
Już wkrótce w miejscu obecne-
go sklepu „Społem” na rogu ulic
Jana III Sobieskiego i Husarskiej
w Legionowie spółdzielnia miesz-
kaniowa postawi nowy blok. Zaj-
mujący blisko 950 m2 powierzchni
użytkowej blaszany obiekt han-
dlowy jest własnością legionow-
skiej SML-W.

Czas świetności „blaszaka”
już minął

Jak niedawno zdradził w jed-
nym z wywiadów jej prezes, spół-
dzielnia dąży do wybudowania
nowego bloku. Najprawdopodob-
niej z handlowo-usługową częścią
na parterze. – Koncentrujemy się
w tej chwili na konieczności roze-

brania pawilonu handlowego
na rogu Husarskiej i Sobieskiego,
ponieważ jego czas technicznego
bezpieczeństwa się kończy. Mu-
sielibyśmy go całkowicie przebu-
dować wydając ogromne pienią-
dze, albo rozebrać. A jeżeli roze-
brać, to wybudować tam obiekt
handlowo-mieszkalny, który za-
mykałby to skrzyżowanie i tworzył
estetyczny element architektury
miejskiej – mówi prezes Szymon
Rosiak. Jak zapewnił naszą re-
dakcję prezes, budynek, póki co,
jest absolutnie bezpieczny w użyt-
kowaniu. Nie da się jednak ukryć,
iż jego czas dobiega końca.

„Społem” nadal w tym
miejscu?

– Niestety w przypadku obiek-
tu, który miałby powstać
przy ul. Sobieskiego 43, nie może-
my podać szczegółów, gdyż pro-
jekt jest na bardzo wstępnym eta-
pie prac koncepcyjnych. W związ-
ku z tym trudno mówić jest o licz-
bie pięter, a co dopiero o terminie
oddania do użytku – mówi prezes

Rosiak. Jakie będą losy istniejące-
go w tym miejscu „od zawsze”
sklepu „Społem”?

SML-W zawarła ze Powszechną
Spółdzielnią Spożywców „Spo-
łem” w Legionowie umowę najmu
lokalu użytkowego, na podstawie
której lokal ten jest wykorzystywa-
ny na prowadzenie działalności
handlowej. Umowa zawarta jest

ponoć na czas nieokreślony. Czy
w związku z tym konieczne będzie
rychłe rozstanie ze sklepem?
– Musimy uszanować wszystkich
klientów PSS „Społem”, który
współpracuje z nami od początku
naszego istnienia i oni tam mają
swój lokal usługowy. Nie możemy
ich zaskoczyć i powiedzieć „no to
jutro się wynosicie”, bo mają tam

przecież pracowników, interesy,
towary i coś z tym muszą zrobić,
więc trzeba im dać sporo czasu
– mówi prezes Szymon Rosiak.
Jego wypowiedzi mogłyby świad-
czyć o tym, iż najprawdopodob-
niej to właśnie „Społem” zajmie
część parterową powstałego
w przyszłości bloku.
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„Blaszak” Społem do rozbiórki. Co w zamian?
� Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa (SML-W) planuje rozebranie popularnego „blaszaka”, w którym od początku
jego istnienia mieści się sklep „Społem”. Przy ulicy Jana III Sobieskiego 43 w Legionowie ma powstać nowy blok.

Już wkrótce
w miejscu obecnego
sklepu „Społem” na rogu
ulic Jana III Sobieskiego
i Husarskiej w Legionowie
spółdzielnia
mieszkaniowa postawi
nowy blok.
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Dni Le gio no wa są dla miesz -
kań ców mia sta naj więk szym wy -
da rze niem roz ryw ko wo -re kre -
acyj nym. Za zwy czaj naj wię cej
emo cji wzbu dza ły dwie kwe stie
– lo ka li za cja im pre zy oraz za pro -
szo ne gwiaz dy. I aby tra dy cji sta ło
się za dość, rów nież tak jest
i w tym ro ku.

Ka ba re to wo i Bo ney M.
Te go rocz ne Dni Le gio no wa

zor ga ni zo wa ne zo sta ną na sta dio -
no wej mu ra wie, gdzie w pią tek 16
czerw ca wy ro śnie ogrom na sce na,
na któ rej za gra ją licz ni ar ty ści.
Miesz kań cy Le gio no wa ich wy stę -
py bę dą mo gli po dzi wiać za sia da -
jąc na sta dio no wych try bu nach.
Tym ra zem świę to mia sta bę dzie -
my ob cho dzić przez dwa ko lej ne
dni. W pierw szym dniu ob cho -
dów, czy li w pią tek (16 czerw ca
br.) po pis da dzą ka ba re cia rze
z ka ba re tu Mo ral ne go Nie po ko -
ju, a do kład nie du etu Mi ko ła ja
Cie śla ka i Ra fa ła Zbie cia, a ta kże
usły szy my dow ci py To ma sza Ja -
chim ka. Na to miast gwiaz dą wie -
czo ru ma być pię cio oso bo wa gru -
pa Ka ba ret pod Wy rwi gro szem.
W so bo tę 17 czerw ca do Le gio no -
wa przy ja dą świa to wej sła wy

gwiaz dy mu zy ki dys ko te ko wej: ar -
ty ści obec nie zwią za ni z za chod -
nio nie miec ką gru pą Bo ney M.
Su por tem dla kró lów świa to wych
dys ko tek bę dą wy stę py wscho dzą -
cych gwiazd pol skie go pop -u: ze -
spół Lo ka oraz An tek Smy kie -
wicz.

