
Tłok w pociągach odjeżdżają-
cych z Legionowa w okolicach go-
dziny siódmej i ósmej niejedno-
krotnie nie pozwala zabrać pasa-
żerów stojących na peronach
w Choszczówce czy Płudach. Pro-
blem jest widoczny najbardziej
w momencie, kiedy na peron pod-
jeżdża tylko jeden skład.

– Pociągi na linii KM9 (Warsza-
wa – Działdowo) przejeżdżające
przez stację Legionowo w godzi-
nach szczytu porannego i popołu-
dniowego zestawione są z dwóch
jednostek EZT. Większe nie
zmieściłyby się na peronie. Pocią-
gi lotniskowe są rzeczywiście po-
jedynczym składem. Wynika to
z ograniczonych możliwości tabo-
rowych – mówi Jolanta Maliszew-
ska z Kolei Mazowieckich.

Dodaje też, że w związku z za-
kończeniem prac remontowych
wraz z wprowadzeniem nowego
rozkładu jazdy kolej planuje
zwiększyć liczbę pociągów kursu-
jących na linii KM9. Czy rzeczy-
wiście będzie lepiej? Niekoniecz-
nie. KM planują zlikwidować naj-
popularniejsze połączenie startu-
jące o 6.27 ze stacji Legionowo
Przystanek. Zamiast tego pociągu
będzie jeden skład o godz. 6.12.
Na zmiany nie zgadzają się miesz-
kańcy, którzy na 7 rano dojeżdża-
ją do pracy w Warszawie. U kole-
jarzy interweniował już wicepre-
zydent Piotr Zadrożny, podkre-
ślając, że zmiany są nie do zaak-
ceptowania przy sześciu milio-
nach wydawanych przez miasto
na „wspólny bilet”.

– Przesunięcie połączenia na
godz. 6.12 i zmniejszenie go o je-
den skład pozbawia komfortu
w podróżowaniu, ogranicza liczbę
połączeń ze stacji PKP Legiono-
wo Przystanek i wpływa negatyw-
nie na odbiór transportu kolejo-
wego przez pasażerów. To pogar-
szająca się oferta przewozowa dla
naszych mieszkańców – podkreśla
Zadrożny.

Dlaczego nie ma kasowników?
Proste pytanie: dlaczego w po-

ciągach Kolei Mazowieckich, mi-
mo obowiązywania strefy „wspól-
nego biletu” wciąż nie ma zamon-
towanych kasowników w każdym
składzie? Bilety należy skasować
w pierwszym wagonie. Czy wiedzą
o tym pasażerowie, nie korzysta-
jący z tego rodzaju podróży regu-
larnie? Zwykle nie.
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Tłok i łapanki
� Kiedy skończy się problem przepełnionych porannych składów
i braku kasowników w pociągach Kolei Mazowieckich?

Zdjęcie nadesłane przez czytelnika



– A skąd ja mam to wie dzieć?
Do sta łam ka rę, cho ciaż ku pi łam
bi let i nie mia łam jak go ska so -
wać, bo wsia dłam do dru gie go
skła du. Na wet w tram wa jach jest
po kil ka ka sow ni ków a tu ja kieś
śre dnio wie cze – opi su je nam czy -
tel nicz ka. – Trud no nie od nieść
wra że nia, że ko lej zna la zła so bie
spo sób na za ra bia nie pie nię dzy
– do da je.

Ko le je Ma zo wiec kie pro ble mu
w za sa dzie nie wi dzą. – W po cią -
gach lot ni sko wych na dłu go ści ca -
łe go skła du za mon to wa ne są czte -
ry ka sow ni ki. Je śli cho dzi o po zo -
sta łe po cią gi, to oso by pod ró żu ją -
ce na pod sta wie bi le tów kar to ni -

ko wych czy War szaw skiej Kar ty
Miej skiej, zo bo wią za ne są
do wsia da nia pierw szy mi drzwia -
mi od czo ła po cią gu, by tam móc
ska so wać/ak ty wo wać ta ki bi let,
o ile wcze śniej te go nie zro bi li
– po twier dza rzecz nicz ka do da -
jąc, że in for ma cje na ten te mat są
prze cież za miesz czo ne: na ta bli -
cach in for ma cyj nych (zlo ka li zo -
wa nych na sta cjach i przy stan -
kach), w po cią gach KM i na stro -
nie www.ma zo wiec kie.com.pl.

Wy god ne?
Ko le ja rze wzru sza ją tyl ko ra -

mio na mi, pod kre śla jąc, że w ich
po cią gach ho no ro wa ne są bi le ty
ZTM, więc to sto łecz ny Za rząd
Trans por tu Miej skie go po wi nien
być za in te re so wa ny ich mon ta -

żem i współ fi nan so wa niem. ZTM
od bi ja pi łecz kę.

– To jest za da nie Ko lei Ma zo -
wiec kich. Zde cy do wa na więk szość
na szych pa sa że rów ko rzy sta ją cych
z po cią gów KM ma kar ty miej skie,
któ re mo że ak ty wo wać rów nież
w czę ści bi le to ma tów lub u kie row -
ni ków po cią gów. Pa sa że rów z bi le -
ta mi kar to ni ko wy mi jest nie wie lu.
Obec nie nie otrzy ma li śmy ze stro ny
KM żad nej pro po zy cji do ty czą cej
współ fi nan so wa nia mon ta żu ka sow -
ni ków w ich po cią gach – mó wi Igor
Kraj now z war szaw skie go ZTM.

AS

Nasz ko men tarz:
Pa sa że ro wie z bi le ta mi kar to ni -

ko wy mi to ci, któ rzy naj rza dziej ko -
rzy sta ją z po cią gów i naj zwy czaj niej
nie wie dzą, ja kie „eu ro pej skie”
stan dar dy ma ją Ko le je Ma zo wiec -
kie. Ar gu ment, że in for ma cja jest
na ta bli cach ogło szeń czy stro nie in -
ter ne to wej – ty po wo „urzęd ni czy”.
Ka ra nie pa sa że rów za brak ka sow -
ni ków, czy li pod sta wo we go wy po sa -
że nia skła dów jest kom pro mi ta cją
za rów no prze woź ni ka, jak i ZTM,
któ ry nie wy eg ze kwo wał od KM
– zda wa ło by się – pro stej spra wy.

Bar tek Wo łek

dokończenie ze strony 1

Tłok i łapanki

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Wszyst ko dla te go, że Le gio no -
wo – w prze ci wień stwie do Ma rek
czy Ja błon ny – ob wa ro wa ło przy -
wi lej otrzy ma nia kar ty upraw nia -
ją cej do za ku pu tań szych bi le tów
na ko mu ni ka cję miej ską obo wiąz -
kiem mel dun ku. Tym cza sem w in -
nych mia stach mo żli wość jej uzy -
ska nia ma ją nie tyl ko za mel do wa -
ni, ale też ci, któ rzy wska za li da ne
miej sce ja ko to, w któ rym pła cą
po dat ki. I wła śnie za pis o obo -
wiąz ku mel dun ku ja ko je dy nym
kry te rium spo wo do wał, że wo je -
wo da uchy lił le gio now ską uchwa -
łę o wej ściu do „tań szej stre fy”.

