
Jedno jest pewne: jak twierdzą
eksperci, ustawa autorstwa posła
Jacka Sasina odnośnie utworze-
nia gigantycznej aglomeracji war-
szawskiej ma kilka niewiadomych
i niedopracowanych punktów,
nad którymi w ramach konsultacji
z samorządowcami i mieszkańca-
mi należałoby się pochylić.

Nie tracimy statusu
niezależnych gmin

Pierwszym punktem budzącym
wątpliwości wśród przeciwników

ustawy jest art. 2, w którym
stwierdza się, że „Miasto stołecz-
ne Warszawa obejmuje 33 gminy
w tym gminę Warszawa oraz gmi-
ny…” i dalej wymienione są po-
zostałe gminy w tym Legionowo,
Wieliszew, Jabłonna i Nieporęt.
Wielu przeciwników powołując
się na te zapisy używa sformuło-
wania „zamachu na niezależność
gmin”. Tłumaczą to tym, iż cho-
dzi o utworzenie „mega Warsza-
wy” i że po wejściu ustawy Sasina
w życie wszystkie wymienione

w niej gminy staną się dzielnicami
(a nie samodzielnymi podmiota-
mi samorządowymi, jak jest te-
raz). Tezy te dementuje sam po-
mysłodawca ustawy, twierdząc, że
chodzi jedynie o stworzenie me-
tropolii, czyli czegoś na wzór me-
gapowiatu, a gminy nadal będą
miały swoją niezależność, czyli
swoje rady gmin (w tym i Warsza-
wa ma swoją radę), wójtów i pre-
zydentów. Natomiast samo na-
zewnictwo „miasto stołeczne
Warszawa” może wielu mieszkań-

ców wprowadzać w błąd, gdyż
przywołuje ono skojarzenie, iż

znajdujemy się w jednym mieście
– Warszawie. Tymczasem, właśnie
tak miałaby się nazywać nowo
utworzona metropolia, która
przejmie zadania dotychczaso-
wych powiatów. Zresztą potwier-
dza to też art. 81, który wyraźnie
stwierdza „Gmina Warszawa jest
gminą o statusie miasta”, art. 96
„Obszar gminy Warszawa, w dniu

wejścia w życie ustawy obejmuje
obszar miasta stołecznego War-
szawy, ustalony ustawą z dnia 15
marca 2002 r. o ustroju miasta
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handlowców

do sprzedaży powierzchni
reklamowej 
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redakcja@gazetaecho.pl

Referendum 26 marca

Metropolia: TAK czy NIE?
� 26 marca odbędzie się referendum ws. przyłączenia gminy Legionowo do metropolii warszawskiej. Do jego
ważności potrzebny jest udział 30 proc. uprawnionych do głosowania. Czy mieszkańcy będą w ogóle mieli
świadomość, w jakiej sprawie głosują? Postaramy się nieco przybliżyć plusy i minusy proponowanej ustawy.

dokończenie na stronie 2

Poseł Sasin
przekonuje, iż usprawni
się system komunikacji,
a wszyscy mieszkańcy
gmin wchodzących
w skład metropolii
warszawskiej będą
w końcu mieli szansę
na jeden, wspólny i tańszy
bilet (znajdą się w tzw. 1
strefie). Niemniej uczciwie
należy powiedzieć, iż
takiej pewności nikt nie
daje.



sto łecz ne go War sza wy”, a ta kże
art. 97, któ ry na wet wy mie nia po -
szcze gól ne dziel ni ce wcho dzą ce
w ob szar te ry to rial ny obec nej
War sza wy. I nie ma wśród nich

Le gio no wa, Ja błon ny, Nie po rę tu,
czy też Wie li sze wa. Ta kże z ca łą
pew no ścią nie tra ci my sta tu su
„nie za le żnych gmin”.

Lep sza ko mu ni ka cja?
Idąc da lej na po ty ka my się jed -

nak na pew ne, na szym zda niem,

„po tknię cia” w usta wie, jak cho -
cia żby art. 82 pkt. 2 „Bur mi -
strzem gmi ny War sza wa jest pre -
zy dent mia sta sto łecz ne go War -
sza wy”. Ozna cza ło by to za pew ne,
iż miesz kań cy po zo sta łych gmin
wcho dzą cych w skład me tro po lii
wy bie ra li by bur mi strza War sza wy.

