
W połowie października urząd
ogłosił przetarg na dzierżawę le-

gionowskiego Centrum Komuni-
kacyjnego. Chętni mogą zgłaszać

oferty do 14 listopada. Warunki
owego przetargu są nieco dziwne,

przynajmniej na pierwszy rzut oka

Warunki cokolwiek
nieprzejrzyste

Oto bowiem minimalny mie-
sięczny czynsz dzierżawny, wyli-
czony na podstawie operatu sza-

cunkowego z kwietnia tego roku
wynosi zaledwie 8 tys. złotych.
Z kolei za wynajem od dzierżaw-
cy powierzchni „Mediateki”
(1692,64 m2) Legionowo zapłaci
miesięcznie czynsz w wysokości
nie przekraczającej 44,3 zł za m2,
czyli prawie 75 tys. zł (niemal 900
tys. rocznie). Za wynajem
od przyszłego dzierżawcy dwóch
pomieszczeń dla straży miejskiej
i wypożyczalni rowerów miasto
będzie płacić 39,9 zł za m2, czyli
ponad 2,5 tys. zł miesięcznie (po-
nad 30 tys. rocznie) Razem więc
z tytułu najmu miastu powierzch-
ni od miasta wynajętej dzierżawca
zarobi miesięcznie ponad 77,5 tys
zł (ponad 930 tys. rocznie). Wy-
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Kiedy kasy, sklepy lub kawiarnie?

Nowy dworzec wciąż pusty
� Dworcowa odyseja ciągnie się w Legionowie w najlepsze. Niby jest, ładny i nowy, ale dziwnie pusty,
mało użyteczny. Choćby dlatego, że nie ma kas i prawie wszystkiego, co powinien mieć dworzec.
Wszystko miało zacząć działać, gdy zarząd nad centrum i parkingiem obejmie nowy dzierżawca. Tyle że
nie tylko nie wiadomo, kiedy to się stanie, ale czy w ogóle.

Dworzec,
w którym można
wypożyczyć książkę, a nie
można kupić biletu?
– Bilety zawsze będziemy
kupować na zewnątrz
w deszcz, niepogodę
i upały, kiedy
na wyświetlaczach i tak
nic nie widać? – pytają
retorycznie
legionowianie.

dokończenie na stronie 2
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glą da dziw nie? Co naj mniej. To
tak jak by pań stwo wy na ję li ko muś
miesz ka nie za 8 ty się cy, a po tem
od na ję li od te go ko goś 2/3 te go
miesz ka nia za nie mal dzie się cio -
krot nie wy ższą su mę. Ma to sens?
Mo że mieć, je śli się umó wi cie, że
wszel kie kosz ty eks plo ata cji po -
no si na jem ca. Tym cza sem mia sto
oka za ło się hoj ne i w tym wzglę -
dzie, bo po kry wać bę dzie 62%
kosz tów utrzy ma nia dwor ca w za -
kre sie ener gii ciepl nej, elek trycz -
nej, wo dy i ście ków, od pa dów sta -
łych, sprzą ta nia bu dyn ku, usług
te le ko mu ni ka cyj nych (te le fon, in -
ter net). Prócz te go w 100% po -
kry je kosz ty ener gii elek trycz nej
– oświe tle nia ze wnętrz ne go dwor -
ca, ga ra ży i przej ścia pod ziem ne -

go jak rów nież wszel kie kosz ty
utrzy ma nia wiat au to bu so wych
i przy stan ko wych. Sza cun ko we
rocz ne kosz ty utrzy ma nia po no -
szo ne przez dzie rżaw cę wy nieść
ma ją 1,42 mln. zł. rocz nie, ale
urząd nie wy szcze gól nił o ja kie
kosz ty cho dzi. W su mie więc je śli
na wet je śli ma ją te wa run ki prze -
tar gu eko no micz ny sens, to zo sta -
ły skon stru owa ne w spo sób tak
nie przej rzy sty, że trud no się go
na pierw szy rzut oka do pa trzeć.