Co to ozna cza? Na pew no 1
stycz nia le gio no wia nie nie bę dą
mo gli ku po wać bi le tów na II stre -
fę bi le to wą w ni ższych ce nach.
Za tem kie dy?

– Wpro wa dza jąc kry te rium mel -
dun ko we chcie li śmy uła twić ży cie
na szym miesz kań com – mó wi Ta -

ma ra Myt kow ska, rzecz nicz ka Le -
gio no wa. – Nie chcie li śmy, by mu -
sie li raz do ro ku mel do wać się
w urzę dzie z for mu la rzem PIT
do wglą du, by udo wod nić, że opła -
ca ją tu po da tek, bo ma my ba zę za -
mel do wa nych i mo że my tę kwe stię
zwe ry fi ko wać sa mo dziel nie a ba zy
pła cą cych w Le gio no wie po dat ki
– nie. Mia sto by ło go to we do włą -
cze nia się w stre fę bi le to wą War -
sza wa+. Te raz nad de cy zją wo je -
wo dy pra cu ją na si praw ni cy. Je śli
bę dzie my się od wo ły wać – pro ce -
du ra się wy dłu ży. Je śli zmie ni my
uchwa łę, zmie nia jąc mel du nek
na kry te rium za miesz ka nia – opóź -
nie nie z wej ściem się gnie mie sią ca.

Po zo sta je więc cze kać na de cy -
zję urzęd ni ków. Urząd mia sta Le -
gio no wo za pew nia, że zro bi
wszyst ko, by jak naj szyb ciej wdro -
żyć no wą stre fę w mie ście.

(wt)

Nie będzie tańszych
biletów od stycznia
� Miała być od stycznia, ale jej wdrożenie przesunie się
w czasie – wprowadzenie strefy „Warszawa+”
zakwestionował w Legionowie wojewoda mazowiecki.

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

na taryfie to 216 zł

Zdjęcia nadesłane przez czytelnika
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Prze jazd do li kwi da cji, kład ka
do bu do wy

Wia do mo, że prę dzej czy póź -
niej prze jaz du nie bę dzie, ale co
z pie szy mi? Wła dze Le gio no wa
pla nu ją w tym miej scu kład kę, za -
war to już po ro zu mie nie z PKP
(po ak cji zbie ra nia pod pi sów po -
par cia dla in we sty cji) – w li sto pa -
dzie za pa dła de cy zja, że prze jazd
zo sta nie do cza su wy bu do wa nia
przej ścia dla pie szych nad to ra mi.
Prze jazd za my ka ją 15 grud nia
(we dług ko lei) al bo wio sną (we -
dług mia sta) – a po za mknię ciu
za czną się pra ce bu dow la ne.

Fa tum nad Cen trum
Od po cząt ku ro ku pi sze my o bu -

do wa nym Cen trum Ko mu ni ka cyj -
nym i o pla nach or ga ni za cji ru chu
w oko li cy, po od da niu go do użyt -
ku. Nie bez przy czy ny – mia ło być
go to we w tym ro ku. Po tem mia ło
po wstać ron do pod wia duk tem,
do dat ko we roz jaz dy przed prze -
pra wą i dru gi par king park&ri de
przy dwor cu. Sa mo cen trum po -
wsta je jed nak w bó lach – na prze -
ło mie wrze śnia i paź dzier ni ka
z pla cu bu do wy zszedł wy ko naw ca
ro bót, za rzu ca jąc mia stu za le gło ści
z za pła tą. Mia sto od bi ło pi łecz kę
– za zwło kę w pra cach na li czy ło
ka rę, zgod ną z umo wą. I co da lej?
Nic. Bu do wa stoi.

Wójt Muniak przeszła
do historii

Nie po wio dła się pró ba od wo ła -
nia wójt Mu niak w Ja błon nie – spra -
wa re fe ren dum zo sta ła od da lo na
osta tecz nie przez sąd ad mi ni stra cyj -
ny, któ ry pod trzy mał wy rok ni ższej
in stan cji wska zu ją cy na błę dy
przy zbie ra niu pod pi sów pod wnio -
skiem o re fe ren dum. Co się nie
uda ło w lu tym, wy szło w li sto pa dzie:
Ol ga Mu niak po wy bo rach sa mo -
rzą do wych prze sta ła być wój tem.

Ma być bezpieczniej
na obwodnicy

Po ubie gło rocz nym wy pad ku
na ob wod ni cy Ja błon ny, w któ rym
zgi nę ła cię żar na ko bie ta, czar na
pas sa trwa: w mar cu pi ja ny kie -
row ca spo wo do wał tam po wa żny
wy pa dek, w lip cu – zgi nę ły trzy
oso by, a stłucz ki i ko li zje zda rza ją
się na dal i re gu lar nie. Miesz kań cy
do ma ga ją się dzia łań, by zwięk szyć
bez pie czeń stwo. I są efek ty: no we
zna ki, no we ba rie ry, no we ogra ni -
cze nia pręd ko ści. I nie ozna ko wa -
ny ra dio wóz, któ ry krą ży po dro -

dze. Więk szość zmian ma zo stać
wpro wa dzo na w przy szłym ro ku.

PAN w Ja błon nie? A ja kże!
Na po cząt ku przy szłe go ro ku

na stą pi od da nie do użyt ku jed ne -
go z naj no wo cze śniej szych w Eu -
ro pie kom plek sów la bo ra to riów
ba daw czych zaj mu ją cych się wy -
ko rzy sta niem ener gii od na wial nej.
Ten su per no wo cze sny kom pleks
o war to ści 91 mln zł jest in no wa -
cyj nym pro jek tem Pol skiej Aka de -
mii Na uk i po wsta je przy ob wod -
ni cy Ja błon ny. Bez opóź nień. 

Były ksiądz skazany za pedofilię
Oska rżo ny m.in. o gwałt na nie -

let niej, pe do fi lię, wy ko rzy sty wa nie
sek su al ne oraz na ma wia nie
do usu nię cia cią ży Ja cek S., by ły
wi ka riusz ko ścio ła gar ni zo no we go
w Le gio no wie zo stał ska za ny
na dzie sięć lat wię zie nia. Do te go
do szedł pięt na sto let ni za kaz zbli -
ża nia się do po krzyw dzo nych, do -
ży wot ni za kaz ja kiej kol wiek pra cy
z dzieć mi oraz na kaz wy pła ce nia
bli sko 90 ty się cy zło tych od szko -
do wa nia. Wy rok jest pra wo moc ny.
Dzię ki Jac ko wi S. Le gio no wo by ło
obec ne we wszyst kich me diach.

