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Na fo rach in ter ne to wych roi się
od za nie po ko jo nych, a cza sem
obu rzo nych gło sów tych, któ rzy
zło ży li wnio ski w ra mach pro gra -
mu już 1 kwiet nia, a do tąd nie do -
sta li nie tyl ko pie nię dzy, ale na -
wet de cy zji o ich przy zna niu. Spo -
ro py tań w tej spra wie na pły nę ło
też do na szej re dak cji. Pierw sze
wy pła ty z pro gra mu ru szy ły
pod ko niec kwiet nia. Do 10 ma ja
zo sta ło wy da nych po nad 600 de -
cy zji w spra wie przy zna nia świad -
cze nia ro dzin ne go. Do Ośrod ka
wpły nę ło po nad 3000 wnio sków.
Ile osób otrzy ma ło pie nią dze
– do kład nie nie wia do mo.

Dla cze go ci, któ rzy zło ży li
wnio ski ja ko pierw si, 1 kwiet nia
wciąż cze ka ją? Dy rek tor OPS,
An na Brze ziń ska wy ja śnia, że
przy ję ty zo stał har mo no gram roz -
pa try wa nia wnio sków. Ja ko
pierw si de cy zję otrzy ma ją ci, któ -
rzy ubie ga ją się o świad cze nia wy -
łącz nie na dru gie i ko lej ne dziec -
ko, po tem ci, któ rzy ubie ga ją się
o pie nią dze ta kże na pierw sze
dziec ko i ko rzy sta ją z in nych form

wspar cia przez OPS, na koń cu zaś
oso by nie bę dą ce świad cze nio -
bior ca mi ośrod ka.

– Za pew niam, że do kła da my
wszel kich sta rań, aby w jak naj -
krót szym cza sie zo sta ły roz pa -
trzo ne wszyst kie zło żo ne wnio ski
– mó wi dy rek tor Brze ziń ska.

OPS so bie, usta wa so bie
Trud no jed nak oprzeć się wra -

że niu, że ten „jak naj krót szy czas”
w po rów na niu z są sied ni mi gmi -
na mi i po wia ta mi jest dość dłu gi.
Jak w ta kim ra zie OPS za mie rza
zdą żyć w usta wo wym ter mi nie
trzech mie się cy? Mo że wca le nie
za mie rza… W punk cie przy jęć
wnio sków le gio now skie go OPS
urzęd nicz ki in for mu ją, że de cy zje
wpraw dzie ma ją być wy da ne
do koń ca czerw ca, ale już na wy -
pła ty świad cze nio bior cy mo gą
cze kać na wet do lip ca. Co jest
nie zgod ne z usta wą o świad cze -
niach 500+. Wi docz nie nasz OPS
kie ru je się swo imi pra wa mi.
W No wym Dwo rze np., gdzie zło -
żo nych zo sta ło oko ło 1500 wnio -

sków, 1000 zo sta ło już roz pa trzo -
nych, w mniej szych ościen nych
miej sco wo ściach jak Po mie chó -
wek, czy Na sielsk pie nią dze do -
sta li już pra wie wszy scy. Ow szem,
dzie sięć gmin nie prze ka za ło jesz -
cze wnio sko daw com ani gro sza,
więc Le gio no wo naj gor sze nie
jest, ale do naj lep szych jed nak da -
le ko. Zwłasz cza, że o in for ma cję
w le gio now skim OPS jest bar dzo
trud no, urzęd nicz ki są da le kie
od uprzej mo ści, zby wa ją zdaw ko -
wy mi od po wie dzia mi, od sy ła ją
do pa ni dy rek tor, z któ rą no ta be -
ne, w ża den spo sób nie mo żna się
skon tak to wać.

W wo je wódz twie ma zo wiec kim
zło żo no po nad 330 tys. wnio sków
o przy zna nie świad czeń w ra mach

rzą do we go pro gra mu „Ro dzi -
na 500 plus”. 153 tys. z nich,
na łącz ną kwo tę 78,8 mln zł, zo sta ło
już wy pła co nych. Wszyst kie 314
gmin wy da ły już de cy zje i do koń ca
ma ja po win ny wy pła cić świad cze nia
wy cho waw cze – mó wi wo je wo da.

(wk)

W Nowym Dworze
np., gdzie złożonych
zostało około 1500
wniosków, 1000 zostało
już rozpatrzonych,
w mniejszych ościennych
miejscowościach jak
Pomiechówek, czy
Nasielsk pieniądze dostali
już prawie wszyscy.

Opóźnienia w 500 plus
� Dobiegają do nas sygnały od zaniepokojonych czytelników, którzy wciąż czekają
na wypłaty świadczeń w ramach programy „Rodzina 500 plus”. Wyjaśniamy sytuację.



Dy rek tor Go ło wicz zo sta ła za -
wie szo na w czwar tek 12 ma ja. Po -
wo dem są stwier dzo ne przez

OKE nie pra wi dło wo ści w prze -
pro wa dze niu te go rocz ne go eg za -
mi nu szó sto kla si stów. Uchy bie nia

są na ty le po wa żne, że sze ścio ro
uczniów bę dzie mu sia ło zda wać
eg za min po now nie. – Ko mi sja Eg -

za mi na cyj na w War sza wie stwier -
dzi ła, że człon ko wie ze spo łu nad -
zo ru ją ce go, pod czas pierw szej
czę ści spraw dzia nu, po da wa li od -
po wie dzi do za dań za mknię tych.
Po wy ższe na ru sze nie mo gło wpły -
nąć na wy nik spraw dzia nu – pi sze
Cho dor ski na stro nie urzę du.

