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Wszyst ko wska zu je na to, że
z pla no wa ne go kom plek su ba se -
nów na le gio now skim osie dlu Pia -
ski bę dzie my mo gli sko rzy stać
naj wcze śniej w 2018 ro ku. Pier -
wot ne pla ny, daw no już zresz tą
nie ak tu al ne, za kła da ły ter min za -
koń cze nia bu do wy w grud -
niu 2016, póź niej ten ter min zo -
stał prze su nię ty na wa ka cje 2017
ro ku, ale i ten ter min oka zał się
zbyt opty mi stycz ny. Wszyst ko dla -
te go, że ba sen na Pia skach ma
wy jąt ko we go wręcz pe cha
do prze tar gów i stąd ko lej ne
opóź nie nia.

15 mie się cy na bu do wę
Za czę ło się od pro jek tu. Pierw -

szy prze targ na je go wy ko na nie
ogło szo ny zo stał w li sto pa -
dzie 2014 ro ku, po czym w stycz -
niu 2015 ro ku unie wa żnio ny z po -
wo du błę du w za mó wie niu. W lu -
tym 2015 urząd ogło sił więc ko lej -
ny prze targ i unie wa żnił go na po -
cząt ku ma ja, tym ra zem z po wo du
nie speł nie nia przez ofe ren tów
wa run ków za mó wie nia. Gdy
za trze cim ra zem uda ło się wresz -
cie wy ło nić pro jek tan ta, a ten
pro jekt wy ko nał, wy da wa ło się że

te raz już pój dzie z gór ki.
W czerw cu te go ro ku ogło szo ny
zo stał prze targ na wy ko naw cę.
Ale już w po ło wie lip ca zo stał
unie wa żnio ny. Tym ra zem dla te -
go, że wszyst kie czte ry zło żo ne
ofer ty prze kra cza ły kwo tę, któ rą
ra tusz za mie rzał na bu do wę prze -
zna czyć, czy li 12 mln zł. Naj ni ższy
koszt bu do wy za pro po no wał war -
szaw ski „Za -Bud” – 17,5 mln zł.
„Eta to wy” wy ko naw ca le gio now -
skich in we sty cji, czy li „Skan ska”
wy ce nił koszt bu do wy ba se nu
na 23 mln zł.

Wo bec te go w koń cu paź dzier -
ni ka roz pi sa ny zo stał ko lej ny
prze targ, na wa run kach tech nicz -
nych iden tycz nych jak po przed ni,
z tą ró żni cą, że do pu li na bu do wę
do ło żo no 6 mln. Ter min skła da nia
ofert upły nął 14 li sto pa da, roz -
strzy gnię cie prze tar gu ma na stą -
pić do koń ca mie sią ca. Gdy by się
to uda ło, wy ko naw ca bę dzie
miał 15 mie się cy od dnia pod pi sa -
nia umo wy na wy ko na nie wszyst -
kich prac bu dow la nych.

Zbieg oko licz no ści
Wy glą da za tem na to, że z za -

pla no wa nych atrak cji – pły wal ni,

ba se nu re kre acyj ne go, bro dzi ku
dla dzie ci, ja cuz zi, zje żdżal ni gej -
ze rów i in nych ba je rów – sko rzy -

stać bę dzie mo żna naj wcze śniej
w po ło wie 2018 ro ku, czy li… aku -
rat przed ko lej ny mi wy bo ra mi sa -
mo rzą do wy mi. To się sta je po wo li
na szą le gio now ską tra dy cją, że
du że „fla go we” in we sty cje obie cy -
wa ne przed jed ny mi wy bo ra mi,
uda je się skoń czyć w sam raz
przed ko lej ny mi. Cóż, ta ki oto
zbieg oko licz no ści.

(wk)

Basen się oddala
� Opóźnia się budowa basenu na Piaskach. W listopadzie ma zostać
rozstrzygnięty kolejny przetarg na wykonawcę.

