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– W miej scu, w któ rym do szło
do wy pad ku jest ozna ko wa nie
pio no we in for mu ją ce kie row cę
o ogra ni cze niu pręd ko ści do 70

km/h oraz ostrze że nie o zbli ża niu
się do ron da i sy gna li za cji świetl -
nej. Obo wiąz kiem ka żde go kie -
row cy jest prze strze ga nie prze pi -
sów ru chu dro go we go, a więc
i ogra ni czeń, ja kie wy stę pu ją
na dro dze – mó wi ła w lip cu
Agniesz ka Ste fań ska z Ge ne ral -
nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych
i Au to strad, za rzą dy dro gi.

GDD KiA obie ca ła jed nak, że
grun tow nie prze ana li zu je sy tu ację
na ob wod ni cy. In spek cja Trans -

por tu Dro go we go za po wia da ła
na to miast usta wie nie fo to ra da ru.

– Bę dzie to urzą dze nie ujaw -
nia ją ce nie sto so wa nie się do sy -
gna li za cji świetl nej – po in for mo -
wał nas urzęd nik z Wy dzia łu Ana -
liz ITD. Do dał, że fo to ra dar zo -
sta nie za in sta lo wa ny w 2015 ro ku.

Tak by ło jesz cze pod ko niec lip -
ca. Mi nął mie siąc a zmia ny szy ku -
ją się znacz nie więk sze.

Ba rie ry na ca łej dłu go ści
21 sierp nia na ob wod ni cy spo -

tka li się przed sta wi cie le GDD -
KiA, le gio now skiej po li cji, sta ro -
stwa i gmi ny Ja błon na. Usta la li,
co po win no zo stać zmie nio ne
na ob wod ni cy, aby zmi ni ma li zo -
wać na niej ry zy ko groź nych wy -
pad ków.

– Na szym zda niem za rów no
zbu do wa nie ba rier ener go chłon -
nych, zmniej sze nie do pusz czal nej
pręd ko ści na ca łej dłu go ści dro gi,
bu do wa za tok dla po li cji słu żą -
cych do kon tro li kie row ców, do -
dat ko we ozna ko wa nie rond ze
szcze gól nym uwzględ nie niem

ron da Po nia tow skie go (S2) przy -
czy nią się do po pra wy po zio mu
bez pie czeń stwa na ob wod ni cy
– mó wi Mi chał Smo liń ski z urzę -
du gmi ny w Ja błon nie.

Le gio now ska po li cja ma po -
dob ne zda nie. Za to ki do kon tro li
dro go wych, ba rie ry ener go chłon -
ne na ca łej dłu go ści dro gi – ta kie
roz wią za nia spraw dzi ły się już
na tra sie ka to wic kiej.

– Wy dłu że nie ba rier na ca łej
dłu go ści ob wod ni cy jest bar dzo
wa żne, co po ka zał ostat ni wy pa -
dek, kie dy sa mo chód prze je chał
na prze ciw ny pas ru chu. Chce my
też kon tro lo wać kie row ców, więc
do ak cji pre wen cyj nych po trzeb ne
są miej sca. Wy ty po wa li śmy już
wstęp nie jed no z nich na pa sie
zie le ni za pierw szym ron dem (ja -
dąc od Le gio no wa) – mó wi ko -
men dant Pa weł Pia sec ki, któ ry
oso bi ście uczest ni czył w au dy cie
na ob wod ni cy.

GDD KiA pro po nu je ogra ni -
cze nie pręd ko ści na ca łej ob wod -
ni cy – nad tym roz wią za niem po -
li cja jesz cze się za sta na wia. Pew -

ne jest jed nak, że na ron dzie bę dą
do dat ko we ozna ko wa nia: zna ki
flu ore scen cyj ne i „Agat ka”
– ostrze ga ją cy kie row ców, że
na przej ściu po ru sza ją się dzie ci.

Nie ozna ko wa ny ra dio wóz już
pil nu je

Wszyst ko wska zu je na to, że
ozna ko wa nie i ewen tu al ne ogra -
ni cze nie pręd ko ści zo sta ną wpro -
wa dzo ne jesz cze w tym ro ku.
Miej sce dla po li cyj nych pa tro li
po wsta nie na pew no w przy szłym.

Co jesz cze? Roz wa ża na jest też
ta bli ca mie rzą ca pręd kość i po ka -
zu ją ca ko mu ni kat „zwol nij”.

Na dro go wych pi ra tów już te -
raz cze ka nie spo dzian ka. Nie ofi -
cjal nie uda ło nam się usta lić, że
na ob wod ni cy Ja błon ny po ja wił
się nie ozna ko wa ny ra dio wóz, mo -
że więc wi zja ka ry zmu si sza leń -
ców do zdję cia no gi z ga zu.

Czas po ka że, czy te roz wią za nia
(o ile fak tycz nie zo sta ną wpro wa -
dzo ne) po pra wią bez pie czeń stwo
na ob wod ni cy. Jak po ka zu je prak ty -
ka, naj częst szą przy czy ną tra gicz -
nych wy pad ków przy Brzo zo wej jest
wy mu sze nie pierw szeń stwa oraz
nad mier na pręd kość. Spraw ca ostat -
niej tra ge dii je chał pra wie 180 km/h.

AS

Koniec z piratami na obwodnicy?
� Lipcowa tragedia na obwodnicy Jabłonny i śmierć trójki osób wyraźnie pobudziła kreatywność i poprawiła efektywność urzędników
pracujących nad rozwiązaniami mającymi przynieść poprawę bezpieczeństwa w tym newralgicznym punkcie. Szykują się zmiany i to spore.

Nieoficjalnie
udało nam się ustalić, że
na obwodnicy Jabłonny
pojawił się
nieoznakowany
radiowóz, może więc
wizja kary zmusi
szaleńców do zdjęcia
nogi z gazu.
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Wo ka list ka, kie dyś zna na
z ostre go gło su wy ko rzy sty wa ne go
w ze spo le O.N.A., póź niej zde cy -
do wa ła się na ka rie rę so lo wą. Jej
ostat nia pły ta moc no zła god nia ła,
sze rzej zna na jest też z by cia sze -
fo wą ju ry w te le wi zyj nym show ta -
len to wym. 31 sierp nia, pod czas
Świę ta Gmi ny Ja błon na, za śpie wa
na sce nie w par ku PAN przy Mo -
dliń skiej 105.

