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– Ma my ma łe dziec ko, któ re
jest bar dzo cho ro wi te. Co ja kiś
czas mu si my więc ko rzy stać z po -
mo cy le ka rza w środ ku no cy.
Do tej po ry nie by ło pro ble mów.
Po ba da niu szli śmy z re cep ta mi
na Pił sud skie go i sy nek szyb ko
otrzy my wał po moc. Ostat nio jed -
nak zdę bia łem, bo oka za ło się, że
le ki w no cy mo gę wy ku pić aż
na Bia ło łę ce. Prze cież to ja kiś ab -
surd! Nie ma my sa mo cho du, jak
w no cy z cho rym dziec kiem mam
się do stać do War sza wy? – py ta
obu rzo ny czy tel nik.

Ca ło do bo wy dy żur peł ni ła ap -
te ka przy Pił sud skie go 7b. Te raz
ogra ni czo no czas jej pra cy do go -
dzi ny 22. Dla cze go? Pró bo wa li -
śmy o to za py tać spół kę Ju ven ta
BP – wła ści cie la ap te ki. Nie ste ty

oka zu je się, że od po wiedź na tak
pro ste py ta nie nie jest ła twa,

a uzy ska nie ta kiej in for ma cji wy -
ma ga wie le cza su i za cho du.

– Pro szę wy słać py ta nie li stem.
Nie e -ma ilem. Pocz tą. Od bie ra my
tyl ko tra dy cyj ną pocz tę – ty le usły -
sze li śmy po wy ko na niu kil ku te le -

fo nów od pra cow ni ka zaj mu ją ce go
się har mo no gra mem pra cy ap tek.

Sta ro stwo: to nie do pusz czal ne
Sy tu acją są zbul wer so wa ne wła -

dze po wia tu, bo to wła śnie ap te ka
„Za gro sze” zo bo wią za ła się
do peł nie nia ca ło do bo wych dy żu -
rów w oko li cach Le gio no wa.

– Ap te ka przy ul. Pił sud skie -
go 7b jest wy zna czo na do spra wo -
wa nia dy żu rów noc nych uchwa łą
ra dy po wia tu z 2012 ro ku. Do bro -
wol nie przy ję ła na sie bie dy żu ry
noc ne i jest je dy ną ta ką pla ców ką
na te re nie po wia tu. Na dal po win -
na funk cjo no wać ja ko ap te ka ca -
ło do bo wa – in for mu je Jo an na
Kaj da no wicz z le gio now skie go

Nie mamy całodobowej apteki!
� Jeszcze do niedawna całodobową aptekę mieliśmy przy Piłsudskiego, teraz
pracuje ona tylko do godz. 22. Nocą po lekarstwa musimy jeździć aż na Białołękę.

dokończenie na stronie 2

Przedsiębiorca
prowadzący aptekę
ogólnodostępną nie
może samodzielnie
wyznaczać czasowych
funkcjonowania apteki
– mówi Marzena Kosim,
zastępca Mazowieckiego
Inspektora
Farmaceutycznego.

Całodobowy
dyżur pełniła
apteka przy
Piłsudskiego 7b.
Teraz
ograniczono
czas jej pracy
do godziny 22.00



War sza wa+, wpro wa dzo na
w tym ro ku w Mar kach, ma być
tań szą al ter na ty wą dla miesz kań -
ców pod war szaw skich gmin dla
bi le tów ko mu ni ka cji miej skiej.
Cho dzi głów nie o zmniej sze nie
ró żni cy przy za ku pie bi le tów dłu -
go okre so wych – 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 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 tyl ko 482 zł. Od wpro wa -
dze nia sys te mu w Mar kach – czy li
od sierp nia te go ro ku – wy da no
po nad 1,5 ty sią ca kart upraw nia -
ją cych do tań szych prze jaz dów.
Jest też man ka ment: kar ty W+
nie mo gą być ła do wa ne w ka żdym
punk cie (a więc nie w kio skach
czy bi le to ma tach w Le gio no wie),
tyl ko w Punk tach Ob słu gi Pa sa że -
ra ZTM – a na te re nie gmi ny naj -
czę ściej mo żna przed łu żyć bi le -
tom wa żność w urzę dzie mia sta.

Kar ty przy słu gi wa ły by miesz -
kań com, któ rzy opła ca ją swo je
po dat ki w Le gio no wie – czy li nie
tyl ko tym za mel do wa nym w mie -
ście. Od kie dy bę dzie mo żna sko -
rzy stać z tej ofer ty?

De cy zję mu si pod jąć ra da mia -
sta. Naj bli ższa se sja za po wie dzia -
na jest na 29 paź dzier ni ka. – Je że -

li rad ni wy ra żą ta ką chęć, wej -
dzie my do stre fy War sza wa+
– de kla ru je rzecz nicz ka le gio now -
skie go ma gi stra tu Ta ma ra Myt -
kow ska. – Ile bę dzie my pła cić ja -

ko sa mo rząd? Wszyst ko uza le -
żnio ne jest od za in te re so wa nia
miesz kań ców, po nie waż roz li cze -
nia z ZTM bę dą się od by wać
na pod sta wie licz by wy da nych
przez mia sto kart.

Le gio now scy urzęd ni cy na po -
cząt ku ty go dnia od wie dzi li Mar ki,
by po znać roz wią za nia, ja kie
wdro ży ło u sie bie to mia sto wpro -
wa dza jąc War sza wę+. – Mu si my
roz wa żyć, jak roz wią zać w Le gio -
no wie ob słu gę ban ko wą czy kwe -
stie wy ra bia nia kart – mó wi Alek -
san der Ro ga la z UM Le gio no wo.
– Sta no wi sko do wy ra bia nia kar ty
W+ mu si być u nas w stre fie ogól -
no do stęp nej ra tu sza, a to po cią ga
za so bą ko lej ne pro ble my: jak za -
bez pie czyć sprzęt, za pew nić mu
ko mu ni ka cję z sys te mem kom pu -

te ro wym, gdzie go ulo ko wać. Po -
nad to w Mar kach kar ty i do ła do -
wa nia ob słu gu je pra cow nik ZTM,
my chcie li by śmy, by był to nasz
czło wiek. Punkt mu si też być czyn -
ny dłu żej niż sam Urząd Mia sta,
choć by wła śnie ze wzglę du
na przed łu ża nie wa żno ści kar ty,
bo prze cież trud no so bie wy obra -
zić, że ktoś, kto ko rzy sta tyl ko
z bi le tu wa żne go w dru giej stre fie
do ła do wy wał bi let w War sza wie.

Mia sto sza cu je, że upraw nio -
nych do sko rzy sta nia z kar ty War -
sza wa+ mo że być na wet 7 ty się cy.
– W Mar kach by ło ich o po ło wę
mniej, a kart wy da no do tej po ry
nie co po nad 1600 sztuk. To za pew -
ne wy ni ka z te go, że trze ba ka zać
się do wo dem opła ca nia po dat ków
w US Wo ło min, a nie ka żdy ma al -
bo pa pie ro wy PIT al bo do wód
nada nia for mu la rza po dat ko we go
dro gą elek tro nicz ną. Wciąż szu ka -
my roz wią za nia, któ re po zwo li wy -
eli mi no wać ta kie nie do god no ści
– twier dzi A. Ro ga la.

