
Pod koniec października pisali-
śmy o możliwości włączenia się
miasta do systemu pozwalającego
mieszkańcom na kupno tańszych
biletów ZTM.

Teraz to już pewne, strefa W+
rozszerzy się o kolejną miejsco-
wość – dodać trzeba, że Legiono-
wo jest pierwszym tak dużym
miastem, które zdecydowało się
na wejście do tańszej strefy.

W zależności od liczby chęt-
nych na skorzystanie z oferty –
a będzie ona przeznaczona tylko

dla zameldowanych w Legiono-
wie – miasto szacuje kwotę do-
płat dla stołecznych transportow-
ców na dodatkowe 600 tysięcy
złotych, choć jeśli „pluswarsza-
wiaków” będzie więcej, kwota ta
może sięgnąć miliona. Tymcza-
sem nawet bez Warszawy+ mia-

sto dopłacało do komunikacji po-
nad 5 mln zł.

W tańszej strefie znajdują się
już sąsiedzi Legionowa: Marki

oraz Jabłonna. Ich mieszkańcy
kupują bilety długookresowe ta-
niej: cena biletu 30-dniowego
imiennego ważnego w obu stre-
fach to obecnie 210 zł. Posiadacz
karty mieszkańca z gminy, która
przystąpiła do oferty Warszawa+,
płaci za niego 196 zł. Oszczęd-
ność na bilecie 90-dniowym jest
jeszcze większa. Normalnie kosz-
tuje on 536 zł (na obie strefy). Po-
siadacz karty zapłaci za niego tyl-
ko 482 zł.

– Oferta będzie skierowana je-
dynie do zameldowanych miesz-
kańców naszego miasta, mam na-
dzieję, że będzie zachętą do za-
meldowania się i płacenia tutaj
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Dyżury redakcyjne: 

poniedziałek–piątek 1100–1800

tel. 519-610-432
redakcja@gazetaecho.pl

W przypadku
biletu kwartalnego
różnica w cenie dla
jednej osoby wyniesie 54
zł. W ciągu roku
oszczędność na taryfie to
216 zł.

dokończenie na stronie 3

Tańsze bilety od 1 stycznia
� Od 1 stycznia 2015 roku Legionowo włączy się do strefy biletowej Warszawa+. Odpowiednią
uchwałę podjęli już miejscy radni.

Z tańszych przejazdów będą mogli skorzystać tylko zameldowani w Legionowie



Pierw sze ki no w hi sto rii mia sta
ist nia ło na te re nie gar ni zo nu 2.
Puł ku Sa pe rów Ko le jo wych.
Przed wo jen ne Le gio no wo szczy -
ci ło się ta kże ki nem Baj ka (wcze -
śniej Tan cer ka) na ro gu Sien kie -
wi cza i Sie mi radz kie go, otwar tym
w la tach 30-tych i bę dą cym – uwa -
ga – jed nym z naj no wo cze śniej -
szych w Pol sce, bo udźwię ko wio -
nym. Wła ści ciel ki na, Hen ryk Go -
lik, spro wa dzał na le gio now ski
ekran naj now sze fil my pol skie
i za gra nicz ne, któ re mo żna by ło
oglą dać w jed nym z 300 fo te li.
Znisz czo ny pod czas II woj ny
świa to wej bu dy nek zo stał upań -
stwo wio ny i w 1952 r. uru cho mio -
no w nim świet nie zna ne star szym
czy tel ni kom ki no Ma zow sze.

– To by ła bar dzo wa żna in sty tu -
cja na kul tu ral nej ma pie Le gio no -
wa – wspo mi na dr hab. Ja cek
Szcze pań ski, dy rek tor Mu zeum

Hi sto rycz ne go. – By łem tam
po raz pierw szy ja ko dziec ko,
na ja poń skiej „Me cha go dzil li”. To
by ły la ta 70-te. Póź niej cho dzi łem
do Ma zow sza re gu lar nie, oglą da -
jąc tam pra wie wszyst kie no wo ści
fil mo we. Ostat nim fil mem, ja ki
tam obej rza łem, by ło „Prze słu -
cha nie” Ry szar da Bu gaj skie go.

Ma zow sze za mknię to w 1990 r.
i od te go cza su miesz kań cy Le gio -
no wa mu szą do je żdżać do kin
w War sza wie (naj bli żej jest
do CH Tar gó wek). Gdy kil ka lat
te mu po ja wi ła się wia do mość, że
na Bu kow cu sta nie ga le ria han -
dlo wa, na tych miast po ja wi ły się
na dzie je, że bę dzie w niej mul ti -
pleks. Nie ste ty oka za ło się, że fir -
ma Ba xley In ve st ment nie za pla -
no wa ła w swo im obiek cie po -
wierzch ni ki no wej. Le gio no wo
po zo sta nie 50-ty sięcz nym mia -
stem bez ki na.

I co te raz? Trze ba cze kać na no -
wą edy cję let nie go ki na ple ne ro we -
go. Al bo na otwar cie Ga le rii Pół -
noc nej, pla no wa nej na Bia ło łę ce
przy skrzy żo wa niu Mo dliń skiej
i Świa to wi da. Z cen trum Le gio no -
wa to „tyl ko” 10 km. Bu do wa ga le -
rii na Bia ło łę ce jest jed nak do kład -
nie tak sa mo za awan so wa na, jak

na Bu kow cu – cze ka na po zwo le nie
na bu do wę. Nie daw no na Tar cho -
mi nie otwar to za to stu dyj ne „Ki no
na bo ku”, w bu dyn ku Bia ło łęc kie go
Ośrod ka Kul tu ry przy ul. van Go -
gha 1. Te go, cze go ocze ku je więk -
szość wi dzów, czy li „Hob bi ta” czy
„Iron Ma na” oglą da ne go
przy akom pa nia men cie zja da ne go
gar ścia mi po pcor nu i pi tej gło śno
co li – tam jed nak nie uświad czy my.

DG

Kina w Legionowie nie będzie
� W galerii handlowej, która ma powstać na Bukowcu – nie będzie kina. Legionowo
do dziś nie jest w stanie nadrobić regresu kulturalnego, sięgającego już… 80 lat.
Pierwsze legionowskie kino powstało przed wojną.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Ka ba ret Hra bi, po wsta ły
na fun da men tach nie za po mnia nej
gru py Po tem, kon ty nu uje naj lep -
sze zie lo no gór skie tra dy cje. Po -
wsta ło już je de na ście pro gra mów
Hra bie go, w Le gio no wie za pre -
zen tu ją naj now szy: „Tak, że o”.

Bi le ty w ce nie 40 zł do na by cia
w MOK Le gio no wo.

20 li sto pa da, godz. 19.30. Sa la
wi do wi sko wa w ra tu szu, Pił sud -
skie go 41.

Zapraszamy!
(red)

Hrabi nas rozbawi
� Jeden z najlepszych polskich kabaretów wystąpi
w Legionowie w ramach Czwartków Kabaretowych.

I co teraz?
Pozostaje czekać
na nową edycję letniego
kina plenerowego. Albo
na otwarcie Galerii
Północnej, planowanej
na Białołęce
przy skrzyżowaniu
Modlińskiej i Światowida.
Z centrum Legionowa to
„tylko” 10 km.

Tu kiedyś stało legionowskie kino
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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.
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Po nad 10 tys. me trów kwa dra to -
wych na dwóch po zio mach, 300
miejsc par kin go wych, 30 skle pów –

to wszyst ko praw do po dob nie
pod ko niec 2015 ro ku po wsta nie
w koń cu u zbie gu Mru ga cza i Pił -
sud skie go. Po licz nych pe ry pe tiach
wy glą da na to, że zo sta ną wzno wio -
ne pra ce przy Ga le rii „Le gio no wo”.

Na par te rze za pla no wa no de li -
ka te sy „Piotr i Pa weł”. Do nich
bę dzie bez po śred nie wej ście
od ul. Sło wac kie go. Bę dzie
też CCC, dro ge ria He be i H&M.
Na pię trze na to miast znaj dzie się
Re se rved, Me dia Expert, Cropp
i Ho use. Na obu kon dy gna cjach

za pla no wa no ta kże spo ro ma łych
lo ka li. Obiekt ma mieć trzy wej -
ścia: bez po śred nio do su per mar -
ke tu, jed no od stro ny bu dyn ku
PGE i głów ne, umiej sco wio ne
od stro ny skrzy żo wa nia Pił sud -
skie go i Mru ga cza.

Ty le wy ni ka z in for ma cji za war -
tych na stro nie fir my Re ta il Con -
cept zaj mu ją cej się in we sty cją.
Sam in we stor, czy li Je rzy Petz
o szcze gó łach roz ma wiać nie
chce. Tłu ma czy, że to in for ma cje
we wnętrz ne i nie jest upraw nio ny
do ich udzie la nia.

Pro ble my, któ re po win ny za koń -
czyć się la da mo ment, roz po czę ły

się pod ko niec ubie głe go ro ku. Są -
sie dzi za uwa ży li błę dy w pro wa -

dzo nej in we sty cji i zło ży li za wia do -
mie nie do Po wia to we go In spek to -
ra tu Nad zo ru Bu dow la ne go o nie -
zgod no ści z pro jek tem. Nie ofi cjal -

nie wia do mo, że po szło o kil ka -
dzie siąt cen ty me trów – bu dy nek
był o ty le szer szy i wy ższy niż za kła -
dał pro jekt. Na bu do wie prze pro -
wa dzo no kon tro le, któ re po twier -
dzi ły nie pra wi dło wo ści. In we stor
mu siał spo rzą dzić pro jekt za mien -
ny. Wio sną PINB za ak cep to wał
pro jekt z po praw ka mi. Są sie dzi
bu do wy nie da li za wy gra ną i od -
wo ła li się, ale Ma zo wiec ki In spek -
to rat Nad zo ru Bu dow la ne go przy -

znał ra cję PINB. Te raz wszy scy za -
in te re so wa ni cze ka ją na osta tecz ne
roz strzy gnię cie spo ru, a sam in we -
stor na wy da nie de cy zji ze zwa la ją -
cej na wzno wie nie prac.

– Je śli urzę dy bę dą przy chyl ne,
pra ce wzno wi my w cią gu mie sią -
ca, a to ozna cza, że ter min otwar -
cia Ga le rii pod ko niec przy szłe go
ro ku był by jak naj bar dziej re al ny
– de kla ru je Je rzy Petz.

AS

Galeria w przyszłym roku?
� Wszystko wskazuje na to, że lada moment ponownie ruszą prace na budowie
centrum handlowego przy Piłsudskiego. Inwestor czeka na ostateczne decyzje.

Obiekt
ma mieć trzy wejścia:
bezpośrednio
do supermarketu, jedno
od strony budynku PGE
i główne, umiejscowione
od strony skrzyżowania
Piłsudskiego i Mrugacza.

po dat ków – mó wi pre zy dent Le -
gio no wa Ro man Smo go rzew ski.