Ja kie jesz cze atrak cje cze ka ją
nas te go dnia?

Od 9.00 trwać bę dą za wo dy jeź -
dziec kie w sko kach, dwie go dzi ny
póź niej wy star tu ją ro we ry gór skie,
od 13.30 kon kur sy z na gro da mi dla
miesz kań ców, a bez po śred nio
przed gwiaz dą wie czo ru (o 17.00)
wy stą pi ze spół Ra dio ak tyw ny Świat.

Za pra sza my!
(red)

Chylińska w Jabłonnie
� 31 sierpnia w Jabłonnie zaśpiewa Agnieszka
Chylińska.
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Jak opi su ją le gio now scy stra ża -
cy, po przy jeź dzie na miej sce wy -
pad ku za sta li to yo tę do słow nie
wbi tą w mu ro wa ną ścia nę wol no
sto ją ce go ga ra żu. W po jeź dzie
znaj do wa ły się dwie oso by, 60-let -
ni kie row ca był nie przy tom ny
i zo stał za bra ny śmi głow cem
do szpi ta la.

Ten wy pa dek przy po mniał
wszyst kim, że już od wie lu mie się -
cy sły sze li śmy o pro jek tach zmian
na Su wal nej. Są one ko niecz ne,

po nie waż kie row cy, mó wiąc de li -
kat nie, ma ją zna ki w… głę bo kim
po wa ża niu. A cze go tu nie obie -
cy wa no! Tar ki na jezd ni
przed przej ściem dla pie szych,
no we ozna ko wa nie, oświe tle nie.
Pó ki co jed nak nie zro bio no nic.

Za py ta li śmy sta ro stwo, któ re
za rzą dza Su wal ną, kie dy i co fak -
tycz nie zo sta nie zro bio ne.

– Po wiat le gio now ski zle cił
opra co wa nie pro jek tu bu do wy
chod ni ka wzdłuż uli cy Su wal nej

od skrzy żo wa nia z ul. Ol szan ko wą
do ul. Ja śmi no wej po stro nie dro -
gi, po któ rej nie ma chod ni ka. Po -
nad to po wy bu do wa niu chod ni ka
pla no wa na jest zmia na or ga ni za cji
ru chu w ten spo sób, że przy skrzy -
żo wa niu z ul. Ja śmi no wą zo sta nie
wy zna czo ne no we przej ście dla
pie szych. Roz wa ża na jest rów nież
zmia na lo ka li za cji obec nie ist nie -
ją ce go przej ścia dla pie szych, któ -
re te raz znaj du je się na wy so ko ści
ap te ki – mó wi Mi ro sław Pa chul ski
ze sta ro stwa. Do da je też, że
po dru giej stro nie skrzy żo wa nia,
czy li na wy so ko ści bo iska or lik
i za to ki au to bu so wej, pla no wa na
jest bu do wa przej ścia dla pie szych
z azy lem. Sa ma za to ka au to bu so -
wa ma zo stać prze bu do wa na i po -
więk szo na. – Za da nie to, zgod nie
z de kla ra cja mi władz Le gio no wa,
bę dzie współ fi nan so wa ne z bu dże -
tu mia sta – pod kre śla Pa chul ski.

Ty le do brych in for ma cji, bo ter -
mi ny nie są zbyt opty mi stycz ne.
Pro jekt i po zwo le nie na bu do wę
uda się za ła twić w tym ro ku. Co
da lej?

– Re ali za cja? To za le ży jak dłu -
go po trwa ją pro ce du ry i wy bór
wy ko naw cy. Pew no ści nie ma, czy
przed zi mą zdą ży my – za zna cza
Mi ro sław Pa chul ski.

AS

Co z Suwalną?
� 22 sierpnia doszło do kolejnego wypadku
na Suwalnej i jak bumerang powrócił temat poprawy
bezpieczeństwa na tej ulicy.

Przy po mnij my: trzy la ta te mu
nie spo dzie wa nie oczy pa ni
Agniesz ki prze sta ły dzia łać: za wę -
zi ło się po le wi dze nia, póź niej
w ogó le wzrok za czął za ni kać. Ko -
lej ne dia gno zy wy klu cza ły stward -
nie nie roz sia ne, ja skrę, cho ro bę
Le be ra, ze spół Kje ra – osta tecz -
nie ża den spe cja li sta w Eu ro pie
nie po tra fi wska zać, co jest przy -
czy ną po stę pu ją ce go ślep nię cia.

– Nie po tra fię już sa mo dziel nie
iść na za ku py, zej ście po scho -
dach jest wy zwa niem – przy zna je
Agniesz ka Sa ła now ska. Zbie ra
pie nią dze na eks pe ry men tal ną te -
ra pię ko mór ka mi ma cie rzy sty mi,

jed nak ta ka ope ra cja mo żli wa jest
tyl ko w dwóch miej scach na świe -
cie: w Chi nach i In diach. Jej koszt
to oko ło 80 ty się cy zło tych – ta -
kiej kwo ty pa ni Agniesz ka nie jest
w sta nie zdo być sa mo dziel nie.
Dla te go wszel ki mi spo so ba mi sta -
ra się pro sić in nych o po moc. Mo -
żna ją wes przeć wcho dząc
na stro nę Sie Po ma ga, gdzie kil ko -
ma klik nię cia mi prze le wa się do -
wol ną kwo tę na sub kon to pa ni
Agniesz ki. Mo żna też 31 sierp nia
przyjść pod le gio now ski ra tusz
– tam od po łu dnia trwać bę dzie
ak cja cha ry ta tyw na, z któ rej cał -
ko wi ty do chód zo sta nie prze zna -

czo ny na le cze nie miesz kan ki
Cho to mo wa.

A je śli ktoś wo li „tra dy cyj ne”
wspar cie – wciąż do dys po zy cji po -
zo sta je kon to do prze le wów w Fun -
da cji Ava lon – Bez po śred nia Po moc
Nie peł no spraw nym, ul. Mi cha ła
Kaj ki 80/82 lok. 1,04–620 War sza wa,
nr 62 1600 1286 0003 0031 8642 600
1 (ja ko ty tuł wpła ty na le ży wpi sać
„Sa ła now ska, 1558”.