Ma ło te go, ist nia ło by ta kie ry zy -
ko, iż bur mistrz War sza wy bę dą cy
za rów no pre zy den tem me ga po -
wia tu, dbał by bar dziej o in te re sy
sa mej sto li cy, nie ko niecz nie
trosz cząc się o spra wy, za któ re
od po wia da ją obec ne po wia ty, jak
set ki szkół, czy dróg. Choć po my -
sło daw ca usta wy twier dzi, że bę -
dzie aku rat ina czej. – Po wiem
o po wie cie wo ło miń skim. Tam
od lat jest pro blem z do je cha niem
do War sza wy dro gą 634. Mi mo że
są pro jek ty i pla ny, nie uda je się
tej dro gi prze bu do wać. Dzi siaj
bę dzie mo żna, wła śnie z po zio mu
aglo me ra cji war szaw skiej te go ty -
pu in we sty cje dro go we re ali zo -
wać. Wa żne dla War sza wy, ale
rów nież dla miesz kań ców tych
ma łych miej sco wo ści. Dzi siaj
władz War sza wy to nie ob cho dzi.
Dzi siaj do jaz dy do War sza wy są
za kor ko wa ne, a sa mo rzą dy sa me
so bie z tym nie ra dzą – ar gu men -
to wał poseł Sa sin, któ ry rów nież
prze ko nu je, iż uspraw ni się sys -
tem ko mu ni ka cji, a wszy scy
miesz kań cy gmin wcho dzą cych
w skład me tro po lii war szaw skiej
bę dą w koń cu mie li szan sę na je -
den, wspól ny i tań szy bi let (znaj -
dą się w tzw. 1 stre fie). Nie mniej
uczci wie na le ży po wie dzieć, iż ta -
kiej pew no ści nikt nie da je. Wła -

dze Le gio no wa np. zło wiesz czą, iż
po wsta nie kil ka stref bi le to wych
jak w… Lon dy nie. Choć oczy wi -
ście są to tyl ko spe ku la cje, nie
ma ją ce żad ne go od zwier cie dle nia
w pro jek cie tej usta wy.

Od dzia ły te re no we?
Jed nym z naj czę ściej pod no szo -

nych przez prze ciw ni ków usta wy
ar gu men tów jest rów nież to, iż
od tej po ry miesz kań cy gmin, któ -
rzy swo je spra wy za ła twia li
na miej scu w swo ich sta ro stwach
po wia to wych, te raz bę dą mu sie li
za ła twiać je w War sza wie. Tym -
cza sem w uza sad nie niu do sa mej
usta wy czy ta my: „W związ ku
z prze ję ciem wy ko ny wa nia za dań
po wia to wych, z dniem wej ścia
w ży cie usta wy, li kwi da cji bądź
prze kształ ce niu ule gną po wia ty
na ob sza rze mia sta sto łecz ne go
War sza wy”. Ozna czać by to mo -
gło, iż obec ne sta ro stwa mo gły by
zo stać prze kształ co ne w coś
na wzór od dzia łów te re no wych
mia sta sto łecz ne go War sza wy
i po za trud niej szym do stę pem
do sta ro sty, któ re go już by nie by -
ło, nic by się dla nich nie zmie ni ło.
Na le ża ło by się rów nież za sta no -
wić nad tym, co stra ci my gdy by -
śmy w re fe ren dum za de cy do wa li
za nie przy stą pie niem do me tro po -
lii, a PiS usza no wał by na szą wo lę.
Czy sta li by śmy się wów czas du żo
mniej szym, lecz sa mo dziel nym
po wia tem, czy mo że gmi na Le gio -
no wo mu sia ła by zo stać przy łą czo -
na do po wia tu no wo dwor skie go,
a mo że puł tu skie go? Czy re jo ni -
za cja szpi ta la by ła by dla nas na dal
w szpi ta lu Bród now skim, czy mo -
że w szpi ta lu w No wym Dwo rze
Maz., a mo że w jesz cze bar dziej
od le głym Puł tu sku? Czy na dal by -
li by śmy ob ję ci przy naj mniej bi le -
ta mi drugiej stre fy, czy mo że
wpro wa dzo no by dla gmin nie na -
le żą cych do me tro po lii jesz cze
dro ższą, trzecią stre fę? I czy czę -
sto tli wość kur so wa nia au to bu sów
ZTM, a ta kże po cią gów SKM nie
ule gła by po gor sze niu? Póź niej sze
bo wiem za mia ry włą cze nia Le gio -
no wa do me tro po lii mo gą trwać
dłu gie la ta…

