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Cen trum Ko mu ni ka cyj ne w Le -
gio no wie mia ło być wi zy tów ką
mia sta, łą cząc w so bie uży tecz -
ność dwor ca i punk tów usłu go -
wych oraz kul tu ral nych. Przy oka -
zji zmie nić się mia ła oko li ca – no -
we dro gi mia ły za pew nić lep szy
prze jazd mię dzy dziel ni ca mi mia -
sta, a po wsta ją cy par king roz luź -
nić za sta wio ne au ta mi cen trum.
Ty le tyl ko, że od da nie ich do użyt -
ku prze su nie się w cza sie o kil ka
mie się cy. Urząd mia sta ze rwał
umo wę z kon sor cjum bu dow la -
nym, któ re pra co wa ło przy cen -
trum, a kon sor cjum – z urzę dem.

O co cho dzi?
Jak zwy kle – o pie nią dze.

PPHU Bu der wraz z Flis bu dem
za rzu ca ją mia stu, że za le ga z za -
pła tą za pra ce – po nad 60 dni. Po -
nad to, że Le gio no wo za nie dba ło
obo wią zek pod pi sy wa nia pro to ko -
łów, nie za pew ni ło nad zo ru in we -
stor skie go oraz upo rczy wie uchy -
la ło się od prze ka za nia wy ko naw -
cy kom plet nej i po zba wio nej wad

do ku men ta cji pro jek to wej. Jej
brak po wo do wał, we dług kon sor -
cjum, opóź nie nia na bu do wie aż
do ko niecz no ści prze rwa nia prac.

Urząd od bi ja pi łecz kę: za zwło -
kę w pra cach, skut ku ją cą prze -
kro cze niem ter mi nów, do ma ga
się wpła ty ka ry umow nej (po -
nad 2,8 mln zł) oraz opusz cze nia
pla cu bu do wy.

We dług urzęd ni ków po wo dem
opóź nień – oprócz wa run ków at -
mos fe rycz nych, by ła: nie wy star -
cza ją ca licz ba ro bot ni ków na bu -
do wie oraz sku pie nie wy ko naw cy
na tych ele men tach ro bót, któ -
rych chwi lo wo nie mo żna wy ko -
ny wać, a nie na tych, któ re mo żna
pro wa dzić. 18 grud nia, we dług
umo wy, miał być go to wy dwo -
rzec, 20 li sto pa da par king, na to -
miast 25 wrze śnia przej ście pod -
ziem ne i dro ga.

Kto ma ra cję?
Za pew ne praw da tkwi po środ ku,

a wszyst ko roz strzy gnie się w są dzie.
Co te raz? Te raz bę dzie prze stój.

– W związ ku z za ist nia łą sy tu -
acją, na 8 paź dzier ni ka wy zna czo -
ny jest ter min in wen ta ry za cji ro -
bót w ce lu usta le nia war to ści zre -
ali zo wa nych prac oraz war to ści
nie zu ży tych i po zo sta wio nych
na bu do wie ma te ria łów, za ple cza
bu do wy i bu dow li tym cza so wych.
Wy ko naw ca po pro sił o przed łu że -
nie ter mi nu zej ścia z pla cu bu do -
wy. Wy ko naw cy na li czo na zo sta ła
ka ra umow na w wy so ko ści bli -
sko 2,9 mln zł – czy ta my w ko mu -
ni ka cie wy sto so wa nym przez ra -
tusz. – Po prze pro wa dze niu prac
in wen ta ry za cyj nych zo sta nie ogło -
szo ny prze targ na do koń cze nie
Cen trum. Od stą pie nie od umo wy
nie sta no wi za gro że nia dla otrzy -
ma ne go do fi nan so wa nia z Pol sko -
-Szwaj car skie go Pro gra mu Współ -
pra cy, gdyż ter min za koń cze nia
in we sty cji to gru dzień 2016 r.
Wpro wa dze nie no we go wy ko naw -
cy da je szan sę na spraw niej sze za -
koń cze nie tej in we sty cji oraz
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Przestój na budowie
� Szykuje się przestój na budowie Centrum Komunikacyjnego w Legionowie.
Wzajemnie zerwano umowy między wykonawcą prac a urzędem miasta. Trwa
obustronne obwinianie się za zaistniałą sytuację.



Oko li ca War szaw skiej i Ze -
grzyń skiej to zde cy do wa nie sła ba
wi zy tów ka mia sta. Sze ro kie jezd -
nie ob sta wio ne ekra na mi aku -
stycz ny mi, za bu do wa głów nie par -
te ro wa i nie wy obra żal na licz ba pa -
skud nych, ko lo ro wych re klam. Re -
kla my na pa ty kach wbi tych do zie -
mi, re kla my na płach tach, na szyl -
dach… obo wiąz ko wo ka żda w in -
nej ko lo ry sty ce i in ne go for ma tu.
A po śród te go ca łe go cha osu
od po nad 30 lat stoi so bie, brzyd ki
jak zły sen, pa wi lon han dlo wy.

– Kie dyś był tu mię sny, a w nim
eks pe dient ka z „na ry so wa ny mi”
brwia mi. Ba li śmy się ja ko dzie ci
– wspo mi na ją oko licz ni miesz -
kań cy. – Przez ca ły czas ist nie je
chy ba tyl ko spo żyw czy, ca ła resz ta
skle pów się zmie nia.

