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By łem nie daw no w Par ku
Zdro wia z dzieć mi na spa ce rze.
W to wa rzy stwie dziad ka. Dzie ci
lu bią tam cho dzić. Cie ka wi je tę -
żnia, si łow nia. I wła śnie na si łow -
ni, na któ rej by ło zresz tą nie mal
pu sto, dzie cia ki się ba wi ły. Ani ci -
cho, ani spe cjal nie gło śno. Ot, jak
to dzie ci. Wte dy z jed nej z ła wek
pod niósł się ja kiś krzep ki star szy
pan i za czął krzy czeć, że to jest
miej sce dla eme ry tów, nie dla
dzie ci i ma my się wy no sić. Pró bo -
wa łem roz ma wiać, per swa do wać.
Nie da ło się. Awan tur nie lu bię,

dzia dek się wściekł, dzie cia ki wy -
stra szy ły. Po szli śmy.

Mój przy pa dek, jak się oka zu je,
nie był od osob nio ny. O po dob -
nych zda rze niach pi sał nie daw no
le gio now ski por tal. Re gu la min nie
za bra nia dzie ciom prze by wać
w par ku, ale nie mo żna tu jeź dzić
na rol kach, na ro we rach. I mo że
to jest na wet w po rząd ku. W koń -
cu miejsc słu żą cych dzie cię cej roz -
ryw ce w mie ście kil ka już jest. Na -
wet w oko li cy. Niech se nio rzy ma -
ją skra wek prze strze ni, w któ rej
nie bę dą mu sie li uwa żać na rol ko -

wi czów i ro we rzy stów. Ale nie daj -
my się też zwa rio wać. Czy do par -
ku nie mo że się wy brać bab cia
z wnucz kiem? Cie ka we, jak ten
po ucza ją cy mnie star szy pan czuł -
by się, gdy by ktoś wy rzu cił go
z pla cu za baw? Prze cież to ab surd.

Rzecz nicz ka ra tu sza Ta ma ra
Myt kow ska tłu ma czy, że se nio rzy
chcą miej sca, w któ rym bę dą mo gli
od po cząć z da la od gwa ru i zgieł -
ku. I Park Zdro wia jej zda niem de -
dy ko wa ny jest wyłącznie star szym
miesz kań com. I to sło wo „wy łącz -
nie” bar dzo mi się nie po do ba.
Niech park zdro wia, tę żnia i si łow -
nia rze czy wi ście słu żą ja ko miej sce
przy ja zne se nio rom, ale niech nie
bę dą prze zna czo ne wy łącz nie dla
nich. Na praw dę nie w za ka zach
i two rze niu gett dla tych, czy in -
nych grup spo łecz nych, czy wie ko -
wych wie dzie dro ga do in te gra cji.
Ta kże mię dzy po ko le nio wej. Ro zu -
miem, że lu dzie star si czu ją się
w wie lu miej scach dys kry mi no wa -
ni. I z ta ki mi prze ja wa mi dys kry mi -
na cji trze ba wal czyć, a nie two rzyć
sy tu ację, w któ rej od po wia da się
dys kry mi na cją i prze gi na przy sło -
wio wą pa łę w dru gą stro nę. To mo -
że po staw my przy par ku stra żni ka
i niech wpusz cza tyl ko oso by
po sześć dzie siąt ce al bo za oka za -
niem le gi ty ma cji eme ryc kiej? Wte -
dy pój dzie my z dziad kiem grać
w sza chy gdzie in dziej, bo obaj je -
ste śmy za mło dzi na ten park. Ja
z ra cji wie ku, on du cho wo.

(wk)

Wynoś się z parku!
� Park Zdrowia przy legionowskiej Arenie w zamierzeniu służyć miał przede wszystkim
osobom starszym. I to jest w porządku. Ale przede wszystkim nie znaczy wyłącznie.



Tra sa tra dy cyj nie pro wa dzić bę dzie przez la sy cho to mow skie. Uczest -
ni cy co raz bar dziej pre sti żo we go bie gu głów ne go tak jak w ubie głych
la tach po ko na ją dy stans 10 km. Nie za brak nie rów nież kon ku ren cji dla
ro dzin i naj młod szych. Dla dzie ci i ich ro dzi ców wy zna czo na zo sta nie
li czą ca 2 km tra sa ro dzin na, któ rą trze ba bę dzie po ko nać wspól nie i ra -
zem prze kro czyć li nię me ty. Bieg ma cha rak ter roz ryw ko wy, ma za chę -
cić dzie ci do bie ga nia w for mie za ba wy nie ry wa li za cji, dla te go nie bę -
dzie mie rzo ny czas.

Po raz pierw szy w hi sto rii Bie gu Po Zło te Jabł ko za pla no wa na zo sta -
ła kon ku ren cja dla mi ło śni ków Nor dic Wal king. Dy stans do po ko na nia
to 10 km le śnej ście żki.