Ro dzi ce w obro nie dy rek tor
W obro nie za wie szo nej dy rek -

tor sta nę li ro dzi ce uczniów ja bło -
now skiej pod sta wów ki. Na fa ce -
bo oko wym pro fi lu za ape lo wa li
do miesz kań ców o obec ność
na po sie dze niu Ko mi sji Oświa ty,
Kul tu ry i Spor tu, pod czas któ re go
miał zo stać po ru szo ny te mat za -
ska ku ją ce go za wie sza nia Go ło -
wicz. Wzy wa li też wój ta do wy tłu -

ma cze nia po wo dów cią głych ata -
ków na dy rek cję szko ły. Ro dzi ce
przy po mi na ją, że na po cząt ku ro -
ku Cho dor ski zde cy do wał o prze -
rwa niu w szko le Ak cji Zi ma 2016,
wcze śniej zaś ob ni żył dy rek tor ce
do da tek mo ty wa cyj ny o po ło wę.

Cyrk na ra dzie gmi ny
Po sie dze nie ko mi sji od by ło

się 16 ma ja. Na ob ra dach sta wi ła
się licz na de le ga cja na uczy cie li SP
w Ja błon nie i uczęsz cza ją cych
do szko ły ro dzi ców. Wójt Cho -
dor ski przed sta wił pi smo z OKE
ja sno wska zu ją ce, że w trak cie eg -
za mi nu do szło do na ru sze nia za -
sad. Rad czy ni praw na re pre zen -
tu ją ca in te re sy dy rek tor Aga ty
Go ło wicz od po wia da ła, że to nie -
wy star cza ją ce uza sad nie nie de cy -
zji wój ta o za wie sze niu. W mię -

dzy cza sie tłum ro dzi ców gęst niał,
więc ob ra dy prze nie sio ne zo sta ły
z cia snej sal ki w ra tu szu do Do mu
Ogrod ni ka.

Tam zaś na sa li obok miej sca
przy sto le, któ re za jął Cho dor ski,
zo sta ły usta wio ne dwie tacz ki
z na pi sa mi „Dla wój ta”. Na jed nej
by ły jabł ka, na dru giej dla od mia -
ny jaj ka. Prze wod ni czą cy Ra dy
Gmi ny Wi told Mo dze lew ski i rad -
ny Pa weł Kra jew ski usu nę li tacz ki
i ob ra dy zo sta ły wzno wio ne.

Kto ma ra cję?
W mię dzy cza sie prze wod ni czą cy

ko mi sji Ar ka diusz Sy gu ła ujaw nił,
że wójt w szko le prze słu chi wał na -
uczy ciel ki, któ re mia ły być przez
nie go za stra sza ne. Wójt twier dził,
że ni ko go nie prze słu chi wał, a je -
dy nie wy ja śniał nie pra wi dło wo ści
pod czas eg za mi nu. Za po wie dział
nie za le żne śledz two w tej spra wie,
któ re prze pro wa dzi ku ra to rium.
Po in for mo wał też, że obo wiąz ki
dy rek tor skie bę dą na ra zie peł ni ły
wi ce dy rek tor ki szko ły Na ta lia Cie -
pie lew ska i Jo an na Mar jań ska. At -
mos fe ra by ła peł na emo cji, prze -
ciw de cy zjom wój ta wciąż pro te -
sto wa li ro dzi ce. Za wie szo na dy -
rek tor za po wie dzia ła zaś, że po -
dej mie wszel kie kro ki, by obro nić
sie bie, swo ją ro dzi nę i na uczy cie li
przed za ku sa mi wój ta Cho dor skie -
go. Ty le że do za rzu tu nie pra wi -
dło wo ści w trak cie eg za mi nu się
nie usto sun ko wa ła. W efek cie
na emo cjach się skoń czy ło, de cy zje
wój ta po zo sta ją w mo cy, ro dzi ce
za po wia da ją dal sze pro te sty, a za -
wie szo na dy rek tor ka pod ję cie kro -
ków praw nych. W mię dzy cza sie te -
ma tem za in te re so wa ła się TVP In -
fo i wy emi to wa ła pro gram na ten
te mat. Ja błon na jest po dzie lo na
na tych, któ rzy po pie ra ją dy rek tor
i tych, któ rzy za rzu ty wo bec niej
uwa ża ją za uza sad nio ne. Kto ma
ra cję?

(wk)

Afera z egzaminami w Jabłonnie
� Wójt gminy Jabłonna Jarosław Chodorski zawiesił w czynnościach dyrektor szkoły podstawowej Agatę Gołowicz, po tym jak Okręgowa
Komisja Egzaminacyjna stwierdziła nieprawidłowości w przeprowadzaniu egzaminu szóstoklasistów.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Jabłonna
jest podzielona na tych,
którzy popierają dyrektor
i tych, którzy zarzuty
wobec niej uważają
za uzasadnione.
Kto ma rację?

Z tak du ży mi od szko do wa nia -
mi ma my naj czę ściej do czy nie -
nia wte dy, gdy nad dział ką prze -
bie ga li nia wy so kie go na pię cia.
Jest to szcze gól nie du ża ucią żli -
wość, któ ra unie mo żli wia nor -
mal ne ko rzy sta nie ze swo jej wła -
sno ści, dla te go i re kom pen sa ta

fi nan so wa jest od po wied nio wy -
so ka. Na wet je śli w Two im przy -
pad ku nie bę dzie to mi lion, a kil -
ka set czy choć by kil ka dzie siąt ty -
się cy zło tych, nie war to re zy gno -
wać z cze goś, co zgod nie z pra -
wem za kład ener ge tycz ny po wi -
nien za pła cić.

Wszyst kie oso by za in te re so wa -
ne tym te ma tem za pra sza my
na pro fe sjo nal ną kon sul ta cję
z ad wo ka tem lub rad cą praw -
nym. Wstęp na ana li za do ku men -
ta cji a ta kże osza co wa nie po ten -
cjal nej wy so ko ści rosz czeń, prze -
pro wa dza na jest za sym bo licz ną
opła tą 99 zł. Na stęp nie, ma jąc
już peł ną wie dzę na pod sta wie
uzy ska nych in for ma cji, Klient sa -
mo dziel nie i bez żad nych zo bo -
wią zań po dej mu je de cy zję co
do ewen tu al nych dal szych kro -
ków praw nych.