(red)

Agnieszka prosi o pomoc
�O Agnieszce Sałanowskiej z Chotomowa pisaliśmy w lutym
tego roku. Pani Agnieszka nie ustaje w walce o swoje oczy. 31
sierpnia będzie okazja wspomóc ją w tym starciu.
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Roz po czę ły się już pra ce
na tym te re nie: dział kę ogro dzo -
no, a wkrót ce po ja wią się tam ma -
szy ny bu dow la ne. Do miesz kań
– ma ich być w su mie 132 – pierw -
si lo ka to rzy bę dą mo gli się wpro -
wa dzić za dwa la ta.

Ka żde z miesz kań bę dzie wy po sa -
żo ne w bal kon lub log gię, a do dat ko -
wo te umiesz czo ne na ostat niej kon -
dy gna cji bę dą dwu po zio mo we. Prze -
wi dzia no miej sca po sto jo we w par -
kin gu pod ziem nym, a par ter ma ją
za jąć skle py i punk ty usłu go we. Bu -
dy nek ob słu gi wa ny bę dzie przez ci -
cho bie żne no wo cze sne win dy,

a o stan dar dzie osie dla ma świad czyć
fakt, że bę dzie tam za trud nio ny je dy -
ny w Le gio no wie kon sje rż: pra cow -
nik, któ re go za da niem jest za ła twia -
nie naj ró żniej szych spraw dla miesz -
kań ców. Bez pie czeń stwo w osie dlu
oprócz ca ło do bo we go mo ni to rin gu
za pew ni kon tro lo wa ny przez re cep -
cję do stęp do czę ści miesz kal nej,
gdzie znaj do wać się bę dzie po cze -
kal nia dla go ści.

Czy bę dzie mo żna po wtó rzyć
za Bar ba rą Wo lań ską z „Ga li ma -
tia su”: „Ma rian! Tu jest jak by luk -
su so wo!”? Zo ba czy my za dwa la ta.

(red)

Faktoria przy Siwińskiego
� U zbiegu ulic Husarskiej i Siwińskiego stanie
czteropiętrowy apartamentowiec.

Pierw szy raz o pla nach bu do wy
cen trum han dlo we go na Bu kow cu
mó wi ło się w 2009 ro ku. Wte dy
za in te re so wa na in we sty cją by ła Ir -
landz ka Gru pa De we lo per ska.
Pla ny by ły im po nu ją ce, jed nak
na nich się skoń czy ło. Po tem pro -
jekt prze ję ła fir ma Cel tic Gro up,
któ ra rów nież z roz ma chem chcia -
ła wy bu do wać Ga le rię Le gio no wo
przy ul. War szaw skiej, nie da le ko
sta cji ko le jo wej, kil ka mi nut jaz dy
od cen trum mia sta. Cen trum mia -
ło po wstać na by łym te re nie le gio -
now skie go gar ni zo nu woj sko we -
go. W cen trum han dlo wym mia ły
być oczy wi ście skle py, re stau ra cje,
ki no a na wet ba sen. Nie ste ty ten

in we stor rów nież po ja kimś cza sie
zre zy gno wał, a spra wa bu do wy
sta nę ła pod zna kiem za py ta nia.

Te raz ga le rię ma bu do wać Ba -
xley In ve st ment. To ta spół ka wy -
stą pi ła do sta ro stwa po wia to we go
z wnio skiem o wy da nie po zwo le -
nia na bu do wę obiek tu, któ ry nie
ma ani ki na, ani ba se nu, a je dy nie
po wierzch nie han dlo wo -usłu go we.
Po stę po wa nie jest w to ku. Urzęd -
ni cy spraw dza ją do ku men ty.

Co za pla no wa no na Bu kow cu?
– In we sty cja obej mu je ze spół

obiek tów cen trum han dlo wo -usłu -
go we go, zło żo ne go z bu dyn ku ga -
le rii han dlo wo -usłu go wej, bu dyn -

ku par ku han dlo wo -usłu go we go
z czę ścią ga ra żo wą i bu dyn ku ga -
ra żu wie lo po zio mo we go, pod -
ziem nych i na ziem nych łącz ni ków,
dojść, do jaz dów i dróg we wnętrz -
nych, ele men tów za go spo da ro wa -
nia te re nu, po ło żo nych w re jo nie
ulic Ze grzyń skiej, Pi lec kie go i Wą -
skiej – wy li cza Jo an na Kaj da no -
wicz z le gio now skie go sta ro stwa.

Ga le ria bę dzie naj więk szym te -
go ty pu obiek tem w Le gio no wie.
Sa ma część han dlo wo -usłu go wa
ma mieć po wierzch nię po nad
32 tys. m2. Park han dlo wo -usłu go -
wy za pro jek to wa no na nie -
mal 6000 m2, a par kin gi bę dą
na po nad 36 tys. m2.

– Wnio sek o po zwo le nie na bu -
do wę ga le rii jest nie kom plet ny
i jed ną z kwe stii, któ re in we stor
mu si uzu peł nić, jest lo ka li za cja
do jaz du do ga le rii. Ta spra wa jest
na ra zie nie roz strzy gnię ta – mó wi
Jo ann na Kaj da no wicz.

Jak po da je na swo jej stro nie in -
we stor, bu do wa ma ru szyć
w pierw szym kwar ta le 2015 ro ku.
W 2017 r. obiekt po wi nien być już
go to wy, jed nak – jak za zna cza fir -
ma – są to da ty nie po twier dzo ne.

AS

Koniec marzeń o kinie w Legionowie?
� Galeria Legionowo, Legionowska Arkadia – miało być z rozmachem i ciągle „już
niebawem”. Niestety nowe wieści na temat centrum handlowego przy Zegrzyńskiej
rozwieją płonne nadzieje wielu mieszkańców: kina w Legionowie nie będzie.

Zło dzie je ima ją się ró żnych me -
tod, by okraść na sze miesz ka nia.
Kil ka dni te mu ich ofia rą pa dła 82-
lat ka, któ ra wpu ści ła do miesz ka nia
przy Ma ry sień ki ko bie tę po da ją cą
się za pra cow ni cę ad mi ni stra cji.
Mia ła ja kieś 25–30 lat i twier dzi ła,
że w blo ku jest awa ria ru ry. Po pro -
si ła o od krę ce nie kra nów w kuch ni
i ła zien ce, a gdy wła ści ciel ka miesz -
ka nia za py ta ła, kto za pła ci za zu ży -
tą w ten spo sób wo dę, ko bie ta
stwier dzi ła, że star sza pa ni ma nad -
pła tę w wy so ko ści 112 zło tych, któ -
re od ra zu mo że za in ka so wać. Ty le
tyl ko, że jak raz nie ma drob nych
i trze ba bę dzie wy dać resz tę…

Kie dy „ad mi ni stra cja” wy szła
z miesz ka nia, 82-lat ka zo rien to -
wa ła się, że z jej port fe la zgi nę -
ło 300 zło tych.

