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redakcja@gazetaecho.pl

Nie prze szko dzi ło mu to wy gry -
wać w ko lej nych wy bo rach bez po -
śred nich, po cząw szy od li sto pa -
da 2002 ro ku. To by ły zresz tą je -
dy ne wy bo ry pre zy den ta Le gio no -
wa z dru gą tu rą (kontr kan dy da -
tem Smo go rzew skie go był wte dy
Ze non Dur ka) – wszyst kie ko lej -
ne wy bo ry roz strzy ga ły się już
po pierw szym gło so wa niu.

Tak by ło i tym ra zem. Ko lej ny raz
w Le gio no wie oka za ło się, że pre zy -

dent Ro man Smo go rzew ski nie ma
kon ku ren cji. Zdo był 73,08% gło -
sów (po nad 13 tys.), po ko nu jąc
przed sta wi cie la Pra wa i Spra wie dli -
wo ści, Kon ra da Mi chal skie go, któ ry
otrzy mał tyl ko 26,92% po par cia.
Rad ni wy bra ni z ra mie nia ko mi te tu
Smo go rzew skie go ma ją więk szość
w ra dzie mia sta, a to ozna cza, że
nie po trze bu ją żad ne go ko ali cjan ta,
by po dej mo wać de cy zje. Bę dą rzą -
dzić na mi nie po dziel nie.

Po ra żka PiS
Wiel kim prze gra nym tych wy -

bo rów jest Kon rad Mi chal ski
z PiS, któ ry nie dość, że nie wy grał
wal ki o pre zy denc ki fo tel, to też
nie do stał się do ra dy mia sta. Ko -
go jesz cze w niej nie zo ba czy my?
Zbi gnie wa Ko ry sia, Ka zi mie rza
Pła ci szew skie go, Ry szar da Brań -
skie go, Bog da na Kieł ba siń skie go,
Pio tra Top czew skie go (kan dy do -
wał do ra dy po wia tu le gio now -
skie go) oraz Mo ni ki Je ziak (nie
kan dy do wa ła w wy bo rach).

Wy bo ry po ka za ły, że nie po -
dziel ną wła dzę w mie ście spra wu -
je pre zy dent Ro man Smo go rzew -
ski. Rad ni z je go ko mi te tu wy bor -
cze go zdo by li aż 15 z 23 man da -
tów. Sied miu rad nych w na stęp -
nej ka den cji bę dzie re pre zen to -
wa ło sto wa rzy sze nie „Na sze Mia -
sto, Na sze Spra wy”, je den rad ny
jest z PiS i je den z ko mi te tu Le -
szek Smu niew ski (sam za in te re -
so wa ny).

AS

Smogorzewski hegemonem
� Kolejna kadencja pod wodzą Romana Smogorzewskiego – tak będą wyglądać lata 2014–18 w Legionowie. Dotychczasowy prezydent zapewnił
sobie kolejne cztery lata rządów. Dodać trzeba, że stanowisko to piastuje od 2002 roku, kiedy to został wybrany jeszcze przez radę miasta.

Kto dostał się do rady?
• Agata Zaklika: 511 głosów (okręg nr 18)
• Agnieszka Borkowska: 506 głosów (okręg nr 14)
• Marcin Smogorzewski: 506 głosów (okręg nr 3)
• Andrzej Piętka: 503 głosy (okręg nr 10)
• Józef Dziedzic: 501 głosów (okręg nr 5)
• Paweł Lewandowski: 441 głosów (okręg nr 2)
• Dariusz Błaszkowski: 439 głosów (okręg nr 6)
• Janusz Klejment: 410 głosów (okręg nr 8)
• Przemysław Cichocki: 402 głosy (okręg nr 22)
• Paweł Głażewski: 398 głosów (okręg nr 4)
• Jacek Zawada: 392 głosy (okręg nr 7)
• Anna Łaniewska: 381 głosów (okręg nr 21)
• Małgorzata Luzak: 370 głosów (okręg nr 9)
• Tadeusz Szulc: 369 (okręg nr 11 + DPS Kombatant)
• Mirosław Pachulski: 350 głosów (okręg nr 13)
• Danuta Ulkie: 324 głosy (okręg nr 15)
• Marta Bogucka-Frańczak: 314 głosów (okręg nr 23)
• Beata Woźniak: 297 głosów (okręg nr 19)
• Artur Żuchowski: 289 głosów (okręg nr 20)
• Leszek Smuniewski: 287 głosów (okręg nr 16)
• Adam Aksamit: 283 głosy (okręg nr 17)
• Kazimierz Zieliński: 274 głosy (okręg nr 1)
• Andrzej Kalinowski: 274 głosy (okręg nr 12)



Pierw sza tu ra za na mi. Ol ga
Mu niak otrzy ma ła 33,23 proc gło -
sów, Ja ro sław Cho dor ski – 22,58,
Zbi gniew Gar ba czew ski uzy -
skał 21,47 proc po par cia. Na ko -
lej nej po zy cji upla so wał się Wal -
de mar Ku rek -Mo sa kow ski (12,89
proc) i ja ko ostat ni Ra do mir
Czau der na z wy ni kiem 9,83 proc.
Po nie waż ża den z kan dy da tów

nie prze kro czył pro gu 50 pro cent
– bę dzie do gryw ka.