W 2004 – Va rius Manx
A ja kie by ły po przed nie edy cje

Dni Le gio no wa? Opi nie o nich
by wa ły ró żne. Zaw sze, kie dy jesz -
cze nie by ło Are ny, od by wa ły się
one w ple ne rze. I w za sa dzie za -
wsze wśród miesz kań ców kwe stia
lo ka li za cji wy wo ły wa ła prze ró żne
od czu cia. Jed nym by ło za gło śno,
dru gim za da le ko, a na do da tek
du żą nie wia do mą by ła po go da.
By wa ło, że im pre za koń czy ła się
w stru gach desz czu. Jesz cze
w pierw szych la tach XXI wie ku
or ga ni zo wa ne by ły nie du że kon -
cer ty na Ryn ku Miej skim z udzia -
łem lo kal nych ar ty stów. W tam -
tych la tach obo wią zy wa ła for mu -
ła, iż im pre zy od by wa ły się przez
ca ły mie siąc w ró żnych punk tach
mia sta i koń czy ły fi na ło wym so -
bot nim kon cer tem. Z cza sem jed -
nak wła dze Le gio no wa do szły
chy ba do wnio sku, że im pre za na -

bie ra co raz więk sze go roz ma chu,
a Ry nek Miej ski nie jest na ty le
du ży, aby mógł po mie ścić co raz
więk szą rze szę lu dzi. 30 ma -
ja 2004 ro ku kon cert fi na ło wy od -
był się za tem na sta dio nie miej -
skim, a je go naj więk szą gwiaz dą
by ła wów czas to po wa ka pe la Va -
rius Manx.

W 2007 – Ma ry la Ro do wicz
W 2005 ro ku rów nież fi nał Dni

Le gio no wa uświet ni ły dwa dni
nie za po mnia nych kon cer tów i co
naj wa żniej sze – nie od by ły się one
w jed nym miej scu. W so bot nie
po po łu dnie 28 ma ja na sta dio nie
miej skim od był się roc kan drol lo -
wy wy stęp ze spo łu Skal do wie,
a tuż po tym – dys ko te ka za koń -
czo na po ka zem sztucz nych ogni.
W nie dzie lę zaś 29 ma ja, jak by
na de ser, na pla cu przy ul. Le śnej
miał miej sce kon cert or kie stry
Vic to ria, kon cert ze spo łu Sza -
chraj, oraz wy stęp ze spo łu Tre bu -
nie Tut ki. W 2007 ro ku fi nał im -
pre zy roz po czął się w Dzień
Dziec ka na Ryn ku Miej skim, aby
na stęp ne go dnia w so bo tę prze -
nieść się na sta dion miej ski, gdzie
wi dzów swo ją obec no ścią za szczy -
cił Ro bert Ja now ski z pro gra mem

„Ja ka to me lo dia?”. Fi nał fi na łu
miał jed nak miej sce w nie dzie lę,
też na sta dio nie miej skim, tym ra -
zem za gra li Ma ko wiec ki Band
i chy ba naj więk sza do tych cza so wa
gwiaz da Dni Le gio no wa – Ma ry la
Ro do wicz.

Ple ja da gwiazd
Dość dłu go wła dze mia sta za -

sta na wia ły się, gdzie zor ga ni zo -
wać fi na ło wy kon cert w 2008 ro -
ku, w koń cu z bra ku lep szych
opcji zde cy do wa no się na… tar -
go wi sko miej skie. 24 ma ja cykl
wy da rzeń za koń czy ła im pre za fi -
na ło wa, któ rą uświet nił Ry szard
Rym kow ski oraz Be ata Ko zi drak
z ze spo łem Bajm. Zaś w 2009 ro -
ku Dni Le gio no wa łą czy ły się
z ob cho da mi 90-le cia nada nia na -
zwy mia stu. Atrak cją dla miesz -
kań ców był też Fe sti wal Wia tru,
ja ko od wo ła nie do tra dy cji ba lo -
no wych Le gio no wa. Z te go po wo -
du za ist nia ła po trze ba zor ga ni zo -
wa nia ich na od po wied nio du żym
te re nie i wy bór padł na te ren
Cen trum Szko le nia Po li cji. Mo -
żna by ło za tem zo ba czyć wy stę py
ze spo łu wo kal no -ta necz ne go Sza -
chraj, przed sta wie nie mu zycz ne
w wy ko na niu ak to rów Te atru
Ram pa, a ta kże wy stę py ze spo łu
Pe vex, gwiaz dy mu zy ki di sco po lo
– Shaz zy, a na koń cu Paw ła Ku ki -
za z ze spo łem Pier si, a ta kże Bud -
kę Su fle ra. W 2010 ro ku Dni Le -
gio no wa po wró ci ły na sta dion
miej ski, gdzie oglą da li śmy wy stę -
py ze spo łu Sza chraj, Krzysz to fa
Kraw czy ka, Pa try cji Mar kow skiej,
a ta kże Kay ah.

Świę to mia sta pod pa tro na tem
zna nych roz gło śni

W 2011 fi nał Dni Le gio no wa
zo stał po łą czo ny z pik ni kiem
z Ra diem dla Cie bie. I nie da się

ukryć, iż le gio now ska im pre za
po wcze śniej szych wy stę pach
gwiazd na bra ła swo iste go roz ma -
chu, a przy tym i… za in te re so wa -
nia ogól no pol skich me diów. Fi na -
ło wy kon cert po raz pierw szy zo -
stał za pla no wa ny w le gio now skiej
Are nie. Wy stę py mło dych ta len -
tów z Le gio no wa, za koń czy ły
głów ne kon cer ty Zbi gnie wa Wo -
dec kie go, a ta kże Na ta lii Ku kul -
skiej. W 2012 ro ku Dni Le gio no -
wa uświet ni ła Let nia Sce na Eski,
a fi nał im pre zy od był się 2 czerw -
ca na pla cu przy ul. Si wiń skie go.
Za gra li dla nas Fe el i Mro zu.
W 2013 ro ku fi na ło wy kon cert
po raz dru gi za wi tał w Are nie Le -
gio no wo. Miesz kań cy mo gli po -
dzi wiać wy stę py ta kich gwiazd jak
Ale xan dra, Man che ster, czy też
ob da rzo nej fe no me nal nym gło -
sem Agniesz ki Chy liń skiej z ze -
spo łu O.N.A.

