
Półkolonie na Zakopiańskiej
W tym roku organizacją wypo-

czynku dla dzieci w Legionowie
zajmuje się głównie Fundacja
Myśl Lokalna. Organizowane
przez nią półkolonie oferują dzie-
ciom opiekę w dwóch termi-
nach: 25–29 lipca oraz 01–05
sierpnia, w godzinach od 7 do 17.
Są skierowane do uczniów w wie-
ku 7–12 lat i będą odbywały w Ze-
spole Szkół nr 1 przy ul. Zako-
piańskiej.

W programie są warsztaty pla-
styczne, zabawy na boisku
i w pracowni komputerowej oraz
klockami Lego. Każdy dzień upły-
nie pod hasłem nowego wyzwa-
nia. Raz będą to zajęcia z roboty-
ki, innym razem podchody w le-
sie, kolejnego dnia warsztaty kuli-

narne. Dzieci będą także chodzić
do kina w ratuszu i na basen.
W lipcu zaplanowano wycieczkę
do Sierpca, w sierpniu do ZOO
w Płocku.

Cena to 200 zł za tydzień z peł-
nym wyżywieniem i wycieczkami
wyjazdowymi.

Taneczne wakacje
Swoją wakacyjną ofertę przygo-

towało też Brothers Dance Studio,
oczywiście w tanecznej odsłonie.
Jak zapowiadają organizatorzy,
w tym roku na zajęcia z dziećmi
do Legionowa przyjadą gwiazdy
polskiej sceny tanecznej oraz
uczestnicy „You can dance” czy
„Mam talent”. „Rusz się w waka-
cje” odbędzie się w dwóch termi-
nach: 4–8 lipca oraz 1–5 sierpnia.

Uczestnicy zostaną podzieleni we-
dług stopnia zaawansowania. Mło-
dzież zapłaci 300 zł za 20 godzin
tańca, a dzieci 250 zł za 15 godzin.

Miejski Ośrodek Kultury jak
zawsze oblegany

Letnią ofertę dla najmłodszych
przygotował też Miejski Ośrodek
Kultury, który opiekę nad dzieć-
mi zorganizuje przez cztery tygo-
dnie, od 4 do 29 lipca. Zajęcia re-
kreacyjne, artystyczne oraz wy-
cieczki będą odbywały się od po-
niedziałku do piątku w godzi-
nach 10.00–16.00. Dzieci w wie-
ku 9–12 lat będą spotykały się
w placówce przy Norwida 10,
a młodsze (6–8 lat) przy Targo-
wej 65. Cena za tydzień to 50 zł,
jeśli chcemy odbierać dziecko

po 16.15 musimy liczyć się z do-
płatą 10 zł. Na razie nie wiadomo,
czy uda się zorganizować zajęcia
w spółdzielczym Klubie Sce-
na 210. Wciąż trwają rozmowy
dotyczące sali na zajęcia.

Bezpłatnie w muzeum
Z zajęcia dla dzieci nie pobiera

opłat legionowskie muzeum.
W placówce przy ul. A. Mickiewi-
cza 23 letnie warsztaty rozpoczy-
nają się już 27 czerwca i będą
trwać przez dwa tygodnie do 8
lipca, codziennie w godzi-
nach 10.00–13.00.

– Porozmawiamy o wybranych
zabytkach z najnowszej wystawy
stałej „Dzieje Legiono-
wa 1877–1990”. Będzie dużo
wspólnej zabawy i aktywności
twórczej. Zajęcia są bezpłatne.
W Filii „Piaski” zajęcia zaplano-
waliśmy w terminie od 1 do 12
sierpnia w tych samych godzi-
nach. Szczegółowy program bę-
dzie dostępny od 1 lipca – zapo-
wiadają organizatorzy.

Kreatywnie, choć nietanio
Ciekawym pomysłem na zago-

spodarowanie wolnego czasu dla
dzieci są też zajęcia w Tree Color
(Piłsudskiego 6). Tutaj za tygo-
dniowe warsztaty (w godz. 8–17)
trzeba zapłacić co prawda 490 zł,
ale oferta jest inna niż wszystkie.
W blokach programowych tego-
rocznych półkolonii zaplanowano
m.in.: warsztaty dziennikarskie,
warsztaty animacji poklatkowej
oraz filmowej. Będzie też roboty-
ka czy eksperymenty naukowe.