Te raz po li cja po szu ku je świad -
ków, któ rzy 23 lip ca wi dzie li
przy Ma ry sień ki oso bę od po wia -
da ją cą ry so pi so wi: ko bie ta w wie -
ku oko ło 25–30 lat, śred nie go
wzro stu, wło sy czar ne krę co ne
do ra mion, ubra na w bia łą su kien -
kę. Mógł jej to wa rzy szyć ktoś jesz -
cze. Wszyst kich świad ków po li cja
pro si o kon takt: 22 604–82–68,
22 604–81–23 lub 997.

TW Fu lik
na pod sta wie in for ma cji po li cji

Oszustka na Marysieńki
� W Legionowie znów grasują oszuści. Tym razem
podają się za pracowników administracji
mieszkaniowej.

Zatrudnię 
do prac 

ogrodowych!
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Przy po mnij my: pre zy dent Le -
gio no wa Ro man Smo go rzew ski
nie wpi sał do swo je go oświad cze -
nia ma jąt ko we go ze gar ka Ome ga
Se ama ster, któ ry wart jest oko -
ło 13 ty się cy zło tych. Tym cza sem
usta wa o sa mo rzą dach zo bo wią -
zu je urzęd ni ków do za miesz cze nia
w oświad cze niach ma jąt ko wych
mie nia o war to ści po wy żej 10 ty -
się cy. Smo go rzew ski te go za nie -

dbał, o czym do niósł pro ku ra tu rze
je den z miesz kań ców mia sta.

Pod czas śledz twa pre zy dent ze -
znał m.in., że ze ga rek ku pił w skle -
pie wol no cło wym, za pła cił zań
mniej niż dzie sięć ty się cy, acz do -
wo du za ku pu nie po sia da. Ze gar -
ka ta kże już nie, bo na po cząt ku
ubie głe go ro ku zo stał… znisz czo -
ny pod czas za ba wy z dziec kiem.
Tym sa mym nie mo żna go by ło wy -

ce nić, a zgod nie z za sa dą praw ną
wszel kie wąt pli wo ści są roz strzy ga -
ne na ko rzyść oska rżo ne go. Pro -
ku ra tu ra nie mia ła więc in ne go

wyj ścia, jak śledz two w spra wie
umo rzyć, a pre zy dent mo że ode -
tchnąć spo koj nie: nie gro zi mu już
spra wa są do wa i ewen tu al na utra -
ta – spra wo wa ne go już trzy ka den -
cje – sta no wi ska.

(wt)

I po aferze zegarkowej Smogorzewskiego
� Nieważne, czy swój zegarek prezydent Legionowa kupił za 9,9 tysiąca czy za 11
tysięcy – prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie niewpisania w oświadczenie
majątkowe Omegi przez Romana Smogorzewskiego.

Prezydent
zeznał m.in., że zegarek
kupił w sklepie
wolnocłowym, zapłacił
zań mniej niż dziesięć
tysięcy, acz dowodu
zakupu nie posiada.
Zegarka także już nie, bo
na początku ubiegłego
roku został… zniszczony
podczas zabawy
z dzieckiem.

Tak wyglądał feralny zegarek prezydenta
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Zna my teo re tycz ny ter min za koń -
cze nia prac. – Pra ce przy przed łu że -
niu przej ścia pod ziem ne go po trwa ją
do koń ca in we sty cji, czy li co naj -
mniej do wrze śnia te go ro ku – mó wi
Ta ma ra Myt kow ska, rzecz nicz ka le -
gio now skie go urzę du. – Miesz kań cy
cho dzą te raz obok blo ków
nr 85, 87, 89, chod ni kiem wzdłuż
ogro dze nia bu do wy par kin gu i da lej
po ram pie do scho dów przej ścia.

A co z za mknię ciem? – Po ja wi -
ły się in for ma cje o za mia rze za -
mknię cia przej ścia przez wy ko -
naw cę i po pro wa dze nia ru chu
wia duk tem, ale bę dzie my szu ka li

in nych roz wią zań, na wet bar dziej
ucią żli wych dla wy ko naw cy, ale
wy god nych dla na szych miesz kań -
ców – za pew nia Myt kow ska.
– Ma my na dzie ję, że uda nam się
dojść do po ro zu mie nia.

Pra ce obej mu ją de mon taż ist -
nie ją cej kon struk cji, prze ło że nie
in sta la cji a na stęp nie wy ko py
pod no we przej ście oraz mon taż
kon struk cji żel be to wej. Z oczy wi -
stych wzglę dów bez pie czeń stwa
pod czas tych prac ruch pie szy
na pla cu bu do wy mu si być moc no
ogra ni czo ny.

(red)

Kiedy otworzą przejście?
� Pod koniec lipca częściowo zamknięto przejście
podziemne przy budowie Centrum Komunikacyjnego.
Mieszkańcy pytają, jak długo potrwają niedogodności
i czy jest ryzyko, że przejście będzie zamknięte całkowicie?



Teo re tycz nie ter min od da nia
cen trum do użyt ku to ko niec ro -
ku, ale nikt nie wąt pi w to, że
prak ty ka po ka że co in ne go.
Na bu do wie wi dać nie licz nych ro -
bot ni ków, a choć bu dyn ki w sta -
nie su ro wym są już nie mal go to -
we, to do ich użyt ko wa nia jesz cze
dłu ga dro ga. Urząd mia sta, któ ry
jest in we sto rem na bu do wie, mó -
wi wprost: nie są za do wo le ni
z po stę pów prac. – Obec nie koń -
czo ne są sta ny su ro we na obu
obiek tach. Ter mi ny za koń cze nia
prac we dług obo wią zu ją cej umo -
wy to dla dwor ca 18 grud nia, dla
par kin gu 20 li sto pa da, dla dro gi
i przej ścia 25 wrze śnia te go ro ku
– mó wi Ta ma ra Myt kow ska,
rzecz nicz ka urzę du mia sta Le gio -
no wo. – Ak tu al nie jest re ali zo wa -
ny od ci nek dro gi od ul. Po lnej
do wia duk tu oraz przy go to wy wa -
ny jest te ren na od cin ku od sta cji
do ul. Pia sko wej, roz po czę ły się
też pra ce przy go to waw cze
do przed łu że nia przej ścia pod -
ziem ne go. Czy bu do wa za koń czy
się w ter mi nie – mo że po wie dzieć
je dy nie wy ko naw ca. Z na szych
ob ser wa cji wy ni ka, że na le ży się

spo dzie wać opóź nień. Do tych czas
na ło ży li śmy za opóź nie nia ka ry

w wy so ko ści 149 tys. zł.
Nie wia do mo też, co do kład nie

znaj dzie się w bu dyn ku cen trum.