W 2014 sce nę Are ny opa no wa ły
ta kie gwiaz dy jak Ho no ra ta „Ho -
ney” Skar bek, Do da i nie miec ka
wo ka list ka Oce ana, rok póź niej De
Mo no, Mar ga ret oraz Da wid
Kwiat kow ski. Od miesz kań ców po -
sy pa ły się zaś skar gi, że przy oka zji
tej im pre zy za po mnia no o atrak -
cjach dla naj młod szych. Jed nak
w 2016 ro ku o naj młod szych
miesz kań cach już nie za po mnia -
no. 37. ob cho dy Dni Le gio no wa
zor ga ni zo wa ne zo sta ły wspól nie
z ra dio wą Je dyn ką i jej sztan da ro -
wym let nim pro gra mem roz ryw ko -
wym, ja kim jest „La to z Ra diem”.
Dla naj młod szych le gio no wian
atrak cją był z pew no ścią wy stęp ze -
spo łu Ar ka No ego. Na le gio now -
skiej sce nie wy stą pił jesz cze ze spół
Lesz cze, a ta kże Raz Dwa Trzy.

A ja kie bę dą te go rocz ne Dni
Le gio no wa? Prze ko na my się już
wkrót ce!

DB

Dni Legionowa w pigułce
� Zespół Boney M. i kabaret Pod Wyrwigroszem to gwiazdy tegorocznych, już 38. z kolei, Dni Legionowa. W tym roku impreza
nawiązuje do dawniejszych tradycji, gdzie trwała dłużej niż jeden dzień, ale i zorganizowana zostanie na głównej płycie stadionu
miejskiego, zaś widzowie zasiądą na stadionowych trybunach. Czy tegoroczny finał imprezy przebije dotychczasowe?
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– Po wiat le gio now ski pod pi sał
z mia stem Le gio no wo po ro zu mie -
nie o prze ka za niu grun tów
pod bu do wę no wej Ko men dy Po -
wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej (PSP) w Le gio no wie. No wy
bu dy nek speł nia ją cy wy ma ga nia
wy ni ka ją ce z ro sną cych po trzeb
roz wi ja ją ce go się po wia tu le gio -
now skie go po wsta nie na dział ce
przy ul. Ja giel loń skiej (obok tu ne -
lu, za DPS „Kom ba tant”). Opty -

mi stycz ny sce na riusz za kła da, że
pierw sze pra ce bu dow la ne roz -
pocz ną się pod ko niec przy szłe go
ro ku – za ko mu ni ko wał na Fa ce -
bo oku sta ro sta Ro bert Wró bel.
Sta ło się tak wsku tek prze ka za nia
mia stu przez wo je wo dę Zdzi sła wa
Si pie rę mia stu na le żą cych do tych -
czas do Skar bu Pań stwa prze -
szło 2,7 ha le śnych grun tów na le -
gio now skim Przy stan ku. Mia sto
prze ka za ło część po wia to wi, a sa -

mo od zy ska ło dział kę przy Mic -
kie wi cza, na któ rej obec nie znaj -
du je się sie dzi ba stra ża ków.

Zo sta nie ona prze nie sio na
na le śną dział kę o pow. 1,3 ha po -
mię dzy uli ca mi Ja giel loń ską, No -
wo bar ską i Kra kow ską. Co sta nie
się z po zo sta łym, prze szło 1,4 ha
le śnym te re nem po mię dzy uli ca -
mi No wo bar ską, a Par ko wą? Te go
na tą chwi lę nie wie my. Po zo sta -
nie w rę kach mia sta.

Ba za do 2021 ro ku
Stra ża kom za le ży na cza sie i bę -

dą chcie li jak naj szyb ciej za jąć te -
ren na le gio now skim Przy stan ku.
Ko men da Wo je wódz ka, w ra mach
usta wy mo der ni za cyj nej, na la -
ta 2019–2021 ma bo wiem za gwa -
ran to wa ne fun du sze na bu do wę
obiek tu w Le gio no wie. Jest to
ok. 10,5 mln zł. Pie nią dze te ko -
niecz nie trze ba wy dać do 2021 ro -
ku, ina czej prze pad ną. Le gio now -
ska ko men da już od kil ku lat szu -
ka ła od po wied nie go te re nu
pod bu do wę ba zy z no wo cze sną

stra żni cą i du żym pla cem szko le -
nio wym. Po cząt ko wo by ła szan sa
na po nad dwu hek ta ro we te re ny
po 1. War szaw skiej Dy wi zji Zme -
cha ni zo wa nej na Pia skach, osta -
tecz nie jed nak Mi ni ster stwo
Obro ny Na ro do wej za adop to wa ło
ten te ren pod Cen trum Kryp to lo -
gii. Mó wi ło się rów nież o te re nach
przy sta ro stwie po wia to wym, ale
osta tecz nie też z tych pla nów nic
nie wy szło. Stra ża cy mie li jesz cze
mo żli wość roz bu do wy ist nie ją cej
ba zy przy ul. Mic kie wi cza, ale

pro ble mem jest tam zbyt ma ła
dział ka. Osta tecz nie po wsta nie
na 1,3 ha za drze wio nej dział ki
w trój ką cie ulic Ja giel loń skiej,
Kra kow skiej i No wo bar skiej.

Stra żni ca jak w Śre miach
– Nie zwłocz nie przy stę pu je my

do pro jek to wa nia bu dyn ku, a ra -
czej prze pro jek to wa nia, bo chcie li -
by śmy, że by ten obiekt był jak naj -
tań szy i ko rzy sta my z pro jek tów go -
to wych obiek tów w Pol sce – mó wi
ko men dant KP PSP Mie czy sław
Klim czak, jed no cze śnie zdra dza jąc,
że no wa le gio now ska re mi za naj -
praw do po dob niej bę dzie opie ra ła
się na pro jek cie no wej stra żni cy
w Śre miach w wo je wódz twie wiel -
ko pol skim. – Do 2021 ro ku no wa
stra żni ca mu si sta nąć. Nie ukry -
wam, że fun du sze mo gą się wcze -
śniej po ja wić, a na szym ma rze niem
by ło by roz po cząć tą in we sty cję
w 2018 ro ku – do da je.

Ko men dant uspo ka ja
– Bu dy nek bę dzie stał przy ul.