Skle py się zmie nia ją, ale ogól ny
wi ze ru nek pa wi lo nu już nie.
Wszyst ko wy glą da jak plan fil mo -
wy do se ria lu o pol skich biz nes -
me nach z po cząt ku lat dzie więć -
dzie sią tych. Więk szość tam tej -
szych punk tów usłu go wych wca le

nie po wsta ła daw no, ale duch
miej sca jest wi docz nie tak sil ny,
że za bi ja wszel ką in wen cję
w dzie dzi nie es te ty ki. Na ra zie
trwa dość nie ty po wy re mont,
po któ rym pa wi lon do sta nie no wą
ele wa cję i bę dzie uda wał, że nie
jest bla sza kiem. A po tem wró cą
re kla mo we płach ty i wszyst ko bę -
dzie po sta re mu.

Cie ka we, kie dy na Ze grzyń ską
za wi ta no we stu le cie?

DG

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

uspraw nie nie doj ścia do sta cji
PKP miesz kań com osie dla Pia ski.

Jak na ra zie wia do mo, że opóź -
nie nie się gnie kil ku mie się cy. Do -
daj my, że do dat ko we, bo już te raz
bu do wa jest na ba kier z har mo no -
gra mem. Jesz cze w sierp niu pi sa -

li śmy, że pra ce przy bu dyn ku ma -
ją się za koń czyć w grud niu. Te raz
mo żna jesz cze za py tać – któ re go
ro ku…

– Sza cu je my, że re al ny ter min
za koń cze nia in we sty cji to ko -
niec 2015 – przy zna je Ta ma ra
Myt kow ska.

(wt)
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Przestój na budowie

Przy po mnij my: na czas bu do wy
cen trum za mknię to przej ście pod -
ziem ne. Aby do stać się na dru gą
stro nę to rów, trze ba by ło nad ło żyć
spo ro dro gi. Tak mia ło być do cza su
za koń cze nia prac, czy li do wrze śnia,
ale już wia do mo, że po ze rwa niu
umów ter min ten się prze su nie. Jed -
nak wła dze mia sta wy mu si ły na wy -
ko naw cy wy ty cze nie bez piecz ne go

przej ścia – po pro wa dzi ono przez
te ren obec ne go par kin gu. Trwa ją
sta ra nia, by przej ście zo sta ło uru -
cho mio ne jak naj prę dzej – po win no
to na stą pić w cią gu naj bli ższych dni.

Tym sa mym nie trze ba bę dzie
ko rzy stać z wia duk tu, by prze kro -
czyć to ry, co by ło pla no wa ne
wcze śniej.

(red)

Będzie przejście przy dworcu
� Przed miesiącem pisaliśmy o planach
tymczasowego przejścia dla pieszych przez budowę
Centrum Komunikacyjnego. Zastój w budowie dworca
oznacza, że problem należy rozwiązać pilnie.

Tra sa ma bli sko 5 km, umiesz -
czo no na niej ta bli ce in for ma cyj ne
od no śnie War szaw skie go Ob sza ru
Chro nio ne go Kra jo bra zu. Dla
przed szko la ków prze wi dzia na zo -
sta ła krót sza i wy god niej sza tra sa.

– Spa cer ście żką bę dzie oka zją
do po głę bie nia wie dzy na te mat
la su i znaj du ją ce go się w nim
zbior ni ka wod ne go, za po zna nia
się z ga tun ka mi chro nio ny mi wy -
stę pu ją cy mi w La sach Le gio now -
skich. Dzie ci na uczą się za sad
za cho wa nia w le sie oraz mam
na dzie ję, że prze ko na ją się o po -
trze bie ochro ny przy ro dy. Ta kże
dla osób star szych spa cer po le -
sie bę dzie przy jem ną wy pra wą
i oka zją do re lak su na ło nie na -
tu ry – mó wi ini cja tor po wsta nia
ście żki, prze wod ni czą cy ra dy
mia sta Ja nusz Klej ment.

(red)

Marsz na spacer do lasu!
� 7 października została otwarta ścieżka edukacyjna
w lesie przy Zakopiańskiej.

Pawilon przechodzi lifting
� 30-letni pawilon przy Zegrzyńskiej był kiedyś symbolem nowoczesności. Dziś straszy.
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Nie ule ga wąt pli wo ści, że Le gio -
no wo po tra fi ko rzy stać z unij nych
i ze wnętrz nych fun du szy: z ich po -
mo cą zbu do wa li śmy Are nę Le gio -
no wo, bu du je my – z prze sto ja mi
– dwo rzec i po kaź nych roz mia rów
par king park&ri de. Ko mu ni ka cję
mię dzy po szcze gól ny mi czę ścia mi
Le gio no wa pa ra dok sal nie po gor -
szy ła jed na ze szczo drze do fi nan so -
wa nych in we sty cji – mo der ni za cja
li nii ko le jo wej.