Do ła do wa nie w War sza wie?
Mia sto za sta na wia się jesz cze,

jak roz wią zać kwe stię do ła do wy -
wa nia bi le tów, by zmi ni ma li zo wać
nie do god no ści miesz kań ców
z tym zwią za ne. Jed nym z pro ble -
mów, ja ki trze ba roz wią zać, jest
choć by lo ka li za cja punk tu wy da -
wa nia i do ła do wy wa nia kart – nie
mo że mie ścić się w „biu ro wej”
czę ści ra tu sza, bo wów czas po go -
dzi nach pra cy nie mo gli by z nie go
ko rzy stać miesz kań cy, z ko lei
w ho lu trze ba za dbać o do pro wa -
dze nie prą du i sie ci elek tro nicz -
nej oraz za bez pie czyć sprzęt kom -
pu te ro wy przed wan da la mi czy
zło dzie ja mi.

Ja błon na swój punkt ob słu gi
miesz kań ca, w któ rym mo żna wy -

ro bić kar tę, umiej sco wi ła
w Gmin nym Cen trum Kul tu ry
i Spor tu przy Mo dliń skiej 102. Ty -
le, że nie mo żna w nim za ku pić
bi le tu – na miej scu ist nie je tyl ko
mo żli wość wy peł nie nia for mu la -
rzy i fi zycz ne go zdo by cia Kar ty
Miesz kań ca. Jed nak aby z niej
w peł ni ko rzy stać, trze ba do dat -
ko wo od wie dzić je den z Punk tów
Ob słu gi Pa sa że ra w War sza wie –

czy li do trzeć np. na Dwo rzec
Wschod ni al bo do Me tra Mło ci -
ny. Wła śnie ta kiej nie do god no ści
chce unik nąć Le gio no wo, po dob -
nie jak i kło po tu, ja kie go bę dą
do świad czać miesz kań cy Ma rek –

oni ta kże przed łu żać wa żność
swo ich tań szych bi le tów bę dą mu -
sie li w sto li cy, bo punkt, w któ rym
do tych czas by ło to mo żli we, prze -
stał dzia łać w urzę dzie mia sta
z koń cem paź dzier ni ka.

Co za tem wy my ślą? Cza su po -
zo sta ło nie wie le.

(wt)

dokończenie ze strony 1

Tańsze bilety od 1 stycznia

Nie da się ukryć, że bar dzo stę -
sk ni li śmy się za me cza mi w naj -
wy ższej kla sie roz gryw ko wej. Rok
te mu by ła to dla nas no wość, tym
ra zem przy go tu je my się znacz nie
le piej. Trze ba wy grać jesz cze wie -
le spo tkań, że by cie szyć się awan -

sem. Ko lej ne wa żne przed na mi
już w so bo tę 8.11 o go dzi nie 19.00
na na szej Are nie. Przy by waj cie!
Je śli jesz cze nie by li ście na na -
szym me czu, war to to nad ro bić!
Pił ka ręcz na to wspa nia ła dys cy -
pli na, nie sa mo wi cie emo cjo nu ją -

ca, a ka żde zwy cię stwo sma ku je
le piej, kie dy mo żna się nim dzie -
lić z ki bi ca mi. KPR Le gio no wo
część dro gi do PGNiG Su per li gi
ma już za so bą. Do zo ba cze nia
na me czach.

MC

KPR Legionowo znów walczy
o PGNiG Superligę
� Mija już piąty rok, odkąd piłka ręczna porusza Legionowo! W tym sezonie
szczególnie! Nasi zawodnicy wygrali siedem spotkań w lidze i dwa w Pucharze
Polski i są głównym kandydatem do awansu do Superligi.
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Za le d wie trzy mie sią ce te mu,
opi su jąc pla no wa ną przez wła dze
mia sta wiel ką in we sty cję dla ro we -
rzy stów, py ta li śmy „Czy Le gio no wo
bę dzie ro we ro wą po tę gą?”. Wkrót -
ce ma zo stać otwar ty punkt ob słu gi
ro we rzy sty i aż dzie więć sta cji na -
praw czych – wię cej niż w któ rej kol -
wiek dziel ni cy War sza wy.

Ka żda z dzie wię ciu za da szo nych
sta cji na praw czych ma być wy po -
sa żo na m.in. w kom pre sor i sto ja ki
aż na 20 ro we rów, a w punk cie ob -
słu gi znaj dzie się ca łe sta no wi sko
ob słu gi ser wi so wej. W pierw szym
eta pie, do koń ca te go ro ku, wła -
dze mia sta za mie rza ły zbu do wać
dwie pierw sze sta cje za 71 tys. zł,
ale w za koń czo nym pod ko niec
paź dzier ni ka prze tar gu naj tań sza
ofer ta opie wa ła na 95 tys. zł. Naj -
tań sza i… je dy na.

– Naj ni ższa ofer ta by ła o po -
nad 20 tys. wy ższa niż kwo ta, ja ką
za re zer wo wa li śmy w bu dże cie,
więc pod czas ostat niej se sji ra dy

mia sta zwięk szy li śmy fun du sze
na ten cel, co po zwo li ło nam
prze pro wa dzić ko lej ny prze targ
i wy brać naj ko rzyst niej szą ofer tę
w wy so ko ści 83,7 tys. zł – mó wi
Ta ma ra Myt kow ska, rzecz nicz ka
urzę du mia sta. – Dwie pierw sze
sta cje są do fi nan so wa ne ze środ -
ków unij nych w wy so ko -
ści 23,33%.

Punk ty na praw cze sta ną do
9 grud nia przy sta cji Pia ski oraz
przy szko le pod sta wo wej na Za -
ko piań skiej. Ko lej nych osiem po -
wsta nie w przy szłym ro ku, praw -
do po dob nie rów nież z udzia łem
środ ków unij nych. Ich lo ka li za cja
nie jest jesz cze zna na.

– Przy wy bo rze lo ka li za cji bę dzie -
my sta ra li się uwzględ nić po trze by
miesz kań ców, na przy kład brak wy -
star cza ją cej licz by miejsc po sto jo -
wych dla ro we rów przy in sty tu cjach,
szko łach i miej scach prze siad ko -
wych – mó wi Myt kow ska.

DG

Miesz kań cy są za nie po ko je ni
ta ki mi po gło ska mi i py ta ją wprost:
czy za mknię cie przej ścia na Wy -
szyń skie go bę dzie ozna cza ło ko -
rzy sta nie z od da lo ne go tu ne lu?
Ta ka sy tu acja szcze gól nie do ku -
czy ła by uczniom Szko ły Pod sta -
wo wej nr 2, któ rych spo re gro no
miesz ka po dru giej stro nie to ro wi -
ska, a któ rzy po za mknię ciu prze -
jaz du mu sie li by cho dzić do oko ła,
by bez piecz nie dojść do szko ły.

Wła dze mia sta uspo ka ja ją – do -
pó ki nie bę dzie kład ki dla pie -
szych, prze jazd po zo sta nie. –
Kład ka ma po wstać w przy szłym

ro ku – mó wi Ta ma ra Myt kow ska,
rzecz nicz ka urzę du mia sta Le gio -
no wo. – Do te go cza su prze jazd
bę dzie funk cjo no wał nor mal nie.
Mia sto pod pi sa ło już umo wę
z PKP, na mo cy któ rej bie rze my
na sie bie kosz ty utrzy ma nia dró -
żni ka, do pó ki nie bę dzie bez -
piecz ne go przej ścia nad to ra mi.

Wła dze zde cy do wa ły się na pła -
ce nie pen sji dró żni ko wi, bo
w prze ciw nym wy pad ku ko le ja rze
za mknę li by prze jazd. Sko ro w po -
bli żu jest tu nel, prze jazd stał się
we dług nich zbęd ny.

(wt)

No we mu dy rek to ro wi szko ły
za le ży na bez pie czeń stwie – ob cy
ma ją się po pla ców ce nie krę cić.
Do po my słu in sta la cji do mo fo nu
prze ko nał ra dę ro dzi ców – pod -
kre śla jąc, że na sprzęt i mon taż
uda ło mu się zna leźć spon so ra.

Ar gu men ty są ja sne: nikt nie
wej dzie do szko ły ano ni mo wo
i bez kon kret ne go po wo du. Dzie -
ci nie bę dą mo gły z pla ców ki wy -
cho dzić sa me. Pew ne wąt pli wo ści
zgła sza już rad ny i jed no cze śnie
stra żak Le szek Smu niew ski z ra dy
ro dzi ców.

– Nie je stem prze ciw ny sa mej
idei. W związ ku z in for ma cją, że
pla no wa ny sys tem ma ta kże
za za da nie ogra ni czyć mo żli wość
wyj ścia ze szko ły dzie ciom (co mi
oso bi ście się nie po do ba), oraz że
pla no wa ny jest do mo fon nie zbyt
za awan so wa ny tech no lo gicz nie

(ze wzglę du na ogra ni czo ne pie -
nią dze), po dzie li łem się swo imi
uwa ga mi i wąt pli wo ścia mi – tłu -
ma czy Smu niew ski.

A do ty czą one przede wszyst -
kim sy tu acji awa ryj nej – np. po ża -
ru, po nie waż w przy pad ku ko -
niecz nej ewa ku acji, dzie ci nie bę -
dą mo gły sa me otwo rzyć drzwi.

– W sy tu acji alar mu, wszyst kie
drzwi ewa ku acyj ne (a zwłasz cza
głów ne wej ście) mu szą być na -
tych miast otwar te, a pro po no wa -
ne przez dy rek cję roz wią za nie, że
woź na od blo ku je do mo fon lub
we źmie klucz i otwo rzy drzwi, jest
moc no nie do sko na łe. Co je śli
w cza sie alar mu woź na o tym za -
po mni (bądź bę dzie za ję ta in ny mi
pra ca mi, czy po pro stu bę dzie
w to a le cie)? Kil ka set stło czo nych
dzie ci nie bę dzie mo gło wyjść.
Ge ne ral nie jest za sa da, że pod -
czas ewa ku acji mu si być za pew -
nio ne au to ma tycz ne otwar cie
wszyst kich mo żli wych wyjść. Sam
po mysł do mo fo nu nie jest zły, ale
re ali zu jąc go trze ba pa mię tać
o (no men omen) bez pie czeń stwie
dzie ci w tro chę więk szej ska li –
pod kre śla Le szek Smu niew ski,

któ ry swo je uwa gi prze ka zał dy -
rek to ro wi szko ły.

Wy my sły czy re al na po trze ba?
Jak bę dzie funk cjo no wa ło od -

bie ra nie dzie ci? Kto i jak ma we -
ry fi ko wać cel przy by cia do ro słe go
i gdzie ro dzi ce ma ją ocze ki wać
na swo je ma lu chy w go dzi nach
po po łu dnio wych? Czy wej dą
do szat ni? I oczy wi ście: jak ma
prze bie gać ewa ku acja w ra zie za -
gro że nia? Dy rek tor Ma riusz Bor -
kow ski od mó wił od po wie dzi
na na sze py ta nia.

