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– Do jaz dy do cen trum han dlo -
we go przy ul. Ze grzyń skiej bę dą
po pro wa dzo ne wzdłuż wia duk tu
– pro jekt za kła da bu do wę ron da
pod wia duk tem i po pro wa dze nie
ru chu ist nie ją cy mi (ale po mo der -
ni za cji) dro ga mi do jaz do wy mi.
W ten spo sób ja dąc wia duk tem
bę dzie mo żna zje chać w kie run ku
cen trum han dlo we go, jak rów nież
wy je żdża jąc z obiek tu bę dzie mo -
żna wje chać na wia dukt – in for -
mu je Ta ma ra Myt kow ska z le gio -
now skie go ra tu sza.

Jak to bę dzie wy glą da ło do -
kład nie? Ja dąc od Ze grza

przy Bie dron ce zje dzie my w pra -
wo, da lej pod wia dukt i w le wo
– do ga le rii. Uli ca przy Car skiej
bę dzie dwu kie run ko wa. Ja dąc
od War sza wy za wia duk tem skrę -
ci my w pra wo w dro gę przed sta -
cją pa liw. Ona rów nież po prze -
bu do wie zy ska dru gi pas. Głów na
dro ga do ga le rii han dlo wej to uli -
ca Pi lec kie go (na map ce za zna -
czo na po le wej stro nie od łącz ni cy
SE). Ge ne ral na Dy rek cja Dróg
Kra jo wych i Au to strad już za -
twier dzi ła tę or ga ni za cję ru chu.

Hi sto ria po wsta nia cen trum
han dlo we go przy Ze grzyń skiej

się ga pię ciu lat, a sam obiekt ist -
nie je wy łącz nie w me dial nych do -
nie sie niach. Na stro nie in ter ne to -
wej ko lej ny już in we stor po da je
da tę roz po czę cia in we sty cji
– I kwar tał przy szłe go ro ku, oraz
ter min za koń cze nia: dwa la ta
póź niej. Tuż obok tych in for ma cji
wid nie je do pi sek: „da ta nie po -
twier dzo na”.

Przy po mnij my co jest pla no wa -
ne: cen trum han dlo wo -usłu go we
i ga raż wie lo po zio mo wy. Nie bę -
dzie wy cze ki wa ne go przez miesz -
kań ców ki na.

AS

Którędy do galerii na Bukowcu?
� Ruszyły urzędnicze procedury związane z budową galerii handlowej na Bukowcu. Już
wiemy, jakie drogi dojazdu zaproponował inwestor. Bukowiec może raczej spać spokojnie.

Jadąc
wiaduktem będzie
można zjechać
w kierunku centrum
handlowego, jak również
wyjeżdżając z obiektu
będzie można wjechać
na wiadukt – informuje
Tamara Mytkowska
z legionowskiego ratusza.



Wia do mo: je dzie my au tem
na za kra pia ną im pre zę, mie li śmy
nie pić, ale… I nie ma po tem jak
wró cić. Wy star czy je den te le fon
i po ok. 40 mi nu tach przy je żdża
sa mo chód, a w nim dwóch pa -
nów. Je den prze sia da się do na -
sze go au ta i od wo żą nas i sa mo -
chód do do mu.

Pla ża nie do znie sie nia bez
pro cen tów

Naj wię cej zle ceń z po wia tu le -
gio now skie go jest la tem, z Nie po -
rę tu. To stam tąd wła śnie miesz -
kań cy Le gio no wa nie ma ją jak
wró cić do do mów z pla ży, na któ -
rej – zu peł nie prze cież nie spo -
dzie wa nie – wy chy li li kil ka pi wek.

– Dzia ła my w War sza wie i oko -
li cach, naj czę ściej w go dzi nach
od 18 do 6 ra no. W po wie cie le -

gio now skim naj więk szym po wo -
dze niem cie szy my się w Nie po rę -
cie i Wie li sze wie. Tam są pla że
i do my we sel ne, klien tów nie bra -
ku je. Do te go do cho dzą miesz -
kań cy Le gio no wa, któ rzy po im -
pre zach w War sza wie nie ma ją
jak wró cić do do mów – mó wi
Woj ciech Goz dek.

Kosz ty usłu gi nie są naj ni ższe.
– Je śli za ma wia my „pod wóz kę”
do do mu z Nie po rę tu, bę dzie nas
to kosz to wać ok. 70 zł. Nie li czy -
my za nasz do jazd, tyl ko ki lo me -
try od miej sca za bra nia klien ta
do punk tu do ce lo we go. 3,50 zł
za km. Pod sta wie nie au ta – 17,50
i do pła ta za usłu gę po za sto li -
cą 20 zł – wy li cza Goz dek.

Kie row cy zna ni też ja ko „ni ght
dri vers” mu szą być przy go to wa ni
na wie le. Jak mó wią: pi ja ny czło -

wiek jest ko pal nią nie spo dzia nek.
Naj bar dziej za pa mię ta ne kur sy
do Le gio no wa?

– By ło la to, noc, pod czas dy żu ru
do sta li śmy zle ce nie na od pro wa -
dza nie po jaz du. Gdy pod je cha li -
śmy pod ad res, któ ry po dał klient,
oka za ło się, że pan smacz nie śpi
na tyl nym sie dze niu. Sa mo chód
był za mknię ty. Po pię ciu mi nu tach

pu ka nia w szy bę klient się ock nął
i pró bo wał otwo rzyć sa mo chód.
Jak pa mię tam, był to opel in sy gnia
i kie row ca nie wie dział, jak otwo -
rzyć au to od środ ka. Klu czy ka
od sa mo cho du nie mógł zna leźć.
Gdy tyl ko ru szył się w środ ku, włą -
czył się alarm. By ła to nie du ża
ulicz ka dom ków seg men to wych,
o pierw szej w no cy po sta wił na no -
gi ca łą oko li cę! Urwał też klam kę,

pró bu jąc na si łę otwo rzyć drzwi
– opo wia da Woj ciech Goz dek.

– Zi mą za bie ra li śmy klien ta
z jed ne go z osie dli. Za py ta łem:
do kąd je dzie my? Od po wie dział

tyl ko „do do mu pro sto!” Co skrzy -
żo wa nie mu sia łem py tać się: da lej
pro sto? Czy mo że skrę cić? On ca -
ły czas po wta rzał „do do mu pro -
sto!”. Po oko ło 20 km klient od -
parł, że je dzie my w złym kie run ku
i ka zał mi za wró cić. Więc z po wro -
tem – do miej sca po cząt ko we go.
Na licz ni ku mia łem już 30 ki lo me -
trów prze je cha nych, a ca ły czas
błą dzi li śmy po cen trum. Z ka żdym
ko lej nym ki lo me trem kosz ty wzra -
sta ły, a ja nie chcia łem nie po trzeb -
nej kłót ni, że za du żo mu si za pła -
cić. Jed nak klient je dy nie się za -
śmiał i do dał „do do mu pro sto”.
Jeź dzi li śmy z nim jesz cze z go dzi -
nę, za nim do tar li śmy do ce lu,
na osie dle So bie skie go – wspo mi -
na Woj tek i opo wia da, że ta usłu ga
oka za ła się kosz tow na, bo klient
za pła cił 300 zł.

Za in te re so wa ni? Kon takt mo -
żna zna leźć na po kie li chu.pl. Ni -
ght dri ve rzy oce nia ją le gio now ski
ry nek ja ko nie zwy kle per spek ty -
wicz ny. Nie do koń ca wia do mo,
czy to po wód do za do wo le nia.

AS

� Na po cząt ku wrze śnia
ru szy ła bu do wa Par ku
Zdro wia w po bli żu Are ny
Le gio no wo.

Park bę dzie go to wy do grud -
nia. Pra ce roz po czę ły się od kar -
czo wa nia krze wów i drzew, póź -
niej zo sta ną wy ty czo ne ście żki
spa ce ro we i pla cy ki w par ku. Na -
stęp nie wy ko naw ca przy stą pi
do mon ta żu ła wek, al tan, ple ne -
ro wej si łow ni i tę żni. Od stro ny
ulic Chro bre go i Skar gi po wsta ną
do dat ko wo miej sca par kin go we.

Bu do wa kosz to wać ma 2,1 mln
zł. Pie nią dze po cho dzą z pro gra mu
po życz ko we go „Jes si ca”, wspie ra ją -
ce go ini cja ty wy ob sza rów miej skich.

(red)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Z nimi po kielichu wrócisz do Legionowa
� Po kielichu – tak wdzięczną nazwę nosi firma, która od niedawna działa również na legionowskim rynku. O co chodzi? O odebranie z miejsca
imprezy pijanego klienta oraz jego samochodu. Wojtek Gozdek, jeden z założycieli, opowiada o najzabawniejszych kursach do Legionowa.

Mi gaw ki z oko li cy

Legionowski Park Zdro wia już w bu do wie

Nie liczymy
za nasz dojazd, tylko
kilometry od miejsca
zabrania klienta
do punktu docelowego.
3,50 zł za km.
Podstawienie auta – 17,50
i dopłata za usługę poza
stolicą 20 zł – wylicza
Wojciech Gozdek.

