
Powiat legionowski obsługują
zaledwie cztery karetki. Na 100
tysięcy mieszkańców to mało.
Okazuje się także, że czasem
na pomoc nie mogą liczyć nawet
najpilniej potrzebujący. Z jednej
strony, jak dowodzą statystyki,
ponad połowa wezwań karetek
jest bezpodstawna, z drugiej co-
raz więcej zdarza się przypadków,
gdy służby ratunkowe nie zdążają
przyjechać z pomocą na czas. By-
wa też niestety i tak, że dyspozy-
torzy odmawiają przysłania po-
mocy do naprawdę potrzebują-

cych. Zdarzyło się to w poniedzia-
łek 12 grudnia w prywatnym do-
mu opieki w Legionowie.

Proszę zamówić wizytę
domową

Pracownicy domu wezwali po-
moc o godzinie 10 rano, zaniepo-
kojeni utrzymującą się u ponad
siedemdziesięcioletniego pod-
opiecznego wysoką gorączką, prze-
kraczającą 39 stopni. Dyspozytor-
ka odmówiła wysłania pomocy. Ar-
gumentowała, że gorączka to nie-
wystarczający powód dla przyjazdu

ratowników. Nie pomogły tłuma-
czenia, że pacjent jest po udarze
niedokrwiennym, zapaleniu płuc
z migotaniem przedsionków serca,
gorączka utrzymuje się od dłuższe-
go czasu, a mężczyzna czuje się co-
raz gorzej. Pani wyrecytowała kilka
paragrafów uzasadniających od-
mowę udzielenia pomocy i skiero-
wała pracowników ośrodka
do ZOZ nr 1 w Legionowie. Prze-
konywała, że dyżurujący lekarz ma
obowiązek przyjechać do chorego
na wizytę domową.

Lekarz nie ma czym dojechać
Pani przyjmująca zgłoszenie

w przychodni nie zgodziła się
na wysłanie lekarza, tłumacząc, że
nie może pozbawić pomocy innych
chorych, że lekarz nie ma czym
dojechać, a poza tym gorączka
uzasadnia interwencję, dopiero je-
śli utrzymuje się przez trzy dni.
Zaproponowała przyjazd lekarza
dopiero następnego dnia po połu-
dniu. I tu nie pomogły tłumacze-
nia o złym stanie ogólnym i wieku
pacjenta. Pani zaproponowała je-
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Karetki dla wybranych?
� Dyspozytorzy pogotowia ratunkowego odmówili przyjazdu do ciężko chorego
podopiecznego legionowskiego domu opieki.

źródło: legionow
o.pl

Mieszkasz w Legionowie, 
interesujesz się codziennymi wydarzeniami z życia miasta?

Zostań dziennikarzem lokalnym !
Aplikuj: redakcja@gazetaecho.pl. Lekkie pióro i zwięzłość języka warunkiem koniecznym.

dokończenie na stronie 2



…o 23:45. Do dat ko wy kurs
szyb kiej ko lei miej skiej ma za pew -
nić miesz kań com Bia ło łę ki i Le -
gio no wa spraw ny po wrót do do mu
bez cze ka nia na tra dy cyj nie prze -
peł nio ne ko ło pół no cy au to bu sy
noc ne. Te raz ostat nia SKM -ka li nii
S3 od je dzie ze sta cji pod lot ni -
skiem Cho pi na o 23:24 i do trze
na dwo rzec Za chod ni o 23:40,
Cen tral ny – o 23:45, Wschod ni
– o 23:53, na Że rań – o 0:05, Płu dy
– 0:08, do Chosz czów ki – o 0:11,
Le gio no wa – o 0:16 i wresz cie
na Pia ski o 0:18.

War to za pa mię tać, że SKM -ki
S3 od je żdża ją ce z dwor ca Cen -

tral ne go o 21:45,22:45 i 23:45 do -
cie ra ją tyl ko do sta cji Le gio no wo -
-Pia ski, nie ob słu gu jąc Mi cha ło -
wa -Re gi no wa i Wie li sze wa.

Mi mo trwa ją cych na mo ście
Gdań skim prac, do dat ko wy kurs
zy ska ją też pa sa że ro wie li nii S9.
Po ciąg bę dzie od je żdżać z dwor ca
Za chod nie go o 15:59, za trzy ma
się na dwor cu Gdań skim o 16:11
i do trze na le gio now skie Pia ski
o 16:35.

