cza sie oku pa cji. Au to rem sce -
na riu sza, a za ra zem re ży se rem
jest Pio trek Go łę biow ski, dla któ -
re go hi sto ria opo wie dzia na w fil -
mie ma wy miar bar dzo oso bi sty.
To bo wiem wła śnie je go bab cia ja -
ko ma ła dziew czyn ka by ła świad -
kiem wy da rzeń, któ re sta ły się
kan wą fil mo wej fa bu ły.

– Film jest in spi ro wa ny mo ją
hi sto rią ro dzin ną, któ ra to wa rzy -
szy mi pra wie od 30 lat – mó wi re -
ży ser. Film miał zo stać zre ali zo -
wa ny w Le gio no wie, ale dom

przy skrzy żo wa niu Ba to re go
i Kra siń skie go jest czę ścio wo spa -
lo ny, więc osta tecz nie zdję cia krę -
co ne by ły na war szaw skiej Pra dze
i w Otwoc ku.

Pio trek Go łę biow ski jest ad wo -
ka tem, ab sol wen tem Uni wer sy te -
tu War szaw skie go. Był uczest ni -
kiem Stu dia Prób w szko le An -
drze ja Waj dy. „Mat ka” to je go
de biut re ży ser ski. Wy brał asce -
tycz ną for mę czar no -bia łe go ob -
ra zu, krót ki me traż (32 mi nu ty)
to z ko lei ty leż wy bór świa do my,
co po dyk to wa ny po tro sze przez
wzglę dy eko no micz ne, po tro sze
zaś przez dra ma tur gię sa mej opo -
wie ści.

Ak cja roz gry wa się na prze ło -
mie 1943 i 1944 ro ku. Trzej nie -
miec cy ofi ce ro wie Spil ler, Ro de

oraz Klin ge mann zaj mu ją ja ko
kwa te rę dom za miesz ki wa ny przez
czte ro oso bo wą ro dzi nę Peł ków:
Oty lię, Cze sła wa i dwie ich cór ki
– Te re nię i Ja nię. Od tej po ry ży cie
ca łej ro dzi ny wciąż wi si na wło sku.
Aż do je sie ni 1944 ro ku, gdy woj -
ska nie miec kie w po pło chu opusz -
cza ły te re ny Le gio no wa. Przez ca ły
czas to czy się tu taj swo ista gra
o naj wy ższą staw kę – o prze trwa -
nie w świe cie, w któ rym nie ma re -
guł, kie dy jed ne go dnia jed no za -
cho wa nie ra tu je ży cie, a na stęp ne -
go ozna cza wy rok śmier ci.

W ro lę ty tu ło wej mat ki Oty lii Peł -
ki wcie li ła się Do ro ta Ku duk – zna -
na choć by z nie du żej ro li w osca ro -
wej „Idzie” Paw ła Paw li kow skie go.
Jej mę ża za grał Ja kub Ko tyń ski,
któ re go wcze śniej mo żna by ło oglą -
dać m.in. w „We ne cji” Ja na Ja ku ba
Kol skie go. W ca stin gu wy ło nio ne
zo sta ły rów nież dwie kil ku let nie
dziew czyn ki, któ re za gra ły cór ki
Oty lii i Cze sła wa. W ro lę Te re ni
wcie li ła się Zu zan na No wo cień, zaś
Ja nię Peł kę za gra ła Mar ty na Fa bi -
jań ska z Le gio no wa, któ ra wspo mi -
na swo ją pra cę nad fil mem ja ko naj -
więk szą przy go dę, ja ka ją spo tka ła.

Film z pew no ścią bę dzie w Le -
gio no wie wie lo krot nie po ka zy wa -
ny. War to zo ba czyć!

(wk)

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

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

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

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

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we
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„Matka” – film o Legionowie
� 18 marca w Legionowie odbyła się prapremiera krótkometrażowego filmu
„Matka”. Dla mieszkańców miasta to ważna i ciekawa produkcja. Jest bowiem
związana z historią Legionowa z okresu okupacji.