Da riusz Bur czyń ski

dokończenie ze strony 1

Metropolia: TAK czy NIE?
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Czy Legionowo ma szansę na 1. strefę?
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W Le gio no wie od dłu ższe go
cza su za par ko wa nie au ta w cen -
trum mia sta to ist ny kosz mar.
Zna le zie nie wol ne go miej sca
przy ul. Pił sud skie go czę sto gra -
ni czy z cu dem. Na do miar złe go
ta kże na po bli skich uli cach wca -
le nie jest le piej. Za tło czo ny jest
rów nież Ry nek, ul. Ko ściusz ki,
Mru ga cza, Sło wac kie go, So wiń -
skie go, Rey mon ta, czy też Al. 3
Ma ja. Po dob nie jest też w dni
tar go we w oko li cach miej skie go
ba za ru. Czy użyt kow ni ków
„czte rech kó łek” jest co raz wię -
cej, a mo że sys te ma tycz nie kur -

czy się wol na prze strzeń w Le -
gio no wie?

Miejsc pod parkingi
dramatycznie ubywa

W Le gio no wie do obec nej sy tu -
acji przy czy ni ły się ta kże wła dze
mia sta. Raz, że ze zwa la ją na cią -
głe do gęsz cza nie za bu do wy. Dwa,
że nikt nie wy ma ga, aby za bu do -
wa ta po sia da ła par kin gi pod -
ziem ne. Zna mien ny jest tu taj
przy kład tłum nie od wie dza nej kli -
ni ki Me diq. Ktoś do pu ścił jej bu -
do wę bez uprzed nie go za gwa ran -
to wa nia przez in we sto ra par kin -

gów pod ziem nych. To za nie dba -
nie za owo co wa ło co dzien nym
cha osem ko mu ni ka cyj nym w oko -
li cy. Zwięk szo ne pro ble my par -
kin go we da się rów nież od czuć
po wy bu do wa niu ga le rii han dlo -
wej Gon do la. Wcze śniej na ro gu
ul. Mru ga cza i Pił sud skie go
do dys po zy cji kie row ców by ła pu -
sta dział ka. Obec nie, po mi mo
par kin gu pod ziem ne go dla klien -
tów Gon do li, oko licz ne miej sca
par kin go we są za wsze w stu pro -
cen tach za ję te. Nie rzad ko za sta -
wio ne są też chod ni ki. Na ra zie
kie row cy zaj mu ją jesz cze dział kę

na ty łach Gon do li od stro ny
ul. Sło wac kie go, jed nak w mo -
men cie roz po czę cia prac bu dow -

la nych nad dru gim skrzy dłem ga -
le rii i ta mo żli wość się skoń czy.

Cią głe do gęsz cza nie za bu do wy
Le gio no wo to naj bar dziej za -

gęsz czo ne mia sto w Pol sce.
Na 1 km2 przy pa da po nad 4 tys.
miesz kań ców. Ale nikt zda je się
tym fak tem nie przej mo wać. Dla -
te go ko lej ne in we sty cje zwią za ne
z do gęsz cza niem za bu do wy nie są
na wet blo ko wa ne. Do brym przy -
kła dem jest tu taj przy pa dek miesz -
kań ców z ul. Bro niew skie go, któ -
rzy dość dłu go pro te sto wa li prze -
ciw ko spół dziel czym pla nom bu -

do wy ko lej ne go blo ku. Oczy wi ście
miesz kań cy swo je, a za rząd SML -
-W i wła dze mia sta swo je. Blok
po wsta nie, po dob nie jak kil ka in -
nych wie lo ro dzin nych bu dow li
przy ul. Nor wi da, Ogro do wej, Sło -
wac kie go, czy też Alei 1 Dy wi zji
Zme cha ni zo wa nej na Pia skach.