Prze targ wa żny czy nie wa żny?
Przy szły dzie rżaw ca za ro bi nie

tyl ko na wy naj mie po miesz czeń
mia stu, ale bę dzie miał pra wo
naj mu na za sa dach ko mer cyj nych
lo ka li, czer pa nia do cho dów np.
z au to ma tów do na po jów itp.
Urząd wy wią zał się z obiet nic

i w wa run kach prze tar gu zna la zła
się klau zu la, we dle któ rej mak sy -
mal na opła ta za par ko wa nie sa -
mo cho du na wie lo po zio mo wym
par kin gu ma wy no sić zło tów kę

Roz strzy gnię cie prze tar gu za -
pla no wa ne zo sta ło na 17 li sto pa -
da, pro blem w tym, że w mię dzy -
cza sie mo że się on oka zać nie wa -
żny. We wrze śniu wi ce pre zy dent
Piotr Za dro żny in for mo wał, że ra -
tusz cze ka na zgo dę szwaj car skie -
go part ne ra, któ ry bu do wę w lwiej
czę ści sfi nan so wał i Kra jo wej In -
sty tu cji Ko or dy nu ją cej. Tym cza -
sem rzecz nicz ka oświad czy ła, że
zgo da do ogło sze nia prze tar gu nie
jest po trzeb na. Za py ta li śmy u źró -
dła, czy li w mi ni ster stwie roz wo ju.
De par ta ment Pro gra mów Po mo -
co wych od po wie dział ja sno: – Wy -
dzie rża wie nie in fra struk tu ry wy -

ma ga zgo dy Kra jo wej In sty tu cji
Ko or dy nu ją cej (KIK).

Wąt pli wo ści za tem nie ma.
Zgo da jest po trzeb na. Z dal szej
czę ści pi sma wy ni ka nie zbi cie, że
mia sto do tąd o zgo dę nie wy stą pi -
ło. – Wnio sek w tej spra wie zo stał
skie ro wa ny do In sty tu cji Po śred -
ni czą cej (Cen trum Pro jek tów Pol -
ska Cy fro wa), któ ra po je go we ry -
fi ka cji prze śle go do KIK.

In sty tu cja, któ ra ma zgo dę wy -
dać, nie wie dzia ła w ogó le do tąd,
że cen trum ko mu ni ka cyj nym za -
rzą dza Miej ska Bi blio te ka Pu -
blicz na, choć z dru giej stro ny wie,
że bi blio te ka za ję ła część po -
miesz czeń cen trum.

Co z tego wszystkiego
wynika?

Ano ty le tyl ko, że prze targ mo że
oka zać się nie wa żny, je śli przed je -
go za koń cze niem mia stu nie uda
się uzy skać zgo dy na dzie rża wę.
Nie tyl ko za tem nie wia do mo, kie -
dy dzie rżaw ca przej mie cen trum
i par king w za rząd, ale nie wia do -
mo, czy w ogó le przej mie.

Ma rze nia o dar mo wym par kin -
gu w for mu le park and ri de ra czej
się nie speł nią. Po zo sta je pro blem
nie dzia ła ją cej na dwor cu in fra -
struk tu ry. Nie prze czę: zda je eg -
za min kon cep cja za ara nżo wa nia
prze strze ni wo kół dwor ca. Na -
resz cie mo żna nor mal nie wsiąść
do au to bu su, dojść do przej ścia
i na pe ro ny bez dep ta nia się w tło -
ku. Nie dzia ła ją ce, cia sne i zde wa -
sto wa ne win dy mo żna ja kość
znieść, je śli uda ło by się zor ga ni zo -
wać zjazd dla wóz ków i ro we rów,
za da sze nie mię dzy bu dyn kiem
i przej ściem ma się nie ba wem po -
ja wić. Ale bo daj naj wa żniej szym
man ka men tem wska zy wa nym

przez miesz kań ców jest brak kas
bi le to wych. Wła dze mia sta za po -
wia da ły, że ka sy po ja wią się, gdy
dwor cem za cznie za rzą dzać no wy
ope ra tor, ale wa run ki prze tar gu
nie na kła da ją nań ta kie go obo -
wiąz ku, choć umo żli wia ją zle ce nie
pro wa dze nie kas in ne mu pod mio -
to wi. Za tem mo żli we, że nie bę -
dzie kas wca le? Na to wy glą da, bo
ża den z prze woź ni ków ko le jo wych
pro wa dze niem wła snych kas za in -

te re so wa ny nie jest. Mo że uda ło -
by się choć by wsta wić bi le to ma ty
do wnę trza bu dyn ku, bo ku po wa -
nie bi le tów przed pu sta wym i sen -
nym bu dyn kiem dwor co wym to
i nie wy god ne, i śmiesz ne.