Mi ni ster za rzą dził utwo rze nie
gmi ny Le gio no wo na ob sza rach
wy łą czo nych z wiej skiej gmi ny Ja -
błon na: osa dy par ce la cyj nej Ja -
błon na – Le gio no wa, fol war ku Lu -
dwi sin, te re nów sta no wią cych wła -
sność pań stwa, po ło żo nych
przy szo sie Ja błon na – Ze grze oraz
po li go nu (obec ne go os. Pia ski)
i wsi Ce giel nia. Na mo cy roz po rzą -
dze nia Le gio no wo sta ło się więc
sa mo dziel ną gmi ną wiej ską z miej -
skim sys te mem fi nan so wa nia.

Na ta ką de cy zję mi ni stra wpływ
miał roz wój cy wil nej czę ści te re -
nów dzi siej sze go Le gio no wa, ja ki
do ko nał się po 1918 ro ku. Pro ces
par ce la cji dóbr Mau ry ce go hr.
Po toc kie go roz po czę ty w 1925 ro -
ku prze kształ cił do tych cza so we
te re ny le śne w ogrom ny plac bu -
do wy. Osa da par ce la cyj na „Ja -
błon na Le gio no wa” w la tach 20-
tych i 30-tych ob ję ła oko ło 3 ty sią -
ce dzia łek. W la tach 1925–1931
wy bu do wa no oko ło 1300 bu dyn -
ków drew nia nych. Licz ba lud no -

ści wzro sła w tym okre sie z 658
do 8856 osób.

Wo bec tak ogrom ne go wzro stu
licz by lud no ści i bu dyn ków miesz -
kal nych sta ło się więc oczy wi ste, że
osa da po win na usa mo dziel nić się
ad mi ni stra cyj nie. Utwo rze nie sa -
mo dziel nej gmi ny po zwo li ło miesz -
kań com Le gio no wa ure gu lo wać ży -
cie spo łecz ne. W grud niu 1933 ro -
ku ar cy bi skup Alek san der Ka kow -
ski ery go wał pa ra fię pod we zwa -
niem św. Ja na Kan te go. Rok póź -
niej z ini cja ty wy pro bosz cza pa ra fii
ks. Ana to la Sa ła gi zlo ka li zo wa no
cmen tarz. W la tach 30. XX wie ku
w Le gio no wie funk cjo no wa ły m.in.
pocz ta, czte ry szko ły po wszech ne,
szko ła han dlo wa, Pań stwo wy In sty -
tut Me te oro lo gii, Zwią zek Le gio ni -
stów i jed no z pierw szych w Pol sce
kin dźwię ko wych. Czy li w la tach 30.
na wet na wsi by wa ły do bre ki na,
a dziś nie ma go 70. – ty sięcz ne
mia sto. A mó wi ła mi bab cia, że
przed woj ną to by ły cza sy!

(wk)

Legionowo skończyło 86 lat!
� 17 marca 1930 roku Minister Spraw Wewnętrznych H.
Józewski rozporządzeniem utworzył gminę wiejską
Legionowo w powiecie i województwie warszawskim.

Zbiory Muzeum Historycznego w Legionowie
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Miej skie Przed się bior stwo Ko -
mu ni ka cyj ne we Wro cła wiu ma
po dob ny pro blem – tam na zy wa ją
to „zmę czo ny mi tor ba mi”. Fir ma
po sta wi ła jed nak nie na ka ra nie
za na ru sza nie re gu la mi nu,
a na edu ka cję, ogła sza jąc kon kurs
na gra fi ki pięt nu ją ce ta kie po stę -
po wa nie. I choć wi dać, że w kon -
kur sie nie bra li udzia łu pro fe sjo -
nal ni gra fi cy, efek ty są cie ka we.
Na ca łą ak cję zwró cił też uwa gę
sto łecz ny ZTM, py ta jąc miesz -
kań ców War sza wy, czy wi dzą ten
pro blem w miej skiej ko mu ni ka cji.

I co się oka zu je? Ow szem, wi -
dok to reb na sie dze niach jest
dość po spo li ty. Ale czy pa sa że ro -
wie wi dzą w tym pro blem? Nie.

