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REKLAMA w „Echu” - tel. 508-125-419
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Na si pił ka rze ręcz ni nie za czę li
do brze spo tka nia w Lu bi nie.
W cią gu pierw sze go kwa dran sa
zdo ła li zdo być le d wie dwa go le
wo bec aż ośmiu prze ciw ni ka. Za -
głę bie zna ko mi cie bro ni ło od ci na -
jąc od po dań na sze go su per strzel -
ca Ti to wa i ta tak ty ka oka zy wa ła
się sku tecz na. Wciąż da wał się ta -
kże we zna ki brak na ko le To ma -

sza Ka sprza ka. A na do miar
wszyst kie go świet nie bro nił bram -
karz Za głę bia Pa tryk Ma łec ki.
Przed prze rwą uda ło się od ro bić
część strat, choć Za głę bie wciąż
pro wa dzi ło 14:10.

Dru ga po ło wa to już kon cert
gry pod opiecz nych Ro ber ta Li sa.
Na ko le od na lazł się zmien nik
Ka sprza ka – Ka mil Ciok, wciąż

tra fiał Mo choc ki, a wię cej miej sca
na par kie cie miał też Ti tow. KPR
grał szyb ko i po my sło wo, już w 43
mi nu cie do pro wa dził do re mi su
i ani na mo ment nie zwal niał tem -
pa. Błysz czał wciąż Mo choc ki,
sku tecz ność od na leź li ta kże Prąt -
nic ki i Ko wa lik. Prze wa ga na szych
pił ka rzy już do koń ca ani na mo -
ment nie by ła za gro żo na. Skoń -
czy ło się sze ścio ma bram ka mi
prze wa gi, co wy da je się przed re -
wa nżem, któ ry ro ze gra ny zo sta -
nie 23 kwiet nia w Are nie, kom -
for to wą za licz ką. Awans do fi na -
ło wej ry wa li za cji o pią te miej sce
wy da je się więc na wy cią gnię cie
rę ki.

Ob ser wu jąc tem po roz wo ju
KPR RC Le gio no wo nasz Klub
ma szan sę stać się nie tyl ko głów -
ną wi zy tów ką Le gio no wa, ale
i dru gą po Le gii spor to wą mar ką
w aglo me ra cji war szaw skiej.

(wk)

Piłkarze ręczni tworzą historię
� KPR RC Legionowo walczy o piąte miejsce w Superlidze i wygrywa. Ostatnio
pokonał w Lubinie miejscowe Zagłębie 30:24.

Błyszczał
wciąż

Mochocki,
skuteczność

odnaleźli
także

Prątnicki
i Kowalik

Awans do finałowej rywalizacji o piąte miejsce wydaje się więc
na wyciągnięcie ręki

źródło zdjęć: M
K

S Zagłębie L
ubin



Po pierw sze – ni ci z tu ne lu
O tym, że wła dze Le gio no wa

wy stą pi ły z proś bą o bu do wę tu -
ne lu na Bu kow cu w miej sce za -
kor ko wa ne go nie mi ło sier nie
prze jaz du na Kwia to wej i Po lnej
pi sa li śmy ostat nio. Od po wiedź
od ko lei nie po zo sta wia złu dzeń:
ko le ja rze na wet mi mo de kla ro wa -
nej przez ra tusz chę ci par ty cy po -
wa nia w kosz tach, bu do wać tu ne -
lu nie za mie rza ją.

Od mo wę PKP Pol skie Li nie
Ko le jo we uza sad nia ją fak tem, że
prze jazd na Po lnej zo stał nie daw -
no wy re mon to wa ny z udzia łem
środ ków unij nych i je go li kwi da -
cja mo gła by zo stać uzna na za na -
ru sze nie wa run ków do fi nan so wa -
nia, a co za tym idzie na ra zi ła by

PKP PLK na fi nan so we stra ty.
Dru gim ar gu men tem ko lei jest
fakt bli skie go są siedz twa wia duk -
tu i prze jaz du, co zda niem ko le ja -
rzy za pew nia wy star cza ją cą in fra -
struk tu rę dla prze pra wy przez to -
ry. Ten ar gu ment to tro chę strzał
ku lą w płot, bo wia dukt jest prze -
cież czę ścią tra sy tran zy to wej,
a tu nel miał by słu żyć uspraw nie -
niu ko mu ni ka cji lo kal nej.

Ko lej od bi ła przy oka zji pi łecz -
kę na stro nę władz mia sta, tłu ma -
cząc, że sko ro to PKP po nio sła
kosz ty tu ne lu na Przy stan ku, to
tu nel na Bu kow cu po win no sfi -
nan so wać mia sto. Na to zaś, jak
tłu ma czy rzecz nicz ka ra tu sza, nie
ma w bu dże cie pie nię dzy. Wy da je
się za tem, że z tu ne lu nic nie wyj -

dzie i spra wa wy pły nie na po wrót
przy oka zji ko lej nych wy bo rów.