Jed no jest pew ne: Le gio no wo
chce wejść do tań szej stre fy bi le -
to wej. A to już jest do bra wia do -
mość dla miesz kań ców, na wet je -
śli zni żki na bi let nie bę dą tak du -
że, jak wszy scy – po za ZTM - by
chcie li.

(wt)

Tańsze bilety ZTM. Możliwe?
� Wszystko wskazuje na to, że Legionowo będzie trzecim miastem, które włączy się
w strefę biletową Warszawa+, po Markach i Jabłonnie. Decyzję podejmą radni.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

sta ro stwa i pod kre śla, że za prze -
sta nie przez ap te kę dy żu rów jest
nie zgod ne z pra wem.

Co da lej? O pro ble mie sta ro -
stwo za wia do mi ło od po wie dzial -
ne in sty tu cje, m.in. Ma zo wiec kie -
go Wo je wódz kie go In spek to ra
Far ma ceu tycz ne go. Zo sta nie
prze pro wa dzo na szcze gó ło wa
kon tro la go dzin funk cjo no wa nia
pra cy ap te ki.

MWIF za po wia da, że je śli in -
for ma cje o sa mo wol nej zmia nie
go dzin pra cy zo sta ną po twier dzo -
ne, wy da na zo sta nie „de cy zja ad -
mi ni stra cyj na”.

– Przed się bior ca pro wa dzą cy
ap te kę ogól no do stęp ną nie mo że
sa mo dziel nie wy zna czać cza so -
wych ram jej funk cjo no wa nia
– mó wi Ma rze na Ko sim, za stęp ca
Ma zo wiec kie go In spek to ra Far -
ma ceu tycz ne go. Pod kre śla też, że
to ra da po wia tu usta la roz kład
go dzin pra cy ap tek w po wie cie.
Ja ka mo że być wspo mnia na de cy -
zja ad mi ni stra cyj na? Je śli za rzu ty
się po twier dzą, spół ka do sta nie
na kaz do sto so wa nia cza su pra cy
do usta lo ne go w uchwa le rad -

nych. Mó wiąc krót ko – bę dzie
mu sia ła przy wró cić ca ło do bo wą
sprze daż le ków.

Czy przed się bior cy mo żna to
na ka zać?

Oka zu je się, że mo żna. Zgod nie
z pra wem far ma ce tycz nym, po -
wiat mu si wy zna czyć na swo im te -
re nie jed ną ap te kę dy żu ru ją cą ca -
ło do bo wo. Je śli nie ma chęt nych
pla có wek, wów czas na któ rąś
po pro stu na kła da ny jest ten obo -
wią zek – nie za le żnie od te go, czy
jej się to opła ca czy nie. Do tej po -
ry w Le gio no wie nie trze ba by ło
ro bić nic „na si łę”, po nie waż chęt -
na by ła wła śnie spół ka Ju ven ta ze
swo ją ap te ką przy Pił sud skie go.
Uchwa ła, do pó ki nie zo sta nie
zmie nio na na rzecz in ne go pod -
mio tu, cią gle obo wią zu je.

Naj bar dziej ab sur dal ne jest to,
że ap te ka bez żad nych kon se -
kwen cji mo gła za prze stać ca ło do -
bo wych dy żu rów. Prze pi sy nie
prze wi dzia ły bo wiem sank cji
za ta kie po stę po wa nie. Urzęd ni cy
sta ro stwa za sta na wia ją się na wet
nad skie ro wa niem spra wy do pro -
ku ra tu ry.

AS

dokończenie ze strony 1

Nie mamy całodobowej apteki!

Cena biletu
30-dniowego imiennego
ważnego w obu strefach
to obecnie 210 zł. Z kartą
zapłacimy za niego
jednak tylko 196 zł.
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Hi sto ria Osie dla Mło dych się ga
po cząt ku lat osiemdziesiątych.
Wte dy wła śnie wy bu do wa no
więk szość blo ków, głów nie na po -
trze by miesz kań dla pra cow ni ków
Ma zo wiec kie go Kom bi na tu Bu -
dow la ne go „Ma zow sze”. Obec ne
dwa bu dyn ki ko mu nal ne (A i B)
po wsta ły z my ślą o ów cze snym
MSW. Osie dle wy bu do wa no szyb -
ko, bez ja kiej kol wiek in fra struk -
tu ry tech nicz nej i spo łecz nej (nie
by ło przed szko la, szko ły, pla cu
za baw, bo iska oraz ka wał ka zie lo -
nej prze strze ni). Blok na blo ku
i brak miej sca na ja ki kol wiek te -
ren do za ba wy i od po czyn ku. Ta -
kie po dej ście ów cze snych pla ni -
stów po ku tu je do dzi siaj.

– Na zwa osie dla zo sta ła przy ję -
ta po przez gło so wa nie sa mych
miesz kań ców. Pa mię tam, że jak
by łem dziec kiem, ktoś ze spół -

dziel ni czy urzę du mia sta cho dził
i zbie rał gło sy na kil ka pro po zy cji
na zwa nia osie dla. Wy gra ła na zwa
„Osie dle Mło dych”, po nie waż
miesz ka ło tu du żo mło dych ma -
łżeństw po sia da ją cych na wet
po kil ko ro dzie ci. Sam mam
trzech bra ci. U są sia dów na do le
i na gó rze rów nież by ła czwór ka
– wspo mi na rad ny Pa weł Le wan -
dow ski, któ ry wy cho wał się
na Osie dlu Mło dych.

Co zmieniło się od tego
czasu? Sporo

Ma my la tar nie, miej sca par kin -
go we, wy bu do wa no mu ro wa ne ga -
ra że – kie dyś by ły to pro wi zor ki
z bla chy, a w jed nym z nich ho do -
wa no go łę bie. Te raz jest ina czej.
Z bie giem lat ocie plo no blo ki, uru -
cho mio no sta łe po łą cze nia au to bu -
so we z War sza wą (kie dyś, chcąc

do stać się bez sa mo cho du do cen -
trum Le gio no wa lub do War sza wy,
na le ża ło iść pie szo na sta cję PKP
Le gio no wo Przy sta nek lub na pę -

tlę przy ul. Mic kie wi cza), w koń cu
wy bu do wa no bo isko i plac za baw.

Nie ste ty, po dob nie jak in ne le -
gio now skie osie dla, jest ta kże
moc no nie spój nie ko lo ry stycz nie:
ma my blo ki be żo we, lek ko zie lo -

ne, po ma rań czo we, a ta kże wy ję te
ro dem z lat 80-tych – po kry te cha -
rak te ry stycz ną dla te go okre su
kost ką. Ma my sta re i no we, brud -
ne i czy ste – w za le żno ści od wi dzi -
mi się i spraw no ści ad mi ni stra to ra.

No we ob li cze ma też naj wa -
żniej sza w tej czę ści mia sta uli ca
– Su wal na. W la tach 80-tych by ła
peł na dziur, wy sy pa na pia chem
i żwi rem.

– Pa mię tam do dziś dro gę cho -
cia żby do ko ścio ła. Nie spo sób by -
ło do trzeć gdzie kol wiek nie bru -
dząc bu tów i spodni. Al bo wpa da -
ło się w ka łu że, al bo przy sło necz -
nej po go dzie wszę dzie uno sił się
kurz – wspo mi na Le wan dow ski.