Z zaplanowanych
atrakcji – pływalni,
basenu rekreacyjnego,
brodziku dla dzieci,
jacuzzi, zjeżdżalni
gejzerów i innych
bajerów – skorzystać
będzie można
najwcześniej
w połowie 2018 roku,
czyli… akurat
przed kolejnymi
wyborami
samorządowymi.
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Od 1 li sto pa da Mar ki zna la zły
się w pierw szej stre fie bi le to wej.
Wła dze sta ra ły się o to od lat.
Uda ło się to po kil ku mie sięcz -
nych ne go cja cjach sa mo rzą du
z Za rzą dem Trans por tu Miej skie -
go. To oczy wi ście do bra wia do -
mość dla miesz kań ców, bo za pła -
cą zna czą co mniej za prze jaz dy.
Ci, któ rzy do je żdża ją do pra cy co -
dzien nie, za osz czę dzą w ska li ro -
ku po nad 1000 zł. Nie ma jed nak
nic za dar mo. Za te oszczęd no ści
za pła ci po nie kąd mia sto. Do tąd
sa mo rząd Ma rek po kry wał 40
proc. kosz tów funk cjo no wa nia li -
nii ZTM, z chwi lą włą cze nia
w ob ręb I stre fy mu si po kry -
wać 60 pro cent.

A Le gio no wo?
Le gio no wo jest w po dob nej sy -

tu acji, jak do nie daw na Mar ki,
czy li znaj du je się w dru giej stre fie
bi le to wej ZTM. Wie lu miesz kań -
ców na sze go mia sta oczy wi ście

chcia ło by, że by Le gio no wo awan -
so wa ło do stre fy pierw szej.
Oszczęd no ści dla kie sze ni by ły by
po dob ne jak w Mar kach, więc wy -
da je się oczy wi ste, że jest o co
wal czyć.

Pro blem w tym, że kosz ty, ja kie
mu sia ło by po nieść mia sto, są nie -
ba ga tel ne. ZTM jest mo no po li -
stą, co ozna cza, że mo że dyk to -
wać staw ki do fi nan so wa nia przez
gmi ny. Le gio no wo już w tej chwi li
pła ci War sza wie po nad 6 mln
rocz nie, a wpły wy z bi le tów do sta -
je ZTM. Do fi nan so wa nie Le gio -
no wa do au to bu sów sto łecz ne go
ZTM, po cią gów SKM oraz
„wspól ne go bi le tu” jest jed nym
z naj wy ższych w aglo me ra cji. –
Włą cze nie Le gio no wa do I stre fy

bi le to wej ozna cza ło by ko lej ne 3
mln zł do fi nan so wa nia rocz nie –

ar gu men tu je pre zy dent Ro man
Smo go rzew ski. Do da je, że mia sto
oczy wi ście za chę ca do ko rzy sta -
nia z ko mu ni ka cji pu blicz nej, ale
nie mo że po no sić aż ta kich kosz -
tów.

Prze szko dą Ja błon na
Nie ozna cza to jed nak, że ra -

tusz wej ście do pierw szej stre fy
zu peł nie od pu ścił. – Chcie li by -
śmy, ale po pierw sze ZTM nie
ustę pu je w kwe stii wy so ko ści do -
płat, po dru gie zaś do dat ko wą
prze szko dą jest gmi na Ja błon na,
któ ra nie chcąc zbyt wie le do pła -
cać do trans por tu, wy co fa ła się
na wet ze „wspól ne go bi le tu”.
Tym cza sem, by Le gio no wo mo gło
się zna leźć w pierw szej stre fie, Ja -
błon na ta kże mu sia ła by do niej
wejść. Dzi siaj gra ni ce stre fy dla

ko mu ni ka cji au to bu so wej wy zna -
cza Buch nik, dla ko le jo wej –
Chosz czów ka. O ile w przy pad ku

po cią gów SKM Ja błon na prze -
szko dą nie jest, o ty le w przy pad -
ku au to bu sów już tak. Po nie waż
jest po dro dze mię dzy stre fa mi,
a nie mo że być tak, że pa sa żer
wy je żdża jąc au to bu sem z War sza -
wy wje żdża w Ja błon nie do dru -
giej stre fy a po tem znów
do pierw szej w Le gio no wie – tłu -
ma czy pre zy dent.

Ilu le gio no wian pra cu je
w War sza wie?

Po za wszyst kim Le gio no wo jest
w nie co in nej sy tu acji niż Mar ki. Nie
tyl ko dla te go, że – jak po da ją sta ty -
sty ki – sta le i re gu lar nie do War sza -
wy do je żdża pro cen to wo mniej
osób. – Ta kże dla te go, że Le gio no -

wo oprócz au to bu sów ma roz wi nię -
tą ko mu ni ka cję szy no wą – po cią gi
SKM i KM, w któ rych nie tyl ko
obo wią zu je „wspól ny bi let”, ale
i zni żka zwią za na z „Kar tą Le gio no -
wia ni na” – mó wi pre zy dent Smo go -
rzew ski. Nie spo sób te mu ro zu mo -
wa niu nie przy znać ra cji, ale pre zy -
dent jak by za po mniał, że wej ście
do pierw szej stre fy ob ni ży ło by zna -
czą co ta kże opła ty za prze jaz dy po -
cią ga mi SKM. Mo że więc per sal do
się jed nak opła ca, bo prze cież, co by
nie mó wić o sta ty sty kach, du ża część
le gio no wian co dzien nie do je żdża
do pra cy do War sza wy.