Swój pomysł na wakacje ma też
Akademia Dzieciaków (Sobie-
skiego 6). Tutaj szczególnie od-
najdą się mali pasjonaci inżynie-

rii. Dla nich przez całe wakacje
będą trwały zajęcia z robotyki,
a w trakcie nich ciekawe ekspery-
menty. Tygodniowy koszt zajęć
w godzinach 7.30–16.30 to 549 zł.

Jabłonna i Wieliszew
Akcja Lato w Jabłonnie będzie

trwała przez cały lipiec w Gmin-
nych Centrach Kultury i Sportu
na terenie gminy. W programie:
wycieczki, konkursy, zajęcia pla-
styczne, taniec, pływalnia i wiele
innych atrakcji. Koszt uczestnic-
twa to 5 zł dziennie plus dodatko-
we opłaty za wycieczki.

Ciekawą ofertę dla dzieci ma
także Wieliszew. – Tegoroczne
wakacje z Ośrodkiem Kultury
w Wieliszewie, w ramach których
zorganizujemy stacjonarne i wy-
jazdowe atrakcje dla grupy liczą-
cej 45 osób w wieku 6–12 lat, za-
planowaliśmy w dniach 11–15 lip-
ca. Uczestnicy będą dowożeni
z pięciu miejsc zbiórek na terenie
gminy. Ponoszą jedynie koszt zor-
ganizowanych atrakcji – mówi
Dariusz Skrzydlewski, Dyrektor
Ośrodka Kultury w Wieliszewie.
Dzieci odwiedzą m.in. stadninę
koni, aquapark. Opłaty można
dokonywać jednorazowo: 225 zł
za pięć dni lub dziennie – 45 zł.
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Lato w mieście
� Zbliżają się wakacje i dwa miesiące laby dla najmłodszych. Jak co roku dzieci
cieszą się z przerwy w nauce, a rodzice zachodzą w głowę, jak zorganizować im wolny
czas. Podpowiadamy, gdzie w tym roku można znaleźć ciekawe zajęcia w Legionowie.
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Prze targ wy gra ła fir ma Skan ska,
któ ra w Le gio no wie ma już
na kon cie kil ka in we sty cji, w tym
do koń cze nie Cen trum Ko mu ni ka -
cyj ne go. Jej ofer ta opie wa ła na 2
mln zło tych, czy li o 500 tys. mniej
niż kon ku ren cyj na pro po zy cja
dru gie go ofe ren ta – fir my Pla ne ta.

In we sty cja zre ali zo wa na zo sta nie
w ra mach Pro gra mu Roz wo ju
Gmin nej i Po wia to wej In fra struk tu -

ry Dro go wej (czy li no wej wer sji tzw.
sche ty nó wek). Pra ce za czną się
od in sta la cji sy gna li za cji świetl nej
na skrzy żo wa niu So wiń skie go i Sło -
wac kie go oraz prze bu do wy zmie -
rza ją cej do uspraw nie nia wjaz du
i zjaz du z ron da Pił sud skie go. Je śli
wszyst ko pój dzie zgod nie z pla nem,
pra ce roz pocz ną się jesz cze w lip cu,
a za koń czą w sierp niu lub wrze śniu.

Ska la ro bót z pew no ścią wy wo -
ła spo re utrud nie nia w ru chu dro -
go wym, więc do brze się sta ło, że
re mont na stą pi w okre sie wa ka -
cyj nym. Na ra zie nie wia do mo,
jak do kład nie zo sta nie zor ga ni zo -
wa ny ruch sa mo cho do wy, ani któ -
rę dy po ja dą kur su ją ce na tym od -
cin ku au to bu sy.

Po za koń cze niu prac na Sło -
wac kie go i Pił sud skie go Skan ska
przy stą pi do prze bu do wy uli cy
So wiń skie go na od cin ku od Wy -
soc kie go do ron da Pił sud skie go.
Pla no wa na jest kom plek so wa
prze bu do wa wraz z wy mia ną kon -
struk cji jezd ni i na wierzch ni i re -
mon tem ście żki ro we ro wej.
Wszyst kie pra ce ma ją za koń czyć
się naj póź niej w paź dzier ni ku.