Dla cze go? Otóż wszyst ko wska -
zu je na to, że po po ko le niu
„wszyst ko mi się na le ży” po ja wi ło
się po ko le nie, któ re po tra fi w ko -
mu ni ka cji roz ma wiać. Ta kie, któ -
re umie po wie dzieć „prze pra -

szam, czy mo gę tu usiąść” bez iro -
nicz nych do ci nek czy agre sji. – Je -
śli ktoś chce usiąść, wy star czy po -
wie dzieć „prze pra szam” i zwy kle
pa sa żer zdej mu je tor bę lub co in -
ne go. Wy star czy się ode zwać!
– prze ko nu je pan Woj ciech. Zda -
rza ją się też skru sze ni grzesz ni cy:
– Zda rza mi się kłaść ple cak
na sie dze niu obok (wy go da), ale
jak wi dzę, że po zo sta łe miej sca
w au to bu sie się za peł nia ją, to bio -
rę na ko la na, na pod ło gę i jest
wol ne. Nikt nie mu si mi „przy po -
mi nać” – mó wi pan To mek.

I więk szość za uwa ża, że więk -
szym pro ble mem od „zmę czo -

nych to reb” są, np. głu si me lo ma -
ni, któ rzy nie ko rzy sta ją ze słu -
cha wek, tyl ko ra czą ca łe oto cze -
nie słu cha ną wła śnie mu zy ką.

Że by jed nak nie by ło tak pięk -
nie – pół bie dy, je śli tor by (miej -
my na dzie ję, że czy ste i bez ciek -
ną cej za war to ści) pod ró żu ją
z wła ści cie lem w pu sta wym au to -
bu sie. Ale je śli zda rza się to w go -
dzi nach szczy tu – war to i trze ba
ich wła ści cie la upo mnieć. Na wet
je śli nie chce się otor bio ne go
miej sca za jąć. Bo mo że ktoś in ny
by chciał, tyl ko nie ma od wa gi po -
pro sić?

Wik tor To moń

„Zmęczone torby” w komunikacji
� Choć regulamin przewozów ZTM mówi wyraźnie, że na miejscach przeznaczonych
do siedzenia nie wolno umieszczać bagażu – to wielu ludzi ten zakaz ignoruje. I, jak
się okazuje, rzecz dotyczy nie tylko Warszawy.

Widok toreb
na siedzeniach jest dość
pospolity.
Ale czy pasażerowie
widzą w tym problem?
Nie.

Tra dy cyj nie już punkt, w któ -
rym za dar mo bę dzie mo żna wy -
po ży czyć jed no ślad, dzia łać bę -
dzie w Are nie Le gio no wo,
przy Chro bre go 50B. Wy star czy
do wód to żsa mo ści ze zdję ciem,
sa mo ko rzy sta nie z wy po ży czal ni
jest bez płat ne. Jed na oso ba (peł -
no let nia!) mo że wziąć jed no ra zo -
wo do czte rech ro we rów i zwró cić
je te go sa me go dnia. Punkt czyn -
ny jest przez ca ły ty dzień,
od 10.00 do 18.00. Zacz nie dzia -
łać 3 kwiet nia.

Z tej oka zji w dniu otwar cia
na naj młod szych cze kać bę dą

kon kur sy i za ba wy z na gro da mi,
na star szych – qu izy z wie dzy
o bez pie czeń stwie dro go wym.
Naj ak tyw niej si bę dą mo gli wziąć
udział w pierw szej edy cji cy klu
Ma zo via MTB Ma ra thon 2016
– pro wa dzo na bę dzie kla sy fi ka cja
miesz kań ców w ka te go rii open.

W Are nie do stęp na jest bli sko
set ka ro we rów, w tym 13 dzie cię -
cych i 18 wy po sa żo nych w dzie cię ce
fo te li ki. Mo żna też do stać ma te ria -
ły pro mo cyj ne pre zen tu ją ce naj cie -
kaw sze miej sca w oko li cy, do któ -
rych mo żna do trzeć ro we ra mi.

(red)

Znów będzie można
wypożyczyć rower
� W Legionowie ruszy kolejny sezon z wypożyczalnią
rowerów.