Wszyst kim tym, któ rzy jesz cze
nie zde cy do wa li osta tecz nie, ko go
wo le li by na fo te lu wój ta, przy po -
mi na my syl wet ki Ol gi Mu niak
i jej kontr kan dy da ta.

Miesz kam tu od dziec ka
Ja ro sław Cho dor ski ma 32 la ta.

– Z Ja błon ną je stem zwią za ny
od dziec ka – tu taj miesz ka li moi

dziad ko wie i ja też po sta no wi łem
się osie dlić – 10 lat te mu wieś
Trzcia ny sta ła się mo im do mem –
mó wi Ja ro sław Cho dor ski.

Ży cio we do świad cze nia skło ni -
ły go do utwo rze nia fun da cji, któ -
rej głów nym ce lem jest wy bu do -
wa nie Cen trum Re ha bi li ta cji. –

Nie ste ty, dzia ła nia Fun da cji
Trzcia ny by ły moc no spo wal nia ne
przez opie sza łość gmi ny Ja błon na
– tłu ma czy kan dy dat na wój ta.
Wte dy po raz pierw szy po czuł, że
chce coś zmie nić. Za czął bacz nie
ob ser wo wać urząd, po ja wiał się
na se sjach ra dy gmi ny.

Co za tem chce zro bić?
– W kwe stii oświa ty uwa żam, że

naj wa żniej sze jest szyb kie ukoń -
cze nie bu do wy CEKS oraz stwo -
rze nie gmin ne go żłob ka. Obec nie
wie le ko biet ma utrud nio ny po -
wrót do pra cy wła śnie ze wzglę du
na brak ta kie go miej sca – nie
chcę, by Ja błon na by ła kra iną ko -
biet wy klu czo nych za wo do wo –
za po wia da i do da je, że je śli zo sta -

nie wy bra ny, przyj rzy się spra wie
re zy gna cji ze „wspól ne go bi le tu”
dla miesz kań ców Cho to mo wa.
Chce też stwo rzyć urząd przy ja zny
miesz kań com, pu bli ko wać in for -
ma cje do ty czą ce wy da wa nych pie -
nię dzy i za koń czyć pra ce nad stra -
te gią roz wo ju. Jak pod kre śla Cho -
dor ski, sta wia też na unij ne środ -
ki. Chce je le piej po zy ski wać, bu -
do wać dro gi i ka na li za cję.

Od se kre ta rza do wój ta
Ol ga Mu niak, obec nie urzę du -

ją ca wójt, od 20 lat zwią za na jest
z gmi ną Ja błon na (dzie więć lat
miesz ka ła w Ja błon nie, je de na ście
w Cho to mo wie). W 1990 r. zo sta -
ła wy bra na se kre ta rzem urzę du

gmi ny. W la tach 2002–2006 by ła
rad ną po wia tu le gio now skie go.
Póź niej zo sta ła wy bra na na wój ta
gmi ny i jest nim do dziś.

Co jest najpilniejsze – jej
zdaniem – do zrobienia?

– Wśród naj wa żniej szych punk -
tów mo je go pro gra mu znaj du je
się dal sza bu do wa ka na li za cji
i wo do cią gu, dróg, chod ni ków
i oświe tle nia. Pla nu ję rów nież
utrzy ma nie pro gra mów proz dro -
wot nych dla dzie ci, Kar ty Du żej
Ro dzi ny, bez płat nych za jęć w ra -
mach szko ły ro dze nia. W mo ich
pla nach znaj du je się ta kże uru -
cho mie nie bez po śred nie go do jaz -
du au to bu so we go do me tra oraz
do pła ty do bi le tów w ra mach
Kar ty Miesz kań ca Gmi ny – za po -
wia da Ol ga Mu niak. Pod kre śla,
że ze wzglę du na zmia ny de mo -
gra ficz ne Ja błon na mu si po sta wić
na oświa tę. – W mo im pro gra mie
jest bu do wa żłob ka, no we go gim -
na zjum oraz bu do wa bi blio te ki
mul ti me dial nej, sto łów ki z kuch -
nią i au li szkol nej przy no wo wy -
bu do wa nej szko le pod sta wo wej –
do da je wójt.