(wk

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.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Okolice ratusza do przebudowy. Duże utrudnienia podczas wakacji
� Pod koniec maja rozstrzygnięto przetarg na budowę świateł na skrzyżowaniu Sowińskiego i Słowackiego oraz przebudowę ronda Piłsudskiego.
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Na osie dlu Pia ski po wo li ro bi
się bar dzo tłocz no. Szcze gól nie
wi docz ne jest to w go dzi nach po -
ran ne go i po po łu dnio we go szczy -
tu, kie dy na ma łych osie dlo wych
ulicz kach spo ty ka ją się ro dzi ce
do wo żą cy swo je po cie chy do Ze -
spo łu Szkół i lu dzie spie szą cy się
na po ciąg od je żdża ją cy ze sta cji

Pia ski. Tak jest dzi siaj, a bę dzie
jesz cze go rzej.

– Pro blem wzmo żo ne go ru chu
bę dzie się na si lał. Uli ca Pia sko wa
to nie tyl ko szko ła i Cen trum
Szko le nia Po li cji, ale też sta cja
ko le jo wa, po pu lar ny Kau fland,
a wkrót ce też ba sen i ma ła ob -
wod ni ca mia sta. Po otwar ciu

Szwaj car skiej bę dzie jesz cze wię -
cej aut, a bio rąc pod uwa gę du żą
szko łę bez pie czeń stwo dzie ci sta -
nie pod wiel kim zna kiem za py ta -
nia – mó wi Łu kasz Kon stan ty no -
wicz ze sto wa rzy sze nia „Pacz ka
Po my słów”. – Roz ma wia łem z ro -
dzi ca mi, wszy scy bo ją się o swo je
dzie ci. Du ży ruch, a do te go brak

za tok au to bu so wych. Ucznio wie
wy cho dzą z au to bu sów wprost
na jezd nię. Na praw dę o wy pa dek
tu nie trud no – pod kre śla i do da -
je, że wie lo krot nie był świad kiem
sy tu acji, kie dy kie row cy skrę ca ją -
cy w le wo w Pia sko wą z Al. Sy bi -
ra ków lą do wa li pro sto na przy -
stan ku au to bu so wym.

Je go zda niem, naj sku tecz niej -
szym roz wią za niem tej sy tu acji jest
bu do wa ron da skrzy żo wa niu Pia -
sko wej z al. Sy bi ra ków. Sta ra się
o to ra zem z rad nym Paw łem Gła -
żew skim. Wspól nie prze pro wa dzi li
kon sul ta cje i ze bra li 300 pod pi sów
po pie ra ją cych ten po mysł.

– Ron do umo żli wi płyn ny wy -
jazd z osie dla, spo wol ni ruch
i przede wszyst kim za pew ni bez -
pie czeń stwo dzie ciom. Ruch pie -
szych w tym miej scu jest naj więk -
szy w go dzi nach szczy tu, dla te go
nie ma sen su blo ko wać dro gi świa -
tła mi przez ca ły dzień, choć i ta kie
po my sły się po ja wia ły – mó wi Pa -
weł Gła żew ski pod kre śla jąc, że ko -
niecz nie jest ta kże prze su nię cie
przy stan ków au to bu so wych. Dzię -
ki te mu po wsta ły by w koń cu bez -

piecz ne za to ki. Je den z przy stan -
ków znaj dzie się przy bocz nym
wej ściu do szko ły, dru gi przy CSP.
Pla no wa ne ron do ma mieć śred ni -
cę 20 m. Bę dzie jed no pa smo we.

Czy mia sto po prze ten pro jekt?
– Pod czas spo tka nia z miesz -

kań ca mi osie dla Pia ski pre zy dent
po twier dził, że ron do na skrzy żo -
wa niu ulic Pia sko wa i Sy bi ra ków
ko rzyst nie wpły nie na bez pie czeń -

stwo nie tyl ko uczniów, ale
wszyst kich uczest ni ków ru chu
i po parł tę ini cja ty wę. W chwi li
obec nej nie ma my za re zer wo wa -
nych pie nię dzy na ten cel, ale po -
wa żnie roz wa ża my tę in we sty cję
– za po wia da Ta ma ra Myt kow ska
z le gio now skie go ra tu sza.

