ISSN 2451–1072

www.gazetaecho.pl

DWUTYGODNIK

Nr 8 (263) 12 maja 2017

NAKŁAD 15 000 EGZ.

Powiatu
Legionowskiego

   

Dyżury redakcyjne:

poniedziałek–piątek 1100–1800

tel. 519 610 438
redakcja@gazetaecho.pl
REKLAMA w „Echu” - tel. 508-125-419
reklama@gazetaecho.pl

„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. Zajmujący blisko 950 m2 powierzchni
użytkowej blaszany obiekt handlowy jest własnością legionowskiej SML-W.

Już wkrótce
w miejscu obecnego
sklepu „Społem” na rogu
ulic Jana III Sobieskiego
i Husarskiej w Legionowie
spółdzielnia
mieszkaniowa postawi
nowy blok.
Czas świetności „blaszaka”
już minął
Jak niedawno zdradził w jednym z wywiadów jej prezes, spółdzielnia dąży do wybudowania
nowego bloku. Najprawdopodobniej 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. Musielibyśmy go całkowicie przebudować wydając ogromne pieniądze, albo rozebrać. A jeżeli rozebrać, to wybudować tam obiekt
handlowo-mieszkalny, który zamykałby to skrzyżowanie i tworzył
estetyczny element architektury
miejskiej – mówi prezes Szymon
Rosiak. Jak zapewnił naszą redakcję prezes, budynek, póki co,
jest absolutnie bezpieczny w użytkowaniu. Nie da się jednak ukryć,
iż jego czas dobiega końca.

„Społem” nadal w tym
miejscu?
– Niestety w przypadku obiektu,
który
miałby
powstać
przy ul. Sobieskiego 43, nie możemy podać szczegółów, gdyż projekt jest na bardzo wstępnym etapie prac koncepcyjnych. W związku z tym trudno mówić jest o liczbie pięter, a co dopiero o terminie
oddania do użytku – mówi prezes

Rosiak. Jakie będą losy istniejącego w tym miejscu „od zawsze”
sklepu „Społem”?
SML-W zawarła ze Powszechną
Spółdzielnią Spożywców „Społem” w Legionowie umowę najmu
lokalu użytkowego, na podstawie
której lokal ten jest wykorzystywany 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 świadczyć o tym, iż najprawdopodobniej to właśnie „Społem” zajmie
część parterową powstałego
w przyszłości bloku.
DB
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 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?
„Jaka to melodia?”. Finał finału
miał jednak miejsce w niedzielę,
też na stadionie miejskim, tym razem zagrali Makowiecki Band
i chyba największa dotychczasowa
gwiazda Dni Legionowa – Maryla
Rodowicz.

Plejada gwiazd

Dni Legionowa są dla mieszkańców miasta największym wydarzeniem rozrywkowo-rekreacyjnym. Zazwyczaj najwięcej
emocji wzbudzały dwie kwestie
– lokalizacja imprezy oraz zaproszone gwiazdy. I aby tradycji stało
się zadość, również tak jest
i w tym roku.

gwiazdy muzyki dyskotekowej: artyści obecnie związani z zachodnioniemiecką grupą Boney M.
Suportem dla królów światowych
dyskotek będą występy wschodzących gwiazd polskiego pop-u: zespół Loka oraz Antek Smykiewicz.

biera coraz większego rozmachu,
a Rynek Miejski nie jest na tyle
duży, aby mógł pomieścić coraz
większą rzeszę ludzi. 30 maja 2004 roku koncert finałowy odbył się zatem na stadionie miejskim, a jego największą gwiazdą
była wówczas topowa kapela Varius Manx.

W 2004 – Varius Manx
Kabaretowo i Boney M.
Tegoroczne Dni Legionowa
zorganizowane zostaną na stadionowej murawie, gdzie w piątek 16
czerwca wyrośnie ogromna scena,
na której zagrają liczni artyści.
Mieszkańcy Legionowa ich występy będą mogli podziwiać zasiadając na stadionowych trybunach.
Tym razem święto miasta będziemy obchodzić przez dwa kolejne
dni. W pierwszym dniu obchodów, czyli w piątek (16 czerwca
br.) popis dadzą kabareciarze
z kabaretu Moralnego Niepokoju, a dokładnie duetu Mikołaja
Cieślaka i Rafała Zbiecia, a także
usłyszymy dowcipy Tomasza Jachimka. Natomiast gwiazdą wieczoru ma być pięcioosobowa grupa Kabaret pod Wyrwigroszem.
W sobotę 17 czerwca do Legionowa przyjadą światowej sławy