– Dwo rzec, w któ rym mo żna wy -
po ży czyć ksią żkę, a nie mo żna ku -
pić bi le tu? – Bi le ty za wsze bę dzie -
my ku po wać na ze wnątrz w deszcz,
nie po go dę i upa ły, kie dy na wy -
świe tla czach i tak nic nie wi dać?
– py ta ją re to rycz nie le gio no wia -
nie. I trud no im od mó wić ra cji.
Wia do mo na ra zie, że bi le to mat
ZTM zo sta nie prze nie sio ny
do środ ka, a dru gi ob słu gu ją cy bi -
le ty KM i ZTM po zo sta nie na ze -
wnątrz. Wła dze chcą też prze nieść
do dwor ca punkt do ła do wań Kart
Le gio no wia ni na. Tyl ko czy o to na -
praw dę cho dzi ło, gdy za pa da ła de -
cy zja o bu do wie cen trum? Chy ba
jed nak o coś wię cej. War to by ło by
skoń czyć z do raź nym cha osem
i sko ro się już dwo rzec po sta wi ło,
za dbać o je go funk cjo nal ność.

(wk)

Nowy dworzec wciąż pusty

Marzenia
o darmowym parkingu
w formule park and ride
raczej się nie spełnią.
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Przy szło 36 osób, czy li wziąw szy
pod uwa gę śred nią fre kwen cję
na te go ty pu spo tka niach w na szym
mie ście, cał kiem spo ro. Za czę ło się
ry tu al nie od wy stą pie nia rad ne go
Ak sa mi ta, któ ry naj wy raź niej chciał
po ka zać, że roz wią zu je pro ble my
miesz kań ców i wy wią zu je się
z obiet nic wy bor czych, a re wi ta li za -
cja te go pla cu to jed na z nich.

Pa da ły ró żne pro po zy cje. Miesz -
kań cy zgła sza li pro jek ty bu do wy
bo iska, pla cu do jaz dy na rol kach,
si łow ni, ścian ki wspi nacz ko wej.
Chcie li by też, że by plac był ogro -

dzo ny i mo ni to ro wa ny. Uli ca Le -
śna ma być prze jezd na.

Dal szą dys ku sję zdo mi no wa ły
skar gi na stan bez pie czeń stwa
w oko li cy. Po bli ski park im. Ja na
Paw ła II upodo ba li so bie mi ło śni -
cy kon sump cji w „oko licz no ściach
przy ro dy” na po jów wy so ko pro cen -
to wych. Miesz kań cy ska rży li się
na ha łas, za nie czysz czo ne traw ni ki
(bie sia du ją cy trak tu ją park jak
bez płat ny sza let), bi ja ty ki.

– Pi ją, si ka ją po krza kach,
a mło dzi dur nie ro bią so bie zdję -
cia na go la sa z po mni kiem Ja na

Paw ła – ska rży ła się pa ni Ja dwi ga.
– Co dzien nie są po bi cia, bur dy,
strach tam wie czo rem przejść.
Śmier dzi z krza ków. Jak z ob si ka -
nych ła wek ma ją ko rzy stać ro dzi -
ce z dzieć mi, sko ro wo ko ło są po -
zo sta ło ści tłu czo ne go szkła i bu te -

lek? – wtó ro wa ła miesz ka ją ca
obok par ku pa ni Sta ni sła wa. – Po -
li cja tyl ko spi su je de li kwen tów
i od je żdża, me ne le się roz cho dzą
i za 15 mi nut to sa mo, a straż
miej ska pra cu je tyl ko do 23, więc
nie ma na nią co li czyć – tłu ma czył
eme ryt pan Zdzi sław. Miesz kań cy
do ma ga li się więc ob ję cia mo ni to -
rin giem ca łe go te re nu par ku.

Rad ny Ak sa mit tłu ma czył, że
mo ni to ring jest dro gi i wła ści wie
nic nie da je. Wtó ro wał mu za -
stęp ca pre zy den ta Za dro żny.
Do roz wią za nia jest też spra wa
ru chu na uli cy Le śnej, na któ rej
znisz czo no blo ka dy i zna ki dro go -

we. Efekt jest ta ki, że sa mo cho dy
je żdżą po wą skiej ulicz ce do jaz -
do wej, sta ła się ona ta kże ulu bio -
nym to rem wy ści go wym dla sku -
te rów. – Sa mo cho dy i sku te ry je -
żdżą ta kże pod klat ka mi, że
strach dziec ko wy pu ścić na dwór
– ska rży ła się mło da mat ka.
Rzecz nicz ka le gio now skiej ko -
men dy po twier dza du żą licz bę
we zwań do par ku: – Funk cjo na -
riu sze in ter we niu ją tam na wet kil -
ka ra zy w cią gu no cy. Dość czę sto
za bie ra ją stam tąd nie trzeź wych,
spi su ją per so na lia, ale ko men da

nie ma ty le pa tro li, by dy żu ro wać
w tym miej scu ca ły czas.