– Cie szy my się z szyb sze go i bar -
dziej kom for to we go do jaz du
do War sza wy, jed no cze śnie no wo -
cze sną li nią jeź dzi te raz wię cej po -
cią gów prze je żdża ją cych przez Le -
gio no wo. To po wo du je zna czą ce
ogra ni cze nia w ru chu sa mo cho do -
wym, ro we ro wym i pie szym. Nie ba -
wem ko lej za mknie prze jazd łą czą -

cy do tych czas uli cę Par ko wą i Wy -
szyń skie go. W je go miej sce po wsta -
nie dla pie szych kład ka nad to ra mi
– mó wi rad ny Bog dan Kieł ba siń ski.
– Nie ste ty, co raz go rzej wy glą da sy -
tu acja na prze jeź dzie ko le jo wym
z uli cy Kwia to wej w uli cę Po lną. Są
ta kie go dzi ny w cią gu dnia, że aby
po ko nać prze jazd, trze ba od cze kać
trzy krot ne za mknię cie za pór. Sznur
sa mo cho dów cią gnie się wów czas
kil ka set me trów, obej mu jąc rów -
nież są sied nie uli ce. Ta ka sy tu acja
po wo du je nie bez piecz ne za cho wa -
nia kie row ców, któ rzy znie cier pli -
wie ni pró bu ją nad ro bić stra co ny
czas. Tak sta ło się ostat nio, kie dy to
na prze jeź dzie do szło do czo ło we go
zde rze nia – pod kre śla Kieł ba siń ski.

Cho dzi o ze szło ty go dnio wy wy -
pa dek: 43-let ni kie row ca volks wa -

ge na do je żdżał do prze jaz du, kie dy
za czę ły się opusz czać szla ba ny.
Oba wiał się, że nie zdą ży wy ha mo -
wać – więc zje chał na są sied ni pas
pro sto w nad je żdża ją ce go nis sa na.
Na szczę ście oby ło się bez po wa -
żniej szych ob ra żeń, skoń czy ło
na 250 zło tych man da tu i sze ściu
punk tach kar nych.

Po dob nie jak w ze szłych la tach,
wnio sek o wpi sa nie bu do wy tu ne lu
na Kwia to wej zna lazł się w pro po zy -
cjach do bu dże tu na przy szły ro ku.
Dla cze go cią gle nie jest to in we sty -
cja pierw szej po trze by? Ko lej nie
chce sły szeć o fi nan so wa niu bu do wy
dru gie go tu ne lu w na szym mie ście.

– Tu nel to wy da tek li czo ny
w dzie siąt kach mi lio nów zło tych,
więc ko niecz no ścią jest po szu ki wa -
nie współ fi nan so wa nia ze środ ków
ze wnętrz nych. Wła dze mia sta
i pod le głe im słu żby w ra tu szu ma ją
suk ce sy w tej ma te rii, więc bę dzie -
my kon se kwent nie na ci skać, tak jak
ro bi li śmy to w przy pad ku bu do wy
zgła sza ne go wie lo krot nie par kin gu
w sys te mie park&ri de, któ ry jest
obec nie bu do wa ny – mó wi Bog dan
Kieł ba siń ski.

Nie ste ty, we dług pre zy den ta mia -
sta, re ali za cja tych pla nów jest ma ło
praw do po dob na. Na wet je śli uda ło -
by się zdo być na to pie nią dze.

– Nie ule ga wąt pli wo ści, że
na prze jeź dzie w uli cach Po -
lna/Kwia to wa stoi się zbyt dłu go.
Wie lo krot nie kon tak to wa li śmy się
w tej spra wie z PKP, lecz od po wiedź
jest za wsze ta ka sa ma – wzglę dy

bez pie czeń stwa. Od lat po ja wia ją
się gło sy o ko niecz no ści bu do wy
prze jaz du pod ziem ne go w tym
miej scu. Wy ma ga ło by to jed nak nie
tyl ko ogrom nych kwot, li czo nych
w dzie siąt kach mi lio nów zło tych,
roz wią za nia kwe stii wy so kie go po -
zio mu wód grun to wych, ale ta kże
wy bu rze nia nie któ rych do mów
przy prze jeź dzie – mó wi pre zy dent
Ro man Smo go rzew ski i do da je, że
in we sty cja od by wa ła by się ta kże
na te re nie ko le jo wym, wy łą czo nym
spod ju rys dyk cji mia sta. – Nie są -
dzę, że by ko lej wy ra zi ła na to zgo -
dę, po nie waż prze jazd zo stał nie -

daw no zmo der ni zo wa ny ze środ -
ków unij nych. Al ter na ty wą dla
miesz kań ców bę dzie wia dukt i do -
koń cze nie re mon tu dro gi kra jo wej
nr 61 przez GDD KiA – pod kre śla
Smo go rzew ski.

Za blo ko wa ny szla ban – ko rek
na wia duk cie

Wy pa dek na prze je dzie unie mo -
żli wił prze jazd w stro nę Bu kow ca.
Straż miej ska kie ro wa ła sa mo cho dy
na wia dukt, któ ry mo men tal nie sta -
nął w kor ku. Za tor w tym miej scu
to jed nak wi dok co dzien ny – szcze -
gól nie po godz. 17. Teo re tycz nie sy -
tu acja ma zmie nić się już za dwa la -
ta. We dług za po wie dzi Mi ni ster -
stwa In fra struk tu ry i Roz wo ju po -
sze rze nie ul. Ze grzyń skiej w Le gio -
no wie ma ru szyć w przy szłym ro ku
i za koń czyć się w 2016 r.

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Tunel potrzebny od zawsze i od zaraz
� Kolejny raz we wnioskach do budżetu Legionowa pojawiła się budowa tunelu w miejscu obecnego przejazdu
w Kwiatowej. Z jednej strony powtarzanie od lat tego pomysłu budzi wątpliwości, czy kiedykolwiek zostanie
od wybudowany. Z drugiej – ostatni wypadek pokazał, że naprawdę jest on potrzebny.