A jakie były poprzednie edycje
Dni Legionowa? Opinie o nich
bywały różne. Zawsze, kiedy jeszcze nie było Areny, odbywały się
one w plenerze. I w zasadzie zawsze wśród mieszkańców kwestia
lokalizacji wywoływała przeróżne
odczucia. Jednym było za głośno,
drugim za daleko, a na dodatek
dużą niewiadomą była pogoda.
Bywało, że impreza kończyła się
w strugach deszczu. Jeszcze
w pierwszych latach XXI wieku
organizowane były nieduże koncerty na Rynku Miejskim z udziałem lokalnych artystów. W tamtych latach obowiązywała formuła, iż imprezy odbywały się przez
cały miesiąc w różnych punktach
miasta i kończyły finałowym sobotnim koncertem. Z czasem jednak władze Legionowa doszły
chyba do wniosku, że impreza na-

W 2007 – Maryla Rodowicz
W 2005 roku również finał Dni
Legionowa uświetniły dwa dni
niezapomnianych koncertów i co
najważniejsze – nie odbyły się one
w jednym miejscu. W sobotnie
popołudnie 28 maja na stadionie
miejskim odbył się rockandrollowy występ zespołu Skaldowie,
a tuż po tym – dyskoteka zakończona pokazem sztucznych ogni.
W niedzielę zaś 29 maja, jakby
na deser, na placu przy ul. Leśnej
miał miejsce koncert orkiestry
Victoria, koncert zespołu Szachraj, oraz występ zespołu Trebunie Tutki. W 2007 roku finał imprezy rozpoczął się w Dzień
Dziecka na Rynku Miejskim, aby
następnego dnia w sobotę przenieść się na stadion miejski, gdzie
widzów swoją obecnością zaszczycił Robert Janowski z programem
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Dość długo władze miasta zastanawiały się, gdzie zorganizować finałowy koncert w 2008 roku, w końcu z braku lepszych
opcji zdecydowano się na… targowisko miejskie. 24 maja cykl
wydarzeń zakończyła impreza finałowa, którą uświetnił Ryszard
Rymkowski oraz Beata Kozidrak
z zespołem Bajm. Zaś w 2009 roku Dni Legionowa łączyły się
z obchodami 90-lecia nadania nazwy miastu. Atrakcją dla mieszkańców był też Festiwal Wiatru,
jako odwołanie do tradycji balonowych Legionowa. Z tego powodu zaistniała potrzeba zorganizowania ich na odpowiednio dużym
terenie i wybór padł na teren
Centrum Szkolenia Policji. Można było zatem zobaczyć występy
zespołu wokalno-tanecznego Szachraj, przedstawienie muzyczne
w wykonaniu aktorów Teatru
Rampa, a także występy zespołu
Pevex, gwiazdy muzyki disco polo
– Shazzy, a na końcu Pawła Kukiza z zespołem Piersi, a także Budkę Suflera. W 2010 roku Dni Legionowa powróciły na stadion
miejski, gdzie oglądaliśmy występy zespołu Szachraj, Krzysztofa
Krawczyka, Patrycji Markowskiej,
a także Kayah.

Święto miasta pod patronatem
znanych rozgłośni
W 2011 finał Dni Legionowa
został połączony z piknikiem
z Radiem dla Ciebie. I nie da się

ukryć, iż legionowska impreza
po wcześniejszych występach
gwiazd nabrała swoistego rozmachu, a przy tym i… zainteresowania ogólnopolskich mediów. Finałowy koncert po raz pierwszy został zaplanowany w legionowskiej
Arenie. Występy młodych talentów z Legionowa, zakończyły
główne koncerty Zbigniewa Wodeckiego, a także Natalii Kukulskiej. W 2012 roku Dni Legionowa uświetniła Letnia Scena Eski,
a finał imprezy odbył się 2 czerwca na placu przy ul. Siwińskiego.
Zagrali dla nas Feel i Mrozu.
W 2013 roku finałowy koncert
po raz drugi zawitał w Arenie Legionowo. Mieszkańcy mogli podziwiać występy takich gwiazd jak
Alexandra, Manchester, czy też
obdarzonej fenomenalnym głosem Agnieszki Chylińskiej z zespołu O.N.A.
W 2014 scenę Areny opanowały
takie gwiazdy jak Honorata „Honey” Skarbek, Doda i niemiecka
wokalistka Oceana, rok później De
Mono, Margaret oraz Dawid
Kwiatkowski. Od mieszkańców posypały się zaś skargi, że przy okazji
tej imprezy zapomniano o atrakcjach dla najmłodszych. Jednak
w 2016 roku o najmłodszych
mieszkańcach już nie zapomniano. 37. obchody Dni Legionowa
zorganizowane zostały wspólnie
z radiową Jedynką i jej sztandarowym letnim programem rozrywkowym, jakim jest „Lato z Radiem”.
Dla najmłodszych legionowian
atrakcją był z pewnością występ zespołu Arka Noego. Na legionowskiej scenie wystąpił jeszcze zespół
Leszcze, a także Raz Dwa Trzy.
A jakie będą tegoroczne Dni
Legionowa? Przekonamy się już
wkrótce!
DB