Na zwy cięz ców bie gu głów ne go na me cie cze kać bę dzie tro feum
w po sta ci Zło te go Jabł ka, wszy scy do sta ną pa miąt ko we me da le.

Za pi sy uczest ni ków od by wa ją się elek tro nicz nie, na stro nie in ter ne -
to wej im pre zy: www.bieg po zlo te ja bl ko.pl.

(wk)
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Bieg po Złote Jabłko
� W niedzielę 22 maja odbędzie się trzecia edycja
„Biegu po Złote Jabłko”.

Przed szko la ki wra ca ją na uli cę
Ja giel loń ską 40 do bu dyn ku
opusz czo ne go przez pry wat ne
przed szko le „Baj ko wy Dom”.
Od wrze śnia na Ja giel loń skiej

znów za cznie dzia łać przed szko le
z trze ma od dzia ła mi, de dy ko wa ne
naj młod szym miesz kań com Le -
gio no wa. Przede wszyst kim trzy -
lat kom, któ re nie zo sta ły przy ję te

do in nych miej skich pla có wek.
Przed szko le bę dzie pro wa dzo ne
przez KZB Le gio no wo i bę dzie
dzia ła ło na ta kich sa mych za sa -
dach jak pla ców ki pu blicz ne. Bę -
dzie obo wią zy wa ła ta ka sa ma
opła ta go dzi no wa, dzie ci bę dą
mia ły za pew nio ną opie kę lo go pe -
dy oraz za ję cia do dat ko we na ta -
kich sa mych za sa dach jak w pla -
ców kach pu blicz nych.

Pre zes KZB Ire na Bo guc ka
mó wi: – Ma my już wszyst kie po -
trzeb ne cer ty fi ka ty i do ku men ty,
za czy na my re kru ta cję ka dry,
aby 1 wrze śnia być w peł nej go to -
wo ści na przy ję cie ma lu chów.

Przed szko le, któ re mu nada na
zo sta ła na zwa „We so łe sów ki”,
wła śnie roz po czy na re kru ta cję.
Wię cej in for ma cji: www.kzb -le -
gio no wo.pl.

(wk)

Przedszkole dla trzylatków
� Pisaliśmy niedawno o dramatycznej sytuacji
z przedszkolami w Legionowie. Jest kolejna dobra
wiadomość.

Dla cze go war to mieć peł no -
moc ni ka? Me ce nas nie bę dzie
prze ra żo ny py ta nia mi są du, rze -
czo wo przed sta wi Pań stwa sta no -
wi sko w spra wie czy wresz cie bez
emo cji za da świad kom wła ści we
py ta nia. My śli cie Pań stwo, że
kosz tu je to ma ją tek, są bo wiem
praw ni cy, któ rym za za ję cie się
naj prost szą spra wą trze ba pła cić

po kil ka na ście czy na wet kil ka -
dzie siąt ty się cy zło tych. Wca le nie
mu si tak być! Dla cze go klient nie
mógł by do raź nie ko rzy stać z po -
mo cy rad cy praw ne go, pła cąc mu
za obec ność na kon kret nej roz -
pra wie? Ta ką pro po zy cję, obej -
mu ją cą po moc są do wą, przy go to -
wa ła Kan ce la ria Lex Na wi ga tor.
Nie in we stu jąc astro no micz nych

pie nię dzy, już za kil ka set zło tych
mo gą Pań stwo spać spo koj nie, nie
mar twiąc się jak prze bie gnie pla -
no wa na wi zy ta w są dzie. Wy star -
czy za dzwo nić, umó wić się
na kon sul ta cję i po dać pla no wa ny
ter min roz pra wy. Dzię ki obec no -
ści me ce na sa z Lex Na wi ga tor,
mo gą być Pań stwo pew ni, że w są -
dzie wy pad ną pro fe sjo nal nie, bę -
dą w peł ni bez piecz ni i po pro stu
sa mi so bie nie za szko dzą z po wo -
du nie zna jo mo ści pro ce dur.

Kon sul ta cje z praw ni kiem naj -
le piej roz po cząć znacz nie wcze -
śniej, za nim doj dzie do roz pra wy
są do wej – je śli np. urząd skar bo -
wy czy ZUS wzy wa nas do za pła -
ty za le głych po dat ków, bank wy -
sy ła fir mę win dy ka cyj ną al bo
wie rzy ciel sprze da je nasz dług.

