
Gdy przetarg został ogłoszony,
wydawało się, że na ten pozornie
złoty interes rzucą się wszyscy.
Ostatecznie jednak prywatni
przedsiębiorcy w ogóle w przetar-
gu nie wystartowali.

Z braku innych kandydatów
przetarg wygrały zatem dwie
miejskie spółki, które specjalnie
w tym celu zawiązały porozumie-
nie: Przedsiębiorstwo Energetyki

Cieplnej i Komunalny Zarząd
Budynków. Oczywiście w takim
przypadku przetargu niejako
w ogóle nie było, bo miesięczny
czynsz został ustalony w wysoko-
ści minimalnej, czyli 8,5 tys zł net-
to. Konsorcjum PEC i KZB bę-
dzie prawdopodobnie zarządzać
Centrum przez kolejne 20 lat.

Od początku twierdziłem, że
najlepiej, gdyby centrum zarzą-

dzane było właśnie przez KZB,
które do takich przedsięwzięć zo-
stało niejako powołane. Tworze-
nie mariażu z PEC wydaje mi się
nieco egzotyczne, ale pal sześć.
Ciekawsze wydaje mi się, po ja-
kiego grzyba był nam w ogóle cały
ten przetarg?

Chodzi o kasę?
Jak zwykle, kiedy nie bardzo

wiadomo o co, to najpewniej wła-
śnie o kasę. Tylko po co te kon-
tredanse dziwne, wolty, zmiany

poglądów o 180 stopni ze strony
miejskich władz? Gdy prezydent
Smogorzewski tłumaczył na po-
czątku roku konieczność oddania
centrum w dzierżawę, właśnie
względy finansowe podawał jako
najistotniejszy powód:

– Utrzymanie Centrum Komu-
nikacyjnego będzie wymagało
ogromnych nakładów finanso-
wych, a miasta na takie wydatki
nie stać ponieważ nawet nie może
sobie odliczyć 23 procent podat-
ku.

Co jednak ciekawsze, postulat,
by dworcem administrowała miej-
ska spółka do tego celu między in-
nymi powołana, prezydent zbijał
argumentami, że KZB nie ma od-
powiednich kadr i funduszy zapew-
niających pełną obsługę. Dziś jakoś
wątpliwości zniknęły: – KZB ma
doświadczenie w administrowaniu
nieruchomościami. Spółka dosko-
nale radzi sobie z powierzonymi jej

N
r2

0
(2

54
)

2
g

ru
d

n
ia

20
16

D
W

U
TY

G
O

D
N

IK

PPoowwiiaattuu
LLeeggiioonnoowwsskkiieeggoo

NAKŁAD 15 000 EGZ.
www.gazetaecho.pl

� � � �
Dyżury redakcyjne: 

poniedziałek–piątek 1100–1800

tel. 519 610 435
redakcja@gazetaecho.pl

REKLAMA w „Echu” - tel. 508-125-419
reklama@gazetaecho.pl

IS
SN

 2
45

1–
10

72

dokończenie na stronie 2

Będą kasy na dworcu?
� Przetarg na dzierżawę Centrum Komunikacyjnego został rozstrzygnięty. Dworcem zarządzać będzie konsorcjum
utworzone przez dwie miejskie spółki PEC i KZB. Czy to dobrze dla miasta, a przede wszystkim dla nas?

Konsorcjum PEC i KZB będzie prawdopodobnie zarządzać
Centrum przez kolejne 20 lat

źródło: legionow
o.pl
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Praktyka dziennikarska

Zdobądź pierwsze
doświadczenia

zawodowe

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

bu dyn ka mi, mo że my więc czuć się
spo koj nie po wie rza jąc jej po wsta łe
w ra mach tej in we sty cji mie nie –
do wo dzi pre zy dent Ma rek Paw lak.
Ro zu miem, że współ pra ca z PEC
pro blem z bra kiem kadr, słu żb
i środ ków zli kwi do wa ła?