Zniknie lasek? Na Przystanku powstanie strażnica
 Przy ul. Jagiellońskiej na legionowskim Przystanku stanie nowoczesna remiza z placem ćwiczebnym za ok. 10,5 mln zł.
Baza do 2021 roku
Strażakom zależy na czasie i będą chcieli jak najszybciej zająć teren na legionowskim Przystanku.
Komenda Wojewódzka, w ramach
ustawy modernizacyjnej, na lata 2019–2021 ma bowiem zagwarantowane fundusze na budowę
obiektu w Legionowie. Jest to
ok. 10,5 mln zł. Pieniądze te koniecznie trzeba wydać do 2021 roku, inaczej przepadną. Legionowska komenda już od kilku lat szukała
odpowiedniego
terenu
pod budowę bazy z nowoczesną

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.

problemem jest tam zbyt mała
działka. Ostatecznie powstanie
na 1,3 ha zadrzewionej działki
w trójkącie ulic Jagiellońskiej,
Krakowskiej i Nowobarskiej.

Strażnica jak w Śremiach
– Niezwłocznie przystępujemy
do projektowania budynku, a raczej przeprojektowania, bo chcielibyśmy, żeby ten obiekt był jak najtańszy i korzystamy z projektów gotowych obiektów w Polsce – mówi
komendant KP PSP Mieczysław
Klimczak, jednocześnie zdradzając,
że nowa legionowska remiza najprawdopodobniej będzie opierała
się na projekcie nowej strażnicy
w Śremiach w województwie wielkopolskim. – Do 2021 roku nowa
strażnica musi stanąć. Nie ukrywam, że fundusze mogą się wcześniej pojawić, a naszym marzeniem
byłoby rozpocząć tą inwestycję
w 2018 roku – dodaje.

Komendant uspokaja

– Powiat legionowski podpisał
z miastem Legionowo porozumienie o przekazaniu gruntów
pod budowę nowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Legionowie. Nowy
budynek spełniający wymagania
wynikające z rosnących potrzeb
rozwijającego się powiatu legionowskiego powstanie na działce
przy ul. Jagiellońskiej (obok tunelu, za DPS „Kombatant”). Opty-

mistyczny scenariusz zakłada, że
pierwsze prace budowlane rozpoczną się pod koniec przyszłego
roku – zakomunikował na Facebooku starosta Robert Wróbel.
Stało się tak wskutek przekazania
miastu przez wojewodę Zdzisława
Sipierę miastu należących dotychczas do Skarbu Państwa przeszło 2,7 ha leśnych gruntów na legionowskim Przystanku. Miasto
przekazało część powiatowi, a sa-

mo odzyskało działkę przy Mickiewicza, na której obecnie znajduje się siedziba strażaków.
Zostanie ona przeniesiona
na leśną działkę o pow. 1,3 ha pomiędzy ulicami Jagiellońską, Nowobarską i Krakowską. 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.

strażnicą i dużym placem szkoleniowym. Początkowo była szansa
na ponad dwuhektarowe tereny
po 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej na Piaskach, ostatecznie jednak Ministerstwo
Obrony Narodowej zaadoptowało
ten teren pod Centrum Kryptologii. Mówiło się również o terenach
przy starostwie powiatowym, ale
ostatecznie też z tych planów nic
nie wyszło. Strażacy mieli jeszcze
możliwość rozbudowy istniejącej
bazy przy ul. Mickiewicza, ale

