
Kiedy budowano obwodnicę Ja-
błonny wydawało się, że szybko
przyjdzie pora na kolejny etap
– modernizację Warszawskiej
i Zegrzyńskiej. Niestety, pieniędzy
wystarczyło tylko na fragment
do wiaduktu, a poszerzenie trze-
ciego odcinka, mimo kompletnej
dokumentacji budowlanej, wciąż
jest odkładane. Jak podkreśla Ta-
mara Mytkowska z legionowskie-
go ratusza, Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad uzy-
skała już decyzję o środowisko-
wych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia oraz decyzję o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji
drogowej. Można zatem budować.

– Samorząd legionowski zaan-
gażował ponad 800 tys. zł w kon-
cepcję i projekt oraz przekazał

nieodpłatnie swoje nieruchomo-
ści pod tę inwestycję – podkreśla
rzeczniczka. Dodaje też, że prze-
budowa odcinka o długo-
ści 1635 m kosztować ma nieca-
łe 90 mln zł, a po przetargu może
się okazać że będzie to o 30 proc.
mniej.

Dobre wieści tylko
przed wyborami

Jeszcze w maju wiele wskazy-
wało na to, że – niczym przedwy-
borczy cud – korzystne dla miasta
decyzje na szczeblu krajowym
wreszcie zapadły i możemy odli-
czać miesiące do rozpoczęcia
prac. Na spotkaniu władz miasta
i powiatu z wiceministrem Zbi-
gniewem Rynasiewiczem padły
zapewnienia, że inwestycja ruszy

w tym roku. Okres przedwyborczy
rządzi się jednak nieśmiertelnymi
prawami i znów daliśmy się na-
brać: powiedziano nam to, co
chcieliśmy usłyszeć. Kilka miesię-
cy później okazało się, że pomimo

deklaracji ministra, przebudowa
drogi krajowej nr 61, tzw. „III od-
cinka przejścia przez Legionowo”
nie zostało wpisane do projektu
Programu Przebudowy Dróg Kra-
jowych na lata 2014–2023.

Co pozostało? Władze miasta
i powiatu zachęcają do działań
sformalizowanych i natrętnych:
wszyscy zainteresowani powinni
pokazać, że problem jest duży.
Do końca stycznia każdy mógł
składać swoje uwagi i wnioski
w Ministerstwie Infrastruktury
i Rozwoju.

– Duża liczba zgłoszeń sprawi,
że konieczność przebudowy
DK 61 nie umknie uwagi mini-
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Dość korków na wiadukcie!
� Tysiące osób podpisały się pod wnioskiem o przebudowę drogi krajowej nr 61
skierowanym do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i dotyczącym Programu Budowy
Dróg w najbliższych latach. Czy to oznacza, że Zegrzyńska w końcu zostanie poszerzona?

dokończenie na stronie 2

Likwidacja
wąskiego gardła
na wiadukcie to
inwestycja w Legionowie
niezbędna. W godzinach
szczytu popołudniowego
pokonanie 500-metroweg
o odcinka od
Jagiellońskiej do
Strużańskiej trwa nawet
pół godziny.



Dla cze go? Przy po mnij my
– War sza wa+ mia ła być do stęp na
w Le gio no wie jesz cze w ubie głym
ro ku, ale wła dze mia sta chcia ły,
by mo gli z niej ko rzy stać tyl ko za -
mel do wa ni miesz kań cy. Uchwa łę
opro te sto wał wo je wo da, stwier -
dza jąc, że to dys kry mi na cja tych,
któ rzy mel dun ku nie ma ją, ale
opła ca ją tu po dat ki. Mia sto bro -
ni ło się twier dząc, że ta ki spo sób
jest wy god niej szy dla le gio no -
wian, bo ba za za mel do wa nych
jest w urzę dzie mia sta, gdzie wy -
ra bia ne by ły by też kar ty War sza -
wa+, zaś w in nym przy pad ku to
za in te re so wa ni kup nem tań szych
bi le tów mu sie li by do star czać do -
ku men ty po świad cza ją ce opła ca -
nie po dat ku. Zre zy gno wa no jed -
nak z ba ta lii urzęd ni czej
– na stycz nio wej se sji ra dy mia sta
– 28 stycz nia, już po za mknię ciu

te go nu me ru „Echa” – by ła gło so -
wa na uchwa ła zgod na z opi nią
wo je wo dy.

Na wet jed nak je śli uchwa ła
przej dzie gło so wa nie po myśl nie,
to nie ozna cza, że ta ry fa War sza -
wa+ wej dzie w ży cie na tych miast.
Urząd spre cy zo wał, od kie dy bę -
dzie mo żna ku po wać tań sze bi le ty
dłu go okre so we – ma to na stą pić
po za koń cze niu skła da nia de kla -
ra cji po dat ko wych, czy li od 1 ma -
ja te go ro ku. Przy po mi na my też
pla no wa ne ce ny: po sia dacz kar ty
miesz kań ca z gmi ny, któ ra przy -
stą pi ła do stre fy War sza wa+, za -
pła ci mie sięcz nie 196 zł (obec nie
– 210 zł). Jesz cze wię cej oszczę dzi
się na bi le cie kwar tal nym – nor -
mal nie kosz tu je on 536 zł
(na obie stre fy). Po sia dacz kar ty
za pła ci za nie go tyl ko 482 zł.