Naj wię cej zle ceń z po wia tu le gio now skie go jest la tem, z Nie po rę tu
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Pierw sze blo ki w osie dlu Pia ski
po wsta ły pod ko niec lat 70-tych
na te re nie daw ne go po li go nu,
w skład któ re go wcho dzi ły m.in.
han gar i lą do wi sko ba lo no we. Po -
zor nie jest to ty po we blo ko wi sko
z tam tych cza sów (ze wszyst ki mi
swo imi wa da mi i za le ta mi), jed -
nak woj sko wa prze szłość te go
miej sca jest wi docz na na wet w sa -
mej ar chi tek tu rze osie dla. Jak po -
da je w swo im prze wod ni ku po po -
wie cie dr hab. Ja cek Szcze pań ski,
blo ki po wschod niej stro nie al. Sy -
bi ra ków – po cho dzą ce już z lat 80-
tych – za pro jek to wa no tak, że
z lo tu pta ka przy po mi na ją czte ry
gwiazd ki i wę żyk, czy li in sy gnia
ge ne ra ła ar mii. Pod rzą da mi Woj -
cie cha Ja ru zel skie go sto pień ten
no si ły tyl ko dwie oso by: mi ni ster
Flo rian Si wic ki i sam Ja ru zel ski.
Woj sko wą prze szłość ma też naj -
cie kaw szy bu dy nek na Pia skach
– po cho dzą ce z koń ca XIX wie ku
ka sy no ofi cer skie, któ re trzy la ta
te mu zo sta ło prze nie sio ne
na obec ne miej sce z oko lic wia -
duk tu ko le jo we go i mie ści dziś fi -
lię Mu zeum Hi sto rycz ne go.

Co Pia ski ma ją uni kal ne go?
Obec nie Pia ski są moc no nie -

do in we sto wa ne, zaś z bie giem lat
stra ci ły swój pier wot ny cha rak ter
i ar chi tek to nicz ną jed no rod ność.
Jest jak wszę dzie: pstro ka te ko lo -
ry ele wa cji, ogro dzo ne traw ni ki,

ja skra we i zwy czaj nie brzyd kie
słup ki po rząd ku ją ce ma so we i by -
le ja kie par ko wa nie. Więk szość
miesz kań ców przy zwy cza iła się
już do wi do ku ru in bo iska na -
prze ciw ko blo ku 31, kosz mar ne go
pa wi lo nu han dlo we go przy Ze -
grzyń skiej, „okrą gla ka” przy
ósem ce, znisz czo nych i po ma za -
nych ga ra ży, bla sza ków, w któ -
rych kie dyś ja kże kwi tła drob na
przed się bior czość (pa mię ta cie
jed ną z pierw szych wy po ży czal ni
ka set vi deo w kio sku przy blo -
ku 21?). Ja koś już też nie sły chać
tak nie gdyś gło śnej kry ty ki po my -
słu bu do wy Kau flan du ma miej -
scu am fi te atru. Bo ro bi my tak za -
ku py.

Co war to zmie nić?
No wła śnie, co? Pa trząc na zło -

żo ne przez rad nych pro po zy cje,
opra co wa ne na pod sta wie zgło -
szeń od miesz kań ców – osie dle
po trze bu je: świa teł, ka mer, chod -
ni ków, bo iska, si łow ni ple ne ro -
wej. Ta kie w skró cie wnio ski
do przy szło rocz ne go bu dże tu
przy go to wa ło sto wa rzy sze nie
„Na sze mia sto – na sze spra wy”.
Co do kład nie pro po nu ją?
1. Rewitalizację stacji kolejowej

Legionowo Piaski. Peron nie
ma nawet zadaszenia, co
znacznie utrudnia życie
oczekującym na pociąg.
Fatalnie funkcjonuje dojście

do stacji: teraz jest tam
żwirowe podłoże porośnięte
krzakami.

2. Jest niebezpiecznie
na przejściu dla pieszych
na ul. Piaskowej.
– Proponujemy
zainstalowanie świateł
przy przejściach dla pieszych
w obrębie Osiedla
Wojskowego i przy Zespole
Szkół na Piaskach – mówi
radny Paweł Głażewski.

3. Siłownię plenerową i boisko

– miałyby powstać na tzw.
części policyjnej przy bloku
nr 6, niedaleko nowego placu
zabaw.

4. Wybudowanie zatoczek
autobusowych
w al. Sybiraków
i ul. Piaskowej
z jednoczesnym poszerzeniem
platform przystankowych i ich
zadaszeniem

5. Instalację kamer monitoringu
miejskiego w rejonie al.
Sybiraków – przed wejściem

do Zespołu Szkół,
na skrzyżowaniu alei
Sybiraków oraz 1 DZ.

6. Wybudowanie na działce 1/30
(czyli właśnie naprzeciwko
bloku nr 31) jednopiętrowego
pawilonu z przeznaczeniem
na przedszkole, żłobek oraz
usługi medyczne,
a na pozostałej części – parku.

Czy ta li sta wy czer pu je po my -
sły na Pia ski? Cze ka my na opi nie
– re dak cja@ga ze ta echo.pl.

AS

Z ba dań Na ro do we go Testu Słu -
chu 2012 wy ni ka, że co trze ci prze ba -
da ny Po lak ma pro ble my ze słu chem.
Wśród osób ma ją cych 60 lat i wię cej,
aż 9 na 10 osób. Ta kże mło dzi lu dzie.
Pra wie, po ło wa prze ba da nych osób
po ni żej 40 ro ku ży cia mia ła nie do -
słuch. Po wo dem jest ży cie w ha ła śli -
wym śro do wi sku oraz słu cha nie gło -
śnej mu zy ki. Z bie giem cza su czę ste
prze by wa nie w ha ła śli wych wa run -
kach mo że pro wa dzić do szyb szej
utra ty słu chu lub po ja wie nia uczu cia
dzwo nie nia lub brzę cze nia w uchu.

RE GU LAR NE BA DA NIA…
Lu dzie re gu lar nie spraw dza ją stan

swo ich zę bów czy wzrok, ale za po mi -
na ją, że słuch jest rów nież bar dzo
wa żny, bo bez nie go nie je ste śmy
w sta nie się spraw nie po ro zu mie wać
się z oto cze niem. 

Je śli pra cu jesz w gło śnym oto cze -
niu po wi nie neś uma wiać się na ba da -
nie słu chu przy naj mniej raz w ro ku.
Utra ta słu chu spo wo do wa na zbyt du -
żym ha ła sem jest nie od wra cal na..

WA DA SŁU CHU I RO DZI NA… 
Po gar sza nie słu chu u jed ne go

człon ka ro dzi ny jest ucią żli we dla po -
zo sta łych do mow ni ków, gdyż na ra ża
ich na prze by wa nie w nad mier nym
ha ła sie (np. bar dzo gło śne słu cha nie
TV lub ra dia), czy li na wa run ki, któ re
i u nich mo gą spo wo do wać po wsta -
nie pro ble mu po gar sza nie słu chu.
Z te go po wo du tak wa żne jest, aby
mo ty wo wać oso by, któ re ko cha my
do spraw dza nia swo je go słu chu. 

Dzię ki te mu też unik ną po stę pu ją -
cej de pry wa cji słu chu.

PO WO DY PRO BLE MÓW ZE
SŁU CHEM…

Nie do słuch zwią za ny z wie kiem
– Wraz z wie kiem nie któ rzy mo gą od -
czu wać trud no ści w sły sze niu wy so -
ko to no wych dźwię ków. Je śli ma my
pro ble my ze zro zu mie niem mo wy,
a du że frag men ty roz mo wy umy ka ją
nam. Z po cząt ku mo że to wy wo ły wać
tyl ko uczu cie dys kom for tu, lecz
z cza sem sta je się po wa żną prze szko -
dą – nie po win no się te go igno ro wać.

Nie do słuch spo wo do wa ny ha ła sem
– ten typ nie do słu chu po wsta je
na sku tek dzia ła nia zbyt gło śnych
dźwię ków. Naj czę ściej do ty ka oso by
pra cu ją ce w gło śnym oto cze niu.
Uszko dze nie słu chu mo że ta kże na -
stą pić w sku tek gło śne go słu cha nia
mu zy ki przez słu chaw ki lub pod czas
ma so wych im prez.

Nie do słuch Prze wo dze nio wy
– zwią za ny jest ze zmia na mi w uchu
środ ko wym oraz ze wnętrz nym, któ re
utrud nia ją prze no sze nie dźwię ków
do ucha we wnętrz ne go. Naj czę ściej
spo wo do wa ny jest nad mier nym gro -
ma dze niem się wo sko wi ny w prze wo -
dzie słu cho wym, per fo ra cją w bło nie
bę ben ko wej, za le ga ją cym w uchu
środ ko wym pły nem lub też uszko dze -
niem ko ste czek słu cho wych. W wie lu
przy pad kach ten typ uszko dze nia słu -
chu mo że być le czo ny.

Nie do słuch zmy sło wo -ner wo wy:
Ten typ nie do słu chu spo wo do wa ny
jest uszko dze niem de li kat nych ko mó -
rek słu cho wych w uchu we wnętrz nym
lub włó kien ner wu słu cho we go, któ re

nie prze ka zu ją pra wi dło wo po bu dza -
nia wy wo ła ne go dźwię kiem. Naj czę -
ściej jest to na tu ral na część pro ce su
sta rze nia, ale zda rza się rów nież, że
spo wo do wa ny jest dzia ła niem gło -
śnych dźwię ków. W więk szo ści przy -
pad ków jest trwa ły i nie od wra cal ny.

PIERWS ZYM KRO KIEM DO
LEPS ZE GO SŁYS ZE NIA JEST

ZBA DA NIE SŁU CHU….

Ba da nie jest krót kie i bez bo le sne.
Dzię ki nie mu mo żna za dzia łać za -

nim uby tek po su nie się do ta kie go
mo men tu, że bę dzie za póź no że by
co kol wiek zro bić. Je śli ba da nie słu -
chu po twier dzi nie do słuch, na stęp -
nym kro kiem jest zna le zie nie naj lep -
sze go roz wią za nia w ce lu usu nię cia
lub ogra ni cze nia pro ble mu. 