PKP Pol skie Li nie Ko le jo we
już te raz za po wia da ją, że wio sną
roz pocz nie się ka pi tal ny re mont
li nii ko le jo wej mię dzy dwor ca mi
Za chod nim i Gdań skim. Ruch

po cią gów na Bia ło łę kę i do Le -
gio no wa bę dzie na tym od cin ku
wstrzy ma ny przez rok. Ko le ja rze
wy re mon tu ją w tym cza sie to ry
i wia duk ty, zmo der ni zu ją sta cje
Ko ło i Ka sprza ka oraz 8. pe ron
dwor ca Za chod nie go i zbu du ją
no we sta cje przy Po wąz kow skiej
i Obo zo wej.

Z peł ny mi roz kła da mi li nii S3
i S9 mo żna za po znać się na stro nie
Za rzą du Trans por tu Miej skie go.

(dg)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

dy nie, by cho re go do star czyć
do ośrod ka. Ar gu ment, że pa cjent
wa ży po nad 130 kg, jest le wo stron -
nie spa ra li żo wa ny, a ośro dek nie
ma od po wied nie go środ ka trans -
por tu, po zo stał bez od po wie dzi.

Oko ło godz. 13 stan pod -
opiecz ne go do mu opie ki dra -
stycz nie się po gor szył. Mę żczy zna
prze stał re ago wać na ja kie kol -
wiek bodź ce, po czym stra cił
przy tom ność. Tym ra zem we zwa -
na ka ret ka przy je cha ła i za bra ła
go do Szpi ta la Bród now skie go.
Oby nie za póź no…

Le piej za dzwo nić po stra ża ka?
Mi mo wol nie przy po mi na się sta -

ry dow cip, jak to pa rę mi nut po za -
koń cze niu dy żu ru le karz ogól ny
wy jął pa cjen to wi nóż z ple ców

i wsa dził w oko, bo oku li sta przyj -
mu je dłu żej. Ro zu miem, że ka re -
tek jest ma ło, a dys po zy to rzy mo gą
mieć pro blem z oce ną za sad no ści
we zwa nia, ale chy ba we zwa nie
ode bra ne od kom pe tent nej pie lę -
gniar ki zna ją cej swo ich pod opiecz -
nych, w do dat ku do ty czą ce pa cjen -
ta ogól nie cię żko cho re go, nie po -
win no być w ta ki spo sób lek ce wa -
żo ne, a udzie le nie po mo cy prze -
rzu ca ne z jed nej pla ców ki na in ną,
by le tyl ko w ra zie cze go mo żna by -
ło za sło nić się ja ki miś pa ra gra fa mi
i „być kry tym”. Mo że trze ba by ło
za dzwo nić po straż po żar ną? Już
kil ka krot nie stra ża cy udzie la li
w na szym mie ście po mo cy lu -
dziom, do któ rych ka ret ki nie zdą -
ży ły do je chać. I od wrot nie niż „cię -
żko pra cu ją ca” na swój etos słu żba
zdro wia – po mo cy nie od ma wia ją.

(wk)

dokończenie ze strony 1

Karetki dla wybranych?

Teraz ostatnia
SKM-ka linii S3 odjedzie ze
stacji pod lotniskiem
Chopina o 23:24 i dotrze
na dworzec Zachodni
o 23:40, Centralny
– o 23:45, Wschodni
– o 23:53, na Żerań
– o 0:05, Płudy – 0:08,
do Choszczówki – o 0:11,
Legionowa – o 0:16
i wreszcie na Piaski o 0:18.

SKM-ka także po północy
� Powrót z centrum Warszawy późnym wieczorem przestaje być problemem. Ostatni
pociąg S3 odjedzie z dworca Centralnego…

źródło: legionow
o.pl
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Do gęsz cza nie za bu do wy le gio -
now skich osie dli to te mat ty leż wa -
żki i ak tu al ny, co ja ło wy. Bo pro te -
stu ją prze ciw do gęsz cza niu i miesz -
kań cy (naj czę ściej nie ste ty wy łącz -
nie ci bez po śred nio za gro że ni),
i roz ma ite or ga ni za cje spo łecz ne,
sto wa rzy sze nia, a SML-W i tak
for su je po mysł wci ska nia no wych
blo ków, gdzie tyl ko się da. Pla no -
wa ne blo ki na osie dlu Ja giel loń ska
ra czej wy bu du je, ale na So bie skie -
go do gęsz cza nie zo sta ło sku tecz nie
za blo ko wa ne. O pla nach bu do wy
no wych blo ków i umo żli wia ją cych
do gęsz cza nie de cy zjach Ra dy Mia -
sta pi sa li śmy. Przy po mnij my więc
je dy nie po krót ce.