Bę dzie ka sa bi le to wa?
Tak czy ina czej Cen trum za rzą -

dzać bę dą pod mio ty zna ne, miej -
skie, nie bę dzie ry zy ka dzi kiej ko -
mer cja li za cji, a mia sto za cho wa
wpływ na dzia ła nie cen trum. Fi -
nan so wo też nie wyj dzie my chy ba
na tym naj go rzej.

– Za rzą dza nie obiek ta mi przez
spół ki bę dzie kosz to wa ło znacz -
nie mniej, niż gdy by ro bi ło to sa -
mo mia sto. Spół ki mo gą od li -
czać 23% po dat ku VAT od bie żą -
cej dzia łal no ści. Mia sto nie ma ta -
kiej mo żli wo ści. Sza cu je my, że
po do ko na niu wszyst kich roz li -
czeń fi nan so wych kosz ty utrzy ma -
nia ca łej in fra struk tu ry po no szo -
ne przez bu dżet mia sta nie prze -
kro czą 25 tys. zł mie sięcz nie. To
nie wie le jak na ta ki ogrom bu dyn -

ków i te re nu – prze ko nu je Ro -
man Smo go rzew ski.

A z wa żnych in for ma cji jest
i ta ka, że kon sor cjum zo bo wią za -
ło się do stwo rze nia i pro wa dze -
nie ka sy bi le to wej. Bę dzie ta kże
mo gło, choć nie mu si, po bie rać
opła tę za par ko wa nie w mak sy -
mal nej wy so ko ści 1 zł dzien nie.
Nie mu si, ale za pew ne jed nak
zło tów ką od au ta nie po gar dzi.
Czy li z dar mo we go par kin gu chy -
ba jed nak ni ci, ale do tej my śli
zdą ży li śmy się już przy zwy cza ić.

(wk)

dokończenie ze strony 1

Będą kasy na dworcu?

Konsorcjum
będzie mogło, choć nie
musi, pobierać opłatę
za parkowanie
w maksymalnej
wysokości 1 zł dziennie.
Nie musi, ale zapewne
jednak złotówką od auta
nie pogardzi. Czyli
z darmowego parkingu
chyba jednak nici, ale
do tej myśli zdążyliśmy się
już przy zwy cza ić.

Otwar cie oka za le nie wy pa dło.
Sza łu wiel kie go też nie by ło.
Wpraw dzie już po ósmej ra no
przed wej ściem za czął gro ma dzić
się nie wiel ki tłu mek, ale oby ło się
bez ja kie goś spek ta ku lar ne go
sztur mu na otwar te punk tu al nie
o dzie wią tej drzwi cen trum.

Ga le ria w środ ku wy glą da cał -
kiem nie źle, są pierw sze w mie -
ście ru cho me scho dy, jest ja sna,
prze stron na, ar chi tek to nicz nie
dość ory gi nal na, ale nie wy dzi wio -
na, sło wem cał kiem zno śna. Dla -
cze go więc otwar cie wy szło tak
so bie? Bo han del za czę ło pierw -
sze go dnia tyl ko kil ka skle pów:
Piotr i Pa weł, Me dia Expert, Kik,

Mar tes Sport i CCC oraz biu ro
pod ró ży Ita ka, kil ka ko lej nych
do łą czyć ma nie ba wem, in ne do -
pie ro się urzą dza ją.