Ja giel loń skiej i na pew no bę dzie
mu siał też być plac ma new ro wy,
plac do ćwi czeń. Bę dzie my sta ra li
się ściąć jak naj mniej drzew, po -
nie waż zie leń umo żli wi za gwa ran -
to wa nie jak naj mniej szej ucią żli -
wo ści na sze go funk cjo no wa nia dla
są sia dów – pod kre śla ko men dant
Klim czak. Do da je ta kże, że po bli -
ska re stau ra cja „Za jazd Ofi cer -
ski” ma po zo stać w tym miej scu,
po nie waż te ren ten jest wy dzie lo -
ny i na le ży do PSS „Spo łem”.

Da riusz Bur czyń ski

Co stanie się
z pozostałym,
przeszło 1,4 ha leśnym
terenem pomiędzy
ulicami Nowobarską,
a Parkową? Tego na tą
chwilę nie wiemy.
Pozostanie w rękach
miasta.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Zniknie lasek? Na Przystanku powstanie strażnica
� Przy ul. Jagiellońskiej na legionowskim Przystanku stanie nowoczesna remiza z placem ćwiczebnym za ok. 10,5 mln zł.

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
tel. 667-292-145

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!

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



Do dość ku rio zal ne go zda rze -
nia do szło w jed nym ze skle pów
przy ul. Ko per ni ka w Le gio no wie.

– Sie dzę, wy pi su ję fak tu ry w fir -
mie i sły szę jak „chlu pie” wo da
w to a le cie. Po my śla łem, że mo że
to za wór, więc po sta no wi łem
pójść za krę cić wo dę. Spo glą dam
do musz li klo ze to wej i ku mo je -
mu za sko cze niu uj rza łem łeb
szczu ra! Za klesz czył się w musz li
i nie mógł się cof nąć do ru ry, bo
jest na ko lan ku i do gó ry też nie
mógł się ru szyć. Zwie rzę pisz cza -
ło, ma cha ło łap ka mi. Po pro stu
utknę ło w se de sie – re la cjo nu je
wła ści ciel skle pu prze my sło we go
przy ul. Ko per ni ka.

Nie wie le my śląc mę żczy zna opu -
ścił kla pę w dół, aby szczur nie
mógł wy do stać się na ze wnątrz,
po czym po wia do mił o ca łym pro -
ble mie wła ści ciel kę po se sji. – Nie
wie dzie li śmy, co z tym zro bić.
Kom bi no wa li śmy, że mo że sa me -
mu, ale co, jak ugry zie? Le cze nie

i se ria za strzy ków, bo prze cież
szczu ry ró żne cho ro by prze no szą.
Po za tym, jak miał bym go wy cią -
gnąć? Gu mo we rę ka wicz ki prze -
cież prze gry zie, a z ko lei jak wy sko -
czy, to też mógł by ko goś ugryźć
– opo wia da mę żczy zna, któ ry za -
czął dzwo nić po wszyst kich mu zna -
nych in sty tu cjach, któ re wy da wać
by się mo gło, że po win ny być przy -
go to wa ne na wal kę z gry zo nia mi.

„Cho pin nie po mo że”
Pierw szy te le fon wy ko nał więc

do stra ży miej skiej. – Stra żnik po -
wie ział, że nie ma ją żad nych mo -
żli wo ści mi po móc – kon ty nu ował
mę żczy zna, któ ry na stęp ny te le fon
wy krę cił do stra ży po żar nej. Jed -
nost ka z JRG Le gio no wo po kil ku
mi nu tach do tar ła na miej sce.
– Stra ża cy po wie dzie li, że nie wsa -
dzą tam rę ki, bo szczur ich ugry zie
– opo wia dał mę żczy zna. Je dy ne
co po ra dzi li w tej sy tu acji, to po -
wia do mić Urząd Mia sta, aby uru -

cho mić „ja kieś pro ce du ry”. Po kry -
wę se de su ob cią ży li bu tlą na wy -
pa dek, gdy by szczur jed nak uwol -
nił się i chciał wy sko czyć na ze -
wnątrz. – Dzwo nię tam, ode bra ła
urzęd nicz ka, któ rej opo wie dzia -
łem po raz ko lej ny te go dnia tę sa -
mą hi sto rię. W koń cu po wie dzia -
ła, że prze łą czy mnie do od po -
wied nie go re fe ra tu, no i… cze -
kam. Cze kam, a w tle gra mu zycz -
ka Cho pi na. Roz mo wa po wró ci ła,
nikt nie ode brał. Dziew czy na po -
da ła mi bez po śred ni nu mer do re -
fe ra tu, więc znów dzwo nię, a tam
znów tyl ko… Cho pin. Dzwo ni łem
kil ka ra zy, ale znów to sa mo, więc
co? Cho pin mi nie po mo że, szczu -
ra nie wy cią gnie, więc po sta no wi -
łem za dzwo nić do sta ro stwa
– opo wia da mę żczy zna. Tam go
po in for mo wa no, że spra wa nie
na le ży do kom pe ten cji sta ro sty
i że by we zwał so bie fir mę de ra ty -
za cyj ną. – Nie wie le my śląc ob -
dzwo ni łem kil ka firm, ale ter mi ny

re ali za cji by ły dłu gie, a ja cze kać
nie mo gę! W koń cu uda ło mi się
zna leźć fir mę, któ ra w cią gu 1,5
go dzi ny przy je cha ła do mnie, a ca -
łą spra wę za ła twi li w 5 mi nut.
Za tę usłu gę za pła ci łem 246 zł,
więc za co ja pła cę po dat ki?
Gdzie są od po wied nie słu żby?
– za sta na wia się mę żczy zna.