Osta tecz nie miesz kań cy opo -
wie dzie li się za tym, by przy Le -
śnej po wsta ło bo isko, ale to co
po wsta nie jest mniej wa żne niż
fakt, by w par ku i w naj bli ższej
oko li cy by ło wresz cie bez piecz -
niej. Je śli nada ło się parcz ko wi
ta kie go pa tro na, wy pa da ło by za -
dbać o to, by Jan Pa weł II nie mu -
siał z par ko we go po mni ka oglą -
dać burd, li ba cji i na gich ciał pi ja -
nych na sto lat ków.

(wk, Ja cek Ja glak)
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Funkcjonariusze
interweniują w parku
nawet kilka razy w ciągu
nocy. Dość często
zabierają stamtąd
nietrzeźwych, spisują
personalia, ale komenda
nie ma tyle patroli, by
dyżurować w tym miejscu
cały czas – mówi
policjantka.

Nieustające burdy w parku

Durnie robią nagie zdjęcia z papieżem
� O zajęcie się zaniedbaną działką przy Leśnej na tyłach Parku Jana Pawła II okoliczni mieszkańcy apelowali do władz od jakiegoś czasu.
10 października odbyły się w tej sprawie społeczne konsultacje, a przy okazji wyszło na jaw, że stan bezpieczeństwa w okolicy jest zatrważający.



W Le gio no wie i je go naj bli -
ższych oko li cach miesz ka ło
przed woj ną kil ka ty się cy Ży dów,
choć li czeb ność spo łecz no ści ży -
dow skiej w re jo nie trud no dziś
okre ślić pre cy zyj nie. Kie dy Niem -
cy za ję li Le gio no wo, po dob nie
jak w ca łym kra ju na ło ży li na oby -
wa te li ży dow skiej na ro do wo ści
obo wią zek no sze nia wi docz nych
em ble ma tów z gwiaz dą Da wi da.
Z cza sem re pre sje wo bec Ży dów
przy bie ra ły na si le. 15 li sto pa -

da 1940 ro ku na zi ści utwo rzy li
w Le gio no wie get to. Zo sta ło ono
zlo ka li zo wa ne na te re nie ów cze -
sne go Lu dwi si na, czy li w re jo nie
dzi siaj wy ty cza nym z grub sza
przez uli ce So bie skie go, Miesz -
ka I, Pry ma sow ską, Ko zie tul skie -
go, Po mor ską i Zyg mun tow ską.
Niem cy osie dli li na te re nie get ta
od dwóch do trzech ty się cy osób
– miesz kań ców Le gio no wa, Ło -
mia nek, Nie po rę tu, Ja błon ny, Ze -
grza, Se roc ka, No we go Dwo ru,

ale i przy wo żo nych z pół noc nej
czę ści Ma zow sza.

Dziel ni ca ży dow ska nie by ła
ogro dzo na mu rem, ale za jej
opusz cze nie gro zi ła śmierć. Wie lu

Ży dów prze kra da ją cych się
na „aryj ską” stro nę w po szu ki wa -
niu żyw no ści, ubrań, le ków przy -
pła ci ło te wy pra wy ży ciem. Po dob -
nie jak w in nych funk cjo nu ją cych
w Pol sce get tach, ta kże w Le gio -
no wie utwo rzo na zo sta ła Ra da
Ży dow ska, czy li Ju den rat. Je go

sie dzi ba znaj do wa ła się przy uli cy
Chro bre go 77, a prze wod ni czą -
cym zo stał zna ny przed woj ną ku -
piec Je chiel Ro sen berg. W get cie
dzia ła ła rów nież po li cja ży dow ska.

Część miesz kań ców get ta zo sta -
ła wy de le go wa na do ro bót przy -
mu so wych w le gio now skim obo -
zie pra cy przy mu so wej, wie lu Ży -
dów pra co wa ło też w obo zie
w Pie kieł ku. Ju den rat mu siał do -
star czać co dzien nie kil ku set ro -
bot ni ków.