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

Kancelaria Lex Nawigator,
Warszawa,

ul. Górczewska 200 lok. 1,
www.lexnawigator.pl.

Nad Twoją działką biegnie linia wysokiego napięcia?

Masz szansę zostać milionerem!
To nie przesada. Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości, nad którą przebiega
linia energetyczna, możesz liczyć na odszkodowanie. Po ostatnich artykułach
w gazetach lokalnych „Echo” i „Informator” dotyczących służebności przesyłu,
do Kancelarii Lex Nawigator trafiły osoby, których roszczenia wynoszą nawet
ponad milion złotych. Działania na rzecz tych Klientów już się rozpoczęły.
Dotychczasowe doświadczenia naszych prawników wskazują, że kwoty te, mimo że
mogą wydawać się astronomiczne, przy odpowiednio poprowadzonej sprawie
sądowej są jak najbardziej możliwe do uzyskania.
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Le gio now ska wy twór nia ba lo -
nów po wsta ła je sie nią 1920 ro ku.
Wła ści wie nie ty le po wsta ła, co
zo sta ła tu prze nie sio na z Po zna -
nia. Jej sie dzi bą sta ły się by łe car -
skie ko sza ry. Wśród per so ne lu
do mi no wa li woj sko wi, a przez
pierw sze czte ry la ta ist nie nia by ły
to wła ści wie woj sko we warsz ta ty
re mon to we zaj mu ją ce się na pra -
wą sprzę tu ba lo no we go za ku pio -
ne go we Fran cji.

Od 1924 ro ku, po prze kształ ce -
niu w Cen tral ny Za kład Ba lo no -
wy, roz po czę ła się w Le gio no wie
pio nier ska w ska li kra ju sa mo -
dziel na pro duk cja ba lo nów. Pro -
du ko wa ne tu by ły na li cen cji fran -
cu skiej woj sko we ba lo ny ob ser wa -
cyj ne „Ca qu ot”, ku li ste „E -2” (750
m3) oraz za po ro we. Na dal też ser -
wi so wa ny był tu ba lo no wy sprzęt
pol skiej ar mii, mię dzy in ny mi
pierw szy pol ski ste ro wiec „Lech”.

W 1929 ro ku za kład zo stał czę -
ścio wo zde mi li ta ry zo wa ny, za -
trud nio no cy wil nych in ży nie rów,
a pro duk cja zo sta ła roz sze rzo na
o ba lo ny spor to we, re kla mo we,
tu ry stycz ne, spa do chro ny zna ne
ja ko „Pol ski Irvin” i – uwa ga,
uwa ga – na mio ty. Funk cjo no wa ła
ta kże od stro ny ul. Wą skiej wy -
twór nia wo do ru – jed na z naj -
więk szych w Pol sce.

Świa to wa sła wa
Roz wój pro duk cji zo stał po -

wstrzy ma ny przez kry zys go spo da -
rzy. Za mknię to mię dzy in ny mi wo -
do row nię, a in ne dzia ły ogra ni cza -
ły pro duk cję. Z cza sem uda ło się
prze ła mać kry zys, a le gio now ska
wy twór nia wy spe cja li zo wa ła się
w bu do wie fan ta stycz nych du żych
ba lo nów ku li stych kla sy spor to wej.
To w Le gio no wie wy pro du ko wa no
naj więk sze i naj sław niej sze, o ob -

ję to ści prze kra cza ją cej 2200 m3
ba lo ny II Rzecz po spo li tej – „Ko -
ściusz ko”, „Po lo nia”, „War sza wa”,
czy „Zürich III”. Na tych ba lo nach
ofi ce ro wie z le gio now skie go Ba ta -
lio nu Ba lo no we go, kpt. Fran ci szek
Hy nek, por. Zbi gniew Bu rzyń ski,
czy por. Wła dy sław Po ma ski zwy -
cię ża li w naj bar dziej pre sti żo wych
na świe cie za wo dach ba lo no wych
o pu char im. Gor do na Ben net ta.
Le gio now skie ba lo ny zdo by wa ły
ten pu char w la tach 1933, 1934,
1935 i 1938, przy no sząc mia stu
świa to wą sła wę.

Oprócz spor to wych ko lo sów
pro du ko wa no w Le gio no wie ta -
kże mniej sze ba lo ny ku li ste słu żą -
ce do trans por tu pocz ty, ob ser wa -
cji me te oro lo gicz nych, czy wy ko -
ny wa nia fo to gra fii lot ni czych.
Pod ko niec lat 30. przy pro duk cji
ba lo nów i spa do chro nów aż 95 %
pra cow ni ków sta no wi ły ko bie ty.

To w Le gio no wie, w 1938 ro ku,
zo sta ła uszy ta po wło ka naj więk -
sze go na świe cie ba lo nu stra tos fe -
rycz ne go „Gwiaz da Pol ski”.

Na mio ty Avio te xu
Nie ste ty, woj na prze rwa ła roz -

wój za kła du. Po woj nie re ak ty wo -
wa na wy twór nia, prze mia no wa na
póź niej na Za kła dy Sprzę tu Tech -
nicz ne go i Tu ry stycz ne go Avio tex,
sły nę ła przede wszyst kich z pro -
duk cji na mio tów. Nie mal co dru gi
na miot wy pro du ko wa ny w kra ju
po cho dził z na sze go mia sta. Fir -
ma pro du ko wa ła też, o czym nie -
wie lu wie, spe cja li stycz ny sprzęt
dla pol skich al pi ni stów. Go ściem
w Le gio no wie by wa ła mię dzy in -
ny mi sław na hi ma la ist ka Wan da
Rut kie wicz, któ ra uży wa ła sprzę -
tu le gio now skiej pro duk cji.