(red)

Warszawa+ od maja?
� Wszystko wskazuje na to, że najbliższy możliwy termin
skorzystania przez legionowian z taryfy Warszawa+ to
maj tego roku.

ster stwa. Nie do pusz cza my mo żli -
wo ści, by in we sty cja ta zo sta ła po -
mi nię ta w Pro gra mie Prze bu do wy
Dróg Kra jo wych na la -
ta 2014–2023 – pod kre śla Jo an na
Kaj da no wicz z le gio now skie go
sta ro stwa.

Do wspól ne go dzia ła nia na ma -
wia też pre zy dent.

– Nie po mo gły roz mo wy
na wszel kich mo żli wych szcze -
blach. Kie dy tyl ko uda je się dojść
do po ro zu mie nia, to zmie nia ją się
part ne rzy roz mów i trze ba za czy -
nać od po cząt ku, a na si miesz kań -
cy da lej sto ją w kor kach. Tyl ko

dzia ła jąc wspól nie mo że my prze -
ko nać mi ni ster stwo, że prze bu do -
wa jest ko niecz na – mó wi Ro man
Smo go rzew ski.

Pia ski wy szły na uli cę
Ty sią ce pod pi sów, dwu krot na

blo ka da Ze grzyń skiej: czy te
wszyst kie sta ra nia od nio są dłu go
ocze ki wa ny sku tek?

– W na szą ak cję ma ją cą na ce lu
uwzględ nie nie pil nej po trze by
prze bu do wy dro gi kra jo wej nr 61
w Le gio no wie za an ga żo wa ły się sa -
mo rzą dy, pod mio ty go spo dar cze,
in sty tu cje spo łecz ne oraz oso by
pry wat ne. Wie rzę, że Mi ni ster stwo
In fra struk tu ry i Roz wo ju nie po mi -

nie opi nii miesz kań ców po wia tu le -
gio now skie go oraz kie row ców ko -
rzy sta ją cych z tej ar te rii – mó wi wi -
ce sta ro sta Ro bert Wró bel.

Nie ste ty, przy naj mniej na ra zie
przed wy bor cze de kla ra cje zło żo -
ne przez wi ce mi ni stra Ry na sie wi -
cza nie wie le ma ją wspól ne go
z rze czy wi sto ścią.

– Re sort ca ły czas pro wa dzi
dzia ła nia ma ją ce na ce lu wy go spo -
da ro wa nie środ ków, któ re po zwo -
li ły by roz po cząć prze bu do wę bra -
ku ją ce go od cin ka na dro dze nr 61
– od wia duk tu do re jo nu skrzy żo -
wa nia z ul. Wol ską – po in for mo wał
nas Piotr Po pa z biu ra mi ni stra.

AS

dokończenie ze strony 1

Dość korków na wiadukcie!

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Do przebudowy pozostał jedynie odcinek 1635 m 
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Wy cho wa ła się w No wej So li,
cza sy by ły trud ne. Dzia dek, któ ry
ma rzył, by zo stać chi rur giem, nie
do stał od lo su ta kiej szan sy, je go
pla ny po krzy żo wa ła bo wiem woj na.
Kie dy ma ła Mag da mia ła trzy la ta,
bab cia czę sto za bie ra ła ją na spa cer
na łą kę i po ka zy wa ła po wsta ją cy
wów czas szpi tal: „Patrz, kie dyś tam
bę dziesz pra co wa ła”. To był po czą -
tek mi ło ści do me dy cy ny. Dziś
Mag da Prus to jed na z naj bar dziej
zna nych i po pu lar nych le ka rek pe -
dia trii nie ty ko w Le gio no wie, ale
też w War sza wie.

– Od za wsze wie dzia łam, że zo -
sta nę le ka rzem, ale naj pierw roz wa -
ża łam psy chia trię, po tem in ter nę,
kar dio lo gię. Osta tecz nie o wy bo rze
spe cja li za cji za de cy do wał przy pa -
dek a wła ści wie pe dia tra, któ ry le -
czył mnie w dzie ciń stwie. To on za -
pro po no wał mi pra cę. Zo sta łam
pie lę gniar ką na od dzia le no wo rod -
ków – opo wia da Mag da Prus. Po -
cząt ki nie by ły ła twe: mło da dziew -
czy na rzu co na na wiel ką wo dę
i ogrom na od po wie dzial ność za no -
wo na ro dzo ne dzie ci.

Od Gi bral ta ru po Jó ze fów
Po tem by ła Aka de mia Me dycz -

na w War sza wie, szpi tal w Dzie -
ka no wie Le śnym, Cen trum Zdro -
wia Dziec ka w Mię dzy le siu – to
tyl ko wy bra ne miej sca, gdzie zdo -
by wa ła ko lej ne do świad cze nia.
Przez dwa la ta pra co wa ła też
w szpi ta lach w Wiel kiej Bry ta nii,

po tem na Gi bral ta rze. Dzi siaj
mo żna spo tkać ją w ga bi ne tach
Me di co ver, przy chod ni w Wie li -
sze wie, woj sko wej przy chod ni
przy Ze grzyń skiej w Le gio no wie
i w Jó ze fo wie przy ul. Krót kiej,
gdzie od ja kie goś cza su pro wa dzi
swój ko lo ro wy ga bi net. Ukoń czy -
ła po nad 30 spe cja li stycz nych kur -
sów, dzia ła w sto wa rzy sze niach
le kar skich i pu bli ku je swo je pra -
ce. Nie zwy kły czło wiek o ogrom -
nej pa sji do swo je go za wo du.