Te go pierw sze go dnia naj więk -
szym za in te re so wa niem cie szył się
Me dia Expert. Ko lej ki by ły tu spo -
re aż do póź ne go po po łu dnia, a za -
in te re so wa nie spo wo do wa ne by ło
za pew ne sto sun ko wo nie wiel ką
licz bą po dob nych skle pów w na -
szym mie ście, a po dru gie dość ko -
rzyst ny mi pro mo cja mi, zwłasz cza
na smart fo ny. Spo ro klien tów mia -
ły też de li ka te sy Piotr i Pa weł urzą -
dzo ne z gu stem, ale w wi docz nym
po śpie chu, co wi docz ne by ło
przy ka sach, gdzie pa no wał dziw ny

cha os – błęd nie dzia ła ły ska ne ry
ko dów kre sko wych, część to wa rów
w ogó le nie fi gu ro wa ła w sta nach
skle po wych, a na wzy wa ne go kie -
row ni ka zmian cze kać trze ba by ło
ca łe wie ki. Roz cza ro wa niem jest
nie tyl ko fakt, że skle py nie zdą ży ły
na otwar cie, ale brak pó ki co ga -
stro no mii mi mo wcze śniej szych za -
po wie dzi in we sto ra i ope ra to ra od -
po wie dzial ne go za ko mer cja li za -
cję. Lo ka le, co naj mniej dwa, ma ją
się po ja wić, ale kie dy pó ki co nie
wia do mo. Ko niec koń ców, cał kiem
faj na ta Gon do la, tyl ko moc no
jesz cze nie do ro bio na. A co Pań -
stwo są dzi cie?

(wk)

Gondola otwarta
� W sobotę 26 listopada otworzyła swoje podwoje nowa galeria handlowa
przy Piłsudskiego – Gondola.

Biletomat ZTM zostanie przeniesiony do środka, a drugi
obsługujący bilety KM i ZTM pozostanie na zewnątrz

źródło: w
w

w.gondolalegionow
o.pl

„E
ch

o
 P

o
w

ia
tu

 L
eg

io
no

w
sk

ie
g

o
”

w
w

w
.g

az
et

ae
ch

o.
pl

re
da

kt
or

 n
ac

ze
ln

y:
 K

rz
ys

zt
of

 K
at

ne
r

za
st

ęp
ca

: K
at

ar
zy

na
 C

ho
dk

ow
sk

a
te

le
fo

n 
d

la
 c

zy
te

ln
ik

ó
w

: 
te

le
fo

n 
d

la
 r

ek
la

m
o

d
aw

có
w

: 
e-

m
ai

l: 
ec

ho
@

ga
ze

ta
ec

ho
.p

l

W
yd

aw
ca

: W
yd

aw
ni

ct
w

o 
P

ra
so

w
e 

O
st

oj
a 

20
12

 s
p.

 z
 o

.o
.

ad
re

s 
re

da
kc

ji:
 0

3-
02

6 
W

ar
sz

aw
a,

 u
l. 

O
łó

w
ko

w
a 

7a
D

ru
k:

 Z
P

R
 W

ar
sz

aw
a

51
9 

61
0 

43
5

50
8 

12
5 

41
9 

Za
pr

as
za

m
y 

do
 w

sp
ół

pr
ac

y 
m

ie
sz

ka
ńc

ów
. N

ie
 z

w
ra

ca
m

y 
m

at
er

ia
łó

w
 n

ie
za

m
aw

ia
ny

ch
.

Za
st

rz
eg

am
y 

so
bi

e 
pr

aw
o 

do
 s

kr
ac

an
ia

 i 
ad

iu
st

ow
an

ia
 n

ad
es

ła
ny

ch
 m

at
er

ia
łó

w
 o

ra
z

op
at

ry
w

an
ia

 ic
h 

w
ła

sn
ym

 ty
tu

łe
m

. N
ie

 o
dp

ow
ia

da
m

y 
za

 tr
eś

ć 
re

kl
am

 i 
og

ło
sz

eń
.