Obo wią zek de ra ty za cji
Jak przy znał ko men dant stra ży

miej skiej Ry szard Gaw kow ski,
do tej po ry straż miej ska nie by ła
przy go to wa na na ta kie sy tu acje,
a po nad 55-ty sięcz ne mia sto nie
ma opra co wa nych żad nych pro ce -
dur. – Ge ne ral nie to nie jest mo ja
dział ka, tyl ko In spek cji Sa ni tar -

nej, bo to nie jest ochro na zwie -
rząt, tyl ko ochro na lud no ści
przed cho ro ba mi. Ka żdy wła ści -
ciel te re nu po wi nien utrzy mać go
w od po wied nim sta nie sa ni tar -
nym, a więc de ra ty za cja cią ży
na wła ści cie lu te re nu. In spek tor
Sa ni tar ny mógł by rów nie do brze
na ło żyć man dat kar ny za nie za -
cho wa nie od po wied nie go sta nu
sa ni tar ne go. Ta kże do brze mu do -
ra dzo no, aby we zwał fir mę de ra -
ty za cyj ną. Je śli ta ka sy tu acja zda -
rzy ła by się na te re nie miej skim,
to obo wią zek ta ki spo czy wa
na mie ście – mó wi Ma ciej Wierz -
choń, Po wia to wy Le karz We te ry -
na rii w No wym Dwo rze Maz.

Da riusz Bur czyń ski

Ab sol went Or ta nez Uni ver si ty

w Qu ezon Ci ty oraz Azja tyc kie go

In sty tu tu Fun da cji Pa ra me dycz nej

w Pa say na Fi li pi nach. Po cho dzi

z pro win cji gór skiej i wio ski Ana po

przy na le żnej do Be nqu et Tri be, któ -

ra sły nie z da ru uzdra wia nia prak ty -

ko wa ne go i prze cho dzą ce go z po -

ko le nia na po ko le nie.

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. Dzia ła

na wszyst kich po zio mach ener gii

du cho wej li kwi du jąc ca łe spec trum

cho ro by. Po świę ca cho re mu ok. pół

go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho -

re go. Od te go też uza le żnia wy bór

tech ni ki. Raz są to ma nu al ne ma ni -

pu la cje, kie dy in dziej uzdra wia nie

du cho we, pra nicz ne bądź ma gne ty -

za cja tka nek. 

LO THAR sku tecz nie po ma ga

w le cze niu wie lu cho rób. Mię dzy in -

ny mi:

• nowotworowych, chorobach

organów wewnętrznych

• prostacie, problemach

hormonalnych

• zapaleniu stawów, problemach

i zmianach reumatycznych

• chorobach układu nerwowego,

udarze mózgu, migrenie,

• problemach z krążeniem,

chorobach kobiecych

• bólach kręgosłupa, drętwienie

rąk i nóg

Przyjmuje na Zaciszu, ale

możliwe są też wizyty domowe czy

w innych wybranych przez pacjenta

miejscach.

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 Za ci szu przyj mu je uzdro wi ciel LO THAR C. METZ

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Miasto bezradne

Szczur utknął w toalecie
� Jak duże zamieszanie może wywołać wśród naszych służb i urzędniczej machiny
jeden bezbronny szczur, przekonał się o tym ostatnio jeden z mieszkańców
Legionowa, któremu półkilogramowy gryzoń utkwił w sedesie.

źródło: W
ikipedia/E
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nton L
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Kra dzie że ro we rów w ca łym po -
wie cie le gio now skim są na gmin ne.
We dług sza cun ko wych da nych
w 2015 ro ku w okre sie sty czeń -li -
piec na te re nie po wia tu le gio now -
skie go od no to wa no po nad 20 kra -
dzie ży ro we rów. W ana lo gicz nym

okre sie w 2016 ro ku licz ba ta kich
kra dzie ży wzro sła o po nad 200
proc., co ozna cza kra dzież co naj -
mniej (bo nie ka żdy zgła sza po li -
cji) 60 ro we rów. Ja ka bę dzie ska la
zja wi ska w tym ro ku? Z pew no ścią
o wie le za du ża. Dla te go war to za -

sto so wać ka żde do dat ko we za bez -
pie cze nie, aby unik nąć stra ty.

Tech ni ka ozna ko wa nia
Zna ko wa nie po le ga na wy gra we -

ro wa niu spe cjal nym przy rzą dem
(„en gra ve rem”) ozna cze nia skła da -

ją ce go się z li ter i cyfr. Re je stra cja
w kom pu te ro wej ba zie da nych od -
by wa się na pod sta wie: do ku men tu
to żsa mo ści wła ści cie la (oso ba peł -
no let nia), do wo du za ku pu (pa ra -
gon lub fak tu ra, umo wa kup na
sprze da ży). Ka żdy ozna ko wa ny ro -
wer zo sta nie opa trzo ny w wi docz -
nym miej scu na klej ką sa mo przy lep -
ną in for mu ją cą o do ko na niu ozna -
ko wa nia ro we ru. W po li cyj nym sys -
te mie gro ma dzo ne bę dą da ne
o zna ko wa nych ro we rach i ich wła -
ści cie lach. Dzię ki te mu na pod sta -
wie da nych z sys te mu w przy pad ku
kon tro li ro we rzy sty wia do mo bę -
dzie, czy ro we rem po ru sza się pra -
wo wi ty wła ści ciel, czy też nie.

Miejsca i terminy
grawerowania

Aby ozna ko wać swój ro wer, na -
le ży umó wić się te le fo nicz -

nie. I tak w ma ju po li cjan ci bę dą
zna ko wać ro we ry w na stę pu ją -
cych ter mi nach i go dzi nach:
• KPP Legionowo przy ulicy

Jagiellońskiej 26 B
(zapisy 22 604–82–27,
600–997–280) w dniach: 18
maja w godz. 11–15,21 maja
w godz. 10–13 i 28 maja
w godz. 11–14.

• KP Serock przy ulicy
Pułtuskiej 7
(tel. 22 782–75–07) – 30 maja
w godz. 12–19.

• KP Nieporęt przy ulicy
Wojska Polskiego 3
(tel. 22 774–87–57)
w dniach: 12 maja, 23 maja
i 31 maja w godz. 12–20.

• KP Jabłonna przy ulicy
Modlińskiej 102 B
(tel. 22 774–43–44)
w dniach: 18 maja i 24 maja
w godz. 14–18.

• KP Wieliszew przy Alei
Solidarności 25
(tel. 22 782–30–77) – 25 maja
w godz.10–14.