Li kwi da cja get ta w Le gio no wie
roz po czę ła się wcze snym ran -
kiem 4 paź dzier ni ka 1942 ro ku,
w dniu świę ta Sim chat To ra.
Dzię ki in for ma cjom prze ka za nym
przez pol skich po li cjan tów
– w no cy po prze dza ją cej li kwi da -
cję część miesz kań ców zbie gła,
chro niąc się w oko licz nych la sach.
In ni pró bo wa li ukryć się na te re -
nie get ta. Ci, któ rych Niem cy od -
na leź li, by li roz strze li wa ni
na miej scu. W ten spo sób zgi nę ło

oko ło 200 oby wa te li po cho wa -
nych po tem w ro wie me lio ra cyj -
nym i do łach wy ko pa nych w ró -
żnych czę ściach mia sta. Po zo sta li
miesz kań cy le gio now skie go get ta
tra fi li do obo zu przej ścio we go
w Ra dzy mi nie, a stąd do ko mór
ga zo wych w Tre blin ce. Zgi nę ło
tam 1500 le gio now skich Ży dów.

Nie licz nym uda ło się prze żyć
dzię ki pol skim są sia dom. Ro dzi ny
Ja gieł ło wi czów i Szklar ków prze -
cho wa ły do wkro cze nia Ro sjan
pię cio oso bo wą ro dzi nę Za wie siń -
skich, Fli siu ko wie od 1942 ro ku
ukry wa li ro dzi nę Lib ma nów,
wdo wa Ma ria Kier szyn oca li ła
miesz ka ją cą po są siedz ku ro dzi nę
Kaź mier ków. Cu dem ura to wał się
słyn ny w Le gio no wie fel czer cie -
szą cy się sła wą uzdro wi cie la Da -
niel Se gał. W get cie zgi nę ła je go
żo na i dwo je dzie ci. Mi mo tra -
gicz nych wspo mnień po zo stał
w Le gio no wie. Za miesz kał w do -
mu ro dzi ny Grze la ków przy uli cy
Ba to re go, przyj mo wał pa cjen tów.

War to przy oka zji przy po mnieć,
że w Cho to mo wie, w sie ro ciń cu
pro wa dzo nym od lat 20. przez
sio stry za kon ne, schro nie nie
w cza sie oku pa cji zna la zło wie le
oko licz nych ży dow skich dzie ci
z oko lic Le gio no wa i nie tyl ko.

(wk)
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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

Tragiczne dzieje legionowskiego getta

Przeżyć udało się nielicznym
� Zupełnie niedawno, bo 4 października przypadała 74. rocznica likwidacji żydowskiego getta w Legionowie.
Tymczasem, jak miałem okazję się przekonać, wielu młodych mieszkańców naszego miasta w ogóle nie wie, że
było tu jakieś getto.

III Par ce la to dziś osie dle dom -
ków jed no ro dzin nych. Do pie ro
nie daw no, dzię ki wie lo let nim sta -
ra niom miesz kań ców, uda ło się
do koń czyć bu do wę wo do cią gu
i ka na li za cji. Wie le ulic jest za nie -
dba nych, wciąż nie do koń czo nych,
po zba wio nych chod ni ków, bra ku -
je in fra struk tu ry.

Mia sto chce ten te ren do in we -
sto wać. Uli ca Wi śnio wa na od cin ku
od uli cy To po lo wej do Ko le jo wej
zo sta nie utwar dzo na. Go to wy pro -
jekt bu dow la ny obej mu je jezd nię
uli cy, zjaz dy, dre naż oraz chod nik
dla pie szych. Oprócz te go mia sto
pla nu je bu do wę od cin ków chod ni -
ka przy uli cy Zło tej oraz w re jo nie
uli cy Ko le jo wej przy tu ne lu.

Ru szy ły już pro ce du ry prze tar -
go we. Wszyst kie pra ce ma ją być
wy ko na ne jesz cze w tym ro ku.

(wk)

Idą zmiany na III parceli
� Jeszcze tej jesieni na Osiedlu Młodych (nomen
omen) miejsce dla siebie dostaną osiedlowi seniorzy.

Dzielnica
żydowska nie była
ogrodzona murem, ale
za jej opuszczenie groziła
śmierć. Wielu Żydów
przekradających się
na „aryjską” stronę
w poszukiwaniu żywności,
ubrań, leków przypłaciło
te wyprawy życiem.

III Par ce la to dziś osie dle dom ków jed no ro dzin nych





Skwer po wsta nie u zbie gu ulic
Ol szan ko wej i Su wal nej. Z ini cja ty -
wą wy stą pi ła gru pa rad nych, a ich
po mysł po par ło 240 miesz kań ców.
W cen tral nej czę ści en kla wy dla se -

nio rów znaj dzie się na wierzch nia
z kost ki be to no wej. Na pla nie pół -
ko ła za mon to wa nych zo sta nie
osiem so lid nych ła wek, ła wo stół
z plan sza mi do gry, po sta wio ne zo -

sta ną ko sze na śmie ci, a w póź niej -
szym okre sie do dat ko wo zo sta nie
roz miesz czo na sta cja ro we ro wa.
Ze wzglę du na du że na sło necz nie -
nie wo kół po sa dzo ne zo sta ną drze -
wa, głow nie klo ny, 14 ga tun ków
krze wów (m.in.: de reń bia ły, ber -
be rys, ta wu ła ja poń ska, ró ża), oraz
pną cza (wi no bluszcz, po woj nik).