Piłsudskiego – salon
Legionowa

Za czę ło się od ha sła gru py miesz -
kań ców (je den z pro wo dy rów ak cji
jest no wym rad nym): zrób my z Pił -
sud skie go dep tak. Roz go rza ła dys -
ku sja: czy le gio no wia nie chcą re pre -
zen ta cyj nej uli cy i miej sca do re kre -
acji, czy zwy cię ży prag ma tyzm i in -

te res han dlu ją cych tu przed się bior -
ców. Ta kże pod czas te go rocz nych
Dni Le gio no wa urząd mia sta prze -
pro wa dził an kie tę na te mat ocze ki -
wań miesz kań ców wo bec uli cy Pił -
sud skie go. Dep ta ko wi sprze ci wi ła
się część miesz kań ców i więk szość
przed się bior ców z oko li cy. Za tem
co? Lu dzie chcą szer szych chod ni -
ków, ogród ków ka wiar nia nych, ład -
niej szych la tar ni, ła wek… Pro jekt
le ży w ra tu szu, czy i kie dy bę dzie re -
ali zo wa ny – nie wia do mo.

Smo go rzew skie mu nie groź ne
afe ry

W Le gio no wie na krę ci ła się afe -
ra ze gar ko wa. Pre zy dent Smo go -
rzew ski nie wpi sał do oświad cze nia
ma jąt ko we go ze gar ka war te go 13
ty się cy zło tych – i tra fił przed pro -
ku ra to ra. Ja ko urzęd nik ma bo -
wiem obo wią zek in for mo wać o po -
sia da niu mie nia war te go po nad 10
ty się cy zło tych. Sa me go ze gar ka
już nie ma, bo się znisz czył – a pro -
ku ra tor w sierp niu umo rzył po stę -
po wa nie. Smo go rzew ski na afe rze
nie stra cił – w wy bo rach sa mo rzą -
do wych wy grał w pierw szej tu rze.

Idzie no we do por tów
Nie po ręt prze jął dwa por ty

nad Za le wem Ze grzyń skim i szy ku -
je się do ich prze bu do wy. Je śli znaj -
dą się pie nią dze, już za dwa la ta ru -
szą pra ce na bu do wie no wo cze snych
ma rin, bu dyn ków i ca łej in fra struk -
tu ry z mo te lem, te re na mi re kre acyj -
ny mi – w tym po lem do mi ni gol fa
i bo iska mi spor to wy mi. A na ra zie
są tyl ko no we po mo sty.

Woj sko wra ca do Le gio no wa
Miał być szpi tal, sąd, pro ku ra -

tu ra i przed szko le – bę dzie obiekt
woj sko wy. Gdzie? Na te re nie
opusz czo nym przez Pierw szą
War szaw ską Dy wi zję Zme cha ni -
zo wa ną. Mia sto nie prze ję ło
grun tów, bo nie od da ło ich woj -
sko. I we wła da niu woj ska po zo -
sta nie: ma tam po wstać Na ro do -
we Cen trum Kryp to lo gii.

Kry mi nał i tra ge dia
W ma ju in for mu je my, że Wil ga

H., wie lo let nia na uczy ciel ka
w Ze spo le Szkół Ogól no kształ cą -
cych nr 2, jest po dej rze wa na
o gwałt na uczen ni cy, po sia da nie
nar ko ty ków i roz pi ja nie nie let -
nich. Na uczy ciel ka tra fia do
aresz tu. Pod ko niec sierp nia po -
peł nia w nim sa mo bój stwo.

Sze rzej na Ze grzyń skiej za dwa
la ta

Za pa da de cy zja o po sze rze niu
Ze grzyń skiej. Jest już pew ne, że
pra ce ru szą w przy szłym ro ku i za -
koń czą się w ko lej nym. I przy oka -
zji: wpro wa dzo no za sa dę je żdże -
nia na wia duk cie „na su wak”.

Otwar to tu nel!
A sko ro już o dro gach mo wa

– otwar to tu nel w alei Róż.
Po trzech la tach od roz po czę cia
prac, kil ku krot nych prze kła da niach
i zmia nach wy ko naw ców. I po pół
ro ku od fak tycz ne go za koń cze nia
prac… Ale wresz cie jest!

Adios, ki no!
Ga le ria Le gio no wo, Le gio now -

ska Ar ka dia – mia ło być z roz ma -
chem i cią gle „już nie ba wem”.
Nie ste ty, ki na w Le gio no wie nie
bę dzie. Pierw szy raz o pla nach bu -
do wy cen trum han dlo we go na Bu -
kow cu mó wi ło się w 2009 ro ku.
Wte dy za in te re so wa na in we sty cją
by ła Ir landz ka Gru pa De we lo per -
ska. Po tem pro jekt prze ję ła fir ma
Cel tic Gro up. Te raz ga le rię ma
bu do wać Ba xley In ve st ment. To ta
spół ka wy stą pi ła do sta ro stwa po -
wia to we go z wnio skiem o wy da nie
po zwo le nia na bu do wę obiek tu,
któ ry nie ma ani ki na, ani ba se nu,
a je dy nie po wierzch nie han dlo wo -

-usłu go we. Pra ce ma ją ru szyć
w pierw szym kwar ta le 2015.

Szkolna (r)ewolucja w Jabłonnie
Dzie ci z obec nej szko ły pod sta -

wo wej roz po czę ły na ukę w no wym
obiek cie – Cen trum Edu ka cyj no -
-Kul tu ral no -Spor to wym (CEKS)
w Cho to mo wie. W bu dyn ku
przy skrzy żo wa niu ulic: Par ty zan -
tów z Ki sie lew skie go uczy się 718
dzie ci. A bu dy nek wy ró żnia się
eko lo gicz no ścią i ar chi tek tu rą.

Cen trum przy Me diq'u
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”.
A pro ble my za czę ły się po tym, jak
do Po wia to we go In spek to ra tu Nad -
zo ru Bu dow la ne go wpły nę ło za wia -
do mie nie 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. 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.

Wójt wój tem po zo stał
W Nie po rę cie w wy bo rach wy grał

Sła wo mir Ma zur. Ten sam, któ re go
ska za no za jaz dę po pi ja ku w stycz -
niu 2014. Cóż, wi dać miesz kań com
to nie prze szka dza. Na wszel ki wy -
pa dek jed nak war to omi jać Nie po -
ręt. Bo co, je śli wójt znaj dzie na śla -
dow ców wśród elek to ra tu?