– Budynek będzie stał przy ul.
Jagiellońskiej i na pewno będzie
musiał też być plac manewrowy,
plac do ćwiczeń. Będziemy starali
się ściąć jak najmniej drzew, ponieważ zieleń umożliwi zagwarantowanie jak najmniejszej uciążliwości naszego funkcjonowania dla
sąsiadów – podkreśla komendant
Klimczak. Dodaje także, że pobliska restauracja „Zajazd Oficerski” ma pozostać w tym miejscu,
ponieważ teren ten jest wydzielony i należy do PSS „Społem”.
Dariusz Burczyński

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!
Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedynie jako płatników składek. Kiedy ubezpieczonemu lub poszkodowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wypłacić ani grosza…
Osobom, którym ubezpieczyciele zaniżają wysokości kwot odszkodowań, pomaga właśnie Fundacja Lex Specialis. Jeśli jesteś
osobą poszkodowaną w wypadku
drogowym, w pracy, padłeś ofiarą
błędu medycznego lub doznałeś
szkody w wyniku upadku – zgłoś
się po BEZPŁATNĄ POMOC.
Ze statystyk sądowych wynika, że
kwoty odszkodowań wypłacanych
dobrowolnie przez ubezpieczycieli są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądowym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!

Złamanie czy trwała szkoda?

Krewny umarł w wypadku?

Fundacja pomaga w sprawach
odmowy wypłaty odszkodowania
w przypadku niewielkich szkód
jak drobne złamania, zwichnięcia, urazy, ale również w przypadku zaniżania przez lekarzy
ubezpieczycieli procentowego
uszczerbku na zdrowiu. Różnice
w możliwym odszkodowaniu mogą być kolosalne!

Wielu ubezpieczycieli odmawia wypłaty zadośćuczynienia
za śmierć krewnego z wypadku
drogowego przed 2008 rokiem,
pomimo że Sąd Najwyższy nakazał w wielu orzeczeniach wypłatę
pieniędzy na rzecz członków rodzin ofiar wypadków.
Masz do nich prawo! Jeżeli
spotkał Cię podobny problem
lub odniosłeś obrażenia i nie zawiadomiłeś
ubezpieczyciela
– zgłoś się do nas. Nasi prawnicy
i konsultanci udzielą Ci potrzebnej bezpłatnej porady lub bezpłatnie sporządzą pismo do
ubezpieczyciela.

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpieczyciel wypłacił kwotę tysiąc zł
oraz
zaproponował
ugodę
przy dopłacie marnych 500 zł.
W wyniku działań fundacji dopłacił kwotę pięciu tysięcy zł
a po skierowaniu sprawy do sądu poszkodowany może liczyć
na kwotę dwudziestu tysięcy zł
dopłaty. Podpisując ugodę bez
pomocy prawnej straciłby mnóstwo pieniędzy!

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Górczewska 200 m.17,
01-460 Warszawa
tel. 667-292-145
office@fundlex.pl,
www.fundlex.pl
reklama w „Echu” tel. 502-280-720

Elastyczne protezy nylonowe
N y l o n w pr ot e t y c e z n a l a z ł z a s t os o w a n i e w l a tach 50. ubiegłego wieku.
W moim gabinecie jest co najmniej od 8 lat, ale
w Polsce wciąż uchodzi za technologię nową.
Faktem jest, że dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest
świetnym rozwiązaniem. Po pierwsze ma wieczystą gwarancję
jeśli chodzi o złamanie lub pęknięcie – bo pod wpływem nadmiernego obciążenia proteza wygina się. Pacjenci, którzy wymagają przygotowania chirurgicznego przed założeniem innego
rodzaju protez, w tym wypadku takiego przygotowania nie wymagają. Nylon dzięki swojej elastyczności może ominąć wypukłości kostne czy inne szczegóły anatomiczne, które przeszkadzają w noszeniu protezy tradycyjnej. Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie cenią w protezach nylonowych, jest brak
jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie mają klamer. Są cieńsze, lżejsze, nie powodują uczuleń.
Artur Pietrzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,
608-519-073
Warszawa,
ul. Myśliborska 104, piętro I
pon.-czw.: 10–12 i 15–18
www.superdentysta.com.pl
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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.
Do dość kuriozalnego zdarzenia doszło w jednym ze sklepów
przy ul. Kopernika w Legionowie.
– Siedzę, wypisuję faktury w firmie i słyszę jak „chlupie” woda
w toalecie. Pomyślałem, że może
to zawór, więc postanowiłem
pójść zakręcić wodę. Spoglądam
do muszli klozetowej i ku mojemu zaskoczeniu ujrzałem łeb
szczura! Zakleszczył się w muszli
i nie mógł się cofnąć do rury, bo
jest na kolanku i do góry też nie
mógł się ruszyć. Zwierzę piszczało, machało łapkami. Po prostu
utknęło w sedesie – relacjonuje
właściciel sklepu przemysłowego
przy ul. Kopernika.
Niewiele myśląc mężczyzna opuścił klapę w dół, aby szczur nie
mógł wydostać się na zewnątrz,
po czym powiadomił o całym problemie właścicielkę posesji. – Nie
wiedzieliśmy, co z tym zrobić.
Kombinowaliśmy, że może samemu, ale co, jak ugryzie? Leczenie