Tech no lo gia od po wia da na po trze -
by…

Oso bom źle sły szą cym przy cho dzi
z po mo cą tech no lo gia, któ ra roz wi ja
się bar dzo szyb ko i dziś jest w sta nie
za spo ko ić wszel kie wy ma ga nia do ty -

czą ce apa ra tów słu cho wych – za rów -
no te es te tycz ne, do ty czą ce roz mia -
rów urzą dze nia, jak i te wy ni ka ją ce
z no wo cze sne go, ak tyw ne go sty lu ży -
cia. 

Po za ło że niu apa ra tu mi ja ja kiś
czas za nim oso ba z wa dą słu chu
przy zwy czai się do no wych dźwię -
ków. Jed nak po pew nym cza sie ko -
rzyść z no sze nia apa ra tu słu cho we go
bę dzie bar dzo od czu wal na. 

PAMIĘTAJ 
DBAJ O SWÓJ SŁUCH!

POLACY CORAZ GORZEJ SŁYSZĄ

ul. Dąbrowszczaków 5a
(przychodnia

specjalistyczna)
tel. 22 392 05 67

668-138-986

promocja

Pstrokate osiedle naznaczone wojskiem
� Piaski to osiedle z ponad 30-letnią historią. Jak mogłoby się zmienić?

Osiedle Piaski na początku lat osiemdziesiątych
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Po mysł na za ło że nie le gio now -
skie go te atru w gło wie Ada ma
Ak sa mi ta zro dził się w 2010 ro ku,
był jed nym z punk tów pro gra mu
wy bor cze go kan dy da ta na rad ne -
go. Ów cze sny stu dent szko ły ak -
tor skiej rad nym nie zo stał, ale po -
mysł w gło wie „za kieł ko wał”.
Efek tem te go by ło po wo ła nie
do ży cia w ma ju 2011 ro ku Fun -
da cji „Czas Kul tu ry”.

– Dwa la ta edu ka cji na wy dzia -
le re ży se rii spo wo do wa ły, że re ali -
za cję po my słu na le ża ło odło żyć
na pół kę. Po za koń cze niu edu ka -
cji re ży ser skiej idea odży ła na no -
wo i 13 grud nia ubie głe go ro ku
od by ła się pierw sza pre mie ra
– „Śle pe uczu cie mgr Wy prost ka”
na pod sta wie tek stu Je re mie go
Przy bo ry – wspo mi na Adam Ak -
sa mit.

Ak to rzy w „13” nie są przy pad -
ko wi, zo sta li wy bra ni w ca stin gu.
Dzi siaj trzon ze spo łu sta no wią:
Pa try cja Ba czew ska, stu dent ka
ostat nie go ro ku wy dzia łu ak tor -
skie go, Se ba stian Ja skó łow ski, dy -
plo mo wa ny ak tor, Agniesz ka Pu -
dło, ak tor ka, oraz wspo mnia ny
Adam Ak sa mit – ak tor i re ży ser.

Współ pra co wa li z ni mi też ak to -
rzy: Dag ma ra Kra sow ska (zna na
z ro li w „Ga le rian kach”), Pa weł
Fe rens, Pa tryk Paw lak i Da mian
Jan kow ski. Śred nia wie ku pa sjo -
na tów to 27 lat, wszy scy pra cu ją
du żo i szyb ko.

– Pra cu je my na praw dę bar dzo
in ten syw nie. Pre mie rę przy go to -
wu je my w ty dzień. Ak to rzy i re ży -
ser miesz ka ją (do słow nie) w sie -
dzi bie te atru. Tekst roz sy ła ny jest
pocz tą elek tro nicz ną kil ka dni
wcze śniej. Miej scem ba zo wym
„Te atru 13” jest sie dzi ba Fun da cji
„Czas Kul tu ry”. Wy naj mu je my
par ter i za adap to wa ną na te atr
su te re nę – opo wia da Adam Ak sa -
mit.

Gdzie mo żna zo ba czyć le gio -
now ski te atr? Spek ta kle wy sta -
wia ne są w ka żdy czwar tek
o godz. 20.00, na sce nie
przy ul. Kwia to wej 86 oraz raz
w mie sią cu w sa li wi do wi sko wej
miej skie go ra tu sza w Le gio no wie.
Da ty są usta la ne na bie żą co.

Pó ki co te atr nie ma zni kąd po -
mo cy fi nan so wej. – Dzia ła my jak
na ra zie bez do ta cji. Po szu ku je my
me ce na tu. Utrzy mu je my się

z wła snych pie nię dzy. Nie jest to
pro ste, ale te atr jest na szą pa sją
i ma my na dzie ję, że w nie da le kiej
przy szło ści po zy ska my wspar cie
– mó wi szef sce ny.

Choć „Te atr 13” to miej sce dla
za wo do wych ak to rów, gru pa nie
za my ka się na pa sjo na tów ama to -
rów. Są za ję cia ak tor skie dla dzie -
ci i mło dzie ży. W spek ta klu „Ce -
la 13” i „Za graj jesz cze raz, Sam”,
w epi zo dycz nych ro lach za de biu -
to wa li Ja kub Win nic ki oraz Pau li -
na Ga dzia ła.

– Od wrze śnia roz po czy na my
na bór do gru py dla do ro słych.
Pro jekt ten na zwa li śmy „Te atr
po pra cy” – stwa rza to dla ka żde -
go mo żli wość wy stą pie nia na sce -
nie u bo ku za wo do wych ak to rów
– mó wi Adam Ak sa mit.

Oska rże nia o pla giat
Le gio now ski te atr jest co raz

bar dziej zna ny w oko li cy. Je go
na zwa za czę ła bu dzić kon tro wer -
sje na Bia ło łę ce, po nie waż jest
bliź nia czo po dob na do sce ny za -
ło żo nej w 1998 ro ku i dzia ła ją cej
nie prze rwa nie przez 23 la ta, aż
do przed wcze snej śmier ci To ma -

sza Słu żew skie go, jej twór cy
i wie lo let nie go dy rek to ra Bia ło -
łęc kie go Ośrod ka Kul tu ry. Ża lu
do za ło ży cie la le gio now skiej
„Trzy nast ki” nie kry je mat ka by -
łe go dy rek to ra BOK.

– Czę sto wspo mi nam dzia łal -
ność sy na. Ja kiś czas te mu szu ka -
łam w in ter ne cie in for ma cji
na te mat je go Te atru 13. Ku
wiel kie mu za sko cze niu zna la -
złam te atr o ta kiej na zwie, ale
w Le gio no wie. To bar dzo przy -
kre, że ktoś nie sza nu je do ko nań
To ma sza. On za ło żył te atr za raz
po ma tu rze. Je go na zwa wzię ła
się od nu me ru li ceum, któ re
skoń czył. Po śmier ci sy na, ko le -
dzy zmie ni li na zwę na „Ze spół
Te atru 13” – mó wi Kry sty na Słu -
żew ska.

Adam Ak sa mit pod kre śla, że
le gio now ski te atr na zy wa się
„Trzy nast ka” a nie „Trzy na ście”,
jak to mia ło miej sce na Bia ło łę -

ce, a je go na zwa wzię ła się
od da ty pierw szej pre mie ry: 13
grud nia 2013 r.

– Je ste śmy za sko cze ni. To brak
sza cun ku do do rob ku za ło ży cie la
Te atru 13 na Bia ło łę ce. Obu rza -
ją ce jest to, że Adam Ak sa mit
dzia łał w BOK w te atrze CoMe -
ta, więc do sko na le wie dział o ist -
nie niu te atru To ma sza Słu żew -
skie go, któ ry zresz tą ist nie je
do dziś, ale ze wzglę du na sza cu -
nek do To ma sza zmie ni li śmy na -
zwę na „Ze spół Te atru 13”. Nie
przyj mu je my do wia do mo ści, że
w Le gio no wie jest Te atr „Trzy -
nast ka”, bo po słu gu ją się naj czę -
ściej cy fra mi w na zwie – do kład -
nie tak sa mo, jak w na szym te -
atrze – mó wi Aneta Mu czyń,
pro wa dzą ca dzi siaj Ze spół Te -
atru 13 w BOK.

– Ni cze go nie pla gia to wa li śmy,
je ste śmy za wo do wy mi ak to ra mi
i nie za mie rza my z ni kim ry wa li -
zo wać. Przy szło nam żyć w wol -
nym kra ju i wszyst ko, co nie jest
za ka za ne (za strze żo ne), jest do -
zwo lo ne. Ła mie my wszel kie ste -
reo ty py, za bo bo ny i nie bo imy
się żad nych wy zwań. Dla te go
w na zwie jest 13-stka. Za rzu ty
o „pod pi na nie” się pod czy jeś
do ko na nia są nie po ro zu mie -
niem, sa mi po tra fi my za dbać
o swój wi ze ru nek – pi szą w spe -
cjal nym oświad cze niu człon ko -
wie le gio now skiej „Trzy nast ki”.
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„Trzynastka” podbija miasto
� „Teatr 13” na Kwiatowej z mozołem tworzy profesjonalną scenę teatralną,
jakiej w Legionowie zawsze brakowało. Grupa aktorów zaraża okolicę tym, co
w teatrze najpiękniejsze – autentycznością i pasją. I budzi emocje
na pobliskiej Białołęce, gdzie wcześniej istniał teatr o identycznej nazwie.