Stę że nie nie bez piecz ne go dla
zdro wia py łu za wie szo ne go
PM 2,5 jest w na szym mie ście,
ochrzczo nym przez nie któ rych ni -
by dow cip nie Smo go gro dem, tak
ogrom ne, że bi je my się o nie -
chlub ną pal mę pierw szeń stwa
w ca łej Eu ro pie, a nie wie le bra -
ku je nam do re kor dzi sty świa ta
w tej ka te go rii, czy li De li. Sko ja -
rze nie smo gu z na zwi skiem pre zy -
den ta mia sta ow szem być mo że
i jest dow cip ne, ale pro blem ro bi
się co raz mniej za baw ny, co do -
strze gły i wła dze mia sta.

Kosz ty zdro wot ne są ogrom ne
28 li sto pa da Ra tusz zor ga ni zo -

wał spo tka nie na te mat za nie -
czysz cze nia po wie trza. Przy szło
jak to zwy kle u nas, gdy świat się
nie wa li al bo Ro siak nie chce sta -
wiać no we go blo ku w krza kach,
ca łe kil ka na ście osób, z cze go po -
ło wę sta no wi li urzęd ni cy ra tu sza
z wi ce pre zy den tem Za dro żnym
i rzecz nicz ką Myt kow ską na cze -
le. Pre zen ta cję na te mat le gio -
now skie go smo gu przy go to wał dr
Ar tur Ba dy da z La bo ra to rium
Ba dań Śro do wi ska Po li tech ni ki

War szaw skiej. Ba dy da do wo dził,
że kosz ty zdro wot ne za nie czysz -
czo ne go po wie trza są gi gan tycz -
ne, licz ba cho rób wy wo ły wa nych
przez sub stan cje za war te w po -
wie trzu ro śnie la wi no wo, tak jak
licz ba zgo nów przez owe cho ro by
wy wo ła nych. Przed sta wił sta ty sty -
ki do ty czą ce ca łej aglo me ra cji
sto łecz nej. Wi ce pre zy dent Za dro -
żny był wy raź nie za tro ska ny, pa -
dło spo ro py tań. Wnio ski na ra zie
są ta kie, że coś z pro ble mem zro -
bić trze ba tyl ko nie bar dzo wia do -
mo co.

Po pierw sze – in for mo wać
Z cie ka wą pro po zy cją wy stą pił

nie za le żny rad ny Le szek Smu -
niew ski: – Miesz kań cy po win ni
być sta le in for mo wa ni o ja ko ści
po wie rza i ten obo wią zek spo czy -
wa na wła dzach mia sta – mó wił
rad ny. Wy sto so wał do ra tu sza pe -
ty cję w tej spra wie. Po stu lu je bie -
żą ce in for mo wa nie o sta nie po -
wie trza mo żli wie jak naj więk szej
gru py miesz kań ców po przez

funk cjo nu ją cy sys tem po wia da -
mia nia SMS, stro ny in ter ne to we
UM Le gio no wo oraz por ta le spo -
łecz no ścio we. Zda niem Smu niew -
skie go do tar cie do du żej licz by le -
gio no wian z in for ma cją o ak tu al -
nym złym sta nie po wie trza przy -
czy ni się do zwięk sze nia świa do -
mo ści za gro żeń wśród sa mych
miesz kań ców, a ta kże spo wo du je
więk szą pre sję spo łecz ną w za kre -
sie dba ło ści o ja kość po wie trza.
Po mysł jest nie zły, choć nie roz -
wią zu je pro ble mu, rze czy wi ście
być mo że wresz cie po mo że do -
strzec je go nie ba ga tel ną wa gę.
Jest też nie trud ny w re ali za cji, bo
prze cież w Le gio no wie znaj du je
się sta cja po mia ro wa.