(wt)

Co czeka Piłsudskiego?
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Centrum handlowe przy Mrugacza stoi. Znaczy, prace stoją…

Tyle się działo w tym roku!
� W telegraficznym wręcz skrócie: czym żył powiat legionowski w 2014 roku?



Dział ka przy Hu sar skiej to już
ko lej ny te ren, któ ry w ostat nim
cza sie sprze da je mia sto. Dział ka
jest za nie dba na i dość wą ska,
a do te go przy le ga do te re nu,
na któ rym wła śnie po wsta je osie -
dle apar ta men tow ców.

– Te ren ten ak tu al nie nie jest
w ża den spo sób za go spo da ro wa -
ny i jesz cze do nie daw na był je dy -
nie miej scem spa ce rów dla osób
po sia da ją cych psy. To na pew no
stra ta ogól no do stęp ne go te re nu
zie lo ne go, ale są dwie za le ty.
Po pierw sze, do bu dże tu mia sta
tra fią na praw dę przy zwo ite pie -

nią dze, któ re oczy wi ście wró cą
do miesz kań ców w po sta ci miej -
skich in we sty cji lub w in nych for -
mach. Po dru gie, ucy wi li zo wa nie
te go te re nu przez przy szłe go wła -
ści cie la po pra wi es te ty kę tej prze -
strze ni – mó wi rad na Aga ta Za -
kli ka i pod kre śla, że szcze gól nie
w oko li cach za bu do wy wie lo ro -
dzin nej po win ny znaj do wać się
za dba ne i funk cjo nal nie za go spo -
da ro wa ne te re ny zie lo ne.

9 stycz nia na stą pi roz strzy gnię -
cie prze tar gu i wte dy po zna my
no we go wła ści cie la dział ki
przy Hu sar skiej. Wie le wska zu je
na to, że bę dzie nim RSJ Ho use
bu du ją cy osie dle. To ta fir ma
obec nie dzie rża wi ten ob szar
od urzę du mia sta.

Przy po mnij my, że I etap in we -
sty cji przy Hu sar skiej ma zo stać
za koń czo ny już w przy szłym ro ku.
Fak to ria to in we sty cja z miesz ka -
nia mi o pod wy ższo nym stan dar -
dzie: pięć pię ter, z ga ra żem pod -
ziem nym i lo ka la mi usłu go wy mi
na par te rze. Miesz ka nia bę dą mia -
ły bal ko ny oraz log gie, bę dzie też
ci cho bie żna win da i cie ka wost ka:
pierw szy w Le gio no wie kon sje rż.
Kto to? Do zor ca do mu i od źwier -
ny w jed nym. To rów nież pra cow -
nik, któ re go za da niem jest za ła -
twia nie naj ró żniej szych spraw dla
lo ka to rów. Bez pie czeń stwo ma za -
pew nić ca ło do bo wy mo ni to ring
i kon tro lo wa ny przez re cep cję do -
stęp do czę ści miesz kal nej, gdzie
znaj do wać się bę dzie po cze kal nia

dla go ści. Bę dzie też miej sce
do re lak su – we wnętrz ny dzie dzi -
niec z pla cem za baw i fon tan ną.

To nie wszyst kie in we sty cje pla -
no wa ne w Le gio no wie w naj bli -
ższym cza sie. Na pod sta wie wnio -
sków, ja kie wpły nę ły do sta ro stwa
w ostat nich trzech mie sią cach
mo żna po dej rze wać, że w przy -
szłym ro ku re ali zo wa ne bę dą jesz -
cze trzy spo re bu do wy. Bę dzie bu -
dy nek usłu go wo -han dlo wy z par -
kin giem przy Mu zeum Hi sto rycz -
nym – po zwo le nie na bu do wę
otrzy ma ła spół ka Bu drem.
U zbie gu Mic kie wi cza i Ja giel loń -
skiej po wsta ną bu dyn ki miesz kal -
ne wie lo ro dzin ne wraz z ga ra żem
pod ziem nym i zjaz dem. 5 li sto pa -
da fir ma BSD otrzy ma ła już na to -
miast de cy zję ze zwa la ją cą na bu -
do wę bu dyn ku han dlo wo -usłu go -
we go przy ul. Kra siń skie go (róg
So bie skie go).

AS

Faktoria będzie większa?
� Na początku stycznia pod młotek pójdzie działka przylegająca
do budowanego właśnie osiedla Faktoria – naprzeciwko Maxima. Kasa
Legionowa wzbogaci się na niej o około 2 mln zł.

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
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Oka zu je się bo wiem, że ła -
twiej za ka zać od gór nie, niż na -
uczyć cze goś wła ści cie li czwo ro -
no gów. – Sko ro nie mo żna na -
uczyć wła ści cie li sprzą ta nia
po psach, zwie rzę ta bę dą się za -
ła twiać w do mu. Wi dać ła twiej
na uczyć psa ko rzy sta nia z to a le -
ty niż wła ści cie la do zgar nię cia

z tra wy psiej ku py – kon klu du je
nasz czy tel nik.

(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

Psom wstęp wzbroniony
� Pan Jacek podesłał nam zdjęcie płotu na osiedlu
Piaski ze smutnym, było nie było, znakiem zakazu.

To nie wszystkie
inwestycje planowane
w Legionowie
w najbliższym czasie.
Na podstawie wniosków,
jakie wpłynęły
do starostwa w ostatnich
trzech miesiącach można
podejrzewać, że
w przyszłym roku
realizowane będą jeszcze
trzy spore budowy.







To wła śnie na osie dlu Ba to ry
roz po czy na się hi sto ria ca łej le -
gio now skiej spół dziel ni miesz ka -
nio wej – w 1961 ro ku spół dziel nia
wy ku pi ła bu dy nek (obec ny blok
nr 10) od Miej skiej Ra dy Na ro do -
wej w Le gio no wie.

– Pra ce roz po czę ły się w 1965 r.,
a dwa la ta póź niej od da no
do użyt ku bu dy nek nr 5 na os. Ba -
to ry – pierw szy stwo rzo ny z my ślą
o człon kach spół dziel ni. W na -
stęp nej ko lej no ści od da wa no bu -
dyn ki 6,3 i 4. Za sie dle nie blo -
ków 1 i 2 przez brak cał ko wi te go
uzbro je nia wstrzy ma no na dwa la -
ta. W 1971 r. miesz kań cy wpro wa -
dzi li się do bu dyn ków 7,8 i 9
– opo wia da Bar ba ra Saw czuk ze
Spół dziel ni Miesz ka nio wej Lo ka -
tor sko -Wła sno ścio wej.

Co cie ka we, pierw sze miesz ka -
nia w tym osie dlu by ły wy po sa żo -
ne w kuch nie wę glo we. Rad na
z tej oko li cy Mał go rza ta Lu zak
do da je, że naj cie kaw sze hi sto rie
opo wia da ją naj star si miesz kań cy
osie dla.