– Ta pra ca da je mi wiel ką sa tys -
fak cję. Zda rza ło się, że ra to wa li śmy
ma lu chy, któ rym nie da wa no szans
na prze ży cie. Ta kich mo men tów się
nie za po mi na – mó wi.

A dzi siaj?
– Naj bar dziej ubo le wam

nad tym, że ro dzi ce zwy czaj nie nie
ma ją cza su oglą dać swo ich dzie ci,
prze by wać z ni mi. Co raz czę ściej
zda rza się też, że po słu gu jąc się in -
ter ne tem ro dzi ce sta wia ją swo je
dia gno zy. I tak „wu jek go ogle” two -
rzy nam ko lej nych pa cjen tów – mó -
wi le kar ka.

Opo wia da, że na wet cho ro wa nie
w tych cza sach pod le ga mo dom.
Raz na ja kiś czas mat ki, na fa li roz -
mów z są siad ka mi, po prze stu dio -
wa niu sze re gu po dob nych ar ty ku -
łów w ko lo ro wych pi smach lub wy -
szu ka niu cze goś w in ter ne cie, ma -
so wo od naj du ją u swo je go dziec ka
ob ja wy kon kret nej cho ro -
by. I I przy cho dzą z dia gno zą.
Ostat nio mod ne są pa so ży ty, wcze -

śniej co dru gi pa cjent „na pew no
miał aler gię”.

– Prze strze gam przed su ge ro wa -
niem się opi nia mi ko le ża nek. Le ka -
rza po win ni śmy od wie dzić za wsze,
gdy coś nas za nie po koi. Wie rzę
w nie po kój mat ki, bo to ona naj le -
piej zna swo je dziec ko i wie kie dy
ból brzu cha czy ka tar jest po wo dem
do obaw – tłu ma czy pe dia tra i ubo -
le wa, że nie umie my już sto so wać
sta rych do mo wych spo so bów
na prze zię bie nie, a le ka rze nad uży -
wa ją an ty bio ty ków.

Prze ko nu je, że czę ści pro ble mów
zdro wot nych u naj młod szych mo -
żna unik nąć.

– Czy ta jąc ulot ki le ków bez re -
cep ty i in nych środ ków lecz ni czych
w tym su ple men tów die ty, któ re po -
da je my dzie ciom! Zwy kły sy rop
na ka szel mo że za wie rać al ko hol
(i jest w ulot ce ostrze że nie dla al ko -
ho li ków), lub in ne nie wska za ne
skład ni ki. Po za tym ro dzi ce czę sto
po da ją le ki nie prze strze ga jąc daw -
ko wa nia. In for ma cję o daw ce bio rą
z blo gów, z cza tów z in ny mi ro dzi -

ca mi, tak by ło np. w przy pad ku zna -
ne go „le ku” na kol kę nie mow lę cą
spro wa dza ne go zza gra ni cy, któ ry
ma wy łącz nie ob co ję zycz ną ulot kę
– mó wi pe dia tra. – Ilu po wi kłań
mo żna by ło by unik nąć, gdy by od -
wró cić co raz czę ściej obie ra ną dro -
gę, któ rą tra fia ją do mnie nie któ rzy
ma li pa cjen ci: ra dzi my się na po -
cząt ku zna jo mych, po tem in ter nau -
tów, pro fe sjo na li stów ty pu zna cho -
rzy i bio ener go te ra peu ci a do pie ro
na ko niec zja wia my się u le ka rza.

– Ale to nic dziw ne go, gdyż z Pol -
ski znik nę ło 150 tys. le ka rzy i na dal
uby wa. Czę sto nie ma się do ko go
udać. Po za tym ro dzi ce nie wie rzą
le ka rzom. Stąd cho cia żby dość czę -
ste py ta nia o sto so wa nie szcze pio -
nek. W Pol sce nie jest źle pod wzglę -
dem epi de mio lo gicz nym, gdyż po -
mi mo na gon ki na szcze pie nia – dzie -
ci są szcze pio ne. Nie ma ty lu za cho -
ro wań na krztu siec i od rę, co w kra -
jach Eu ro py Za chod niej. I nie „wi -
dać”, by dzie ci na te cho ro by umie -
ra ły. Stąd mo że prze ko na nie, że tych
cho rób nie ma – prze strze ga le karz.

Wspar cie na Fa ce bo oku
Mag da le na Prus pod kre śla, że

za ni ka tra dy cja ro dzin wie lo po ko le -
nio wych i mło de ma my nie ma ją
wspar cia. Wpa da ją w pa ni kę
przy go rącz ce, wy mio tach, bie gun -
kach. Brak jest pro fe sjo nal nie pro -
wa dzo nych in for ma cyj nych stron
in ter ne to wych na te ma ty me dycz ne,
jak to jest np. w Wiel kiej Bry ta nii.
Tam fi la rem in for ma cji jest stro -
na NHS – od po wied ni ka na sze go
NFZ.

– A u nas to wła śnie współ pra ca
z NFZ jest naj słab szym ogni wem
ca łe go sys te mu. Wiem, jak wy glą da
to w in nych kra jach i na wet nie ma
cze go po rów ny wać. Tam le ka rze są
od le cze nia a nie od pa pier ko wej
ro bo ty – ko men tu je Mag da le -
na Prus.