Jak od pie ra za rzu ty miesz kań -
ców do ty czą ce re zy gna cji ze
wspól ne go bi le tu? Twier dzi, że
zmia na by ła ko niecz na ze wzglę -
du na kosz ty – 600 tys. zł rocz nie.
– Wpro wa dzi li śmy bez płat ną li nię
do wo zo wą, któ ra prze wo zi pa sa -
że rów z Cho to mo wa na pe ron
PKP Le gio no wo Przy sta nek.
Na tym ob sza rze obo wią zu je już
wspól ny bi let i bli sko 300 osób
ko rzy sta co dzien nie z ta kiej mo -
żli wo ści. Jed no cze śnie mam do -
brą in for ma cję dla wszyst kich
miesz kań ców, któ rzy wsia da ją
do po cią gu w Cho to mo wie. Chce -
my roz sze rzyć Kar tę Miesz kań ca
Gmi ny o do pła ty za bi le ty Ko lei
Ma zo wiec kich, co de fac to bę dzie
ozna czać po wrót do wspól ne go
bi le tu – za po wia da Ol ga Mu niak
i pod kre śla, że peł nie nie funk cji
wójt jest dla niej naj więk szym za -
szczy tem, więc je śli wy gra wy bo ry
w Ja błon nie, zło ży man dat, któ ry
uzy ska ła kan dy du jąc do ra dy po -
wia tu.

AS

Muniak kontra Chodorski
� 30 listopada Jabłonna ponownie pójdzie do urn: Olga Muniak w drugiej turze
wyborów spotka się z Jarosławem Chodorskim.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Wójt Ma zur zdo był po -
nad 60% gło sów i tym sa mym
zwy cię żył już w pierw szej tu rze

wy bo rów. Tym sa mym po zo sta wił
kon ku ren cję w oso bach Ire ny

Ko pań skiej -Arasz kie wicz oraz
Sta ni sła wa Urba nia ka w ty le.

We dług gmin nej ko mi sji wy -
bor czej (da nych ofi cjal nych
z PKW na dal nie ma) w ra dzie
gmi ny przez naj bli ższe czte ry la ta
za sia dać bę dą: An drzej Ole chow -
ski, An na Grześ kie wicz, Ja ro sław
Kaw ka, Ma ria Płat kow ska, Ro -
man Ma dej, An drzej Woj cie -
chow ski, Piotr Pie tru cha, Ja ro -
sław Ko per ski, Ma rian Oszczyk,
Mar ta Damm -Świer koc ka, Mo -
ni ka Ka miń ska, Sła wo mir Ja -
chow ski, Jo an na Stru zik, Eu ge -
niusz Woź nia kow ski, Woj ciech
Saks.

(red)

Wójt Mazur zostaje w Nieporęcie
� Dotychczasowy wójt Nieporętu, Sławomir Maciej Mazur, wygrał wybory
samorządowe w pierwszej turze.
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reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Pro Vo bis jest mło dym sto wa -
rzy sze niem, za re je stro wa nym do -
pie ro od sze ściu mie się cy.

– Przede wszyst kim chce my wal -
czyć z bez ro bo ciem i wspie rać oso -
by, któ re po gu bi ły się w ży ciu –
mó wi pre zes Iwo na Mar kie wicz.

Po mo cą zo sta ną ob ję ci bez ro bot -
ni, lu dzie w trud nej sy tu acji ma te -
rial nej, ko rzy sta ją cy z po mo cy spo -
łecz nej, nie peł no spraw ni, bez dom -
ni, uza le żnie ni od al ko ho lu lub
nar ko ty ków ko rzy sta ją cy z te ra pii,

a ta kże po le cze niu od wy ko wym. –
Pra gnie my za pew nić im szan sę

od bu do wy ży cia po przez stwo rze -
nie pro gra mu wza jem nej po mo cy,
edu ka cji i roz wo ju przed się bior -
czo ści – do da je Mar kie wicz.

W bu dyn ku przy War szaw skiej,
na wy dzie rża wio nym od mia sta
te re nie, znaj dzie się Cen trum In -
te gra cji Spo łecz nej. Bę dzie to
miej sce, w któ rym oso by bez ro -
bot ne do sta ną szan se na zdo by cie
no wych umie jęt no ści. Za pla no -

wa no szko le nia za wo do we, warsz -
ta ty, wspar cie psy cho lo ga i do rad -
cy za wo do we go oraz pra cow ni ka
so cjal ne go.

Pie nią dze na funk cjo no wa nie
cen trum ma ją po cho dzić m.in.
z fun du szy eu ro pej skich, Ma zo -
wiec kie go Cen trum Po li ty ki Spo -
łecz nej, urzę du pra cy, da ro wizn,
ale CIS za mie rza też za ra biać sa -
mo na sie bie.

– Do cho dy, po cząt ko wo za pew -
ne nie wiel kie, za mie rza my uzy ski -

wać z dzia łal no ści wy twór czej,
han dlo wej i usłu go wej – mó wi
pre zes sto wa rzy sze nia. – Bę dzie -
my ko sić tra wę, po rząd ko wać te -
re ny zie lo ne, opie ko wać się gro -
ba mi, gra bić li ście, od śnie żać –
wy mie nia peł na za pa łu. Na po -

czą tek ru szą dwa warsz ta ty:
ogrod ni czo -po rząd ko wy i opie ki
nad oso ba mi star szy mi. W ko lej -
nych la tach ofer ta roz sze rzy się
o warsz ta ty z prac re mon to wych,
usług flo ry stycz nych i biu ro wych.

To wszyst ko do pie ro wte dy, kie -
dy bu dy nek przy War szaw skiej
przej dzie re mont.

– Z tych źró deł za mie rza my po -
kryć kosz ty re in te gra cji za wo do -
wej (warsz ta ty, szko le nia) i spo -
łecz nej (warsz ta ty te ra peu tycz ne,
sa mo po moc, gru py wspar cia)
oraz kosz ty ad mi ni stra cyj ne. Aby
jed nak pro jekt ru szył, mu si my
dys po no wać od po wied nim lo ka -
lem. Pó ki co spo ty ka my się
w swo ich do mach i o ile w ta kich
wa run kach mo żna pi sać pro jek ty
czy wy my ślać kon kur sy, to nie mo -
żli we jest or ga ni zo wa nie prze ró -
żnych za jęć kil ku dzie się ciu oso -
bom przed 8 go dzin dzien nie.
Kosz ty bę dą bar dzo du że, ale nie
zra ża my się – od kil ku mie się cy
pro wa dzi my roz mo wy z przed się -
bior ca mi, któ rzy chcą wes przeć

nasz pro jekt fi nan so wo oraz z fir -
ma mi bu dow la no -re mon to wy mi,
któ re obie ca ły po móc przy pra -
cach. Jesz cze nie pod pi sa li śmy
umo wy dzie rża wy, ale mo gę po -
wie dzieć, że pierw sze de kla ro wa -
ne kwo ty już wpły nę ły i fi nan so wo
je ste śmy go to wi ru szyć z pierw -
szym eta pem re mon tu – or ga ni za -
cją po zwo leń na bu do wę, przy łą -
cza niem me diów i pra ca mi pro -

jek to wy mi – za po wia da Iwo na
Mar kie wicz i pod kre śla, że przez
kil ka mie się cy swo jej dzia łal no ści
Pro Vo bis m.in. włą czy ło się już
w ak cję bu do wy si łow ni ple ne ro -
wej czy zor ga ni zo wa ło lo te rię
na rzecz po trze bu ją cych.

Czy ta ki do ro bek jest wy star -
cza ją cy, by uzy skać dość du żej
war to ści pre zent od po dat ni ków?
Przy da się nam po dob ny obiekt
w mie ście? Cze ka my na opi nie:
re dak cja@ga ze ta echo.pl.

AS

Słyszeliście o Pro Vobis?
� Miasto planuje oddać w bezpłatną dzierżawę działkę przy ul. Warszawskiej 11
stowarzyszeniu Pro Vobis. Ze względu na atrakcyjne położenie i szacowaną wartość
terenu pomysł wzbudza sporo kontrowersji. Co będzie zatem na Warszawskiej?

Będziemy
kosić trawę,
porządkować tereny
zielone, opiekować się
grobami, grabić liście,
odśnieżać – wymienia
Iwona Markiewicz.

Siłownia to jeden z sukcesów Pro Vobis



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:

21,22,24-30.XI, 1-5.XII

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
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Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES
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Przy po mnij my: od 7 paź dzier ni -
ka pa cjen ci z Le gio no wa i oko lic
nie mie li mo żli wo ści za ku pu le -
ków w no cy ani w dni świą tecz ne
w swo im są siedz twie. Naj bli ższa
dy żu ru ją ca pla ców ka far ma ceu -
tycz na dzia ła ła na Bia ło łę ce. Ap -
te ka „Za Gro sze” miesz czą ca się
przy ul Pił sud skie go, któ ra do tej
po ry peł ni ła ta ki dy żur, ogra ni czy -
ła go dzi ny pra cy od go dzi ny 8.00
do 22.00. Zła ma ła tym sa mym
pra wo miej sco we, ja kim jest
uchwa ła ra dy po wia tu w Le gio no -
wie re gu lu ją ca roz kład go dzin

pra cy ap tek ogól no do stęp nych
na te re nie po wia tu, na kła da ją ca
na nią ten obo wią zek. I choć pra -
wo nie prze wi du je kon se kwen cji
za zła ma nie za pi sów uchwa ły, nie
zmie nia to fak tu, że już od mie -
sią ca po le kar stwa miesz kań cy
mu szą jeź dzić al bo na Świa to wi da
al bo na Ma gicz ną w War sza wie.

Bę dą mu sie li tak ro bić jesz cze
przez kil ka ty go dni – pod ko niec
li sto pa da Ap te ka z Uśmie chem
roz pocz nie swo je dy żu ry ca ło do -
bo we.

(red)

Apteka całodobowa wraca
� Jeszcze niedawno pisaliśmy o tym, że powiat
legionowski nie ma całodobowej apteki. Hiobowe
wieści już nie są aktualne: władze powiatu porozumiały
się z właścicielką apteki przy Kopernika i pod koniec
miesiąca Apteka z Uśmiechem będzie pełnić dyżury
przez 24 godziny na dobę.

Po ro zu mie nie za kła da wspól ną
re ali za cję przed się wzię cia oraz
udział w kosz tach, wstęp nie sza co -
wa nych na oko ło 4,7 mln zł (Le -
gio no wo wy da nie mniej niż 1,2
mln). Resz tę po kry je po wiat.
Rów nież sta ro sta ogło si prze targ
i bę dzie nad zo ro wał pra ce.

Umo wa z PKP Pol skie Li nie Ko -
le jo we S.A. za kła da, że prze jazd
zo sta nie za mknię ty 15 grud nia, jed -
nak Le gio no wo chce go utrzy mać
co naj mniej do cza su roz po czę cia

prac – pla no wa ne one są na wio snę
przy szłe go ro ku. Po ich roz po czę -
ciu mia sto chce wpro wa dzić bez -
płat ne po łą cze nia au to bu so we dla
tych, któ rzy ko rzy sta ją z prze jaz du.

I tyl ko miesz kań cy na fo rach
in ter ne to wych za sta na wia ją się,
czy po wsta nie kład ki w przy szłym
ro ku to rze czy wi ście suk ces czy
po ra żka. – Po win na po wstać w ra -
mach mo der ni za cji li nii z fun du -
szy PKP, a te raz to wyj mo wa nie
pie nię dzy z na szej kie sze ni i ubie -

ra nie w sza ty suk ce su. Za te pra -
wie 5 mi lio nów mo żna by zbu do -
wać w mie ście coś in ne go – ko -
men tu ją in ter nau ci.

– Po ra żka to bę dzie, jak zo sta -
nie za mknię ty prze jazd dla sa mo -
cho dów, któ ry po mi mo dzia ła nia
tu ne lu na dal jest licz nie wy ko rzy -
sty wa ny – czy li po trzeb ny. Trzy
prze jaz dy przez to ry w tym dwa
za kor ko wa ne w 50-ty sięcz nym
mie ście to tro chę ma ło!

(wt)

Taka będzie kładka na Parkowej
� Choć przejazd kolejowy na Parkowej ma być zamknięty, nie oznacza to, że piesi
i rowerzyści zostaną pozbawieni bezpiecznej przeprawy przez tory. Władze powiatu
i Legionowa podpisały umowę, na mocy której wspólnie wybudują kładkę.

źródło: w
w

w.legionow
o.pl



To mek Ce dro ma 23 la ta, a je -
go przy ja ciel i wspól nik Oskar Łę -
czyc ki jest o dwa la ta młod szy.
Ra zem za ło ży li w Le gio no wie
stu dio fil mo we TMS Stu dio.

– Od za wsze in te re su je my się
fil mem i chce my roz wi jać się
w tym kie run ku. Wspól ną pa sję
roz wi nę li śmy w szko le fil mo wej.
Te raz idzie my krok da lej i sa mi
kreu je my na szą bra nżę – mó wi
Oskar. To mek jest kie row ni kiem
pro duk cji, czy li zaj mu je się lo gi -
sty ką, or ga ni zu je ca łe przed się -
wzię cie, do ra dza klien to wi ja ki
sprzęt jest po trzeb ny i pro wa dzi
ca łą pro duk cję.

Ope ra tor ka me ry, czy li Oskar
zaj mu je się ar ty stycz ną stro ną
pro duk cji. Od po wia da za ob raz
oraz uję cia, ja kie zo sta ną wy ko -
na ne – po pro stu na gry wa i mon -
tu je fil my.

To mek opo wia da, że je go
pierw szy film po wstał w li ceum. –

Ze bra łem kil ku zna jo mych
i stwo rzy li śmy krót ki film „Dom
bez dom ne go”. Pra co wa łem wte dy
na ma łej ka mer ce So ny, któ rą po -
ży czy łem od oj ca – wspo mi na 23-
la tek. Oskar swo ją pa sję do ki na
od krył zu peł nie przez przy pa dek,
bo jesz cze kil ka lat te mu za wo do -
wo chciał za jąć się sa mo cho da mi.

– Ukoń czy łem tech ni kum sa -
mo cho do we, to był kie ru nek mo -
je go do ro słe go ży cia. Ale jak ku -
pi łem ka me rę, szyb ko wy szło
na jaw, co mnie naj bar dziej krę ci
– mó wi.

Stu dio na Dol nej
Obaj zgod nie pod kre śla ją, że

Le gio no wo to ich ro dzin ne mia -
sto i miej sce, gdzie na ro dzi ła się
ich wiel ka mi łość do fil mu. Dla te -

go wła śnie tu za mie rza ją się wciąż
roz wi jać.

– Są siedz two War sza wy roz sze -
rza na sze mo żli wo ści, po nie waż
współ pra cu je my z fir ma mi, któ re
wy naj mu ją sprzęt fil mo wy, dzię ki
cze mu dys po nu je my naj no wo cze -
śniej szy mi ka me ra mi i naj bar dziej
pro fe sjo nal nym sprzę tem do stęp -
nym na ryn ku – mó wi Oskar.

Oskar i To mek, mi mo mło de go
wie ku, ma ją już spo ro do świad -
cze nia. Krę cą kli py mu zycz ne, re -
kla mów ki świe żo otwar tych firm,
re je stru ją kon cer ty czy kon fe ren -
cje, a ich pla ny na naj bli ższą przy -
szłość są im po nu ją ce.

– Ja ko pierw si w Le gio no wie
chce my ro bić zdję cia lot ni cze
z no wo cze sne go dro na w tech no -
lo gii 4k. Chce my też wy po sa żyć
stu dio fil mo we w du ży gre en box,
cy klo ra mę z peł nym oświe tle niem

oraz za jąć się efek ta mi spe cjal ny -
mi wraz z eki pą, któ ra z ka żdą
pro duk cją ro śnie – za po wia da ją
fil mow cy, a my wy ja śnia my nie -
wta jem ni czo nym, czym są te ta -
jem ni czo brzmią ce po ję cia. Gre -
en box to miej sce z zie lo nym tłem,
na któ rym póź niej mo żna do wol -
nie pod kła dać ob raz. In ne sztucz -

ki umo żli wia cy klo ra ma. – To bia -
ła prze strzeń słu żą ca ja ko tło, ze
spe cjal nie wy pro fi lo wa nym łą cze -
niem mię dzy pod ło gą a ścia ną.
Ten sprzęt ide al nie na da je się
do re kla mó wek sa mo cho dów,
a ta kże do bu do wa nia sce no gra fii
w te le dy skach – pod kre śla To mek.

Stu dio mło dych fil mow ców
mie ści się przy ul. Dol nej. Za ba -
wa za ba wą, ale czy to do cho do wy
biz nes?

– Utrzy mu je my się z te go za ję -
cia. Obec nie ma my ty le zle ceń, że
po zwa la to pla no wać dal szy roz -
wój, czy li in we sto wać w sprzęt
i wie dzę oraz kur sy – tłu ma czą le -
gio now scy fil mow cy. W te le wi zji
są już ich bia ło -czer wo ne je de nast -
ki (pro gram o gwiaz dach pol skiej
pił ki no żnej), Eu ro przedsz ko la ki
(dla „Py ta nie na Śnia da nie”), pro -
gram „Po mysł na…”. A te raz po -
wsta je ko lej ny, naj więk szy pro jekt,
zwią za ny z re mon ta mi, ale szcze -
gó łów nie chcą zdra dzić.

AS
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Młodzi filmowcy kręcą w Legionowie
� Dwóch młodych filmowców z Legionowa chce pokazać miasto nagrane przez drona. Już niebawem na naszym niebie pojawi się nowoczesny robot.

Kamera Tomka dziś nie przypomina tej pierwszej, pożyczonej od taty

Selfie filmowców? Czemu nie! Oskar (z lewej) i Tomek (z prawej)
w drodze do pracy Ko lej na po sa mo cho dach mi łość Oska ra – ka me ra



Hi sto ria osie dla się ga 1974 ro -
ku. To wów czas opra co wa no plan
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
Le gio no wa, uwzględ nia ją cy bu do -
wę fa bry ki do mów w Łaj skach
i bu do wę „Osie dla Ja giel loń ska”
dla 15 ty się cy miesz kań ców.

– Po wsta ło w ra mach tzw. pół -
noc ne go pa sma miesz ka nio we go.
Miał to być ciąg po łą czo nych blo -
ko wisk – m.in. z Tar cho mi nem.
Osta tecz nie punk to wo zbu do wa -

no nie wiel kie osie dla, w tym to
przy Ja giel loń skiej. Czte ro pię tro -
we blo ki sta wia no z be to no wych
pre fa bry ka tów two rzo nych w fa -
bry ce do mów – opo wia da dy rek -
tor le gio now skie go mu zeum Ja -
cek Szcze pań ski.

Ja ko pierw sze po ja wi ły się bu -
dyn ki 2,3 i 4 zwa ne przez miesz -
kań ców gru ba sa mi. Z bie giem lat
blo ków przy by wa ło. Dziś Ja giel -
loń ska jest naj więk szym osie dlem

na le żą cym do Spół dziel ni Miesz -
ka nio wej Lo ka tor sko -Wła sno -
ścio wej: 59 bu dyn ków, w któ rych
miesz ka ok. 14 tys. le gio no wian.

Osie dle z wiel kiej pły ty jest jed -
nym z naj bar dziej cha rak te ry -
stycz nych miejsc w Le gio no wie.

Bog dan Kieł ba siń ski ze sto wa -
rzy sze nia Na sze Mia sto Na sze
Spra wy prze pro wa dzał ostat nio
kon sul ta cje z miesz kań ca mi – py -
tał, co na le ży w osie dlu po pra wić.

Część zgła sza nych po my słów uda -
ło się już na wet wdro żyć.

– Upo rząd ko wa no traw ni ki, po -
sta wio no ta blicz ki przy po mi na ją ce
o ko niecz no ści sprzą ta nia po
psach. Bę dą też do dat ko we ko sze
i ław ki. Ko lej nym po stu la tem
miesz kań ców by ło uło że nie pro gu
spo wal nia ją ce go na we wnętrz nej
ulicz ce bie gną cej wzdłuż blo ków
nr 5 i 6, też go to we – opo wia da
Bog dan Kieł ba siń ski.

Miesz kań cy chcie li jesz cze za -
ło że nia mo ni to rin gu przy pla cu
za baw, a w dal szej ko lej no ści je go
mo der ni za cji. Wie czo ra mi na pla -
cu „ba wią się” do ro słe już dzie ci,
wy ko rzy stu jąc sprzęt nie ko niecz -
nie zgod nie z prze zna cze niem.

Ka mer ka ma za wi snąć w przy -
szłym ro ku, ma zo stać też zbu do -
wa ne od no wa bo isko po mię dzy
blo ka mi 8 i 26. Te raz to ob raz nę -
dzy i roz pa czy.

Czas, aby miesz kań cy – lub no -
wo wy bra ni rad ni – za in te re so wa li
się po my sła mi do gęsz cza nia za bu -
do wy osie dla – za pro po no wa nych
choć by przez urba ni stów opra co -
wu ją cych pro jekt za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go dla Le gio no -
wa. Bo za miast par kin gów i traw -
ni ków wy ro sną nam ko le je blo ki.
Przy kła dem za gęsz cza nia osie dla
by ła ba ta lia o plac przy Bro niew -
skie go 4, na któ rym miał po wstać
ko lej ny bu dy nek.

– Na sze osie dle to bo ki i par -
kin gi, co raz mniej jest na nich zie -
le ni. Dla te go wal ka o ka żdy skra -
wek jest ta ka wa żna. Pro te sty
przy nio sły chwi lo wy efekt – spół -
dziel nia do koń ca ro ku od stą pi ła
od bu do wy blo ku, oba wiam się
jed nak, że te mat po wró ci na wio -
snę – mó wi Bog dan Kieł ba siń ski.

AS
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Jagiellońska: kawał historii miasta
� Ma pięćdziesiąt lat i 59 budynków, których mieszka 14 tys. osób. Poznajcie osiedle Jagiellońska.

Aleja 3 Maja Jagiellońska, blok nr 26

źródło: SM
LW





Skró ce nie tra sy li nii 705 do Że -
ra nia po dyk to wa ne by ło tym pro -
stym fak tem, że es ta ka dy pro wa -
dzą ce z Mo dliń skiej na To ruń ską
w kie run ku cen trum wy bu rzo no.
Te raz pa sa że ro wie mu szą się prze -
sia dać, by do trzeć do me tra. Choć
jesz cze w lip cu te go ro ku wójt Nie -
po rę tu zgła szał pro po zy cję skie ro -
wa nia au to bu sów mo stem Pół noc -
nym, to jed nak Za rząd Trans por tu
Miej skie go wy li czył, że do jazd
na Mło ci ny nie skró ci cza su do tar -
cia do cen trum War sza wy w po rów -
na niu z prze siad ką na pę tli Że rań.

I choć sy tu acja wy da wa ła się
lep sza po za koń cze niu pierw sze -
go eta pu prze bu do wy mo stu, 705
na dal koń czy kurs przy FSO Że -
rań. Dla cze go? Po pierw sze, two -
rzą się tu na dal kor ki, a po dru gie
– nie ma es ta ka dy zjaz do wej
w stro nę Nie po rę tu z Tra sy AK.

Tak więc naj bli ższa szan sa
na po wrót au to bu sów z Nie po rę -
tu na Ma ry mont po wsta nie po za -
koń cze niu prac mo der ni za cyj nych
– czy li mniej wię cej za rok.

(red)

Z Nieporętu do metra? Będzie!
� Odkąd most Grota-Roweckiego jest modernizowany, część autobusów, które
wcześniej kończyły kursy na Marymoncie, dojeżdża do pętli na Żeraniu. W ten sposób
np. mieszkańcy Nieporętu stracili bezpośrednie połączenie z metrem.

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

Bo isko ma po wstać na dział ce
gmin nej w Sta ni sła wo wie Pierw -
szym, na któ rej co ro ku od by wa
się Świę to Ziem nia ka. Zde cy do -
wa no, że wła śnie tam po wsta nie
peł no wy mia ro we bo isko spor to -
we, speł nia ją ce wy mo gi Pol skie -
go Związ ku Pił ki No żnej –
a więc po zwa la ją ce na roz gryw -

ki li go we.
Bo isko ma mieć wy mia ry

105 × 66 me trów, z try bu na mi

dla 300 osób. Obok sta nie bu dy -
nek z szat nia mi i na try ska mi
oraz sa la mi po zwa la ją cy mi
na ćwi cze nia fit ness czy za ję cia
kul tu ral ne. W po bli żu ma też
po wstać si łow nia ple ne ro wa.

Te raz, w opar ciu o kon cep cję,
gmi na przy stą pi do wy ko na nia
do ku men ta cji pro jek to wej. Pie -
nią dze na re ali za cję ma ją być
po zy ska ne ze środ ków unij nych.

(red)

Boisko zamiast klepiska
� W Stanisławowie będzie boisko. Kiedy? Jeszcze nie
wiadomo, ale prace koncepcyjne już trwają.

Umo wa z Ho tel Mo dlin Con fe -
ren ce & SPA, z sie dzi bą w No wym
Dwo rze Ma zo wiec kim, zo sta ła ofi -
cjal nie pod pi sa na 12 li sto pa da
w za byt ko wych pod zie miach Re -
stau ra cji Bo ro di no – w XIX -wiecz -
nych piw ni cach pa mię ta ją cych cza -
sy na po le oń skie.

Spon so ra re pre zen to wał wła ści -
ciel Da riusz Ba na szek, w imie niu

klu bu pod pis zło żył pre zes Ar ka -
diusz Kar dy ka. Ho no ro wym go -
ściem był pre zy dent Le gio no wa
Ro man Smo go rzew ski.

Jed nym z naj wa żniej szych dzia -
łań mar ke tin go wych, po dej mo wa -
nych na rzecz no we go spon so ra,
bę dzie umiesz cze nie w na zwie klu -
bu mar ki Re stau ra cja Bo ro di no.

mc

KPR Borodino Legionowo
� Legionowscy szczypiorniści pozyskali sponsora
strategicznego. Od 12 listopada klub nazywa się KPR
Borodino Legionowo.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 9



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

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

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

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

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

Cykl „Ar ty stycz ny Ka lej do skop”
to pre zen ta cje ró żnych spo so bów
przed sta wia nia mu zycz nej kla sy ki.

Tym ra zem bę dzie to „Ta necz na
pod róż przez wie ki”, a ma lu chy
po zna ją twór czość m.in. Ba cha
czy Pro ko fie wa.

Wstęp wol ny.
Miej ski Ośro dek Kul tu ry za -

pra sza dzie ci 23 li sto pa da
o godz. 13.00 do ra tu sza przy
ul. Pił sud skie go 41.

kc

Muzyka poważna dla maluchów?
� Popularność spotkań z cyklu „Muzyczny Kalejdoskop”
to najlepszy dowód na to, że muzyka poważna
i klasyczna może być dla dzieci rozrywką.

Wspól nie z Aste ri xem dzie ci
od wie dzą sta ro żyt ny sta dion olim -

pij ski i po zna ją daw ne dys cy pli ny
spor tu oraz ideę igrzysk. W pro -
gra mie warsz ta tów pro jek cja fil -
mu, ko men tarz hi sto rycz ny i za ję -
cia pla stycz ne. Udział w ca łym
spo tka niu jest bez płat ny. Obo wią -
zu ją jed nak za pi sy – 22 784–59–88
lub mal wi na.pio run@mu zeum.le -
gio no wo.pl.

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

kc

Asterix na olimpiadzie
� 23 listopada (w godz. 11–14) legionowskie Muzeum
Historyczne zaprasza na warsztaty rodzinne. Z Asterixem.

Te atr Vaś ka za pre zen tu je swój
spek takl dwu krot nie – o godz. 12
i 14. „Baj ki z wor ka Mi ko ła ja” to
za ba wa te atral na zbu do wa na wo -
kół pe ry pe tii Świę te go Mi ko ła ja
przy by wa ją ce go z nie spo dzian ka -
mi dla dzie ci.

Rów nie wa żne jak po stać sa me -
go Mi ko ła ja są w tej im pre zie baj -
ki i ba śnie, dla te go w przed sta -
wie niu po ja wią się jesz cze in ne
mo ty wy ba śnio we, in sce ni zo wa ne

za gad ki oraz le gen da o wa wel -
skim smo ku. Mi ko ła jo wi bę dą to -
wa rzy szyć Śnie żyn ki, któ re zor ga -
ni zu ją za ba wy z dzieć mi, na uczą
pio se nek i ry mo wa nek.

Bi le ty w ce nie 10 zł ku pi my
w MOK na Nor wi da 10.

Le gio now ski ra tusz, ul. Pił sud -
skie go 41.

kc

Legionowo na mikołajki
� 7 grudnia w legionowskim ratuszu pojawi się Święty
Mikołaj i zaprosi maluchy do teatru.

źródło: dksw
it.pl

źródło: m
oklegionow

o.pl

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010