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. 502-280-7204

Wła dze mia sta za ło ży ły, że ba -
sen ma być otwar ty od godz. 8
do 22, w tym część do na uki pły -
wa nia (spor to wa) dla dzie ci szkol -
nych od godz. 8 do 15. Po tej go -
dzi nie ca ły obiekt bę dzie do stęp -
ny dla wszyst kich, tak więc część
re kre acyj na po win na być czyn na
przez ca ły dzień. Prze rwy za pla -
no wa no tyl ko na czas re mon tów
i świąt, co da je 330 dni w ro ku,
kie dy bę dzie my mo gli ko rzy stać
z no wo cze sne go obiek tu.

Ba sen ma mieć dwa od ręb ne
wej ścia. – Pierw sze umo żli wia ją ce
do stęp z te re nu szko ły oraz dru -
gie, nie za le żne, dla miesz kań ców.
Wo kół bu dyn ku bę dą par kin gi dla
sa mo cho dów oso bo wych i au to -
ka rów – mó wi Ta ma ra Myt kow -
ska z le gio now skie go ra tu sza i po -
da je szcze gó ły do ty czą ce pa ra me -
trów tech nicz nych ba se nu.
– Niec ka ba se nu spor to we go ma
być ośmio to ro wa, o głę bo ko ści
od 1,2 do 1,8 m. To ry prze zna czo -
ne bę dą głów nie do na uki pły wa -
nia, pro wa dze nia za jęć w wo dzie
dla osób nie umie ją cych pły wać
lub re ha bi li ta cji osób nie peł no -
spraw nych – mó wi Myt kow ska.

Ba sen re kre acyj ny bę dzie miał
głę bo kość od 0,3 do 0,75 m, za -

pla no wa no rów nież bro dzik dla
naj młod szych, zje żdżal nię o dłu -
go ści 30 m oraz dwie wan ny
do hy dro ma sa żu. Do te go trzy
sau ny, gro ta sol na i po miesz cze -
nie do ma sa żu. Po za prysz ni ca mi,
któ re ma ją się zna leźć w kom -

plek sie jest też mo wa o do dat ko -
wych ele men tach uroz ma ica ją -
cych ko rzy sta nie z kom plek su re -
kre acyj ne go: „stud nia z zim ną
wo dą”, „wia der ko -na trysk”.

Swo je opi nie na te mat pły wal ni
do 15 paź dzier ni ka mo żna prze sy -
łać na ad res kon sul ta cje@um.le -
gio no wo.pl. Je śli wszyst ko pój dzie
zgod nie z pla nem, bu do wa ba se -
nu na Pia skach roz pocz nie się
wio sną, a za koń czy przed pierw -
szym dzwon kiem 2016 ro ku.

Ty le na ra zie zna my szcze gó łów
do ty czą cych pla nów bu do wy ba -
se nu na Pia skach, te raz zo sta ną
one pod da ne kon sul ta cjom spo -

łecz nym. Pó ki co – przez przy naj -
mniej dwa la ta – mu si my za do wo -
lić się pły wal nią miej ską
przy ul. Kró lo wej Ja dwi gi. Ta jed -
nak idzie do re mon tu i na czas fe -
rii i wa ka cji bę dzie za my ka na.

– Re mont po wi nien za koń czyć
się nie póź niej niż do 1 paź dzier -
ni ka przy szłe go ro ku. Pra ce wy -
ma ga ją ce za mknię cia pły wal ni bę -
dą pro wa dzo ne w cza sie fe rii zi -
mo wych i świą tecz nych oraz
w cza sie wa ka cji – mó wi An na Ła -
niew ska z le gio now skie go Ko mu -
nal ne go Za kła du Bu dże to we go.

O po trze bie bu do wy miej skie go
ba se nu naj le piej świad czą gi gan -
tycz ne ko lej ki do za pi sów.

– Ma my świa do mość, że jest to
pro blem i ca ły czas za sta na wia my
się nad je go roz wią za niem. O szcze -
gó łach bę dzie my mo gli co kol wiek
po wie dzieć wio sną przy szłe go ro ku.
Do dam, że pod czas te go rocz nych
za pi sów chęt ni mie li do dys po zy -
cji 44 gru py na uki pły wa nia dla
dzie ci i mło dzie ży. Do ka żdej z grup
mo żna by ło za pi sać mak sy mal -
nie 15 osób. Wszyst kie za ję cia pro -
wa dzo ne na pły wal ni cie szą się bar -
dzo du żym za in te re so wa niem
– przy zna je An na Ła niew ska.

AS

Oceń pomysł na basen na Piaskach!
� Ruszają konsultacje społeczne dotyczące kształtu nowego basenu na Piaskach.
Choć nie ma jeszcze wizualizacji, wstępnie wiadomo już co zaplanowano. Poza
pływalnią skorzystamy z sauny suchej i mokrej, masażu, a także groty solnej.

Budowa
basenu na Piaskach
rozpocznie się wiosną,
a zakończy
przed pierwszym
dzwonkiem 2016 roku.