Straż kon tro lu je
Pó ki co więk szą czuj ność i bez -

względ ność wo bec przy pad ków
pa le nia w pie cach śmie cia mi i in -
ny mi od pa da mi ma wy ka zy wać
straż miej ska. I wy ka zu je. Tyl ko
w ostat nim ty go dniu li sto pa da
uka ra ła man da ta mi kil ka osób,

w tym miesz kań ca War szaw skiej,
któ ry spa lał pły ty me blo we i wła -
ści cie la do mu przy Ba to re go, któ -
ry ogrze wał dom śmie cia mi.
W ca łym ze szłym ro ku na po -
nad 700 kon tro li straż ujaw ni ła
za le d wie dzie więć przy pad ków
pa le nia od pa dów. W tym ro ku
kon tro le są bar dziej do kład ne, ale
man da ty wciąż wy sta wia ne są sto -

sun ko wo rzad ko. Spo ro jest przy -
pad ków pa le nia mo krym drew -
nem i kiep skim wę glem, a to nie
kwa li fi ku je się do uka ra nia. Nie -
mniej jed nak sa ma świa do mość
czę stych kon tro li mo że po móc.
Jed no jest pew ne – z za nie czysz -
czo nym po wie trzem w Le gio no -
wie, czy jak kto wo li Smo go gro -
dzie, coś trze ba zro bić.

(wk)
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W całym
zeszłym roku
na ponad 700 kontroli
straż ujawniła zaledwie
dziewięć przypadków
palenia odpadów. W tym
roku kontrole są bardziej
dokładne, ale mandaty
wciąż wystawiane są
stosunkowo rzadko.

Legionowski smog wciąż straszy
� O zanieczyszczeniu powietrza w Legionowie można by pisać w sezonie
jesienno-zimowym stale i wciąż. W tym roku wyniki pomiarów są najgorsze od lat.
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By ły cza sy, gdy MOK w Le gio -
no wie był mo im dru gim do mem.
Je go ów cze sny – i tak się skła da, że
i obec ny – dy rek tor Ze nek Dur ka
był otwar ty na ka żdy po mysł. I wie -
le uda wa ło się urze czy wist nić.
Chcie li śmy wie czo rów fil mo wych
– by ły w try mi ga – na by le ja kim
ekra ni ku, z ka set wi deo, ale by ły.
Pół Le gio no wa przy cho dzi ło oglą -
dać „za ka za ne” fil my – „The Wall”
Par ke ra, „Ha ir” For ma na, „Za bić
księ dza” Hol land. Za ma rzy ła nam
się ka wia ren ka – ta ka „kul tu ral na”,
że by by ło gdzie wpaść, po ga dać?
Ze nek wy go spo da ro wał miej sce
na par te rze, tyl ko po sta wił wa ru -
nek, że sa mi po ma lu je my. Po ma lo -
wa li śmy bo daj na czar no i czer wo -
no. Bi ło to po oczach, ale kli mat
był. Co pią tek im pre za al ter na tyw -
na z ja kimś kon cer tem al bo czymś
in nym, a w knaj pie pi wo, coś moc -
niej sze go to chy ba nie, zresz tą nie
pa mię tam. Pi wo w ogó le by ło ja -
kimś sym bo lem ów cze snej „al ter -
na tyw nej kul tu ry”, dziś jest sy no ni -
mem cze goś zu peł nie in ne go. Mło -
dzi pięk ni dwu dzie sto let ni przy cho -
dzi li tłum nie, a roz mo wy o kul tu rze
i nie tyl ko koń czy ły się w środ ku
no cy. Po ta kiej piąt ko wej im prez ce

gra li śmy na śnie gu mecz pił kar ski:
MOK kon tra Khrom, czy li gru pa

pun ku ją cych po etów. Śli zga li śmy
się, zdy cha li śmy, nie wszy scy w pił -
kę tra fia li, ale za ba wa by ła. Wy gra -
li śmy, na wet bram ki ja kieś strze li -
łem, chy ba tyl ko dla te go, że na gro -
dą za ka żde go go la by ło dar mo we
pi wo.