(AS)

Nowe rondo na Piaskach? „Zebraliśmy 300 podpisów”
� W niespełna miesiąc zebrano 300 podpisów pod petycją do władz miasta za budową ronda na Piaskowej. Mieszkańcy zgodnie twierdzą, że
to jedyna możliwość na poprawę bezpieczeństwa w tej coraz bardziej ruchliwej okolicy.

Przy okazji
budowy ronda zostaną
przesunięte przystanki
autobusowe. Jeden
znajdzie się przy bocznym
wejściu do szkoły, drugi
przy CSP



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

„Ma ła” to by ło kie dyś miej sce,
o któ rym dziś po wie dzia ło by się,
że jest kul to we. W la tach 70. i 80.
by ła to ka wiar nia, do któ rej czę sto

za bie rał mnie oj ciec. Po dob no
– by łem za ma ły, by móc spró bo -
wać – ser wo wa no tam naj lep szą
ka wę w mie ście. Ja lu bi łem lo dy

z ga la ret ką i obo wiąz ko wy w PRL,
bu zu ją cy w wiel kim szkla nym ba -
nia ku, na pój fir mo wy. Wnę trze
by ło cia sne, przy tul ne i urzą dzo ne
z za chod nim szny tem – z re kla mą
co ca -co li. Pa mię tam też szkla ną
pół kę z bu tel ka mi li kie rów, ko nia -
ków i whi sky. To by ły cza sy…

Na zwa po kul to wej ka wiar ni
W po ło wie ma ja w lo ka lu

po „Ma łej”, ostat nio zaj mo wa -
nym przez sa lo ny odzie żo we,
otwo rzo no szasz ły kar nię. Na pa -
miąt kę daw nej ka wiar ni przy ję ła
ona na zwę „Ma ła”. Na zwa o ty le
ade kwat na, że lo kal rze czy wi ście
nie jest zbyt du ży. W do dat ku du -
żą je go część zaj mu ją re stau ra cyj -
ne la dy, ga blo ty, lo dów ki i usta -
wio ne na „wi do ku” gril le. Na sto -
li ki miej sca zo sta ło nie wie le.
Zmie ści ło się ich tu za le d wie kil -
ka. Wy strój jest ra czej asce tycz ny,
utrzy ma ny w czer ni -bie li i be żu.

Spe cjal no ścią są da nia z gril la.
W me nu zgod nie z na zwą kil ka
ro dza jów szasz ły ków – dro bio we,

wie przo we, a oprócz te go in ne
gril lo wa ne spe cja ły – kar ków ka,
kieł ba sa, że ber ka, pstrąg, dla we -
ge ta rian wa rzy wa – np. ba kła żan.
Jest też kisz ka ziem nia cza na,
ziem nia ki pie czo ne w po pie le, czy
na przy staw kę paj da chle ba ze
smal cem i ogór kiem.

Pysz na ry ba, kieł ba sa so czy sta
Szasz łyk wie przo wy bar dzo do -

bry. Dro biu nie ja dam, więc nie -
ste ty nie mo gę oce nić, kieł ba sa też
do brze przy rzą dzo na – chru pią ca,
so czy sta, ele ganc ko za ru mie nio -
na. Bar dzo gu stu ję w da niach
ziem nia cza nych. Je śli cho dzi
o kisz kę, to ja dłem lep szą, ziem -
nia ki z po pio łu ta kie jak trze ba.
Spró bo wa łem chle ba ze smal cem.
Sma lec nie zgor szy, ale jak dla
mnie zbyt oszczęd ny – ma ło skwa -
rek i ce bu li. Naj bar dziej sma ko -
wał mi pstrąg. Ry bę na gril lu tyl ko
po zor nie ła two zro bić. W „Ma łej”
ktoś się na tym zna. Pstrąg jest
rów no opa lo ny, nie przy czer nio ny,
ale ład nie za ru mie nio ny, aż chru -

pią cy, ale nie spa lo ny. A w do dat -
ku jest świe ży. Jak zresz tą wszyst -
ko – i mię so, i wa rzy wa, i do dat ki.