Sa ma bar dzo dba o in for ma cyj ną
stro nę swo jej dzia łal no ści: ma swój
pro fil na Fa ce bo oku, gdzie udzie la
po rad, pro wa dzi stro nę in ter ne to -
wą.

– To mia ła być ta ka swo ista plat -
for ma do kon tak tu z mo imi pa cjen -
ta mi. Oka za ło się, że ko rzy sta z te -
go co raz wię cej osób – mó wi.

Mag da le na Prus pry wat nie jest
mat ką trój ki dzie ci. .

– Bo ję się o nie bar dzo. Czę sto
prze sad nie. Jak ka żda mat ka.

AS

Ostatnio modne są pasożyty
� Od zawsze chciała być lekarzem. W kolorowo oświetlonym, niewielkim domu w lasku w Józefowie, małych
pacjentów przyjmuje doktor Magdalena Prus. Opowiada nam o sobie, modach na choroby i błędach rodziców.

NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  ttaacchh 5500..
uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee  ww PPooll  --
ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję je śli
cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad mier ne go

ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy ma ga ją przy go to -
wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go ro dza ju pro tez, w tym
wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej
ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły
ana to micz ne, któ re prze szka dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej.
Jed nak tym co naj bar dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no -
wych, jest brak ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie
ma ją kla mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Uli ce tra fi ły na li stę tzw. sche -
ty nó wek, czy li kosz ta mi mo der -
ni za cji po dzie lą się lo kal ne sa -
mo rzą dy i pań stwo.

Jesz cze w ubie głym ro ku wy -
da no po zwo le nie na bu do wę,
a sam pro jekt za kła da prze bu do -
wę w dwóch eta pach: pierw szy

za pla no wa no na od cin ku od Par -
ko wej do Kra siń skie go, gdzie
na skrzy żo wa niu z So bie skie go
po wsta nie ron do. Szcze gól nie
w dni tar go we, wy jazd w le wo
w So bie skie go jest trud ny,
a znie cier pli wie ni dłu gim ocze ki -
wa niem kie row cy do pro wa dza ją

do nie bez piecz nych sy tu acji i wy -
mu szeń pierw szeń stwa.

Dru giem eta pem bę dzie mo der -
ni za cja sa mej Kra kow skiej, mię -
dzy Zyg mun tow ską a ron dem Po -
nia tow skie go. Przy skrzy żo wa niu
ulic So bie skie go i Chro bre go prze -
wi dzia no azyl dla pie szych oraz
ostrze gaw czą sy gna li za cję świetl -
ną. Chcąc po pra wić wi docz ność
na skrzy żo wa niach po więk szo ne
zo sta ną tzw. trój ką ty wi docz no ści.
Po wsta ną ta kże no we cią gi pie sze,
a wy bra ne przej ścia dla pie szych
zmie nią swo ją lo ka li za cję.

Pra ce ma ją się roz po cząć
w tym ro ku.

(wt)

Będzie rondo przy targowisku
� Pięć milionów złotych będzie kosztować planowana przebudowa Sobieskiego
i Krakowskiej w Legionowie. Przy targowisku powstanie rondo.



Przy po mnij my: wy ko naw ca
prac, PPHU Bu der wraz z Flis bu -
dem za rzu ca ło urzę do wi, że za le -
ga z za pła tą za pra ce – po nad 60
dni. Po nad to, że Le gio no wo za -
nie dba ło obo wią zek pod pi sy wa nia
pro to ko łów, nie za pew ni ło nad zo -
ru in we stor skie go oraz upo rczy -
wie uchy la ło się od prze ka za nia
wy ko naw cy kom plet nej i po zba -
wio nej wad do ku men ta cji pro jek -
to wej. To jej brak po wo do wał, we -
dług kon sor cjum, opóź nie nia
na bu do wie. Ra tusz ma swo ją
wer sję: za prze kro cze nie usta lo -
nych w umo wie ter mi nów do ma ga
się ka ry umow nej (po nad 2,8 mln
zł). Spór trwa, acz kol wiek żad na

ze stron nie wy stą pi ła jesz cze
na dro gę są do wą. Tak czy owak
– pra ce sto ją, nie do koń czo ny bu -
dy nek stra szy w cen trum i wciąż
nie wia do mo, kto ma do koń czyć
za czę tą in we sty cję. Wkrót ce jed -
nak ma się to zmie nić.

Dwie pra cow nie ar chi tek to nicz -
ne pra cu ją nad zmia na mi w pro -
jek tach – mó wi Ta ma ra Myt kow -
ska, rzecz nicz ka urzę du mia sta Le -
gio no wo. – Jed na po pra wia pla ny
bu dyn ku dwor ca, dru ga – po zo sta -
łej czę ści Cen trum. Kie dy go to we
pro jek ty tra fią do nas, my przed -
sta wi my je Szwaj ca rom (Szwaj car -
sko -Pol ski Pro gram Współ pra cy
współ fi nan su je przed się wzię cie

– przyp.red.), a po ak cep ta cji roz -
pi sze my prze targ na do koń cze nie
prac. Nie wy klu czo ne, że na stą pi to
jesz cze w lu tym.