Niczego
nie plagiatowaliśmy,
jesteśmy zawodowymi
aktorami i nie
zamierzamy z nikim
rywalizować. Przyszło
nam żyć w wolnym kraju
i wszystko, co nie jest
zakazane, jest dozwolone
– mówi Aksamit.



– Re mon tu ję swój sta ry dom.
Zdję li śmy pa pę, że by wy mie nić
dach. Oczy wi ste jest, że sko ro

pła ci my po da tek śmie cio wy, to
mia sto po win no za brać ode mnie
te od pa dy. Oka za ło się jed nak, że

o ile z ce gła mi pro ble mu nie by ło,
to już ze sta rym po kry ciem da chu
tak. Pa pa nie jest przyj mo wa na
w punk cie przy Su wal nej. Nikt nie
po tra fił mi po wie dzieć, gdzie
mam ją za wieźć. Dzi wić się lu -
dziom, że po tem wy wo żą ta kie
rze czy do la su? Prze cież to kpi na
– ska rży się czy tel nicz ka.

Jak to fak tycz nie wy glą da? Za -
go spo da ro wa nie od pa dów re mon -
to wych (a ta kim z pew no ścią jest
pa pa) jest obo wiąz kiem fir my wy -
ko nu ją cej re mont. Je śli jed nak wy -
ko nu je my go sa mo dziel nie, od pa -
dy bu dow la ne mo żna od dać bez -
płat nie do punk tu przy ul. Su wal -
nej. Ale – nie wszyst kie. Punkt nie
przyj mie m.in. pa py czy sty ro pia nu
bu dow la ne go. Rzecz nicz ka urzę du
mia sta po ra dzi ła, jak mo żna się
ich po zbyć: od płat nie od bio rą je
fir my po da ne w wy ka zie na stro nie
urzę du mia sta. Żad na z firm nie
jest z Le gio no wa. Na li ście fi gu ru -
je m.in. war szaw ski Byś czy MPO.
Nie ste ty, tej in for ma cji te le fo nu ją -
ca do re dak cji pa ni Mag da w żad -
nym z punk tów nie otrzy ma ła.

Zie lo ne od pa dy trze ba za wieźć
na Ol szan ko wą

Nie zbyt szczę śli wie funk cjo nu je
od biór od pa dów zie lo nych: śmie -
ciar ki przy je żdża ją po nie tyl ko
kil ka ra zy w ro ku. – Po stu la ty
o zwięk sze nie czę sto tli wo ści od -
bio ru od pa dów zie lo nych zo sta ły
speł nio ne po przez uru cho mie nie
spe cjal ne go punk tu przy uli cy Ol -
szan ko wej, któ ry dzia ła od ro ku
– mó wi Ta ma ra Myt kow ska z le -
gio now skie go ra tu sza.

Punkt dzia ła trzy ra zy w ty go -
dniu, a oso by przy wo żą ce zie lo ne
reszt ki są zo bo wią za ne udo wod -
nić, że pła cą za śmie ci. – Nie -
uczci wo ścią by ło by, że by oso by
nie wno szą ce opła ty śmie cio wej
ko rzy sta ły z usług sys te mu. Nie -
ste ty, ta kie pró by by ły i na le ża ło
te mu za ra dzić, dla te go wpro wa -
dzi li śmy za sa dę le gi ty mo wa nia się
ostat nią wpła tą. Za sad ni czych
zmian w sys te mie nie prze wi du je -
my – za po wia da Myt kow ska.

Te go ro dza ju za sa da wy wra ca
jed nak do gó ry no ga mi pod sta wo -
wą za sa dę śmie cio wej re wo lu cji:

z mo men tem wpro wa dze nia po -
dat ku śmie cio we go to mia sto jest
prze cież wła ści cie lem od pa dów.
Ta kże i sko szo nej przez nas tra wy
– co wię cej, nie mo że od mó wić
ich od bio ru. Na szą po win no ścią

jest pła ce nie po dat ku, a urzę du
sku tecz ne ścią gnię cie opła ty. Tu
jed nak Le gio no wo nie ra dzi so bie
zbyt do brze, bo oczy wi ście nie
wszy scy re gu lar nie wpła ca ją na le -
żno ści za śmie ci. Na chwi lę obec -
ną jest 1721 kont z za le gło ścia mi.
W 2013 ro ku ko mor nik ścią -
gnął… 345 zł (jed na spra wa),
a w tym ro ku 1881 zł od ośmiu
osób.

AS

Intwerwencja

Odbiór śmieci w Legionowie: po pięciu latach wciąż szwankuje
� Wciąż jest problem z odpadkami po remoncie czy konieczność pakowania do auta i samodzielnego wywożenia worków z trawą. Co jeszcze
należy poprawić w systemie odbioru śmieci w Legionowie?

Ka ba ret wy stą pi 27 wrze śnia
w Are nie Le gio no wo. Bi le ty
w ce nie 50 i 60 zło tych są do na -
by cia na stro nie in ter ne to wej bi -
le ty na ka ba re ty.pl.

Spo iwem spek ta klu są przed -
sta wi cie le ró żnych grup spo łecz -
nych, któ rzy ra zem z wi dza mi
wę dru ją w po szu ki wa niu ce lu
swo jej pod ró ży. W pro gra mie

zo ba czy cie wy ra zi ste po sta cie,
ką śli we pu en ty i cha rak te ry -
stycz ny dla Neo -Nów ki pa zur.

Nie za brak nie rów nież, do
cze go Neo -Nów ka zdą ży ła już
wi dzów przy zwy cza ić, au tor skich
pio se nek i mu zy ki na ży wo. Jak
ma wia ją znaw cy te ma tu: „Te go
jesz cze nie gra li”.

Za pra sza my. (red)

Neo-Nówka w Arenie
� „Pielgrzymka do miejsc śmiesznych” – tak nazywa
się program kabaretu Neo-Nówka, który grupa
pokaże w Legionowie.

źródło: neonow
ka.pl

Niezbyt
szczęśliwie funkcjonuje
w mieście odbiór
odpadów zielonych:
śmieciarki przyjeżdżają
po nie tylko kilka razy
w roku.

Zapraszamy w dniach  20 i 21 września 2014r.
na XVIII Fe sti wal Na uki w Do mu Kon fe ren cji i Zjaz dów

PAN w Ja błon nie ul. Mo dliń ska 105

Patronat: Prezes Polskiej Akademii Nauk, Starosta Powiatu Legionowskiego, 
Wójt Gminy Jabłonna, 

Patronat honorowy: Marszałek województwa mazowieckiego
Patronat medialny: Mazowieckie To i Owo Legionowo, Radio dla Ciebie, LTV

so bo ta 20.09, godz. 10-16

–War szaw ski Uni wer sy tet Me dycz ny
– In sty tut Agro fi zy ki PAN z Lu bli na
– Ko ło Na uko we Elek tro ni ki i Tech nik In for -
ma cyj nych PW, KN ONYKS
– In sty tut Ar che olo gii i Et no lo gii PAN 
– Cen trum Ba dań Ko smicz nych PAN
– In sty tut Fi zjo lo gii i Pa to lo gii Słu chu 
– Mu zeum Hi sto rycz ne w Le gio no wie 
– Ze spół Szkół Po nad gim na zjal nych im. Je -
rze go Si wiń skie go
– Wy daw nic two AJAKS 
– In sty tut Fi zjo lo gii i Ży wie nia Zwie rząt PAN
im. Ja na Kie la now skie go
– Ze spół Szkół Ogól no kształ cą cych nr 2 im.
Kró la Ja na III So bie skie go z Le gio no wa 
– Fun da cja Nie za le żnych Ini cja tyw Stu denc -
kich im. Ste fa na Kar dy na ła Wy szyń skie go
– In sty tut Ma szyn Prze pły wo wych PAN 
– Cen trum Szko le nia Po li cji w Le gio no wie 
– Ko men da Po wia to wa Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w Le gio no wie 
– Cen tral ne La bo ra to rium Ochro ny Ra dio lo -
gicz nej
– Areszt Śled czy War sza wa -Bia ło łę ka 
– In sty tut Che mii Or ga nicz nej PAN 
– Am ba sa da Gru zji
– Am ba sa da Buł ga rii
– Pań stwo we Mu zeum Ar che olo gicz ne 
– Aka de mia Sztuk Pięk nych w War sza wie
– Pra cow nie Kon ser wa cji Za byt ków
– Sto wa rzy sze nie KE RA MOS 
– Aka de mia Pe da go gi ki Spe cjal nej 
– Le gio now skie Ko ło Ro bo ty ki LE GRO BOT,
Sto wa rzy sze nie Oby wa te le ma ją pra wa 
– In sty tut Ho dow li i Akli ma ty za cji Ro ślin
w Ja dwi si nie 
– Wy dział Elek trycz ny Po li tech ni ka Ślą ska
– Nie pu blicz na Szko ła Pod sta wo wa im. Ja -
na Paw ła II, Nie pu blicz ne Eu ro pej skie Gim -
na zjum Ję zy ko we w Le gio no wie 
– Za mek Kró lew ski, Dział Oświa to wy
– In sty tut Sztu ki PAN
– Sto wa rzy sze nie Hi sto rya z Wo ło mi na
– PAN Ogród Bo ta nicz ny – Cen trum Za cho -
wa nia Ró żno rod no ści Bio lo gicz nej w Po -
wsi nie 
– Wy dział Che micz ny, Po li tech ni ka War -
szaw ska
– Ko ło Na uko we Stu den tów PW, SKAP 
– Pań stwo we Go spo dar stwo Le śne La sy
Pań stwo we, Nad le śnic two Ja błon na
– Sto wa rzy sze nie Pol skich Wy na laz ców
i Ra cjo na li za to rów, Na czel na Or ga ni za cja
Tech nicz na
– Na ro do wy Bank Pol ski 