Jest w końcu szansa, że nie będziemy musieli jeździć na basen aż do Nieporętu
źródło: nieporet.pl

Na ta bli cy ogło sze nio wej chcia -
łam po wie sić apel z proś bą o po -
par cie mo je go wnio sku o uru cho -
mie nie po cią gu Ko lei Ma zo wiec -
kich ok. czwar tej ra no na przy -
stan ku ko le jo wym Le gio no wo
Przy sta nek na li nii nr 9 War sza wa
– Dział do wo – pi sze miesz kan ka
mia sta. – Pra cu ję od godz. 5 ra no
w War sza wie i nie mam jak do je -
chać do pra cy. Do jazd wła snym
sa mo cho dem to du że kosz ty dla
mo jej ro dzi ny. Wy stą pi łam z pi -
smem do Ko lei Ma zo wiec kich
o uru cho mie nie do dat ko we go po -
cią gu. Spół ka Ko le je Ma zo wiec -
kie od pi sa ła mi, że: „do Spół ki
nie wpły nę ły in ne wnio ski pod ró -
żnych w kwe stii wpro wa dze nia
do dat ko we go kur su po cią gu”.
Sko ro tak, to chcia łam pro sić in -
nych, by przy łą czy li się do mo je go
ape lu, z ad re sa mi, gdzie mo żna
ta kie in ter pe la cje wy sy łać. Co
z te go, sko ro słu żby po rząd ko we
dwa ra zy dzien nie zry wa ją ogło -
sze nia?

Mo żna się śmiać, że straż miej ska
i słu żby oczysz cza nia mia sta zna la -
zły pro sty spo sób na na bi cie so bie
sta ty styk – oto szyb ko i sku tecz nie
wal czy my z wan da li zmem! Straż
miej ska moc no pro te stu je:
– Na pew no nie ze słu pów ogło sze -
nio wych! One są wła śnie po to, by
na nich ta kie ogło sze nia wie szać
– mó wi ko men dant Ry szard Gaw -
kow ski. – Co in ne go słu py ener ge -
tycz ne czy la tar nie, śred nio co dru gi
dzień ro bi my ak cję ich czysz cze nia
i na kła da my man da ty za śmie ce -
nie: 100, 200 cza sem na wet 300 zło -
tych. Je śli czy tel nicz ka twier dzi, że
to straż miej ska usu nę ła ta ki apel,
za pra sza my na roz mo wę do nas,
na pew no spra wę wy ja śni my.

Na proś bę miesz kan ki za re ago -
wa ły jed nak wła dze mia sta, wy -
wie sza jąc jej apel na ta bli cy sto ją -
cej na dzie dziń cu ra tu sza. Tyl ko
po wiedz my so bie szcze rze: czy nie
wię cej pa sa że rów by wa jed nak
w oko li cach dwor ca?

(wt)

Straż miejska nadgorliwa?
� Wydawać by się mogło, że słupy ogłoszeniowe są
po to, by naklejać na nich ogłoszenia. A tymczasem
w Legionowie…





Sa mo lo ty w ra tu szu
12.10, godz. 15.00 – z cy klu „Luf cik Ma lu cha” – film pt.

„Sa mo lo ty”. Wstęp wol ny.
Sa la wi do wi sko wa ra tu sza miej skie go w Le gio no wie,

ul. Pił sud skie go 41.

Je sien ne warsz ta ty na Bu kow cu
12.10, godz. 12.00 – warsz ta ty dla dzie ci z ro dzi ca mi

pod ha słem „Man da le ta le rzy ko we je sien ne”.
Dzie ci sa me wy ko na ją cia sto sol ne i uło żą man da le lub

in ne kom po zy cje wci ska jąc w ma sę da ry je sie ni.
Wstęp: 10 zł (do ro śli), 5 zł (dziec ko).

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

Za ję cia sza cho we w Okrusz ku
Za ję cia sza cho we dla dzie ci w Okrusz ku pro wa dzo ne

przez do świad czo ne go na uczy cie la i in struk to ra sza cho -
we go. Za ję cia od by wa ją się w ka żdą so bo tę:
• grupa I dzieci w wieku 4–6 lat godz. 11.00–12.00

• grupa II dzieci w wieku 7–9 lat godz. 12.30–13.30
Ce na 10 zł. Za pi sy i in for ma cje – 501–792–107.
Klu bo ka wiar nia Okru szek ul. Sło necz na 20.

Klub mam
W ka żdy czwar tek o godz. 11.00 – Klub Mam w Okrusz -

ku. Spo tka nia w mi łym gro nie przy do brej ka wie lub zdro -
wym na po ju. Wstęp wol ny.

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

Te atrzyk w ra tu szu
26.10, godz. 15.00 – w ra mach cy klu „Nie dziel ne spo -

tka nia z baj ką” – lal ko wy spek takl dla dzie ci „Fin ti klusz ki
– fol ko we okrusz ki”.

Bi le ty 10 zł.
Sa la wi do wi sko wa ra tu sza miej skie go w Le gio no wie,

ul. Pił sud skie go 41.

„Wesołe maluchy” na Targowej
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.

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. 

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Na gro dy ta kie przy zna wa ne są
lau re atom olim piad przed mio to -
wych i kon kur sów (na szcze blu co
naj mniej wo je wódz kim). Po nad to
kan dy dat do na gro dy mu si się wy -
ka zać do ko na nia mi, któ re świad -
czą o je go sta łym za an ga żo wa niu
we wła sny roz wój. W Le gio no wie

ta kich uczniów jest po nad ćwierć
ty sią ca, naj wię cej w Szko le Pod -
sta wo wej nr 7, Gim na zjum nr 4
oraz Gim na zjum nr 2. Ogó łem
na sty pen dia dla naj zdol niej szych
uczniów wła dze mia sta prze zna -
czy ły 113 tys. zł. – Z wnio skiem
o przy zna nie sty pen dium czy na -

gro dy pie nię żnej do urzę du wy -
stę pu je dy rek cja szko ły – mó wi
Ta ma ra Myt kow ska, rzecz nicz ka
urzę du mia sta. – Naj ni ższa kwo ta,
ja ka przy słu gu je ucznio wi to 360
zło tych, naj wy ższa – 1100.