W la tach 80. na mo ment za kład
po wró cił do chlub nych ko rze ni

i zło tych lat pol skie go ba lo niar -
stwa. W ro ku 1983 Ste fan Mak ne

i Ire ne usz Cie ślak w le gio now -
skim ba lo nie „Po lo nez” zdo by li
pu char Ben ne ta. Upa dek sys te mu
so cja li stycz ne go ozna czał zmia nę
dla le gio now skiej fir my. Ale to
już zu peł nie in na hi sto ria…

(wk)

Miasto balonów. Legionowo było słynne na cały świat
� Przedwojenna wytwórnia balonów i spadochronów odcisnęła na rozwoju Legionowa piętno, które trudno przecenić. Dziś już z balonami
i spadochronami mało kto nasze miasto kojarzy, a i o samej wytwórni niewielu pamięta. Warto zatem przypomnieć po krótce jej historię.

Po wojnie
reaktywowana wytwórnia
, przemianowana później
na Zakłady Sprzętu
Technicznego
i Turystycznego Aviotex,
słynęła przede wszystkich
z produkcji namiotów.
Niemal co drugi namiot
wyprodukowany w kraju
pochodził z naszego
miasta.

Start ba lo nu „Le gio no wo” Ba lon ob ser wa cyj ny „BD” pro du ko wa ny w WBiS, na po li go nie w Le gio no wie, la ta 30
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Mia sto pod ję ło de cy zję, by
w 50% zwra cać le gio now skim ro -
dzi com kosz ty za jęć w szko le ro -
dze nia w ra mach Miej skie go Pro -
gra mu Pro mo cji Zdro wia na 2016
rok. Za ję cia od by wa ją się w przy -
chod ni Zdro wie przy ul. So wiń -
skie go 15 A i skła da ją z dzie się ciu
spo tkań. W ra mach za jęć uczest -
ni cy zdo by wa ją nie zbęd ną wie dzę
do ty czą cą cią ży, po ło gu, kar mie -
nia i pie lę gna cji no wo rod ka. Przy -
szłe ma my wy ko nu ją ćwi cze nia,
dzię ki któ rym za pew nią so bie do -
brą spraw ność ru cho wą przez ca łą
cią żę, a ta kże wzmoc nią mię śnie,
dzię ki któ rym po ród prze bie gnie
spraw niej. Są ta kże spo tka nia
z die te ty kiem, re ha bi li tan tem
i pe dia trą.

Wszyst ko pięk nie, choć i tak
dro go. Za za ję cia po re fun da cji
trze ba i tak za pła cić 250 zł. Ni by

nie du żo, ale jed nak są sied nia Ja -
błon na swo im miesz kań com re fun -
du je ta kie spo tka nia w 100 pro cen -

tach. Dar mo we są ta kże szko ły ro -
dze nia w War sza wie. Więk szość
sto łecz nych szpi ta li dla ko biet, któ -
re wcze śniej zde cy du ją się w nich
ro dzić, ta kże pro wa dzi bez płat ne

szko ły ro dze nia. Miesz kan ki
i miesz kań cy (wszak szko ły ro dze -
nia są z za ło że nia dla oboj ga ro dzi -
ców) Le gio no wa mo gą sko rzy stać
z tych za jęć. I spo ra część się
na nie de cy du je. Dla cze go w Le -
gio no wie nie ma bez płat nych szkół
ro dze nia? Bo w miej skim pro gra -
mie zdro wot nym nie prze wi dzia no
na to środ ków. Po stęp jest, bo
do nie daw na re fun da cja za jęć wy -
no si ła tyl ko 30 pro cent, ale że by
w ta kim mie ście jak Le gio no wo,
w któ rym nie ma szpi ta la, trze ba
by ło jesz cze pła cić za szko łę ro dze -
nia, to jed nak tro chę wstyd.

Tym cza sem na za ję ciach
w „Zdro wiu” pro wa dzo nych szko -
łę „Ta ti ma mi” chęt nych jed nak
bra ku je. Przy szli ro dzi ce oce nia ją
za ję cia ja ko fa cho we i pro wa dzo -
ne w mi łej at mos fe rze.

(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

Szkoła rodzenia o połowę taniej
� Przyszli rodzice z Legionowa od niedawna mogą liczyć na to, że połowę kosztów
zajęć w szkole rodzenia w przychodni „Zdrowie” przy Sowińskiego zapłaci za nich
miasto. Tyle, że to i tak drogo.

Za zajęcia
po refundacji trzeba i tak
zapłacić 250 zł. Niby
niedużo, ale jednak
sąsiednia
Jabłonna swoim
mieszkańcom refunduje
takie spotkania w 100
procentach. Darmowe są
także szkoły rodzenia
w Warszawie.

źródło: Tatim
am

i
Jesz cze do nie daw na oko licz ni

miesz kań cy uli cy Gru dzie nad sta -
wia li z prze ra że niem uszu, sły sząc
roz dzie ra ją cy krzyk, za sta na wia jąc
się, czy ja kie muś dziec ku nie dzie je
się krzyw da. Dziś świa do mi, że ów
krzyk jest na wo ły wa niem pa wia,
spa ce ru ją dum ni jak on, nie któ rzy

cze ka jąc, aż zgu bi swo je pięk ne pa -
wie pió ro, cho ciaż po sia da nie go po -
noć przy no si nie szczę ście. A paw
na pu szo ny z wra że nia, ja kie wy wie ra
prze cha dza się nie spiesz nie uli cą
Gru dzie, ze swą ko ro ną na gło wie
unie sio ną wy so ko po nad wszyst ko…

(wk)

Migawka z okolicy

Dumny jak paw
� Piękny i dumny, najwyższej klasy narcyz, świadomy
swojego piękna i wrażenia, jakie robi jego rozłożysty
ogon i rozdzierający krzyk.