Kan ce la ria Lex Na wi ga tor
www.le xna wi ga tor.pl

tel. 511–525–050

Nie idź sam na rozprawę!
Pomoc sądowa dla każdego
� Co robić, gdy dostajemy list z wezwaniem na rozprawę? Można oczywiście
samodzielnie stawić się przed sądem i próbować walczyć o swoje na własną rękę.
Warto jednak mieć świadomość ryzyka, z jakim się to wiąże – zwłaszcza jeśli drugą
stronę reprezentuje adwokat lub radca prawny. Czy stać nas na starcie z kimś, dla
kogo prawo i reguły procesowe to dzień powszedni? Szczególnie jeśli od wyniku
rozprawy zależy nasza przyszłość.
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Już w ma ju w ka len da rzu jest
spo ro im prez. Po wspól nym gril lo -
wa niu przy mu zy ce di sco po lo, 14
ma ja bę dzie mo żna się wy brać
do Are ny na pik nik ro we ro wy,
a wie czo rem na le gio now ską Noc
Mu ze ów, 1 czerw ca jak co ro ku bę -
dzie im pre za z oka zji dnia dziec ka,
ale praw dzi wą kul mi na cją se zo nu

bę dą Dni Le gio no wa. Zwłasz cza
kon cert, któ ry od bę dzie się 25
czerw ca za po wia da się bar dzo
atrak cyj nie. W tym ro ku od bę dzie
się we współ pra cy z 1 Pro gra mem
Pol skie go Ra dia. Le gio now ska im -
pre za bę dzie pierw szym kon cer to -
wym przy stan kiem La ta z Ra diem.
Frag men ty po ka że ta kże TVP.

Gwiaz dą wie czo ru bę dzie zna -
ko mi ty ze spół „Raz Dwa Trzy”
spe cja li zu ją cy się w fol ko wo -roc -
ko wym re per tu arze z po etyc kim
tek stem. Cha ry zma tycz ny li der
Adam No wak po tra fi za chwy cić
za rów no mi ło śni ków pio se nek
Agniesz ki Osiec kiej, jak i roz -
grzać pu blicz ność Przy stan ku Wo -
od stock. No wak za po wia da, że
w Le gio no wie ze spół za gra
wszyst kie naj więk sze prze bo je
z sied miu do tych czas wy da nych
al bu mów.

Przed głów ną gwiaz dą za gra ją
pro wa dzo ne przez zna ne go ak to -
ra i wo ka li stę Kac pra Kru szew -
skie go od wo łu ją ce się do roc kan -
drol lo wych ko rze ni „Lesz cze”
oraz czo ło wa for ma cja nur tu soft
reg gae „Ma leo Reg gae Roc kers”
Dar ka Me le jon ka. Za nim zaś
Ma le jo nek za gra dla do ro słych
na sce nie po ja wi się w oto cze niu
dzie cia ków z „Ar ki No ego”. Za -
po wia da się więc na praw dę atrak -
cyj nie, ró żno rod nie i z me dial ną
otocz ką. To mo gą być naj lep sze
Dni Le gio no wa od lat!

(wk)

Dni Legionowa: miasto stawia na radio i rock
� Rusza sezon imprez plenerowych w Legionowie. Kulminacją będą Dni Legionowa
organizowane w tym roku pod patronatem radiowej Jedynki i jej sztandarowego
wakacyjnego programu – „Lata z radiem”.

Pod ko niec ubie głe go ro ku
Agen cja Mie nia Woj sko we go
sprze da ła te ren, na któ rym stoi
Okrą glak, de we lo pe ro wi – fir mie
Eu ro Part ner II z No we go Dwo ru
Ma zo wiec kie go. Za dział kę o po -
wierzch ni pra wie 4 tys. m2 u zbie gu
uli cy Pia sko wej i alei Sy bi ra ków fir -
ma za pła ci ła 2,6 mln zł. W pla nie
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go

prze zna czo na jest ona pod wie lo ro -
dzin ną za bu do wę miesz ka nio wą,
mo żna się więc spo dzie wać, że in -
we stor bę dzie tam chciał zbu do wać
no we blo ki. Po twier dza to zresz tą
przed sta wi ciel fir my za strze ga jąc
jed nak, że na ra zie kon kret nych
pla nów na za go spo da ro wa nie na -
by te go te re nu jesz cze nie ma.

(wk)

Zniknie Okrąglak
� Niebawem z osiedla Piaski może zniknąć
charakterystyczny budynek tak zwanego Okrąglaka.
Prawdopodobnie powstaną tam nowe bloki.

Raz, dwa, trzy

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.



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

Bu dy nek na Ba to re go, tuż
przy skrzy żo wa niu ze Sło wac kie go,
jest moc no nie efek tow ny, a jed nak
coś w dys kre cji szyl du, wi nie ty za -
chę ca do wej ścia. W środ ku mi łe za -
sko cze nie. Przy tul nie. Sto li ków tyl ko
kil ka, ale po roz miesz cza ne chy ba
naj bar dziej funk cjo nal nie jak się tyl -
ko da ło. Na kon tu arze ład na wią -
zan ka z su szo nych kwia tów i ta blicz -
ka „Je śli je steś głod ny, za dzwoń”.
Je stem. Dzwo nię. Po chwi li zja wia
się uśmiech nię ta blon dyn ka.