i seria zastrzyków, bo przecież
szczury różne choroby przenoszą.
Poza tym, jak miałbym go wyciągnąć? Gumowe rękawiczki przecież przegryzie, a z kolei jak wyskoczy, to też mógłby kogoś ugryźć
– opowiada mężczyzna, który zaczął dzwonić po wszystkich mu znanych instytucjach, które wydawać
by się mogło, że powinny być przygotowane na walkę z gryzoniami.

„Chopin nie pomoże”
Pierwszy telefon wykonał więc
do straży miejskiej. – Strażnik powieział, że nie mają żadnych możliwości mi pomóc – kontynuował
mężczyzna, który następny telefon
wykręcił do straży pożarnej. Jednostka z JRG Legionowo po kilku
minutach dotarła na miejsce.
– Strażacy powiedzieli, że nie wsadzą tam ręki, bo szczur ich ugryzie
– opowiadał mężczyzna. Jedyne
co poradzili w tej sytuacji, to powiadomić Urząd Miasta, aby uru-

chomić „jakieś procedury”. Pokrywę sedesu obciążyli butlą na wypadek, gdyby szczur jednak uwolnił się i chciał wyskoczyć na zewnątrz. – Dzwonię tam, odebrała
urzędniczka, której opowiedziałem po raz kolejny tego dnia tę samą historię. W końcu powiedziała, że przełączy mnie do odpowiedniego referatu, no i… czekam. Czekam, a w tle gra muzyczka Chopina. Rozmowa powróciła,
nikt nie odebrał. Dziewczyna podała mi bezpośredni numer do referatu, więc znów dzwonię, a tam
znów tylko… Chopin. Dzwoniłem
kilka razy, ale znów to samo, więc
co? Chopin mi nie pomoże, szczura nie wyciągnie, więc postanowiłem zadzwonić do starostwa
– opowiada mężczyzna. Tam go
poinformowano, że sprawa nie
należy do kompetencji starosty
i żeby wezwał sobie firmę deratyzacyjną. – Niewiele myśląc obdzwoniłem kilka firm, ale terminy

Na Zaciszu przyjmuje uzdrowiciel LOTHAR C. METZ
Absolwent Ortanez University

pulacje, kiedy indziej uzdrawianie

w Quezon City oraz Azjatyckiego

duchowe, praniczne bądź magnety-

Instytutu Fundacji Paramedycznej

zacja tkanek.

w Pasay na Filipinach. Pochodzi

LOTHAR

skutecznie

pomaga

w leczeniu wielu chorób. Między in-

przynależnej do Benquet Tribe, któ-

nymi:

ra słynie z daru uzdrawiania prakty-

•

kolenia na pokolenie.

nowotworowych, chorobach

prostacie, problemach
hormonalnych

•

z prowincji górskiej i wioski Anapo

kowanego i przechodzącego z po-

•

zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych

•

chorobach układu nerwowego,
udarze mózgu, migrenie,

•

problemach z krążeniem,
chorobach kobiecych

organów wewnętrznych
•

bólach kręgosłupa, drętwienie

Znajduje zaburzenia energetycz-

rąk i nóg

ne różnych organów w ciele czło-

Przyjmuje

na

Zaciszu,

ale

wieka i skutecznie je eliminuje.

możliwe są też wizyty domowe czy

Wzmacnia naturalne siły obronne

w innych wybranych przez pacjenta

organizmu, udrażnia i oczyszcza

miejscach.

kanały

energetyczne.