Cen trum Ko mu ni ka cyj ne mia ło
być go to we w grud niu ubie głe go ro -
ku. Ja ki jest obec nie re al ny ter min?

Rzecz nicz ka ostro żnie od po -
wie dzia ła, że je śli za ło ży my wa -
riant opty mi stycz ny – prze targ
prze bie gnie szyb ko i nie bę dzie
od wo łań, pro te stów czy in nych
trud no ści – Cen trum Ko mu ni ka -
cyj ne mo że być go to we do koń -
ca 2015 ro ku.

Bar dziej re al na da ta – pół ro ku
póź niej.

(wt)

Wkrótce przetarg na dokończenie dworca
� Po tym, jak z budowy Centrum Komunikacyjnego w Legionowie został wyrzucony
wykonawca, prace stanęły w miejscu. Budynek dworca dość porządnie
zabezpieczono przed zimą, czego nie można powiedzieć o szkielecie parkingu.
Pasażerowie kierujący się w stronę peronów codziennie podziwiają palety z kostką,
kałuże będące wynikiem przeciekającej konstrukcji oraz naprędce ponalepiane
ogłoszenia na prowizorycznym, blaszanym ogrodzeniu.

Pol ska, w po rów na niu z kra ja mi
Eu ro py Za chod niej (ma ją cy mi
znacz nie lep sze sta ty sty ki wy pad ków
dro go wych), jest kra jem nie mal bez
fo to ra da rów a ka żdy ko lej ny bu dzi
te sa me kon tro wer sje: czy rze czy wi -
ście miej sce usta wie nia urzą dze nia
jest wła ści we, czy to po pro stu naj -
prost szy spo sób na pod re pe ro wa nie
bu dże tu pań stwa i sa mo rzą du?
W nie któ rych miej scach po sta wie -
nie fo to ra da ru nie po win no jed nak
być przed mio tem dys ku sji. Na zy wa -
ny je „czar ny mi punk ta mi”, usta wia -
my tam krzy że i pa li my zni cze. Je -
den z nich znaj du je się na ob wod ni -
cy Ja błon ny.

W sierp niu ubie głe go ro ku pi -
sa li śmy o pla nach In spek cji
Trans por tu Dro go we go, któ ra za -
mie rza ła usta wić w 2015 spe cjal ny
fo to ra dar, kon tro lu ją cy sa mo cho -

dy wje żdża ją ce na skrzy żo wa nie
na czer wo nym świe tle. Plan wła -
śnie sta je się fak tem. Fo to ra dar
bę dzie wy jąt ko wo nie ozna ko wa -
ny, więc kie row cy, któ rzy nie czy -
ta ją „Echa”, znaj dą się te raz
w kiep skiej sy tu acji.

– Nie ma wzo ru zna ku in for -
mu ją ce go o za mon to wa nym re je -
stra to rze wjaz du na czer wo nym
świe tle – mó wi Alvin Ga ja dhur
z Głów ne go In spek to ra tu Trans -
por tu Dro go we go.

Czy wle pie nie kil ku sza leń com
man da tów w wy so ko ści
300–500 zł al bo sa ma świa do -
mość, że wje cha nie za sy gna li za -
tor „na po ma rań czo wym” tym ra -
zem nie uj dzie na su cho wy star -
czy, by śmier tel ne wy pad ki na ob -
wod ni cy prze szły do hi sto rii?

DG

Będzie nieoznakowany
fotoradar na obwodnicy
� Jest szansa na poprawę bezpieczeństwa w czarnym
punkcie na obwodnicy Jabłonny. Inspekcja Transportu
Drogowego zamontuje tam nieoznakowany fotoradar,
który zrobi zdjęcia amatorom przejeżdżania
na czerwonym świetle.

Cen trum Ko mu ni ka cyj ne mia ło być go to we w grud niu ubie głe go ro ku
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W na szej szko le mo gą uczyć
się ab sol wen ci ośmio let niej
szko ły pod sta wo wej, gim na -
zjum i za sad ni czej szko ły za -
wo do wej. Przyj mu je my rów -
nież oso by, któ re prze rwa ły
rów nież na ukę w tech ni kum,
li ceum pro fi lo wa nym lub in -
nym li ceum ogól no kształ cą -
cym, a chcia ły by ukoń czyć
szko łę śred nią. 

Do ty czy to ta kże osób, któ re
nie ukoń czy ły lub nie zda ły
se me stru. 

Pod wa run kiem uzu peł nie -
nia eg za mi nów kla sy fi ka cyj -
nych, mo żli wa jest kon ty nu -
acja na uki w AS – Li ceum
Ogól no kształ cą cym.

Ma tu ra – no wo rocz ne po sta -
no wie nie

No wy Rok to czas no wych
po sta no wień i chę ci re ali za -
cji pla nów. Jed nym z nich
jest zda nie ma tu ry. Jest to
mo żli we dla osób uczęsz cza -
ją cych na kurs ma tu ral ny
przy AS – Li ceum Ogól no -
kształ cą cym dla Do ro słych.

Ko mu po trzeb ne są kur sy?
Na pew no tym wszyst kim,
któ rzy:

– chcą przy stą pić do eg za -
mi nu ma tu ral ne go i zdać go
z po wo dze niem; 

– ma ją prze rwę w na uce,
skoń czy li szko łę śred nią wie le
lat te mu;

– chcą przy bli żyć so bie te -
ma ty kę eg za mi nu ma tu ral ne -
go, do wie dzieć się o for mie
i prze bie gu eg za mi nu;

– nie czu ją się do sta tecz nie
przy go to wa ni na spraw dzian
wie dzy i umie jęt no ści eg za mi -
na cyj nych;

– czu ją brak mo ty wa cji i sa -
mo dy scy pli ny do sys te ma tycz -
ne go po wta rza nia ma te ria łu.