Gra tu la cje!
(red)

Prezydent płaci za dobre wyniki w nauce
� 271 legionowskich uczniów otrzymało z rąk prezydenta Romana Smogorzewskiego
stypendia za wyniki w nauce.

Wszyst ko za spra wą pro du cen -
ta pa sty do zę bów, któ ry za pro sił
do bi cia re kor du w licz bie przed -
szko la ków my ją cych jed no cze śnie
zę by. Po przed ni na le żał do In dii
– tam jed no cze śnie 177 ty się cy
ma lu chów szczot ko wa ło mle cza ki
i sta łe. 30 wrze śnia do pró by po bi -
cia re kor du sta nę li ma li Po la cy
– ta kże ci z Le gio no wa. Punk tu al -
nie w sa mo po łu dnie przed szko la -
ki sta nę ły na pla cu szkol nym, ka -

żdy ze szczo tecz ką, pa stą i ku -
becz kiem i przez dwie mi nu ty
– ra zem z ko le ga mi i ko le żan ka mi
z ca łe go kra ju – pu co wa ło ząb ki.

Re kord uzna no – w Pol sce jed no -
cze śnie zę by my ło 257,5 tys. osób,
w tym w Le gio no wie – 115 przed -
szko la ków! Ka żdy z nich otrzy ma
pa miąt ko wy cer ty fi kat, a przed szko -
le dy plom z po dzię ko wa nia mi.

Gra tu la cje!
(red)

�W działe „Dokąd z dzieckiem” informujemy o ciekawych wydarzeniach, przedstawieniach
i imprezach, na które warto wybrać się  z pociechami.

Mali rekordziści Guinnessa!
� Czy przedszkolak może być rekordzistą? I to
rekordzistą Guinnessa? Dzieciaki z Przedszkola nr 2
w Legionowie są nimi na pewno!



W 1952 ro ku Le gio no wo otrzy -
ma ło pra wa miej skie, sie dem lat
póź niej za ło żo no tu spół dziel nię
miesz ka nio wą i po wsta ło jed no
z osie dli z tzw. wiel kiej pły ty
– osie dle So bie skie go.

Miej sce ma dla wie lu wie le uro -
ku: ni skie blo ki prze pla ta ją się
z wie żow ca mi a przy ron dzie Hu -

sar ska znaj dzie my punk ty usłu go -
we rze mieśl ni ków, dla któ rych
czas jak by się za trzy mał.

Nie ste ty, po dob nie jak po zo sta -
łe le gio now skie osie dla, tra wi je
go rącz ka tan det nych, pstro ka tych
ele wa cji, któ re w ża den spo sób
nie są spój ne ze so bą ani z oto cze -
niem. Wy da je się, że ka żda wspól -

no ta ma tu wła sny po mysł na to,
co ozna cza ha sło „ład ny ko lor”.

Le gio now scy rad ni nie ma ją zbyt
wie lu pro po zy cji dla osie dla. Zda -
niem więk szo ści z nich, na le ży za -
dbać przede wszyst kim o stan ulic.

Zdzi sław Ko ryś mó wi bez ogró -
dek: frag ment mia sta mię dzy uli -
ca mi Het mań ską a Pry ma sow ską,

przy le ga ją cą do la su na Lu dwi si -
nie na le ży do bar dziej za nie dba -
nych te re nów Le gio no wa.

– Mo der ni za cji i na pra wy wy -
ma ga głów nie ul. Ry cer ska
od skrzy żo wa nia z ul. Het mań ską,
jest w fa tal nym sta nie – tłu ma czy
Ko ryś. Wy mie nia ko lej ne: Se na -
tor ska, Pry ma sow ska.

Sta re, post ko mu ni stycz ne osie -
dle stra ci ło w tym ro ku swo ją cy -
klicz ną „atrak cję” – cyrk, któ ry
od nie pa mięt nych cza sów przy je -
żdżał na plac ko ło Ma xi ma. Wio -
sną te ren u zbie gu Het mań skiej
i Si wiń skie go zmie nił wła ści cie la
i obec nie trwa tam bu do wa Fak -
to rii. Cóż to ta kie go? Bę dzie bar -
dzo no wo cze śnie: czte ro pię tro wy
apar ta men to wiec a w nim 132
miesz ka nia (część dwu po zio mo -
wych), w ka żdym z nich bal kon
lub log gia, pod ziem ny par king

i skle py, bo na par te rze za pla no -
wa no część han dlo wo -usłu go wą.
To wszyst ko już za dwa la ta.

Cie ka wą pro po zy cję dla tej czę -
ści osie dla zgło si ła rad na Aga ta
Za kli ka. Prze pro wa dzi ła an kie tę
wśród miesz kań ców py ta jąc, cze go
naj bar dziej w tej oko li cy im bra ku -
je. Oka za ło się, że w miej scu sta re -
go, wy słu żo ne go bo iska chcą stwo -
rze nia ogro du jor da now skie go.