(db)

Kradną na potęgę! Oznakuj rower
� Policjanci z powiatu legionowskiego przeprowadzają akcję „Nie daj szansy złodziejowi – Oznakuj bezpłatnie
swój rower”. W maju miłośnicy dwóch kółek mogą zabezpieczyć swój rower przed kradzieżą bezpłatnie.

źródło: K
P
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Eks pan sja Gre en Caf fe Ne ro
swo im za się giem ob ję ła naj więk -

sze mia sta w Pol sce, a w tym ro ku
przy szedł czas na Le gio no wo. Już

w ma ju wiel kie otwar cie Gre en
Caf fe Ne ro, któ re swój lo kal wła -

śnie urzą dza przy głów nym wej -
ściu do Ga le rii Gon do la. Do ka -
wiar ni, co na tu ral ne, bę dzie mo -
żna wejść we wnątrz ga le rii, jak
i z uli cy Pił sud skie go. To już dru -
gi punkt ka wiar nia ny po Cof fee
and Rolls, któ ry bę dzie dzia łał
w ga le rii.

Nie ste ty da ta otwar cia Gre en
Caf fe Ne ro nie jest jesz cze po -
twier dzo na. – Eki pa wal czy o po -
ło wę mie sią ca, ale jak to wyj dzie
do kład nie – cię żko po wie dzieć.
Pra ce wy koń cze nio we to czą się
w du żym tem pie – mó wi An drzej
Ba ra now ski z Ga le rii Gon do la.

Jak za po wia da ją ad mi ni stra to -
rzy Gon do li, to nie ko niec no wo -
ści w tym ro ku, bo wiem na po ło wę
wa ka cji za pla no wa ne jest otwar cie
ko lej nej zna nej „sie ciów ki”. Bę -
dzie nią Piz za Hut i jest to już po -
twier dzo na in for ma cja. Pra ce
przy go to waw cze są na ra zie
na wstęp nym eta pie. – Wiem, że
chcą się otwo rzyć jak naj szyb ciej,
ale czer wiec wy da je się nie re al ny,
ra czej li piec -sier pień – przy znał
An drzej Ba ra now ski. Piz za Hut
szu ka już na wet pra cow ni ków
do swo je go lo ka lu w Le gio no wie.

DB

Nowości w Gondoli
Kawiarnia i popularna pizzeria
� W połowie maja ma nastąpić otwarcie Green Caffe Nero w Galerii Gondola.
Po Coffee and Rolls to już druga znana kawiarnia, która będzie działała w Gondoli.
Jak uchylają rąbka tajemnicy administratorzy galerii, to nie koniec kulinarnych
atrakcji. Na przełomie lipca i sierpnia Legionowo zyska jedną z najbardziej znanych
sieciowych pizzerii.

źródło: w
w

w.greencaffenero.pl



OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

·Kruszbet betonowy na podbudowę dojazdów
i dróg 505-157-355

FINANSE
·Biuro rachunkowe – KPiR, ryczałt, dojazd
500-798-266
·Miałeś lub masz komornika. Sprawdź czy należy
ci się zwrot pieniędzy? tel. 501-286-776

DAM PRACĘ
·Apteka Od Serca w Warszawie (Wola, Bemowo)
oraz w Radzyminie zatrudni technika farmacji.
Oferujemy pracę na pełny etat na podstawie
umowy o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, pakiet
premiowy i dodatki do wynagrodzeń,
ubezpieczenie medyczne. Stawiamy na fachową
obsługę pacjentów, opiekę farmaceutyczną,
rozwój i szkolenie pracowników. Dbamy o dobrą
atmosferę i zgrany zespół. CV
info@aptekaodserca.pl
·Panie do sprzątania po budowie. Stawka 10 zł/h
netto. Tel. 608-499-315
·Panowie do prac porządkowych 10 zł/h netto.
Tel. 608-499- 261
·PILNIE!!!Panowie – prace ogólnobudowlane.
Stawka 12 zł/h. Tel. 881-043-058

ZZaattrruuddnniięę  nnaa  55 ggooddzz..  ddzziieennnniiee  oodd  ppoonniieeddzziiaałłkkuu  ddoo
ppiiąąttkkuu  ddoo  ssttaarrsszzeejj  ppaannii  ww NNiieeppoorręęcciiee..  ZZaakkuuppyy  pplluuss

pprrzzyyggoottoowwaanniiee  ppoossiiłłkkóóww,,  tteell..  660033--777700--000055,,
660088--009966--775544

Zatrudnię pracownika na sortowni
czystej makulatury. Miejsce pracy
Konotopa, ul. Fiołkowa 34. Proszę

o kontakt 669-114- 442

·Zatrudnimy opiekunki, opiekunki środowiskowe
i inne z doświadczeniem w opiece nad seniorami
i niepełnosprawnymi. Tel. 669-980-003

WYPOCZYNEK
·MAZURY 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM,
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80. WWW.SZCZEPANKOWO.PL

RÓŻNE
·Skup książek 509-20-40-60

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również bez dokumentów
i rozbite. T. 519-353-990

·AAA AUTO-SKUP Kupimy Każde Auto
Całe i Rozbite 501-690-905

·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię części do motocykla sokół, cws,
podkowa, moj, sm500, lech, junak i innych
505-529-328

·Kupię stare motocykle – części 505-529-328

·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666
GIEŁDA SĄSIADÓW – TANIO KUPIĘ

·Kupię CEraGEM v3. 530-374-360

USŁUGI STOLARSKIE
·Cyklinowanie, 3 X lakier. TANIO ! Remonty
mieszkań. Tel. 572-762-866

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE

Holowanie 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

MS Usługi księgowe Kameralne biuro.
Księgowość od A-Z. Zakładanie firm.
Pełna obsługa podatkowa i ZUS. tel.
691-036-471 www.ms-ksiegowosc.pl

·SKUP KSIĄŻEK Kołacińska 24 pon-pt 8-17
Dojazd! tel. 22 614 – 00-72
·ZJAZD-projekt, 660-678-810