– In for mu ję, że jest to ini cja ty -
wa ro dzi ców uczniów. Pro szę
kon tak to wać się w tej spra wie
z prze wod ni czą cą ra dy ro dzi ców –
od po wie dział dy rek tor.

Do wie dzie li śmy się, tyl ko nie -
ofi cjal nie, że do mo fon miał by być
jed nak wy łą cza ny w go dzi nach
szczy tu. Czy li ra no i po po łu dniu
wszyst ko od by wa ło by się jak do -
tych czas, a co za tym idzie, do stęp
do szko ły dla osób po stron nych
był by nie ogra ni czo ny.

– W po zo sta łe go dzi ny ro dzic
od bie ra ją cy dziec ko miał by dzwo -
nić do mo fo nem, tłu ma czyć kim jest
i po ja kie dziec ko przy szedł, jed nak
w rze czy wi sto ści i tak nikt by te go
nie we ry fi ko wał – do da je Le szek
Smu niew ski, któ ry od po cząt ku
pod kre ślał, że du żo lep szym wyj -
ściem jest wi de ofon, bo po zwa la
przy naj mniej na wi zu al ną we ry fi ka -
cję ro dzi ców. Ta kie roz wią za nie już
po nad rok te mu wpro wa dzo no
w ze spo le szkół na Pia skach. Tam
jed nak sta ran niej za dba no o szcze -
gó ły. Wi de ofon od bie ra ny jest za -
rów no w świe tli cy, jak i w miej scu,
gdzie prze by wa pra cow nik ob słu gi,
po za tym w „ósem ce” drzwi od we -
wnątrz są ca ły czas otwar te.

– Pra cow ni cy pil nu ją wej ścia
w go dzi nach szczy tu w szko le, po -
nie waż wte dy wi de ofon jest wy łą -
czo ny. Sys tem dzia ła już po nad
rok i spraw dza się. Drzwi mu szą
ca ły dzień otwie rać się od we -
wnątrz, bo te go wy ma ją prze pi sy
– mó wi dy rek tor Agniesz ka Ja ku -
bow ska.

Jak oba po my sły oce nia ją sa mi
ro dzi ce? Cze ka my na opi nie: re -
dak cja@ga ze ta echo.pl.

AS

Domofon w „siódemce”

Ograniczamy dostęp do szkoły
� Już wkrótce w Szkole Podstawowej nr 7 pojawi się domofon. Ma on wpłynąć
na poprawę bezpieczeństwa uczniów. Może też okazać się zgubny w sytuacji
zagrożenia, a na pewno niewygodny w codziennym odbieraniu dzieci ze szkoły.

Ab sol went Pa ra me dycz ne go I Tech nicz ne go
TRI NI VIL LE CEN TRAL COL LE GE, INC.
w Tri ni dad na Fi li pi nach. Po -
cho dzi z dłu go wiecz nej ro dzi ny,
w któ rej dar uzdra wia nia prze -
cho dzi z po ko le nia na po ko le -
nie, i. mi mo mło de go wie ku jest
uzna wa ny za jed ne go z naj lep -
szych he ale rów na Fi li pi nach. 
Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz -
ne ró żnych or ga nów w cie le czło -
wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je.
Wzmac nia na tu ral ne si ły obron ne
or ga ni zmu, udra żnia i oczysz cza
ka na ły ener ge tycz ne. DDzziiaa  łłaa  nnaa wwsszzyysstt  kkiicchh  ppoo  --
zziioo  mmaacchh  eenneerr  ggiiii  dduu  cchhoo  wweejj  llii  kkwwii  dduu  jjąącc  ccaa  łłee
ssppeecc  ttrruumm  cchhoo  rroo  bbyy..  Po świę ca cho re mu ok. pół
go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho re go.
Od te go też uza le żnia wy bór tech ni ki. Raz są
to ma nu al ne ma ni pu la cje, kie dy in dziej uzdra -
wia nie du cho we, pra nicz ne bądź ma gne ty za -
cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa we ope ra cje, fi -
li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym.
Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no ścią bez błęd -
ne go do tar cia do źró dła cho ro by oraz tym, że
czę sto, już po pierw szej wi zy cie u nie go ustę -
pu ją wie lo let nie scho rze nia.

GGUU  IILL  LLEERR  MMOO  sskkuu  tteecczz  nniiee  ppoo  mmaa  ggaa  ww  llee  cczzee  nniiuu
wwiiee  lluu  cchhoo  rróóbb..  MMiięę  ddzzyy  iinn  nnyy  mmii::

–– nnoo  wwoo  ttwwoo  rroo  wwyycchh,,  cchhoo  rroo  bbaacchh
oorr  ggaa  nnóóww  wwee  wwnnęęttrrzz  nnyycchh
–– pprroo  ssttaa  cciiee,,  pprroo  bbllee  mmaacchh  hhoorr  --
mmoo  nnaall  nnyycchh,,
–– zzaa  ppaa  llee  nniiuu  ssttaa  wwóóww,,  pprroo  bbllee  --
mmaacchh  ii zzmmiiaa  nnaacchh  rreeuu  mmaa  ttyycczz  --
nnyycchh,,
–– cchhoo  rroo  bbaacchh  uukkłłaa  dduu  nneerr  wwoo  wwee  --
ggoo,,  uuddaa  rrzzee  mmóó  zzgguu,,  mmii  ggrree  nniiee,,
–– cchhoo  rroo  bbiiee  PPaarr  kkiinn  ssoo  nnaa,,  ppaa  rraa  --
llii  żżuu,,
–– pprroo  bbllee  mmaacchh  zz kkrrąą  żżee  nniieemm,,

–– cchhoo  rroo  bbaacchh  kkoo  bbiiee  ccyycchh,,
–– bbóó  llaacchh  kkrręę  ggoo  ssłłuu  ppaa,,  ddrręę  ttwwiiee  nniiee  rrąąkk  ii nnóógg..

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:

7-8.XI, 10-21.XI

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

660055 332244 886655,,  660055 117777 000077  
NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  LLee  cczzee  nniiaa

„„NNAA  TTUU  RRAA””  wwwwww..ffii  llii  ppiinn  sskkiieeuuzz  ddrroo  wwiiee  nniiaa..ppll

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Przejazd na Wyszyńskiego zostaje
� Czy przejazd kolejowy przy stacji Legionowo Przystanek
zniknie? Plotka głosi, że wkrótce ma to nastąpić, bo…
kolejarze odmówili opłacania pensji dróżnikowi.

Argumenty
są jasne: nikt nie wejdzie
do szkoły anonimowo
i bez konkretnego
powodu. Dzieci nie będą
mogły z placówki
wychodzić same.

Stacje rowerowe już w grudniu
� Niewiele zabrakło, a zapowiadana duża inwestycja
dla legionowskich rowerzystów mogła nie ruszyć.
Potrzebne było powtórzenie przetargu, ale już wszystko
jest na dobrej drodze.
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Tam tej si miesz kań cy, ma jąc do -
syć psich eks kre men tów na traw ni -
kach, po sta no wi li sa mi za dbać
o kosz na zwie rzę ce od cho dy. Peł -
na im pro wi za cja: na pło cie po ja wi -
ło się wia dro po za pra wie mu rar -
skiej, obok przy go to wa no na wet
ha czyk na szczot kę – nie wy klu czo -
ne na wet, że od po wied ni sprzęt już
tam był, tyl ko się ko muś przy dał…

Wi dać jed nak, że ini cja ty wa by -
ła po trzeb na, bo kosz jest pe łen!
Kto go opró żni?

(red)

Bu duj z na mi „Mi gaw ki z oko -
li cy”! Zau wa ży łeś coś, co war to
do ce nić, po chwa lić, a mo że wy -
śmiać czy wy tknąć? Wy ślij nam
zdję cie z pod pi sem na ma ila:
echo@ga ze ta echo.pl.

358 dzi ków na te re nie po wia tu
le gio now skie go na li czy ło pół ro ku
te mu nad le śnic two z Ja błon ny. Du -
żo? Te raz ich licz ba jest jesz cze
więk sza, a zwie rzę ta bar dzo chęt nie
wy cho dzą po za le śne te re ny i za glą -
da ją do mia sta. Jed nym z ich ulu -
bio nych miejsc jest na pew no osie -
dle So bie skie go.

– Czu ją się tu bez piecz ne, bo nie
ma tu ich na tu ral nych wro gów (wil -
ków i nie dźwie dzi). Po za tym nie

mu szą zbyt wie le się na tru dzić, że by
zna leźć po ży wie nie. Grze bią
w śmiet ni kach, zja da ją też kar mę
roz sy py wa ną dla pta ków. Nie ste ty
są ta cy, któ rzy lu bią do kar miać wła -
śnie dzi ki – mó wi rad na Aga ta Za -
kli ka i do da je, że są przy pad ki nisz -
cze nia odłow ni czy urzą dza nia
w nich za kra pia nych im prez. – Z te -
go, co mó wią le śni cy, wy ni ka, że wy -
star czy odro bi na za pa chu czło wie -
ka, a dzik już nie da się zła pać, bo
do odłow ni zwy czaj nie nie wej dzie.

Dzi ki za glą da ją ce do mia sta są
odła wia ne i wy wo żo ne do la sów. –
Spo so bem na upo ra nie się z pro -

ble mem dzi ków jest sta ła kon tro la
i prze ga nia nie za błą ka nych zwie rząt
z po wro tem do miej sca, z któ re go
przy szły. W więk szo ści gmin na sze -
go po wia tu me to da ta przy nio sła
ocze ki wa ne efek ty i pro blem dzi -
ków na te re nach za miesz ka łych
przez lu dzi prze stał być ucią żli wy –
mó wi po wia to wy ko or dy na tor ds.

ło wiec twa Ze non Choj nac ki.

Za wi nił Jan Brze chwa?
Dla cze go miesz kań cy ob le wa ją

się zim nym po tem na wi dok dzi ka,
sko ro tak na praw dę zwie rzę ta te
nie są groź ne i nie ata ku ją bez po -
wo du? Co cie ka we, zu peł nie ina -
czej wy glą da sto su nek lu dzi do tych
zwie rząt w in nych kra jach. W Ber li -
nie wi dok dzi ka ni ko go nie dzi wi.
Spa ce ru ją one nie tyl ko po miej -
skich la sach, ale ta kże po par kach
i osie dlach, na wet tych po ło żo nych
w cen trum me tro po lii. Sa mi ber liń -
czy cy trak tu ją je jak atrak cję tu ry -
stycz ną.