Kra ków czy Ka zi mierz?
Dzia ła ło to dłu go dość, spo ty ka li

się tu ró żnej ma ści dzi wa cy, ta cy co
słu cha li me ta lu, hi pi su ją cy po gro -
bow cy, pun kow cy, a na wet lu dzie
z ko ściel nej gru py mo dli tew nej.
Kie dy in dziej zno wu po je cha li śmy
na wy ciecz kę do Kra ko wa. Wy jazd
– 4 ra no, po wrót póź nym wie czo -
rem. Mie li śmy do je chać szyb ko,
ale co chwi lę ko muś bar dzo chcia -
ło się do to a le ty i do je cha li śmy
do Kra ko wa w oko li cach po łu dnia.
Zdą ży łem tyl ko z pew nym dziś sza -
no wa nym aka de mic kim wy kła dow -
cą na kar mić pły wa ją ce pod Wa we -
lem kacz ki ka nap ka mi pod pro wa -
dzo ny mi z ple ca ka rów nie dziś sza -
no wa ne go pra cow ni ka Sta ro stwa
Po wia to we go, pod grzać zup kę
w pasz czy smo ka wa wel skie go i już
trze ba by ło wra cać. I tak wi dzia łem
wię cej niż in ni. Je den z ko le gów,
dziś sza no wa ny le gio now ski rad ny,
na wet nie wie dział, że był w Kra -
ko wie, my ślał że wy ciecz ka by ła
do Ka zi mie rza…

Co ty dzień mie li śmy kon cert
Z cza sem w MOK -u za czę ło być

cia sna wo. Ki no zban kru to wa ło ki -
no, ale że sa lą za rzą dzał Ze nek,

od dał ją w week en do we wła da nie
al ter na tyw nej mło dzie ży. Co ty -
dzień mie li śmy kon cert. Naj czę -
ściej na szej le gio now skiej Se -
xbom by, któ ra aku rat gra ła wte dy
zu peł nie nie źle, zna na by ła w ca łej
Pol sce. Za ba wa by ła świet na, nie -
wie le by ło sły chać, ale kto by się
tym przej mo wał. Gra ły ja kieś in ne
oko licz ne ze spo ły z No we go Dwo -
ru, Le gio no wa, od cza su do cza su
gwiaz dy. Na wet Dżem przy je chał,
tyl ko Ry sio Rie del gdzieś się
po dro dze za wie ru szył i kon cert
był in stru men tal ny. Ale nikt nie
na rze kał. Mie li śmy swo je miej sce,
ja kaś wie lo barw na wspól no ta się
stwo rzy ła, na wet miej sco wi skin -
he adzi z sza li ka mi Le gii „swo ich”

nie ru sza li, co naj wy żej wy szar py -
wa li ja kieś drob ne na piw ko.

Mo że cza sy już in ne…
Dziś MOK ro bi du żo, że by

w ogó le coś się dzia ło. I dzie je się.
Ale ja koś dzie je się ina czej. Ktoś
coś zro bi, pla kat po wie si, w In ter -
ne cie za mie ści, przyj dzie się, zo -
ba czy, po ki wa gło wą, a piw ko wy -
pi je po tem przed te le wi zo rem
przy „M jak mi łość”. Ja kiejś
wspól no ty brak, ja kiejś at mos fe ry
ar ty stycz ne go wi ru, za mę tu, gło -
du. Mo że cza sy już in ne, mo że
nie sprzy ja ją, a mo że trze ba się
po go dzić z fak tem, że szpet ni
czter dzie sto let ni śpią co raz wię cej
i pi ją tyl ko po pół?!

(wk)

Piękni dwudziestoletni przychodzili tłumnie
� Wspomnienia kulturalnego troglodyty – czyli Miejski Ośrodek Kultury sprzed dwudziestu lat.

Co tydzień
mieliśmy koncert.
Najczęściej naszej
legionowskiej Sexbomby,
która akurat grała wtedy
zupełnie nieźle, znana
była w całej Polsce.
Zabawa była świetna,
niewiele było słychać, ale
kto by się tym przejmował.
Grały jakieś inne okoliczne
zespoły z Nowego Dworu,
Legionowa, od czasu
do czasu gwiazdy. Nawet
Dżem przyjechał, tylko
Rysio Riedel gdzieś się
po drodze zawieruszył
i koncert był
instrumentalny. Ale nikt nie
narzekał.