DOM I OGRÓD
·Oferujemy drewno elewacyjne, podłogowe,
tarasowe oraz panele ogrodzeniowe z litego
drewna najwyższej klasy A/B. Adres: 05-126
Stanisławów Pierwszy, ul. Przyszłość 111. Tel.
509-060-774, www.sklep.abm-z.pl

BUDOWLANE
·AA Remont A-Z Osobiście 792-520-035

Firma ogrodnicza 
zatrudni

pracowników 
do pracy 

w terenie.
607-617-744

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie

www.dodaj-ogloszenie.pl

W Ze grzu na skar pie, nad sa -
mym brze giem Je zio ra Ze grzyń -
skie go ma po wstać luk su so we
osie dle. Kom pleks „Por ti co Ma ri -
na” ma skła dać się z czte rech bu -
dyn ków, w tym trzech miesz kal -
nych wie lo ro dzin nych – łącz nie
na 120 miesz kań. Bu dyn ki ma ją
być czte ro kon dy gna cyj ne oraz do -
cho dzić do 18 me trów wy so ko ści.
Po zo sta ła za bu do wa to ga raż
pod ziem ny oraz część usłu go wa
i re kre acyj na. In we sty cję zlo ka li -
zo wa no w Ze grzu, w oko li cy

ul. płk Ka zi mie rza Drew now skie -
go i za po wia da się ją ja ko za bu -
do wę na wią zu ją cą sty lem
do Mon te Car lo.

Pro test miesz kań ców
Z pro te stem prze ciw ko po wsta -

niu osie dla „Por ti co Ma ri na” wy -
stą pi li oko licz ni miesz kań cy. Ich
zda niem, w przy pad ku re ali za cji
te go pro jek tu, znacz nie po gor szy -
ły by się wa run ki ży cia do tych cza -
so wych miesz kań ców. No wa za bu -
do wa znaj do wa ła by się za le d wie

kil ka na ście me trów od okien ist -
nie ją cych blo ków i znacz nie ogra -
ni cza ła by do stęp świa tła oraz od -
gra dza ła by je od te re nów zie lo -
nych. Na ma łej prze strze ni po ja -
wi ło by się rów nież ok. 300 no wych
miesz kań ców oraz ok. 200 sa mo -
cho dów. We dług pro te stu ją cych,
do pusz cze nie ta kiej za bu do wy
na skar pie nad sa mym brze giem
je zio ra by ło by ta kże nie bez piecz -
nym pre ce den sem, któ ry mógł by
do pro wa dzić do wzno sze nia ko lej -
nych ta kich bu dyn ków nad sa mą

wo dą i w efek cie za mknię cia do -
stę pu do li nii brze go wej.

Projekt mieszkalny
zintegrowany ekologicznie

W oświad cze niu za rzą du Por ti -
co Ma ri na m.in. czy ta my: „Por ti -
co Ma ri na pla nu je re ali za cję pro -
jek tu miesz kal ne go, w peł ni zin te -
gro wa ne go eko lo gicz nie z oto cze -
niem i eks po nu ją ce go je go wa lo -
ry”. Da lej in we stor za pew nia, że
pro jekt zo stał przy go to wa ny
przez zna ną bry tyj ską pra cow nię
ar chi tek to nicz ną, spe cja li zu ją cą
się w pro jek to wa niu in we sty cji
nad akwe na mi wod ny mi na ca łym
świe cie. „Pro jekt in we sty cji zo stał
przy go to wa ny w opar ciu o Miej -
sco wy Plan Za go spo da ro wa nia
Prze strzen ne go. Nie za mie rza my
wy ko ny wać lub pla no wać żad nych
zmian, wy kra cza ją cych po za je go
ra my” – czy ta my.

Bu do wa jesz cze w tym ro ku
Pięk ne ogro dy i ma ri na dla ło -

dzi wraz z re stau ra cją po ja wią się

nad Za le wem Ze grzyń skim
za nie ca łe dwa la ta. Por ti co Ma ri -
na to pre sti żo wy apar ta men to -
wiec, w któ rym in we stor po mie ści
ba sen, si łow nię, cen trum SPA
i re stau ra cję. W ogro dzie znaj dzie
się kort te ni so wy oraz plac za baw
dla dzie ci. In we sty cja Por ti co Ma -
ri na po wsta je na pla cu o po -
wierzch ni pra wie 9000 m2, któ ry
zo stał ku pio ny przez in we sto ra
w 2015 ro ku w wy ni ku prze tar gu
or ga ni zo wa ne go przez Agen cję
Mie nia Woj sko we go. – Dział ka
zo sta ła sprze da na wraz z obo wią -
zu ją cym pla nem za go spo da ro wa -
nia prze strze ni z 2013 ro ku. Te -
raz, po upo rząd ko wa niu te re nu,
in wen ta ry za cji zie le ni i przy go to -
wa niu osta tecz ne go kształ tu in we -
sty cji, zło ży li śmy wnio ski o po -
zwo le nie na bu do wę – pod kre śla
Ste ven Da vis, wi ce pre zes za rzą du
Por ti co Ma ri na. Bu do wa luk su so -
we go apar ta men tow ca wraz z ma -
ri ną roz pocz nie się jesz cze w tym
ro ku, po otrzy ma niu sto sow nej
zgo dy na bu do wę. – Bu dy nek bę -
dzie jed nym z bar dziej pre sti żo -
wych miejsc nad Za le wem Ze -
grzyń skim, Z re stau ra cji, ogro du,
cen trum SPA bę dą mo gły ko rzy -
stać ta kże oso by z ze wnątrz
– pod kre śla Ste ven Da vis.