– Za gro że nie ze stro ny dzi ków
jest na ogół moc no prze sa dzo ne –
mó wi Ma rek Ro man z war szaw -

skich La sów Miej skich. – Zwie rzę ta
te są nie groź ne, do pó ki nie zo sta ną
bez po śred nio spro wo ko wa ne. Na le -
ży pod kre ślić, że bie ga ją cy lu zem
pies, któ ry zbli ży się do nich i bę -
dzie je oszcze ki wał, spro wo ku je
atak a ucie ka jąc przed dzi ka mi

skie ru je się do swe go pa na li cząc, że
ten udzie li mu wspar cia.

– Przede wszyst kim trze ba uświa -
do mić so bie, że dzi ki to zwie rzę ta
spo koj ne i uni ka ją ce lu dzi – do da je
je den z łow czych. – Nie ste ty, więk -
szość lu dzi od czu wa nie uza sad nio -
ną nie chęć do tych zwie rząt i nie re -
agu je ra cjo nal nie na ich wi dok.
Uczy my się w dzie ciń stwie wier szy -
ków ty pu „Dzik jest dzi ki, dzik jest
zły” i bez sen sow nie czer pie my
z nich wie dzę.

Cie ka wost ka: ku ny w mie ście!
Od ja kie goś cza su w le gio now -

skich do mach po ja wia ją się też…
ku ny. Te zwie rzę ta nie stwa rza ją za -
gro że nia dla lu dzi, a wręcz są po ży -
tecz ne, bo ży wią się my sza mi
i szczu ra mi. Choć spra wia ją też kło -
po ty…

– Ku ny bu du ją gniaz da na pod -
da szach do mów, nisz cząc przy tym
ich ocie ple nie. Wła dze po wia tu za -
ku pi ły już spe cjal ną klat kę do ich
odła wia nia. Zgło sze nia do ty czą ce
obec no ści ku ny w do mu na le ży kie -
ro wać do po wia to we go ko or dy na -
to ra ds. ło wiec twa, któ ry odło wi
zwie rzę i wy pu ści je do la su – tłu -
ma czy Jo an na Kaj da no wicz z le gio -
now skie go sta ro stwa.

Kon takt do po wia to we go ko or -
dy na to ra ds. ło wiec twa Ze no na
Choj nac kie go – dy żu ry w sta ro stwie
w śro dy w godz. 9.00–13.00,
tel. 22 764–01–25

AS

Migawki z okolicy

Prowizorka, ale
godna pochwały!
� Nie od dzisiaj wiadomo, że prowizorka trzyma się
najdłużej, a gdzie urzędnik nie „umie”, tam zwykły
człowiek da radę. Ot, przykład z Osiedla Młodych…

Dziki spacerują, ludzie panikują
� Dziki spacerujące w centrum miasta to już norma, choć nadal często budząca
emocje – wliczając mordercze pomysły odstrzału tych zwierząt. Jesienią w mieście
pojawiły się też plądrujące nasze poddasza kuny. Znów będzie panika?

Większość
ludzi odczuwa
nieuzasadnioną niechęć
do dzików i nie reaguje
racjonalnie na ich widok.
Uczymy się w dzieciństwie
wierszyków typu „Dzik jest
dziki, dzik jest zły”
i bezsensownie
czerpiemy z nich wiedzę –
mówi jeden z łowczych.

Takich obrazków w Legionowie jest wiele Berlińczycy dzików się nie boją
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Jest to też czas na zmia ny, któ -
re są nie od łącz nym ele men tem
ży cia spo łecz ne go. Zbli ża ją ce się
wy bo ry sa mo rzą do we da ją szan sę
na uru cho mie nie ener gii miesz -
kań ców na rzecz wspól ne go de cy -
do wa nia i wy bra nia no wej, god nej
re pre zen ta cji, któ ra przez naj bli -
ższe la ta za dba o na sze in te re sy.

Zmia ny są ko niecz ne, do te go
chy ba ni ko go nie trze ba prze ko -
ny wać. Więk szość z nas ma po -
czu cie po stę pu ją cej izo la cji wła -
dzy sa mo rzą do wej od spo łe czeń -
stwa i to od czu cie to wa rzy szy nie
tyl ko miesz kań com gmi ny Nie po -

ręt – jest wszech obec ne. Nie da
się nie za uwa żyć, że obec na eki pa
wy czer pa ła kre dyt za ufa nia i sta ła
się to wa rzy stwem wza jem nej ad o -
ra cji, ukła dów i wpły wów. Spo łe -
czeń stwo, któ re jest fi la rem sa -
mo rzą du, sta ło się obiek tem ma -
ni pu la cji i od bior cą ta nie go po pu -
li zmu opar te go na pro pa gan dzie
suk ce su ro dem z PRL -u. Brak
rze tel nej in for ma cji, me ga lo ma -
nia i wy bie ra nie dro gi na skró ty,
nie sprzy ja roz wo jo wi lo kal nej de -
mo kra cji, wręcz go co fa. Że by
osią gnąć suk ces, po trzeb na jest
pra ca u pod staw a nie bu do wa nie

po mni ków pró żno ści. Trak to wa -
nie in we sty cji, któ re są za da nia mi
sa mo rzą du gmin ne go ja ko mar -
ke tin gu po li tycz ne go, jest nad uży -
ciem ze stro ny lo kal nych de cy -
den tów i nie słu ży bu do wa niu
przy szło ści, a je dy nie au to pro mo -
cji ja ko środ ka do utrzy ma nia
wła dzy.

16 li sto pa da ma my szan sę
na zmia ny i wy ko rzy staj my tę mo -
żli wość, da jąc szan sę lu dziom
z wie dzą, am bi cja mi, kre atyw no -
ścią i za an ga żo wa niem. Po wiedz -
my „stop” skom pro mi to wa nej
wła dzy, za stra sza ją co ni skie mu

po zio mo wi od po wie dzial no ści
i po staw my na rze tel ną pra cę
na rzecz wszyst kich miesz kań ców
i god ną na szej spo łecz no ści re -
pre zen ta cję. Sce men to wa ne przez
la ta ukła dy i sieć wpły wów nie
sprzy ja ją bu do wa niu spo łe czeń -
stwa oby wa tel skie go i mar no tra -
wią po ten cjał spo łecz ny oraz ini -
cja ty wy lo kal ne. Po ka żmy, że lo -
kal na spo łecz ność to nie ma rio -

net ki, lecz my ślą ce sa mo dziel nie,
nie za le żne oso bo wo ści, któ re
chcą re pre zen ta cji od po wie dzial -
nej za de cy zje po dej mo wa ne
w ich imie niu dziś, bo przy szłe
po ko le nia nie wy ba czą nam, je śli
nie od po wie my na wy zwa nia i po -
zo sta wi my po so bie „dom” bez
fun da men tów.

Ire na Ko pań ska -Arasz kie wicz
kan dy dat ka na wój ta gmi ny Nie po ręt

Jutro należy do ludzi działających dzisiaj
� Wybory w demokratycznym państwie to ważne wydarzenie, możliwość oceny
dokonań dotychczasowej władzy i równocześnie zaprezentowanie przez nowych
kandydatów, członków naszej społeczności, rozwiązań mających na celu poprawę
jakości codziennego życia.





– Co uwa ża Pan za swój naj -
więk szy suk ces w tej ka den cji?

– Bu do wę par kin gu wie lo po zio -
mo we go w sys te mie „Par kuj
i Jedź” przy sta cji ko le jo wej.
Od kil ku lat kon se kwent nie zgła -
sza łem w tej spra wie wnio ski
do bu dże tu, aż wresz cie dzię ki
po zy ska niu przez urząd mia sta
fun du szy z tzw. Pro gra mu Szwaj -
car skie go pro jekt wszedł w fa zę
re ali za cji w ra mach bu do wy Cen -
trum Ko mu ni ka cyj ne go.

Dru gą wa żną dla mnie spra wą
w tej ka den cji był pro test miesz -
kań ców osie dla Ja giel loń ska prze -
ciw ko do gęsz cza niu za bu do wy
przez Spół dziel nię Miesz ka nio wą
Lo ka tor sko -Wła sno ścio wą. Po -
nie waż man dat rad ne go uzy ska -
łem gło sa mi miesz kań ców z te go
osie dla, mo im obo wiąz kiem by ło
włą cze nie się do spra wy i po moc
w obro nie ich in te re su. Uda ło się
wspól nie po wstrzy mać wła dze
spół dziel ni przed re ali za cją no wej
in we sty cji. Mam na dzie ję, że
SMLW nie wró ci do te go po my -
słu. Gdy by by ło jed nak ina czej, to
je że li bę dę rad nym w przy szłej
ka den cji, na pew no zro bię wszyst -
ko, aby unie mo żli wić bu do wa nie
no wych blo ków w osie dlu Ja giel -
loń ska.

W tym ro ku po raz pierw szy
w bu dże cie mia sta po ja wi ły się
pie nią dze na tzw. ini cja ty wy lo -
kal ne. Prze pro wa dzi łem w tej
spra wie kon sul ta cje spo łecz ne
z miesz kań ca mi osie dla Ja giel loń -
ska, w wy ni ku któ rych po wsta ła
dłu ga li sta po trzeb. Wy ko na li śmy
już próg spo wal nia ją cy na osie -
dlo wej uli cy łą czą cej Ja giel loń ską
i Bro niew skie go, usta wi li śmy ław -
ki na skwe rze mię dzy blo ka mi
nr 8 i 26. Na ży cze nie miesz kań -

ców po ja wi ły się rów nież do dat -
ko we po jem ni ki na od pa dy i ta -
blicz ki przy po mi na ją ce wła ści cie -
lom psów o ko niecz no ści sprzą ta -
nia po swo ich pu pi lach. Spra wy
wy ma ga ją ce więk szych na kła dów
fi nan so wych i cza su zo sta ły zgło -
szo ne prze ze mnie w po sta ci
wnio sków do bu dże tu na ko lej ny
rok. Do ty czą one za in sta lo wa nia
ka me ry mo ni to rin gu miej skie go
oraz wy ko na nia na wierzch ni
na bo isku do gry w pił kę no żną
na wspo mnia nym skwe rze. W ra -
mach ini cja ty wy lo kal nej w przy -
szłym ro ku od no wio ny zo sta nie
plac za baw. Pla nu je my rów nież
in sta la cję ple ne ro wej si łow ni.

W pra cy rad ne go trud no
o spek ta ku lar ny suk ces, na pew no
li czy się ak tyw ność przez ca łą ka -
den cję. Uwa żam, że mi ja ją ca by ła
pra co wi ta i do bra za rów no dla
mnie, jak rów nież dla po zo sta łych
człon ków klu bu rad nych Na sze
Mia sto – Na sze Spra wy.

– Ja kie błę dy po peł nił sa mo -
rząd Le gio no wa w koń czą cej się
ka den cji?