Paw na ulicy Grudzie



Le gio now skie in we sty cje od
daw na bu dzą du że kon tro wer sje.
Nie ina czej jest z wie lo let nią bu -
do wą Cen trum Ko mu ni ka cyj ne -
go. Wciąż by ło pod gó rę, wciąż
by ło pod wiatr. Zda je się, że jed -
nak wio sen ny po wiew roz wiał
chmu ry wi szą ce od daw -
na nad bu do wą dłu go wy cze ki wa -
ne go dwor ca.

– Pra ce bu dow la ne są już za -
koń czo ne, trwa ją od bio ry koń co -
we dro gi i par kin gu. Nie zwłocz nie
po do ko na niu od bio ru za cznie my
pro ce du rę po zwo le nia na użyt ko -

wa nie. Ofi cjal ne otwar cie dwor ca
pla no wa ne jest na wrze sień te go
ro ku, bu dy nek do te go cza su po -
wi nien już funk cjo no wać. Ter min
od da nia do użyt ko wa nia par kin gu
przy ul. Ko ściusz ki to lu ty 2017 r.
– mó wi rzecz nicz ka urzę du mia -
sta Ta ma ra Myt kow ska.

Jak od we wnątrz wy glą da
dwo rzec?

Przy po mnij my, że bu dy nek
dwor ca ma trzy pię tra uwień czo -
ne ko pu łą. W po łu dnio -
wo-wschod niej czę ści obiek tu jest

tyl ko jed na kon dy gna cja.
– Na par te rze ma my prze strzeń
na dzia łal ność usłu go wą -ko mer -
cyj ną – sześć lo ka li. Część po -
wierzch ni prze zna czo na jest
na po cze kal nię i ka sy bi le to we.
Na pierw szym pię trze za pro jek to -
wa no prze strzeń pu blicz ną ze sta -
no wi ska mi kom pu te ro wy mi,
a na dru gim – wy sta wo wą z sa lą
wi do wi sko wą z roz kła da ną sce ną,
a ta kże prze su wa ną ścia ną, któ ra
umo żli wi po więk sze nie po -
wierzch ni. Na to miast na dru gim
pię trze znaj dą się po miesz cze nia
dla pra cow ni ków – opi su je Ta ma -
ra Myt kow ska. W bu dyn ku swo ją
przy stań znaj dzie ta kże straż
miej ska, bę dzie dzia ła ła wy po ży -
czal nia ro we rów i me dia te ka.
Mia sto wciąż szu ka do fi nan so wa -
nia na Mul ti Cen trum, prze strze ni
dla dzie ci i mło dzie ży, gdzie
na no wo cze snym sprzę cie bę dą
mo gli kom po no wać utwo ry mu -
zycz ne oraz ro bić ani ma cje.

Wzdłuż ścia ny bu dyn ku i kra -
wę dzi jezd ni znaj dą się za da szo ne
przy stan ki au to bu so we. Bez po -
śred nio z dwor cem są sia du je też

par king na ziem ny na 95 sa mo -
cho dów. Par king po stro nie osie -
dla Pia ski, o po wierzch ni po -
nad 6,5 tys. m2, zo stał przy go to -
wa ny na 771 miejsc par kin go wych
na trzech kon dy gna cjach.
Przed obiek tem znaj du je się do -
dat ko wo 51 miejsc par kin go wych.
No wy, trzy kon dy gna cyj ny par kin -
gu od stro ny ul. Ko ściusz ki ma
po mie ścić nie speł na 800 sa mo -
cho dów. Bę dzie miał po łą cze nie
z głów nym bu dyn kiem cen trum.

Płatna przyjemność
parkowania

Pro wa dzo na bu do wa, re ali zo -
wa na przez sa mo rząd, jest od po -
wie dzią na licz ne po stu la ty miesz -
kań ców – do tej po ry dwo rzec
two rzy ły po skrę ca ne ba ra ki. – To
był sym bol wsty du. Lu bi my w Le -
gio no wie re ali zo wać ma rze nia
miesz kań ców – po wie dział swo je -
go cza su Ro man Smo go rzew ski,
pre zy dent Le gio no wa. Czy za tem
ma rze nia miesz kań ców o no wo -
cze snym dwor cu i wie lo po zio mo -
wym par kin gu wresz cie ma ją
szan sę na urze czy wist nie nie?

Wszyst ko wska zu je na to, że tak.
Jed no cze śnie war to przy po mnieć,
że ko rzy sta nie z no wych par kin -
gów bę dą płat ne. Zo sta ną one
wy dzie rża wio ny pry wat nej fir mie.
Staw ki usta li do pie ro przy szły
dzie rżaw ca. Koszt par ko wa nia,

we dle za po wie dzi władz, nie prze -
kro czy jed nak zło tów ki na dzień.

Pierw szych za koń czo nym eta -
pem bu do wy Cen trum Ko mu ni -
ka cyj ne go jest no wa dro ga łą czą -
ca Po lną i Pia sko wą. Trwa ją wła -
śnie ostat nie od bio ry tech nicz ne,
uli ca zo sta nie od da na od użyt ku
la da dzień.

(wk)
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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.

Koniec wstydu. Dworzec niemal gotowy
� Kiedy koniec budowy centrum Komunikacyjnego i parkingu wielopoziomowego?

Oficjalne
otwarcie dworca
planowane jest
na wrzesień tego roku,
budynek do tego czasu
powinien już
funkcjonować. Termin
oddania do użytkowania
parkingu
przy ul. Kościuszki to
luty 2017 r. – mówi
rzeczniczka urzędu
miasta Tamara
Mytkowska.