Mó wi się o po wierzch niach ko -
mer cyj nych, jed nak w urzę dzie
mia sta do wie dzie li śmy się, że
prze targ na na jem po miesz czeń
jest do pie ro przy go to wy wa ny i od -
bę dzie się na je sie ni. Je dy ny pew -
nik, to licz ba kas bi le to wych – bę -
dzie do kład nie jed na, Ko lei Ma -
zo wiec kich. Za to po ja wią się bi le -
to ma ty do za ku pu bi le tów sto łecz -
ne go Za rzą du Trans por tu Miej -
skie go. Nie wia do mo ta kże, kie dy
zo sta nie wpro wa dzo na do bu dyn -
ku dwor ca miej ska bi blio te ka.

Opóź nie nia na bu do wie już te -
raz się ga ją kil ku ty go dni. Ile osią -
gną fi nal nie? Prze ko na my się naj -
wcze śniej pod ko niec ro ku.

(wt)

Opóźnienia, jedna kasa…
� Prace nad centrum komunikacyjnym trwają. Powoli i z oporami…

Terminy
zakończenia prac
według obowiązującej
umowy to dla dworca 18
grudnia, dla parkingu 20
listopada, dla drogi
i przejścia 25 września
tego roku – mówi Tamara
Mytkowska, rzeczniczka
urzędu miasta
Legionowo.

reklama w „Echu” tel. 22 614-58-03, 502-280-720 5

Wła śnie ta ki cel po sta wi ły so bie
wła ści ciel ki Bub ble Land Ca fe
– stwo rze nie miej sca, gdzie bę dą się
do brze czu ły ma my, zła pią chwi lę
od de chu bez ko niecz no ści bez u -
stan ne go czu wa nia nad po cie cha mi.
Bo choć sche mat Mat ki -Po lki wciąż
jest ży wy, nie wol no za po mi nać, że
ka żde mu na le ży się od po czy nek.

BLC to wła śnie ta kie miej sce:
dzie ci mo gą się ba wić, a ich ma -
my w spo ko ju wy pić ka wę, wy mie -
nić po glą dy na wszyst ko z in ny mi,
prze czy tać ga ze tę. Lo kal dzia ła
od mie sią ca, ofe ru je nie tyl ko

przy sma ki, ale też mo żli wość or -
ga ni za cji im prez. Od wrze śnia ru -
szą też warsz ta ty po świę co ne wy -
cho wa niu i ży wie niu, pla no wa ne
są ta kże spo tka nia z pe dia tra mi
i pie lę gniar ka mi.

Co cie ka we – kie dyś w tym
miej scu przez la ta dzia łał sklep
me blo wy. Do dzi siaj zda rza ją się
sy tu acje, gdy do ka wiar ni wcho -
dzą star si miesz kań cy mia sta z py -
ta niem, po ile są krze sła…

Bub ble Land Ca fe, Ba to re -
go 17, Le gio no wo

(red)

Nowa kawiarnia dla mam

Bubble Land Cafe
� Choć w lokalu przy Batorego nie brak zabawek,
kolorowych mebli czy innych dziecięcych akcesoriów, to
nie jest kawiarnią dla najmłodszych, tylko dla ich mam.

IIIIlllleeee    rrrróóóóżżżżnnnniiiicccc    wwwwiiiiddddzzzziiiisssszzzz????

projektowanie   wykonanie   pielęgnacja     
607-617-744

OOOOddddcccczzzzaaaarrrruuuu jjjj     zzzz     nnnnaaaammmmiiii     sssswwwwóóóójjjj     ooooggggrrrróóóódddd!!!!

OOGGRROODDYY  TTUUSSZZYYŃŃSSKKAA



Fo to gra fię, znaj du ją cą się
w zbio rach Mu zeum Hi sto rycz ne -
go w Le gio no wie, wy ko na no 19
mar ca 1935 r., na dwa mie sią ce

przed śmier cią mar szał ka Jó ze fa
Pił sud skie go. Ma sze ru ją cy głów ną
uli cą mia sta mło dzi mę żczyź ni na -
le że li do Związ ku Strze lec kie go,

or ga ni za cji pa ra mi li tar nej zaj mu -
ją cej się wy cho wa niem fi zycz nym
i woj sko wym mło dzie ży. A jak wy -
glą da ło wte dy sa mo mia sto?

– W la tach 30-tych XX wie ku
w Le gio no wie funk cjo no wa ły pocz -
ta, czte ry szko ły po wszech ne, szko -
ła han dlo wa, Pań stwo wy In sty tut
Me te oro lo gii, To wa rzy stwo Mi ło -
śni ków Osie dla Le gio no wo, Zwią -
zek Le gio ni stów, Ochot ni cza Straż
Po żar na – mó wi dr hab. Ja cek
Szcze pań ski, dy rek tor Mu zeum Hi -
sto rycz ne go. – W grud niu 1933 r.
ery go wa no pa ra fię pw. św. Ja na
Kan te go. Rok póź niej za ło żo no
cmen tarz na tzw. III Par ce li.

Na hi sto rycz nym zdję ciu przy -
ku wa uwa gę cha rak te ry stycz na

wie ża na ro gu ryn ku. Po wsta ła
ona pod ko niec lat 20-tych i pier -
wot nie nie by ła wie sza kiem
na re kla my, któ rym jest dzi siaj,
ale mie ści ła… trans for ma tor, po -
łą czo ny z elek trow nią w Ja błon -
nie. Dziś nikt nie przej mo wał by
się ze wnętrz ną for mą wie ży
trans for ma to ra. A przed woj ną?
No wo cze sność i ele gan cja w jed -
nym.