A te raz?
Oko li ca ma in ne pro ble my. Te -

raz Osie dlem Mło dych rzą dzą
„sta cze”. Sto ją pod skle pa mi, sto -

ją na ro gach ulic. Za cze pia ją, beł -
ko czą, śmier dzą. I nie ma na nich
ra dy, prze cież teo re tycz nie są zu -
peł nie nie szko dli wi.

– Uda ło mi się uzy skać zgo dę
na prze nie sie nie ka me ry mo ni to rin -
gu z blo ku A na la tar nię ko ło pę tli
au to bu so wej, tak aby mo gła ona
ob ser wo wać te ren przed skle pa mi
i pre wen cyj nie za po bie gać chu li -
gań skim za cho wa niom w po bli żu
blo ku nr 6 – mó wi Pa weł Le wan -
dow ski i pod kre śla, że już wkrót ce
na osie dlu ma po ja wić się wię cej
pa tro li stra ży miej skiej i po li cji.

Z po zy tyw nych in for ma cji: póź -
ną je sie nią te go ro ku lub na wio -
snę przy szłe go zo sta nie uło żo ny
nie mal pół ki lo me tro wy od ci nek
chod ni ka wzdłuż Su wal nej, po -
wsta nie też za to ka au to bu so wa
dla li nii 731 ja dą cej w stro nę sta -
ro stwa. Po pra wi się też bez pie -
czeń stwo pie szych, po nie waż po -
ja wią się azy le dla prze chod niów,
tak aby mo żna by ło prze cho dzić
przez uli cę na ra ty, z po sto jem
na wy sep ce.

AS

Osiedle Młodych: 30 lat minęło
� Gołębie w blaszanym garażu, kurz i błoto wiejskich dróg oraz brak dojazdu do reszty miasta – takiego obrazu
Osiedla Młodych dawno już nie pamiętamy.

Teraz
osiedlem Młodych rządzą
„stacze”. Stoją
pod sklepami, stoją
na rogach ulic.
Zaczepiają, bełkoczą,
śmierdzą. I nie ma
na nich rady, przecież
teoretycznie są zupełnie
nieszkodliwi.



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

No bo prze cież nie na szych,
praw da? My za wsze za cho wu je my
się wspa nia le: ustę pu je my miej -
sca, mu zy ki słu cha my tyl ko przez
słu chaw ki… To czym tak bar dzo
grze szą „ci dru dzy”?

Oku pu ją drzwi
Zaj mu ją miej sce. Fakt. To, że

sie dzą ce, to już stan dard. Jed nak
po pu lar ność zy sku je no wa mo da
– oku po wa nie drzwi. Au to bus mo -
że być pu sty – a sta nie ta ki je den,
nie rzad ko z dru gim i stoi. Nie, że
za raz wy sia da. Pół tra sy tak prze -
stoi, cza sa mi na wet wy sia da jąc, że -
by mo żna by ło wsiąść. I wra ca
na miej sców kę przy drzwiach.
Czort wie – mo że ktoś lu bi pa trzeć
na mi ga ją cy nie mal pod sto pa mi
as falt? Zresz tą – jak chce, to niech
stoi. Ty le, że w przy pad ku ko niecz -
no ści ewa ku acji bę dą pro ble my
z awa ryj nym otwie ra niem drzwi…

Sie dzi ja kiś ta ki… roz kra czo ny
A sko ro już o sie dzą cych miej -

scach – sze ro ko roz sta wio ne ko la -
na. Co praw da dys pla zja sta wu bio -
dro we go to po wa żne scho rze nie,
ale trud no przy pusz czać, że na gle
się roz wi nę ła wśród mło dzie ży.
A mo że to nie wi na bio der, tyl ko

per ma nent na wa da mię śni przy wo -
dzi cie li ud? Cho ciaż na mię śnie
u do tknię tych ze spo łem sze ro kie go
roz sta wu ko lan nie ma co na rze kać
– bez tru du dźwi ga ją za wie szo ny
na wzmian ko wa nych ko la nach ple -
cak. I cóż po ra dzić, że sie dzą cy
obok mu si to le ro wać co chwi lę
pyr ga nie ty mi ko la na mi?

A miej sce przy oknie wol ne…
Sia da nie „z brze gu” w nie za tło -

czo nym au to bu sie. Też po tra fi de -
ner wo wać. Dla cze go pa sa że ro wie
nie po tra fią za jąć miej sca
przy oknie – za kła da jąc, oczy wi -
ście, dłu ższą pod róż niż dwa przy -
stan ki – i dać szan sę na za ję cie
wol ne go tym, któ rzy wsie dli póź -
niej? Nie trze ba by się prze py -
chać, trą cać – ale nie. Te miej sca
bli żej przej ścia ja kieś lep sze są?
O, al bo jesz cze do dat ko wo ukła -
da nie na sie dze niu od okna to reb
i sia tek. Re zer wa cja dla przy ja -
ciół ki, co wsią dzie na na stęp nym,
czy jak?

Muzyka, która nie łagodzi
obyczajów

Dość o miej scach. Mu zy ka ła -
go dzi oby cza je, po dob no. Chy ba,
że to mu zy ka pusz czo na z ko mór -

ki, któ rej ja kość nie dość, że jest
gor sza od dy cha wicz ne go dziu ra -
we go tłu mi ka tra ban ta, to jesz cze
do rów nu je mu gło śno ścią. I nie
ma zna cze nia, czy to Haydn czy
Week end. Chcesz po słu chać mu -
zycz ki? Użyj słu cha wek. Współ -
pa sa że ro wie nie mu szą po dzie lać
two ich gu stów. A po za tym, jak

się uprzeć, mo żna to pod cią gnąć
pod pu blicz ne od twa rza nie
– a wów czas ZA iKS się kła nia.

Al bo pach nie al bo śmier dzi
Hi gie na. A w za sa dzie jej brak.

Cho ciaż w dru gą stro nę też to
dzia ła – prze per fu mo wa ni osob -
ni cy płci oboj ga są rów nie mor -
der czy w ko mu ni ka cji co ci, któ -
rzy o my dle sły sze li z opo wia dań
pra bab ci. Lu dzie, myj cie się!

Czo snek dla zdro wia…
Nie współ pa sa że rów

Je dze nie. Nie o to cho dzi, że
z ke ba bem czy in ny mi lo da mi
do tram wa ju wsia dać nie mo żna.
By wa i tak, że ktoś ob jadł się te go
czosn ku i nie zwa ża jąc na woń
do by wa ją cą się z ja my ust nej idzie
mię dzy lu dzi. Jest pro sty spo sób:
żu cie na tki pie trusz ki. Za bi ja za -
pa chy z ust. Mo że i na krót ko, ale
na jaz dę au to bu sem wy star czy.

Tu obo wią zu je pierw szeń stwo!
O, al bo przy stan ki. Pod je żdża -

my, chce my wy siąść – i się nie da.
Przy drzwio wi sta cze? A ja kże, tyl -

ko ze wnętrz ni. Oto bo wiem
na przy stan ku zgro ma dził się już
tłum żąd ny miejsc w po jeź dzie
i sztur mu je drzwi. Pierw szeń stwo
dla wy cho dzą cych? No skąd!