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

Rekrutacja do Liceum dla Dorosłych trwa
W AS – Liceum dla Dorosłych właśnie zakończyła się zimowa sesja egzaminacyjna.
Zapraszamy słuchaczy na semestr wiosenny. 

MATURA – NOWOROCZNE
POSTANOWIENIE
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KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem lub
z dowolnym problemem prawnym. 796-796-596

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
·Przeprowadzki 24h, wywóz starych mebli
z mieszkań, piwnic 663-833-288

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

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424

·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·Wylewki Mixokretem W-wa i okolice
691-300-501

FINANSE
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

DAM PRACĘ

FFiirrmmaa  zz bbrraannżżyy  ffiinnaannssoowweejj  zzaattrruuddnnii  oossoobbyy  ww wwiieekkuu
2255--6655  llaatt  nnaa  ssttaannoowwiisskkoo  DDOORRAADDCCYY  KKLLIIEENNTTAA,,

ooffeerruujjeemmyy  ssttaabbiillnnyy,,  ddłłuuggoolleettnnii  cczzaass  zzaattrruuddnniieenniiaa,,
tteell..  551177--009900--222244,,  ee--mmaaiill::

RREEKKRRUUTTAACCJJAA..EEDDEENN@EEDDEENNFFIINNAANNCCEE..PPLL

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

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·KAŻDE AUTO, PŁACIMY NAJWIĘCEJ
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:

30.I - 13.II

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
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Ogól no pol skie ze sta wie nie ob ję ło
bli sko 1500 li ce ów i gim na zjów.
Do ran kin gu wo je wódz kie go wy bra -
no 150 szkół li ce al nych, któ re ze bra -
ły naj wię cej punk tów z olim piad
i ma tur. Le gio no wo nie mu si się
wsty dzić – dwie na sze szko ły zna la -
zły się na li ście „Per spek tyw”. Li -
ceum Ogól no kształ cą ce im. Ma rii
Ko nop nic kiej za ję ło 128 miej sce

w ze sta wie niu wo je wódz kim, uzy -
sku jąc 36,89 pkt. Zwy cięz ca ze sta -
wie nia sto łecz ne go – ale też ogól no -
pol skie go – XIV LO im. Sta szi ca
tych punk tów mia ło rów no 100. Wy -
żej niż Ko nop nic ka ulo ko wa no li -
ceum sa le zjań skie – za ję ło 72 miej -
sce na Ma zow szu, a w ran kin gu kra -
jo wym 340. Uzbie ra ło 44,81 punk tu.
Gdy by tę punk ta cję prze nieść

na grunt sto łecz ny – „sa le zja nie” by -
li by w pierw szej pięć dzie siąt ce, zaj -
mu jąc 44 po zy cję. Za tem le gio now -
scy li ce ali ści nie ma ją po wo dów
do kom plek sów – są lep si od po ło wy
war szaw skich ko le gów (w War sza -
wie jest po nad 150 li ce ów). Pe łen
ran king szkół mo żna zo ba czyć
na stro nie www.per spek ty wy.pl.

(wt)

Legionowskie licea w rankingu „Perspektyw”
� Miesięcznik „Perspektywy” ogłosił kolejny ranking szkół ponadgimnazjalnych.
Jak wypadło w nim Legionowo?

źródło: w
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Czym do kład nie bę dzie się zaj -
mo wać NCK jest ta jem ni cą woj -
sko wą, wia do mo tyl ko, że po wo ła -
na w kwiet niu 2013 jed nost ka pra -
cu je nad ba da nia mi i wdra ża niem
roz wią zań kryp to gra ficz nych na po -
trze by pol skiej ad mi ni stra cji pu -
blicz nej i woj ska. Ja ko ta ka – mu si
dbać o dys kre cję. I aby ją za cho -
wać, wo kół swo je go te re nu sta wia
be to no wy mur.

Wła śnie o ten mur w mie ście
trwa awan tu ra. Miesz kań cy oko -
licz nych blo ków na rze ka ją, że
pod okna mi ma ją za sie ki, wię zien -
ny płot, zaś war tość ich miesz kań
dra ma tycz nie spad nie. – Ku pu jąc
w 2011 ro ku miesz ka nie przy uli cy
Ze grzyń skiej li czy li śmy się, że mo że
coś tu po wstać – blok, szpi tal, ale
nikt z nas nie ku pił by miesz ka nia
wie dząc, że tuż za oknem, bę dzie
stał mur wię zien ny – ska rżą się pre -
zy den to wi mia sta i za po wia da ją
pro test prze ciw ko – ich zda niem
– bez praw nym dzia ła niom NCK.

Dla cze go bez praw nym? We dług
miesz kań ców, par kan za czę to sta -
wiać jesz cze przed upra wo moc nio -
nym zgło sze niem roz po czę cia bu -
do wy.