Park & ri de nie roz wią że pro -
ble mu

We dle kon cep cji władz mia sta
sy tu acja ma się znacz nie po pra wić
po od da niu w użyt ko wa nie dwóch
par kin gów ty pu park & ri de po obu
stro nach głów nej sta cji ko le jo wej
w Le gio no wie. Z jed ne go ta kie go
par kin gu na bli sko 800 aut znaj du -
ją ce go się od stro ny osie dla Pia ski
miesz kań cy już od kil ku mie się cy
mo gą ko rzy stać za dar mo. I choć
za in te re so wa nie jest cał kiem spo re,
to i tak nie po pra wi ło zna czą co
pro ble mu z par ko wa niem miesz -
kań ców po woj sko we go osie dla.
Z pro stej przy czy ny: au ta zo sta wia -
ją tu głów nie przy jezd ni. Kie dy
trze ba bę dzie w koń cu za par ko wa -
nie pła cić, to mo żna śmia ło za ło żyć,
iż po bli skie ulicz ki pro wa dzą ce
do sta cji bę dą znów po za sta wia ne.
Po dob nie za pew ne bę dzie w przy -
pad ku wie lo po zio mo we go par kin -
gu od stro ny ul. Ko ściusz ki, któ ry
na dniach zo sta nie otwar ty. Do pó ki
bę dzie bez płat ny, to mo że on
w zna czą cy spo sób po pra wić sy tu -
ację w bez po śred nim są siedz twie
dwor ca. Póź niej za pew ne sy tu acja
po wró ci „do nor my”.

Da riusz Bur czyń ski

Deficyt parkingów?

Legionowo zastawione autami
� Problem braku miejsc parkingowych w centrum Legionowa jest znany od lat. W ostatnim czasie wraz
z powstaniem nowej galerii handlowej i kilku nowych zabudowań wyraźnie się jednak nasilił. Z braku wolnych
miejsc mieszkańcy zostawiają swoje samochody na trawnikach, nierzadko zastawiają też ścieżki rowerowe
i chodniki. Tracą też handlowcy. Czy w najbliższym czasie może się coś poprawić?

Wedle
koncepcji władz miast
sytuacja ma się znacznie
poprawić po oddaniu
w użytkowanie dwóch
parkingów typu park &
ride po obu stronach
głównej stacji kolejowej
w Legionowie.



Jak po in for mo wał war szaw ski
od dział GDD KiA, już w ma ju br.
ma być wy ło nio ny wy ko naw -
ca III eta pu prze bu do wy DK 61
na od cin ku od le gio now skie go
wia duk tu do skrzy żo wa nia
z ul. Wol ską w Mi cha ło wie-Re gi -
no wie.

Wy ko naw ca już w ma ju
Pra ce bu dow la ne nie ru szą jed -

nak tak szyb ko. Z in for ma cji

GDD KiA wy ni ka, że otwar cie
ofert w prze tar gu na prze bu do wę
DK 61 przez Le gio no wo już na -
stą pi ło (20 mar ca te go ro ku). Na -
to miast pod pi sa nie umo wy
z przy szłym wy ko naw cą, o ile żad -
na z bio rą cych udział w tym prze -
tar gu firm nie od wo ła się od de -
cy zji ma zo wiec kie go od dzia łu
GDD KiA, ma na stą pić w II kwar -
ta le te go ro ku, czy li gdzieś w ma -
ju. Ter min roz po czę cia prac

nad prze bu do wą nie speł na dwu -
ki lo me tro we go od cin ka dro gi jest
prze wi dzia ny na III kwar tał
2018 r. Dwa la ta póź niej, tj. na je -
sie ni 2020 ro ku, wy ko naw ca po wi -
nien zejść z pla cu bu do wy od da -
jąc nam w użyt ko wa nie w peł ni
zmo der ni zo wa ny le gio now ski od -
ci nek dro gi. Czy tak się sta nie?
Har mo no gram prac zwią za nych
z 1,8 km od cin kiem dro gi wła śnie
ta ki sce na riusz za kła da. – Koszt

in we sty cji wska że my po za koń -
cze niu po stę po wa nia prze tar go -
we go, tj. po pod pi sa niu umo wy
z wy ko naw cą – po in for mo wa ła
Mał go rza ta Tar now ska, głów ny
spe cja li sta ds. ko mu ni ka cji spo -
łecz nej w war szaw skim od dzia le
GDD KiA. Jed nak we dle sza cun -
ków z je sie ni 2015 ro ku ów cze -
sne go wi ce mi ni stra Ad mi ni stra cji
i Cy fry za cji Ja na Grab ca kosz ty te
mia ły by wy nieść oko ło 90 mln zł.