Gap cio
In na rzecz, że rów nie de ner wu -

ją ce jest, gdy tram waj już sta nął,
drzwi otwar te, kto miał wy siąść to
wy siadł i za czy na się wsia da -
nie. I wła śnie wte dy gap cio (al bo
gap cia, wszyst ko jed no) zry wa się
z sie dze nia z te le fo nem przy
uchu, bo się za ga dał i nie za uwa -
żył. A sko ro już o ga da niu – patrz
aka pit o mu zy ce. Gło śne roz mo -
wy o tym, co He niek mó wił o Go -
ś ce i co na to Be ata nie in te re su -
ją 99% współ pa sa że rów. Resz ta
to agen ci ob ce go wy wia du…

Prze sa dzo ne? Na pew no. Ale
też w wie lu punk tach praw dzi we.
Mo żna do pi sać jesz cze na mięt ne
dłu ba nie w no sie, po pra wia nie
ma ki ja żu, zdej mo wa nie bu tów…

No wła śnie – co jesz cze mo żna
do pi sać w ka te go rii „de ner wu ją ce
za cho wa nia współ pa sa że rów”?

TW Fu lik

Stacze przydrzwiowi? Są!

Szko ła po wsta ła w 1919 r., ale
wkrót ce zo sta ła prze nie sio na
do To ru nia, gdzie uczy ła się więk -
szość ofi ce rów sta cjo nu ją cych
w Le gio no wie wojsk ae ro nau tycz -
nych. 2. Ba ta lion Ba lo no wy sfor -
mo wa no w 1929 r. pod do wódz -
twem pod puł kow ni ka Ju lia na Sie -
le wi cza, a je go naj wa żniej szym wy -
po sa że niem by ły fran cu skie ba lo -
ny ob ser wa cyj ne Ca qu ot, od pew -
ne go mo men tu pro du ko wa ne ta -
kże w Pol sce. W pierw szych
dniach II woj ny świa to wej od dział
skie ro wa no do obro ny War sza wy,
jed nak po so wiec kim ata ku zo stał
on prze rzu co ny na front wschod ni.

Le gio now scy ba lo nia rze by li jed -
nak nie tyl ko woj sko wy mi, ale ta -
kże spor tow ca mi.

– Ta cy za wod ni cy jak Fran ci -
szek Hy nek czy Zbi gniew Bu -
rzyń ski wy gry wa li za wo dy o mię -
dzy na ro do wej ran dze, jak Pu -
char Gor do na Ben net ta – opo -
wia da dr hab. Ja cek Szcze pań ski,
dy rek tor Mu zeum Hi sto rycz ne go
w Le gio no wie.

I co sta ło się z tą wspa nia łą hi -
sto rią? Dziś po wpi sa niu w Go -
ogle ha sła „ba lo ny Le gio no wo”
naj ła twiej zna leźć… ofer tę ba lo -
nów re kla mo wych. Smut ne.

DG

Balony nad Legionowem
� O wojskowej historii Legionowa słyszał każdy, ale mało kto wie, że przed II wojną
światową istniały w polskim wojsku formacje balonów wojskowych. Właśnie
ukazała się książka o Oficerskiej Szkole Aeronautycznej.

Osiem najbardziej irytujących nawyków pasażerów
� Wspominaliśmy już kiedyś o denerwujących pasażerach. Było też o tym, czy można tramwajem przewieźć martwego kota. Tym razem
spróbujmy stworzyć listę denerwujących zachowań współpasażerów. Z lekkim przymrużeniem oka.



Ulica Ki sie lew skie go w Cho to -
mo wie i Par ko wa w Le gio no wie to
wła ści wie ta sa ma dro ga, ale już
na pierw szy rzut oka dzie li je bar -
dzo du żo. Sze ro ka i ma ją ca ure -
gu lo wa ne po bo cze Par ko wa
za gra ni ca mi mia sta nie tyl ko
zmie nia na zwę, ale zwę ża się i za -
czy na przy po mi nać osie dlo wą
ulicz kę. W Cho to mo wie nie ma
już chod ni ka, a ogro dze nia wie lu
jed no ro dzin nych do mów są sia du -
ją bez po śred nio z jezd nią. Kil ka
lat te mu na wnio sek miesz kań ców
uli cę prze kształ co no w stre fę za -

miesz ka nia, su ge ru jąc kie row com,
że by ko rzy sta li z ul. Piu sa XI. Ci
jed nak nie chcą nad kła dać dro gi
i pę dzą do Le gio no wa przez stre fę
za miesz ka nia. Ogra ni cze nie pręd -
ko ści do 20 km/h to fik cja.

Zwol nij!
Miesz kań cy Cho to mo wa pró bu -

ją wal czyć z pi ra ta mi dro go wy mi
me to da mi par ty zanc ki mi. Na jed -
nym z mu ro wa nych ogro dzeń ktoś
na ma lo wał ogra ni cze nie pręd ko -
ści i no wy, nie zna ny znak: zwol nij!
Jak wi dać umiesz czo ne na jezd ni

pro gi zwal nia ją ce nie wy star czą.
Nie ty po we ozna ko wa nie wi dać też
na as fal cie przy nie bez piecz nym
skrzy żo wa niu z Po lną, na któ rym
nie spo sób za uwa żyć nad je żdża ją -
ce go z pra wej i ma ją ce go pierw -

szeń stwo po jaz du. Zde cy do wa nie
bra ku je tam zna ku „stop”.

We wrze śniu na Par ko wej zu -
peł nie zmie nio no or ga ni za cję ru -
chu, wpro wa dza jąc trzy skrzy żo -
wa nia rów norzędne: z Czar niec -
kie go, Het mań ską i Pla ter. I to
dzia ła, sa mo cho dy je żdżą wol niej.
Na Ki sie lew skie go zna ki i pro gi
jed nak nie dzia ła ją. Dla cze go?

DG
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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!

Chotomów: partyzanci przeciwko piratom
� Mieszkańcy Chotomowa sami rysują znaki drogowe. Innej drogi porozumienia z kierowcami pędzącymi obok
swoich domów nie znaleźli.

Nie, że by śmy z gó ry za kła da li,
że to strasz na ko bie ta i mę czy
wnu ki, ale… Bo sa mi zo bacz cie:
zgło si ła na po li cję roz bój, ja kie go
do ko na no na jej czter na sto let nim
wnucz ku. Rzecz się mia ła w Cho -
to mo wie, chło pak je chał na ro we -
rze uli cą Ko le jo wą, gdy na pa dło
go trzech mę żczyzn i ob ra bo wa ło
z ko mór ki war tej 400 zł.

Kie dy jed nak do szło do prze -
słu cha nia sa me go po krzyw dzo ne -

go, mło dzie niec szyb ko przy znał,
że na pa du nie by ło, ko mór kę
gdzieś po siał, a że by bab cia się
nie zło ści ła, ra bu nek wy my ślił.

Te raz chło pak tra fi pod sąd dla
nie let nich. W su mie, chy ba bar -
dziej opła ca ło się zno sić gniew
bab ci. No bo co? Ka za ła by mu
zjeść nie tyl ko mię sko, ale ta kże
ziem niacz ki za ka rę?