– In sty tut Fi zjo lo gii i Pa to lo gii Słu chu 
– Aka de mia Wy cho wa nia Fi zycz ne go 
– Ma te usz Za rem ba, Adam Ki ta – ko smos
w 3D.
– Pa sie ka Mio do mi lo wy Las – al ta na chiń -
ska 
– Pol skie To wa rzy stwo Ide al nej Edu ka cji
Im pre za to wa rzy szą ca: Lu bię czy tać dzie -
ciom – Ak tor X g. 11., Ak tor Y g. 13., Ak -
tor Z g. 15.

nie dzie la 22.09, godz. 10-16

– War szaw ski Uni wer sy tet Me dycz ny
– Ko ło Na uko we Elek tro ni ki i Tech nik In for -
ma cyj nych PW, KN ONYKS
– In sty tut Ar che olo gii i Et no lo gii PAN 
– Cen trum Ba dań Ko smicz nych PAN
– Ar chi wum PAN w War sza wie
– Ko men da Po wia to wa Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w Le gio no wie 
– Stu denc kie Ko ło Astro nau tycz ne PW
– In sty tut Ma szyn Prze pły wo wych PAN 
– Ze spół Szkół Po nad gim na zjal nych im. Je -
rze go Si wiń skie go
– In sty tut Fi zjo lo gii i Pa to lo gii Słu chu 
– In sty tut Che mii Or ga nicz nej PAN 
– Am ba sa da Gru zji
– Am ba sa da Buł ga rii
– Pań stwo we Mu zeum Ar che olo gicz ne 
– Aka de mia Sztuk Pięk nych w War sza wie
– Pra cow nie Kon ser wa cji Za byt ków
– Sto wa rzy sze nie KE RA MOS
– Fun da cja Nie za le żnych Ini cja tyw Stu denc -
kich im. Ste fa na Kar dy na ła Wy szyń skie go
– Aka de mia Pe da go gi ki Spe cjal nej 
– Le gio now skie Ko ło Ro bo ty ki LE GRO BOT,
Sto wa rzy sze nie Oby wa te le ma ją pra wa 
– In sty tut Ho dow li i Akli ma ty za cji Ro ślin
w Ja dwi si nie 
– Wy dział Elek trycz ny Po li tech ni ka Ślą ska 
– Nie pu blicz na Szko ła Pod sta wo wa im. Ja -
na Paw ła II, Nie pu blicz ne Eu ro pej skie Gim -

na zjum Ję zy ko we w Le gio no wie 
– Areszt Śled czy War sza wa -Bia ło łę ka:
Odział Otwar ty – kon cert, g. 15
– Fun da cja ART 
– Za mek Kró lew ski, Dział Oświa to wy: Plo -
tecz ki spod Bla chy – przed sta wie nie
– g. 11:30
– In sty tut Sztu ki PAN
– Sto wa rzy sze nie Hi sto rya z Wo ło mi na
– PAN Ogród Bo ta nicz ny – Cen trum Za cho -
wa nia Ró żno rod no ści Bio lo gicz nej w Po -
wsi nie 
– Ko ło Na uko we Stu den tów PW, SKAP 
– In sty tut Kul tur Śród ziem no mor skich
i Orien tal nych PAN
– In sty tut Psy cho lo gii PAN 
– Pań stwo we Go spo dar stwo Le śne La sy
Pań stwo we, Nad le śnic two Ja błon na
– Uni wer sy tet Me dycz ny w Ło dzi
– Sto wa rzy sze nie Pol skich Wy na laz ców
i Ra cjo na li za to rów, Na czel na Or ga ni za cja
Tech nicz na
– Aka de mia Mło dych Uczo nych PAN
– Na ro do wy Bank Pol ski 
– Aka de mia Wy cho wa nia Fi zycz ne go 
– Uni wer sy tet Mu zycz ny Fry de ry ka Cho pi -
na: kon cert z cy klu Pa ła co we spo tka nia
z mu zy ką g. 13 
– Ma te usz Za rem ba, Adam Ki ta: Fo kus One
– ko smos w 3D. 
– Pa sie ka Mio do mi lo wy Las – al ta na chiń -
ska 
– Pol skie To wa rzy stwo Ide al nej Edu ka cji

Im pre za to wa rzy szą ca:
Lu bię czy tać dzie ciom – Ak tor X g. 11.,
Ak tor Y g. 13., Ak tor Z g. 15.
– Ma zo wiec kie To i Owo, Sto wa rzy sze nie
Oby wa te le ma ją Pra wa 
IV Ma zo wiec ki Kon kurs Na le wek „NA LEW -
KA KSIĘ CIA PE PI” – R. Szy mań ski, J. Ki ta
Ja błon na 2014 g. 10-15, ogło sze nie wy ni -
ków g. 15 

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 5



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

„We so łe ma lu chy” na Tar go wej
We wtor ki i piąt ki w godz. 16.15–17.00 w fi lii MOK Le -

gio no wo przy ul. Tar go wej 65 bę dą od by wać się za ję cia
„We so łe ma lu chy”. Skie ro wa ne są do dzie ci w wie ku
od dwóch lat oraz ich ro dzi ców bądź opie ku nów, któ rzy
pra gną wzbo ga cić swo ją wie dzę prak tycz ną po przez za ba -
wę z dziec kiem.

W pro gra mie za ba wy: mu zycz ne, pla stycz ne, kon struk -
cyj ne, dy dak tycz ne, ru cho we.

Za pi sy i szcze gó ły: od po nie dział ku do piąt ku
w godz. 12.00–19.00 pod nr tel. 22 784–14–22 lub 
e -ma ilem: mok tar go wa@op.pl. Licz ba miejsc ogra ni czo na.

Film: Ksią żę Egip tu
14.09, godz. 15.00 – Luf cik Ma lu cha – Ksią żę Egip tu.
Film ani mo wa ny po dej mu ją cy te ma ty kę bi blij ną. Hi sto ria

dwóch mło dych lu dzi, któ rzy wy cho wy wa li się ra zem, prze ko -
na ni o tym, że są brać mi. Stop nio wo ich dro gi się roz cho dzą:
je den zo sta je fa ra onem, dru gi – przy wód cą Ży dów w Egip cie.

Wstęp wol ny.
Sa la wi do wi sko wa w ra tu szu, Le gio no wo, ul. Pił sud skie -

go 41.

Twór cze… wa rzyw ne warsz ta ty w Okrusz ku
14.09, godz. 12.00 – warsz ta ty „Wa rzyw no -owo co we mo -

bi le”. Na za ję ciach dzie ci nie bę dą jeść (chy ba że pod ja -
dać), ale po trak tu ją wa rzy wa i owo ce jak ma te riał, z któ re -
go stwo rzą praw dzi we dzie ła sztu ki – rzeź by za wie szo ne
w prze strze ni – na drze wie, po ru sza ne wia trem.

Dla dzie ci w wie ku: 3–10 lat oraz ich ro dzi ców. Bi let: do -
ro śli – 10 zł, dzie ci – 5 zł, za pi sy: do ri spa pis@gma il.com lub
tel 501–792–107.

Klu bo ka wiar nia Okru szek, ul. Sło necz na 20, www.klu -
bo ka wiar nia okru szek.pl, tel. 501–792–107.

Te atrzyk na Sło necz nej
20.09, godz. 12.00 i 17.00 – „Jak roz we se lić pe cho we go

no so ro żca” wg Lesz ka Ko ła kow skie go, wy stę pu ją:
Agniesz ka Rosz kow ska i Do ro ta Pa pis.

Prze sta wie nie jest opo wie ścią o sa mo ak cep ta cji: o tym,
że ka żdy jest wy jąt ko wy, tyl ko mu si „to wy jąt ko we” w so -
bie od kryć.

Spek takl dla dzie ci w wie ku 3–8 lat
Ce na bi le tu 20 zł.
Re zer wa cja bi le tów ma ilo wo: do ri spa pis@gma il.com lub

tel. 501–792–107.
Klu bo ka wiar nia Okru szek, ul. Sło necz na 20, www.klu -

bo ka wiar nia okru szek.pl, tel. 501–792–107.

Ar ty stycz ny Ka lej do skop
21.09, godz. 12.00 – kon cert dla dzie ci z cy klu Ar ty stycz -

ny Ka lej do skop
Wstęp wol ny.
Sa la wi do wi sko wa w ra tu szu, Le gio no wo, ul. Pił sud skie -

go 41.

Nie dziel ne spo tka nie z baj ką w ra tu szu
28.09, godz. 15.00 – Nie dziel ne Spo tka nia z Baj ką – Te -

atr Vaś ka – spek takl Cu dow na lam pa All Ad Di na.
Bi le ty 10 zł – do stęp ne w MOK Le gio no wo, ul. Nor wi -

da 10.
Sa la wi do wi sko wa w ra tu szu, Le gio no wo, ul. Pił sud skie -

go 41.

Warsz ta ty „Lam pio ny sło iko we”.
27.09, godz. 12.00 – warsz ta ty, pod czas któ rych dzie ci

spró bu ją stwo rzyć wła sno ręcz nie lam pio ny a w nich roz -
pra sza ją ce je sien ny mrok świa teł ka. Lam pio ny po wsta ną
w du chu re cyc lin gu oraz z da rów je sien nej na tu ry.