Fo to gra fia ze zbio rów Mu zeum
Hi sto rycz ne go w Le gio no wie (de -
po zyt ro dzi ny Iwasz kie wi czów).

DG

80 lat temu na Piłsudskiego
� W latach 30-tych ubiegłego wieku Legionowo było jeszcze młode. Co zmieniło się
od tego czasu?

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

Or ga ni za to rem ak cji jest le gio -
now ski dzia łacz spo łecz ny To masz
Kac przak, zna ny nie któ rym mię -
dzy in ny mi z ak cji „Zgłoś dziu rę
dro go wcom! Na praw lo kal ną dro -
gę!”, „TAK dla ron da im. Żoł nie -
rzy Wy klę tych w Le gio no wie” czy
„Chce my bez piecz nej ob wod ni cy
Ja błon ny”. Bli sko 10 lat te mu za -
ini cjo wał on rów nież bu do wę ska -
te par ku na sta dio nie miej skim
w Le gio no wie.

Te go rocz na ak cja jest wy jąt ko -
wa – jak przy zna je or ga ni za tor,
do tych czas kon sul ta cje obej mo -
wa ły swo im za się giem tyl ko kil ka -
set osób.

– Ak cja ma na ce lu po zna nie
opi nii miesz kań ców na te mat klu -
czo wych lo kal nych spraw. Da je
ona rów nież mo żli wość zgło sze -
nia wnio sków do bu dże tu mia sta
na przy szły rok. Pod czas roz mów
z miesz kań ca mi ana li zu je my da ny

przy pa dek i spraw dza my m.in. czy
kon kret na kwe stia na le ży
do kom pe ten cji urzę du mia sta
czy in nej jed nost ki. Po prze ana li -
zo wa niu wnio ski zo sta ną opra co -
wa ne i zło żo ne w ra tu szu ja ko
pro po zy cje do bu dże tu mia sta
na 2015 rok – tłu ma czy To masz
Kac przak. Są już pierw sze zgło -
sze nia, np. do ty czą ce re mon tu
uli cy Rey mon ta – chod ni ków i na -
wierzch ni oraz bu do wy ka na li za -
cji na uli cy Prze my sło wej.

Na ogół miesz kań cy dość scep -
tycz nie pod cho dzą do ta kich po -
my słów, dla te go przyj rze li śmy się
efek tom ubie gło rocz nej ak cji.

– Rok te mu wnio sko wa łem
o park w la sku na prze ciw ko Are -
ny – w li sto pa dzie bę dzie tam
park se nio rów. Pro si łem też
o wspar cie ro dzin wie lo dziet nych
na wzór mo de lu fran cu skie go
i bę dą kar ty du żej ro dzi ny. Zi mą
ra tusz udo stęp nił par king pod -
ziem ny na rzecz dzie ci je żdżą cych
na de sko rol kach i pod jął dzia ła nia
w ce lu więk szej do stęp no ści ba se -
nu dla miesz kań ców. Zre ali zo wa -

nych po my słów, ja kie pod su wa li
miesz kań cy, jest wie le, cho cia żby
pie sze pa tro le po li cji po zmro ku
i no we pla ce za baw z po wierzch -
nią amor ty zu ją cą – wy mie nia To -
masz Kac przak i pod kre śla, że to
nie tyl ko je go suk ce sy, na ka żdy
z nich skła da się pra ca wie lu osób.
– Ja za zwy czaj in spi ru ję dzia ła nia
i wska zu ję kie run ki, a in sty tu cje
dys po nu ją ce bu dże tem, eks per ta -
mi i ludź mi do pra cy czer pią
z tych po my słów – tłu ma czy Kac -
przak i za chę ca do zgła sza nia
spraw na ad res ma ilo wy: kon sul ta -
cje 2015@gma il.com

Kim jest To masz Kac przak? Jak
sam twier dzi – spo łecz ni kiem,
któ ry nie pla nu je zaj mo wać się lo -

kal ną po li ty ką. Od 10 lat dzia ła
po to, by wszyst kim ży ło się le piej.

– Dla cze go chce mi się dzia łać?
Nie któ rzy mó wią, że mam swo iste
ADHD i je stem jed nym z tych
dzie ci, któ re nie po tra fi ły usie -
dzieć w miej scu, a po do bra noc ce
oglą da ły wia do mo ści. Od naj -
młod szych lat chcia łem dzia łać
i tak wła śnie by ło. By łem mi ni -
stran tem, człon kiem sa mo rzą du
szkol ne go, za wod ni kiem trzech
klu bów spor to wych. To był po czą -
tek, po tem do raź nie po ma ga łem
też przy Wiel kiej Or kie strze Świą -
tecz nej Po mo cy, zbie ra łem pod pi -
sy pod zmia na mi w „ja no si ko -
wym”, na któ rym po wiat le gio -
now ski du żo tra ci. Nie bez po wo -
du Szko ła Li de rów za ło żo -
na przez eme ry to wa ne go prof.
Uni wer sy te tu Oks fordz kie go,
Zbi gnie wa Peł czyń skie go (na -
uczy cie la Rad ka Si kor skie go czy
Bil la Clin to na) za pro si ła mnie
w swo je pro gi – przyj mu ją tyl ko
lu dzi z po zy tyw nym, spo łecz nym
ADHD – mó wi o so bie To mek
Kac przak i wy mie nia da lej: rad ny
Mło dzie żo wej Ra dy Mia sta, czło -
nek Praw ni cze go Ko ła Na uko we -
go „Le ge Ar tis” w Aka de mii Le -
ona Koź miń skie go w War sza wie.
– Szcze rze? To już ty le lat i ty le
za jęć, że wszyst kie go nie pa mię -
tam – śmie je się spo łecz nik.

AS

Społecznik: człowiek, któremu się chce
� Ponad 10 tys. mieszkańców Legionowa otrzymało ulotki akcji „Twój pomysł ma
znaczenie!”. Wszyscy mogą zgłaszać swoje pomysły i uwagi dotyczące lokalnych
spraw. Kto za tym stoi?