– Stu dium prze wi du je w tym
miej scu za bu do wę wie lo ro dzin ną.
Po kon sul ta cji z miesz kań ca mi
zgło si łam wnio sek zmia ny w tym
do ku men cie, tak aby stwo rze nie
ogro du jor da now skie go by ło mo -
żli we – opo wia da Aga ta Za kli ka.
– Ogród jor da now ski to miej sce
z urzą dzo ną zie le nią wy so ką. Jest
po dzie lo ny na stre fy: dla dzie ci
do 5 lat, do 12, dla mło dzie ży
i osób star szych. Wkrót ce za -
miesz ka ją tu ko lej ne 132 ro dzi ny,
ogród jor da now ski to świet ny po -
mysł – pod kre śla rad na Za kli ka

i za zna cza, że te raz trze ba po cze -
kać na de cy zję władz mia sta, czy
jej pro po zy cja (po par ta gło sa mi
miesz kań ców) zo sta nie uwzględ -
nio na w no wym stu dium.

Czym osie dle So bie skie go wy -
ró żnia się na tle mia sta? Cze go
tam bra ku je? Cze ka my na opi nie.

AS

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

W Pol sce jest po dob no naj wię -
cej miejsc ka to lic kie go kul tu
w prze li cze niu na licz bę miesz -
kań ców. Ko ścio ły, ka pli ce, ka -
plicz ki, krzy że przy dro żne…
Nie któ re za byt ko we, in ne zu peł -
nie współ cze sne. Nie któ re es te -
tycz ne, in ne – wprost prze ciw nie.
Jed na z nich, bę dą ca za byt kiem
z lat 30-tych, znaj du je się na ro -
gu Miesz ka I i Pry ma sow skiej.
Ład na czy brzyd ka? Zda nia są
po dzie lo ne. Ma ryj ny błę kit
z pew no ścią mógł by być nie co
bar dziej sto no wa ny. Tak czy ina -
czej war to zaj rzeć w tę część
mia sta. Czas pły nie tu zde cy do -
wa nie wol niej, niż w cen trum.

DG

Migawki z okolicy

Na rogu Mieszka I i Prymasowskiej
� Na skrzyżowaniu dwóch uliczek, obok domów jednorodzinnych, na skraju lasu,
stoi sobie kapliczka.

Wydaje się,
że każda wspólnota ma
tu własny pomysł na to,
co oznacza hasło „ładny
kolor”.

Osie dle So bie skie go: stra ci ło cyrk, zy ska jor dan ka?
� Osie dle So bie skie go – we dług po li cji ra czej spo koj na część mia sta. Być mo że dla te go, że jed na z naj star szych.



3-POKOJOWE DO WYNAJĘCIA
·Umeblowane 3 pokoje w Legionowie, osiedle
Piaski cena do uzgodnienia. tel. 694-023-319

KUPIĘ DZIAŁKĘ
·Kupię działkę 508-644-253

NAUKA
·Rosyjski tel. 22 772-51-60
·SZKOŁA MUZYCZNA CASIO Tarchomin
– keyboard, fortepian, organy, akordeon,
gitara klasyczna, gitara elektryczna,
gitara basowa, perkusja, flet, wokal
– tel. 511-486-484

USŁUGI STOLARSKIE
·Pracownia stolarska meble Brzeziński. Tel.
519-150-193 www.mebleskierdy.dei.pl

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

DOM I OGRÓD
·Tanie wędzarnie ogrodowo-turystyczne
691-496-811 http://wedzarnia-ogrodowa.pl.tl/

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

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

CChhcceesszz  ppoozzbbyyćć  ssiięę  bbóólluu??  WWrróócciićć  ddoo  ppeełłnneejj
sspprraawwnnoośśccii??  ZZrreeggeenneerroowwaaćć  sswwoojjee  mmiięęśśnniiee??
UUmmóóww  ssiięę  nnaa  wwiizzyyttęę..  PPrrooffeessjjoonnaallnnee  zzaabbiieeggii

ii mmaassaażżee  wwyykkoonnyywwaannee  pprrzzeezz  mmggrr  ffiizzjjootteerraappiiii..
SSppeeccjjaalliizzuujjęę  ssiięę  ww rreehhaabbiilliittaaccjjii  ssppoorrttoowweejj,,
oorrttooppeeddyycczznneejj  ii bbóólluu  pplleeccóóww..  JJuużż  oodd  7700  zzłł..
SSpprraawwddźź  nnaa  wwwwww..pprroorreehh..ppll  lluubb  zzaaddzzwwoońń  

550044--449988--448888!!

DAM PRACĘ

GGaabbiinneett  ssttoommaattoollooggiicczznnyy  SSTTAADDEENNTT  ppoosszzuukkuujjee  ddoo
pprraaccyy  kkoobbiieettęę  lleekkaarrzzaa  ssttoommaattoollooggaa..  TTeell..

kkoonnttaakkttoowwyy  660022--226699--333366

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
·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
·KUPIMY KAŻDE AUTO, NAJLEPSZA CENA
530-444-333

Ogłoszenie drobne nadasz na stronie
www.echodrobne.pl

OGŁOSZENIA
DROBNE

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

No wa dro ga ma po nad 2,5 km
dłu go ści i 2 me try sze ro ko ści. Roz -
po czy na się przy sta cji Pia ski, koń -
czy na skrzy żo wa niu z ul. Wi śnio -
wą. Wła dze mia sta za po wia da ją, że
to część więk szej in we sty cji, ma ją -
cej na ce lu wdro że nie w Le gio no -
wie sys te mu B&R (bi ke&ri de), za -
kła da ją ce go do jaz dy ro we rem
do sta cji ko le jo wych i ma ją ce go
na ce lu od kor ko wa nie cen trum
i ul. Mo dliń skiej na Bia ło łę ce. De -
cy zja o bu do wie na po trze by B+R
dro gi, bie gną cej nie z osie dla
do sta cji ko le jo wej, ale wzdłuż to -
rów, jest jed nak nie zro zu mia ła.