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

Czy babcie są straszne?
� Zdecydowana większość ludzi stwierdzi, że babcia to
najlepsza osoba pod słońcem. Bo to i nakarmi,
i pocieszy, i wspomoże w każdy możliwy sposób…
Tymczasem jedna z babć w Chotomowie chyba taka
wspaniała nie jest…

To jed na z naj nie bez piecz niej -
szych dróg w oko li cy – kie row cy
nie zwra ca ją uwa gi na zna ki, je -
żdżą za szyb ko i zbyt nie uwa żnie.
Tyl ko w tym ro ku do szło tu
do dwóch śmier tel nych wy pad -
ków, co skło ni ło urzęd ni ków
do przy spie szo nych dzia łań, by
po pra wić bez pie czeń stwo.

No wa or ga ni za cja ru chu na ob -
wod ni cy ma być wpro wa dzo na
jesz cze w tym ro ku. Ge ne ral na
Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to -
strad po zy tyw nie za opi nio wa ła
pla ny wpro wa dze nia no wych zna -
ków. Pro jekt uwzględ nia po pra wę

bez pie czeń stwa ru chu dro go we go
przez wpro wa dze nie ogra ni czeń

pręd ko ści, usta wie niu zna ków
ostrze gaw czych na tle flu ore scen -
cyj nym in for mu ją cych o po ru sza -
niu się dzie ci na przej ściu dla pie -

szych i bu do wy miej sca do kon tro -
li po jaz dów. W re jo nie skrzy żo wa -
nia ob wod ni cy z uli cą Aka de mij ną
po ja wią się zna ki o zmien nej tre ści
z ra da rem – „Uwa ga Zwol nij 50
km/h”. W pla nach jest wpro wa -
dze nie ogra ni cze nia pręd ko ści
do 70 km/h po mię dzy skrzy żo wa -
nia mi, a w re jo nach skrzy żo wań
do 50 km/h. Uzu peł nio ne zo sta ną
rów nież bra ku ją ce ba rie ry w pa sie
po mię dzy jed ną a dru gą jezd nią.

A w przy szłym ro ku zo sta nie
usta wio ny fo to ra dar. Bę dzie bez -
piecz niej?

AS

Wkrótce wolniej na obwodnicy
� Pod koniec sierpnia zapowiadaliśmy wprowadzenie zmian na obwodnicy Jabłonny.
Teraz już jest pewne, że zmiany zostaną wprowadzone szybciej niż zapowiadano.

Ograniczenie
prędkości do 20 km/h to
fikcja.

W rejonie
skrzyżowania obwodnicy
z ulicą Akademijną
pojawią się znaki
o zmiennej treści
z radarem – „Uwaga
Zwolnij 50 km/h”.

źródło: w
w

w.strazlegionow
o.pl



25 paź dzier ni ka, mię dzy 12.30
a 15.00 trze ba się spo dzie wać na -
tę żo ne go ru chu ro we ro we go

na uli cach Le gio no wa. Pe le ton ru -
szy spod ZSP nr 2 na Ja giel loń -
skiej, by prze je chać na Ko le jo wą

– tam zo sta nie uro czy ście otwar ta
ście żka ro we ro wa. Póź niej po wrót
na Ja giel loń ską 67, gdzie po wsta -
nie tym cza so we mia stecz ko ru chu
dro go we go, sta ną też punk ty kon -
tro li tech nicz nej jed no śla dów i bę -
dą od by wać się ani ma cje dla dzie -
ci oraz za ję cia fit ness dla do ro -
słych. Punk tem kul mi na cyj nym
bę dzie wy pusz cze nie w nie bo ba -
lo ni ków – punk tu al nie o 15.00.

Za pra sza my!
(red)

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. 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.

Ma ra ton fil mo wy „Hob bit”
24.10, godz. 17.00 – ma ra ton fil mo wy „Hob bit”.
Sa la kon cer to wa w Wie li sze wie, ul. Mo dliń ska 1.

Warsz ta ty ro dzin ne w Mu zeum Hi sto rycz nym
26.10, godz. 11.00 – ko lej ne spo tka nie z cy klu warsz ta -

tów ro dzin nych. Tym ra zem uczest ni cy prze nio są się
w świat sta ro żyt nych Egip cjan i ich pięk nej kró lo wej
– Kle opa try. Mu zeum za pra sza na pro jek cję fil mu „Aste -
rix i Obe lix: Mi sja Kle opa tra” z ko men ta rzem hi sto rycz -
nym oraz na wspól ne za ję cia pla stycz ne. Wstęp wol ny.

Mu zeum Hi sto rycz ne w Le gio no wie, ul. Mic kie wi -
cza 23, tel. 22 784–59–88.

Hal lo we en Par ty i bar dzo strasz ne warsz ta ty
31.10, godz. 16.30 – Hal lo we en Par ty – dzie ci zro bią

lam pio ny, po ma lu ją dy nie, nie to pe rze i in ne stra szy dła.
Ce na bi le tów: 30 zł (re je stra cja na stro nie internetowej

www.tre eco lor.edu.pl) lub 35 zł – w dniu im pre zy.
Tree Co lor – Cen trum Kre atyw ne
ul. Pił sud skie go 6, tel. 608–665–839.

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.

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.

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

Ar tyst ka za gra kon cert „Re -
mem be ring Ni na & Ab bey”, któ -
ry jest po świę co ny po sta ciom Ni -

ny Si mo ne oraz Ab bey Lin coln.
Usły szy my naj więk sze prze bo je
z re per tu aru Ni ny Si mo ne, m.in.
„My Ba by Just Ca res For Me”,
„Don't Let Me Be Mi sun der sto -
od”, „I Want a Lit tle Su gar in My
Bowl” czy „Li lac Wi ne”.

Bi le ty w ce nie 50 zł do na by cia
w MOK Le gio no wo, Nor wi da 10.

8 li sto pa da, godz. 19.00
Sa la wi do wi sko wa w ra tu szu,

Le gio no wo, ul. Pił sud skie go 41.
(red)

Aga Zaryan wystąpi w ratuszu
� 8 listopada w sali widowiskowej legionowskiego
ratusza wystąpi Aga Zaryan.

źródło: W
ikipedia

Lekkie baloniki przejadą przez Legionowo
� „Bądź lekki jak balonik!” – pod tym hasłem legionowski urząd zaprasza
na imprezę rowerową.

� W działe „Dokąd z dzieckiem” informujemy o ciekawych wydarzeniach, przedstawieniach
i imprezach, na które warto wybrać się  z pociechami.
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Kim jest ten sto sun ko wo no wy
le gio now ski sa mo rzą do wiec?
Kon rad Mi chal ski ma 30 lat, jest
ka wa le rem. Od czte rech lat peł ni
funk cję rad ne go mia sta. Ma wy -
kształ ce nie wy ższe, uzy skał ty tuł
ma gi stra in ży nie ra sys te mów in -
for ma tycz nych, ukoń czył Woj sko -
wą Aka de mię Tech nicz ną.

Co jego zdaniem trzeba
zmienić w Legionowie?