Dla dzie ci w wie ku: 3–10 lat oraz ich ro dzi ców. Bi let: do -
ro śli – 10 zł, dzie ci – 5 zł, za pi sy: do ri spa pis@gma il.com lub
tel 501–792–107.

Klu bo ka wiar nia Okru szek, ul. Sło necz na 20, www.klu -
bo ka wiar nia okru szek.pl, tel. 501–792–107.

Bez płat nie dla ma lu chów w bi blio te ce
w pierw szy i trze ci po nie dzia łek mie sią ca,

w godz. 10.00–11.00 – Klu bik Ma łe go Czy tel ni ka dla dzie ci
w wie ku przed szkol nym. Za ję cia są bez płat ne. Pierw sze za -
ję cia 15.09.

13.09, godz. 11.30 w ra mach Ro dzin nej So bo ty w Bi blio -
te ce te atr lal ko wy pt. „Księ żnicz ka na ziarn ku gro chu”.
Wstęp wol ny.

Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na w Le gio no wie, ul. Wła dy -
sła wa Bro niew skie go 7, tel. 22 774–13–13.

Zebrała Katarzyna Chodkowska

�W działe „Do kąd z dziec  kiem” in for mu je my o cie ka wych wy da rze niach, przed sta wie niach i im pre zach,
na któ re war to wy brać się  z pociechami.

Warsztaty kreatywne w Kafce

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Bu dyn ki po wsta ły pod ko -
niec XIX wie ku na po trze by ar mii
Ce sar stwa Ro syj skie go, w ra mach
dru gie go eta pu roz bu do wy tu tej -
sze go gar ni zo nu.

– Kom pleks ko sza ro wy skła dał
się z dwóch czę ści, któ re dzie li ła
woj sko wa li nia ko le jo wa Ja błon na -
-Ze grze, wy bu do wa na przez ba ta -
lion w 1897 r. – mó wi dr hab. Ja cek
Szcze pań ski, dy rek tor Mu zeum Hi -

sto rycz ne go w Le gio no wie. – Jed ną
z pierw szych osób tę dy pod ró żu ją -
cych był car Mi ko łaj II, któ ry przy -
je chał po cią giem na in spek cję ze -
grzyń skiej twier dzy. Po od zy ska niu
przez Pol skę nie pod le gło ści w bu -
dyn kach po 4. Ba ta lio nie przy stą -
pio no do two rze nia pod od dzia łów
ko le jo wych Woj ska Pol skie go.

Na mu rach do dziś wi docz ne są
ro syj sko ję zycz ne na pi sy z cza -

su II woj ny świa to wej, gdy w Le -
gio no wie sta cjo no wał Le gion Tur -
kie stań ski. Wbrew po zo rom by ła
to jed nost ka wal czą ca po stro nie
na zi stow skich Nie miec, utwo rzo -
na z mu zuł mań skich jeń ców
i ochot ni ków z Ka zach sta nu, Kir -
gi sta nu, Turk me ni sta nu, Ta dży ki -
sta nu i Uz be ki sta nu, któ rzy li czy li
na od zy ska nie nie pod le gło ści
swo ich kra jów od Związ ku So -

wiec kie go. Le gion zo stał sfor mo -
wa ny w Le gio no wie w lu tym 1942
r., póź niej zo stał wy sła ny na front

wschod ni, a osta tecz nie tra fił
do Fran cji.

DG

Czy wiesz, że?

Tu stacjonowali Kazachowie i Turkmeni
� Pełniące obecnie funkcje mieszkań komunalnych koszary 4. Batalionu Kolejowego to
jedna z najważniejszych pamiątek, przypominających o militarnej przeszłości Legionowa.

Ze zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie





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
·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

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 502-255-424, 835-66-18
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557
·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

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
·Do salonu na Tarchominie zatrudnię fryzjerów
oraz manikiurzystkę/pedikiurzystkę
z doświadczeniem. CV na: mp_fryzjer@interia.pl

SPRZEDAM
·PIECE gazowe vaillant używane, gwarancja,
montaż 691-686- 772

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
·Kupię antyki i całe kolekcje, militaria, odznaki,
znaczki, dokumenty itp. 502-455-316
·Skup książek, różne dziedziny, również starocie,
bibeloty 501-561-620

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

Ogłoszenia drobne nadasz na stronie
www.echodrobne.pl

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:
12,14-19,21-26.09

ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200  
ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell.. 2222 667799--2222--4477,,

660055--332244--886655,, 660055--117777--000077
NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  

LLee  cczzee  nniiaa  „„NNAA  TTUU  RRAA””
wwwwww..ffiilliippiinnsskkiieeuuzzddrroowwiieenniiaa..ppll

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Wil la po wsta ła w 1935 ro ku i by ła
wła sno ścią Ka zi mie rza Ko wal skie go
– in ży nie ra i sa pe ra, za an ga żo wa ne -
go m.in. w roz mi no wy wa nie War sza -
wy po woj nie, uczest ni ka woj ny 1920
ro ku, współ twór cy pol skich wojsk
ko le jo wych. Opu sto sza ła po śmier ci
wła ści cie la w 1967 ro ku, zaś po po -
ża rze w grud niu ubie głe go ro ku za -
mie ni ła się w ru inę. I choć miesz -
kań cy wi dzie li by tam żło bek, przed -
szko le lub dom opie ki – wła dze mia -
sta nie ma ją pla nów na za go spo da -
ro wa nie dział ki.

Przy naj mniej pla nów bie żą cych
– we wrze śniu le gio now ska ra da
zmie ni ła plan za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go, po zwa la jąc na lo -
ko wa nie u zbie gu War szaw skiej
i So bie skie go usług ad mi ni stra cyj -
nych lub ma ło ucią żli wych. Czy to
ozna cza, że na te re nie o po -
wierzch ni po nad hek ta ra sta nie
biu ro wiec, a ar chi tek to nicz na pe -
reł ka zo sta nie zbu rzo na? Nie ko -
niecz nie. – Zmia na wy ni ka z po -
trze by upo rząd ko wa nia do ku -
men ta cji te go te re nu i okre śle nia

za sad, na ja kich mo że być za go -
spo da ro wa ny – mó wi Ta ma ra
Myt kow ska, rzecz nicz ka urzę du
mia sta. – Te re nem za rzą dza Ko -
mu nal ny Za kład Bu dże to wy i to
do nie go trze ba się zwra cać
w kwe stii przy szłych pla nów zwią -
za nych z wil lą.

Trze ba też pa mię tać, że wil la
nie jest za byt kiem i nie fi gu ru je
w re je strze ta ko wych. Jej wy bu -
rze nie nie po cią gnę ło by za so bą
żad nych kon se kwen cji, ale Le gio -
no wo zda je so bie spra wę z wy jąt -
ko wo ści bu dyn ku. – Nie wy da je
mi się, aby Ka zi nek miał być bu -
rzo ny w wy pad ku in we sty cji na tej
dział ce – mó wi An na Ła niew ska,
rad na pra cu ją ca w KZB Le gio no -
wo.

Co za tem mo że po wstać na tej
dział ce? Zgod nie z za pi sa mi pla -
nu za go spo da ro wa nia – usłu gi ad -
mi ni stra cyj ne, czy li np. no wa sie -
dzi ba sta ro stwa, dom kul tu ry czy
sąd. Na ra zie nie ma na to pie nię -
dzy.

(wt)

Zniknie Willa Kazinek?
� Willa Kazinek nie zmieni na razie swojego wyglądu, ale rada miasta zmieniła plan
zagospodarowania przestrzennego, pozwalając w przyszłości ulokować na działce,
gdzie stoi budynek, mało uciążliwe usługi.

źródło: FotoPolska

– Cze go nam ży czyć? Zdro wia
– mó wi pre zes Arek Kar dy ka. Nie
ma się co dzi wić, przy ta kiej wal ce
o kon tu zje nie trud no, a za wod ni -
cy KPR zna ni są z twar dej i peł nej
za an ga żo wa nia wal ki. Do peł ni
zdro wia wra ca ją na ra zie Da mian
Su liń ski, Wi ta lij Ti tow i Ra dek
Dzie ni szew ski.

– Zro bi li śmy wszyst ko, aby
utrzy mać ze spół i go wzmoc nić.
Za wod ni cy po trze bu ją cza su, aby
się zgrać. Te go się nie da prze sko -

czyć. I li ga za po wia da się na du żo
trud niej szą niż dwa la ta te mu,
więc bę dzie oka zja, aby moc no
po pra co wać i osią gnąć za pla no -
wa ny cel – opo wia da pre zes.

KPR za czy na se zon w Po zna niu,
a już 21 wrze śnia o godz. 15.00 za -
gra ją pierw szy mecz w le gio now skiej
Are nie, i to od ra zu z głów nym ry wa -
lem do awan su: MKS Piotr ko wia ni -
nem Piotr ków Try bu nal ski. Szcze gó -
ły na pro fi lu fa ce bo oko wym KPR.

MC

Cel: Superliga

KPR wraca do gry!
� Przygotowania zaczęli 15 lipca i harowali przez cały
okres przygotowawczy. Po drodze wygrali dwa turnieje
i w dobrych nastrojach czekają na start sezonu.