– Oczy wi ście roz wa ży my wszel -
kie opcje, bę dzie my chcie li w tej
spra wie po roz ma wiać z wła dza mi
Ja błon ny – de kla ru je pre zy dent
Smo go rzew ski.

(wk)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Legionowo w pierwszej strefie biletowej?
� Czy Legionowo wzorem chociażby Marek powinno dążyć, by znaleźć się w pierwszej strefie biletowej stołecznego ZTM?

Jakie
korzyści przyniosłoby
nam wejście do pierwszej
strefy? Ci, którzy
dojeżdżają do pracy
codziennie,
zaoszczędziliby w skali
roku ponad 1000 zł. Nie
ma jednak nic za darmo.
Za te oszczędności
zapłaciłoby poniekąd
miasto.

Wie le osób są dzi, że je śli prze -
sta nie jeść glu ten, tak jak zna na
ce le bryt ka, to w cu dow ny spo sób
po wró ci od ra zu do zdro wia.
Tym cza sem, nie ma jed nej, od -
po wied niej dla wszyst kich die ty!
Ka żdy z nas ma swój wła sny,
ukształ to wa ny przez ge no typ
i na wy ki ży wie nio we ze staw pro -
duk tów spo żyw czych, któ re nam
nie tyl ko nie słu żą, ale wręcz
szko dzą. W ta kim przy pad ku
układ im mu no lo gicz ny, któ ry po -
wi nien za jąć się nisz cze niem
bak te rii, wi ru sów, ko mó rek no -
wo two ro wych ata ku je czą stecz kę
nie stra wio ne go, nie ak cep to wa -
ne go przez nasz or ga nizm po kar -
mu. Pro wa dzi to do po wsta nia
w or ga ni zmie prze wle kłe go sta -
nu za pal ne go.

Ob ja wy nie to le ran cji po kar -
mo wej są bar dzo ró żne:
od wzdę cia, bó lu brzu cha i bie -
gun ki po przez zmia ny skór ne czy
na wra ca ją ce in fek cje, po oty łość,

mi gre ny, nie płod ność i wie le in -
nych. Do bór wła ści we go ja dło -
spi su jest klu czo wy i mu si opie -
rać się na in dy wi du al nie prze -
pro wa dzo nych te stach, co po -
zwa la wy klu czyć skład ni ki, któ re
szko dzą. Od po wied nia do agni -
sty ka umo żli wia spraw dze nie
nie to le ran cji spo ży wa nych pro -
duk tów, w tym ta kże do dat ków
spo żyw czych ta kich jak kon ser -
wan ty, barw ni ki czy aro ma ty;

a rów nież na stwier dze nie nie do -
bo rów pier wiast ków śla do wych
i wi ta min. Eli mi na cja szko dzą -
cych po kar mów po zwa la na szyb -
ką po pra wę sa mo po czu cia i sta -
nu zdro wia.

Te sty nie to le ran cji po kar mo -
wych me to dą MO RA mo żna
prze pro wa dzić w Ga bi ne cie Bio -
re zo nan su „Re al -Med” przy ul.
Po mor skiej 31A w War sza wie.
Za pi sy: 22 814–52–40.

Chorzy na własne życzenie
O tym, jak karmimy nasze choroby
� Pomimo rosnącej popularności „zdrowego” stylu życia i w ramach niego
różnorodnych diet eliminacyjnych (bezmlecznej, bezglutenowej itp.),
promowanych przez znane osoby, powszechna świadomość roli, jaką w naszym
zdrowiu i życiu odgrywa nietolerancja pokarmowa, jest w dalszym ciągu znikoma.
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Gdy cho dzi łem do pod sta wów ki,
mo że do trze ciej, mo że do czwar tej
kla sy, na osie dlu Pia ski nie by ło
jesz cze blo ków. Za czę to je bu do -
wać w 1978 ro ku przy Ze grzyń -
skiej. Ale po za pla cem bu do wy,
tam gdzie dziś roz cią ga się wiel kie
blo ko wi sko, cią gnął się woj sko wy
po li gon. Bie ga łem tam z ko le ga mi.
Prze cho dzi li śmy przez dziu ry
w ogro dze niu mi mo ta blic su ro wo
za ka zu ją cych wstę pu i zbie ra li śmy
skar by. Przy no si łem z po li go nu łu -
ski, ca łe po ci ski, tar cze, ła dow ni ce
i co tam jesz cze uda wa ło się zna -
leźć. Kie dyś tra fił mi się pu sty nie -
ste ty ma ga zy nek, chy ba od Ka łasz -
ni ko wa, in nym ra zem zna la złem
praw dzi wy woj sko wy pas, któ ry był
du mą mo jej ko lek cji. Kie dyś tra fi ła
mi się za gu bio na czap ka, in nym ra -
zem zła ma ny ba gnet… sło wem ist -
ne skar by, na któ re w szko le al bo
się wy mie nia li śmy al bo han dlo wa -
li śmy, bo po pyt był na to wca le
spo ry.

Z wie kiem te woj sko we ar te -
fak ty prze sta ły być aż tak cie ka -
we, a po za tym po li gon zni kał
po ka wał ku za bu do wy wa ny blo -
ka mi. Zo sta ła na zwa osie dla „Pia -
ski” przy po mi na ją ca o za krza czo -
nych po li go no wych wy dmo wych
pia chach, cho ciaż ma ło kto wte dy
uży wał na zwy „Pia ski” – mó wi ło
się po pro stu osie dle woj sko we.

Osiedle na cześć
Jaruzelskiego

Tro chę woj sko wych śla dów z ró -
żnych cza sów prze trwa ło. Cho cia -
żby dziw ny be to no wy co kół mie -
dzy blo ka mi nr 25 i 29. To po zo sta -
łość po przed wo jen nym przy czół -
ku po lo we go mo stu ko le jo we go
zbu do wa ne go przez le gio now skich
sa pe rów. Jeź dzi ły tę dy trans por ty
woj sko we, a na wet sta cjo nu ją ce
w na szym mie ście po cią gi pan cer -
ne. Na po li go nie to rów by ło wte dy
ca łe mnó stwo. Pro wa dzi ły mię dzy
in ny mi do ogrom ne go han ga ru
i por tu ba lo no we go wy bu do wa ne -
go w 1926 ro ku. Pra wie nic
z przed wo jen nej in fra struk tu ry nie
prze trwa ło woj ny.

Po woj nie te ren dzi siej sze go
osie dla wciąż słu żył ja ko po li gon.
Dziś sto ją tu blo ki. Tyl ko na po zór
roz miesz czo ne mniej lub bar dziej
przy pad ko wo. Na przy kład te wy -
bu do wa ne w la tach 80. wzdłuż
dzi siej szej alei Sy bi ra ków zo sta ły
tak za pro jek to wa ne, by ich układ
z lo tu pta ka przy po mi nał sto pień
woj sko wy ge ne ra ła ar mii, czy li
czte ry gwiazd ki nad wę ży kiem ge -
ne ral skim. W ten spo sób ar chi tekt
Jó zef Zbi gniew Po lak chciał od -
dać cześć ge ne ra ło wi …Woj cie -
cho wi Ja ru zel skie mu, spra wu ją ce -
go wów czas funk cję pre mie ra
PRL i zwierzch ni ka sił zbroj nych.

Woj sko we pa miąt ki
Woj sko wych pa mią tek jest wię -

cej. Pięć lat te mu uda ło się zre -
kon stru ować sto ją cy obec nie
u zbie gu ulic Sy bi ra ków i Pia sko -
wej drew nia ny car ski bu dy nek
tzw. ka sy na. Po cho dzi on z 1892
ro ku, a przed woj ną funk cjo no -
wa ło w nim rze czy wi ście ka sy no
ofi cer skie. Po woj nie mie ści ły się
tu skle py dla woj sko wych, a po -
tem skład ni ca map.

Świa dec twem woj sko wych tra -
dy cji osie dla są ta kże bu dyn ki są -
sia du ją ce go z osie dlem Cen trum
Szko le nia Po li cji. Więk szość
z nich zo sta ła wznie sio na w la -
tach 30., kie dy po sta no wio no zlo -
ka li zo wać tu ośro dek szko le nia
ko le jo we go. W pię tro wych ce gla -
nych bu dyn kach mie ści ły się pra -
cow nie, w któ rych szko le ni by li
ma szy ni ści i in ni pra cow ni cy ko -
lei. Część hi sto ry ków są dzi, że
cen trum ko le jo we by ło przy naj -
mniej w czę ści przy kryw ką dla
słu żb wy wia du II RP.

Naj bez piecz niej szy ho tel
w Pol sce

W cza sie II woj ny świa to wej
ośro dek szko le nio wy mia ła tu
Abweh ra – czy li wy wiad woj sko -
wy. Po tem umie ści li tu szpi tal wo -
jen ny le czą cy głów nie ran nych
na fron cie wschod nim. Po woj nie
przez ja kiś czas funk cjo no wał tu
spo ry obóz jeń ców nie miec kich,
któ ry przed li kwi da cją w paź -
dzier ni ku 1949 ro ku li czył nie -
mal 300 więź niów. Głów nym ich
za ję ciem by ło re mon to wa nie
znisz czo nych bu dyn ków, któ re
prze ję ło Mi ni ster stwo Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go i w 1948
ro ku prze nio sło tu z Ło dzi swój
ośro dek szko le nio wy. Póź niej

przez la ta dzia ła ła tu Wy ższa
Szko ła Ofi cer ska MSW. Pod ko -
niec PRL, w 1988 ro ku na te re nie
szko ły od sło nię ty zo stał po mnik
jej pa tro na Fe lik sa Dzie rżyń skie -
go i był to bo daj ostat ni po mnik
Dzie rżyń skie go na świe cie. Gdy
w 1990 ro ku bu dy nek prze ję ło
Cen trum Szko le nia Po li cji, po -
mnik zo stał zde mon to wa ny. No -

co wa łem kie dyś w ho te lu na te re -
nie szko ły. Bar dzo przy jem ny, no
i bo daj naj bez piecz niej szy w Pol -
sce. A co do osie dla Pia ski, to
war to pa mię tać o je go woj sko -
wych ko rze niach, któ re dziś są co -
raz mniej wi docz ne.

(wk)

Źró dła: pa mięć wła sna i zbio ro wa oraz pu bli ka cje dy -
rek to ra le gio now skie go Mu zeum Hi sto rycz ne go – Jac -
ka Szcze pań skie go.

Poligon, resztki mostu i obóz jeńców

Tajemnice osiedla Piaski
� Osiedle Piaski mało komu wydaje się ciekawe, ma za to całkiem ciekawą historię…

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Trochę
wojskowych śladów
z różnych czasów
przetrwało. Chociażby
dziwny betonowy cokół
miedzy blokami nr 25 i 29.
To pozostałość
po przedwojennym
przyczółku polowego
mostu kolejowego
zbudowanego przez
legionowskich saperów.

Carski budynek koszarowy, który w międzywojnu służył za kasyno oficerskie w 1915 roku

źródło: M
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Kie dy uli ca Szwaj car ska by ła
jesz cze w bu do wie, już wte dy rzu -
ca ło się w oczy, że pro jekt
uwzględ nia przy stan ki au to bu so -
we. Cie ka we – pro fi lak tycz nie, czy
też z ja kimś po my słem? Oka zu je
się, że z po my słem. I to mo im zda -
niem nie złym. Otóż, wła dze mia sta
rze czy wi ście chcą Szwaj car ską pu -
ścić au to bus, po wa żnie roz wa ża jąc
zmia nę tra sy bez płat nej li nii D3.
Dziś bu sy kur su ją z Osie dla Mło -
dych, tu ne lem, Ja giel loń ską, Sło -
wac kie go na dwo rzec ko le jo wy
w Le gio no wie. Po zmia nie tra sy
wy ru sza ły by z Osie dla Mło dych
przez Su wal ną, Ko le jo wą, Szwaj -
car ską, Plan to wą na No wy Bu ko -
wiec. I ta ka zmia na wy da je się sen -
sow na. Do je żdża ją cy z Osie dla
Mło dych mo gli by do trzeć do dwor -
ca od stro ny osie dla Pia ski, omi ja -

jąc cen trum mia sta, a tym sa mym
po ten cjal ne kor ki. Jed no cze śnie
ko mu ni ka cję z dwor cem zy ska li by
miesz kań cy Bu kow ca. Ci, któ rzy
z Osie dla Mło dych i oko lic do je -
żdża li w oko li ce Błę kit ne go Cen -
trum, mie li by wpraw dzie nie co da -
lej, ale spa cer nie ta ki dłu gi,
a i mo żli wość prze siad ki na dwor cu
cał kiem do god na.

Po za tym au to bus prze je żdżał -
by w po bli żu sta cji PKP Pia ski, co
by ło by spo rym uła twie niem dla
miesz kań ców nie tyl ko Pia sków,
ale i np. III Par ce li. Bo po cią gów
z i do sta cji Le gio no wo Pia ski do -
cie ra znacz nie mniej niż do sa me -
go Le gio no wa. Au to bus więc uła -
twił by ży cie za rów no wy bie ra ją -
cym się do War sza wy, jak i z niej
po wra ca ją cym.

(wk)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Szwajcarską
pojedzie autobus?
� Być może Szwajcarską pojedzie autobus
z osiedla Młodych na Nowy Bukowiec.

Aby wje chać na par king wie lo -
po zio mo wy od stro ny osie dla Pia -

ski, trze ba ca ły obiekt ob je chać,
bo wjaz dy usy tu owa ne są wy łącz -
nie od stro ny to rów i uli cy Szwaj -

car skiej. Miejsc par kin go wych
na ze wnątrz od stro ny osie dla nie
jest za wie le, a na ram pie par ko -
wa nie po za wy zna czo ną stre fą
jest obec nie za bro nio ne. Wjaz dy
do ga ra żu od stro ny osie dla są,
ale za mknię te. I ta kie po zo sta ną.

– Od stro ny uli cy osie dlo wej
znaj du ją się wy jaz dy ewa ku acyj ne,
nie bę dą one otwar te dla ru chu sa -
mo cho do we go m.in. na wy raź ną
proś bę oko licz nych miesz kań ców
i rad nych z te go te re nu – mó wi
pre zy dent Ro man Smo go rzew ski.
Fak tycz nie. W pier wot nym pro jek -
cie pla no wa ny był je den wjazd
na pierw szą kon dy gna cję par kin gu
od stro ny osie dla. Zmian w pro jek -
cie za żą da li jed nak miesz kań cy

i rad ni ar gu men tu jąc, że wjaz dy
od stro ny osie dla spo wo du ją
zwięk sze nie ru chu po jaz dów i ne -
ga tyw nie wpły ną na kom fort ży cia
lu dzi miesz ka ją cych w blo kach są -
sia du ją cych z ga ra żem. Pre zy dent
na spo tka niach z przed sta wi cie la -
mi Wspól not Miesz ka nio wych
w 2012 ro ku zo bo wią zał się, że
od stro ny osie dla wjaz dy na par -
king bę dą mia ły sta tus awa ryj -
nych. I tak to dziś wy glą da. Tro chę
dziw nie. Z jed nej stro ny ro zu -
miem, że miesz kań cy bo ją się
sznu rów sa mo cho dów mię dzy blo -
ka mi, z dru giej zaś nie je stem pe -
wien, czy otwar cie jed ne go wjaz du
rze czy wi ście by ło by aż tak ucią żli -
we?

Parking na Piaskach z zamkniętym wjazdem
� Nasi czytelnicy pytają: kiedy otwarty będzie wjazd na parking
wielopoziomowy od strony osiedla Piaski?

Od strony
ulicy osiedlowej znajdują
się wyjazdy ewakuacyjne,
nie będą one otwarte dla
ruchu samochodowego
m.in. na wyraźną prośbę
okolicznych
mieszkańców i radnych
z tego terenu – mówi
prezydent Roman
Smogorzewski.

Równolegle z budową drogi powstały przystanki autobusowe.
Ciekawe – profilaktycznie, czy też z jakimś pomysłem?





NIERUCHOMOŚCI
·2000 m2, w tym 1000 m2 zalesione. WYSYCHY
gm. ZABRODZIE. 44 km od Warszawy kierunek
WYSZKÓW. Na rekreacyjną lub budowę domu
jednorodzinnego. Prąd – Siła. Woda – studnia
wiercona, wodociąg w drodze. Księga wieczysta.
95.000 zł. NEGOCJACJA 508-385-718

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

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

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760

·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

·Pianina i akordeony, sprzedaż, naprawa
i strojenie. Kontakt: 663-764-843

·ZJAZD-projekt, 660-678-810

BUDOWLANE

Elektryk 506-506-006

·MALARZ REMONTY 22 835-66-18,
502-255-424

FINANSE
·Gotówka do ręki, 2000 pln na 20 m-cy
z niska ratą. Tel. 600-081-084

·GOTÓWKA na dowolny cel zadzwoń
668-681-911

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

DAM PRACĘ
·Energiczną Panią zatrudnię w pralni
w Kauflandzie Warszawa ul. Mehoffera,
informacje tel. 602-127-620

PPIILLNNIIEE  PPaannóóww  ddoo  pprraacc  ppoorrzząąddkkoowwyycchh  1100  zzłł//hh  tteell..
666688--004488--113388
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·Pracowników GOSPODARCZYCH do pracy
na budowie 10 zł/h tel. 692-343-587
·PRACOWNIKÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH OD
ZARAZ 12 ZŁ/H 694-488-313

Przedszkole na Białołęce poszukuje
nauczyciela zajęć rytmicznych

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

505-992-952

·Serwis sprzątający zatrudni Panie i Panów do
sprzątania zamkniętych osiedli mieszkaniowych
w W-wie na terenie Białołęki i Targówka, praca od
zaraz, tel. 603-924-842

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178

·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 i militaria –
szable, bagnety, hełmy, czapki, mundury, odznaki
505-529-328

·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666

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

Dziw ne rze czy się dzie ją. Prze -
targ na wy ko naw cę le gio now skie -
go od cin ka DK 61 zo stał roz strzy -
gnię ty szyb ciej niż za po wia dał to
wcze śniej rzecz nik Ge ne ral nej Dy -
rek cji Dróg Kra jo wych i Au to -
strad. W po stę po wa niu wy bra no
ofer tę zło żo ną przez Za kła dy Bu -
dow nic twa Mo sto we go In we stor
Za stęp czy S.A. z ce ną
5 088 340,73 zł. Dru gie miej sce za -
ję ła fran cu ska fir ma Sa fe ge, któ ra
pro po no wa ła ce nę 5 645 700 zł.

Oj, nie ma ją u nas Fran cu zi ostat -
nio szczę ścia do prze tar gów.

Re al nie rzecz bio rąc, pro jekt
po wstać mo że w przy szłym ro ku,
po tem roz pocz ną się kon sul ta cje,
a do pie ro po ich za koń cze niu bę -
dą mo gły ru szyć pra ce. O ile
wszyst ko pój dzie zgod nie z pla -
nem i pro jek tu nie trze ba bę dzie
grun tow nie po pra wiać lub prze ra -
biać al bo nie po ja wią się pro te sty
do ty czą ce wy ni ków prze tar gu,
pra ce bę dą mo gły ru szyć na wet

w przy szłym ro ku. Skąd to na głe
przy śpie sze nie? Pro po nu ję zer k -
nąć na ka len darz wy bor czy. Jan
Gra biec, któ ry skła dał obiet ni ce
szyb kie go zre ali zo wa nia tej in we -
sty cji ogła sza gdzie się da, że no -
we wła dze ją blo ko wa ły. I rze czy -
wi ście tak to wy glą da ło. Tym cza -
sem być mo że PiS po sta no wił
zmie nić front i od trą bić suk ces
przed wy bo ra mi sa mo rzą do wy -
mi 2018?

(wk)

Modernizacja Zegrzyńskiej o krok bliżej
� Przetarg na wykonawcę sztandarowej, najbardziej strategicznej inwestycji w Legionowie,
czyli przebudowę legionowskiego odcinka drogi krajowej nr 61, rozstrzygnięty.

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.

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

OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie

www.dodaj-ogloszenie.pl



I to jesz cze jak by wa ło! Mo ja
mło dość to oczy wi ście ki no „Ma -
zow sze”. Tu sta łem w ko lej ce, by
wejść na „Wej ście smo ka”, tu
z wy pie ka mi na twa rzy oglą da łem
„Sek smi sję”, „Gwiezd ne woj -
ny”… No, ale za nim „Ma zow sze”
za czę ło dzia łać w la tach pięć dzie -
sią tych, by ły wcze śniej w na szym
mie ście in ne ki na.

„Tan cer ka” u Lip szy ców
Pierw sze ki no w hi sto rii Le gio -

no wa dzia ła ło na te re nie gar ni zo -
nu 2. Puł ku Sa pe rów Ko le jo wych.
Pod ko niec lat 20., gdy licz ba lud -
no ści ro sła w mło dej miej sco wo ści
la wi no wo, swo je po dwo je otwo -
rzy ło ta kże ki no ko mer cyj ne. Na -
zy wa ło się „Tan cer ka” i dzia ła ło
na ro gu ulic Sien kie wi cza i Sie mi -
radz kie go w ka mie ni cy na le żą cej
do ro dzi ny Lip szy ców. In te res
szedł tak so bie, ki no by ło dość
mar nie wy po sa żo ne, a na ekran
rzad ko tra fia ły naj więk sze mię -
dzy wo jen ne prze bo je.