Wi dok od dru giej stro ny – na wie żę

Dlaczego
chce mi się działać?
Niektórzy mówią, że mam
swoiste ADHD i jestem
jednym z tych dzieci,
które nie potrafiły
usiedzieć w miejscu,
a po dobranocce
oglądały wiadomości.

reklama w „Echu” tel. 22 614-58-03, 502-280-7206

Defilada Związku Strzeleckiego 19 marca 1935 r. Ulica Piłsudskiego dziś



Kto pa mię ta sce nę spo wie dzi
w „Nie ma moc nych”? Ka zi mierz
Paw lak jest stro fo wa ny przez
księ dza, że nie by wa w ko ście le,
na co od po wia da, że to przez
„krót ką mo dę”: – No pa nien ka
uklęk nie przede mną wier nym
i chcąc nie chcąc choć by my ślą
zgrze szysz – mó wił re pa triant zza
Bu ga. Te go la ta bał by się chy ba
wsiąść do au to bu su, bo – po noć
– zda rza ły się mło de ko bie ty, któ -

re pod spód nicz ki za po mi na ły za -
ło żyć bie li zny, na co ska rży li się
współ pa sa że ro wie. Do kład niej
– współ pa sa żer ki. W su mie nie
dzi wo ta – nie ka żdy lu bi, a już
na pew no nie ka żdy mu si być na -
ra żo ny na wi dok dam skich czę ści
in tym nych…

Za py ta li śmy w Za rzą dzie
Trans por tu Miej skie go, na co
jesz cze ska rżą się pa sa że ro wie.
– By ła skar ga na ko lo ry tram wa -

jów, któ re pro pa gu ją Niem cy
– mó wi Mag da le na Po toc ka,
rzecz nicz ka ZTM. – Ska rżą cy
stwier dził, że tram wa je są w bar -
wach fla gi nie miec kiej, a my tłu -
ma czy li śmy, że to przy pad ko wa
zbie żność: ko lo ry żół ty i czer wo ny
to bar wy war szaw skie, a da chy
po ma lo wa no na czar no ze wzglę -
dów czy sto prak tycz nych, bo

na ciem nych po wierzch niach za -
bru dze nia są mniej wi docz ne.

Co jesz cze tra fi ło do ZTM ja ko
skar ga? Są na rze ka nia na nę ka ją -
cych współ pa sa że rów: upra wia ją -
cych ide olo gię gen der; kie row ców
au to bu sów, któ rzy są ucią żli wi dla
pa sa że rów; uty ski wa nia na pre ze -
sów… Co z ty mi skar ga mi ro bią

trans por tow cy? – Na wszyst kie
skar gi, któ re do ty czą za kre su
dzia łal no ści Za rzą du Trans por tu
Miej skie go, i któ re speł nia ją wy -
mo gi for mal ne, od po wia da my
– za pew nia rzecz nicz ka Po toc ka.
Ja kie to wy mo gi? Naj prost sze:
imię, na zwi sko i ad res zgła sza ją -
ce go.

Ubra nia śmier dzą… la ta mi
Ze skarg i wnio sków, ja kie na -

pły wa ją, war to jesz cze wy mie nić
dwie. W jed nej pa sa żer ska rżył się
na „au to bu so wy smro dek”, któ ry
utrzy mu je się na ubra niach przez
kil ka lat. Wnio sku je my, że ska -
rżą cy rze czy wi ście po sia da ubra -
nie, w któ rym je chał au to bu sem
kil ka lat te mu i nie wy wa bił za pa -
chu ni czym. Cóż, a re kla my za -
pew nia ją, że obec ne spe cy fi ki
gwa ran tu ją aro ma ty jesz cze dłu go
po pra niu. Ko mu wie rzyć?

Zwło ki w au to bu sie
Jed nak na szym fa wo ry tem jest

py ta nie o mo żli wość prze wie zie -
nia ko mu ni ka cją pu blicz ną ko ta.
Nic cie ka we go w su mie, bo re gu -

la min prze wo zu do pusz cza jaz dę
ze zwie rzę ciem, o ile nie jest ono
ucią żli we dla in nych pa sa że rów
i je dzie np. w spe cjal nej klat ce.
Ty le tyl ko, że rze czo ny kot był…
mar twy. Py ta nie za pew ne za da no,
bo prze pi sy ZTM sło wem nie
wspo mi na ją o za ka zie prze wo zu
ko cie go tru cheł ka – jest za kaz
trans por tu ma te ria łów nie bez -
piecz nych, gro żą cych za bru dze -
niem czy przed mio tów cuch ną -
cych – ale co w przy pad ku, gdy
zwło ki są cał kiem świe że, pro sto
od we te ry na rza al bo wręcz prze -
ciw nie, za su szo ne? Tak czy owak
– nie wa żne ja kie, grunt, że kot
udał się do Kra iny Wiecz nych Ło -
wów na my szy i au to bu sem czy
tram wa jem wieźć go nie wol no
– re gu lu ją to od dziel ne prze pi sy.

Swo ją dro gą – za sta na wia li ście
się kie dy kol wiek, ile mar twych
cho mi ków, ko tów czy in nych kró -
licz ków jest prze wo żo nych ci cha -
czem w tor bach współ pa sa że rów?
Je śli się nad tym za sta no wić
– pod róż au to bu sem ni gdy już nie
bę dzie ta ka sa ma…

Wik tor To moń

Była skarga
na kolory tramwajów,
które propagują Niemcy
– mówi Magdalena
Potocka, rzeczniczka ZTM.
– Skarżący stwierdził, że
tramwaje są w barwach
flagi niemieckiej.

W autobusach czyha gender. A może nawet martwe koty?

źródło: w
w

w.ztm
.w

aw.pl

3-POKOJOWE SPRZEDAM
·Bezpośrednio Wawa Conrada 18 69 m2

397 tys. 792-258-164

NAUKA
·SZKOŁA MUZYCZNA CASIO Tarchomin
– keyboard, fortepian, organy, akordeon,
gitara klasyczna, gitara elektryczna,
gitara basowa, perkusja, flet, wokal
– tel. 511-486-484

USŁUGI TRANSPORTOWE
·AA Przeprowadzki 24h/7 wywóz starych
mebli, AGD RTV 607-66-33-30

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
·Florystyka Ślubna 733-77-88-99 www.amara-
deco.pl
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa Maszyn do SZYCIA tel. 22 614-33-03

·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

DOM I OGRÓD
·Ogrodnictwo i sprzątanie posesji tel.
503-850-516

KOMPUTERY
·0 TANI SERWIS KOMPUTEROWY – 0 ZŁ
DOJAZD, 18 ZŁ/H – 510-540-640

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 502-255-424, 835-66-18
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557
·Cyklinowanie solidnie 22 751-96-01,
694-142-660
·Elektryk profesjonalnie 668-675-671

KKOOMMIINNKKII  PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNIIEE  AA--ZZ  –– 551133--112277--663300

·Remonty i wykończenia! Solidnie
i profesjonalnie – 504-474-694
·Studnie 22 789-33-89, 506-938-201
·ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE TEL.
662-256-430

TTYYNNKKII  551155--442244--333322

ZDROWIE I URODA
·Chcesz pozbyć się bólu? Wrócić do
pełnej sprawności? Zregenerować swoje
mięśnie? Umów się na wizytę.