– Ogól nie: trze ba pil nie zmie -
nić nie udol ną wła dzę. Bar dziej
szcze gó ło wo: trze ba zrów no wa -
żyć bu dżet i zro bić je go au dyt.
Na le ży wdro żyć od po wied nie
pro gra my za chę ca ją ce wszyst kich
miesz ka ją cych do pła ce nia po -
dat ków w mie ście. To zwięk szy ło -
by do cho dy. Trze ba za jąć się le -
gio now ski mi in we sty cja mi: nie -
do koń czo nym Cen trum Ko mu ni -
ka cyj nym, zły mi roz wią za nia mi
na przej ściach dla pie szych
przy sta cjach PKP, nie po sze rzo ną
dro gą kra jo wą nr 61 – trze ba się
za brać do pra cy i ostro za cząć
za bie gać, by to wszyst ko po pra -
wio no. No i mój ko nik, czy li ko -
mu ni ka cja. Po win no być wię cej
au to bu sów, zwłasz cza li nii 731
– mó wi Kon rad Mi chal ski i do -
da je, że je go zda niem pre zy dent
Ro man Smo go rzew ski sam znie -
chę ca lu dzi do sie bie.

Czym?
– Aro ganc kim sty lem by cia, od -

wró ce niem się od re al nych pro -
ble mów miesz kań ców, cią gły mi
pod wy żka mi po dat ków i opłat:
za wo dę i ście ki, za śmie ci, utrud -
nia niem ży cia lu dziom choć by po -
przez nie udol ne od śnie ża nie dróg
zi mą, li kwi da cją po trzeb nych in -
sty tu cji (MO SiR, bi blio te ki), wy -
prze da żą ma jąt ku miej skie go
(dział ki w cen trum mia sta) – wy li -
cza Mi chal ski.

W je go pro gra mie wy bor czym
znaj du je my też m.in. li kwi da cję
dwu zmia no we go cza su pra cy
w szko łach, do pro wa dze nie
do mo der ni za cji dro gi nr 61.
Obie cu je też re mont sta cji ko le jo -
wej Pia ski i bez piecz ne przej ście
przez to ry.

Smo go rzew ski: bądź my re al ni
Ro man Smo go rzew ski zna ny

jest wszyst kim, jed nak przy po -
mnij my też i je go syl wet kę. Ma 42
la ta, jest żo na ty, ma 6-let nie go sy -
na Oska ra. Też ma wy kształ ce nie
wy ższe, zdo był ty tuł ma gi stra
na Wy dzia le Hi sto rycz nym Uni -
wer sy te tu War szaw skie go, ukoń -
czył rów nież stu dia po dy plo mo -
we: Stu dium Praw no -Sa mo rzą do -
we PAN i Psy cho lo gię Za rzą dza -
nia Per so ne lem na Uni wer sy te cie
War szaw skim. Pre zy den tem Le -
gio no wa jest od 12 lat.

Kry ty ku je oczy wi ście pro gram
swo je go prze ciw ni ka. – Kon rad
Mi chal ski od czte rech lat jest rad -
nym miej skim w Le gio no wie.
Przez ten czas, po mi mo mo żli wo -
ści wy ni ka ją cych z za sia da nia w ra -
dzie, nie pod jął się pró by roz wią za -
nia żad ne go z po ru sza nych w swym
pro gra mie pro ble mów. Więk szość
z wy su wa nych po stu la tów, o czym
po win na wie dzieć oso ba spra wu ją -
ca je go obec ną funk cję, jest po za
usta wo wy mi kom pe ten cja mi sa mo -
rzą du gmin ne go – mó wi Ro man
Smo go rzew ski i pod kre śla, że pro -
gram wy bor czy Mi chal skie go to
sze reg pu stych obiet nic nie mo żli -
wych do zre ali zo wa nia na szcze blu
mia sta.

– Pod ta kim pro gra mem mógł -
by pod pi sać się ka żdy z miesz kań -
ców Le gio no wa, gdyż jest to li sta
do sko na le zna nych nam pro ble -
mów, któ re tra pią mia sto od wie -
lu lat. Wszy scy wie my, że ko niecz -
na jest li kwi da cja „wą skie go gar -
dła” na Ze grzyń skiej, że przy da -
ło by się ko lej ne przej ście bez ko li -
zyj ne przez to ry, że pe ron na sta -
cji PKP Le gio no wo Pia ski po wi -
nien być wy re mon to wa ny. Nie le -
ży to jed nak w kom pe ten cjach ani
ra dy mia sta ani pre zy den ta. Ja ko
do świad czo ny sa mo rzą do wiec
wiem, że dla zdo by cia po par cia
w wy bo rach nie wol no skła dać
obiet nic nie mo żli wych do zre ali -
zo wa nia na szcze blu sa mo rzą du
– ar gu men tu je pre zy dent i przed -
sta wia swój pro gram wy bor czy,
a w nim m.in. ba sen re kre acyj no -
-spor to wy (na Pia skach), dru gi
żło bek miej ski, no we pla ców ki
spe cja li stycz nej opie ki zdro wot -
nej, li nia ZTM z wy god nym do -
jaz dem do me tra (!).

Za py ta li śmy pre zy den ta, jak wi -
dzi naj bli ższe czte ry la ta swo ich
rzą dów w od nie sie niu do spraw,
o któ rych wie lo krot nie pi sa li śmy:
jak choć by brak tu ne lu
w ul. Kwia to wej.

– Prze jazd w uli cy Kwia to -
wa/Han dlo wa zo stał zmo der ni zo -
wa ny przez za rząd cę – spół kę
PKP Pol skie Li nie Ko le jo we. Ko -
lej nie ma pla nów li kwi da cji tej
prze pra wy, nie ma jed nak ta kże
pla nów bu do wy w tym miej scu tu -
ne lu. Bu do wa prze pra wy pod -
ziem nej, jak mo gli śmy ob ser wo -
wać w uli cach Al. Kra kow ska/Al.
Róż, to in we sty cja skom pli ko wa -
na, dłu go trwa ła i bar dzo kosz tow -
na – li czo na co naj mniej w dzie -
siąt kach mi lio nów zło tych. Oczy -
wi ście bez ko li zyj na prze pra wa
przy obec nym cza sie ocze ki wa nia
przy szla ba nie jest po trzeb na, ale
sfi nan so wać ją po win no PKP,
a nie mia sto – nie po zo sta wia złu -
dzeń pre zy dent Smo go rzew ski.

W przy szłym ro ku miesz kań cy
War sza wy bę dą sa mo dziel nie de -
cy do wać, na co wy dać 50 mln zł
w ra mach bu dże tu oby wa tel skie -
go, to po nad 2,5 mln zł za ka żdą
dziel ni cę. Czy jest szan sa na wpro -
wa dze nie go w Le gio no wie?

– W tym ro ku prze zna czy li -
śmy 700 tys. zł na tzw. ini cja ty wy
lo kal ne – miesz kań cy de cy du ją
gdzie i co chcą za tę kwo tę stwo -
rzyć. Wa run kiem jest to, że ma to
być ma ła in we sty cja na ogól no do -
stęp nym te re nie, a re ali za cji pro -
jek tu od stro ny for mal no -or ga ni -
za cyj nej po dej mu je się przed sta -
wi ciel miesz kań ców. Dzię ki te mu
pro jek to wi po wsta ły lub zo sta ły
zmo der ni zo wa ne pla ce za baw,

bo iska, te re ny re kre acji. W przy -
szłym ro ku bę dzie my kon ty nu -
ować pro jekt.