– Jed na pa ni wspo mi na ła, że
kie dyś ka żdy miał w swo jej piw ni cy
wę giel. W ła zien ce by ły boj le ry,
w któ rych gro ma dzi ła się cie pła
wo da na grze wa na w kuch ni. Ście ki
od pro wa dza ne by ły do szam ba,
któ re znaj do wa ło się tam, gdzie te -
raz są ga ra że. Szam bo nie mie ści ło
ście ków, więc becz ko wo zy kur so -
wa ły sta le – mó wi Mał go rza ta Lu -
zak i do da je, że miesz kań cy peł ni li
dy żu ry, aby do pil no wać, by szam -
bo zo sta ło wy bra ne do koń ca…

W la tach 70. wy bu do wa no ko -
lej ne blo ki, po tem po wsta ła ko -
tłow nia, któ ra ogrze wa ła wszyst kie
bu dyn ki i miesz kań cy nie mu sie li
już dźwi gać wę gla po scho dach.

– Lu dzie do brze się zna li,
wspie ra li je den dru gie go. Jak pa -
lacz się upił, któ ryś z są sia dów go
za stę po wał, by do rzu cić do pie ca.
Ina czej lu dzie by po mar z li – opo -
wia da Mał go rza ta Lu zak. Wa -
żnym dla wszyst kich mo men tem
by ło do pro wa dze nie ga zu w la -
tach 80. Póź niej za in sta lo wa no
cen tral ne ogrze wa nie.

Ro biąc zdję cia spo tka li śmy też
trzy dzie sto lat ka, pa na Pio tra, któ -
ry na osie dlu spę dził burz li we la ta
do ra sta nia.

– Mój czas to la ta 90. Co pa mię -
tam naj bar dziej? Prze sia dy wa nie
na ław kach z kum pla mi, to nie
zmie nia się ni gdy – śmie je się. Z hi -
sto ry jek, któ re na da ją się do pu bli -
ka cji w ga ze cie – to u nas by ła

pierw sza chy ba piz ze ria w Le gio no -
wie – Do na tel lo, tam gdzie obec nie
jest na le śni kar nia. I jesz cze gór ka
sa necz ko wa na miej scu zaj mo wa -
nym te raz przez sa lon Jóź wik.
Dzie ci zi mą sza la ły na san kach,
a wio sną i la tem, no ca mi, pa li li śmy
tam ogni ska… Na szej gru py daw no
już nie ma, wszy scy się po roz je -
żdża li. Je den z mo ich ko le gów zgi -

nął tu na pa sach na Ja giel loń skiej
– na wy so ko ści McDo nal da, a je -
den się po wie sił – wspo mi na.

Bę dzie si łow nia ple ne ro wa
Te raz osie dle wy glą da na spo -

koj ne. W 11 blo kach jest 461 lo -
ka li. Wśród bu dyn ków i zie le ni są
dwa pla ce za baw, od no wio ne bo -
isko, któ re jesz cze do nie daw na
stra szy ło swym wy glą dem. Są no -
we ław ki – do prze sia dy wa nia
wie czo ra mi przez mło dych i od -
po czyn ku za dnia dla star szych.

– W pla nach na przy szły rok
ma my jesz cze ogro dze nie bo iska
i utwo rze nie mi ni si łow ni dla osób
do ro słych. Przy za an ga żo wa niu
ra dy osie dla, któ ra na praw dę prę -
żnie dzia ła i po par ciu miesz kań -
ców, po win no się to udać – pod -
kre śla rad na Lu zak.

AS

Osiedle Batory: wszyscy tu się znali
� Zielono tu, czysto i spokojnie. Choć nie zawsze tak było. Wspominki o osiedlu Batory.
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Jak? Słup kiem. – Zna la złam
je den, ale mo że jest ich wię cej
– za sta na wia się pa ni K., któ ra
przy sła ła nam zdję cie żół te go
słup ka z czar nym na pi sem.

I te raz kom plet nie nie wie my
– czy urząd mia sta pla nu je wy ty -
czyć dro gę tuż pod blo ka mi czy
też be to no wy klo cek po słu żył ko -
muś za tro feum bądź ozdo bę?

(red)

Migawki z okolicy

Będzie droga przez osiedle Piaski?
� Mieszkańcy mogą się dziwić, ale przecież fakty mówią same za siebie
– wyznaczono już nawet pas drogowy…

Z ra por tu Świa to wej Or ga ni -
za cji Zdro wia (WHO) na te mat
pro ble mu wad zgry zu wy ni ka,
że 40% ba da nych osób wy ma ga
le cze nia or to don tycz ne go, po -
zo sta łym 60% za le ca się pro fi -
lak ty kę, dzię ki któ rej wy eli mi -
nu je się cał ko wi cie wa dy zgry -
zu, bądź za po bie gnie ich na si le -
niu w przy szło ści. Ozna cza to,
że ka żdy z nas po trze bu je opie -
ki or to don tycz nej. 

Wa dy zgry zu, choć mo gą
mieć pod ło że ge ne tycz ne, aż
w 80-ciu pro cen tach są wy ni -
kiem złych na wy ków ży wie nio -
wych w dzie ciń stwie, szcze gól -
nie pi cia z bu tel ki ze smocz -
kiem oraz ssa nia pal ca.
Na szczę ście mo żna je sku tecz -
nie sko ry go wać.

Pierw sze apa ra ty or to don -
tycz ne po ja wi ły się w Pol sce
na po cząt ku lat osiem dzie sią -
tych i ich po pu lar ność sta le ro -
śnie. No szą je już nie tyl ko

dzie ci i na sto lat ko wie, ale ta kże
oso by do ro słe, wszy scy ci któ rzy
chcą po pra wić swój wy gląd.

A son da że po ka zu ją, że
aż 71% pra co daw ców chęt niej
za trud ni ło by w swo jej fir mie
oso bę z pięk nym uśmie chem,
a po nad po ło wa jest zda nia, że
uśmiech znacz nie wpły wa
na oce nę kan dy da ta pod czas
roz mo wy re kru ta cyj nej. 

Błęd na jest jed nak opi nia, że
cho dzi tyl ko o es te ty kę twa rzy.
Le cze nie or to don tycz ne to
przede wszyst kim kwe stia zdro -
wia. Wła ści we usze re go wa nie
zę bów umo żli wia pra wi dło we
utrzy ma nie hi gie ny uzę bie nia,
chro ni więc przed próch ni cą.
Po pra wia ta kże funk cjo nal ność
zgry zu i zmniej sza na pię cie
mię śni oraz sta wów. Pra wi dło -
wy zgryz chro ni przed nad mier -
nym ka mie niem na zęb nym
i cho ro ba mi przy zę bia, zwłasz -
cza po wszech ną pa ra don to zą.

