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Szanowni Abonenci SSTP! informujemy, ¿e od dnia 

29.07.2013 r. zmianie uleg³y czêstotliwoœci, na jakich 

reemitowane s¹ dwa kana³y w systemie analogowym. 

Nowe czêstotliwoœci:

Nazwa programu Kana³ Czêstotliwoœæ 

Planete+ S-21 327,25 MHz 

Travel Channel S-28 383,25 MHz 

 

Zmiana czêstotliwoœci programów TV w ANALOGU
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Dla mi³oœników sportowych wra¿eñ mamy dobr¹ 

wiadomoœæ. Od lipca br. w ramach testów ruszy³a

w Spó³dzielczej Sieci Telewizji Przewodowej reemisja 

kana³ów Eurosport 2 i Eurosport HD w systemie 

cyfrowym. 

Po sfinalizowaniu umowy z nadawc¹ ww. kana³y 

pozostan¹ na sta³e w ofercie cyfrowej.

Dla dotychczasowych Abonentów nowouruchomio-

ne kana³y bêd¹ dostêpne w ramach dotychczasowych 

abonamentów.

W chwili obecnej w systemie cyfrowym remitowane 

s¹ 104 kana³y telewizyjne, w tym 14 w jakoœci HD.

Po wakacyjnym okresie planowane jest wprowa-

dzenie nowej promocji, w której mog¹ siê pojawiæ nowe 

prêdkoœci dostêpu do Internetu oraz wzbogacenie oferty 

telewizyjnej o nowe kana³y.

Poni¿ej przedstawiamy parametry odbioru 

kana³ów Eurosport 2 i Eurosport HD.

EUROSPORT 2 i EUROSPORT HD w SSTP

Spó³dzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-W³asnoœciowa w 

Legionowie informuje, ¿e nastêpuj¹ce lokale u¿ytkowe s¹ 

oferowane do wynajêcia:

ul. Husarska 9 - budynek 107. Powierzchnia 62,61 m2. Osiedle 

Sobieskiego.

ul. Husarska 12 - budynek 210, lokal po banku. Powierzchnia 

117 m2. Osiedle Sobieskiego.

ul. Zwyciêstwa 2 - budynek 411, powierzchnia 165,80 m2. 

Osiedle Sobieskiego

ul..  Suwalna - lokal po sklepie spo¿ywczym (by³y Pewex). 

Powierzchnia 110,36 m2, osiedle M³odych.

Kontakt w sprawie wynajmu - Dzia³ Ekonomiczny

tel. 22/774-51-52 wew. 1142

ul. Jagielloñska 11, pokój nr 16 

 
W systemie cyfrowym PAKIET RODZINA i PAKIET KOMFORT: 
 

Nazwa programu  Nr na dekoderze Tematyka 

EUROSPORT 2 95 sportowy 

 
 

 
W systemie cyfrowym PAKIET HD: 

 

Nazwa programu Nr na dekoderze Tematyka 

EUROSPORT HD 104 sportowy 

 

LOKALE DO WYNAJÊCIA
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- Remonty, wykoñczenia 
wnêtrz, glazura,

- sufity podwieszane,

- przeróbki hydrauliczne,

- g³adŸ bezpy³owo Fleximil,

- œcianki dzia³owe gips.

Solidnie, terminowo!

Antoni: tel. 790-432-247

�Nowy dom, Jab³onna ul. 
2Szkolna, pow. 120 m , 

rozk³ad: hall, pralnia, 
WC, salon, kuchnia z 
jadalni¹; na poddaszu
2 ³azienki, garderoba,
3 sypialnie (w tym 
ma³¿eñska z ³azienk¹ i 
garderob¹), gara¿. 
Elewacja, okna, 
dachówka, instalacje + piec gazowy, grzejniki, tynki, 
pr¹d, gaz, w³asna woda i kanalizacja. Piêkna dzia³ka 
550 m², tuje, byliny, kostka. Dom budowany dla 
siebie, solidnie wykonany. Cena 650 tyú. zù –do 
negocjacji. Tel. 500-840-347