Po dru gie – ko lej do Ze grza
Ta kże in na od grze wa na pod -

czas wy bo rów spra wa uru cho mie -
nia li nii ko le jo wej do Ze grza
na ra zie jest w po wi ja kach. Pod pi -
sa ne zo sta ły bo daj dwa li sty in ten -
cyj ne, a in we sty cja tra fi ła na li stę
re zer wo wą in we sty cji PKP
PLK. I wszyst ko za le ży od ko lei,
bo wszy scy sy gna ta riu sze li stów,
czy li sto łecz ny Za rząd Trans por tu
Miej skie go, Po wiat Le gio now ski,

czy urząd mia sta War sza wy cze ka -
ją na do ku men ta cję tech nicz ną.

Ta zaś jak za pew nia PKP PLK
„wciąż po wsta je”. Tym cza sem do -
pie ro jej przy go to wa nie i opra co -
wa nie in nych do ku men tów po zwo -
li ubie gać się o środ ki w ra mach

Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go Ma zow sze 2014–2020.
– W naj bli ższym cza sie pla no wa ne
są ko lej ne spo tka nia z pod mio ta -
mi za in te re so wa ny mi re ali za cją in -
we sty cji, do ty czą ce stop nia za -
awan so wa nia przy go to wa nia do -
ku men ta cji pro jek to wej – pi sze Jo -
an na Kaj da no wicz, rzecz nik pra so -
wa Sta ro stwa Po wia to we go w Le -
gio no wie. Pra ce nad bu do wą li nii

za pla no wa ne zo sta ły na la -
ta 2017–2020, ale czy roz pocz ną
się w ter mi nie? Nie wia do mo.
Przy po mnij my, że li nia do Ze grza
ma zo stać ze lek try fi ko wa na i zmo -
der ni zo wa na, ma po wstać no wa
sta cja Ze grze Po łu dnio we, przy -
sta nek w Wie li sze wie. Na przed łu -
żo nej tra sie mia ły by zaś kur so wać
po cią gi ZTM – S3 i S9.

(wk)

Ten po cho dzą cy z dłu go wiecz nej ro dzi ny o bo ga -
tych tra dy cjach i zdol no ściach uzdro wi ciel skich ab -
sol went in sty tu tów pa ra me dycz nych na Fi li pi nach
jest uzna wa ny za jed ne go z naj lep szych spe cja li -
stów w swo jej dzie dzi nie. Po tra fi nie tyl ko pre cy zyj -
nie wska zać za bu rze nia ener ge tycz ne ró żnych or -
ga nów, ale też sku tecz nie je wy eli mi no wać przez
na tu ral ne wzmoc nie nia sił obron nych i oczysz cza -
nie ka na łów ener ge tycz nych or ga ni zmu. Pod czas
pół go dzin ne go za bie gu ope ru je swą ener gią du cho -
wą wpły wa jąc na ca łe spek trum cho rób. Spraw dza
się przy cho ro bach we wnętrz nych, w tym no wo two -
rach, kło po tach ze sta wa mi i zmia nach reu ma tycz -
nych, le czy mi gre ny, bó le krę go słu pa, cho ro by ko -
bie ce i mę skie.

Przyj mu je na Za ci szu, ale mo żli we są też wi zy ty
do mo we czy w in nych wy bra nych przez pa cjen ta
miej scach.

Zapisy i informacje w godz. od 9 do 19
pod numerami tel.: 22 679–22–47,

605 324 865, 605 177 007.

Więcej informacji: www.filipinskieuzdrowienia.pl.

Na Zaciszu przyjmuje uzdrowiciel
� O zdolnościach filipińskich uzdrowicieli krąży wiele mitów i legend. Ile w nich prawdy?
Można się przekonać samemu, poddając się zabiegom Jamesa A. Cabelasa.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Tunel na Bukowcu: kolej rozwiała wątpliwości
� Liczyliśmy w najbliższym czasie na dwie duże inwestycje kolejowe w Legionowie. Wiadomo, że jednej nie będzie,
a druga wciąż nie jest do końca pewna.

Le gio now ska dro gów ka za -
trzy ma ła w Wierz bi cy mło de go
kie row cę z War sza wy, któ ry
prze kro czył do zwo lo ną pręd kość
nie mal o 100 ki lo me trów na go -
dzi nę. Je chał w te re nie za bu do -
wa nym, pra wo jaz dy miał od lip -
ca ubie głe go ro ku. Dłu go się
nim nie na cie szył, bo po ta kim
wy kro cze niu „miś ki” za bra ły mu
je na trzy mie sią ce.

No i sa mi po wiedz cie – tyl ko
skoń czo ny du reń je dzie „w za bu -

do wa nym” pra wie 150 na go dzi nę.
W su mie to na wet na au to stra dzie
miał by prze kro cze nie – tam mo -
żna naj szyb ciej je chać o 10 km/h
wol niej niż re kor dzi sta…

Fu lik idzie o za kład, że jed -
nym z pierw szych zdań wy po wie -
dzia nych po in for ma cji o za trzy -
ma niu pra wa jaz dy by ło nie -
śmier tel ne „Oj ciec mnie za bi je”.
Al bo ja kaś je go wa ria cja.

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

Rekordzista – przekroczył
prędkość o 99 km/h
� Głupich nie sieją – sami się rodzą. Najgorzej
jednak, gdy osiągną już pewien wiek, w którym
głupota może się objawić np. na drodze…Odmowę

PKP Polskie Linie Kolejowe
uzasadniają faktem,
że przejazd na Polnej
został niedawno
wyremontowany
z udziałem środków
unijnych i jego likwidacja
mogłaby zostać
uznana za naruszenie
warunków
dofinansowania, a co
za tym idzie naraziłaby PKP
PLK na finansowe straty.

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
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Cho dzi o trzy dział ki le śne
o po wierzch ni łącz nej nie mal
5 tys. m2. Jed nym z po wo dów
sprze da ży dzia łek jest – jak przy -
zna je rzecz nicz ka ra tu sza Ta ma -
ra Myt kow ska – zre ali zo wa nie
za kła da nych do cho dów w te go -
rocz nym bu dże cie mia sta. Ra tusz
roz pi sał już prze tar gi zwią za ne
ze sprze da żą tych dzia łek.
Wszyst kie trzy dział ki (mie rzą ce
po 1,45 tys. m2 ka żda), po ło żo ne
są przy uli cy Brzo zo wej, w miej -
sco wym pla nie za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go prze zna czo ne
są pod jed no ro dzin ne bu dow nic -
two miesz ka nio we. Nie mo żna
w przy szło ści po dzie lić ich

na mniej sze czę ści, a ta kże
wznieść na nich wię cej niż je den
bu dy nek miesz kal ny. Po nad to
no wy wła ści ciel bę dzie mu siał
utrzy mać na za ku pio nym te re -
nie 70% do tych cza so wej zie le ni.

Aby zwięk szyć do cho dy mia -
sta, rad ni chcą ta kże sprze dać
trzy in ne za le sio ne dział ki. Dwie
z nich o łącz nej po wierzch ni po -
nad 3 tys. m2 le żą przy uli cy Li -
sto pa do wej, jed na zaś li czą ca
1,5 tys. 2 przy uli cy Ga brie la Na -
ru to wi cza na le gio now skim Przy -
stan ku. Cóż. Nie by ło nas, był
las. Nie bę dzie nas, la su pew nie
też już nie bę dzie.

(wk)

Miasto potrzebuje pieniędzy. Rusza sprzedaż działek
� Radni zgodzili się na sprzedaż kolejnych leśnych działek na terenie III Parceli. Miasto ogłosiło przetargi.

Na wszystkich działkach można postawić dom jedorodzinny

Dość czę sto spo ty kam się z opi -
nia mi ro dzi ców, że w przed szko lu
in te gra cyj nym ich dziec ko szyb ko

„nad go ni”, zmniej szą się je go
trud no ści, a przez kon takt ze
zdro wy mi ró wie śni ka mi rów nież

po czu je się le piej. War to zwró cić
uwa gę na fakt, że wa run kiem ta -
kiej efek tyw nej in te gra cji jest po -
sia da nie przez dziec ko nie peł no -
spraw ne kil ku klu czo wych umie -
jęt no ści: ko mu ni ka cyj nych, spo -
łecz nych oraz w za kre sie sa mo -
dziel no ści.

Ro dzic po wi nien od po wie dzieć
so bie na wie le py tań. Czy mo je
dziec ko po tra fi ko mu ni ko wać się
z oto cze niem wer bal nie lub po -
przez al ter na tyw ną me to dę ko -
mu ni ka cji np. ksią żkę ko mu ni ka -
cyj ną? Czy mo je dziec ko po tra fi
się ba wić, uczest ni czy w za ba wach
z in ny mi, czy za pra sza je
do wspól nej za ba wy? Czy uczy się

no wych umie jęt no ści po przez ob -
ser wa cję i na śla do wa nie? Czy
mo je dziec ko po tra fi pa no wać
nas agre sją i zło ścią, czy wy ma ga
sta łych wzmoc nień i cią głe go bu -
do wa nia mo ty wu ją ce go śro do wi -
ska?

Je śli dziec ko po tra fi sa mo dziel -
nie lub z nie wiel kim wspar ciem
po dą żać za na uczy cie lem i być
rze czy wi stym człon kiem gru py, to
po byt w przed szko lu in te gra cyj -
nym bę dzie roz wo jo wym, do brym
do świad cze niem dziec ka. Ale gdy
ko niecz ne jest do pie ro zbu do wa -
nie w nim ww. umie jęt no ści, wy -
bór przed szko la te ra peu tycz ne go
bę dzie lep szym roz wią za niem.

Mo żli wość pra cy in dy wi du al nej
i w bar dzo ma łych gru pach 4-
lub 6-oso bo wych pod sta łą opie ką
dwóch na uczy cie li -te ra peu tów,
po zwa la na do pa so wa nie się
do po trzeb dziec ka na da nym eta -
pie roz wo ju, pra cy na ró żnych po -
zio mach (ko mu ni ka cyj nym, spo -
łecz nym, po znaw czym) z ka żdym
dziec kiem, re du ko wa nia trud nych
za cho wań, ale też wy do by wa nia
i bu do wa nia je go po ten cja łu.

Niepubliczne Przedszkole
Terapeutyczne „Dobry Start”, 

ul. Internetowa 33 i ul. Okrągła 48
www.przedszkole-dobrystart.pl

tel. 532–429–355.

Integracja czy terapia? Jakie przedszkole wybrać?
� Jakie przedszkole wybrać dla malucha z niepełnosprawnością? Przedszkole masowe, integracyjne albo przedszkole terapeutyczne – nastawione
na intensywną terapię i edukację w małych grupach? Pytamy Małgorzatę Przycką – założycielkę przedszkola terapeutycznego „Dobry Start”.



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

Wiel kie otwar cie se zo nu kon -
cer to we go od bę dzie się na in au -
gu ra cję dłu gie go ma jo we go week -
en du – w so bo tę 30 kwiet nia.
W Cen trum Kon fe ren cyj no -Re -

kre acyj nym Pro me na da w Bia ło -
brze gach od bę dzie się Di sco Pik -
nik, na któ rym wy stą pią Ma rio
Bi schin, De fis, Cza do man i Bo bi,
a gwiaz dą wie czo ru bę dzie ze spół

Ze no na Mar ty niu ka – Ak cent.
Po czą tek prze wi dzia ny jest na go -
dzi nę 15:00 a pierw sze kon cer ty
roz pocz ną się od go dzi ny 17:00
i po trwa ją do pół no cy.

Prócz atrak cji mu zycz nych
na te re nie im pre zy bę dą punk ty
ga stro no micz ne, a do dys po zy cji
uczest ni ków bę dą ta kże dłu ga
piasz czy sta pla ża i mo lo. Nie za -
brak nie rów nież roz ry wek dla naj -
młod szych. Do stęp ne bę dą zje -
żdżal nie, pla ce za baw, prze jazd
ku cy kiem, ku le wod ne oraz gry
i za ba wy z ani ma to ra mi. Koszt bi -
le tu to 35 zł. Dzie ci do lat 12
– wstęp gra tis.

Dla wszyst kich, któ rzy chcie li by
zo stać w Pro me na dzie na dłu żej,
or ga ni za to rzy prze wi dzie li im pre -
zę na dzień ko lej ny. Bę dzie to:
Ho use Mu sic Fe sti val, czy li im -
pre za o cha rak te rze klu bo wo -ho -
use owym, na któ rej za gra ją zna ni
dj'e: Ne ewald, DJ W, Mi cro, Ma -
tush, Pie tras i Fill.

Trzy dnio wą im pre zę trwa ją cą
od 1 do 3 ma ja pod ha słem „Ak -
tyw na ma jów ka z zum bą” przy go -
to wał La wen da Park Ho tel w Ja -
chran ce. W ra mach atrak cji: co -
dzien ne za ję cia z zum bą, spa ce ry
nor dic wal king, ogni sko na ta ra -
sie, grill, plac za baw dla dzie ci, bi -
lard, bo isko do siat ków ki pla żo -
wej oraz pił ki no żnej, wy po ży czal -
nia sprzę tu wod ne go (pry wat na
przy stań przy obiek cie). W ce -
nie 333 zł od oso by są ta kże dwa
noc le gi. Po dob ne ofer ty ma jów -
ko we przy go to wa ły zresz tą i in ne
ośrod ki i ho te le na za le wem:
Wind sor i War sza wian ka w Ja -
chran ce, czy 500 w Ze grzu.

Oczy wi ście nad za lew mo żna
po je chać ta kże na wła sną rę kę.
Je śli po go da do pi sze, to na praw -

dę do bre miej sce na trzy dnio wy
ma jo wy wy pad. Bę dą już czyn ne
wy po ży czal nie ka ja ków i ro we -
rów wod nych, więc znaj dzie się
coś dla mi ło śni ków ak tyw ne go
wy po czyn ku na wo dzie, wiel bi -
cie le ko lar stwa ma ją tu raj w po -
sta ci sie ci le śnych szla ków,
w oko li cy są ta kże in ne atrak cje:
park li no wy, aqu apark. Nu dzić
się więc nad Ze grzem pew nie
nikt nie bę dzie.

A co w Le gio no wie?
Z ko lei przy Are nie Le gio no -

wo 3 ma ja ama to rzy i mi strzo wie
kuch ni po ka żą, ja kie sma ki mo -
żna uzy skać, gdy na rusz cie po ło -
ży się wo ło wi nę. Be ef&Grill to
no wa od sło na kon kur su ga stro no -
micz ne go skie ro wa ne go do ama -
to rów sztu ki gril lo wa nia. Ju ry zło -
żo ne z ama to rów i za wo dow ców,
pra cu ją ce pod kie run kiem Łu ka -
sza Ka wal le ra, wy bie rze naj -
smacz niej sze da nie, a je go au to -
rzy otrzy ma ją atrak cyj ne na gro dy.
Gwiaz dą wie czo ru bę dzie ze spół
Ak cent, czy li kto nie zo ba czy ich
w Ze grzu, bę dzie miał oka zję
w Le gio no wie. Wy stą pi też świet -
nie ba wią cy pu blicz ność Exa ited.

Nie za brak nie atrak cji dla naj -
młod szych: bę dą mo gli obej rzeć
i wziąć ak tyw ny udział w przed -
sta wie niu te atral nym, a ta kże po -
dzi wiać wy stę py gru py ta necz nej
Bor n2Dan ce czy dzie cię ce go ze -
spo łu Sza chraj. Po raz pierw szy
w Le gio no wie od bę dzie się ta kże
zlot fo od truc ków.

(wk)

Majówka nad Zalewem Zegrzyńskim: dyskoteka i inne atrakcje
� Długi weekend majowy to jak zwykle nieoficjalny początek sezonu imprezowego nad Zalewem Zegrzyńskim. Będą dyskoteki, koncerty, a
miłośnicy innych atrakcji mogą jak zwykle pojeździć na rowerach, czy popływać kajakiem.

W okolicach Jeziora Zegrzyńskiego są piękne trasy dla rowerzystów

źródło: jeziorozegrzyńskie.pl

Po koncercie na kajak? Czemu nie?

źródło: C
K

R
 P

rom
enada
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We dle kon cep cji zgło szo nej
przez rad ne go Prze my sła wa Ci -
choc kie go uli ca Hu ba la mia ła by
zo stać po łą czo na z uli cą Kró lo wej
Ja dwi gi. Dziś w Hu ba la mo żna wje -
chać i wy je chać je dy nie od So wiń -
skie go. W do dat ku uli ca jest cia sno
za sta wio na sa mo cho da mi. Zmian
w oko li cy miesz kań cy do ma ga ją się
od daw na. Na rze ka ją, że w go dzi -
nach szczy tu trud no stąd wy je chać,
a jesz cze trud niej swo bod nie po ru -
szać. Pro jekt Ci choc kie go zda je się
nie źle li kwi do wać bo lącz ki ze swo -
bo dą prze jaz du, choć oczy wi ście
kło po tów par kin go wych nie roz wią -

że. To, że uli ca bę dzie jed no kie run -
ko wa ma swo je wa dy, ale z dru giej
stro ny po zwo li unik nąć zwięk sze nia
ru chu i ry zy ka, że Hu ba la sta nie się
dro gą prze lo to wą.

W naj bli ższym cza sie kon cep cja
bę dzie kon sul to wa na z miesz kań -
ca mi oko licz nych blo ków. – Chcę
oso bi ście ze brać pod pi sy pod pla -
no wa ną prze bu do wą tych dwóch
ulic – mó wi Prze my sław Ci choc ki.
Mia sto pó ki co prze zna czy ło 7
tys. zł na wy ko na nie pro jek tu
prze bu do wy.

War to?
(wk)

Warto połączyć Hubala
z Królowej Jadwigi?
� Po przebudowie Hubala stałaby się ulicą jednokierunkową,
z której można byłoby wyjechać na Królowej Jadwigi
z nakazem skrętu w prawo. Dobry pomysł?

Pre mier Jó zef Cy ran kie wicz
uwiel biał wy je żdżać na week en dy
do Ja dwi si na, gdzie – w daw nym
pa ła cy ku Ra dzi wił łów – znaj do -
wał się ośro dek rzą do wy. Prze je -
żdżał wów czas przez Le gio no wo.
W la tach 60. ruch sa mo cho do wy
nie był wpraw dzie zbyt du ży, ale
po cią gi przez Le gio no wo w kie -
run ku Na siel ska i da lej Gdy ni,
Tłusz cza i Ze grza jeź dzi ły dość
czę sto, więc prze jazd ko le jo wy był
za mknię ty nie rza dziej niż dziś.
Gdy za któ rymś ra zem Cy ran kie -
wicz czar nym Mer ce de sem (co
by ło ewe ne men tem, bo dy gni ta -
rze dla pod kre śle nia wiel ko ści ra -
dziec kiej my śli tech nicz nej uży wa -
li ra czej Wołg) na tra fił na za -
mknię ty prze jazd, na stą pi ła epo -
ko wa dla na sze go mia sta chwi la.

Cy ran kie wicz aku rat bar dzo się
spie szył. Gdy nad je chał,
przed prze jaz dem sta ło już kil -
kana ście aut. Wóz pre mie ra omi -
nął je z le wej stro ny i za je chał
pod sam szla ban bez ko lej ki. Klak -
so nem dał znać. Bez re zul ta tu.
Prze jazd dłu go nie był otwie ra ny,
a przed bud ką sie dział star szy dró -
żnik i pa lił pa pie ro sa. Pre mier nie
wy trzy mał. Ener gicz nie wy siadł ze
swej li mu zy ny, zdjął ka pe lusz z ły -

sej gło wy i za ma chał na dró żni ka.
Ten pre mie ra roz po znał – wszak
je go sa mo chód nie był tu rzad kim
wi do kiem – a cha rak te ry stycz ną fi -
zjo no mię znał ka żdy. Ale na żą da -
nie, by na tych miast otwo rzył szla -
ban, wzru szył tyl ko ra mio na mi
i fleg ma tycz nie od po wie dział, że
na wet pre mier nie ma pra wa roz -
ka zy wać ko lei. Jak za dzwo nią te le -
fo nem, że mo że otwie rać, to otwo -
rzy, a jak nie za dzwo nią, to nie
otwo rzy. Trze ba cze kać.

Od po wiedź dró żni ka po noć za -
mu ro wa ła Cy ran kie wi cza. Od wró -
cił się do cie ka wie przy pa tru ją -
cych się zaj ściu kie row ców i aby
ra to wać nad wy rę żo ny au to ry tet
za po wie dział, że już on oso bi ście
za dba, że by wresz cie da ło się nor -
mal nie jeź dzić szo są ze grzyń ską
i że naj da lej za trzy mie sią ce
od tej chwi li roz pocz nie się bu do -
wa wia duk tu nad to ra mi. Nikt
w to wte dy nie wie rzył, bo nie ta -
kie obiet ni ce wła dza na ro do wi
skła da ła. Ale…Cy ran kie wicz sło -
wa do trzy mał. Rze czy wi ście trzy
mie sią ce póź niej za czę ła się bu do -
wa wia duk tu. Nie któ re ele men ty
be to no wych słu pów spro wa dzo no
na żą da nie pre mie ra ze Szwe -
cji. I wia dukt po wstał. Słu żył dłu -

gie la ta, dłu go jesz cze na zy wa ny
„wia duk tem Cy ran kie wi cza”. Do -
pie ro nie daw no, już w XXI wie ku
prze szedł grun tow ną prze bu do wę.
Za py ta cie pań stwo „Co z dró żni -

kiem?” Ano, cie ka we. Mo żna by
się spo dzie wać, że w naj lep szym
ra zie stra cił pra cę. Otóż nie. Zo -
stał na sta no wi sku. Do stał na wet
po chwa łę za wzo ro we peł nie nie
obo wiąz ków.

(wk)

Na pod sta wie re la cji ro dzi ców
oraz Jac ka Iwasz kie wi cza za -
miesz czo nej w ksią żce Sła wo mi ra
Ko pe ra „Ko bie ty wła dzy PRL”

Komu zawdzięczamy wiadukt? 

Dróżnik, który postawił do pionu premiera
� Wiadukt nad linią kolejową w Legionowie został zbudowany w latach
sześćdziesiątych. Na osobiste polecenie… samego premiera, który miał dość
czekania na otwarcie szlabanu na przejeździe kolejowym.

Na żądanie
premiera, by natychmiast
otworzył szlaban, dróżnik
wzruszył tylko ramionami
i flegmatycznie
odpowiedział, że nawet
premier nie ma prawa
rozkazywać kolei. Jak
zadzwonią telefonem, że
może otwierać, to
otworzy, a jak nie
zadzwonią, to nie otworzy.
Trzeba czekać.



Obie uli ce ge ne ral ne go re mon tu
do ma ga ją się od dość daw na. Urząd
mia sta ogło sił w dru giej po ło wie mar -
ca prze targ na prze bu do wę Wrzo so -

wej na od cin ku od ul. Po lnej do Wą -
skiej, oraz ul. Wą skiej na od cin ku
od Wrzo so wej do To ro wej, a wła ści -
wie już Szwaj car skiej. Wy re mon to wa -

ne jezd nie ma ją mieć na wierzch nię
z kost ki bru ko wej. Wy bu do wa ne zo -
sta ną przy nich ta kże chod ni ki oraz
cał ko wi cie prze bu do wa ne wjaz dy
na po se sje. Wy ko na ne zo sta nie ta kże
od wod nie nie dróg. Obie uli ce ma ją
też zo stać na no wo ozna ko wa ne.

Prze targ roz strzy gnię ty zo sta nie
w kwiet niu, a pra ce ru szą we dle
za pew nień ra tu sza nie póź niej niż
w ma ju. In we sty cja kosz to wać
ma 280 tys. zł., a wy ko naw ca zo bo -
wią za ny bę dzie ukoń czyć re mont
w cią gu 40 dni, za tem wszyst ko
wska zu je na to, że miesz kań cy
jesz cze przed wa ka cja mi bę dą mo -
gli się cie szyć no wy mi uli ca mi.

(wk)

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·744 mkw budowlana – Wólka Radz. 109 tys.
VIVA INVEST 501-541-085
·Kobiałka/Tęczowa – 672 mkw – 155 tys. VIVA
INVEST 501-541-085

DAM PRACĘ
·Obecnie poszukujemy pracowników ochrony
oraz pracowników do sprzątania na terenie
Warszawy, posiadających orzeczony stopień
niepełnosprawności. Zatrudnimy przedstawicieli
handlowych. Oferty CV z orzeczeniem proszę
przesyłać drogą mailową: biuro@uniwersum.pl
lub zgłaszać telefonicznie 22 632-44-85 wew. 615
·Restauracja McDonald's przy ulicy Modlińskiej,
oraz Klasyków (nowo budowana) zatrudni
pracowników do pracy w kuchni, obsługi klientów
oraz prac porządkowych w godzinach nocnych.
OFERUJEMY: – umowę o pracę (etat uzależniony
m.in. od dyspozycyjności) – płatne szkolenia od
pierwszego dnia pracy – elastyczny czas pracy
– dostosowany do dyspozycyjności – szkolenia
i możliwość rozwoju zawodowego – pracę
w przyjaznym zespole. Do zadań pracownika
restauracji należy obsługa Gości przy kasie,
przygotowywanie posiłków w kuchni, dbanie
o czystość w restauracji. OCZEKUJEMY: – chęci do
pracy – zaangażowania – uśmiechu i pozytywnego
nastawienia. Oferta skierowana także do osób
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Nie
wymagamy doświadczenia na podobnym stanowisku,
wszystkiego Cię nauczymy. Zainteresowane osoby
prosimy o kontakt telefoniczny 664-148-595 mailowy
(pl-00098mgr@pl.mcd.com) lub zapraszamy do
restauracji przy ul Modlińskiej

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·BMW serii 5 F10 do Ślubu tel. 536-407-403
·Holowanie 513-513-988

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
·Szkolenia BHP i PPOZ tel. 798-696-510

DOM I OGRÓD
·Sprzątanie domów, koszenie trawy,
glebogryzarka tel. 571-398-521

KOMPUTERY
·Obsługa Komputera, Internetu, 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

OGŁOSZENIA DROBNE Elektryk 506-506-006

FINANSE

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

warunki w bankach. Konsolidujemy
TRUDNE SPRAWY. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

·Potrzebujesz gotówki – bez BIK 577-990-316

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

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
·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-513-988

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

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
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Idą zmiany na Bukowcu
� Już w maju ruszą pracę nad przebudową ulic Wrzosowej i Wąskiej na Bukowcu.
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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

Na po cząt ku mie sią ca war to
– je śli jesz cze te go nie zro bi li śmy
– zdjąć z ro ślin ich zi mo we osło ny
oraz do ko nać cięć na drze wach
i krze wach. Szcze gól nie zy ska ją

na tym ró że, ale trze ba też pa mię -
tać o cię ciach tych ro ślin, któ re
zdą ży ły już prze kwit nąć: for sy cje,
po rzecz ki al pej skie i wierz by
szcze pio ne na pniu.

Trze ba też za dbać o traw nik
– oczy ścić go z resz tek opa dłych li -
ści, na wie trzyć gle bę, wy rów nać po -
zi mo we nie rów no ści i do siać tra wy
tam, gdzie są wi docz ne bra ki. Mo -
żna też siać do grun tu jed no rocz ne
ro śli ny ozdob ne. A po za tym – mą -
drze za in we sto wać w usłu gi pro fe -
sjo na li sty, któ ry gwa ran tu je fa cho -
wą opie kę nad na szym ogro dem,
do ra dzi, co i kie dy war to w nim po -
sa dzić i spra wi, że bę dzie on ze
wszech miar wy jąt ko wy.

Ogrody Tuszyńska
Projekty, zakładanie,
pielęgnacja ogrodów

607 617 744

Obudź swój ogród na wiosnę
� Kwiecień to ostatnie chwile, by przygotować ogród na wiosenną eksplozję
zapachów i barw. Z Justyną Tuszyńską, architektem krajobrazu, rozmawiamy o tym,
na co trzeba zwrócić teraz szczególną uwagę.
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Bu do wa pa wi lo nów roz po czę ła
się w lip cu ubie głe go ro ku. No we
pa wi lo ny zo sta ły po sta wio ne
w trzech cią gach han dlo wo -usłu -
go wych o łącz nej po wierzch ni po -
nad 300 m2. Wzdłuż bu dyn ków po -
wsta ją za da szo ne pa sa że, a obok
miej sca par kin go we dla klien tów.
Trze ba przy znać, że te ren usy tu -
owa ny prze cież nie opo dal ra tu sza
na resz cie wy glą da tak jak na cen -
trum mia sta przy sta ło. Pa wi lo ny są
nie zbyt wy so kie, pro ste i wy jąt ko -

wo do brze wpi su ją się w oto cze -
nie.

Kto bę dzie w nich han dlo wał?
We dle za pew nień Spół dziel ni

pierw szeń stwo bę dą mie li kup cy,
któ rzy han dlo wa li tu przed re -
mon tem, na drew nia nym ba zar ku.
W 2012 ro ku SML -W wy po wie -
dzia ła im umo wy dzie rża wy.
Od tam te go cza su wciąż trwa ły
per trak ta cje. We dle po my słu za -
rzą du za pa wi lo ny mie li za pła cić

kup cy, któ rzy w ten spo sób sta li by
się ich wła ści cie la mi. W 2014 r.
spół dziel nia pod pi sa ła umo wy
na bu do wę lo ka li z oso ba mi, któ re
wcze śniej pro wa dzi ły dzia łal ność
go spo dar czą na te re nie ba zar ku.

Kup cy nie bę dą pła ci li czyn szu.
Bę dą wła ści cie la mi bu dyn ków.
Nie wia do mo jed nak wciąż, na ja -
kich za sa dach ma się od by wać od -
da wa nie kup com pa wi lo nów i czy
wszy scy do tych cza so wi han dlow cy
zde cy du ją się je wy ku pić. Nie któ -

rzy mó wią, że 100 ty się cy, choć by
roz ło żo ne na ra ty, to za kil ka na -
ście me trów po wierzch ni han dlo -
wej nie co za du żo jak na ich mo -
żli wo ści. Tym bar dziej że nie wia -
do mo, czy po prze rwie na no wy

ba za rek wró cą klien ci. Nie któ rzy
z kup ców już wcze śniej zgła sza li
spa dek ob ro tów. Osta tecz na za -
tem li sta na byw ców ma zo stać
usta lo na w ma ju.

(wk)

Bazar po metamorfozie
� W czerwcu wznowi działalność minibazar przy Sowińskiego. Finiszuje jego
metamorfoza. Zamiast byle jakich budek i blaszanych straganów stanęło tu
16 nowoczesnych pawilonów.

Zau wa żo ny przez na sze go
Czy tel ni ka za przęg cią gnię ty jest
przez dziar skie go ko nia – mo że
i przy da ło by mu się koń skie SPA
w po sta ci zgrze bła, ale na za bie -
dzo ne go czy szcze gól nie za nie -
dba ne go nie wy glą da. Zresz tą
nie ma się cze mu dzi wić – koń
w go spo dar stwie za wsze miał
miej sce ho no ro we i je go stan był

wi zy tów ką go spo da rza.
A przy oka zji – czy wie cie, że
znik nię cie kon nych za przę gów
wpły nę ło na po pu la cję wró bla
w Pol sce? Ten nie gdyś po pu lar -
ny ptak ży wił się m.in. owsem,
czy li pod sta wą zbi lan so wa nej
koń skiej die ty. Gdy za bra kło ko -
ni – za bra kło też wró bli…

(wt)

Migawka z okolicy

Coraz rzadszy widok…
� …ale wciąż jeszcze spotykany. A przecież jeszcze
niedawno furmanka zaprzężona w konia nie była
niczym nadzwyczajnym.

Pawilony są niezbyt wysokie, proste i wyjątkowo dobrze wpisują się w otoczenie