Ma ta kże wpływ na po pra wę
wy mo wy. Dzię ki or to don cji mo -
że my ta kże od zy skać cią głość
łu ków zę bo wych po utra cie zę -
bów, wy eli mi no wać stło cze nia
i po zbyć się szpar mię dzy zę bo -
wych.

Pie lę gna cja zę bów krzy wych
i stło czo nych jest znacz nie
utrud nio na, cię żko je szczot ko -
wać i nit ko wać, wy glą da ją też
na ciem niej sze i bar dziej ma to -
we po nie waż ró żnie od bi ja ją
świa tło i na wet pro fe sjo nal ne
za bie gi wy bie la ją ce nie da ją ta -
kie go sa me go efek tu jak
przy zę bach pro stych.

Pro ste zę by i zdro we dzią sła
ozna cza ją ta kże ła twiej szy pro -
ces żu cia. Zę by są mniej wra żli -
we na cie pło i zim no dzię ki cze -
mu ry zy ko bó lu pod czas je dze -
nia się mi ni ma li zu je. Za le tą
jest też, że ca ła ich po wierzch -
nia jest cią gle ob my wa na śli ną.
Zgro ma dzo ne w niej prze ciw -

cia ła i en zy my za bi ja ją drob no -
ustro je od po wie dzial ne za ubyt -
ki i nie świe ży od dech. 

Wa dy or to don tycz ne i nie -
pra wi dło wo ści zę bo we mo gą
też za szko dzić ca łe mu or ga ni -
zmo wi i mieć wpływ na na sze
póź niej sze ży cie. Czę sto ge ne -
ru ją lub na si la ją po wa żne cho -
ro by.

Prze wle kły stan za pal ny wy -
wo ła ny przez cho ro by przy zę bia
mo że być czyn ni kiem wy wo łu ją -
cym cho ro by ser ca i no wo two -

ro we, zwięk sza ta kże ry zy ko
roz wi nię cia cho ro by Al zhe ime -
ra.

Le cze nie or to don tycz ne mo -
żli we jest w ka żdym wie ku. No -
wo cze sna or to don cja po tra fi
sta wić czo ło na wet naj bar dziej
wy ma ga ją cym pro ble mom, a le -
ka rze mo gą wy brać dla ka żde go
pa cjen ta od po wied ni dla je go
po trzeb apa rat i do pa so wać
naj lep szą, in dy wi du al ną me to -
dę le cze nia.

Proste zęby to zdrowsze zęby
�Nie pra wi dło wy zgryz czy krzy we i na cho dzą ce na sie bie zę by są dla wie lu z nas czę sto przy czy ną dys kom for tu, złe go sa mo po czu cia, gor szej sa mo -
oce ny, a na wet wsty du. Nie od dziś bo wiem wia do mo, że to – na co przy pierw szym spo tka niu zwra ca ją uwa gę in ni – to nasz uśmiech. Sym bol zdro -
wia i uro dy. War to więc o nie go za dbać.

pr
om

oc
ja

Rock Your Smile 
Kliniki Ortodontyczne

ul. Odkryta 1a
tel. 22 300 46 70, 

22 300 46 71
www.kliniki-ortodontyczne.pl
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Z po dob nym pro ble mem bo ry -
ka ją się or ga ni za to rzy trans por tu
pu blicz ne go w ca łej Eu ro pie. Jed -
no z fran cu skich miast po sta no wi -
ło prze pro wa dzić kam pa nię spo -
łecz ną, w któ rej ape lu je:

– Roz kła da nie nóg nie jest ko -
niecz ne. Le piej trzy mać je ra zem.
Ją dra nie są z krysz ta łu i nie wy -
buch ną, a Ty zro bisz wię cej miej -
sca są sia dom.

Po za pre zen to wa niu pla ka tu
na Fa ce bo oku przez Fun da cję Fe -
mi no te ka roz po czę ła się dys ku sja,
w któ rej zde cy do wa na więk szość
ko biet i mę żczyzn przy zna ła, że
pa no wie w roz kro ku to pro blem.
Nie tyl ko zaj mu ją za du żo miej -
sca, ale też wy glą da to ko micz nie
(„Wy glą da ją jak by by li w cią ży”),
a nie któ re ko bie ty uzna ją to

za for mę eks hi bi cjo ni zmu. Po ja -
wi ły się oczy wi ście ta kże gło sy
z ga tun ku „A u was Mu rzy nów bi -
ją”: że ko bie ty też zaj mu ją miej -
sce, bo cza sem ma ją to reb ki, a te
to reb ki cza sem są sta wia ne
na sie dze niu obok. To praw da.
Trze ba jed nak przy znać, że zwy -
kłe „Prze pra szam” po tra fi cu dow -
nie pod nieść to reb kę z krze sła,
ale na mę żczyzn sie dzą cych jak
isto ty człe ko kształt ne już to ra czej
nie dzia ła. Oni zu peł nie nie wie -
dzą, o co cho dzi.

– Fran cu ska kam pa nia jest bar -
dzo… in try gu ją ca, a pro blem nie -
ste ty wy stę pu je ta kże w War sza -
wie. – mó wi Mag da le na Po toc ka,
rzecz nicz ka Za rzą du Trans por tu
Miej skie go, któ rej po ka za li śmy
pla kat. – Obec nie nie pla nu je my
kam pa nii spo łecz nej po świę co nej
do kład nie te mu pro ble mo wi. Po -
zwo lę so bie jed nak przy po mnieć,
że re gu lar nie re ali zu je my kam pa -
nie za chę ca ją ce pa sa że rów
do em pa tycz ne go pod ró żo wa nia,

czy li m.in. pro wa dze nia roz mów
przez te le fon ko mór ko wy w bar -
dziej dys kret ny spo sób, ustę po wa -
nia miej sca oso bom po trze bu ją -
cym oraz umo żli wia nia oso bom
wy sia da ją cym z po jaz dów swo -
bod ne wyj ście. Do dat ko wo, w tym
ro ku urząd mia sta wraz z Tram -
wa ja mi War szaw ski mi zor ga ni zo -
wał kam pa nię „Kie ru nek życz li -
wość w ko mu ni ka cji miej skiej”.
Obec nie or ga ni za to rzy przy go to -
wu ją się do jej ko lej nej, przy szło -
rocz nej od sło ny. W ra mach kam -
pa nii zo sta ną po ru szo ne m.in.
pro ble my zgła sza ne przez użyt -
kow ni ków ko mu ni ka cji miej skiej.
Być mo że po ja wi się rów nież ten
pro blem.