Profesjonalne zabiegi i masaże
wykonywane przez mgr fizjoterapii.
Specjalizuję się w rehabilitacji
sportowej, ortopedycznej i bólu pleców.
Już od 70 zł ! Sprawdź na www.proreh.pl
lub zadzwoń 504-498-48

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 721-209- 612, 721-209-601
w godz. 14-18
·Do salonu na Tarchominie zatrudnię fryzjerów
oraz manikiurzystkę/pedikiurzystkę
z doświadczeniem. CV na: mp_fryzjer@interia.pl

ODDAM ZA DARMO
·POLA, sunia 8 lat, 14 kg. Bezdomna po śmierci
opiekuna. Zdrowa, sterylizowana, pogodna,
charakterna, toleruje koty. SZUKA DOMU. Tel.
781-472-791, 00-968-755

FAUNA I FLORA
·Maltańczyki 664-309-182

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd 602-254-650
·Zakupimy złom wszelkiego rodzaju: piece,
kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe
i inne (wszystko co metalowe). Tniemy
i demontujemy konstrukcje stalowe: hale, wiaty,
szklarnie, maszyny itp. Dojazd tel. 503-711-500

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta 666-900-333

OGŁOSZENIA
DROBNE

Ab sol went Pa ra me dycz ne go i Tech nicz ne go In -
sty tu tu ME RI DIAN w Ba gu io 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 dłu go wiecz nej ro -
dzi ny, w któ rej dar uzdra wia nia prze cho dzi z po -
ko le nia na po ko le nie i jest uzna wa ny za jed ne -
go z naj lep szych he ale rów na Fi li pi nach.
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.
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. Tak zwa ne bez kr wa -
we ope ra cje fi li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le
ete rycz nym. Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no -
ścią bez błęd ne go do tar cia do źró dła cho ro by
oraz tym, że czę sto już po pierw szej wi zy cie
u nie go ustę pu ją wie lo let nie scho rze nia.
Ja mes sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu
cho rób:
– no wo two ro wych, cho ro bach or ga nów
we wnętrz nych,
– pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych,

– za pa le niu sta wów, pro ble mach i zmia nach
reu ma tycz nych,
– cho ro bach ukła du ner wo we go, 
– uda rze mó zgu, mi gre nie,
– cho ro bie Par kin so na, pa ra li żu,
– pro ble mach z krą że niem,
– cho ro bach ko bie cych,
– bó lach krę go słu pa, drę twie niu rąk i nóg.

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:
29,30.08;2-6,8-12.09
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Fi li piń ski uzdro wi ciel JA MES CA BE LAS

Wszyst kie oso by, któ re
nie ukoń czy ły w prze szło ści
szko ły śred niej mo gą za pi -
sać się do na sze go Li ceum.
Na to miast oso by, któ re
po sia da ją już wy kształ ce -
nie śred nie, ma ją szan sę po wtó rze nia
ma te ria łu na kur sie ma tu ral nym. Po -
sta ra li śmy się, aby na ukę w na szej pla -
ców ce ła two mo żna by ło po go dzić
z pra cą za wo do wą i obo wiąz ka mi ży cia
co dzien ne go. Za ję cia od by wa ją się
w cy klu week en do wym dwa ra zy w mie -
sią cu.

Kurs ma tu ral ny
Pod czas kur su ma tu ral ne go słu -

cha cze otrzy mu ją od po wied nie przy -
go to wa nie me ry to rycz ne po trzeb ne,
aby eg za min ma tu ral ny zdać z wy ni -

kiem po zy tyw nym. Nie -
któ rzy ko rzy sta ją z mo -
żli wo ści zda wa nia eg za -
mi nu ma tu ral ne go
przy na szym Li ceum,
in ni przy stę pu ją do ma -

tu ry w swo jej szko le ma cie rzy stej. Ak -
tu al nie pro wa dzi my na bór na kurs
ma tu ral ny przy go to wu ją cy do ma tu -
ry w 2015 ro ku.

Li ceum dla Do ro słych 
Je ste śmy szko łą dla do ro słych.

Więk sza część na szych słu cha czy to
oso by czyn ne za wo do wo. Wy kształ ce -
nie śred nie jest im czę sto po trzeb ne
ja ko wa ru nek uzy ska nia lep sze go sta -
no wi ska w pra cy i lep szej pen sji. 

Cza sa mi zda rza się, że przy cho dzą
do nas ta kże słu cha cze, któ rzy de cy -
du ją się na zmia nę szko ły jesz cze
w trak cie trwa nia se me stru. Ta kie
oso by ma ją mo żli wość na uki w przy -
ja znej at mos fe rze oraz ukoń cze nia
na sze go Li ceum, nie po no sząc kosz -
tów za na ukę.

Wszyst kich, któ rzy my ślą o zda wa -
niu eg za mi nu ma tu ral ne go, już dziś
ser decz nie za pra szam do na szej pla -
ców ki.

dyr. Martyna Myszkowska

Dorośli - czas do szkoły!
Nadszedł nowy rok szkolny. Oprócz młodzieży naukę
rozpoczynają także dorośli. To właśnie odpowiedni moment,
aby zdecydować się na naukę w AS Liceum.

Ak tu al nie 
pro wa dzi my na bór
na kurs ma tu ral ny

Kobiety bez majtek – czyli na co skarżą się pasażerowie ZTM
� Wiadomo: na punktualność, ceny biletów i brak klimatyzacji. Ale to standard. W tym sezonie hitem były pasażerki bez
majtek, choć to nie jedyne skargi, jakie wpłynęły do ZTM…

reklama w „Echu” tel. 22 614-58-03, 502-280-720 7