Du żą wa dą dro gi na ul. Ko le jo wej
jest brak po łą cze nia z in ny mi dro ga -

mi ro we ro wy mi. Bę dzie ona co
praw da po łą czo na z jezd nia mi, ale
więk szość ro we rzy stów boi się z nich
ko rzy stać i gdy nie ma wy dzie lo nej
ście żki, wy bie ra chod nik. Le gio now -
scy ro we rzy ści zwra ca ją ta kże uwa -
gę, że zjaz dy na po przecz ne jezd nie
wy ko na no z kost ki a za ka zy jaz dy
ro we rem na jezd ni na Ko le jo wej
unie mo żli wia ją wjazd na no wą dro -
gę z nie któ rych do mów.

Sieć dróg ro we ro wych w Le gio -
no wie skła da się obec nie z…
dwóch ulic: War szaw skiej i So bie -
skie go. Po zo sta łe dro gi to nie po -
łą czo ne z sie cią od cin ki. B&R
na ra zie w po wi ja kach.

DG

Migawki z okolicy

Bike&ride w powijakach
� W Legionowie przybywa dróg rowerowych. Wkrótce
pojedziemy wygodną ścieżką na ul. Kolejowej.

Dro ga Ma rek do tań szych bi le -
tów by ła dłu ga, ale po dej mu jąc ją
mia sto prze tar ło szla ki dla in nych
sa mo rzą dów. ZTM nie wi dzi prze -
szkód, by wpro wa dzać stre fę „War -
sza wa+” do in nych miast i gmin.
Miesz kań cy po win ni być za do wo le -
ni, bo ta ry fa bi le to wa zrów nu je się
z tą dla po sia da czy Kar ty War sza -
wia ka. Dla przy kła du – ce na bi le -
tu 30-dnio we go imien ne go wa żne -
go w obu stre fach to obec -
nie 210 zł. Po sia dacz kar ty miesz -
kań ca z gmi ny, któ ra przy stą pi
do ofer ty War sza wa+, bę dzie pła -
cił za nie go jed nak tyl ko 196 zł. Po -
zo sta łą część kwo ty po kry je sa mo -
rząd. Oszczęd ność na bi le cie 90-

dnio wym bę dzie jesz cze więk sza.
Nor mal nie kosz tu je on 536 zł
(na obie stre fy). Po sia dacz kar ty

za pła ci za nie go tyl ko 482 zł.
W Mar kach w cią gu trzech ty go dni
od wpro wa dze nia sys te mu za re je -
stro wa no pół ty sią ca kart upraw -
nia ją cych do tań szych prze jaz dów.
Trze ba tu bo wiem przy po mnieć, że
kar ty wy da wa ne by ły w urzę dzie
mia sta, do star cza ne przez sto łecz -

nych trans por tow ców i na pod sta -
wie licz by wy da nych kart Mar ki
roz li cza ły się z or ga ni za to rem ko -
mu ni ka cji. Po dob nie bę dzie i w Ja -
błon nie. Do otrzy ma nia kar ty War -
sza wa+ bę dą upraw nie ni ci, któ rzy
pła cą w gmi nie po dat ki. Urząd
wstęp nie sza cu je licz bę ko rzy sta ją -
cych ze zni żek na oko ło 500 osób.

Z tań szych bi le tów miesz kań cy
Ja błon ny bę dą mo gli ko rzy stać
od 3 li sto pa da. Trwa ją usta le nia
mię dzy urzę dem a ZTM na te mat
kwe stii do ła do wań kart – naj -
praw do po dob niej bę dzie mo żna
przed łu żyć wa żność bi le tów je dy -
nie w punk tach ob słu gi pa sa że ra
– w War sza wie. Nie ofi cjal nie do -
wie dzie li śmy się, że ten wa ru nek
był głów ną przy czy ną, dla któ rej
na wej ście do stre fy War sza wa+
nie zde cy do wa ło się Le gio no wo.

(wt)

Z tańszych
biletów jabłonianie będą
mogli korzystać od 3
listopada.

Jesteś z Jabłonny? Zapłacisz mniej za bilety!
� Od sierpnia tańsze bilety na komunikację warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego mają Marki. Teraz
do strefy Warszawa+ dołącza Jabłonna. Jej mieszkańcy będą płacić mniej za bilety na II strefę.

źródło: K
rzysztof Skaryszew

ski

Załóż ogród jesienią -- to się opłaca!
Czy wiedziałeś, że je sień to naj lep szy czas na:

ZA ŁO ŻE NIE TRAW NI KA 
– na sio na zdą żą wy kieł ko wać i uko rze nić się przed zi mą, a wio sną bę -
dzie cie szyć oczy so czy sta zie leń. Je śli za bie rze my się za to wio sną, tra -
wa nie wzmoc ni się wy star cza ją co, by słu żyć la tem.

PO SA DZE NIE RO ŚLIN CE BU LO WYCH
- je śli chce my wio sną cie szyć się kwit ną cy mi tu li pa na mi czy nar cy za mi.

POSADZENIE ŻYWOPŁOTU
– li gustr czy ber be rys do stęp ny jest w do brej ce nie, po dob nie jak drze -
wa owo co we. 

Justyna Tuszyńska - architekt krajobrazu 
Zakładanie, pielęgnacja, projekty ogrodów 607-617-744 

Przepiękny ogród wiosną 
teraz zaprojektujesz za pół ceny!