Czy kam pa nia spo łecz na roz wią -
za ła by pro blem? A mo że po trzeb ny
jest np. pro jekt do bu dże tu par ty cy -
pa cyj ne go pt. „Warsz ta ty dla mę -
żczyzn: pod sta wy wy cho wa nia ko -
mu ni ka cyj ne go i na uka sa mo dziel -
ne go ku po wa nia spodni i bie li zny”?

DG (mę żczy zna)

Panowie w rozkroku – plaga komunikacji miejskiej
� O dziwnych zachowaniach pasażerów komunikacji miejskiej można pisać książki.
Jednym z najbardziej irytujących widoków są mężczyźni siedzący w rozkroku
i zajmujący po dwa-trzy miejsca.

Od kil ku lat War sza wa jest
pod pew nym wzglę dem ty po wym
wiel kim mia stem Eu ro py – co raz
wię cej osób pod ró żu je ko mu ni ka -
cją miej ską ze smart fo nem w rę -
ku, ko rzy sta jąc z In ter ne tu. Cza -
sem ja ko na rzę dzia pra cy, cza sem
dla roz ryw ki. Miej skie Za kła dy
Au to bu so we po sta no wi ły wyjść
na prze ciw spo łecz nym ocze ki wa -
niom i za in sta lo wać w swo ich po -
jaz dach hot spo ty, dzię ki któ rym
ko rzy sta nie z In ter ne tu bę dzie
cał ko wi cie bez płat ne. Na ra zie do -
stęp do sie ci jest w 70 au to bu sach
i dzia ła bez za rzu tu. Spraw dzi li -

śmy. Że by po łą czyć się z In ter ne -
tem na le ży wy szu kać sieć o na zwie
UM -War sza wa, po dać swój e -ma il
i za twier dzić re gu la min.

Do koń ca przy szłe go ro ku
w hot spo ty zo sta nie wy po sa żo -
nych ko lej nych 230 au to bu sów.
Pre zy dent Han na Gron kie wicz -
-Waltz za po wia da, że w cią gu
dwóch lat z wi fi bę dzie mo żna ko -
rzy stać we wszyst kich au to bu sach,
po cią gach me tra i SKM oraz
tram wa jach.

In sta la cję i funk cjo no wa nie
hot spo tów fi nan su ją re kla my.

DG

Wi-fi wkrótce wszędzie
� Rewolucja technologiczna w warszawskiej
komunikacji miejskiej: w 70 pierwszych autobusach
można już bezpłatnie korzystać z Internetu.
W najbliższych latach wifi pojawi się we wszystkich
pojazdach w Warszawie.

Francuska
kampania jest bardzo…
intrygująca, a problem
niestety występuje także
w Warszawie – mówi
Magdalena Potocka,
rzeczniczka Zarządu
Transportu Miejskiego.



Miesz kań cy Le gio no wa na rze -
ka ją na ubo gą ofer tę kul tu ral ną
w mie ście, a ta kże na brak miejsc,
w któ rych mo gły by od by wać się
więk sze im pre zy. A jesz cze kil ka
lat te mu przy Ze grzyń skiej,
w miej scu zaj mo wa nym dziś przez
su per mar ket, znaj do wa ła się bar -
dzo cie ka wa bu dow la.

– Am fi te atr na Pia skach zbu do -
wa ło woj sko pod ko niec lat
80-tych – mó wi dr hab. Ja cek
Szcze pań ski, dy rek tor Mu zeum
Hi sto rycz ne go w Le gio no wie.
– Przez pe wien czas był wy ko rzy -
sty wa ny do or ga ni za cji wy da rzeń
kul tu ral nych, póź niej pod upadł.

Za ra sta ją cy am fi te atr za czął
w za baw ny spo sób upo dab niać się
do an tycz nych ru in, po zo sta wio -
nych przez Gre ków i Rzy mian.
W la tach 90-tych co praw da So fo -
kle sa i Aj schy lo sa na Pia skach nie
wy sta wia no, ale i tak by ło we so ło.

– Pa mię tam, że kie dy by łam
ma ła wy stę po wał tam ja kiś ze spół
Szko tów – wspo mi na pa ni Ka ta -

rzy na. – Pa no wie pod ska ki wa li
dość wy so ko i nie ste ty oka za ło
się, że zgod nie z tra dy cją nie ma ją
nic pod spodem.

Am fi te atr i te re ny zie lo ne do -
oko ła by ły też miej scem za baw
dzie ci.

– Mnie to miej sce ko ja rzy się
przede wszyst kim z wie lo go dzin -
ny mi roz mo wa mi z ko le żan ka mi
– mó wi Ta ma ra Myt kow ska,
rzecz nicz ka urzę du mia sta Le gio -
no wo. – Nie pa mię tam żad nych
wy da rzeń kul tu ral nych. Dla nas
by ło to głów nie miej sce spo tkań.

A gdy za pa dał zmrok, do ak cji
wkra cza ło zu peł nie in ne to wa rzy -
stwo, gu stu ją ce w al ko ho lu i nar ko -
ty kach. Ca łe Le gio no wo wie dzia ło,
gdzie spo ty ka li się nar ko ma ni.

– W la tach 90-tych miej sce by ło
owia ne złą sła wą, na zy wa no je
Par kiem Strzy ka wek – mó wi dy -
rek tor Szcze pań ski.

Park Strzy ka wek czy miej sce
po trzeb ne spo łecz no ści Pia sków
i ca łe go Le gio no wa? Za nim roz -

po czę to na ten te mat po wa żną
dys ku sję, Woj sko wa Agen cja Nie -
ru cho mo ści zdą ży ła sprze dać te -
ren, a no wy wła ści ciel za po wie -
dział bu do wę hi per mar ke tu.
Po pro te stach miesz kań ców Pia -
sków pro jekt zmie nio no i osta -
tecz nie po wstał mar ket (nie „hi -
per”) i skwer. Wszy scy zdą ży li się

już chy ba przy zwy cza ić do te go,
że „grec kiej ru iny” daw no nie ma.
Tę sk ni cie?

DG
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W sa mym cen trum mia sta,
przy ko ście le gar ni zo no wym
na ul. Pił sud skie go, mo żna na tra -
fić na 12 wy god nych miejsc par -
kin go wych dla ro we rów. Za sto so -
wa ne tu sto ja ki są naj lep szy mi
z mo żli wych: kształt od wró co ne go
U umo żli wia po rząd ne przy pię cie

ka żde go ro we ru a in ten syw ny żół -
ty ko lor in for mu je o prze szko -
dach idą cych do ko ścio ła. By ło
już ha sło „ora et la bo ra” (módl
się i pra cuj), czas naj wy ższy
na „bi ke&pray” (w wol nym tłu -
ma cze niu: pe da łuj i módl się).

DG

Mamy bike&pray w Legionowie
� Legionowskie ambicje, by miasto stało się przyjazne
rowerzystom, wspierają nie tylko jego władze
i mieszkańcy, ale najwyraźniej także Kościół.