Do ronda w Zegrzu do 2023
roku?

Po nad to z in for ma cji uzy ska -
nych od GDD KiA wy ni ka, że jest
mo żli we przed łu że nie III eta pu
in we sty cji do skrzy żo wa nia
z ul. No wo dwor ską (dro ga wo je -
wódz ka 632) w Ze grzu, co mo gło -
by zre du ko wać efekt tzw. wą skie -
go gar dła. Wy ko na nie mo der ni za -
cji ko lej ne go od cin ka DK 61,
od skrzy żo wa nia z ul. Wol ską
w Mi cha ło wie-Re gi no wie do ron -
da w Ze grzu (od ci nek o dłu go ści
ok. 10 km), zo sta ło bo wiem wpi sa -
ne do Pro gra mu Bu do wy Dróg

Kra jo wych na la ta 2014–2023
w ra mach Pro gra mu Li kwi da cji
Miejsc Nie bez piecz nych (kla sa ry -
zy ka du ża). – Za kres za da nia to
roz bu do wa od cin ka dro gi po le ga -
ją cy na po pra wie sta nu i geo me trii
dro gi oraz do po sa że nie jej w nie -

zbęd ne urzą dze nia po pra wia ją ce
bez pie czeń stwo ru chu dro go we go.
Od dział w War sza wie jest go to wy
do przy go to wa nia do ku men ta cji
i wsz czę cia po stę po wa nia prze tar -
go we go, po po zy ska niu środ ków
fi nan so wych. Szcze gó ły co do za -
kre su za da nia jak i kosz tów bę dą
mo gły być wska za ne w póź niej -
szym ter mi nie – przy zna ła Mał go -
rza ta Tar now ska.

Da riusz Bur czyń ski
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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

Dwupasmowa Zegrzyńska do 2020 roku?
� W pełni udrożniona dwupasmowa w obydwu kierunkach Droga Krajowa nr 61 na całym legionowskim odcinku do 2020 roku? Takie ma plany
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), która przygotowuje się też do prac nad kolejnym odcinkiem drogi do ronda w Zegrzu.

Termin
rozpoczęcia prac
nad przebudową
niespełna dwukilometrow
ego odcinka drogi jest
przewidziany
na III kwartał 2018 r.
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To już ko lej ny w ostat nich mie -
sią cach przy pa dek wy pad nię cia
z wie żow ca z dość du żej wy so ko -
ści. Do tra gicz ne go w skut kach
wy da rze nia do szło bo wiem
pod ko niec mi nio ne go ro ku, kie -
dy to 24-let ni mę żczy zna wy padł
z 7. pię tra blo ku przy ul. So bie -
skie go 8. Wów czas po szko do wa ny
od niósł śmierć na miej scu. Tym

ra zem, dzię ki bły ska wicz nej ak cji
ra tun ko wej le ka rzy 26-let nią ko -
bie tę, któ ra wy pa dła z 6. pię tra
wie żow ca nr 47 przy ul. Nor wi -
da 11, uda ło się ura to wać.

Szczę ście w nie szczę ściu
– O 20.20 do sta li śmy in for ma cję

z Wo je wódz kie go Cen trum Po wia -
da mia nia Ra tun ko we go o tym,

że 26-let nia ko bie ta wy pa dła z szó -
ste go pię tra w blo ku przy Nor wi -
da 11 i upa dła na traw nik – po wie -
dzia ła pod kom. Emi lia Ku li gow -
ska, ofi cer pra so wy KPP Le gio no -
wo. Jak się oka zu je, nie do koń ca
ści słe by ły to in for ma cje. We dle
re la cji jed nej z są sia dek, 26-lat ka
spa da jąc dość moc no ude rzy ła
o da szek bal ko nu na trze cim pię -
trze w tym sa mym po zio mie, co
za pew ne znacz nie wy trą ci ło pręd -
kość spa da nia, a więc i si łę upad -
ku, a na stęp nie upa dła na dość wy -
so ki krzew znaj du ją cy się tuż
przy wej ściu do klat ki scho do wej
blo ku. Nie mniej, jak pod kre śla na -
sza roz mów czy ni, huk ude rze nia
za pew ne o da szek by ło dość wy -
raź nie sły chać na wet w jej miesz -
ka niu. Mo żna za tem mó wić o du -
żym szczę ściu w tym ca łym… nie -
szczę ściu.