Naj więk szym mi nu sem „Ma lej”
jest fakt, że po sił ki po da wa ne są
na pa pie ro wych tac kach z pla sti ko -
wy mi sztuć ca mi. Ni by ta ki gril lo wy
sznyt, ale do bry ra czej w ple ne rze,
a nie w ba rze. Przy da ło by się za in -
we sto wać w por ce la no we ta le rze
i zwy kłe sztuć ce. Na kła da nie ły -
żecz ką ze sło ika na pla sti ko wy ta -
lerz musz tar dy i in nych przy praw
to ta kże nie naj lep szy po mysł.
Musz tar da, ke czup, czy chrzan po -
win ny stać na ka żdym sto li ku, jak
sól i pieprz. By ło by to i w do brym
to nie, i ele ganc kie, i es te tycz ne.

Na ko niec ma ła uwa ga do cen.
Ni by pięć, czy sześć zło tych
za szasz łyk to nie du żo, ale por cje
zbyt do słow nie ry mu ją się z na zwą
– są rze czy wi ście ma łe. Osiem zło -
tych za nie du ży ka wa łek kieł ba sy,
czte ry zło te za krom kę chle ba ze
smal cem, wresz cie trzy zło te
za ma lut ką bu tel kę wo dy mi ne ral -
nej to jed nak ta nio nie jest.

Lo kal ma po ten cjał, bo jest
smacz nie, no i me nu ma swo ją
spe cy fi kę, ale trze ba by chy ba po -
pra co wać nad do pa so wa niem ce -
ny do por cji, no i odejść od pla sti -
ku. Ta lerz, nor mal ny wi de lec i na -
da ją cy się do kro je nia nóż. To po -
wi nien być dziś stan dard ka żde go
sza nu ją ce go się lo ka lu, wszyst ko
jed no czy ba ru mlecz ne go, czy
ele ganc kiej re stau ra cji. W no wej
szasz ły kar ni też tak po win no być.

(wk)

Na sza oce na: 4/6.

Szlakiem legionowskich barów: oceniamy szaszłykarnię Mała
� Gdzie można w Legionowie tanio i smacznie zjeść? Kolejna propozycja to niedawno otwarta szaszłykarnia Mała przy Rynku.

Sprzedam dom letniskowy 
w Mężeninie nad Bugiem

Dom z bali, 70 m2, ogrzewany kominkiem.
Ogrodzona działka 900 m2, zagospodarowana
(drzewa, krzewy) z wiatą na dwa samochody. 

Na parterze: salon z kuchnią i łazienką
o powierzchni 35m2. 

Na użytkowym poddaszu: dwie sypialnie i duży
przedpokój. Wejście na poddasze schodami

na zewnątrz
Dom wyposażony i umeblowany

do zamieszkania od zaraz.
Cena 140 tys. zł. Informacje: 502 263 070.
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Nie, sta li w Le gio no wie nie wy -
ta pia no. Mo wa o hu cie szkła. Hu -
ta Szkla na „Ja błon na” zo sta ła za -
ło żo na w 1897 ro ku przez hra bie -
go Au gu sta Po toc kie go na te re nie
ów cze sne go let ni ska Gu cin.
Obiek ty hu ty sta nę ły na prze ciw
no wych bu dyn ków ko sza ro wych
gar ni zo nu Le gio no wo oraz sta cji
ko le jo wej kla sy IV „Ja błon na No -
wa”, czy li dziś „Le gio no wo”. Czy -
li mie ści ła się tam, gdzie dziś bie -
gnie uli ca Ko ściusz ki, gdzie
w cza sach mo je go dzie ciń stwa był

jesz cze bruk pa mię ta ją cy cza sy
bu do wy hu ty.

Piwo w przyciemnianej
butelce

Na po cząt ku XX wie ku hu ta za -
trud nia ła oko ło 60 osób. Pro du ko -
wa ła przede wszyst kim bu tel ki.
Ró żne, o po jem ność 0,5 i 0,3 li tra
do ora nża dy, pi wa, ko nia ku, wó -
dek. Z cza sem w ofer cie le gio now -
skiej hu ty zna la zły się ta kże bu tel -
ki i szkło ap tecz ne, ta fle do szyb
oraz szkla ne ce gły i da chów ki.