A miej ski ro wer, rów nież
na wzór sto li cy?

– Po mysł do roz wa że nia po
uru cho mie niu Cen trum Ko mu ni -
ka cyj ne go. Przy po mi nam jed nak,
że w Le gio no wie od 2011 ro ku
funk cjo nu je cał ko wi cie bez płat na
(w prze ci wień stwie do Ve tu ri lo)
wy po ży czal nia ro we rów przy Are -
nie. Re ali zu je my jed nak pro -
jekt 10 sta cji ro we ro wych w naj -
czę ściej od wie dza nych punk tach
mia sta – do da je.

Czy planowane są zmiany
komunikacyjne?

W paź dzier ni ku rad ni za gło su ją
w spra wie stre fy bi le to wej War -
sza wa+. Pla nu je my wpro wa dze -
nie tej ta ry fy w Le gio no wie. Nie -
ustan nie sta ra my się o uspraw nie -
nie ko mu ni ka cji au to bu so wej
– miesz kań cy pod no szą ko niecz -
ność do jaz du jed ne go z au to bu -
sów do me tra. Nie ste ty, pę tla
na Mło ci nach nie przyj mie ko lej -
nej li nii, al ter na ty wą wy da je się
być au to bus do tram wa ju pro wa -
dzą ce go do sta cji me tra. Przy po -
mi nam jed nak, że Le gio no wo ma
bez po śred nie po łą cze nie z me -
trem li nia mi Szyb kiej Ko lei Miej -
skiej S3, S9 i Ko lei Ma zo wiec kich
– mó wi Smo go rzew ski.

AS

Michalski kontra Smogorzewski
� Już 16 listopada będziemy wybierać nową radę miasta i prezydenta. Kandydatów na najwyższy stołek w mieście jest dwóch. Czy Konrad
Michalski ma w ogóle szansę zagrozić panującemu niepodzielnie od trzech kadencji „Romanowi Wielkiemu”?

Roman Smogorzewski

Konrad Michalski



Ja giel loń skiej i Ka zi mie rza
Wiel kie go – na dział ce sprze da nej
wio sną przez mia sto.

Atrak cyj ną dział kę u zbie gu Ja -
giel loń skiej, Mic kie wi cza i Ka zi -
mie rza Wiel kie go ku pił wio sną
Za kład Bu dow la no -Re mon to wy
„Bu drem” z Ostro wa Wiel ko pol -
skie go. Wy dał na nią nie mal 9,1
mln zł. Te ren na ty łach Mu zeum
Hi sto rycz ne go, o wiel ko ści 1,5
hek ta ra, sprze da no do pie ro
za trze cim po dej ściem. Plan za go -
spo da ro wa nia prze wi du je tam
„za bu do wę miesz ka nio wą wie lo -
ro dzin ną i usłu gi oraz te ren par -
ków i zie leń ców”. I wszy scy spo -
dzie wa li się no wo cze sne go bu -
dyn ku miesz kal ne go.

Na oba wy lo kal nych przed się -
bior ców, że sta nie tu ko lej ny mar -
ket, pre zy dent Ro man Smo go -
rzew ski od po wia dał: – Po tym, jak
pod pi sa li śmy akt no ta rial ny
i dział ka zmie ni ła wła ści cie la, zgła -
sza ją się obu rze ni przed się bior cy.
Mo im zda niem na ta kie roz mo wy
był czas wcze śniej, przed sfi na li zo -

wa niem sprze da ży. Lo kal ni przed -
się bior cy mie li czas, aby stwo rzyć
kon sor cjum i ku pić ten te ren.

Jest i wnio sek
Pół ro ku póź niej no wy wła ści -

ciel dział ki zło żył do sta ro stwa
dwa wnio ski o wy da nie po zwo le -
nia na bu do wę.

– Wpły nął do nas wnio sek o wy -
da nie po zwo le nia na bu do wę
dwóch bu dyn ków wie lo ro dzin nych
i usłu go wo -han dlo we go na dział ce
po ło żo nej u zbie gu ulic Ja giel loń -
skiej i Ka zi mie rza Wiel kie go – po -
twier dza Jo an na Kaj da no wicz z le -
gio now skie go sta ro stwa.

Co jest we wnio skach? Ten do ty -
czą cy bu dyn ków wie lo ro dzin nych
jest po dzie lo ny na eta py. W pierw -
szym pla no wa na jest bu do wa par -
kin gu na ziem ne go z 40 miej sca mi
po sto jo wy mi. Dru gi za kła da po sta -
wie nie dwóch blo ków z ga ra żem
pod ziem nym oraz pla cu za baw.

Ko lej ny wnio sek do ty czy bu do -
wy skle pu – czy li zi ścił się sce na -
riusz, któ re go tak oba wia li się

kup cy i wła ści cie le oko licz nych
skle pów. Pla ców ka bę dzie mia ła
po nad 1700 m2,74 miej sca par kin -
go we i jed ną kon dy gna cję. Brzmi
zna jo mo?

Od ja kie goś cza su krą ży po gło -
ska, że na ty łach mu zeum po wsta -
nie Lidl, bo wy star czy prze śle dzić
in we sty cje Bu dre mu i wy raź nie
wi dać, że w wie lu z nich po ja wia ją
się wła śnie mar ke ty tej mar ki.
Mó wi się też o udzia łach Li dla
w Bu dre mie. Aby uciąć spe ku la -
cje, za py ta li śmy u źró dła.

– Chcie li by śmy po in for mo wać,
że nie pro wa dzi my in we sty cji we
wska za nej lo ka li za cji w Le gio no -
wie – po in for mo wa ła An na Bi -
skup z sie ci Lidl.

Za py ta li śmy też po ten ta ta na
na szym ryn ku – wła ści cie la skle -
pów Bie dron ka – czy pla nu je ko -
lej ny mar ket w mie ście. Ta kich
pla nów nie ma.

Sam in we stor na brał wo dy
w usta. Nie chce kło po tów, sko ro
pod sta wo we go do ku men tu po -
zwa la ją ce go na roz po czę cie bu do -
wy wciąż jesz cze nie otrzy mał.

– Na tym eta pie nie po dam
żad nych szcze gó łów, naj wcze śniej
po wy da niu po zwo le nia na bu do -
wę. Na ra zie nic nie po wiem – od -
po wie dział na na sze py ta nia
przed sta wi ciel fir my Bu drem.

Nie ofi cjal nie mó wi się o tym,
że je śli po zwo le nia zo sta ną wy da -
ne, bu do wa blo ków i skle pu ru szy
już wio sną przy szłe go ro ku.

AS

Jed nak su per mar ket na ty łach mu zeum?
� Do sta ro stwa wpły nął wnio sek o po zwo le nie na bu do wę na dział ce sprze da nej
wio sną przez mia sto u zbie gu ulic Ja giel loń ska i Ka zi mie rza Wiel kie go.