Mieliśmy amfiteatr
� Park dla narkomanów, grecka ruina czy miejsce kultury? Kilka lat temu z mapy
Legionowa znikł amfiteatr na Piaskach. Czy takie miejsce powinno wrócić?

Park Strzykawek
czy miejsce potrzebne
społeczności Piasków
i całego Legionowa?
Zanim rozpoczęto na ten
temat poważną dyskusję,
Wojskowa Agencja
Nieruchomości zdążyła
sprzedać teren a nowy
właściciel zapowiedział
budowę hipermarketu.

Na miejscu amfiteatru stoi Kaufland



KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem,
komunalne, z dowolnym problemem prawnym.
796-796-596

NAUKA
·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

BUDOWLANE
·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!!

SPRZEDAM
·Piec gazowy vaillant 691-686-772

RÓŻNE
·Książki skupuję. Dojeżdżam 516-811-480
·Skup książek – dojazd, 602-254-650

·Zakupimy złom wszelkiego rodzaju: piece,
kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe
i inne (wszystko co metalowe). Tniemy
i demontujemy konstrukcje stalowe: hale, wiaty,
szklarnie, maszyny itp. Dojazd tel. 503-711-500

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Kupię: stare motocykle, części i militaria szable,
bagnety, mundury itd. 505-529-328

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·KUPIĘ KAŻDE AUTO, NAJLEPSZE CENY
530-444-333

OGŁOSZENIA
DROBNE

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:

5 - 19.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

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

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

Jesz cze ja kiś czas te mu by ła mo -
wa o tym, że no wa sie dzi ba le gio -
now skiej stra ży po żar nej po wsta -
nie na te re nie po dy wi zji na Pia -
skach. Nie ste ty Mi ni ster stwo
Obro ny Na ro do wej zmie ni ło pla ny
i przy naj mniej na ra zie nie za mie -
rza od dać mia stu te re nu, na któ -
rym kie dyś by ło woj sko. Po wró cił
więc po mysł roz bu do wy obec nej
stra żni cy przy ul. Mic kie wi cza. Co
się zmie ni? Bę dzie do bu do wa ne
no we skrzy dło i ga raż. Sta ry bu dy -
nek zo sta nie od no wio ny.

– No wa ko men da stra ży bę dzie
mia ła trzy kon dy gna cje (w czę ści
ze spo łów bo jo wych dwie), ga raż
dwie. Stra żni ca bę dzie czę ścio wo
pod piw ni czo na. Za pla no wa no
trzy klat ki scho do we w tym jed ną
tyl ko dla ze spo łów bo jo wych
– wy mie nia Ar ka diusz Pich z le -
gio now skiej stra ży i do da je, że
za wcze śnie na fan fa ry, bo wiem
to pro jekt je dy nie „ewen tu al nej”
bu do wy stra żni cy w Le gio no wie.
Nie prze zna czo no na to na ra zie
żad nych pie nię dzy.

In we sty cja ru szy ła za tem tyl ko
na pa pie rze. 25 paź dzier ni ka mi nął

ter min wa żno ści po zwo le nia na bu -
do wę obiek tu, aby więc do ku men -
ta cji nie trze ba by ło ro bić od no wa,
przed tym ter mi nem sta ro stwo po -
sta no wi ło „roz po cząć pra ce”.

– Gdy by po zwo le nie stra ci ło
wa żność, w przy pad ku za bez pie -
cze nia fun du szy, mu sie li by śmy
roz po czy nać od po cząt ku kosz -
tow ną pro ce du rę. Zgło sze nie roz -
po czę cia ro bót po zwo li za osz czę -
dzić czas i pie nią dze po trzeb ne
w bu dże cie po wia tu na wa żne in -
we sty cje. W cią gu trzech lat mo -
że my ru szyć z pra ca mi bu dow la -
ny mi – mó wi Ma riusz Kra szew ski
ze sta ro stwa po wia to we go.

Nie mal stu let nia hi sto ria!
– Hi sto ria le gio now skiej stra ży

się ga koń ców ki lat 20. ubie głe go
wie ku. Wte dy to utwo rzo no
Ochot ni czą Straż Po żar ną, wy bu -
do wa no też pierw szą stra żni cę.
Jed nost ka dzia ła ła przez okres
wo jen ny – opo wia da dy rek tor le -
gio now skie go mu zeum Ja cek
Szcze pań ski.

To był po czą tek. W 1959 ro ku
Za wo do wa Straż Po żar na w No -

wym Dwo rze Ma zo wiec kim utwo -
rzy ła w Le gio no wie po go to wie,
gdzie dy żu ry sta łe peł ni li tyl ko
kie row cy, a resz ta stra ża ków by ła
z le gio now skiej Ochot ni czej Stra -

ży Po żar nej. Do pie ro w 1964 r.
po wsta ła jed nost ka za wo do wa
w Le gio no wie. Li czy ła wów -
czas 18 stra ża ków. Z bie giem lat
roz wi ja ła się, a sta ry bu dy nek
stra żni cy był suk ce syw nie mo der -
ni zo wa ny, dziś jed nak oka zu je się
za ma ły i wy ma ga re mon tu. Le -
gio now ska Pań stwo wa Straż Po -
żar na to obec nie 44 stra ża ków
pra cu ją cych na trzy zmia ny. Ma ją
oni do dys po zy cji 13 ró żnych po -
jaz dów.

AS

Tak ma wyglądać remiza przy Mickiewicza
� Legionowscy strażacy przestali się już mieścić w swojej siedzibie.

Legionowska
Państwowa Straż Pożarna
to 44 strażaków
pracujących na trzy
zmiany. Mają
do dyspozycji 13 różnych
pojazdów.

Za przy jem ność po śli zga nia się za -
pła ci my 6 zło tych (4 zł – bi let ulgo -
wy), chy ba, że chęt ni po sia da ją Kar tę
Du żej Ro dzi ny – wte dy bi let kosz tu -
je 4 zło te (ulgo wy o po ło wę mniej).
Przy by sze spo za Le gio no wa za pła cą
wię cej, bo 8 zło tych (6 zł ulgowy).

Na miej scu jest szat nia, punkt
ostrze nia ły żew (usłu ga ta kosz tu -

je 10 zło tych) i wy po ży czal nia sprzę -
tu (8 zło tych – ły żwy, 6 zło tych
– kask). W ty go dniu dla miesz kań -
ców ta fla bę dzie do stęp na w go dzi -
nach 16.00–20.30. W so bo tę i nie -
dzie lę z obiek tu mo żna ko rzy stać
w go dzi nach 8.30 do 20.30 (z prze -
rwa mi).

(red)

Lodowisko otwarte
� Od 12 grudnia przy Arenie Legionowo działa miejskie
lodowisko.