Działa

na wszystkich poziomach energii
duchowej likwidując całe spectrum
choroby. Poświęca choremu ok. pół
godziny, ale zależy to od stanu chorego. Od tego też uzależnia wybór
techniki. Raz są to manualne mani-
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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
reklama w „Echu” tel. 502-280-720

realizacji były długie, a ja czekać
nie mogę! W końcu udało mi się
znaleźć firmę, która w ciągu 1,5
godziny przyjechała do mnie, a całą sprawę załatwili w 5 minut.
Za tę usługę zapłaciłem 246 zł,
więc za co ja płacę podatki?
Gdzie są odpowiednie służby?
– zastanawia się mężczyzna.

Obowiązek deratyzacji
Jak przyznał komendant straży
miejskiej Ryszard Gawkowski,
do tej pory straż miejska nie była
przygotowana na takie sytuacje,
a ponad 55-tysięczne miasto nie
ma opracowanych żadnych procedur. – Generalnie to nie jest moja
działka, tylko Inspekcji Sanitar-

nej, bo to nie jest ochrona zwierząt, tylko ochrona ludności
przed chorobami. Każdy właściciel terenu powinien utrzymać go
w odpowiednim stanie sanitarnym, a więc deratyzacja ciąży
na właścicielu terenu. Inspektor
Sanitarny mógłby równie dobrze
nałożyć mandat karny za niezachowanie odpowiedniego stanu
sanitarnego. Także dobrze mu doradzono, aby wezwał firmę deratyzacyjną. Jeśli taka sytuacja zdarzyłaby się na terenie miejskim,
to obowiązek taki spoczywa
na mieście – mówi Maciej Wierzchoń, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Dworze Maz.
Dariusz Burczyński

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: KPP Legionowo

Kradzieże rowerów w całym powiecie legionowskim są nagminne.
Według szacunkowych danych
w 2015 roku w okresie styczeń-lipiec na terenie powiatu legionowskiego odnotowano ponad 20 kradzieży rowerów. W analogicznym

okresie w 2016 roku liczba takich
kradzieży wzrosła o ponad 200
proc., co oznacza kradzież co najmniej (bo nie każdy zgłasza policji) 60 rowerów. Jaka będzie skala
zjawiska w tym roku? Z pewnością
o wiele za duża. Dlatego warto za-

stosować każde dodatkowe zabezpieczenie, aby uniknąć straty.

Technika oznakowania
Znakowanie polega na wygrawerowaniu specjalnym przyrządem
(„engraverem”) oznaczenia składa-

jącego się z liter i cyfr. Rejestracja
w komputerowej bazie danych odbywa się na podstawie: dokumentu
tożsamości właściciela (osoba pełnoletnia), dowodu zakupu (paragon lub faktura, umowa kupna
sprzedaży). Każdy oznakowany rower zostanie opatrzony w widocznym miejscu naklejką samoprzylepną informującą o dokonaniu oznakowania roweru. W policyjnym systemie gromadzone będą dane
o znakowanych rowerach i ich właścicielach. Dzięki temu na podstawie danych z systemu w przypadku
kontroli rowerzysty wiadomo będzie, czy rowerem porusza się prawowity właściciel, czy też nie.

Miejsca i terminy
grawerowania
Aby oznakować swój rower, należy umówić się telefonicz-

nie. I tak w maju policjanci będą
znakować rowery w następujących terminach i godzinach:
• 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)

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: www.greencaffenero.pl

Ekspansja Green Caffe Nero
swoim zasięgiem objęła najwięk-

sze miasta w Polsce, a w tym roku
przyszedł czas na Legionowo. Już

w maju wielkie otwarcie Green
Caffe Nero, które swój lokal wła-

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

śnie urządza przy głównym wejściu do Galerii Gondola. Do kawiarni, co naturalne, będzie można wejść wewnątrz galerii, jak
i z ulicy Piłsudskiego. To już drugi punkt kawiarniany po Coffee
and Rolls, który będzie działał
w galerii.
Niestety data otwarcia Green
Caffe Nero nie jest jeszcze potwierdzona. – Ekipa walczy o połowę miesiąca, ale jak to wyjdzie
dokładnie – ciężko powiedzieć.
Prace wykończeniowe toczą się
w dużym tempie – mówi Andrzej
Baranowski z Galerii Gondola.