Ca ły te ren ob ję ty bę dzie ka me -
rą mo ni to rin gu miej skie go. Ma to
uchro nić te ren przed de wa sta cją
i za po biec za anek to wa niu skwe ru
przez mi ło śni ków kon sump cji na -
po jów al ko ho lo wych na świe żym
po wie trzu, jak to się dzie je w in -
nych le gio now skich par kach.

(wk)

NIERUCHOMOŚCI
·Sprzedam 2000 m2, w tym 1000 m2 zalesione.
WYSYCHY pomiędzy ulicami Spokojną i Wąską,
gm. Zabrodzie, 44 km od Warszawy kierunek
Wyszków, po prawej stronie trasy, za
Radzyminem. Na rekreacyjną lub możliwość
budowy domu jednorodzinnego. Wstępne
pozwolenia. Ogrodzona-siatka. Woda-studnia
wiercona, wodociąg w drodze. Prąd-Siła. Księga
Wieczysta. 508-385-718

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE

Holowanie T. 513-606-666

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

Elektryk 506-506-006

·Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424

FINANSE
·Pożyczka dla emerytów i rencistów. Tel.
576-184-142

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

DAM PRACĘ

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

– BAZAR tel. (22) 339 11 03

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

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. Górczewska 200 m.17,

01-460 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!

·Do Sklepu Spożywczego na ul. Kobiałka 2A
zatrudnimy chętnych na stanowisko Kasjer-
Sprzedawca. Kontakt tel. 602-739-907
·OD ZARAZ – Panów do prac porządkowych na
budowie – od 10 zł/h/netto tel. 668-048-138
·PANIE do sprzątania OD ZARAZ, różne
lokalizacje, atrakcyjne warunki 692-343-587
·PANÓW do prac porządkowych na budowach
– różne lokalizacje – PILNIE 692-343-587
·PILNIE Panów do prac ogólnobudowlanych na
budowie – od 12 zł/netto/h – tel. 694-488-313
·Poszukuję w Nieporęcie opiekunki dla
starszej pani. Wymagania – umiejętność
gotowania oraz jazda samochodem, mój
tel. 608-096-754 lub 603-770-005

Przedszkole na Białołęce poszukuje
nauczyciela zajęć rytmicznych

w wymiarze 3 zajęć półgodzinnych raz
w tygodniu, godziny i dzień do ustalenia.

CV: dyrektor@naszeananasy.pl

·Restauracja Ratusz w Legionowie
poszukuje – kelnerów i kelnerek, pomoc
kuchni, kucharza samodzielnego – CV
prosimy przesyłać na adres email
msaturski@gmail.com

RÓŻNE
·Deratyzacja, skutecznie tanio likwidujemy
karaluchy, pluskwy, pchły, kuny, pierzemy
dywany 605-325-849
·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
·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle-części 505-529-328
·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666

Zatrudnię kierowcę kat CE
Transport międzynarodowy

(chłodnia). Europa Zachodnia
tel. 531–385–393

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Skwer seniora na Osiedlu Młodych
� Jeszcze tej jesieni na Osiedlu Młodych (nomen omen) miejsce dla siebie dostaną
osiedlowi seniorzy.



Tuż przy to rach ko le jo wych,
nie da le ko przej ścia dla pie szych,
w głę bi ład nie za drze wio nej i do -
brze utrzy ma nej dział ki, stoi wil -
la. Ni by nie po zor na, nie zbyt oka -
za ła, ale urze ka ją ca har mo nij nym
po łą cze niem ele men tów drew nia -
nych i mu ro wa nych. Na pierw szy

rzut oka wi dać, że to dom z du -
szą, choć na swo je la ta nie wy glą -
da. A li czy ich so bie po nad 130.