– Trud no do pa trzeć się istot -
nych, za wsze mo żna stwier dzić, że
mo żna by ło zro bić wię cej, szyb ciej
i ta niej. Go łym okiem wi dać, że
Le gio no wo prze ży wa do bry
okres. W ostat nim cza sie zo sta ła
wstrzy ma na bu do wa Cen trum
Ko mu ni ka cyj ne go. Mo że uda ło by
się unik nąć pro ble mów z wy ko -
naw cą, gdy by wcze śniej re ago wa -
no na sy gna ły od le gio now skich
przed się bior ców pra cu ją cych
przy bu do wie, któ rzy in for mo wa li
o nie rze tel no ści głów ne go wy ko -
naw cy, co zresz tą zgła sza łem
na fo rum ra dy mia sta. Przez
opóź nie nie in we sty cja ukoń czo na
zo sta nie w przy szłym ro ku.

– Więk szość lu dzi nie in te re su -
je się tym, co ro bią rad ni na co
dzień. Jak chciał by Pan za chę cić
miesz kań ców Le gio no wa do za in -
te re so wa nia się spra wa mi lo kal -
ny mi?

– To wa żne py ta nie, gdyż od lat
ob ser wu je my spa dek fre kwen cji
wy bor czej, co jest na ma cal nym
do wo dem bra ku za in te re so wa nia
ży ciem pu blicz nym. Pew nie du ży
wpływ na ta ką po sta wę ma to, co
się dzie je na kra jo wej sce nie po li -
tycz nej. Wszy scy je ste śmy chy ba
już tro chę zmę cze ni po głę bia ją -
cym się po dzia łem i nie koń czą -
cym się kon flik tem mię dzy głów -
ny mi par tia mi po li tycz ny mi. Tym
bar dziej po win ni śmy szu kać al ter -
na ty wy w sa mo rzą dzie, są nią lo -
kal ne sto wa rzy sze nia i or ga ni za -
cje ty pu non pro fit. Nie re ali zu ją
one par tyj nej li nii po li tycz nej, tyl -
ko zaj mu ją się spra wa mi wa żny mi
dla miesz kań ców. Tak dzia ła Le -
gio now skie Sto wa rzy sze nie Pro -
mo cji Sa mo rząd no ści „Na sze
Mia sto Na sze Spra wy”, któ re go
je stem pre ze sem. Sto wa rzy sze nie
po wsta ło w 1997 ro ku i od po -
cząt ku kon cen tro wa ło się na ini -
cjo wa niu i wspie ra niu dzia łań słu -
żą cych miesz kań com, kształ to wa -
niu po staw oby wa tel skich, ak tyw -
no ści spo łecz nej i uczest nic twa
miesz kań ców w sa mo rzą dzie.

Two rzą je oso by ak tyw ne spo łecz -
nie, któ re pra cu ją w ra dach osie -
dli, wspól no tach miesz ka nio wych,
dzia ła ją cha ry ta tyw nie pro wa dząc
fun da cje, or ga ni zu ją wo lon ta riat,
an ga żu ją się w ży cie na szej lo kal -
nej spo łecz no ści. Je ste śmy otwar -
ci na lu dzi i no we po my sły.

– Ja kie dzia ła nia w dzie dzi nie
roz wo ju mia sta po win ny być prio -
ry te tem na la ta 2014–2018?

– Pra cy nie za brak nie. Przede
wszyst kim trze ba za koń czyć bu -
do wę Cen trum Ko mu ni ka cyj ne -
go. Przy po mnę, że w bu dyn ku no -
we go dwor ca ko le jo we go ma
mieć sie dzi bę bi blio te ka miej ska
– no wo cze sna pla ców ka mul ti me -
dial na. Prio ry te tem jest w mo jej
oce nie bu do wa tu ne lu łą czą ce go
uli ce Kwia to wą i Par ko wą. Na re -
ali za cję te go pro jek tu trze ba po -
szu kać ze wnętrz nych źró deł fi -
nan so wa nia z no wej per spek ty wy
fi nan so wej Unii Eu ro pej skiej
na la ta 2014–2020. Z pro jek tów
in fra struk tu ral nych przy da ło by
się zmo der ni zo wać tar go wi sko
miej skie. Ko rzy sta ją z nie go
miesz kań cy z ca łe go Le gio no wa,
to tęt nią cy ży ciem punkt na ma -
pie mia sta. Je go ucią żli wo ścią jest
brak wy star cza ją cej licz by miejsc
par kin go wych. Z tym pro ble mem
spo ty ka my się też na le gio now -
skich osie dlach – dla te go uwa -

żam, że na le ży roz wa żyć pro jekt
bu do wy dwóch pu blicz nych par -
kin gów wie lo po zio mo wych na te -
re nie mia sta.

Z pro ble mów o cha rak te rze
spo łecz nym na dal nie roz wią za -
nym jest za pew nie nie miesz kań -
com nie ogra ni czo ne go do stę pu
do le cze nia szpi tal ne go. Za sko -
cze niem dla nas wszyst kich by ła
zmia na pra wa do ty czą ca fi nan so -
wa nia po by tu dzie ci w przed szko -
lach. Spo wo do wa ło to więk sze niż
w la tach ubie głych za in te re so wa -
nie ro dzi ców sa mo rzą do wy mi pla -
ców ka mi przed szkol ny mi i miejsc
w tych pla ców kach za czę ło bra ko -
wać. To też za da nie na przy szłą
ka den cję.

– Zo staw my na ko niec te mat
wy bo rów. Czy ma Pan swo je ulu -
bio ne miej sca w Le gio no wie?
Dla cze go war to u nas miesz kać?

– Kie dy mo je dzie ci by ły w wie -
ku przed szkol nym, du żo cza su
spę dza li śmy w par kach miej skich
czy na pla cach za baw. Zi mą lu bi -
li śmy spę dzać czas na lo do wi sku.
Wie czo rem świe ci ły ko lo ro we
lamp ki, z gło śni ków pły nę ła mu -
zy ka, a wo kół ro ze śmia ni lu dzie,
to wszyst ko po wo do wa ło, że czas
spę dzo ny w tym miej scu był wy -
jąt ko wy. Ostat nio na szą roz ryw ką
są me cze KPR Le gio no wo. Na si
pił ka rze ręcz ni ra dzą so bie świet -
nie, więc do star cza ją nam du żo
po zy tyw nych emo cji. Dla te go
war to miesz kać w Le gio no wie.

Roz ma wiał JP

Legionowo przeżywa dobry czas
� Rozmowa z Bogdanem Kiełbasińskim, radnym Legionowa, przewodniczącym klubu radnych Nasze Miasto – Nasze Sprawy.

Przede wszystkim trzeba zakończyć budowę Centrum
Komunikacyjnego
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Sa mi na pi sa li tekst, po ka za li
ulu bio ne miej sce w mie ście, wy re -
ży se ro wa li i na gra li. Spot ko mi te -
tu „Na sze mia sto – na sze spra wy”
mo że my już obej rzeć na youtu -
be.com i Fa ce bo ok'u.

Ka czor, czy li Ma te usz Ja ku -
bow ski na co dzień stu diu je
na Wy dzia le In ży nie rii Pro duk cji
SGGW, co po chła nia więk szość

je go wol ne go cza su. Rap był
obec ny w je go ży ciu od naj młod -
szych lat.

– Na po cząt ku słu cha łem je dy -
nie cu dzych utwo rów, jed nak
z cza sem sam za czą łem pi sać tek -
sty, a póź niej na gry wać je. Mo żna
by ło nas już usły szeć pod czas wie -
lu kon cer tów zwią za nych z Wiel ką
Or kie strą Świą tecz nej Po mo cy
oraz na im pre zach oko licz no ścio -
wych or ga ni zo wa nych m.in. w Le -
gio no wie czy w War sza wie, na któ -
rych gra li śmy ja ko Je st Faj nie Re -
cords. Ma my na dzie ję, że przy -
szłość przy nie sie nam jesz cze wie le
oka zji do po ka za nia się szer szej
pu blicz no ści – opo wia da Ka czor.

Dru gi z ra pe rów to Sum zor
– Ma te usz Roz mus. On więk szość
cza su spę dza w pra cy (ja ko kon sul -
tant w dzia le utrzy ma nia klien ta
jed nej z czo ło wych pol skich firm
me dio wo -te le ko mu ni ka cyj nych).
Po za tym też stu diu je na Wy dzia le
Po lo ni sty ki Uni wer sy te tu War -
szaw skie go. Na py ta nie o pa sję bez
wa ha nia od po wia da: rap.

– Ra pem zaj mu ję się w wol nym
cza sie, co trud no jest po go dzić
z in ny mi obo wiąz ka mi i ży ciem to -
wa rzy skim. Wy da je mi się jed nak,
że war to jest się po świę cać. Do -

tych czas mo żna by ło mnie usły szeć
na pro jek tach zwią za nych z eki pą
Je st Faj nie Re cords oraz na so lo -
wych ma te ria łach, któ re za miesz -
cza my w in ter ne cie. Ogól nie rzecz
bio rąc, dzia ła my na lo kal nej sce -
nie. W za sa dzie nie ma my da le ko -
się żnych pla nów. Ja pra cu ję
nad so lo wą pły tą („Kom pleks Blo -
ków”), któ ra bę dzie wy da na naj -
praw do po dob niej w lu tym 2015
ro ku – za po wia da Sum zor.

Py ta my o nad cho dzą ce wy bo ry.
Cze mu za ję li się ta ką te ma ty ką?
Mło dzi lu dzie nie ste ty ma ło in te -
re su ją się lo kal ny mi spra wa mi.
Wy tłu ma cze nie jest pro ste: obaj
ko cha ją to mia sto, bo w nim się
wy cho wa li i dla te go wła śnie przez
utwór „Na sze mia sto, na sze spra -
wy” chcie li za chę cić in nych
do dzia ła nia.

– Więk szość mo ich zna jo mych
sku pia się na stu diach i pra cy.
Do nie licz nych, któ rzy pró bu ją
wal czyć o ka żdy dro biazg w tym
mie ście na le ży Pa weł Gła żew ski,
resz tę nie szcze gól nie to in te re su -
je. Mo że więc przy naj mniej nie -
licz ni, dzię ki kli po wi, spoj rzą

na Le gio no wo z in nej per spek ty -
wy – tłu ma czy Sum zor i pod kre -
śla, że utwór jest ad re so wa ny
do wszyst kich, nie tyl ko ich ró wie -
śni ków.

Obaj sta now czo i zde cy do wa nie
twier dzą, że bę dą gło so wać.
– Przede wszyst kim trze ba spoj -
rzeć na to, co da się zmie nić, a wy -
bo ry to ide al na oka zja, aby tych
zmian do ko nać – tłu ma czą. Cze go
bra ku je im w Le gio no wie? Oka -
zu je się, że szpi ta la i aqu apar ku,
ogól nie jed nak nie wy obra ża ją so -
bie in ne go miej sca do ży cia. – Je -
ste śmy nie mal dziel ni cą War sza wy
i wszę dzie ma my bli sko, do pra cy
czy szko ły. Tu taj jed nak jest zu peł -
nie ina czej. Spo kój, ci sza, bli sko
la sy i wo da. Cóż mo żna chcieć
wię cej? – śmie ją się ra pe rzy.