Jak zapowiadają administratorzy Gondoli, to nie koniec nowości w tym roku, bowiem na połowę
wakacji zaplanowane jest otwarcie
kolejnej znanej „sieciówki”. Będzie nią Pizza Hut i jest to już potwierdzona informacja. Prace
przygotowawcze są na razie
na wstępnym etapie. – Wiem, że
chcą się otworzyć jak najszybciej,
ale czerwiec wydaje się nierealny,
raczej lipiec-sierpień – przyznał
Andrzej Baranowski. Pizza Hut
szuka już nawet pracowników
do swojego lokalu w Legionowie.
DB
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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…
źródło: materiały inwestora

W Zegrzu na skarpie, nad samym brzegiem Jeziora Zegrzyńskiego ma powstać luksusowe
osiedle. Kompleks „Portico Marina” ma składać się z czterech budynków, w tym trzech mieszkalnych wielorodzinnych – łącznie
na 120 mieszkań. Budynki mają
być czterokondygnacyjne oraz dochodzić do 18 metrów wysokości.
Pozostała zabudowa to garaż
podziemny oraz część usługowa
i rekreacyjna. Inwestycję zlokalizowano w Zegrzu, w okolicy

Z protestem przeciwko powstaniu osiedla „Portico Marina” wystąpili okoliczni mieszkańcy. Ich
zdaniem, w przypadku realizacji
tego projektu, znacznie pogorszyłyby się warunki życia dotychczasowych mieszkańców. Nowa zabudowa znajdowałaby się zaledwie

kilkanaście metrów od okien istniejących bloków i znacznie ograniczałaby dostęp światła oraz odgradzałaby je od terenów zielonych. Na małej przestrzeni pojawiłoby się również ok. 300 nowych
mieszkańców oraz ok. 200 samochodów. Według protestujących,
dopuszczenie takiej zabudowy
na skarpie nad samym brzegiem
jeziora byłoby także niebezpiecznym precedensem, który mógłby
doprowadzić do wznoszenia kolejnych takich budynków nad samą

OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

NADASZ
BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

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

·Każdy 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
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ul. płk Kazimierza Drewnowskiego i zapowiada się ją jako zabudowę
nawiązującą
stylem
do Monte Carlo.

Protest mieszkańców

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

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

OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie
www.dodaj-ogloszenie.pl

Zatrudnię na 5 godz. dziennie od poniedziałku do
piątku do starszej pani w Nieporęcie. Zakupy plus
przygotowanie posiłków, tel. 603-770-005,
608-096-754
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

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

wodą i w efekcie zamknięcia dostępu do linii brzegowej.

Projekt mieszkalny
zintegrowany ekologicznie
W oświadczeniu zarządu Portico Marina m.in. czytamy: „Portico Marina planuje realizację projektu mieszkalnego, w pełni zintegrowanego ekologicznie z otoczeniem i eksponującego jego walory”. Dalej inwestor zapewnia, że
projekt został przygotowany
przez znaną brytyjską pracownię
architektoniczną, specjalizującą
się w projektowaniu inwestycji
nad akwenami wodnymi na całym
świecie. „Projekt inwestycji został
przygotowany w oparciu o Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego. Nie zamierzamy
wykonywać lub planować żadnych
zmian, wykraczających poza jego
ramy” – czytamy.

Budowa jeszcze w tym roku
Piękne ogrody i marina dla łodzi wraz z restauracją pojawią się

nad
Zalewem
Zegrzyńskim
za niecałe dwa lata. Portico Marina to prestiżowy apartamentowiec, w którym inwestor pomieści
basen, siłownię, centrum SPA
i restaurację. W ogrodzie znajdzie
się kort tenisowy oraz plac zabaw
dla dzieci. Inwestycja Portico Marina powstaje na placu o powierzchni prawie 9000 m2, który
został kupiony przez inwestora
w 2015 roku w wyniku przetargu
organizowanego przez Agencję
Mienia Wojskowego. – Działka
została sprzedana wraz z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzeni z 2013 roku. Teraz, po uporządkowaniu terenu,
inwentaryzacji zieleni i przygotowaniu ostatecznego kształtu inwestycji, złożyliśmy wnioski o pozwolenie na budowę – podkreśla
Steven Davis, wiceprezes zarządu
Portico Marina. Budowa luksusowego apartamentowca wraz z mariną rozpocznie się jeszcze w tym
roku, po otrzymaniu stosownej
zgody na budowę. – Budynek będzie jednym z bardziej prestiżowych miejsc nad Zalewem Zegrzyńskim, Z restauracji, ogrodu,
centrum SPA będą mogły korzystać także osoby z zewnątrz
– podkreśla Steven Davis.
DB