No we blo ki na 18 ha
Plan przy ję ty przez ra dę

w kwiet niu umo żli wiał bu do wę no -
wych bu dyn ków wie lo ro dzin nych
i do gęsz cze nie za bu do wy na te re -
nie o po wierzch ni 18 ha po mię dzy

ul. So bie skie go aż do gra ni cy z Ja -
błon ną i od ul. Si wiń skie go do ul.
War szaw skiej. No we blo ki le gio -
now ska SML-W chcia ła po sta wić
mię dzy in ny mi nad ka nał kiem
przy Hu sar skiej oraz w są siedz twie
uli cy Gra nicz nej. Po sta no wie nia
pla nu za kwe stio no wał jed nak wo -
je wo da. Orzekł, że uchwa ła wpro -
wa dza ją ca no wy plan za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go dla osie -
dla So bie skie go jest nie wa żna.
Głów nie z po wo du na ru sze nia za -
sad spo rzą dza nia pla nów miej sco -
wych oraz sprzecz no ści z za pi sa mi
gmin ne go stu dium za bu do wy.

Run da wy gra na
Le gio now ski ra tusz la tem za -

ska rżył roz strzy gnię cie nad zor cze
wo je wo dy do Wo je wódz kie go Są -
du Ad mi ni stra cyj ne go. Ten pod -
trzy mał jed nak de cy zję wo je wo dy,
a urzęd ni cy zre zy gno wa li osta -
tecz nie z wnie sie nia ka sa cji

do Na czel ne go Są du Ad mi ni stra -
cyj ne go. Ozna cza to, że na osie dlu
So bie skie go nie po wsta nie już ża -
den no wy blok. Przy naj mniej jed -
na run da wal ki z do gęsz cza niem
zo sta ła za tem pó ki co wy gra na
przez tych miesz kań ców, któ rzy
chcą, by w lo ka li za cjach po wsta ły
zgod nie z za ło że nia mi pla nu

obiek ty usłu go we, ewen tu al nie za -
bu do wa jed no ro dzin na oraz pla -
no wa ny od lat zbior nik re ten cyj ny.

(wk)
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źródło: strazlegionow
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Mieszkańcy
chcą, by na granicy
z Jabłonną powstały
zgodnie z założeniami
planu obiekty usługowe,
ewentualnie zabudowa
jednorodzinna oraz
planowany od lat zbiornik
retencyjny.

W no cy z 12 na 13 paź dzier ni ka
do szło w Nie po rę cie do tra ge dii.
Spa lił się dom. W po ża rze ucier -
pia ły dwie oso by – bab cia
i wnucz ka. Bab cia nie ste ty zmar ła
w wy ni ku po nie sio nych ob ra żeń.
Wnucz ka – wła śnie dwu na sto let -
nia Zu zia dłu go wal czy ła o ży cie
w jed nym z war szaw skich szpi ta li.
Mia ła 45% po pa rzo ne go cia ła.
Prze szła kli ka ope ra cji, prze szcze -
pów skó ry. Nie ste ty te ostat nie
nie przy ję ły się.

Miesz kań cy Nie po rę tu i oko licz -
nych miej sco wo ści sta ra li się
od po cząt ku po ma gać. By ła mię -
dzy in ny mi zbiór ka krwi, or ga ni zo -
wa nie po mo cy dla po zba wio nej da -
chu nad gło wą ro dzi ny, po tem ak -
cja wy sy ła nia ksią że czek dla Zu zi
i in nych dzie ci prze by wa ją cych
na dłu go trwa łym le cze niu w szpi ta -

lach. Dziś ży ciu Zu zi nie za gra ża
już nie bez pie czeń stwo, ale – by
mo gła wró cić do zdro wia – po trze -
bu je dłu go trwa łej i nie ste ty ta kże
bar dzo dro giej re ha bi li ta cji. Le cze -
nie Zu zi mo że po trwać na wet trzy
la ta, a koszt re ha bi li ta cji tak roz le -
głych po pa rzeń u dziec ka mo że
wy no sić na wet 150 tys. zł. Ma ści,
opa trun ki, do te go co dzien ne le ki,
za bie gi to wy dat ki, któ rych sa ma
ma ma Zu zi nie jest w sta nie po -
nieść. Dla te go trze ba po móc.