Od lat 20. naj więk szą część
pro duk cji sta no wi ły jed nak bu tel -
ki do pi wa z bro wa ru Oko cim,
z któ rym hu ta pod pi sa ła umo wę.
Po wszech nie wów czas sto so wa ne
bu tel ki z hut ręcz nych mia ły ró -
żne roz mia ry, by ły też czę sto ni -
skiej ja ko ści i przy roz le wa niu pi -
wa czę sto pę ka ły. W hu cie Ja -
błon na wpro wa dzo no pro duk cję
bu te lek ze stan da ry zo wa nych,
w do dat ku ich ja kość te sto wa na
by ła na apa ra cie ci śnie nio wym
skon stru owa nym przez zmyśl nych

le gio now skich in ży nie rów. Nic
dziw ne go, że le gio now ski mi bu -
tel ka mi za in te re so wa ły się też in -
ne bro wa ry, choć by Lwow ski, czy
Sta ni sła wow ski, któ re ta kże ku -
po wał bu tel ki w hu cie Ja błon na.

W hu cie pro wa dzo no ta kże do -
świad cze nia nad ko lo rem szkła naj -
lep sze go do prze cho wy wa nia pi wa,
wy ka zu jąc, że naj lep sze by ło by
ciem no ru bi no we. Ty le, że do je go
pro duk cji ko niecz ne by ło uży cie
kosz tow ne go tlen ku zło ta. Zde cy -
do wa no się więc na szkło ora nżo -
we. Dzię ki le gio now skim eks pe ry -
men tom za nie cha no na to miast po -
wszech nie pro duk cji dla bro wa rów
bu te lek ze szkła bia łe go. Pi wo psu -
ło się w nich bo wiem znacz nie szyb -
ciej niż w przy ciem nia nych.

W 1929 hu ta uru cho mi ła pierw -
szą w Pol sce w peł ni zauto ma ty zo -
wa ną li nię pro duk cyj ną fir my Ro -

irant. Za koń cze nie in we sty cji
zbie gło się jed nak z wy bu chem
wiel kie go kry zy su eko no micz ne -
go. Spo ży cie pi wa gwał tow nie spa -
da ło, bro wa ry wpro wa dza ły
oszczęd no ści. Mi mo to jed nak hu -
ta Ja błon na i tak sta ła się naj le piej
pro spe ru ją cą hu tą szkła w Pol sce.

Po wy bu chu woj ny pro duk cję
prze ję li Niem cy. Po zo sta wi li
więk szość pra cow ni ków, któ rzy
tło czy li te raz bu tel ki dla nie miec -
kich bro wa rów. Z le gio now skie go
kra jo bra zu hu ta znik nę ła na gle,
gdy w 1944 ro ku zo sta ła wy sa dzo -
na przez Niem ców w po wie -
trze. I tak skoń czy ła się hi sto ria
Hu ty Ja błon na, któ ra by ła
w okre sie mię dzy wo jen nym praw -
do po dob nie naj więk szym te go ty -
pu za kła dem w Pol sce. War to
o tym pa mię tać…

(wk)

Historia

Pijesz piwo z brązowej butelki?
Możesz być dumny z Legionowa
� Co łączy nasze miasto z browarem Okocim? Barwna historia legionowskiej… huty.

Butelki produkowane w legionowskiej hucie szkła były
innowacją w skali kraju

Fotografia porucznika Włodzimierza Lichacza z córką Anną na peronie stacji kolejowej
w Legionowie, ok. 1936 r. W tle widoczne zabudowania huty szkła
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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

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

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

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

Carrefour w CH Arkadia zatrudni
kasjerów tel. (22) 339 11 80

Carrefour w CH Arkadia zatrudni
pracowników działu: nabiał/mrożonki

tel. (22) 339 11 15, wędliny/sery
tel. (22) 339 11 20, piekarnia/ciastkarnia

tel. (22) 339 11 23. Wymagana
książeczka sanitarna

Carrefour w CH Arkadia zatrudni
pracowników działu: produkty suche

tel. (22) 339 11 08, tekstylia
tel. (22) 339 11 06

DDllaa  ssttaarrsszzeejj  ppaannii  ppoosszzuukkuujjęę  ppoommooccyy  ddoommoowweejj..
PPoosszzuukkuujjęę  ppaannii  zzaammiieesszzkkaałłeejj  ww ookkoolliiccaacchh