Firma ogrodnicza
zatrudni
pracowników
do pracy
w terenie.
607-617-744

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?
74-letni pan Bolesław od trzech
lat jest osobą bezdomną i mieszka
w niedużej altance ogródka działkowego za ekranami PKP
przy ul. Handlowej. Wcześniej
mieszkał w jednym z bloków
SML -W przy ul. Warszawskiej
w Legionowie, ale ze względu
na zaległości w opłatach czynszowych został eksmitowany. Ponoć
ma dzieci, które mieszkają
w Warszawie, ale od jakiegoś czasu nie utrzymują ze sobą kontaktu, dlatego nie może liczyć na ich
pomoc. Jak przyznał „oni mają
swoje życie”. – Pewnego dnia, jak
wróciłem do mieszkania, to zastałem
wymieniony
zamek
w drzwiach. Wpuścili mnie pracownicy remontowi i pozwolili zabrać osobiste rzeczy. Był wieczór
i nie chciałem wyjść, więc mnie
złapali pod jedną i drugą rękę,
za nogi i wyrzucili za drzwi, jak
psa – wspomina ze łzami
w oczach swoją eksmisję na bruk.
Z legionowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymuje
comiesięczny zasiłek stały w kwocie 604 zł. Pieniądze ledwo wystarczają mu na codzienne przeżycie, a co dopiero wykupienie
niezbędnych leków.

Nie chce na Kozłówkę
W altance panują spartańskie
warunki. Jest zimno i ciemno
– nawet jedyne okno zostało zabite deskami i przykryte ogromną
płachtą, żeby było cieplej. Pomieszczenie bardziej przypomina
ziemiankę niż domek, w którym
można mieszkać. Przed dwoma
laty znajomy – właściciel złomowiska – załatwił bezdomnemu
piecyk i dostarczył do altanki worek potrzebnego węgla. Pomógł
też załatwić w OPS-ie stały zasiłek. Chciał też umieścić schorowanego 74-latka w jakimś domu
pomocy społecznej. Straż miejska
proponowała
przeprowadzkę

do noclegowni dla bezdomnych.
– Pan Bolesław różni się od innych osób korzystających z noclegowni na Kozłówce. Jest cichy,
spokojny, skromny, nie pije alkoholu. Wylądował na ulicy tylko
dlatego, że nie radził sobie finansowo. Na Kozłówce spędził dwie
noce, ale on tam nie pasuje. Dokuczali mu i on się tam nie czuje
dobrze. Jednocześnie nie jest
osobą ubezwłasnowolnioną, więc
nie można umieścić go tam na siłę. Ale pewne jest, że potrzebuje
pomocy – tłumaczył swego czasu
pan Marek, właściciel złomowiska.

Czeka na mieszkanie
Jak twierdzi pan Bolesław,
wciąż liczy na pomoc ze strony
Urzędu Miasta, gdyż właśnie tam
złożył pisemny wniosek o przydział mieszkania. – Wniosek
o przydział mieszkania został złożony w listopadzie 2015 r. i był to
jedyny dokument, który wpłynął
do Referatu Lokalowego. Wnioskodawca został poinformowany,
że powinien dostarczyć do Referatu Lokalowego wyrok sądowy
orzekający eksmisję z lokalu położonego przy ul. Warszawskiej
w Legionowie. Do dnia dzisiejszego nie dostarczył żądanego
wyroku i nie odpowiedział na pismo – wyjaśnia Tamara Mytkowska, rzecznik prasowy ratusza.
Zatem wygląda na to, że sprawa
utknęła w miejscu. Tamara Mytkowska przekonuje, że pan Bogusław nie wyraża zgody na umieszczenie go w domu pomocy społecznej, ani w schronisku dla bezdomnych mężczyzn.

nie odcięty od świata. Jak sam
twierdzi, stara się nie narzekać
na swój los, choć żyje niezwykle
skromnie. – Ośrodek Pomocy Społecznej poprosił pisemnie policję

i straż miejską o sprawdzenie zagrożenia pożarowego oraz bezpieczeństwa – poinformowała Anna
Brzezińska, dyrektor OPS w Legionowie. Jak twierdzi pan Bole-

sław, w ostatnim sezonie zimowym
nikt do niego nie zaglądał, więc
równie dobrze mógłby zamarznąć
i nikt by tego nie zauważył.
Dariusz Burczyński

Boi się odcięcia od świata
Pan Bolesław obawia się zamknięcia na kłódkę jednej
z
bram,
które
prowadzą
do ogródków działkowych. Jeśli
tak by się stało, zostałby komplet-
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