Pro ble my al ko ho lo we?
Ko bie ta zo sta ła prze wie zio na

do war szaw skie go szpi ta la
na Bród nie. – Prze szła w no cy

ope ra cję, a ra no (8.03 – przyp.
red.) jak się kon tak to wa li śmy ze
szpi ta lem, to by ła w sta nie cię -
żkim, ale co naj wa żniej sze ży je –
po wie dzia ła pod kom. Emi lia Ku -

li gow ska. Po li cja na zle ce nie pro -
ku ra to ra prze słu chu je te raz
świad ków. Są bra ne pod uwa gę
wszyst kie wąt ki wie czor ne go zda -
rze nia. Są sie dzi mó wią o pro ble -
mach al ko ho lo wych w tej trzy oso -
bo wej ro dzi nie, któ ra od ja kie goś
cza su wy naj mo wa ła miesz ka nie
w tym blo ku. W dniu wy pad ku
ko bie ta w do mu nie by ła sa ma.
Był z nią mło dy mę żczy zna. Jak
się po tem oka za ło – pod wpły -
wem al ko ho lu. – Ale jak to się
sta ło, to przy biegł i za cho wy wał
się nor mal nie. Ja tam nie wi dzia -
łam, że by był pi ja ny. Na pew no
był w szo ku, gdy pró bo wa li śmy
po móc je go part ner ce – po wie -
dzia ła jed na z są sia dek. Czy wcze -
śniej do szło mię dzy ni mi do kłót -
ni i z ja kich przy czyn mat ka sze -
ścio let nie go chłop ca wy pa dła
z bal ko nu? Te go na ra zie nie wia -

do mo. 26-lat ka nie mo że na ra zie
ze zna wać.

Tar gnę ła się na wła sne ży cie?
Jak in for mu je pro ku ra tor Ire -

ne usz Wa żny – szef le gio now skiej
pro ku ra tu ry, mę żczy zna bę dą cy
na ocz nym świad kiem wy da rze nia
po wy trzeź wie niu zo stał prze słu -
cha ny. Do dał jed nak, że pro wa -
dzo ne jest śledz two z art. 151 ko -
dek su kar ne go, tj. „kto na mo wą
lub przez udzie le nie po mo cy do -
pro wa dza czło wie ka do tar gnię cia
się na wła sne ży cie, pod le ga ka rze
po zba wie nia wol no ści od 3 mie -
się cy do lat 5”. Spra wa jest więc
po wa żna, choć do pie ro po prze -
słu cha niu po szko do wa nej bę dzie
mo żna po twier dzić lub w peł ni
od rzu cić te za rzu ty. Czy 26-lat ka
fak tycz nie mo gła chcieć po peł nić
sa mo bój stwo? Jed na z są sia dek
tłu ma czy, że w tej ro dzi nie ró żnie
by wa ło, a nie kie dy sły sza ła też
burz li we kłót nie. – Jak to w ro dzi -
nach… – kwi tu je.

DB

Wypadła z szóstego piętra. Przeżyła
� We wtorkowy wieczór 7 marca w jednym z bloków przy ul. Norwida w Legionowie omal nie doszło do tragedii. 26-letnia
kobieta wypadła z 6. piętra i można mówić o dużym szczęściu, gdyż przeżyła. Teraz sprawę bada prokuratura.



OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

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

PORADY PRAWNE
·INFORMACJA PŁATNA zgłoś wypadki
śmiertelne po 1997 roku, inne wypadki w pracy
i rolnictwie oraz zbyt małe odszkodowanie. tel
606-281-014, e-mail: radwale@wp.pl

DAM PRACĘ
·Firma zatrudni Panów do sprzątania
zamkniętych osiedli mieszkaniowych na
Białołęce, praca od zaraz, tel. 603-924-842

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 666-900-333

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

·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-923-218

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

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

·Każdy 513-606-666

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

·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666

OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie

www.dodaj-ogloszenie.pl

Jesz cze kil ka lat te mu wi dok bu -
szu ją cych mię dzy blo ka mi, grze -
bią cych w śmiet ni ku, czy prze cha -
dza ją cych się uli cą dzi ków był eg -
zo tycz ny, dzi wi li śmy się, ba li śmy,
ape lo wa li śmy, by ktoś coś z tym
zro bił. Te mat był wciąż obec ny
na fo rach, w me diach, w roz mo -
wach. Dziś ja koś dzi ki w miej skiej
prze strze ni nie co spo wsze dnia ły.