O tym, że w są siedz twie Bie -
dron ki przy Ze grzyń skiej po wsta -
nie nie wiel ka ga le ria han dlo wa,
mó wi ło się od daw na. Pod ko -
niec 2014 ro ku fir ma z Ma rek
(Whi te Red In ve st ment) wy stą pi -
ła do le gio now skie go sta ro stwa
z wnio skiem o wy da nie po zwo le -
nia na bu do wę obiek tu han dlo wo -
-usłu go we go. Od tam tej po ry
spra wa uci chła i wszy scy za da wa li
so bie py ta nie, czy skle py za wia -
duk tem fak tycz nie po wsta ną.

– De cy zją z dnia 19 stycz -
nia 2016 r. sta ro sta le gio now ski
za twier dził pro jekt bu dow la ny
i udzie lił po zwo le nia na bu do wę
– mó wi Jo an na Kaj da no wicz,

rzecz nicz ka Sta ro stwa Po wia to -
we go w Le gio no wie.

W ostat nim cza sie dział ka obok
Bie dron ki zo sta ła ogro dzo na, a to
ozna cza, że po wo li ru sza ją już
pra ce na ziem ne.

– Ga le ria Han dlo wa Ka me ral na
już nie dłu go stwo rzy w Le gio no wie
no wą ja kość han dlu. Bę dzie chęt nie
wy bie ra nym miej scem spę dza nia
wol ne go cza su, łą czą cym no wo cze -
sną ar chi tek tu rę z tra dy cją. Ar chi -
tek tu ra i roz wią za nia za sto so wa ne
w obiek cie bę dą przy ja zne za rów no
klien tom, na jem com oraz śro do wi -
sku – re kla mu je się in we stor.

Pla no wa na po wierzch nia cen -
trum to ok. 2200 m2 z par kin giem,

któ ry po mie ści po nad 60 sa mo -
cho dów. Punk ty han dlo wo -usłu -
go we oraz stre fa roz ryw ko wo -re -
kre acyj na roz miesz czo ne zo sta ną
na dwóch po zio mach o łącz nej
po wierzch ni 2 200 m2.

Ja kie mar ki znaj dzie my w ga le -
rii po mię dzy dys kon tem Bie dron -
ka a re stau ra cją Car ska? Te go do -
wie my się za kil ka mie się cy, po -
nie waż po szu ki wa nie na jem ców
wła śnie się roz po czę ło. Je śli
wszyst ko pój dzie zgod nie z pla -
nem, na za ku py w no wym skle pie
wy bie rze my się we wrze śniu przy -
szłe go ro ku.

Fir ma WRI zna na jest już
w oko li cy ze swo ich in we sty cji.
Wy bu do wa ła m.in. ka me ral ne
osie dle do mów jed no ro dzin nych
w za bu do wie bliź nia czej w miej -
sco wo ści Ką ty Wę gier skie.

AS
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Od po wiedź od ko lei nie po zo -
sta wi ła złu dzeń co do ewen tu al nej
bu do wy tu ne lu przy to rach na Bu -
kow cu. Wy da wa ło się się za tem,
że z za mie rzeń pó ki co nic nie
wyj dzie i spra wa wy pły nie na po -
wrót przy oka zji ko lej nych wy bo -
rów, bo mia sto nie chcia ło po -
nieść kosz tów bu do wy.

Tym więk szym za sko cze niem jest
in for ma cja otrzy ma na od jed ne go
z pro mi nent nych urzęd ni ków ra tu -
sza, że roz wa ża ny jest po mysł po -
zo sta wie nia prze jaz du mię dzy Po -

lną i Kwiatową, a li kwi da cja kor -
ków przez bu do wę ma łe go tu ne lu
dla sa mo cho dów oso bo wych
na przed łu że niu uli cy Roi. Pro jekt
jest we wstęp nej fa zie pla no wa nia,
nie wia do mo do kład nie ja ką tra są
tu nel miał by prze bie gać, ani kie dy
in we sty cja mia ła by być re ali zo wa -
na. Wia do mo na to miast, że kon -
cep cja jest po wa żnie roz wa ża na,
a mia ła by po wstać z fun du szy miej -
skich i ewen tu al nych gran tów. Jak
się Pań stwu ta ki po mysł po do ba?

(wk)

Nowa koncepcja
tunelu na Bukowcu
� Kolej rozwiała nadzieje na budowę tunelu w ciągu
Polnej i Kwiatowej. Tymczasem, jak dowiedzieliśmy się
nieoficjalnie od jednego z urzędników ratusza,
rozważana jest nowa koncepcja.

Nowa minigaleria za rok
� Jest pozwolenie na budowę, ruszyły już prace. Przy Zegrzyńskiej powstanie nowa
galeria handlowa.

źródło: w
w

w.w
riinvestm

ent.pl

Planowana powierzchnia centrum to ok. 2200 m2 z parkingiem,
który pomieści ponad 60 samochodów
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Do ku men ty do ty czą ce prze ka -
za nia za rzą dza ne go do tąd w imie -
niu skar bu pań stwa przez Sta ro -
stę Le gio now skie go pa ła cu i to -
wa rzy szą cych mu bu dyn ków pod -
pi sa li w po ło wie kwiet nia przed -
sta wi cie le sta ro stwa oraz spad ko -
bier cy ostat nie go wła ści cie la pa ła -
cu. Ro dzi na Ra dzi wił łów przej -
mie pa łac i ota cza ją cy go te ren
o po wierzch ni oko ło 3 hek ta rów.

Hi sto ria
Bu do wa ja dwi siń skie go pa ła cu

zo sta ła ukoń czo na w 1898 ro ku.
Wła ści cie le – Ja dwi ga z Kra siń -
skich i Ma ciej Ra dzi wił ło wie
prze nie śli się tu taj po wy ku pie niu
ich ze grzyń skich dóbr przez Ro -
sjan pod bu do wę twier dzy.