Po pro stu… „Baj ka”
Wszyst ko zmie ni ło się, gdy

w 1933 ro ku bu dy nek wy dzie rża wił
przed się bior ca ki no wy z wi zją
i am bi cja mi – Hen ryk Go lik. Spro -
wa dził do Le gio no wa naj no wo cze -
śniej szą do stęp ną apa ra tu rę dźwię -
ko wą, od no wił wi dow nię in sta lu jąc
nie mal trzy sta wy god nych, mięk -
kich fo te li. Go lik zmie nił ta kże na -
zwę na „Baj ka”. I ki no na gle sta ło
się ele ganc kie, no wo cze sne, wręcz
uwa ża ne by ło za jed no z naj no wo -
cze śniej szych w kra ju. W do dat ku
no wy wła ści ciel po tra fił za dbać

o re per tu ar i na le gio now skim
ekra nie go ści ły naj więk sze prze bo -
je. Naj wię cej wi dzów przy cią ga ły
uko cha ne pol skie ko me die z Dym -
szą, Bo do, Ćwi kliń ską… Po pro stu
„baj ka”. Ki no dzia ła ło ta kże w cza -
sie woj ny i choć do boj ko tu za chę -

ca ło pod zie mie, cie szy ło się wca le
nie ma łym po wo dze niem.

Bu dy nek przy Sie mi radz kie go
i Sien kie wi cza zo stał znisz czo ny
w 1944 ro ku i ta ki był ko niec ki na
„Baj ka”. Bo po od bu do wie i zna -
cjo na li zo wa niu w tym sa mym
miej scu za czę ło dzia łać w 1952
ro ku ki no „Ma zow sze”. Na po -
cząt ku lat 90. i to ki no prze sta ło
ist nieć, ale o tym już by ło…
A dzi siaj, czy na praw dę nie stać
na sze go mia sta na ki no z praw -
dzi we go zda rze nia? A gdy by tak
na zy wa ło się „Baj ka” … Cóż, mo -
żna po ma rzyć.

(wk)
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„Bajka”
było eleganckie,
nowoczesne, wręcz
uważane było za jedno
z najnowocześniejszych
w kraju. W dodatku nowy
właściciel potrafił zadbać
o repertuar
i na legionowskim
ekranie gościły
największe przeboje.

Gon do la ko ja rzy się ra czej
z We ne cją, ale to ta kże część ba lo -
nu. A z pro duk cji ba lo nów sły nę ło
wszak kie dyś na sze mia sto. Na zwa
więc ład na i ade kwat na. O sa mym
cen trum pi sa li śmy wie lo krot nie.
Je go otwar cie wie lo krot nie by ło
prze kła da ne, ale w koń cu bu do wa
do brnę ła do szczę śli we go koń -
ca. 26 li sto pa da do ga le rii wkro czą
pierw si klien ci. Wśród ma rek,
któ re wy ku pi ły 20 tys. m2 po -
wierzch ni han dlo wej, są m.in. su -
per mar ket spo żyw czy Piotr i Pa -
weł, sklep fir mo wy CCC, dro ge ria
He be, sklep spor to wy Mar tes, sa -

lon Me dia Expert, odzie żo wy dys -
kont „Kik” i sa lon eks klu zyw nej
dam skiej kon fek cji „Mon na ri”.
Prócz skle pów bę dą też lo ka le ga -
stro no micz ne – re stau ra cja, piz ze -
ria i ka wiar nia.

Przy po mnij my, że to do pie ro
pierw szy etap pla no wa nej ga le rii.
Wkrót ce po otwar ciu, wła ści ciel
Je rzy Petz chce za cząć bu do wę
dru gie go skrzy dła, któ re do cho -
dzić bę dzie do uli cy Sło wac kie go
na ty łach obec ne go ZUS -u. Bu -
do wa ma szan sę się roz po cząć
jesz cze w 2017 ro ku.

(wk)

Galeria w centrum gotowa
� Swoje podwoje otwiera nowa galeria handlowa
Gondola przy Piłsudskiego i Mrugacza.

W tym miejscu na rogu Siemiradzkiego i Sienkiewicza działały
trzy legionowskie kina: przed wojną „Tancerka” i „Bajka”,

a po wojnie „Mazowsze”

Dawniej i dziś

Kino z prawdziwego zdarzenia
� Dziś w Legionowie kina nie ma. I nie zanosi się na to, by powstało,
choć obiecują je zbudować kolejni przedsiębiorcy. A bywało inaczej…