„Mam 67 lat od roku cierpiałam z powodu rwy kulszowej .Nie
wierzyłam już ,że ktoś jest mi jeszcze w stanie pomóc .Byłam
zrozpaczona. Lekarz polecił mi zabiegi w Fizjo Med Poland.
Zapisałam się na konsultację,a później na rehabilitację. Po kilku
spotkaniach poczułam się wyraźnie lepiej ,a po całej terapii
pozbyłam się rwy kulszowej. Jeśli ktoś z Państwa ma rwę kulszową
polecam rehabilitantów z Fizjo Med Poland pomogą i Państwu.
Polecam”. Stanisława, 67lat

„Jestem nauczycielem. W trakcie wykładów muszę stać. Od
pewnego czasu zaczęło boleć mnie kolano, w nocy również nie
pozwalało spać .Po przeczytaniu ogłoszenia w gazecie umówiłem się
na wizytę do pana Narosza .Okazało się, ze mam chore biodro. To
zabrzmiało jak wyrok. Bałem się operacji .Jednak po serii zabiegów w
Fizjo Med Poland bóle ustąpiły. Teraz zgodnie z zaleceniami ćwiczę w
domu. Polecam państwu!” Piotr, 49 lat

„Jestem lekarzem internistą. Każdego dnia silne bóle kręgosłupa
uniemożliwiały mi pracę z pacjentami. W internecie znalazłem
przychodnię Fizjo Med Poland i zapisałem się na zabiegi. Bóle
ustąpiły, teraz mogę normalnie pracować. Przychodnie pana Narosza
polecam również swoim pacjentom”. Waldemar, 62 lata

JAK POKONALIŚMY BÓL

Bemowo – ul. Tka czy 13, tel. 22 666-05-77
Mokotów – ul. Różana 51, tel. 22 498-18-55

www.te ra pia -ma nu al na.com

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Krzysz to f Na ro sz,
fi zjo te ra peu ta,
sze f ze spo łu te ra -
peu tycz ne go fir my
Fi zjo Med Po land.

Po trze bu jesz po mo cy?

Fi zjo Med Po land ist nie je od 1997 r.,
pra cu ją tu do świad cze ni i wy so ko wy -
kwa li fi ko wa ni le ka rze i re ha bi li tan ci,
któ rzy spe cja li zu ją się w le cze niu pro -
ble mów or to pe dycz nych u pa cjen tów
w ka żdym wie ku. Po ma ga ją w przy -
pad kach bó lu krę go słu pa, sta wów,
ner wo bó li, rwy kul szo wej, ostro gi pię -
to wej, bo le sne go bar ku, dys ko pa tii,
cie śni nad garst ka, bó li gło wy.

Licz ba miejsc ogra ni czo na

Uwaga!
Zapisy na rehabilitację będą prowadzone 

w dniach 10 - 24 września.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 9

– Od kąd zmie nio no pierw szeń -
stwo na skrzy żo wa niu (te raz ja dąc
od cmen ta rza pierw szeń stwo jest
„zła ma ne”: al. Le gio nów skręt
w al. Róż), pa nu je tu kla stycz ny
cha os. Część kie row ców nie zwra -
ca uwa gi na zna ki, któ re prze cież
zmie nio no po otwar ciu tu ne lu,
tyl ko jeź dzi we dług za sad obo wią -

zu ją cych w ostat nich la tach. – Tyl -
ko re fleks i wzmo żo na uwa ga czę -
ści kie row ców po zwa la do tej po -
ry unik nąć tra gicz nych wy pad ków
– ska rży się w e -ma ilu do re dak cji
czy tel nik i opo wia da, że sam był
świad kiem stłucz ki w tej oko li cy.
Szczę śli wie nie groź nej – wła śnie
dla te go, że ja dą cy dro gą z pierw -

szeń stwem prze zor nie moc no
zmniej szył pręd kość wje żdża jąc
na to skrzy żo wa nie.

Le gio now ska po li cja ma in ne
zda nie

– Od po cząt ku 2014 r. na skrzy -
żo wa niu ulic al. Róż z al. Le gio -
nów w Le gio no wie nie od no to wa -
li śmy żad ne go zda rze nia dro go -
we go. Na skrzy żo wa niu tym
z uwa gi na otwar cie tu ne lu zmie -
nio no ozna ko wa nie do ty czą ce
zmia ny pierw szeń stwa. Nie ste ty

nie któ rzy kie ru ją cy na dal je żdżą
na pa mięć i nie pa trzą na zna ki
dro go we – mó wi Emi lia Ku li gow -
ska z KPP w Le gio no wie i do da je,
ze zda niem po li cji opi sy wa ne
skrzy żo wa nie nie jest nie bez piecz -
ne, a z uwa gi na fakt, iż prze jazd
ko le jo wy na uli cy Par ko wej zo sta -
nie za mknię ty, zmia na ozna ko wa -
nia by ła jak naj bar dziej za sad na.

Zwy kle jed nak tak by wa, że sta -
ty sty ki jed no, a rze czy wi stość dru -
gie. Rad ny Pa weł Gła żew ski dą ży
do lep sze go ozna ko wa nia skrzy -
żo wa nia.

– Bo ję się, aby skrzy żo wa nie to
nie sta ło się „czar nym punk tem”
na ma pie na sze go mia sta. Prze je -
żdżam tę dy co dzien nie. Ja dąc
od stro ny cmen ta rza w kie run ku
tu ne lu – mi mo że je stem na dro -
dze z pierw szeń stwem – je stem
re gu lar nie zmu sza ny prze pusz -
czać po jaz dy nad je żdża ją ce z na -
prze ciw ka. A prze cież sa mo cho dy
kie ru ją ce się na wprost przez
skrzy żo wa nie w kie run ku cmen ta -
rza ma ją obo wią zek ustą pić
pierw szeń stwa! Nie pa trzy my
na zna ki, jeź dzi my na pa mięć, nie

my śląc o tym, ja ką krzyw dę mo że -
my wy rzą dzić ko muś i so bie – mó -
wi Gła żew ski i ja ko przy kład po -
dob nej sy tu acji po da je skrzy żo wa -
nie Par ko wej z Ba to re go. – Tam
wie le lat te mu pierw szeń stwo
mia ła uli ca Ba to re go. Jak zmie -
nio no or ga ni za cję ru chu (któ ra
obo wią zu je do dziś – nad rzęd na
jest Par ko wa) do szło do kil ku
śmier tel nych wy pad ków, bo też
kie row cy nie pa trzy li na zna ki,
lecz jeź dzi li na pa mięć. Miej my
na dzie ję, że na skrzy żo wa niu al.
Le gio nów z al. Róż zdą ży my coś
zro bić, za nim doj dzie do nie -
szczę ścia – mó wi Pa weł Gła żew -
ski i do da je, że są do bre wie ści
z le gio now skie go ra tu sza. Przy go -
to wy wa ny jest pro jekt ron da.

– Przy go to wu je my pro jekt
prze bu do wy skrzy żo wa nia w bez -
ko li zyj ne (czy li ron do). Ak tu al nie
jest on w trak cie uzgod nień – in -
for mu je Ta ma ra Myt kow ska.
Ron do bę dzie mia ło ta kie pa ra -
me try, jak to w ul. Cyn ko wej.
Na ra zie nie ma jesz cze kon kret -
nych ter mi nów je go bu do wy.

AS

Aleją Legionów i aleją Róż kierowcy jeżdżą na pamięć
� Zdaniem legionowskiej policji skrzyżowanie al. Legionów z al. Róż nie jest niebezpieczne, bo nie odnotowano tam żadnych „poważnych
zdarzeń”. Dlaczego więc mieszkańcy biją na alarm? Ich zdaniem, kierowcy jeżdżą tam na pamięć, notorycznie wymuszając pierwszeństwo.

Projekt
przebudowy
skrzyżowania
w bezkolizyjne (czyli
rondo) jest przygotowany
i jest w trakcie uzgodnień
– informuje Tamara
Mytkowska i dodaje, że
rondo będzie miało takie
parametry jak to
w ul. Cynkowej. Na razie
nie ma jeszcze
konkretnych terminów
jego budowy.



W lip cu na ob wod ni cy do szło
do ko lej ne go tra gicz ne go wy pad -
ku, w któ rym roz pę dzo ne vo lvo
wy pa dło z tra sy i zde rzy ło się
z oplem. Zgi nę ły trzy oso by,
w tym spraw ca wy pad ku i dwój ka
pa sa że rów opla. W Pol sce po pra -
wie ka żdym wy pad ku w pa sie dro -
go wym sta je krzyż, któ ry za zwy -
czaj zo sta je w tym miej scu na la ta.
Być mo że rów nież ofia rę wy pad -
ku, zmar łą na po cząt ku XX wie -

ku, upa mięt nia wiel ki krzyż, sto -
ją cy na ron dzie, na któ rym ob -
wod ni ca spo ty ka się z ul. Mo dliń -
ską. Ge ne ral na Dy rek cja Dróg
Kra jo wych i Au to strad po sta no -

wi ła oszczę dzić go pod czas bu do -
wy dro gi. Dla cze go?

– Krzyż -ka plicz ka stoi w tym
miej scu od oko łu stu lat – mó wi
Mał go rza ta Tar now ska, rzecz nicz -
ka GDD KiA. – Stoi w opar ciu
o prze pi sy pra wa, nie ogra ni cza
wi docz no ści i nie stwa rza in ne go
za gro że nia dla użyt kow ni ków
dro gi. Zgod nie z art. 38 Usta wy
o dro gach ist nie ją ce w pa sie dro -
go wym obiek ty bu dow la ne i urzą -
dze nia nie zwią za ne z go spo dar ką
dro go wą lub ob słu gą ru chu, któ re
nie po wo du ją za gro że nia i utrud -
nień ru chu dro go we go i nie za -
kłó ca ją wy ko ny wa nia za dań za -
rzą du dro gi, mo gą po zo stać w do -
tych cza so wym sta nie.