Pa łac jest ma low ni czo po ło żo ny
na wy so kiej nad nar wiań skiej skar -
pie, za pro jek to wa ny zo stał w sty lu
re ne san su fran cu skie go. Li co wa ny
czer wo no -bru nat ny mi płyt ka mi ce -
ra micz ny mi kon tra stu je z buj ną zie -
le nią par ko wą. Uwa gę zwra ca asy -
me trycz ny układ brył z wie żą w ele -
wa cji fron to wej. Za pro jek to wał go
zna ny wśród ów cze snej ary sto kra cji
ar chi tekt Fran co is Arveuf. Szczyt
bu dyn ku, od stro ny rze ki, ude ko ro -
wa ny jest her ba mi Ra dzi wił łów
(Trą by) i Kra siń skich (Śle pow ron).
W po bli żu pa ła cu zo sta ły wznie sio -

ne sty lo we ofi cy ny z wo zow nią
i staj nie. Oko ło 1900 r. urzą dzo no
w par ku i przy le głym kom plek sie le -
śnym park kra jo bra zo wy, któ ry już
pod ko niec XX w. prze kształ co no
w re zer wat ja ko ostat nią po zo sta -
łość pusz czy se roc kiej.

Par ce la cja
Po II woj nie świa to wej ma ją tek

w Ja dwi si nie zo stał roz par ce lo wa -
ny, na to miast sam pa łac prze ka -

za no mi ni ster stwu oświa ty. Ostat -
ni mi wła ści cie la mi pa ła cu by li
ksią żę Kon stan ty Mi ko łaj Ra dzi -
wiłł wraz z żo ną Ma rią z Żół tow -
skich. Za miesz ka li w pa ła cu
po ślu bie w 1927 ro ku. W 1939
ro ku Niem cy na ka za li Ra dzi wił -
łom opusz cze nie pa ła cu. Za -
miesz ka li wów czas w le śni czów ce
ko ło Ar cie cho wa po dru giej stro -
nie Na rwi. Ksią żę Kon stan ty
pod pseu do ni mem „Ko rab” włą -

czył się w kon spi ra cję. W sierp -
niu 1944 ro ku zo stał aresz to wa ny
przez hi tle row ców i roz strze la ny
praw do po dob nie w Ze grzu. Je go
szcząt ki zo sta ły przy pad ko wo od -
na le zio ne w ma ju 1969 r. i zi den -
ty fi ko wa ne dzię ki me da li ko wi ze
szka ple rzy kiem. W sym bo licz nych
uro czy sto ściach po grze bo wych
uczest ni czy ła Ja cqu eli ne Ken ne dy
Onas sis – żo na za mor do wa ne go
pre zy den ta USA, spo krew nio na
przez sio strę z Ra dzi wił ła mi.
Kon stan ty Ra dzi wiłł spo czy wa
w gro bie ro dzin nym na cmen ta -
rzu pa ra fial nym w Se roc ku. Ma -
ria Ra dzi wiłł na krót ko wró ci ła
do pa ła cu, ale gdy po ro ku no we

ko mu ni stycz ne wła dze go za re -
kwi ro wa ły, wy je cha ła z Pol ski.

Luksusy dla peerelowskich
dygnitarzy

W 1960 ro ku na pa ła cu po ło ży -
ła rę kę Kan ce la ria Pre ze sa Ra dy
Mi ni strów prze kształ ca jąc obiekt
w rzą do wy ośro dek wy po czyn ko -
wy. By wa li tu ko lej ni pre mie rzy
i mi ni stro wie lu do wych rzą dów.
Uko chał je so bie zwłasz cza Jó zef
Cy ran kie wicz, dla któ re go Ja dwi -
sin stał się nie ja ko dru gim do -
mem. Po cząt ko wo by wał tu z ma -
łżon ką Ni ną An drycz, po tem już
sam. O pi ja ty kach i eks ce sach,
do ja kich tu do cho dzi ło pod czas
wi zyt dy gni ta rzy lu do wej wła dzy,
krą ży ły le gen dy. Po 1989 ro ku pa -
łac wciąż słu żył ja ko ośro dek rzą -
do wy ko lej nym ga bi ne tom.

Powrót Radziwiłłów
do Jadwisina

Trans for ma cja ustro jo wa umo żli -
wi ła spad ko bier com – po tom kom
sy nów Kon stan te go i Ma rii
– Krzysz to fa, Ja na i Al ber ta – ubie -
ga nie się o zwrot za re kwi ro wa ne go
ma jąt ku. Za czę li się o to sta rać
na po cząt ku XXI wie ku. Spra wa
cią gnę ła się przez po nad 10 lat.
W mię dzy cza sie nie ru cho mość zo -
sta ła prze ka za na pod za rząd Po -
wia to wi Le gio now skie mu oraz La -
som Pań stwo wym. Osta tecz nie jed -
nak wy rok są du na ka zał zwrot za -
byt ko we go pa ła cy ku po tom kom
przed wo jen ne go wła ści cie la.

(wk)Pałac Radziwiłłów w Jadwisinie – lata 30. XX w.

Pałac wraca do Radziwiłłów
� Jeden z najpiękniejszych zabytków powiatu legionowskiego – pałac w Jadwisinie
wkrótce wróci do rodziny Radziwiłłów, która utraciła go podczas powojennej nacjonalizacji.