NNiieeppoorręęttuu  ww wwiieekkuu  ddoo  6655  llaatt  nnaa  44--55  ggooddzz..  ddzziieennnniiee
tteell..  660088--009966--775544

·Firma w Jabłonnie zatrudni stolarza. Wymagane
doświadczenie w pracy przy drzwiach
516-017-940
·Firma zatrudni Panów do sprzątania
zamkniętych osiedli mieszkaniowych na terenie
Białołęki, praca od zaraz, tel. 603-924-842
·Poszukujemy pracowników do ochrony,
sprzątania posiadających grupę
o niepełnosprawności.2263244w.615mail:biuro@
uniwersum.pl

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

RÓŻNE
·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
handlowców

do sprzedaży powierzchni
reklamowej 

w gazetach bezpłatnych
oraz portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Od go dzi ny 17.00 na pla cu
przy uli cy Bro niew skie go, któ ry
kie dyś był bo iskiem do gry, zno wu
by ło gwar no i we so ło. By ła wa ta
cu kro wa, świe że tru skaw ki i ma lo -
wa nie wy ma rzo ne go pla cu za baw.

Ak cja mia ła zin te gro wać oko licz -
nych miesz kań ców, a przy oka zji
za de mon stro wać wła dzom spół -
dziel ni, cze go tak na praw dę po -
trze bu ją miesz kań cy le gio now -
skich osie dli – te re nów do re kre -

acji, wy po czyn ku, zie le ni, bo isk,
pla ców za baw, a nie blo ków za -
gęsz cza ją cych do tych cza so wą za -
bu do wę. Na dzie cię cych ob raz -
kach po ja wi ły się: ka ru ze le, huś -
taw ki, ścian ki wspi nacz ko we, bo -

iska, zje żdżal nie, dom ki z ła wecz -
ka mi i sto li ka mi w oto cze niu zie -
le ni, fon tan ny. Wła śnie, mo że to
ta kże jest po mysł. Bu do wa w tym
miej scu fon tan ny i sztucz ne go
źró deł ka, a mo że za go spo da ro wa -

nie miej sca np. na wspól ne go gril -
la? Wła śnie na są siedz kim gril lu
chcą się miesz kań cy oko licz nych
blo ków spo tkać przy Bro niew skie -
go na stęp nym ra zem.

(wk)

Czego brakuje na Osiedlu Jagiellońska? Dzieci wszystko narysowały
� „Namaluj swój plac zabaw” – pod takim hasłem w niedzielne popołudnie 29 maja w miejscu, w którym niebawem ma powstać nowy blok,
odbył się rodzinny piknik dla najmłodszych mieszkańców Osiedla Jagiellońska.

Mieszkasz w Legionowie, 
interesujesz się codziennymi 
wydarzeniami z życia miasta?

Znasz zasady funkcjonowania samorządu, a przy okazji
jesteś bystrym obserwatorem lokalnych podwórek, masz

nosa do ciekawych akcji społecznych 
i lubisz rozmawiać z ludźmi?

Zostań dziennikarzem lokalnym portalu TuStolica.pl
i bezpłatnych gazet „Echo”!

Aplikuj: redakcja@gazetaecho.pl.
Lekkie pióro i zwięzłość języka warunkiem koniecznym.



Wie lo funk cyj ne bo isko przy Ze -
spo le Szkół Ogól no kształ cą cych zo -
sta ło zbu do wa ne bły ska wicz nie. Bu -
do wa za czę ła się w mar cu, 3 czerw ca
zo sta ło ofi cjal nie otwar te. In we sty -
cja sfi nan so wa na po po ło wie przez
Po wiat Le gio now ski i miej ski ra tusz
kosz to wa ła w su mie 650 ty się cy zł.