We dług ostro żnych sza cun ków
w Pol sce jest naj więk sze na świe -
cie za gęsz cze nie krzy ży, ka plic
i in nych ka to lic kich miejsc kul tu.
Naj wy raź niej ich obec ność nie
wpły wa na bez pie czeń stwo ru chu
dro go we go, sko ro ma my jed no -
cze śnie jed ne z naj gor szych sta ty -
styk wy pad ków dro go wych w Eu -
ro pie. W ubie głym ro ku na pol -
skich dro gach zgi nę ło 3291 osób,
co da je 9 za bi tych na 100 tys.
miesz kań ców (lep sze sta ty sty ki
ma ją m.in. Ser bia i Ma ce do nia).

DG

Obwodnica w cieniu krzyża
� Otwarta zaledwie kilka lat temu obwodnica Jabłonny
należy do najniebezpieczniejszych dróg
w województwie. Stojący przy niej wielki krzyż nie
upamiętnia jednak wcale ofiar wypadków drogowych.

No we „ko mu nal ki” sta ną na
Ko złów ce, w po bli żu już ist nie ją -
ce go blo ku, od da ne go do użyt ku
pod ko niec ubie głe go ro ku. W ka -
żdym miesz ka niu zo sta ną po ło żne
pa ne le pod ło go we i te ra ko ta lub
gres, na to miast w ła zien kach pra -
ce wy koń cze nio we obej mą wy ko -
na nie „bia łe go mon ta żu”. Do dat -
ko wo do ka żde go lo kum przy po -
rząd ko wa na bę dzie ko mór ka lo -
ka tor ska. Wy ko naw cą in we sty cji
ma być spół ka Tel -Bud, koszt ca łej
in we sty cji wy nie sie bli sko 5 mln zł,
przy czym 1,5 mln z tej kwo ty zo -
sta nie za pła co ne z te go rocz ne go
bu dże tu Le gio no wa, na to miast
resz ta – z przy szło rocz ne go.

Mi ły pre zent… Kto mo że ta ki
do stać?

Na li ście ocze ku ją cych na lo kal
ko mu nal ny jest oko ło 350 ro dzin.
Za sa dy przy zna wa nia ta kich lo ka -
li re gu lu je miej ska uchwa ła, któ ra
za pod sta wę uzna je kry te rium do -
cho do we: je śli mie sięcz ny do chód

na człon ka go spo dar stwa do mo -
we go nie prze kra cza 844,45 zł
na „łeb ka” lub 1266 zł w przy pad -
ku oso by miesz ka ją cej sa mot nie
– mo żna się o nie sta rać.

No wo wy bu do wa nych miesz kań
nie do sta ną oso by, któ re są na li -
ście ocze ku ją cych. Tra fia ją one
do tych, któ rzy miej skie lo ka le
(tyl ko w gor szym stan dar dzie) już
ma ją i o nie dba ją. Do pie ro
do od zy ska nych w ten spo sób
miesz kań kwa te ro wa ni są no wi
lo ka to rzy. Do tych o naj ni ższym
stan dar dzie tra fia ją oso by eks mi -
to wa ne z in nych za so bów, np.
spół dziel ni.

In ny mi sło wy: kto raz „do stał”
miesz ka nie od mia sta, bez ogra ni -
czeń bę dzie ko rzy stał z te go przy -
wi le ju, za cie ra jąc rę ce z za do wo -
le nia, że gmi na bu du je ko lej ne.
Mo że na stęp ne tra fi mu się z lep -
szym wi do kiem?

Rzecz nicz ka urzę du mia sta przy -
zna je, że de fac to lo ka le są przy -
zna wa ne do ży wot nio. – W przy -

pad ku miesz ka nia ko mu nal ne go
– umo wy naj mu za wie ra ne są
na czas nie okre ślo ny i nie we ry fi -
ku je my w ko lej nych la tach wa run -
ków fi nan so wych na jem ców z uwa -
gi na brak przy zwo le nia usta wo we -

go – mó wi Ta ma ra Myt kow ska.
– Na to miast w przy pad ku miesz -
kań so cjal nych umo wy za wie ra ne
są na czas okre ślo ny i mo żna je
przed łu żyć, je że li na jem ca na dal
znaj du je się w sy tu acji uza sad nia ją -
cej za war cie ta kiej umo wy.

Co na to wszy scy, któ rzy – za -
zwy czaj rów nież do ży wot nio, bo
w okre sie 30-let nim – spła ca ją
kre dyt miesz ka nio wy?

(wt)

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

Budują komunalne za 5 milionów
� Ponad tysiąc lokali komunalnych ma w swoich zasobach Legionowo. W ciągu
najbliższego roku przybędzie ich jeszcze 39. Na szansę otrzymania mieszkania
od miasta czeka cierpliwie w kolejce kilkaset osób. Nic dziwnego – lokum dostaje się
za darmo i praktycznie dożywotnio.

Mieszkania
komunalne na Kozłówce
będą kosztowały miasto
– i podatników – pięć
milionów złotych.

Według
ostrożnych szacunków
w Polsce jest największe
na świecie zagęszczenie
krzyży, kaplic i innych
katolickich miejsc kultu.
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Wszyst ko wska zu je na to, że
Le gio no wo wej dzie w spół kę
z po wia tem, aby wspól nie po sta -
wić szpi tal. Sta ro stwo szu ka ko lej -
nych chęt nych do wspól ne go dzia -
ła nia, bo kosz ty ca łe go przed się -
wzię cia bę dą ogrom ne – naj -
mniej szy szpi tal wy bu do wa ny
w Pol sce kosz to wał 40 mln zł.

– Na po czą tek chcie li by śmy
utwo rzyć dwa od dzia ły. Za bie go -
wy re ali zu ją cy świad cze nia z za -
kre su chi rur gii ogól nej i or to pe dii.
Dru gi – za cho waw czy, na któ rym
udzie la na by ła by po moc me dycz -
na z za kre su: cho rób we wnętrz -
nych, ga stro en te ro lo gii, kar dio lo -
gii, ne fro lo gii i en do kry no lo gii.
Z ana liz przed sta wio nych przez
sta ro stwo wy ni ka, że wła śnie z ta -
ki mi pro ble ma mi na si miesz kań cy
naj czę ściej tra fia ją do oko licz nych
szpi ta li – mó wi Aga ta Za kli ka,
prze wod ni czą ca ko mi sji zdro wia.
Do da je też, że to plan tyl ko
na start. W póź niej szym cza sie
przy da ła by się też gi ne ko lo gia
i po ło żnic two, a ta kże pe dia tria.

Nie ste ty, wciąż nie po da no żad -
nych ter mi nów bu do wy pla ców ki.

Trwa ją roz mo wy z ko lej ny mi gmi -
na mi.

Za in te re so wa na udzia łem
w przed się wzię ciu jest też war -
szaw ska Bia ło łę ka, któ rej miesz -
kań cy licz nie ko rzy sta ją z po rad
le gio now skich le ka rzy.

– Po łą cze nie sił w sta ra niach
o kon trakt z NFZ jest do brym po -
my słem. Roz ma wia my ze sta ro stą
na ten te mat. Do szpi ta la w Le gio -
no wie od gra nic Bia ło łę ki by ło -
by 5 km, więc to nie wiel ka od le głość
i szan sa na po pra wę ja ko ści usług

ta kże dla na szych miesz kań ców
– mó wi bur mistrz Piotr Ja wor ski.

Szpi tal po wsta nie w part ner -
stwie pu blicz no -pry wat nym, dla -
te go zo sta nie też ogło szo ny kon -
kurs na part ne ra pry wat ne go,
któ ry ma do świad cze nie w pro wa -
dze niu szpi ta la.

Przy po mij my, że le gio now ski
szpi tal bę dzie zlo ka li zo wa ny
przy So wiń skie go. Par king dla
nie go za pla no wa no w pod zie -
miach bu dyn ku.

AS

Szpital w Legionowie: kolejne, choć małe kroki
� Radni z legionowskiej komisji zdrowia pozytywnie zaopiniowali pomysł
współuczestnictwa w budowie szpitala dla całego powiatu. Nadal jednak jest to
wizja przyszłości: bez dat, kosztów i szczegółowych analiz.

OGRODY JESIENIĄ
są najpiękniejsze

�I wymagają bardzo dużo pracy... 
Odpowiednio zadbane zrewanżują się nam
jednak różnorodnością barw i odcieni.

Co raz czę ściej wśród ra bat ro ślin nych wy ko rzy stu je my drze wa i krze -
wy prze bar wia ją ce się o tej po rze ro ku na żół to, czer wo no i po ma rań -
czo wo. Naj pięk niej sze po łą cze nie stwo rzą one z kwit ną cy mi póź nym la -
tem hor ten sja mi, ozdob ny mi tra wa mi (po le cam te o cie ka wym ulist nie -
niu w ko lo rze bor do wym, brą zo wym czy srebr nym) i je sien ny mi kwit ną -
cy mi by li na mi. Je sie nią ogro dy wy ma ga ją jed nak wie lu za bie gów pie lę -
gna cyj nych, po cząw szy od zbie ra nia i wy gra bia nia opa da ją cych już li ści,
oczysz cza nia z igieł so sen czy usu wa nia prze kwit nię tych by lin i kwia tów.
Wła śnie je sie nią war to po do sa dzać ro śli ny ce bu lo we kwit ną ce na wio -
snę, osią gnie my naj lep szy efekt. Nie za po mi naj my też o ko lo ro wych
wrzo sach kwit ną cych do póź niej je sie ni!

Justyna Tuszyńska

Zakładanie, pielęgnacja, projekty ogrodów 607-617-744