Jak oce nia ją pra cę przy spo cie
wy bor czym? Klip te ma tycz nie był
zu peł nie in ny od ca łej resz ty.

– Ni gdy wcze śniej nie bra łem
udzia łu w ta kiej ak cji, a ca łą ini -
cja ty wę trak to wa łem głów nie jak
mo żli wość po ka za nia mo je go sto -
sun ku do mia sta, w któ rym wy -
cho wa łem się i ży ję na co dzień
– mó wi Ka czor.

– Je śli cho dzi o lu dzi, któ rzy
wzię li udział w na szym te le dy sku,
to mo im zda niem wy szło to bar -
dzo w po rząd ku. Na pew no le piej
i na tu ral niej wy glą da te le dysk,
na któ rym wi dzi my za do wo lo nych
i uśmiech nię tych lu dzi, niż gros
nie ska żo nych my ślą twa rzy z pit -
bul la mi przy no gach, dzieć mi
ubra ny mi w ko mi niar ki, pło ną cy -
mi sa mo cho da mi, i wszech obec ne
si le nie się na gang ster kę – mó wi
Sum zor. – Fi nal ny efekt współ -
pra cy bar dzo mi się po do ba. Po -
zdra wiam ma mę – do da je, śmie -
jąc się.

AS

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.

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.

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.

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

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

Młodzi raperzy nagrywają o Legionowie
� Kaczor i Sumzor, młodzi raperzy z Legionowa, dla jednego z lokalnych ugrupowań nagrali teledysk, w którym pokazują, że w naszym mieście
warto żyć, a na pewno warto wciąć udział w wyborach samorządowych. Trafią do młodych ludzi?

Większość
moich znajomych skupia
się na studiach i pracy.
Do nielicznych, którzy
próbują walczyć o każdy
drobiazg w tym mieście
należy Paweł Głażewski,
resztę nieszczególnie to
interesuje. Może więc
przynajmniej nieliczni,
dzięki klipowi, spojrzą
na Legionowo z innej
perspektywy – tłumaczy
Sumzor.
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Py ta nie tyl ko, czy rze czy wi ście
nie do brzy? W koń cu to ta cy sa mi
lu dzie jak my wszy scy. O zwró ce -
nie uwa gi na ludz ką twarz kon tro -
le ra ape lu je też Za rząd Trans por -
tu Miej skie go, roz po czę tą nie -
daw no kam pa nią „Pra cu ję ja ko
kon tro ler bi le tów”.

He rod -ba by?
Co z niej wy ni ka? Mo żna się

na przy kład do wie dzieć, że ZTM
za trud nia 200 kon tro le rów – tyl -
ko 11 z nich to ko bie ty. Zacz nij my
więc od nich: czy są to he rod -ba -
by, po tra fią ce za trzy mać ga po wi -
cza wy cią gnię ciem rę ki? Nie. To
ab so lut nie naj zwy klej sze ko bie ty,
ja kich na uli cy mi ja my dzie siąt ka -
mi. Na co na rze ka ją naj czę ściej,
oprócz wul gar no ści i szar pa nin,
któ rych nie bra ku je? Na zło śli -
wość ga po wi czów i wspie ra nie ich
przez resz tę pa sa że rów. – Naj czę -
ściej, gdy pa sa żer nie ma bi le tu,
nie ma też przy so bie żad ne go do -
ku men tu to żsa mo ści. Przy naj -
mniej tak twier dzi. W ta kiej sy tu -
acji trze ba za dzwo nić po po li cję
lub straż miej ską, któ rej funk cjo -
na riu sze ma ją mo żli wość po twier -
dze nia da nych oso bo wych. Za zwy -
czaj też, po przy jeź dzie pa tro lu,
znaj du je się do wód, pasz port al bo
le gi ty ma cja stu denc ka. Po co stra -
ci li śmy go dzi nę sto jąc na przy -
stan ku, po co an ga żo wa li śmy słu -
żby po rząd ko we? – mó wi Eli za,
któ ra jest kon tro ler ką od trzech
lat. Cie ka we zda rze nia na słu żbie?

– Spraw dza łam bi le ty. Jed na z pa -
sa że rek od ra zu po wie dzia ła, że
nie ma bi le tu i wrę czy ła mi do wód
oso bi sty. Już to by ło dziw ne, po -
nie waż za zwy czaj mu szę o to wal -
czyć kil ka dzie siąt mi nut. Chwi lę
póź niej wsta ła i po wie dzia ła:
„Pro szę so bie usiąść, bę dzie pa ni
wy god niej wy pi sy wać we zwa nie”.

Czy tę pra cę da się lu bić?
– Ja lu bię swo ją pra cę za sta ły

kon takt z ludź mi i brak mo no to -
nii. Ka żde go dnia dzie je się coś
in ne go – mó wi To masz, w za wo -
dzie od 31 lat. – Nie zbęd na jest
ta kże po go da du cha. Gdy wcho -
dzę do au to bu su peł ne go lu dzi,
mam do wy bo ru: al bo po wiem
pod no sem „dzień do bry” i za cznę
z mi ną ska zań ca spraw dzać bi le ty,
al bo gło śno, z peł nym uśmie chem
na twa rzy przy wi tam się, do ka -
żde go się uśmiech nę i po dzię ku ję
za oka za nie bi le tu. Zaw sze wy bie -
ram dru gą opcję i pro szę mi wie -
rzyć – w więk szo ści przy pad ków
pa sa że ro wie od po wia da ją tym sa -
mym. Kie dyś na tra sie plac Ban -
ko wy – Kró lew ska re gu lar nie spo -
ty ka łem ga po wi cza. Pod czas
pierw szej kon tro li tak się ucie szył
na nasz wi dok, że opła cił we zwa -
nie na miej scu z ko men ta rzem –
„Ni gdy was nie spo ty kam, więc

pła cę na miej scu”. Przy ko lej nych
kon tro lach, jak sta rzy zna jo mi, ro -
zu mie li śmy się bez słów. Pa sa żer
pła cił, ja wy sta wia łem we zwa nie.
Z cza sem jed nak pod dał się i za -

czął ku po wać bi le ty. Pew nie do -
szedł do wnio sku, że jest to jed -
nak bar dziej eko no micz ne.

Ja pła cę, to i Pan za pła ci
Sko ro o wspie ra niu ga po wi czów

by ła mo wa, swo je do po wie dze nia
ma też Sła wo mir, ta kże pra cu ją cy ja -
ko kon tro ler od po nad trzech de kad.
– Ostat nio spraw dza łem bi le ty
na Wo li. Naj pierw po pro si łem o bi -
let mło de go mę żczy znę, a póź niej
pa na mniej wię cej w mo im wie ku.
Star szy mę żczy zna nie miał bi le tu,
nie chciał oka zać do ku men tu po -
twier dza ją ce go to żsa mość i w do sad -
ny spo sób za czął wy ra żać swo ją opi -
nię na te mat kon tro le rów i ko niecz -
no ści ka so wa nia bi le tów. W tym mo -
men cie w dys ku sję włą czył się młod -
szy pa sa żer, któ re mu wcze śniej
spraw dza łem bi let i do bit nie za zna -
czył, że sko ro on pła ci za bi let, to
dla cze go ktoś ma być w uprzy wi le jo -
wa nej po zy cji. To był po czą tek wiel -
kiej dys ku sji, w któ rą za an ga żo wa li
się wszy scy pa sa że ro wie ja dą cy au to -
bu sem. Oso by po dzie li ły się na dwa
obo zy, „zwo len ni ków” i „prze ciw ni -
ków” kon tro lo wa nia bi le tów. Wy sia -
da jąc po dzię ko wa łem mło de mu
czło wie ko wi za wspar cie. To by ło
bar dzo bu du ją ce.

My śla łam, że to pod ryw…
Czy li idzie no we? Drob ny mi kro -

ka mi, ale chy ba jed nak tak. I co raz
czę ściej zmie nia się też po dej ście
pa sa że rów bez bi le tu do kon tro le -
ra. I to nie ko niecz nie w stro nę ak -

cep ta cji. Ot, przy kład przy ta cza ny
przez Mi cha ła, słu cha cza stu diów
dok to ranc kich (kon tro ler w ko mu -
ni ka cji od sied miu lat): – Pod je żdża
tram waj. Ob ser wu ję pa sa że rów
w po jeź dzie i wi dzę, że dziew czy na
przy oknie nie ma bi le tu. La ta do -
świad cze nia. Pa sa że ro wie ja dą cy
na ga pę za zwy czaj ner wo wo roz glą -
da ją się po wjeź dzie po jaz du
na przy sta nek i szu ka ją wzro kiem
kon tro le rów. Uśmiech ną łem się
do niej i po my śla łem, że wy sią dzie.
Ale gdzie tam, twar do sie dzi. Wcho -
dzę do tram wa ju, pod cho dzę i pro -
szę o bi let. Dziew czy na na to z roz -

bra ja ją cą szcze ro ścią: „Nie mam”.
Py tam więc: „Dla cze go pa ni nie wy -
sia dła? Prze cież wi dzia ła nas pa ni”.
Na co sły szę od po wiedź: „Bo ja my -
śla łam, że się pa nu spodo ba łam”.

Jak wi dać, ni by ka nar, a też
czło wiek. I bez wzglę du na na sze
po dej ście do ka so wa nia bi le tów,
nie wol no o tym za po mi nać.

I jesz cze kil ka cy fe rek na ko -
niec: naj now sze da ne do ty czą ce
kon tro li bi le tów po cho dzą
z sierp nia te go ro ku. Skon tro lo -
wa no wów czas 350 345 pa sa że -
rów. Wy sta wio no 15 571 we zwań
do za pła ty, 2911 osób uiści ło
opła tę bez po śred nio u kon tro le -
ra, czy li łącz na licz ba ga po wi czów
to 18 482 oso by – wła śnie wy mie -
nia ne na wstę pie 5 pro cent.

(wt)

18 tysięcy
gapowiczów ZTM
zarejestrował w jednym
miesiącu – sierpniu.

Eliza, kontrolerka
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Kanar też człowiek, co ma do powiedzenia?
� Ilu jest gapowiczów? Wersje są różne: od 70% (tylu ankietowanych zadeklarowało, że jeździ bez biletów stale lub sporadycznie) do niewiele
ponad 5% – to oficjalne dane ZTM. Jakby nie liczyć, gapowicze byli i będą zawsze. Nawet pomijając kwestię świadomej jazdy bez biletu –
każdemu pewnie się zdarzyło zapomnieć – jeśli nie karty, to kartonika. I na takich też czyhają „ci niedobrzy kanarzy”.