Po wnio skach miesz kań ców Ma -
zo wiec ki Urząd Wo je wódz ki zle cił
kon tro lę in spek to ro wi nad zo ru bu -
dow la ne go – spra wa się to czy i nie
zna my jesz cze wy ni ków oglę dzin.
Fak tem jed nak jest, że mur stoi.

Czy miesz kań cy ma ją ra cję? Teo -
re tycz nie mo gli się spo dzie wać

utrud nień, bo w pla nie za go spo da -
ro wa nia te ren ten ozna czo ny był ja -
ko prze zna czo ny pod usłu gi spe -
cjal ne – dla po li cji lub woj ska. Nie
mo żna więc stwier dzić, że kto kol -
wiek ku pu jąc miesz ka nie przy Ze -
grzyń skiej zo stał oszu ka ny.

In na rzecz, że wy so ki, sza ry mur
pod okna mi to żad na atrak cja
– i na wet w przy pad ku in we sty cji
zwią za nych z obron no ścią kra ju
wy pa da ło by wy brać roz wią za nia jak
naj mniej ucią żli we dla są sia dów.
Bo co to za ochro na, sko ro te ren
za pło tem wi dać z okien wy ższych
pię ter?

(wt)

Centrum Kryptologii oszpeciło Piaski
� Narodowe Centrum Kryptologii powstanie w Legionowie – i to jest fakt. Opuszczonym
od lat terenem po jednostce ponownie zainteresowało się wojsko, które stworzy tu
polskie Bletchley Park – laboratorium badawczo-obliczeniowe, które… No właśnie.
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“Polecam. Po pierwszej wizycie zdecydowałem się na kolejne.
Pan Mikołaj ustalił przyczynę problemu i pracujemy nad jego
usunięciem. Mało tego, moja żona też się zapisała na wizytę.
Naprawdę polecam - indywidualne podejście do każdego pacjenta i
rzadko spotykane osobiste zaangażowanie, poparte wiedzą o
anatomii człowieka i profesjonalnym masażu”. K.

Chcesz pozbyć się bólu?
Wrócić do pełnej sprawności?
Zregenerować swoje mięśnie?

Arena Legionowo, ul. B.Chrobrego 50B/23 
oraz wizyty domowe tel: 504-498-488

www.proreh.pl

REHABILITACJA SPORTOWA 
I ORTOPEDYCZNA

Mgr Mikołaj Krekora

Specjalizujemy się w
rehabilitacji ortopedycznej 

i sportowej. Skutecznie
zwalczamy bóle stawów,

zmęczenie mięśni i dolegliwości
kręgosłupa. Skorzystaj z

profesjonalnej pomocy i dołącz
do grona zadowolonych

pacjentów. 

Wła dze mia sta pla nu ją bu do wę
blo ku na Pia skach. Bę dą w nim
miesz ka nia na sprze daż – po dob nie
jak przy ul. gen. Roi i Su wal nej.

– Pierw szym eta pem sprze da ży
bę dzie prze targ ust ny nie ogra ni -
czo ny. W przy pad ku nie sprze da -
nia miesz kań w pierw szym prze -
tar gu, zor ga ni zo wa ny zo sta nie
ko lej ny, a je śli i on nie wy ło ni na -
byw cy, od bę dą się in dy wi du al ne
ne go cja cje z za in te re so wa ny mi
(w tym przy pad ku ist nie je mo żli -
wość roz ło że nia płat no ści na ra ty)
– mó wi Ta ma ra Myt kow ska z le -
gio now skie go ra tu sza. Miesz ka -
nia bę dą sprze da wa ne po kon ku -
ren cyj nych ce nach, po nie waż
mia sto nie na rzu ca ma rży de we -
lo per skiej. W bu dyn ku bę dą lo ka -
le usłu go we prze zna czo ne
do dzie rża wy, a nad ni mi czte ry
pię tra z 40 miesz ka nia mi.

Gdzie sią dą bab cia z dziad kiem?
Pla ny bu do wy blo ku bu dzą nie za -

do wo le nie wśród miesz kań ców są -
sied nich bu dyn ków. Na Fa ce bo oku
miesz kań cy ape lo wa li o pro test.

– Le gio no wo jest jed nym z naj gę -
ściej za lud nio nych miast w Pol sce.
Wie le blo ków, ma ło miej sca. Tak
wy glą da osie dle Pia ski. Je den plac
za baw, bo iska za be to no wa ne, bez
ła wek. Wo kół blo ku nr 31 zli kwi do -
wa no po ło wę z nich. I wła śnie tu ma
wy ro snąć ko lej ny! Pa mię ta cie te
obiet ni ce o pla cu za baw, bo isku,
ma łym par ku z ła wecz ka mi? Te pla -
ny ode szły do la mu sa. Co la tem ma -
ją ro bić dzie ci, oso by star sze? Gdzie
bab cia z dziad kiem ma ją usiąść, by
po roz ma wiać? – prze ko nu ją twór cy
pro fi lu „Ra tuj my osie dle Pia ski
przed ko lej ny mi blo ka mi”.

Miesz kań cy ślą do urzę du e -ma ile
z pro te sta mi, jed nak ta ak cja bę dzie
już ra czej nie sku tecz na.