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

Kon kret nie – ka mie ni cy przy
Ko ściusz ki 7. Bu dy nek po wstał
w 1931 ro ku, wła śnie się za koń czył
je go re mont, ale bu dow lań cy
przy współ pra cy z Mu zeum Hi sto -
rycz nym za dba li, by pod no wą ele -
wa cją nie znik nę ła hi sto ria. – Jej
wła ści cie lem był ku piec ży dow -
skie go po cho dze nia Blusz tejn Pej -
sach. Ro bo ty mu rar skie przy bu -
do wie do mu nad zo ro wał mistrz
Jan Po pław ski, twór ca naj więk -
szych le gio now skich ka mie nic
– wspo mi na dr hab. Ja cek Szcze -
pań ski, dy rek tor Mu zeum Hi sto -

rycz ne go, któ ry w po ło wie paź -
dzier ni ka od sło nił umiesz czo ną
na bu dyn ku ta bli cę pa miąt ko wą.

Przed II woj ną świa to wą w ka -
mie ni cy mie ści ły się lo ka le miesz -
kal ne i usłu go we, m.in. ga bi net
den ty stycz ny, sklep z ar ty ku ła mi
bła wat ny mi „Kor cza” oraz za kład
fo to gra ficz ny „Za chę ta”, w któ rym
chęt nie fo to gra fo wa li się żoł nie rze
z le gio now skie go gar ni zo nu – dla -
te go też pod czas uro czy sto ści od -
sło nię cia ta bli cy wy ko ny wa ne by ły
zdję cia „w kli ma cie” lat 30.

(wt)

Znasz historię kamienicy?
� Wiele budynków w Legionowie pamięta czasy
przedwojenne. I choć po niektórych trudno to dostrzec,
władze miasta postarały się, by pamięć o ich historii nie
zginęła. Przynajmniej w jednym przypadku.

Po wsta ją tu dwa peł no wy mia -
ro we bo iska te ni so we z ce gla stą
na wierzch nią. Bę dą ogro dzo ne
czte ro me tro wy mi pił ko chwy ta mi
i wy po sa żo ne we wła sne oświe -
tle nie – i bę dą ogól no do stęp ne.

Przy sa li za koń czo no już bu -
do wę chod ni ków i par kin gów,
trwa mon to wa nie oświe tle nia
oraz na sa dza nie zie le ni.

(red)

Nieporęt buduje korty
� Nawet jeśli niekoniecznie na poziomie Rolanda
Garrosa czy Wimbledonu, to od czegoś trzeba zacząć
– przy sali gimnastycznej w Nieporęcie trwa budowa
kortów tenisowych.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208





KUPIĘ DZIAŁKĘ
·Kupię działkę 508-644-253

NAUKA
·ROSYJSKI – Legionowo + Nieporęt tel.
22 772-51-60
·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

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
·Firma zatrudni Panów do
sprzątania/odśnieżania zamkniętych osiedli
mieszkaniowych na Białołęce, praca od zaraz, tel.
603-924-842

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 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. 502-280-72010

W mar cu te go ro ku za padł wy -
rok w pierw szej in stan cji na by łe -
go wi ka re go pa ra fii gar ni zo no wej.
Po sta wio no mu 17 za rzu tów,
w tym wy ko rzy sta nia sek su al ne go
osób ma ło let nich, sek su al ne go
nad uży cia sto sun ku za le żno ści,
wresz cie gwał tu. Na po cząt ku
stycz nia 2012 wte dy jesz cze ksiądz
zło żył do pro ku ra tu ry za wia do -
mie nie o groź bach sms -owych.
Au tor ką sms -ów oka za ła się by ła
chó rzyst ka, z któ rą miał ro mans.
Jak ze zna ła, po raz pierw szy
ksiądz mo le sto wał ją w 2007 ro ku,
a więc w chwi li, kie dy mia ła za le -
d wie 14 lat. Po ja kimś cza sie
dziew czy na za szła w cią żę, a wi ka -
ry miał za pła cić za abor cję.

Wy da lo no go z du cho wień stwa
za raz po po sta wie niu za rzu tów,
naj pierw za wie sza jąc w czyn no -
ściach, póź niej de cy zją Wa ty ka nu
cał ko wi cie usu wa jąc z gro na osób
wy świę co nych. Po wy ro ku za ska -
rżył de cy zję są du, uzna jąc, że ka ra
dzie się ciu lat wię zie nia jest za wy -
so ka. Sąd ape la cyj ny jed nak pod -
trzy mał wcze śniej szy wer dykt,
a sę dzia pod czas uza sad nia nia
wska zał, że gdy by zsu mo wać ka ry
za wszyst kie udo wod nio ne pe do fi -
lo wi czy ny, w wię zie niu spę dził by
on na wet czter dzie ści lat.

Po nad to za są dzo no dla ofiar
pe do fi la 90 tys. zł od szko do wa nia.
Wy rok jest pra wo moc ny.

(wt)

Były ksiądz prawomocnie skazany
� Były ksiądz z parafii wojskowej w Legionowie został
prawomocnie skazany na dziesięć lat więzienia
za gwałt na nieletniej.

Kie dyś to by ły cza sy… Gdy
w Le gio no wie sta cjo no wa ły du że
od dzia ły woj sko we, ich prze mar -
sze i przy się gi od by wa ły się za zwy -
czaj na ryn ku, ścią ga jąc wie lu wi -
dzów. Wi dać to na pre zen to wa nej
fo to gra fii, na któ rej wi dać ma sze -
ru ją cych żoł nie rzy wojsk ae ro nau -
tycz nych, zaj mu ją cych się ob słu gą
ba lo nów ob ser wa cyj nych.

A dziś? Ktoś kar mi go łę bie, ktoś
na bie ra wo dy oli go ceń skiej do ba -
nia ków, ktoś in ny pę dzi na sta cję
ko le jo wą. Nu da. Le gio now ski ry -
nek zmie nił się od cza sów przed -
wo jen nych nie do po zna nia.
Na gor sze czy na lep sze? To za le -
ży, czy wo li my tra dy cyj ny dla ma -
łych miast plac, na któ rym cza sem
od by wa ją się świę ta, de fi la dy i in -
ne im pre zy, czy – tak jak dzi siaj
– skwer, któ ry tyl ko z na zwy i z hi -
sto rii jest ryn kiem. Skwer -ry nek
był re mon to wa ny cał kiem nie daw -
no, jesz cze na po cząt ku po przed -
niej de ka dy sta ły przy nim drew -
nia ne do my. Przy wra ca nie hi sto -
rycz nej ro li i wy glą du ryn ków nie
za wsze koń czy się w oczach miesz -
kań ców do brze: wy re mon to wa ny
ostat nio za 6 mln zł ry nek we Wło -
cław ku uzna no po wszech nie
za „brzyd ki be to no wy plac”, choć
au to rom pro jek tu cho dzi ło o jed -
no znacz ne przy po mnie nie, że ry -
nek to ry nek, a skwer to skwer.

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

DG

Dawniej defilady, dziś nuda
� Tak prezentował się 2. Batalion Balonowy na legionowskim rynku w latach 30-tych.
Wojskowe przysięgi i defilady były sporą atrakcją dla mieszkańców miasta. Dziś wieje
w tym miejscu nudą.

A dziś? Ktoś kar mi go łę bie, ktoś na bie ra wo dy oli go ceń skiej
do ba nia ków, ktoś in ny pę dzi na sta cję ko le jo wą. Nu da.