Do mek my śliw ski
Zo sta ła wy bu do wa na oko ło ro -

ku 1885. ja ko ty po wo par ko wy,
sza chul co wy do mie po zor ny ek

my śliw ski dla wła ści cie la tych te -
re nów z koń ca XIX w. hra bie go
Au gu sta Po toc kie go. Wil la mia ła
być swe go ro dza ju ba zą wy pa do -
wą dla wy praw my śliw skich w la sy
ota cza ją ce Ja błon nę i Cho to mów.
Rok póź niej zmie ni ła jed nak wła -
ści cie la. Czte ro hek ta ro wą po sia -

dłość par ko wą ku pił w ca ło ści ów -
cze sny dy rek tor Ko lei Nad wi ślań -
skich Wła dy sław Ko złow ski. Stąd
wła śnie po cho dzi na zwa wil li,
pod któ rą zna na jest do dziś.

W 1892 r. nie wiel ki dom zo stał
zna czą co roz bu do wa ny i za mie nił
się w ele ganc ką pod miej ską re zy -
den cję. Obok po sta wio no dwa
bu dyn ki go spo dar cze, któ re jed -
nak nie prze trwa ły do dziś.
W 1899 ro ku bu dy nek od ku pi ła
ro dzi na Trep ków, któ ra ta kże co

nie co zmo der ni zo wa ła dom.
Na po cząt ku lat 20. Ka zi mierz
Pasz kow ski pro wa dził w wil li
spół kę Warsz ta ty Ko tlar sko -Me -
cha nicz ne Par nik. Od tam te go
cza su w jej wy glą dzie zmie ni ło się
nie wie le.

Brak chęt nych?
W cza sie oku pa cji „Ko złów ka”

by ła jed ną z kry jó wek Ar mii Kra -
jo wej. Funk cjo no wał tu kon spi ra -
cyj ny skład amu ni cji. Po woj nie
bu dy nek zo stał zna cjo li zo wa ny,
a lu do wa wła dza swo im zwy cza -
jem urzą dzi ła tu so cjal ne kwa te ry.
Bu dy nek nisz czał de wa sto wa ny
przez lo ka to rów i nie re mon to wa -
ny la ta mi. I być mo że by prze -
szedł hi sto rii, gdy by nie zo stał
w la tach 70. wpi sa ny do re je stru
za byt ków i nie tra fił w rę ce pry -
wat ne go wła ści cie la, któ ry go wy -
re mon to wał i od no wił.

Obec nie „Ko złów ka” znaj du je
się w rę kach ro dzi ny Pasz kow -
skich. Ro dzi na w koń cu sierp nia
po sta no wi ła dom sprze dać. Dom
we dle opi su z ogło sze nia ma sie -
dem po koi, dwie we ran dy, dwie
ła zien ki, du żą kuch nię – w su -
mie 240 m2. Ce na wraz z 1,5 ha
dział ką wy no si 2,4 mln zł. Pó ki co
chęt ny się nie zna lazł.

(wk)
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Uzdro wi ciel znaj du je za bu rze -
nia ener ge tycz ne ró żnych or ga -
nów w cie le czło wie ka i sku tecz -
nie je eli mi nu je. Wzmac nia na tu -
ral ne si ły obron ne or ga ni zmu,
udra żnia i oczysz cza ka na ły
ener ge tycz ne.

Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no -
ścią bez błęd ne go do tar cia do źró -
dła cho ro by oraz tym, jak szyb ko
ustę pu ją ich wie lo let nie scho rze -
nia. Pa ni Mał go rza cie z Lu bli na
już w cza sie pierw szej wi zy ty po -
mógł w do le gli wo ściach ko bie cych.
Wy star czy ły trzy wi zy ty, by in ne mu
pa cjen to wi prze sta ły do skwie rać
bó le w krę go słu pie. Pan Mi cha ło wi

w cią gu dwóch se an sów zli kwi do -
wał pro ble my z pro sta tą.

Ja mes sku tecz nie po ma ga w le -
cze niu wie lu in nych cho rób m.in.:
no wo two ro wych, za pa le niu sta wów,
pro ble mach i zmia nach reu ma tycz -
nych, cho ro bach ukła du ner wo we -
go, uda rze mó zgu, mi gre nie.

Uzdro wi ciel przyj mu je na Za ci -
szu, ale do je żdża też do do mu pa -
cjen ta oraz szpi ta la, je śli cho ry nie
jest w sta nie do trzeć do ga bi ne tu.

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
� James A. Cabelas pochodzi z długowiecznej rodziny, w której dar uzdrawiania
przechodzi z pokolenia na pokolenie. Podczas półgodzinnego zabiegu operuje swą
energią duchową skutecznie wpływając na całe spektrum chorób.

Absolwent Paramedycznego
I Technicznego Instytutu

Meridian w Baguio City oraz
Azjatyckiego Instytutu

Fundacji Paramedycznej
w Pasay na Filipinach

Praktyka dziennikarska 

Zdobądź pierwsze doświadczenia zawodowe

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl

Dom wedle
opisu z ogłoszenia ma
siedem pokoi, dwie
werandy, dwie łazienki,
dużą kuchnię
– w sumie 240 m2. Cena
wraz z 1,5 ha działką
wynosi 2,4 mln zł. Póki co
chętny się nie znalazł.

Najstarszy budynek Legionowa na sprzedaż

Niepozorny, ale uroczy
� Zabytkowa willa Kozłówka – najstarszy ocalały legionowski budynek – została wystawiona sprzedaż. Żeby willę
kupić wraz z działką o powierzchni 1,5 hektara, trzeba mieć bardzo zasobny portfel.
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Ma lut ki plac za baw zo stał jak by
na osło dę wci śnię ty mię dzy bu dy -
nek mar ke tu Lidl i sie dzi bę miej -
skie go mu zeum. Ni by faj nie, ale…
No wła śnie. Po cząt ko wo pla cyk był
na wet przy jem nie roz rzu co ny
wzdłuż wio dą cej przez traw nik żwi -
ro wej alej ki i oto czo ny po zo sta ły mi
drzew ka mi (choć to, że by ły one
przy wią za ne li na mi wy glą da ło nie co
sur re ali stycz nie). Ale nie cze piaj my
się szcze gó łów – by ły ła wecz ki,

drzew ka da wa ły cień, w su mie mi ło.
Ty le że po tem za baw ki by ły ze dwa
ra zy prze sta wia ne, a w koń cu plac
zo stał ogro dzo ny to por nym me ta lo -
wym pło tem. Te raz wy ty czo ne we -
wnątrz wą skie ko ry ta rzy ki bar dziej
przy po mi na ją wy bieg al bo tor dla
psów. W su mie sym bo licz ne zro bi ło
się to miej sce – nie po trzeb ne ali bi
obok „świą ty ni han dlu”. Czy tak po -
win no wy glą dać?

(wk)

Dziwna konstrukcja obok Lidla
Plac zabaw czy wybieg?
� Obok Lidla powstał malutki placyk zabaw. Z czasem
robi się coraz bardziej kuriozalny.

Dział kę o po wierzch ni 801 m2

le gio now ska Spół dziel nia Miesz -
ka nio wa sprze da ła w 2015 ro ku.
Pry wat ny in we stor – fir ma So pra -
no Pro me na da – nie daw no otrzy -

mał zgo dę na bu do wę pię tro we go
pa wi lo nu han dlo wo -usłu go we go.
Nie bu dzi ło to więk szych opo rów
do cza su, gdy oka za ło się, że bu -
do wa pa wi lo nów ozna cza wy cin kę

kil ku na stu ro sną cych na skwer ku
drzew. Wte dy miesz kań cy sto ją ce -
go przy pla cu blo ku nr 72 za pro te -
sto wa li, zor ga ni zo wa li pi kie tę,
na któ rej zja wi ła się rów nież eki pa
war szaw skiej TVP3. Miesz kań cy
ska rży li się, że o sprze da ży dział ki,
bu do wie skle pu i wy cin ce drzew
nie by li in for mo wa ni. Star szy pan
z ża lem wspo mi nał: – Sam te
drze wa sa dzi łem w czy nie spo łecz -
nym kil ka dzie siąt lat te mu, a te raz
jak po my ślę, że wy tną, a wi dok
z par te ru za sło ni mi sklep, to
mnie ser ce bo li. – Prze cież to jest
w in te re sie miesz kań ców – bro nił
się pre zes SML-W Szy mon Ro -
siak. Tłu ma czył, że dział ka ge ne -
ro wa ła nie po trzeb ne kosz ty.

Pro test nie po mógł. Drze wa zo -
sta ły wy cię te, a na ogro dzo ny plac
bu do wy we szli bu dow lań cy. Bu -
do wę pa wi lo nu han dlo wo -usłu go -
we go w od le gło ści kil ku na stu me -
trów od okien blo ku ma ją skoń -
czyć do po ło wy przy szłe go ro ku.

(wk)

Protesty nie pomogły

Kolejny pawilon w centrum
� O planowanej budowie nowego sklepu na skwerku przy markecie Carrefour już
pisaliśmy. W pierwszych dniach października na skwerku wycięte zostały drzewa.
Protestowali mieszkańcy. Bezskutecznie.