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

CCzzyysszzcczzeenniiee  ddyywwaannóóww  ttaappiicceerreekk  wwyykkłłaaddzziinn..
KKaarrcchheerr..  55 zzłł//mm22 550022--448877--889900

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Pranie tapicerki meblowej TANIO FIRMA
533-533-141
·ZJAZD-projekt, 660-678-810

DOM I OGRÓD
·NAPRAWA OKIEN PCV 666-977-376
# REGULACJA SKRZYDEŁ # WYMIANA
USZCZELEK # WYMIANA SZYBY # NAPRAWA
OKUĆ OKIENNYCH # WYMIANA KLAMEK
# MONTAŻ DODATKOWYCH AKCESORIÓW
WWW. NAPRAWAOKIEN-24.PL

OGŁOSZENIA DROBNE
KUPIĘ MIESZKANIE

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

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

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

KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym

kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż

chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?

zapytania@kancelarie-doradcze.pl

·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468

ZŁA HISTORIA KREDYTOWA? Zbyt duża
liczba zapytań do BIK? Zgłoś się do nas

– nasza Kancelaria świadczy usługi
w zakresie przeglądu historii kredytowej

oraz liczby zapytań. Pomagamy
w niwelowaniu skutków negatywnych
wpisów w bazach, z których banki

korzystają podczas weryfikacji. Wysoka
skuteczność! Zadzwoń: 22 490-91-39,

napisz: zapytania@kancelarie-
doradcze.pl

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ZDROWIE I URODA
·HILLMED – BIOGRAFICZNA 1/45
KOSMETYKA PROFESJONALNA, LASERY
NOWEJ GENERACJI, MEDYCYNA
ESTETYCZNA – MODELOWANIE UST,
REDUKCJA PRZEBARWIEŃ, DEPILACJA
LASEROWA USG RADIOLOG DR. EWA
DYBIEC TEL. 515-66-01-66
WWW.HILLMED.PL

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..
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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
·Zatrudnię eksedientki i sprzedawców do
sklepu spożywczego z możliwością
zakwaterowania w Łomiankach, tel.
608-455-492

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Kupię stare motocykle-części 505-529-328

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
·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666
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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

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.

Mieszkasz w Legionowie 
interesujesz się codziennymi
wydarzeniami z życia miasta?

Znasz zasady funkcjonowania
samorządu, miejskich instytucji

i komunikacji publicznej, 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.
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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!

Woj ciech Za tu szek miał nie du -
żą dział kę, ale nie miał miesz ka -
nia. Wpadł na po mysł, że mo żna
na tej dział ce po sta wić dom
w ska li mi kro, za miast ku po wać
na kre dyt ka wa ler kę. I zbu do wał,
a koszt bu do wy za mknął w kwo -
cie wła śnie 40 tys. zł!

Nie po trze bo wał po zwo le nia
na bu do wę, bo wol nosto ją ce par -
te ro we bu dyn ki o po wierzch ni
do 35 m2 wy ma ga ją je dy nie zgło -
sze nia. Co wię cej, ta ki obiekt nie
wy ma ga pro wa dze nia dzien ni ka
bu do wy czy prze cho dze nia pro ce -
du ry od bio ru. Mu si mieć jed nak
sta tus dom ku let ni sko we go, czy
go spo dar cze go. Nie mo żna się
tam też za mel do wać.