źródło zdjęć: Pow
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egionow
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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

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

NNAAGGRROOBBKKII  JJUUŻŻ  OODD  11990000  ZZŁŁ  RRAATTYY  TTEELL..
550000--229900--336600

DOM I OGRÓD
·DERATYZACJA, USUWANIE KARALUCHÓW,
PLUSKIEW, KUN, KRETÓW, GOŁĘBI,
KOMARÓW, PRANIE DYWANÓW 605-325-849

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

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

Strony internetowe – profesjonalnie
i niedrogo – PRIMODESIGN.PL

690-252-770

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 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 telewizor na EURO – 577-990-316

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

DAM PRACĘ
·Agentów ochrony, pełne ubezpieczenie, pensja
w gotówce, 506-158-658

·Firma ISS zatrudni osobę do transportu
żywności. Praca w charakterze kierowcy
/ pracownika fizycznego. System 2/1, po 10-12
h dziennie. Wymagane książeczka sanepidu,
prawo jazdy B. Oferujemy wyżywienie i odzież
roboczą. Kontakt: rekrutacja@pl.issworld.com lub
22 577-42-03

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408-178

·Skup książek – dojazd, 602-254-650

·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

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

Na dni mło dzie ży przy je chać ma
do Pol ski na wet dwa mi lio ny piel -
grzy mów. Urząd mia sta po in for -
mo wał, że od 20 do 24 lip ca
do Le gio no wa przy je chać oko -
ło 300 uczest ni ków z Fi li pin. Opie -
kę go ściom za pew nić ma ją wo lon -
ta riu sze z le gio now skich pa ra fii.

– Przy go to wa li śmy dla nich
wie le atrak cji, za rów no re li gij -
nych, zwią za nych z te ma ty ką ich
wi zy ty w Pol sce, jak i luź niej szych.
Chcie li by śmy, że by do brze wspo -
mi na li po byt w Pol sce, a zwłasz -

cza w na szym mie ście – mó wi
rzecz nik pra so wy ra tu sza Ta ma ra
Myt kow ska.

Je śli cho dzi o atrak cje re li gij ne, to
głów ną ma być msza świę ta ce le bro -
wa na w Are nie Le gio no wo i mo dli -
twy w po bli skim Par ku Zdro wia. Ja -
ko roz ryw kę dla Fi li piń czy ków za -
pla no wa no po kaz la se rów pod ra tu -
szem i te atr w ple ne rze oraz pik nik
w Par ku im. Ja na Paw ła II.

Wła dze mia sta pla nu ją wy da nie
dla go ści in for ma to ra za wie ra ją -
ce go naj wa żniej sze in for ma cje

o Le gio no wie wraz z ma pą cie ka -
wych miejsc i lo ka li ga stro no -
micz nych. Urząd skie ro wał na wet
do wła ści cie li ba rów i re stau ra cji
proś bę o wpi sy wa nie się na li stę
tych firm, któ re za in te re so wa ne
są ob słu gą go ści z Fi li pin. Wa ru -
nek – bez płat ne WI -FI i mo żli -
wość ob słu gi w ję zy ku an giel skim.
Piel grzy mi po czte ro dnio wym po -
by cie w Le gio no wie uda dzą się
do Kra ko wa, a bez po śred nio
stam tąd wró cą do kra ju.

(wk)

Trzystu pielgrzymów z Filipin w Legionowie
� W związku ze Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się w końcu lipca
w Krakowie, w Legionowie gościć będą pielgrzymi z Filipin.

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

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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Sym bo licz na mo gi ła przy to rach
jest za dba na. Cią gle po ja wia ją się
tam świe że kwia ty. Pło ną zni cze.
Ta blicz ka na pro stym krzy żu in for -
mu je, że to na pa miąt kę Da mia na
Pa try ka Żo chow skie go. Zgi nął
w tym miej scu w li sto pa dzie 2013
ro ku. Miał 19 lat, uwiel biał sport.
Bie gał, grał w pił kę w li dze szó stek.
Je go śmierć by ła gło śna. Po trą cił
go po ciąg z War sza wy do Na siel -

ska. Naj bar dziej praw do po dob ne,
że Da mian tu taj tre no wał. Lu bił
bie gać przy to rach. Ze słu chaw ka -
mi na uszach. Prze bie gał przez to ry
i być mo że nie usły szał nad je żdża -
ją ce go skła du… We dle re la cji jed -
ne go ze świad ków mo gło to być sa -
mo bój stwo, w co jed nak ani ro dzi -
na ani przy ja cie le nie wie rzą. Ni -
gdy te go nie wy ja śnio no.

(wk)

Nigdy nie wyjaśniono okoliczności
W tym miejscu zginął Damian
� Tuż przy przejściu kolejowym przy Krasińskiego
i Kościuszki niemal przy samych torach znaleźć można
niewielki ziemny grób.

Budowa siłowni na świeżym powietrzu ma się rozpocząć już niebawem

Bu do wa si łow ni na świe żym po -
wie trzu ma się roz po cząć już nie -
ba wem na zie lo nym, za drze wio -
nym pla cu mię dzy blo ka -
mi 104–108. Je śli ktoś my śli, że
wresz cie le gio now ska Spół dziel -
nia chce za fun do wać spół dziel -
com te ren re kre acyj ny za miast
ko lej ne go blo ku, oczy wi ście jest

w błę dzie. Si łow nia po wsta nie bo -
wiem z pie nię dzy mia sta. Rad ni
wpro wa dza jąc po praw ki do te go -
rocz ne go bu dże tu prze zna czy li
na ten cel 24,5 tys. zł. ze środ ków
te go rocz nych ini cja tyw lo kal nych.

Trwa ją sta ra nia, by na osie dlu po -
wsta ła jesz cze w tym ro ku rów nież
dru ga si łow nia na za ple czu apar ta -

men tow ca w bu do wie „Fak to ria”
w są siedz twie blo ków 502 i 503 ko ło
bo isk spor to wych. O bu do wę tej si -
łow ni za bie ga ją rad ni. Czy in we sty -
cja doj dzie do skut ku i kie dy, za le ży
od pre zy den ta Ro ma na Smo go -
rzew skie go i pre ze sa SMLW Szy -
mo na Ro sia ka.

(wk)

Siłownie plenerowe na osiedlu Sobieskiego
� Na osiedlu Sobieskiego mają powstać dwie plenerowe siłownie. Jedna – na pewno,
druga – być może.