Wpła ty na re ha bi li ta cję Zu zi
na le ży kie ro wać na kon to:

BGŻ BNP PA RI BAS SA
Fun da cja Bo num Ani mae

(zło tów ki)
17203000451110000004263240

(eu ro)
91203000453110000000367850

(wk)

Cudem ocalała z pożaru
Pomóżmy Zuzi z Nieporętu
� Zuzia Ciesielska ma 12 lat. W październiku została
ciężko poparzona w pożarze. Długo walczyła o życie,
teraz walczy o powrót do zdrowia. Potrzebuje
długotrwałego leczenia oraz kosztownej rehabilitacji.

„Nie” dla nowych bloków
na osiedlu Sobieskiego
� Spółdzielnia SML-W prze jak taran do wciskania nowych bloków, gdzie tylko się da.
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Pierw szy ogól no pol ski mię dzysz -
kol ny kon kurs pro gra mi stycz ny
skie ro wa ny do uczniów szkół po -
nad gim na zjal nych zo stał zor ga ni -
zo wa ny w ra mach te go rocz ne go
Ty go dnia Ko do wa nia, czy li mię -
dzy na ro do wej ini cja ty wy, pro mu ją -
cej ucze nie się pro gra mo wa nia
od przed szko la aż po wiek se nio -
ral ny. Przez sie dem dni ucznio wie
przy go to wy wa li swo je pro gra mi -
stycz ne pro jek ty. Te ma tem prze -
wod nim kon kur su by ło smart ci ty,
czy li roz wią za nia dla e -mia sta, któ -
re ma ją spra wić, że je go miesz kań -
com bę dzie ży ło się jesz cze le piej.

Kluczem wspólne
zainteresowania

W kon kur sie wzię ło udział
aż 67 ze spo łów ze szkół z ca łej
Pol ski. Lau re ata mi hac ka to nu zo -
sta li mię dzy in ny mi ucznio wie Po -
wia to we go Ze spo łu Szkół Ogól -
no kształ cą cych w Le gio no wie:
Kac per Pi kul ski, Ma te usz Za rem -
ba oraz Krzysz tof Ło pa tow ski.
Zdo by li na gro dę w wy so ko -
ści 1000 zł za pro jekt apli ka cji
spo łecz no ścio wej „Me et Your
We ek”. Pro gram zdo był uzna nie
ju ry za „wy ko rzy sta nie za awan so -
wa nych tech no lo gii ma szy no we go

ucze nia się oraz roz bu do wa ną
kon cep cję”. Apli ka cja bę dzie uła -
twia ła or ga ni za cję spo tkań
na pod sta wie ana li zy za in te re so -
wań użyt kow ni ków. – Zro bi li śmy
son dę wśród na szych ko le gów,
któ rej wy nik wska zy wał na chęć
ko rzy sta nia z ta kie go sys te mu.
Wy da rze nia, ja kie bę dą w ba zie
da nych, to bę dą za rów no wy da -
rze nia ta kie jak kon cer ty i im pre -
zy zor ga ni zo wa ne, jak i ka me ral -
ne spo tka nia ze zna jo my mi, po ka -
zy, wyj ścia do ga le rii sztu ki, ki na
itp. – tłu ma czą au to rzy.

(wk)

Wszyst ko w ra mach pro gra mu
ko mu ni ka cyj ne go, w ra mach któ -
re go w War sza wie i oko licz nych
gmi nach w cią gu dwóch lat po -
wsta nie kil ka na ście par kin gów
prze siad ko wych. Wspól ny pro jekt
do fi nan so wa ny przez UE prze wi -
du je bu do wę po nad 2,5 tys. miejsc
par kin go wych i lep sze prze siad ki
do po cią gów. Do pierw sze go
wspól ne go pro jek tu sto li cy i 15
pod war szaw skich sa mo rzą dów
wła dze wo je wódz twa za twier dzi ły
mię dzy in ny mi Wie li szew, Mi cha -
łów -Re gi nów i Le gio no wo.