– Miesz kań cy pra gną w tym miej -
scu bo iska oraz te re nów re kre acyj -
nych, cze go nie prze wi du je miej sco -
wy plan za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go. Po za tym Woj sko wa
Agen cja Miesz ka nio wa, po przed ni
wła ści ciel te re nu, prze ka za ła dział kę
mia stu na ce le bu do wy in fra struk tu -
ry osie dlo wej (w tym bu do wę blo ku,
z par kin ga mi i z in fra struk tu rą usłu -

go wą) – mó wi Ta ma ra Myt kow ska
i pod kre śla, że po sta wie nie bu dyn ku
w tym miej scu jest już prze są dzo ne.

– Pod czas kon sul ta cji spo łecz -
nych nie wie le by ło gło sów prze -
ciw nych je go bu do wie. Miesz kań -
cy chęt nie wy po wia da li się za to
w spra wie prze zna cze nia lo ka li
usłu go wych na par te rze i za go -
spo da ro wa nia te re nu wo kół blo -
ku, pod kre śla jąc, że par king mu si
być zlo ka li zo wa ny pod zie mią,
a na te re nie dział ki obok blo ku
po win no zna leźć się miej sce
na ogól no do stęp ny te ren spor to -
wy i plac za baw – do da je rzecz -
nicz ka.

Żłobek, przedszkole
i przychodnia?

Kon kret ne po my sły na za go spo -
da ro wa nie dział ki i sa me go bu dyn -
ku ma ją wspól no ty miesz ka nio we
z Pia sków. Na burz li wym po sie dze -
niu za rzą du wy pra co wa no wspól ne
sta no wi sko, któ re tra fi ło już
do władz mia sta. Co pro po nu ją?
Przed szko le dla 80 dzie ci, żło bek
dla 30 ma lu chów, fi lia Miej skie go

Ośrod ka Kul tu ry, a w nim klu bu se -
nio ra. Chcą też utrzy ma nia obec -
nych miejsc par kin go wych oraz wy -
bu do wa nia ko lej nych. To nie wszyst -
ko, li sta ży czeń jest dłu ga.

– Do te go wie lo funk cyj ne bo isko
spor to we z urzą dze nia mi do gry
w pił kę no żną, siat ków kę oraz ko -
szy ków kę. Je że li w bu dyn ku bę dzie
znaj do wać się fi lia przed szko la, na -
le ży w tym miej scu umie ścić plac za -
baw. Do strze ga my ta kże po trze bę
wy dzie rża wie nia tam po wierzch ni

pod przy chod nię le kar ską. Nie od -
łącz ną czę ścią in we sty cji po win no
być wy re mon to wa nie dwóch ogól -
no do stęp nych ulic prze bie ga ją cych
przez dział kę 1/59 – czy ta my w pi -
śmie skie ro wa nym do władz mia sta.

Kie dy po wsta nie no wy blok?
Na ra zie trwa ją przy go to wa nia
do pro jek tu. Pew ne jest jed nak, że
moc no za nie dba ne bo isko, wy ko rzy -
sty wa ne ma so wo ja ko dzi ki par king,
przej dzie do hi sto rii.

AS

Blok kontrowersji na osiedlu Piaski
� Zakończyły się konsultacje dotyczące budowy bloku na Piaskach. Jakie są pomysły na działkę w centrum osiedla?



Czy my śle nie jest w ży ciu po trzeb ne? My uwa ża my, że bar dzo – dla te go po sta no wi li śmy
zbu do wać szko łę, któ ra nie tyl ko uczy su chej wie dzy, ale rów nież uświa da mia dzie ciom,
że po sia da ją spraw nie dzia ła ją cy umysł, któ ry po kie ru je ich przez ży cie. Ta kie by ło prze -
sła nie So kra te sa, wiel kie go grec kie go fi lo zo fa, któ ry mó wił swo im uczniom, że po sia da ją
wła sny ro zum i to nim po win ni kie ro wać się w ży ciu.

Wy kształ ce nie mło de go czło wie ka to wie lo wy mia ro wy pro ces, w któ rym obok roz wo ju
in te lek tu al ne go, nie mniej szy na cisk na le ży kłaść na pra wi dło wy roz wój kom pe ten cji spo -
łecz nych i emo cjo nal nych. W związ ku z tym w In spi ra cji re ali zo wa ny jest uni kal ny pro -
gram etycz no -fi lo zo ficz ny, w ra mach któ re go „in spi ru je my” dzie ci do wła snych prze my -
śleń i roz mów o swo ich emo cjach oraz o emo cjach ko le ża nek i ko le gów. Go rą co pra gnie -
my, by ab sol went ki i ab sol wen ci In spi ra cji, ru sza li da lej w świat bę dąc wszech stron nie

przy go to wa ni do pod ję cia wszel kich mo żli wych wy zwań. Wła śnie dla te go obok re ali za cji
pro gra mu na ucza nia zgod ne go z wy tycz ny mi Ku ra to rium Oświa ty i MEN, po sia da my bar -
dzo sze ro ką ofer tę za jęć do dat ko wych, spor to wych, ar ty stycz nych oraz przed mio to wych.

Ser decz nie za pra sza my Dzie ci i Ro dzi ców na przed sta wie nie fi lo zo ficz ne pt. „Obro na
So kra te sa”, wy sta wia ne przez mło dych „ak to rów” i „ak tor ki” z klas dru gich, któ re od bę -
dzie się 14 lu te go pod czas dnia otwar te go. Naj le piej przyjść oso bi ście i zo ba czyć na wła -
sne oczy co tu się dzie je…

Do zo ba cze nia w IN SPI RA CJI!
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