�Sprzedam dwie letnie oponki u¿ywane w dobrym stanie 
firmy VREDESTEIN HI-TRAC Made in Holland. 
Rozmiar 195/60 R-15, bie¿nik jakieœ 3-4 mm. Cena po 
25 z³ sztuka. tel 880 323 042

�Sprzedam gara¿ przy ul. Czarnieckiego tel. 502 216 219;

�Sprzedam huœtawkê dzieciêc¹ wolno stoj¹c¹, pokojow¹, 
niedrogo, tel. 22/784083-07;

�Sprzedam M-5 w centrum Legionowa lub zamieniê na 
M-3 (bezpoœrednio) tel. 502 216 219

�Sprzedam Seicento, rocznik 1998. Cena 1400 z³, tel. 505 
839 163;

�Sprzedam tanio, na gwarancji, nowy wózek inwalidzki 
typu Netti Svipp – stabilne plecy i g³owa, tel. 22/774 90 
67 w godz. 9.00-20.00;

�Sprzedam „Technics” – amplituner stereofoniczny
z funkcjami sterowania AV. SA-AX530 + gratis
1. Odtwarzacz p³yt kompaktowych SL-PG 490,
2. Magnetofon stereo-RS-TR 373M2, tel. 504 254 040;

�Wynajmê kawalerkê kompletnie umeblowan¹ z 
balkonem loggia – IV piêtro, od zaraz, tel. 696-444-798;

�Wynajmê kawalerkê, Sowiñskiego 8, 605-996-791, 
Legionowo;

�Zamieniê M-2 w³asnoœciowe, piêtro 3/11 na ulicy 
Mickiewicza na M-3 w³asnoœciowe chêtnie w niskim 
bloku. Tel. kontaktowy 500 010 658;

�Zredagujê: CV, podania, listy motywacyjne, odwo³ania 
(mo¿liwoœæ wydrukowania ze zdjêciem) – z uwzglêdnieniem 
korekt ortograficznych, interpunkcyjnych i gramatycznych – 
(z umow¹ o ochronie danych osobowych) – tel. 515-970-926;

Z£OTA R¥CZKA
DOPASUJE NOWE DRZWI 
DO BLOKOWEJ FUTRYNY

Meble na wymiar, szafki 
kuchenne, pawlacz,
szafa wnêkowa, panele, 
hydraulika i inne 
prace remontowe

505-15-98-97

OG£OSZENIA DROBNE
Angielski – lektorka mgr anglistyki, tel. 500 016 643;

�Bezpoœrednio sprzedam dwupokojowe mieszkanie 
249m , Bia³obrzegi – w pobli¿u Zalew Zegrzyñski i las, 

autobus ZTM, tel. 502 718 500;
2

�Bezpoœrednio sprzedam dzia³ki budowlane ok. 1000 m  
w miejscowoœci Stasi Las w pobli¿u Zalewu 
Zegrzyñskiego. Cena do uzgodnienia, tel. 600 231 499;

�Kawalerka do wynajêcia w Legionowie, tel. 535 344 
193;

2
�Kupiê mieszkanie ok. 30 m  w centrum Legionowa w 

nowym budownictwie na parterze lub I piêtrze, z 
balkonem, tel. 500 016 643;

�Matematyka solidnie i tanio, tel. 22/774 97 35;

�Nauczycielka na emeryturze, z doœwiadczeniem, 
zaopiekuje siê dzieckiem, pomo¿e w odrabianiu lekcji, 
Chotomów - Legionowo, tel. 782 813 281;

Do wynajêcia! Miejsce postojowe nr 9 w lokalu 

gara¿owym w nieruchomoœci kompleks 58 przy 

ul. Kr. Jadwigi w Legionowie, os. Jagielloñska. 

Koszt miesziêczny najmu - 150 z³ + Vat. 

Kontakt tel. 22 774-51-52 wew. 1142 

lub mailem: sekretariat@smlw.com.pl 
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