Im pre za bę dzie trwa ła od
godz. 16.30 do 19.00, a pod czas
za ba wy ma lu chy na warsz ta tach
zro bią ko lo ro we świe ce, któ re

póź niej wy ko rzy sta ją do za baw
i wró żb an drzej ko wych.

Koszt 30 zł, w dniu im pre -
zy 35 zł, re je stra cja uczest ni ków
na stro nie www.tre eco lor.edu.pl
oraz pod nu me rem 608–665–839.

W Tre eCo lor cy klicz nie od by -
wa ją się za ję cia dla dzie ci: po nie -
dział ki godz. 17.00 sza chy, wtor ki

godz. 16.40 – eks pe ry men ty,
go dzi nę póź niej ro bo ty ka,
a w śro dy o godz. 16.30 – art ma -
nia – za ję cia pla stycz ne.

Tree Co lor – Cen trum Kre -
atyw ne, Pił sud skie go 6, tel. 608–
665–839.

kc

Andrzejki dla maluchów
� 28 listopada Centrum Tree Color zaprasza dzieci
na andrzejki.

W pro gra mie: pre zen ta cja hi sto -
rycz na, pro jek cja fil mu dla dzie ci
i za ję cia ro dzin ne, pod czas któ rych
spró bu je my od po wie dzieć na py ta -
nie, czym jest nie pod le głość.

Ter min: 11.11, godz. 11.00 – ko -
niecz ne za pi sy – 22 784–59–88.
Wstęp bez płat ny.

Mu zeum Hi sto rycz ne, ul. Mic -
kie wi cza 23, www.mu zeum.le gio -
no wo.pl. kc

Rodzinne warsztaty w muzeum
� 11 listopada legionowskie Muzeum Historyczne zaprasza najmłodszych
do twórczej zabawy.

Hi sto ria, ja ką po znać po win -
no ka żde dziec ko: pe ry pe tie Pi -
no kia, drew nia ne go pa ja cy ka,
któ ry prze ży wa jąc wie le przy -
gód, po zna je do bro i zło. Wła -
ści we wy bo ry po zwa la ją mu się
prze mie nić w ży we go chłop ca.

Bi le ty 10 zł – do stęp ne
w MOK Le gio no wo, ul. Nor wi -
da 10.

Ter min: 30.11, godz. 15.00, sa -
la wi do wi sko wa w le gio now skim
ra tu szu, ul. Pił sud skie go 41.

kc

Pinokio – teatrzyk w ratuszu
� Na klasyczną bajkę Carla Collodiego zaprasza
Teatr Małgo.

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-72012

Week en do we spo tka nia z ro bo ty -
ką (naj bli ższe 8.11, w godz. 10.00–
11.30) to nie wąt pli wa atrak cja dla
dzie ci w wie ku 5–9 lat, któ re ko cha -
ją bu do wać z kloc ków Le go,
a do te go pa sjo nu ją się ro bo ta mi.

Te ma ty ka za jęć: Star Wars, Sa -
fa ri CAMP i Ci ty CAMP.

Są płat ne – 1,5 godz. kosz tu -
je 30 zł (jed no ra zo wo), czte ry spo -
tka nia wy pa da ją re la tyw nie ta niej –
110 zł, za pi sy: 604–229–119, wię cej

in for ma cji na stro nie: www.przy ja -
zna nau ka dla kaz de go.pl.

Co so bo tę Kaf ka za pra sza ta kże
na Baj czy ta nie – spo tka nia star tu -
ją o godz. 12.15 i są prze zna czo ne
dla dzie ci w wie ku 3–7 lat. Pod -
czas gdy ma lu chy zaj mu ją się baj -
ką czy za ba wa mi pla stycz ny mi, ro -

dzi ce mo gą na pić się ka wy i zro bić
prze gląd pra sy czy no wo ści ksią -
żko wych. Wstęp wol ny, bez ko -
niecz no ści za pi sów. Przed na mi:
• 8.11 – bajka „Basia

i opiekunka”, potem zabawa
plastyczna – dzieci wykonają
jesienne drzewka
z opakowania po płycie
kompaktowej.

• 15.11 – „Marysia i wesoły
dzień w przedszkolu”, po niej
dzieci – wykonają proste
zwierzaki z papieru.

Kto jesz cze nie był – war to zaj -
rzeć do Kaf ki!

Kaf ka u Lesz ka, ul. Ba to re -
go 10, tel. 696–366–489, www.fa -
ce bo ok.com/kaf kau lesz ka.

kc

Kafka dla maluchów
� Zajęcia architektoniczne, robota, spotkania dla
maluszków i sobotnie Bajczytania – czyli bezpłatne
popołudnia z dobrą książką i kreatywnymi warsztatami
dla dzieci – po przeprowadzce na Batorego
legionowska Kafka ruszyła na nowo.

źródło: w
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Po li cjan ci zna leź li trop pro wa -
dzą cy od spor to wych ban dy tów,
zwa nych szum nie „pseu do ki bi ca -
mi”, do han dla rzy nar ko ty ków.
Ślad pro wa dził wła śnie do Wie li -
sze wa – tam funk cjo na riu sze zna -
leź li trzy kom plet ne li nie pro duk -
cyj ne i pół pro duk ty po zwa la ją ce
na wy pusz cze nie na ry nek po -

nad 65 ki lo gra mów „am fy”. Za -
trzy ma no dwóch mę żczyzn – 28-
oraz 57-let nie go, któ rzy usły sze li
już za rzu ty. Gro zi im do 15 lat
wię zie nia. Naj bli ższe dwa mie sią -
ce, de cy zją są du, spę dzą w aresz -
cie.

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

Domowa fabryka amfetaminy
� 65 kilogramów amfetaminy można było
wyprodukować z półproduktów, jakie stołeczna policja
odkryła w Wieliszewie.

źródło: w
w
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Ta kie mniej wię cej py ta nie tra -
fi ło do pre zy den ta Le gio no wa. –

Cho dzi o Szko łę Pod sta wo wą
nr 4. Wsza wi ca jest tam od ze szłe -
go ro ku i nie da się jej wy tę pić –
pi sze mat ka jed ne go z uczniów. –
Uwa żam, że jest to bar dzo du ży

pro blem w szko le, po nie waż co -
dzien nie spraw dzam i de zyn fe ku -
ję gło wę swo im dzie ciom i na dal
przy no szą wszy ze szko ły. Czy jest
mo żli wość zor ga ni zo wa nia ak cji
my cia głów w szko le wszyst kim
dzie ciom i de zyn fek cji klas oraz
świe tlic szkol nych i in nych po -
miesz czeń? Zda ję so bie spra wę,

że dla pie lę gniar ki szkol nej jest to
du żo pra cy, ale od po cząt ku ro ku
dzie ci jesz cze nie mia ły spraw dza -
nych głów…

I nie bę dą mia ły. Od 2003 ro ku
bo wiem obo wią zu je prze pis za ka -
zu ją cy ob li ga to ryj nych kon tro li
czy sto ści ja ko gwał cą cy pry wat -
ność dziec ka. Co wię cej, Sa ne pid
ta kże nie mo że na ka zać de zyn -
fek cji czy kon tro li – wsza wi ca bo -
wiem zo sta ła wy kre ślo na z re je -
stru cho rób za kaź nych i jej wy stę -
po wa nie nie da je pod staw do in -
ter wen cji. Mo żna za to na le gać
bez po śred nio na zgo dę ro dzi ców
na prze pro wa dza nie kon tro li
głów dzie ci – i z ta ką proś bą dy -
rek cja pla ców ki się zwró ci ła.

I część ro dzi ców… nie wy ra zi ła
zgo dy.

– Rze czy wi ście, wy cho waw ca
jed nej z klas zgło sił nam, że u jed -
ne go z dzie ci wy stą pi ła wsza wi ca
– przy zna je dy rek tor Agniesz ka
Ko by liń ska. – Na tych miast wy sto -
so wa li śmy in for ma cję do ro dzi -

ców z proś bą o kon tro le głów
dzie ci, jed nak nie wszy scy wy ra zi li
na to zgo dę. By ły więc po ga dan ki

z ucznia mi i proś by do ro dzi ców.
Na tym na sze mo żli wo ści się koń -
czą, bo obec ne prze pi sy wią żą
nam w tej spra wie rę ce i in nych
mo żli wo ści nie ma my. Z te go co
wiem, wsza wi ca nie do ty ka tyl ko
na szej szko ły, bo to dość po -
wszech ny pro blem. Na szczę ście
w mo jej szko le był to od izo lo wa ny
przy pa dek i dzię ki pra wi dło wym
za cho wa niom więk szo ści ro dzi -
ców wsza wi ca się nie roz prze -
strze ni ła.

(wt)

Wszawica w szkołach
� Wesz to wesz – mnoży się szybko, trudno ją wytępić i nie jest niczym dziwnym tam, gdzie
dużo ludzi. Na przykład w szkołach. Tylko dlaczego miejski samorząd nic z tym nie robi?

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 13

Prze słan ką za „Bie dron ką”
jest fakt, że o po zwo le nie na bu -
do wę wy stą pi ła fir ma, któ ra
do tej po ry wy ko ny wa ła pra ce
bu dow la ne wła śnie dla Por tu gal -
czy ków. Je śli przy pusz cze nia się
po twier dzą, bę dzie to pią ty sklep
tej sie ci w Le gio no wie i dzie wią -
ty w po wie cie.

In we stor mu si te raz uzu peł nić
do ku men ta cję zło żo ną z wnio -
skiem o po zwo le nie na bu do wę.
Pa wi lon ma mieć 1250 me trów
kwa dra to wych po wierzch ni użyt -
ko wej, z prze zna cze niem na han -
del ok. 800 m2.

(red)

Biedronka zamiast parkingu?
�W miejscu, gdzie obecnie jest parking u zbiegu Sobieskiego i Krasińskiego, ma powstać
budynek handlowy. Wiele wskazuje na to, że znajdzie się w nim kolejna Biedronka.

Od 2003 roku
obowiązuje przepis
zakazujący
obligatoryjnych kontroli
czystości jako gwałcący
prywatność dziecka.

Wszy ludzkie

źródło: W
ikipedia

Pod ko niec paź dzier ni ka zo stał
ku pio ny przez Ko men dę Głów ną
Po li cji, ale przy wspar ciu lo kal -
ne go sa mo rzą du tra fił do Wie li -
sze wa. To ko lej ny po jazd, któ ry
wzbo ga cił park ma szy no wy po li -

cji w po wie cie le gio now skim –
iden tycz ny sa mo chód dzień póź -

niej zo stał prze ka za ny do dys po -
zy cji ko men dy po wia to wej w Le -
gio no wie.

(red)

Uważajcie na tajniaków!
� Policjanci z Wieliszewa mają nowy „tajnowóz”.
Nieoznakowany samochód marki Kia Wenga będzie
służyć „kryminalnym”. Podobny ma policja w Legionowie.

źródło: w
w

w.legionow
o.pl



NAUKA
·ROSYJSKI – Legionowo + Nieporęt 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

·Studnie 22 789-33-89, 506-938-201
·Wylewki Mixokretem W-wa i okolice
691-300-501

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
·Skup książek, różne dziedziny 501-561-620
·Skupujemy starocie, bibeloty, również
likwidacja mieszkań 517-561-044

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

OGŁOSZENIA
DROBNE

reklama w „Echu” tel. 502-280-72014

Co praw da nie jest to bud ka
stric te te le fo nicz na, ale za wsze coś.
Nie da le ko bu do wa ne go Cen trum
Ko mu ni ka cyj ne go przy Pił sud skie -
go stoi dum na swą czer wie nią.

Zło śli wi mo gą oczy wi ście po -
wie dzieć, że ka żdy ma ta ką An -
glię, na ja ką za słu gu je. Jed nak
z dru giej stro ny, czy Wy spia rze

mo gą się po chwa lić po dob nie za -
go spo da ro wa ny mi pa ne la mi?

(red)

Bu duj z na mi „Mi gaw ki z oko -
li cy”! Zau wa ży łeś coś, co war to
do ce nić, po chwa lić, a mo że wy -
śmiać czy wy tknąć? Wy ślij nam
zdję cie z pod pi sem na maila:
echo@ga ze ta echo.pl.

Migawki z okolicy

Prawie jak Anglia
� Jedną z najbardziej charakterystycznych rzeczy, jakie
widzi się w Anglii, są czerwone budki telefoniczne.
Legionowo też ma taką… Na pewno czerwoną.

Prze bu do wa by ła po trzeb na, by
ośro dek speł niał wy mo gi Na ro do -
we go Fun du szu Zdro wia. Po re -
mon cie ma wię cej ga bi ne tów le kar -
skich, a dzię ki do bu do wa niu łącz ni -
ka mo żna by ło prze zna czyć więk szą
po wierzch nię na ga bi ne ty re ha bi li -
ta cyj ne. Wszyst kie po miesz cze nia
zy ska ły no we sprzę ty, a po rad nie
dzie cię ce – bar dziej przy ja zny ma -
łym pa cjen tom wy strój.

Ra da gmi ny za de cy do wa ła też
o prze zna cze niu do dat ko wych fun -
du szy na za kup no we go sprzę tu.
Obec nie Cen trum Me dycz ne Nie -
po ręt ofe ru je w ra mach NFZ
świad cze nia w po rad niach: pod sta -
wo wej opie ki zdro wot nej, re ha bi li -

ta cyj nej, kar dio lo gicz nej, aler go lo -
gicz nej, oto la ryn go lo gicz nej oraz
gi ne ko lo gicz no -po ło żni czej. Jest

ta kże ga bi net sto ma to lo gicz ny oraz
przyj mu je le karz me dy cy ny pra cy.

(wt)

Nieporęt ma nowoczesną przychodnię!
� Po roku modernizacji i wydaniu ponad 1,2 mln zł na prace budowlane – Centrum
Medyczne Nieporęt zostało oddane do użytku.

źródło: nieporet.pl

Tak za czy na się spek takl te atru
Old Ti mers Ga ra ge, któ ry zo sta nie

wy sta wio ny w le gio now skim ra tu -
szu 22 li sto pa da. Póź niej pe ry pe tie

tyl ko bę dą się na mna żać: żo na Ada -
ma wy je żdża. Miesz ka nie na wie dza
na tręt ny do mo krą żca i wró żbi ta.
Nie spo dzie wa nie po ja wia się rów -
nież Fi lip, ko le ga z pod sta wów ki.
Do drzwi pu ka przed sta wi ciel ka
Ośrod ka Ad op cyj ne go, o któ rej wi -
zy cie Adam zu peł nie za po mniał.
Spo koj ne do tych czas ży cie bo ha te ra
wy peł nia się mnó stwem nie do mó -
wień, po mó wień i abs trak cyj nych in -
sy nu acji. A wszyst ko przy kry te
płasz czem „nor mal no ści”. Jak roz -
wią że się splot dziw nych wy da rzeń?

Czy praw dzi wych przy ja ciół
rze czy wi ście po zna je się w bie -
dzie? Trze ba to zo ba czyć! Bi le ty
w ce nie 20 zł do na by cia w MOK
Le gio no wo.

22 li sto pa da, godz. 18.00. Sa la
wi do wi sko wa le gio now skie go ra -
tu sza, Pił sud skie go 41.

(red)

Żona do adopcji
� W życiu Adama wszystko miało swoje miejsce – dom
praca, dom praca. Od czasu do czasu jakaś
kontrolowana rozrywka. Jednak w życiu każdego
człowieka przychodzi taka chwila, że nawet dobrze
naoliwiona maszyna przestaje funkcjonować i niebo
zaczyna walić się na głowę…

źródło: O
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Kon cep cję za pre zen to wa no
pod czas kon fe ren cji pra so wej, za -
czy na ją cej się na pe ro nie w Le -
gio no wie, a za koń czo nej w Ze -
grzu – do ce lu do je cha no szy no -
bu sem. War to przy po mnieć, że
re gu lar nych po łą czeń na tej tra sie
nie ma od 1998 ro ku.

– Tra sę mo żna prze je chać, co
my dziś po ka za li śmy – po wie dział

Jan Gra biec, sta ro sta le gio now ski.
– Ist nie je ta ka po trze ba spo łecz na,
cze go do wo dem jest za in te re so wa -
nie miesz kań ców. Pro fil „Ko lej
do Ze grza” na Fa ce bo oku zy sku je
co raz więk szą po pu lar ność. Sko ro
ist nie je mo żli wość przy wró ce nia
po łą cze nia i jest ta ka po trze ba,
rów nież ze wzglę du na ła twiej szy
do stęp w se zo nie let nim dla tu ry -
stów za in te re so wa nych ko rzy sta -

niem z wa lo rów Za le wu Ze grzyń -
skie go, to war to za wal czyć o re ali -
za cję pro jek tu – do dał sta ro sta.

O przy wró ce nie po łą cze nia szy -
no we go wal czą też miesz kań cy Ze -
grza, któ rzy pod czas wa ka cji zbie -
ra li pod pi sy pod pe ty cją w tej spra -
wie. Do re ali za cji da le ka dro ga,
o czym przy po mniał by ły dy rek tor
war szaw skie go Za rzą du Trans por -
tu Miej skie go Le szek Ru ta mó -
wiąc, że naj pierw ko niecz ne jest
spo rzą dze nie nie zbęd nych do ku -
men tów, bez któ rych nie ma szans
na roz po czę cie sta rań o po łą cze nia
szy no we. Co cie ka we, już trzy la ta
te mu spo rzą dzo na na zle ce nie po -
wia tu ana li za po łą czeń ko le jo wych
re ko men do wa ła po wrót tej wła śnie
li nii w pierw szej ko lej no ści.

I co? Nie wie le.
To jed nak bę dzie nie mo żli we

bez współ pra cy z są sied ni mi sa -
mo rzą da mi i po tę żne go za strzy ku
pie nię dzy. Tę pierw szą już za de -
kla ro wał sta ro sta puł tu ski. O fi -
nan se trze ba się bę dzie do pie ro
za trosz czyć.

Te raz po cią gi SKM do je żdża ją
do sta cji Wie li szew. Re wi ta li zo -
wa ny miał by być frag ment li nii
ko le jo wej od roz wi dle nia do Ze -

grza Po łu dnio we go. Na koń ców ce
li nii bra ku je ok. 200 me trów to -
rów, no i ko niecz na jest bu do wa
trak cji elek trycz nej. Pe ron jest
do dziś, choć oczy wi ście wy ma ga
re mon tu lub zbu rze nia i po sta -
wie nia na no wo.

Ko le je Ma zo wiec kie, któ re
pod ję ły osta tecz ną de cy zję o li -

kwi da cji po cią gu „Ze grzyk” je -
żdżą ce go do Nie po rę tu (miał on
zo stać je dy nie za wie szo ny na czas
re mon tu), nie są już tak sta now -
cze w kwe stii li nii do Ze grza.

– W naj bli ższym cza sie spół ka
Ko le je Ma zo wiec kie nie pla nu je
wzno wie nia po łą czeń do Ze grza
Po łu dnio we go. Jed nak w przy pad -

ku, gdy po ja wi się wię cej po dob -
nych gło sów od pod ró żnych za in te -
re so wa nych ta kim po łą cze niem,
prze ana li zu je my mo żli wość wzno -
wie nia kur so wa nia po cią gów
w tym kie run ku – mó wi ła nam
ostat nio Jo lan ta Ma li szew ska
z KM.

(wt)

Wyborczy pociąg do Zegrza. Realny?
� W czerwcu pisaliśmy o pomyśle przywrócenia ruchu szynowego do Zegrza. Przed wyborami samorządowymi pomysł oczywiście wrócił:
starostwo legionowskie chce połączenia kolejowego sięgającego Zalewu Zegrzyńskiego.

Na ulicz ce pro wa dzą cej do
PKP Le gio no wo po ło żo no pro gi
zwal nia ją ce. To jed nak nie
spodo ba ło się kie row com, któ rzy
szyb ko zna leź li spo sób na omi -
nię cie za wa li dro gi. Ucier piał
na tym są sied ni traw ni czek, tra -
to wa ny przez sa mo cho do we
opo ny. Miesz kań cy zna leź li
i na to spo sób – szyb ko po wstał
pro wi zo rycz ny skal nia czek, sku -
tecz nie wy mu sza ją cy jaz dę po as -
fal cie.

Nie wie my tyl ko, czy drzew ko
to sa mo siej ka, czy ele ment za -
mie rzo ny.

Grunt, że spo sób dzia ła! Czy
na praw dę kie row com je żdżą cym

po osie dlo wych uli cach tak bar -
dzo bra ku je wy obraź ni?

(red)

Migawki z okolicy

Zawsze po dwóch stronach barykady?
� W osiedlu Piaski najpierw kierowcy znaleźli sposób na progi zwalniające,
a następnie piesi znaleźli sposób na kierowców.

Na końcówce
linii brakuje ok. 200
metrów torów, no
i konieczna jest budowa
trakcji elektrycznej. Peron
jest do dziś, choć
oczywiście wymaga
remontu lub zburzenia
i postawienia na nowo.

Prezydent Roman Smogorzewski, prezes Leszek Ruta
i starosta Jan Grabiec ruszają wyborczą koleją

do Zegrza Pozostałości po stacji w Zegrzu
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PROJEKTY OGRODÓW! zagospodarowanie terenu
zielenią i elementami małej
architektury

koncepcje zmian w ogrodach:
mała zmiana - duży efekt

szybko i indywidualnie

Sprawdź promocje 
na jesień 2014!