W koń cu par king na Pia skach
W Le gio no wie oświe tlo ne

i utwar dzo ne kost ką par kin gi, po -
za tym już otwar tym i bu do wa -
nym przy sa mym dwor cu, po wsta -
ną na czte rech miej skich dział -
kach o łącz nej po wierzch ni bli -

sko 1,6 ha, w bli skim są siedz twie
sta cji ko le jo wej Le gio no wo Pia ski
przy Pia sko wej i Ko le jo wej.

W Wie li sze wie i Mi cha ło wie
Re gi no wie, gdzie miesz kań cy mu -
szą pó ki co par ko wać na dzi ko,
w ra mach pro jek tu ma ją po wstać
par kin gi przy sta cjach ko le jo -
wych. Oby dwa ma ją funk cjo no -
wać w sys te mie „par kuj i jedź”.
Bliź nia cze nie mal pro jek ty za kła -
da ją bu do wę par kin gów z 60
miej sca mi po sto jo wy mi, wiat z 24
miej sca mi po sto jo wy mi dla ro we -
rów, wiat z ła wecz ka mi dla ocze -
ku ją cych oraz to a let i miejsc
do ła do wa nia sa mo cho dów elek -
trycz nych. Obiek ty bę dą oświe tlo -
ne i mo ni to ro wa ne. Z bez płat ne -
go par ko wa nia bę dą mo gli ko rzy -
stać pod ró żu ją cy po sia da ją cy bi let
ko mu ni ka cji miej skiej lub bi let lo -
kal ne go prze woź ni ka.             (wk)

Jeszcze więcej parkingów
� Nowe miejsca parkingowe w pobliżu stacji
kolejowych pojawią się niebawem w Legionowie,
Wieliszewie i Michałowie.

Wygrana młodych programistów
� Uczniowie z liceum przy Konopnickiej zdobyli nagrodę w konkursie
programistycznym – hackathonie Hack Heroes.





GIEŁDA SĄSIADÓW – TANIO KUPIĘ
·Kupię stare motocykle tel. 504-631-626

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: z niepłacącym lokatorem;
z problemem prawnym; zadłużone 796-796-596

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE

Holowanie 513-606-666

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

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

·Pranie tapicerki meblowej TANIO FIRMA
533-533-141
·ZJAZD-projekt, 660-678-810

FINANSE
·Gotówka do ręki, 2000 pln na 20 m-cy
z niska ratą. Tel. 600-081-084

KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym

kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż

chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?

zapytania@kancelarie-doradcze.pl

·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468
·Kredyty, pożyczki 22 760-12-27

ZŁA HISTORIA KREDYTOWA? Zbyt duża
liczba zapytań do BIK? Zgłoś się do nas

– nasza Kancelaria świadczy usługi
w zakresie przeglądu historii kredytowej

oraz liczby zapytań. Pomagamy
w niwelowaniu skutków negatywnych
wpisów w bazach, z których banki

korzystają podczas weryfikacji. Wysoka
skuteczność! Zadzwoń: 22 490-91-39,

napisz: zapytania@kancelarie-
doradcze.pl

DAM PRACĘ
·Energiczną Panią zatrudnię w pralni
w Kauflandzie Warszawa ul. Mehoffera,
informacje tel. 602-127-620

Przedszkole na Białołęce poszukuje
nauczyciela zajęć rytmicznych

w wymiarze 3 zajęć półgodzinnych raz
w tygodniu, godziny dzień do ustalenia

505-992-952

·Zatrudnię eksedientki i sprzedawców do
sklepu spożywczego z możliwością
zakwaterowania w Łomiankach, tel.
608-455-492

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178

·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

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

·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

·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle-części 505-529-328

·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666

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. 502-280-7206

Ra tusz chce w przy szłym ro ku
prze zna czyć pra wie 600 ty się cy
zło tych na bez płat ną ko mu ni ka -
cję, któ ra do wo zi miesz kań ców
do sta cji PKP Le gio no wo oraz
do cen trum mia sta. W nad cho -

dzą cym ro ku pla no wa ne są zmia -
ny tras au to bu sów trzech bez płat -
nych miej skich li nii D1, D2 i D3.