Za ma wiam obiad. Dwu da nio wy.
Kie dyś mo żna by ło tu zjeść jak
w Gru bej Ka ś ce – za 9,90. Po tem
zmie nił się wła ści ciel i ce ny nie co
pod niósł. Te raz za obiad trze ba za -
pła cić 14 zł. Za to jest to

obiad XXL, czy li por cje zo sta ły po -
więk szo ne. A co ze sma kiem?
Z tym w „Smacz ku” jest za ska ku -
ją co do brze. Asor ty ment zup jest
ró żny w za le żno ści od dnia. Spraw -
dzam ogór ko wą. Ta ka so bie. Ni by
gę sta i rze czy wi ście z ogór ków. Da
się zjeść, ale bez wy ra zu. Ka pu -
śniak za to cał kiem faj ny – kwa śny,
za wie si sty. Jesz cze lep sze wra że nie
ro bi gro chów ka, choć mo gła by być
od ro bię bar dziej esen cjo nal na.

Dru gie da nia też za le żne
od dnia. Za czy nam kla sycz nie
od scha bo we go. I jest nie źle! To
rze czy wi ście ko tlet w do brze
skom po no wa nej pa nier ce, świe ży
i po da ny w asy ście do brze ugo to -
wa nych do so lo nych ziem nia ków.

Mie lo ne z daw nym „prze glą dem
ty go dnia” też się nie ko ja rzą, cho -
ciaż su che nie co. Ale do Smacz ka
naj le piej przyjść na pie ro gi. Pró -

bo wa łem ru skich, z ka pu stą
i grzy ba mi, z mię sem. Wszyst kie
na praw dę świet ne, do pra wio ne.

Tro chę je stem w szo ku. Bo ni by
za tę ce nę, nie ca łych 15 zł, po ezji
nie ma się co spo dzie wać. A tym -
cza sem pie ro gom na Ba to re go
pra wie ni cze go do po ezji sma ku
nie bra ku je. In ne po tra wy to też
moc ny gar ma że ryj ny stan dard.
Jed ne jak sma żo na ry ba, czy gu lasz
wo ło wy cał kiem smacz ne, in nym

mo żna to i owo za rzu cić. Ale chęt -
nie da ru ję nie do pra wio ne go łąb ki,
roz go to wa ne ko pyt ka, bo pie ro ga -
mi i chru pią cy mi przy jem nie plac -
ka mi „Sma czek” mnie pod bił.

Ce ny ce na mi, ale tu taj na praw -
dę mo żna zjeść smacz nie, mo men -
ta mi pra wie do mo wo. To na pew -
no je den z naj lep szych te go ty pu
ta nich ba rów w mie ście. Po le cam!

Na sza oce na: 5/6
(wk)

Szlakiem legionowskich barów

Smaczek i obiad XXL
� Kontynuujemy nasz subiektywny przegląd miejsc, gdzie można w Legionowie tanio
zjeść. Czy smacznie? Różnie z tym bywa. Dziś oceniamy bar Smaczek na Batorego.

Wszyst ko za czę ło się trzy la ta
te mu – 52-la tek naj wy raź niej nie
pa łał sym pa tią do swo ich są sia -
dów, bo no cą jeź dził sa mo cho -
dem po swo jej po se sji ry cząc sil -
ni kiem, pusz czał w cza sie ci szy
noc nej mu zy kę na ca ły re gu la tor,
trą bił i świe cił świa tła mi w są -
sied nie okna. Ma ło te go – nie
prze bie ra jąc w sło wach mó wił co

o są sia dach my śli, uży wał wo bec
nich słów naj de li kat niej mó wiąc,
nie cen zu ral nych. Są sie dzi by li
cier pli wi, ale do cza su – gdy Zbi -
gniew K. za czął ubli żać ma ło let -
nim dzie ciom, we zwa li po li cję.

I tak by ło nie je den raz, przez
te trzy la ta mę żczy zna do cze kał
się na wet wy ro ku za stal king
– ale do pie ro w kwiet niu te go ro -

ku, pod czas ko lej nej awan tu ry,
przy szła kry ska na Ma ty ska. Gdy
po li cjan ci z ko mi sa ria tu w Nie -
po rę cie do sta li in for ma cję, że
Zbi gniew K. po raz ko lej ny gro -
zi, że ro dzi nę wy mor du je, dzie ci
skrzyw dzi i spo ko ju nie da – za -
aresz to wa li krew kie go mę żczy -
znę. Sąd za de cy do wał, że na ko -
lej ną roz pra wę po cze ka w aresz -
cie – za stal king i groź by ka ral ne
gro zi do pię ciu lat wię zie nia.