DB

Monte Carlo nad Zalewem Zegrzyńskim
� Któż z nas nie chciałby zamieszkać w luksusowym budynku otoczonym z trzech stron pięknym ogrodem
w dodatku z widokiem na wodę, z basenem, siłownią, kompleksem SPA, kortem tenisowym, oraz konsjerżem?
Właśnie takie osiedle już wkrótce ma powstać nad taflą Jeziora Zegrzyńskiego, a cały kompleks nazywać się ma
Portico Marina. Na razie inwestycja wzbudza niezadowolenie u okolicznych mieszkańców…
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74-let ni pan Bo le sław od trzech
lat jest oso bą bez dom ną i miesz ka
w nie du żej al tan ce ogród ka dział -
ko we go za ekra na mi PKP
przy ul. Han dlo wej. Wcze śniej
miesz kał w jed nym z blo ków
SML -W przy ul. War szaw skiej
w Le gio no wie, ale ze wzglę du
na za le gło ści w opła tach czyn szo -
wych zo stał eks mi to wa ny. Po noć
ma dzie ci, któ re miesz ka ją
w War sza wie, ale od ja kie goś cza -
su nie utrzy mu ją ze so bą kon tak -
tu, dla te go nie mo że li czyć na ich
po moc. Jak przy znał „oni ma ją
swo je ży cie”. – Pew ne go dnia, jak
wró ci łem do miesz ka nia, to za sta -
łem wy mie nio ny za mek
w drzwiach. Wpu ści li mnie pra -
cow ni cy re mon to wi i po zwo li li za -
brać oso bi ste rze czy. Był wie czór
i nie chcia łem wyjść, więc mnie
zła pa li pod jed ną i dru gą rę kę,
za no gi i wy rzu ci li za drzwi, jak
psa – wspo mi na ze łza mi
w oczach swo ją eks mi sję na bruk.
Z le gio now skie go Ośrod ka Po -
mo cy Spo łecz nej otrzy mu je
comie sięcz ny za si łek sta ły w kwo -
cie 604 zł. Pie nią dze le d wo wy -
star cza ją mu na co dzien ne prze -
ży cie, a co do pie ro wy ku pie nie
nie zbęd nych le ków.

Nie chce na Ko złów kę
W al tan ce pa nu ją spar tań skie

wa run ki. Jest zim no i ciem no
– na wet je dy ne okno zo sta ło za -
bi te de ska mi i przy kry te ogrom ną
płach tą, że by by ło cie plej. Po -
miesz cze nie bar dziej przy po mi na
zie mian kę niż do mek, w któ rym
mo żna miesz kać. Przed dwo ma
la ty zna jo my – wła ści ciel zło mo -
wi ska – za ła twił bez dom ne mu
pie cyk i do star czył do al tan ki wo -
rek po trzeb ne go wę gla. Po mógł
też za ła twić w OPS -ie sta ły za si -
łek. Chciał też umie ścić scho ro -
wa ne go 74-lat ka w ja kimś do mu
po mo cy spo łecz nej. Straż miej ska
pro po no wa ła prze pro wadz kę

do noc le gow ni dla bez dom nych.
– Pan Bo le sław ró żni się od in -
nych osób ko rzy sta ją cych z noc le -
gow ni na Ko złów ce. Jest ci chy,
spo koj ny, skrom ny, nie pi je al ko -
ho lu. Wy lą do wał na uli cy tyl ko
dla te go, że nie ra dził so bie fi nan -
so wo. Na Ko złów ce spę dził dwie
no ce, ale on tam nie pa su je. Do -
ku cza li mu i on się tam nie czu je
do brze. Jed no cze śnie nie jest
oso bą ubez wła sno wol nio ną, więc
nie mo żna umie ścić go tam na si -
łę. Ale pew ne jest, że po trze bu je
po mo cy – tłu ma czył swe go cza su
pan Ma rek, wła ści ciel zło mo wi -
ska.

Cze ka na miesz ka nie
Jak twier dzi pan Bo le sław,

wciąż li czy na po moc ze stro ny
Urzę du Mia sta, gdyż wła śnie tam
zło żył pi sem ny wnio sek o przy -
dział miesz ka nia. – Wnio sek
o przy dział miesz ka nia zo stał zło -
żo ny w li sto pa dzie 2015 r. i był to
je dy ny do ku ment, któ ry wpły nął
do Re fe ra tu Lo ka lo we go. Wnio -
sko daw ca zo stał po in for mo wa ny,
że po wi nien do star czyć do Re fe -
ra tu Lo ka lo we go wy rok są do wy
orze ka ją cy eks mi sję z lo ka lu po -
ło żo ne go przy ul. War szaw skiej
w Le gio no wie. Do dnia dzi siej -
sze go nie do star czył żą da ne go
wy ro ku i nie od po wie dział na pi -
smo – wy ja śnia Ta ma ra Myt kow -
ska, rzecz nik pra so wy ra tu sza.
Za tem wy glą da na to, że spra wa
utknę ła w miej scu. Ta ma ra Myt -
kow ska prze ko nu je, że pan Bo gu -
sław nie wy ra ża zgo dy na umiesz -
cze nie go w do mu po mo cy spo -
łecz nej, ani w schro ni sku dla bez -
dom nych mę żczyzn.  

Boi się od cię cia od świa ta
Pan Bo le sław oba wia się za -

mknię cia na kłód kę jed nej
z bram, któ re pro wa dzą
do ogród ków dział ko wych. Je śli
tak by się sta ło, zo stał by kom plet -

nie od cię ty od świa ta. Jak sam
twier dzi, sta ra się nie na rze kać
na swój los, choć ży je nie zwy kle
skrom nie. – Ośro dek Po mo cy Spo -
łecz nej poprosił pi sem nie po li cję

i stra ż miej ską o spraw dze nie za -
gro że nia po ża ro we go oraz bez pie -
czeń stwa – po in for mo wa ła An na
Brze ziń ska, dy rek tor OPS w Le -
gio no wie. Jak twier dzi pan Bo le -

sław, w ostat nim se zo nie zi mo wym
nikt do nie go nie za glą dał, więc
rów nie do brze mógł by za mar z nąć
i nikt by te go nie za uwa żył.

Da riusz Bur czyń ski

Bezdomny staruszek czeka na pomoc
� Losy osób bezdomnych są zazwyczaj smutne, nie inaczej jest z 74-letnim panem Bolesławem, który już od ponad trzech lat mieszka
w opuszczonej altance działkowej przy torach na legionowskim Bukowcu. Czy ktoś jest w stanie mu pomóc, czy prędzej doczekamy się
tragicznego finału tej smutnej historii?