Pod czas otwar cia by ło słoń ce,
ofi cjal ne prze cię cie wstę gi, po -

świę ce nie, wy stęp che er le ade rek,
a po tem spor to wy pik nik. Sa mo -
rzą dow cy ze sta ro stą Ro ber tem
Wró blem i pre zy den tem Ro ma -
nem Smo go rzew skim na cze le
prze gra li sro mot nie w siat kar skim
me czu z dziew czę cą re pre zen ta -
cją szko ły, wy gra li za to w kon ku -
ren cji prze cią ga nia li ny. By ły kieł -
ba ski z gril la, wa ta cu kro wa, dmu -

cha ne za baw ki dla dzie ci, ćwi cze -
nia ta ba ty i ma lo wa nie „bu ziek”.

Sym pa tycz nie. A sa mo bo isko?
Es te tycz ne, ogro dzo ne siat ką, z po -
rząd ną (i po noć trwa łą) syn te tycz ną
na wierzch nią. Bę dzie słu żyć nie tyl -
ko uczniom na lek cjach wf, ale
i miesz kań com, dla któ rych bę dzie
do stęp ne po po łu dnia mi. I bar dzo
do brze… (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.

ZZaappiissyy  ii iinnffoorrmmaaccjjee
1100,,  1122--1177,,  1199--2244  cczzeerrwwccaa  

ww ggooddzz..  oodd 99  ddoo 1199  ppoodd nnuummeerraammii
tteell..:: 2222 667799––2222––4477,,  660055 332244 886655,,  660055 117777 000077..

WWiięęcceejj  iinnffoorrmmaaccjjii::  wwwwww..ffiilliippiinnsskkiieeuuzzddrroowwiieenniiaa..ppll

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.

25 czerw ca po raz pierw szy
w tym ro ku na to ry wy ru szy „Sło -
necz ny”. Zna my szcze gó ły roz kła -
du po cią gu, któ ry do wie zie nas
pro sto nad mo rze. Po czą tek tra sy
to War sza wa Za chod nia
o godz. 7.46. W Le gio no wie skład
za trzy ma się o godz. 8.30.
Do Gdy ni Głów nej „Sło necz ny”
do trze tuż po 12, na stęp nie po je -
dzie aż do Ust ki, gdzie za koń czy
tra sę o 14.15.

Jak wy glą da roz kład po wrot ny?
Z Ust ki wy ru szy my o 16.32.
Z Gdy ni po ciąg za bie rze pod ró -
żnych o godz. 18.28 i do wie zie ich
do Le gio no wa o 21.38. Po ciąg bę -
dzie kur so wać co dzien nie, aż
do koń ca wa ka cji, czy li do 31
sierp nia.

– To nie ko niec atrak cji zwią za -
nych ze „Sło necz nym”. Ku pu jąc
bi let na po ciąg, w ra mach ak cji

„Sło necz ny wy syp ra ba to wy” pod -
ró żni otrzy ma ją kar tę ra ba to wą,
na pod sta wie któ rej bę dą mo gli
sko rzy stać ze zni żek w pięt na stu
obiek tach na te re nie Trój mia sta
i Ust ki, np. w Mu zeum Na ro do -
wym w Gdań sku, na rejs stat kiem
wy ciecz ko wym „Pi rat”, w aqu -
apar ku So pot czy w Ca fe Mi stral
Ust ka. Kar ty bę dą wy da wa ne
w wy bra nych ka sach Ko lei Ma zo -
wiec kich, przy za ku pie bi le tu
u kie row ni ka po cią gu oraz mo żna
je po brać ze stro ny slo necz ny.ma -
zo wiec kie.com.pl – mó wi Ka ta rzy -
na Łu ka sik z Ko lei Ma zo wiec kich.

Za nor mal ny bi let do Gdy ni za -
pła ci my 45 zł, za ulgo wy 22 zł.
Pod róż do Ust ki wy nie sie
nas 60 zł (bez ulg). W pod róż mo -
żna za brać nie od płat nie psa i ro -
wer.

(AS)

Z Legionowa znów
dojedziemy nad morze
� Już po raz dwunasty na szlak wyrusza pociąg „Słoneczny”.
Do Trójmiasta dojedzie z Legionowa w nieco ponad 3
godziny, a następnie dowiezie podróżnych do Ustki.

Boisko przy „Konopnickiej” otwarte
� W piątek 3 czerwca otwarte zostało nowe boisko przy „Konopnickiej”.
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