Roz po czy na jąc bu do wę Za tu -
szek nie był sam. Wspar li go ar -
chi tek ci z łódz kiej Gru py Bar dzo
Twór czej, pro jek tant wnętrz Pa -
tryk Ma choń, a ta kże kon struk to -
rzy i praw ni cy. Uda ło się im opra -

co wać kon cept, któ ry jest ide al ny
nie tyl ko dla sin gla, lecz ta kże pa -

ry – na wet z dziec kiem. – Lep sza
jest opcja bu do wy do mu w roz -
mia rze mi kro, ale z wy so kiej kla sy

pro duk tów, niż sta wia nie mo lo -
cha o ni skim stan dar dzie – twier -
dzi Za tu szek.

Bu do wa ru szy ła la tem po ze -
bra niu kwo ty 40 tys. zł prze wi -
dzia nej w kosz to ry sie. In we stor
za po mo cą swo jej stro ny i pro fi lu
na Fa ce bo oku na bie żą co in for -
mo wał in ter nau tów o wszyst kich
po czy na niach. Dom po wstał
w pro stej i nie dro giej, a przy tym
wy trzy ma łej tech no lo gii szkie le to -
wej, opie ra ją cej się na drew nie
świer ko wym. Za tu szek za pew nia,
że dys po nu jąc od po wied ni mi na -
rzę dzia mi, mo żna ta ki do mek po -
sta wić sa mo dziel nie – i to za le d -
wie w 2–3 ty go dnie. Na wet za kup
nie wiel kiej dział ki by wa bar dziej
opła cal ny niż kup no ka wa ler ki
w blo ku czy wy na ję cie miesz ka -
nia. Co wię cej, dom mo żna po -
tem roz bu do wać. Jak się Pań stwu
po do ba ta ki mi kro do mek?

(wk)

Mikrodomek z Łajsk podbija internet
� Dom za 40 tys. zł? Mieszkający w podlegionowskich Łajskach Wojciech
Zatuszek udowodnił, że to jak najbardziej możliwe. Mo der ni za cja sta cji pla no wa na

by ła od ja kie goś cza su. Trwa ły
jed nak prze py chan ki kto re mont
wy ko na – mia sto czy ko lej, w któ -
rej ge stii to teo re tycz nie leż. Wy -
glą da na to, że jed nak mia sto. –
Na pod sta wie wie lo let nich do -

świad czeń ze współ pra cy z PKP,
obec nie za kła da my, że in we sty cja
ta zo sta nie sfi nan so wa na ze środ -
ków wła snych gmi ny Le gio no wo –
mó wi rzecz nicz ka ra tu sza Ta ma -

ra Myt kow ska. W ocze ku ją cym
na za twier dze nie przez rad nych
pro jek cie przy szło rocz ne go bu -

dże tu zna la zło się na ten cel 200
tys. zł.

W ra mach pla no wa nych prac
wy re mon to wa ny ma zo stać pe ron
wraz z ca łą in fra struk tu rą. Na Pia -
skach sta nął by więc przy sta nek
z praw dzi we go zda rze nia – z wy ło -
żo ną kost ką na wierzch nią, oświe -
tle niem, wia ta mi, ga blo ta mi in for -
ma cyj ny mi i ław ka mi. Pro jekt po -
wstał jesz cze w ze szłym ro ku,
wszyst ko więc wska zu je na to, że
in we sty cja mo że zo stać zre ali zo -
wa na szyb ko i spraw nie. Oby.

(wk)

Przystanek PKP Piaski do remontu
� Zapowiadany od lat remont stacji kolejowej Legionowo
Piaski ma wreszcie w przyszłym roku szansę na realizację.

Nie potrzebował
pozwolenia na budowę,
bo wolnostojące
parterowe budynki
o powierzchni do 35 m2

wymagają jedynie
zgłoszenia. Co więcej, taki
obiekt nie wymaga
prowadzenia dziennika
budowy czy
przechodzenia procedury
odbioru. Musi mieć
jednak status domku
letniskowego, czy
gospodarczego. Nie
można się tam też
zameldować.

źródło: Zbuduj sam
 dom
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