Nie wiel ka ko rek ta D1
Li nia D1 kur su je dzi siaj z Gru -

dzi i osie dla Pia ski w kie run ku
cen trum Le gio no wa oraz ob słu -
gu je miesz kań ców Jó ze fo wa.
W 2017 ro ku na tej tra sie pla no -
wa ne są nie wiel kie zmia ny.
W cen trum mia sta au to bus po je -

dzie uli cą Ja giel loń ską, Pił sud -
skie go i So bie skie go aż do przy -
stan ku na uli cy So wiń skie go. Tra -
sa prze jaz du: Jó ze fów Głów na
– Wspól na – Gru dzie – Ze grzyń -
ska – Pia sko wa – Al. Sy bi ra ków
– Ze grzyń ska – War szaw ska – Ja -
giel loń ska – Pił sud skie go – So -
bie skie go – Kra siń skie go – So -
wiń skie go – Pę tla Mic kie wi cza.
Au to bu sy ma ją we dług pla nu jeź -
dzić od po nie dział ku do piąt ku
w godz. 6.30–20.30 i w so bo ty
w godz. 6.30–13.30.

Dłu ższa tra sa D2
Li nia D2 ob słu gi wa ła do tąd pa sa -

że rów na tra sie PKP Przy sta nek
– PKP Le gio no wo. Od stycz nia tra -
sa au to bu su ma zo stać wy dłu żo na.
Pla no wa ne jest, że bę dzie on ru szał
z osie dla Mło dych, przez III Par ce lę
i tu nel, Przy sta nek Le gio no wo, cen -
trum Le gio no wa do sta cji PKP Le -
gio no wo. Pla no wa na tra sa prze jaz -
du: Cen trum Ko mu ni ka cyj ne – Ko -
ściusz ki – Pił sud skie go – So bie skie -
go – Par ko wa – Ja giel loń ska – Ron -
do Po nia tow skie go – PKP Le gio no -

wo Przy sta nek – Ja giel loń ska – No -
wo bar ska – Tu nel – Al. Róż – Al.
Le gio nów – Cyn ko wa – Su wal na
– Osie dle Mło dych. Au to bus ma
kur so wać w dni po wsze dnie od po -
nie dział ku do piąt ku w godz. 5.00–
21.00, a ich roz kład ma być sko or -
dy no wa ny z roz kła dem po cią gów
Ko lei Ma zo wiec kich i Szyb kiej Ko -
lei Miej skiej.

Naj więk sze zmia ny cze ka D3
Li nia D3 do tych czas prze wo zi ła

miesz kań ców z Osie dla Mło dych
przez cen trum Le gio no wa w kie -
run ku sta cji PKP Le gio no wo. Tu
pla no wa ne są naj więk sze zmia ny.
Ze wzglę du na pa sa że rów, któ rzy

spie szą się do pra cy w War sza wie,
au to bus ma po je chać z Osie dla
Mło dych pro sto na sta cję PKP
Le gio no wo krót szą tra są przez
uli cę Szwaj car ską. Tra sa prze jaz -
du: Osie dle Mło dych – Su wal na
– Cyn ko wa – Al. Le gio nów – Wy -
szyń skie go – Ko le jo wa – Pia sko wa
– Szwaj car ska – Plan to wa – Roi.
Au to bus ma kur so wać w dni po -
wsze dnie od po nie dział ku do piąt -
ku w godz. 5.00–21.00, w cza sie
jak naj do god niej szym cza sie dla
pa sa że rów po cią gów KM i SKM.

Pó ki co trwa pro ce du ra prze -
tar go wa, któ ra ma wy ło nić ope ra -
to rów bez płat nych li nii au to bu so -
wych i pod pi sać z ni mi umo wy.
Zmia na tras uza le żnio na jest
od wy ni ku prze tar gu, ale wszyst ko
wska zu je na to, że już w stycz niu
au to bu sy D1, D2 i D3 po ja dą no -
wy mi tra sa mi.                           (wk)

Nowe trasy bezpłatnych autobusów?
� Zapowiadają się zmiany tras kursowania bezpłatnych linii finansowanych z miejskiej kasy.

Linia D3
dotychczas przewoziła
mieszkańców z Osiedla
Młodych przez centrum
Legionowa w kierunku
stacji PKP Legionowo. Tu
planowane są największe
zmiany.

Zatrudnimy
handlowców

do sprzedaży powierzchni
reklamowej 

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl