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

Sąsiad prześladował rodzinę
� Dobry sąsiad to skarb, zły – przekleństwo. Takiego
pecha mieli sąsiedzi Zbigniewa K. spod Nieporętu…



Roz cza ro wa nie? Ani tro chę.
Wszak w przed se zo no wych kal ku -
la cjach na sza dru ży na ska zy wa na
by ła na wal kę o utrzy ma nie, a przez
wie lu wręcz ty po wa na do spad ku
z li gi. Tym cza sem ze spół osią gnął
naj więk szy suk ces w hi sto rii le gio -
now skiej pił ki ręcz nej. Ba, szó sta
po zy cja, ja ką za jął, jest w ogó le naj -
wy ższym miej scem w roz gryw kach
o mi strzo stwo Pol ski, ja kie osią gnę -
ła ja ka kol wiek dru ży na z na sze go
mia sta w ca łej hi sto rii.

Oczy wi ście. Bę dzie my pa mię -
tać, że mo gło być jesz cze pięk -
niej. Wręcz ba jecz nie. Gdy by tyl -
ko uda ło się utrzy mać prze wa gę
wy wal czo ną w Are nie w dwu me -
czu z MMTS Kwi dzyn, KPR
awan so wał by do pół fi na łu roz gry -
wek. To był by suk ces z ga tun ku

pra wie nie mo żli wych, a za bra kło
na praw dę nie wie le. Mo że tyl ko
zdro we go To ma sza Ka sprza ka,
któ ry na ba wił się kon tu zji i nie
mógł grać w ostat nich me czach
se zo nu. Nie by ło awan su
do „czwór ki”, mo gło być miej sce
pią te. Wie lu po wy so kiej, bo aż
dzie się cio bram ko wej po ra żce
w Za brzu, po go dzi ło się już z fak -
tem, że dwu mecz jest prze gra ny.
Tym cza sem w so bot nim me czu
w Are nie dłu go za no si ło się
na to, że na szym za wod ni kom
sztu ka od ro bie nia gi gan tycz nych
strat mo że się jed nak po wieść…

W pierw szym star ciu za brza nie
wy gra li 37:27 i do re wa nżu przy -
stą pi li pew ni swe go. Roz ko ja rze ni,
nie do koń ca chy ba zmo ty wo wa ni,
na to miast le gio no wia nie od pierw -

szej mi nu ty rzu ci li się na ry wa li
z fu rią i za an ga żo wa niem. Te go
go ście naj wy raź niej się nie spo -
dzie wa li i po 10 mi nu tach prze gry -
wa li 2:6. KPR grał w pierw szej po -
ło wie zna ko mi cie. Po my sło wo, ró -
żno rod nie i sku tecz nie w ata ku,
mą drze, ale za ra zem agre syw nie
w obro nie. A że nasz snaj per Wi -

ta lij Ti tow miał swój dzień i tra fiał
na wet z po zor nie nie mo żli wych
po zy cji, KPR wciąż po więk szał
pro wa dze nie. W 20 mi nu cie by -
ło 11:7. Gdy w koń ców ce dwo ma
świet ny mi in ter wen cja mi po pi sał
się bram karz To mi slav Stoj ko vić,
uda ło się prze wa gę jesz cze po -
więk szyć i scho dzić na prze rwę
z wy ni kiem 16:10.

Ki bi ce od po cząt ku prze ko na ni,
że wy nik dwu me czu zo stał prze są -
dzo ny już w Za brzu, też jak by od -
zy ska li wia rę. Bo prze cież od ro -
bie nie czte rech bra mek na gle wy -
da wa ło się cał kiem mo żli we. Nie -
ste ty, dru ga po ło wa wy glą da ła zu -
peł nie ina czej niż pierw sza. Za -
brza nie w szat ni do sta li chy ba so -
lid ną re pry men dę od swe go gra ją -
ce go tre ne ra Ma riu sza Ju ra si ka,
bo wy szli na dru gą po ło wę mak sy -
mal nie skon cen tro wa ni, na sta wie -
ni na moc ną obro nę. W 45 mi nu -
cie do pro wa dzi li do re mi su 20:20,
a chwi le póź niej już pro wa dzi li.
Na to miast z na szej dru ży ny jak by
uszło po wie trze. W efek cie mecz
wy grał Gór nik 31:28.

Dzię ku je my za se zon!
O roz cza ro wa niu mo wy jed nak

być nie mo że, na wet o ma łym nie -
do sy cie. Ca ły se zon był w wy ko -
na niu KPR na praw dę świet ny.
Miał swo ich bo ha te rów – Ti to wa,
Ka sprza ka, Mo choc kie go. Kil ku
za wod ni ków zro bi ło znacz ny po -
stęp, choć by zmien nik Ka sprza ka
– Ciok. Wła ści wie trud no po wie -
dzieć, by ktoś za wiódł. Wi dow ni
się nie oszu ka, a ki bi ce wi dzie li,
że na sza dru ży na zo sta wia na par -
kie cie ty le zdro wia i umie jęt no ści,
ile mo że. Gdy by ka drę uda ło się
jesz cze nie co wzmoc nić, na stęp ny
se zon mo że być jesz cze lep szy niż
ten. Oby tak by ło, a tym cza sem
dzię ku je my za ten obec ny. Ta kich
emo cji ki bi ce w Le gio no wie jesz -
cze nie prze ży wa li.

KPR RC Le gio no wo – Gór nik
Za brze 28:31 (16:10)

KPR RC Le gio no wo: Kre ko ra,
Ma la now ski, Stoj ko vić – Igna siak,
Bo żek 2, Prąt nic ki 1, Mo choc ki 8,
Su liń ski, Ko wa lik, Ti tow 11, Bri -
no vec 2, Twar do 1, Ciok 3.

(wk)

Takich emocji w Legionowie jeszcze nie było
� W drugim pojedynku o 5. miejsce w PGNiG Superlidze Mężczyzn KPR RC Legionowo niestety przegrał w Arenie
z Górnikiem Zabrze i ostatecznie na koniec sezonu zajął 6. miejsce w Polsce.
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Przy po mnij my, cho dzi o po zba -
wie nie cha rak te ru ochron ne go la -
su pry wat ne go, któ ry znaj du je się

w oko li cy Osie dla Le śna Po la na
w Ja błon nie. Więk szość rad nych
po par ło sta no wi sko wój ta Ja ro sła -

wa Cho dor skie go, któ ry – wbrew
wcze śniej szym za po wie dziom
– oświad czył na jed nym z mar co -
wych po sie dzeń, że opo wia da się
za po zba wie niem ochron no ści
pry wat ne go la su na ob sza rze pra -
wie 5 hek ta rów. Od daw na prze -
ciw ko te mu wy stę pu ją miesz kań cy
osie dla, zaś na rzecz „od le sia nia”
lob bu ją przede wszyst kim pry wat -
ni wła ści cie le dzia łek.

To na sza wła sność
Ob ra dy pod czas nad zwy czaj nej

se sji ra dy by ły bar dzo burz li we.

Część rad nych ape lo wa ła do wła -
ści cie li dzia łek o wy co fa nie wnio -
sku i da nie cza su na wy pra co wa -
nie gmin nej po li ty ki wzglę dem
zdej mo wa nia cha rak te ru ochron -
ne go ob sza rów le śnych. Bez sku -
tecz nie. Wła ści cie le ar gu men to -
wa li, że ma ją pra wo ro bić ze swo -
ją wła sno ścią, co chcą. Prze ciw ni -
cy po wo ły wa li się na fakt, że
za dział ki na osie dlu pła ci li wię cej
ze wzglę du na ich po ło że nie
pod la sem. Pa da ły też su ge stie, że
nie któ rzy rad ni są po wią za ni
z oso ba mi bę dą cy mi wła ści cie la mi
spor nych te re nów. – Je śli da my
zgo dę na zdję cie cha rak te ru
ochron ne go, to te go la su za raz
nie bę dzie – mó wił rad ny Ar ka -
diusz Sy gu ła.

Osta tecz nie rad ni dwo ma gło -
sa mi prze wa gi wy da li po zy tyw ną
opi nię do ty czą cą zdję cia sta tu su
ochron no ści la su. Po tej de cy zji
do urzę du od ra zu tra fi ły ko lej ne
po dob ne wnio ski od wła ści cie li
le śnych te re nów. I choć od po -

wiedź w ich spra wie by ła ne ga tyw -
na, prze wa ża ją opi nie, że rad ni
po win ni być kon se kwent ni i jed -
na ko wo trak to wać wszyst kich
zgła sza ją cych się w po dob nych
kwe stiach do urzę du. Czy mo że -
my spo dzie wać się la wi ny spraw
o zdję cie z pry wat nych la sów cha -
rak te ru ochron ne go? Przy po mnij -
my, że w Ja błon nie jest 260 ha la -
sów pry wat nych.

Pię cio hek ta ro wy ob szar,
z któ re go rad ni zdję li sta tus
ochron ny, prze su nie gra ni cę la -
su o ok. 100 m. We dług za ło żeń,
wła ści cie le bę dą zo bo wią za ni do
utrzy ma nia za le sie nia na po zio -
mie 70% po wierzch ni te re nu.
Oby tak by ło. Wy star czy jed nak
przy po mnieć, co z po dob nie
„od le sio ny mi” dział ka mi sta ło
się np. w Cho to mo wie. Na byw cy
zo bo wią za ni do za cho wa -
nia 60% za le sie nia po ja kimś
cza sie in for mo wa li, że drze wa
dziw nym tra fem uschły i wy ci na -
li wszyst ko. Na więk szo ści tych
te re nów drzew więc już nie ma.
Słusz ne za tem wy da ją się oba wy
czę ści miesz kań ców, że de cy zja
ra dy o zdję ciu cha rak te ru
ochron ne go to pre ce dens mo gą -
cy skoń czyć się wy cin ką na wiel -
ką ska lę.

(wk)

Lasy Jabłonny bez ochrony
� Radni zdecydowali o zdjęciu statusu ochronnego z pięciohektarowej działki leśnej w Jabłonnie. – Ten
precedens to zaproszenie do wycinki na niespotykaną skalę. Niebawem Jabłonna straci swój leśny i zielony
charakter – ostrzegają mieszkańcy.

NIERUCHOMOŚCI

Działki rekreacyjne, budowlane, okolice
Olsztyna tel. 600-025-600

Sprzedam działkę z linią brzegową
– inwestycyjna (hotel, pensjonat, inne),

okolice Olsztyna, ok. 1,9 ha.
Tel. 530-591-500

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

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem;
z problemem prawnym 796-796-596

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·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

DOM I OGRÓD
·DERATYZACJA, USUWANIE KARALUCHÓW,
PLUSKIEW, KUN, KRETÓW, GOŁĘBI,
KOMARÓW, PRANIE DYWANÓW 605-325-849
·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 Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

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

·Pożyczka do 25000 zł. Tel. 663-271-508
·Pożyczka na Komunię – 577-990-316

OGŁOSZENIA DROBNE
PORADY PRAWNE

·Adwokaci 721-216-116

WYPOCZYNEK
·Morze – Karwia willa Lila tel. 518-620-545

·Wypoczynek przez cały rok w ciszy i spokoju
wśród jezior i lasów 100 km od Warszawy, bardzo
dobre warunki, weekendy, święta 24 235-82-94,
695-642-518

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

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206
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Przy szło kil ku dzie się ciu oko -
licz nych miesz kań ców. Więk szość
z blo ku nr 7 tuż przy pla cu,
na któ rym ma sta nąć no wy bu dy -
nek. Dys ku tu ją z re pre zen tu ją cą
SML -W, a jed no cze śnie rad ną
miej ską Agniesz kę Bor kow ską.

– Pre zes Ro siak jak zwy kle nas
olał – mó wi roz cza ro wa ny pan
Irek. Bor kow ska od po wia da, że
pre zes jest na urlo pie. Lu dzie
kwi tu ją to śmie chem. – A za stęp -
cy? Też na urlo pie? Dwóch ich
jest i ża den nie miał od wa gi
przyjść i spoj rzeć nam w oczy?
– py ta zde ner wo wa na pa ni Ja dwi -
ga. Bor kow ska tłu ma czy, że je den
się roz cho ro wał, a dru gi bie rze
udział w de ba cie o bez pie czeń -
stwie w ra tu szu. – No tak, wszyst -
ko wa żniej sze od nas i na szych
pro ble mów – kwi tu je ma cha jąc
rę ką pa ni Kry sty na.

Ka me ry start
Pro gram się za czy na. Są trans pa -

ren ty, je den z nich „Chce my zie le -
ni, nie be to nu” trzy ma ny przez
star szą pa nią wy glą da na tle wy as -
fal to wa ne go, brzyd kie go pla cu co -

kol wiek gro te sko wo. Ja ko pierw szy
mó wi re pre zen tu ją cy wspie ra ją ce
pro test sto wa rzy sze nie „Na sze
mia sto, na sze spra wy” Bog dan
Kieł ba siń ski. Rze czo wo, z sen sem
ar gu men tu je prze ciw ko bu do -
wie. I to wła ści wie pierw sza i ostat -
nia rze czo wa wy po wiedź. Rad na
Bor kow ska wy jąt ko wo źle przy go -
to wa na po wta rza ła te sa me slo ga -
ny, ja ki mi SML -W pró bu je bro nić
kon cep cji bu do wy blo ków. Miesz -
kań cy bu czą, gwi żdżą, prze krzy ku -
ją, zwy cię ża for mu ła py sków ki. Re -
dak tor po ga nia, bo czas się koń czy,
dzię ku je za uwa gę, a na ko niec
roz le ga się jesz cze chó ral ny okrzyk
„Precz z do gęsz cza niem, precz
z Ro sia kiem”. I to by by ło ty le.

Spółdzielnia przeciw
spółdzielcom

By ło by, gdy by spra wa nie by ła
jed nak po wa żna. To, co Bor kow -
ska mó wi ła przed ka me ra mi, po -
twier dza tyl ko, że SML-W w spra -
wie do gęsz czeń kom bi nu je jak
mo że. Ar gu men tu je, że za te ren,
na któ rym nic nie ma, pła cą wszy -
scy, a gdy by go sprze dać pry wat ne -

mu de we lo pe ro wi, to ten po sta wił -
by nie je den, ale dwa blo ki. Tyl ko
nikt spół dziel ni te go te re nu trzy -
mać nie ka że. To wła sność mia sta,
a SML -W jest tyl ko wie czy stym
użyt kow ni kiem. Mó wie nie zaś
o kon sul ta cjach spo łecz nych to
baj ka, bo owe kon sul ta cje by ły ilu -
zo rycz ne, ro bio ne tak, aby jak naj -
mniej osób się o nich do wie dzia ło.
Po wo ły wa nie się na to, że de cy zja
o bu do wie za pa dła w wy ni ku
uchwa ły wal ne go zgro ma dze nia,
też jest tro chę jak ku lą w płot. Bo
owa uchwa ła prze szła tyl ko dzię ki
spryt ne mu ma ni pu lo wa niu po -
rząd kiem ob rad. A już prze ko ny -
wa nie, że no we plom by są dla
tych, któ rzy nie ma ją gdzie miesz -
kać, to już czy sta de ma go gia.

Za, a na wet prze ciw
Je den tyl ko ar gu ment Agniesz -

ki Bor kow skiej da je do my śle nia.
To sa mi miesz kań cy po cząt ko wo
żą da li li kwi da cji kor tów i bo iska
do ko szy ków ki. I fak tycz nie oba
te obiek ty znik nę ły, a pu ste pla ce
stra szą od dwóch de kad. Po tem
zaś nie chcie li w swo im oto cze niu

in nych in we sty cji. Fak tycz nie tak
by ło, ale to by ły po je dyn cze gło sy,
któ rych SML -W po trze bo wa ła ja -
ko ar gu men tu, że by w koń cu zbu -
do wać tu no wy blok.

Tak się skła da, że sam gra łem
w pił kę na tych pla cach, któ re ży ły
od ra na do wie czo ra. I miesz ka ją -
cy w są sied nim blo ku Bog dan
Kieł ba siń ski też grał. Znam pa na
Ir ka, pa nią Ja dwi gę. By li mo imi
są sia da mi. A dziś ich głos jest
przez SML -W lek ce wa żo ny i zby -
wa ny. A wła śnie głos pa ni Ja dwi gi
był w ca łym pro gra mie naj bar dziej
po ru sza ją cy. – My śmy wy ku pi li te
miesz ka nia za cię żko za ro bio ne
pie nią dze. W zę bach za nio słam je
do spół dziel ni, że by na sta rość
mieć wła sny kąt. A te raz chcą nas
za be to no wać? Bo pie nią dze są
wa żniej sze niż my lo ka to rzy, któ -
rzy pła ci my czynsz i utrzy mu je my
wszyst kich urzęd ni ków?

„Nie” dla szkodliwego
dogęszczania zabudowy

Pro gram do ca łej spra wy wniósł
mo że nie wie le. Ale mo że po móc
na gło śnić pro blem. Po wie dzieć

wresz cie gło śne „nie” do gęsz cza niu
osie dla, któ re i tak dziś jest już
na gra ni cy wy dol no ści – je śli cho dzi
o in fra struk tu rę, miej sca par kin go -
we. Któ re cier pi na co raz więk szy
brak zie le ni. Nikt nie prze czy, że
pu sty, be to no wy plac po daw nych
kor tach ja koś trze ba za go spo da ro -
wać, ale nie tak! Nie bu du jąc no we
blo ki, ale w spo sób, któ ry był by po -
ży tecz ny być mo że dla miesz kań -
ców ca łe go osie dla. Bog dan Kieł ba -
siń ski wy stą pił do spół dziel ni
o udo stęp nie nie ko pii umo wy,
na ja kich za sa dach SML -W użyt ku -
je te ren na le żą cy do mia sta. – Być
mo że mo żli we jest po ro zu mie nie
mię dzy wła dza mi spół dziel ni i mia -

sta, że by to mia sto wresz cie mo gło
za go spo da ro wać te ren zgod nie
z ocze ki wa nia mi miesz kań ców. Czy
ten plan się po wie dzie? Wąt pię, ale
jest szan sa, że jesz cze bar dziej ob -
na ży po li ty kę za rzą du SML -W, któ -
ry w tej spra wie po pro stu ściem -
nia. Jed no wia do mo na pew no: to
nie ko niec spra wy. SML -W nie mo -
że li czyć, że lu dzie po krzy czą,
a w koń cu wszyst ko ro zej dzie się
po ko ściach. – Na wet je śli pre zes
Ro siak ma już po zwo le nie, my nie
ustą pi my. Bę dzie my pro te sto wać
aż do skut ku – za po wia da pan Irek.
War to, aby spół dziel nia o tym pa -
mię ta ła.

(wk)

Osiedle Jagiellońska w telewizji

„Będziemy protestować do skutku”
� 10 maja o godz. 17.40 z asfaltowego placu przy ul. Broniewskiego w Legionowie redaktor Marcin Rasiński z TVP Info poprowadził na żywo
wydanie programu interwencyjnego „To jest temat”. „Tematem” było oczywiście dogęszczanie osiedla Jagiellońska, a zwłaszcza budowa przez
legionowską spółdzielnię bloku przy Broniewskiego.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

Myśmy
wykupili te mieszkania
za ciężko zarobione
pieniądze. W zębach
zaniosłam je
do spółdzielni, żeby
na starość mieć własny
kąt. A teraz chcą nas
zabetonować? – mówi
pani Jadwiga