Przy zwy cza ili śmy się, oswo ili śmy.
mi mo że ca ły czas po wo du ją stra -
ty, a wza jem ne przy zwy cza je nie lu -
dzi do dzi ków i dzi ków do lu dzi
na dłu ższą me tę nie jest ko rzyst ne
ani dla jed nych ani dla dru gich.
Pro blem więc jest. Dzi ki wciąż do -
skwie ra ją miesz kań com Ze grzyń -
skiej, War szaw skiej na gra ni cy Le -
gio no wa i Ja błon ny, po ja wia ją się

re gu lar nie na osie dlu So bie skie go,
na Pia skach, oczy wi ście na III Par -
ce li, Bu kow cu, Gru dziach,
na Przy stan ku, w oko li cy Cen trum
Szko le nia Po li cji.

Odłow nią w dzi ka
– Licz ba dzi ków, któ ra się

w mie ście po ja wi ła, jest na ty le
du ża, że stwa rza re al ne za gro że -

nie dla miesz kań ców – mó wi za -
stęp ca ko men dan ta le gio now skiej
Stra ży Miej skiej Adam Nad wor -
ski. Bro nią na dzi ki, naj chęt niej
sto so wa ną przez stra żni ków miej -
skich, są odłow nie. Kie dy na po -
cząt ku ro ku po sta wio no odłow nię
na osie dlu So bie skie go w oko li cy
uli cy Pa ła co wej już po trzech

dniach zła pa ły się czte ry dzi ki.
Za pa ko wa no je w klat ki i wy wie -
zio no do Pusz czy Pi skiej.

My śli wi wciąż nad zo ru ją
odłow nie, straż miej ska nę ci zwie -
rzę ta i pod sy pu je ku ku ry dzę. Dzi -
ki re gu lar nie wpa da ją do odłow ni
usta wio nej na III Par ce li, skąd
człon ko wie Ko ła Ło wiec kie go
„Sęp” wy wo żą je pod Olsz tyn.
Re gu lar ne bez kr wa we „ło wy”
na dzi ki od by wa ją się na te re nach

Cen trum Szko le nia Po li cji. Tyl ko
w ostat nim cza sie odło wio no tam
kil ka na ście zwie rząt. W ze szłym
ro ku w na szym mie ście odło wio -
nych zo sta ło pra wie 60 dzi ków.

Dzi ków ni by uby wa, ale na uli -
cach zwie rzę ta wciąż się po ja wia ją.
W po ło wie mar ca stad ko sied miu
mło dych dzi ków urzą dzi ło so bie
spa cer wzdłuż le gio now skie go od -
cin ka dro gi kra jo wej nr 61 w oko li -
cach wia duk tu i tym sa mym stwa -
rza ło ol brzy mie za gro że nie dla
pod ró żu ją cych tą dro gą kie row -
ców. Stra żni cy miej scy pod prze -
wod nic twem ko men dan ta Ry szar -
da Gaw kow skie go we wła snej oso -
bie prze go ni li zwie rzy nę, odło wi li
i wy wieź li, ale nie łudź my się. Pro -
blem przez sa me odło wy nie znik -
nie. Za bra li śmy dzi kom prze strzeń
do ży cia, po czym zwa bi li śmy ła -
two ścią zdo by cia po ży wie nia. Wy -
glą da więc na to, że choć dzi ki
odła wiać i przy wra cać na tu rze
war to, to do ich obec no ści i tak
trze ba się bę dzie przy zwy cza ić.

(wk)

Dziki opanowały miasto. Jest się czego bać?
� Widok dzików w parkach, na śmietnikach, pod blokami, na ulicach, przestał dziś już właściwie dziwić. Problem
jest, ale wywołuje jakby coraz mniej emocji.

W zeszłym
roku w naszym mieście
odłowionych zostało
prawie 60 dzików.

źródło: Straż m
iejska w

 L
egionow

ie
Odłownia przy CSP

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: z niepłacącym lokatorem,
z problemem prawnym, zadłużone. 796-796-596
·Mieszkanie 3 pok. min. 50 m, z windą lub
parter. 784-355-409

USŁUGI STOLARSKIE
·Cyklinowanie, 3 X lakier. TANIO ! Remonty
mieszkań. Tel. 572-762-866

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE

Holowanie 513-606-666

USŁUGI INNE
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·ZJAZD-projekt, 660-678-810

BUDOWLANE
·A Malarz remonty 502-255-424, 835-66-18
·Budowy 501-446-851

FINANSE

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

Firma ogrodnicza 
zatrudni

pracowników 
do pracy 

w terenie.
607-617-744



12 mar ca PKP PLK roz po czę ły
re ali za cję dru gie go eta pu prze bu -
do wy war szaw skiej li nii ob wo do -
wej na od cin kach mię dzy sta cja mi
War sza wa Gdań ska – War sza wa
Za chod nia oraz War sza wa Go łąb -
ki – War sza wa Gdań ska. Od ci nek
po mię dzy War sza wą Za chod nią
a War sza wą Gdań ską zo stał wy łą -
czo ny z ru chu. Po cią gi przy je żdża -
ją ce ze stro ny Le gio no wa do je -
żdża ją tyl ko do sta cji War sza wa
Gdań ska. Dal szą pod róż za pew -
nia ko mu ni ka cja miej ska (li nie
au to bu so we nr 103, 221, 523). Re -
mont po trwa ok. 12 mie się cy. Jak
się oka zu je, to dla miesz kań ców
po wia tu le gio now skie go nie je dy ne
kon se kwen cje mo der ni za cji za bli -
sko 200 mln zł li nii ob wo do wej.

W ZTM my ślą o tym od daw na
Obec nie z po wia tu le gio now -

skie go i przez Bia ło łę kę kur su ją
dwie SKM -ki. S3 z Wie li sze wa,
przez sta cje Mi cha łów -Re gi nów,
Le gio no wo, aż do Okę cia, oraz
S9 rów nież z Wie li sze wa, przez
Mi cha łów -Re gi nów, Le gio no wo,
aż do War sza wy Za chod niej.

Gdy by po wsta ła od po wied nia in -
fra struk tu ra, ZTM mógł by przed -
łu żyć tra sę jed nej z obec nie kur -
su ją cych SKM -ek o no we sta cje
z Ze grza Po łu dnio we go do Pia -
secz na. Pla ny te nie są no we. –
Mo gę po twier dzić, że są ta kie

pla ny, aby stwo rzyć li nię SKM
z Pia secz na do Le gio no wa, a na -
wet do Ze grza – przy znał już dwa
la ta te mu Igor Kraj now, rzecz nik
pra so wy ZTM. Szan se na to są
co raz bar dziej re al ne. – Ogło si li -
śmy wła śnie prze targ na opra co -
wa nie do ku men ta cji przed pro jek -
to wej dla prze bu do wy od cin ka li -
nii ko le jo wej z Wie li sze wa do Ze -
grza – mó wi Ka rol Ja ku bow ski
z ze spo łu pra so we go PKP PLK.

Pra ce już trwa ją
Ale re wi ta li za cja dłu go ocze ki -

wa nej li nii ko le jo wej do Ze grza to
nie je dy ny wa ru nek do speł nie nia.
PKP PLK za mie rza ją zmo der ni -
zo wać li nię ob wo do wą w cen trum
War sza wy, a ta kże kil ka in nych
od cin ków po za War sza wą. Wraz
z przy sto so wa niem to rów do szyb -
kie go ru chu, ZTM chcia ło by uru -

cho mić no we SKM -ki m.in. z od -
le głe go Pia secz na do Ze grza Płd.

– Po cią gi z tej sta cji bę dą mo gły
po je chać w kie run ku Pia secz na
przez War sza wę Za chod nią, gdzie
przy go to wu je my prze bu do wę,

oprócz czę ści pa sa żer skiej, ukła -
du to rów – mó wi Ma ciej Dut kie -
wicz, rzecz nik pra so wy PKP PLK.
To ma być klu czo wa in we sty cja
po zwa la ją ca wy dłu żyć li nię SKM
z Le gio no wa przez War sza wę

Gdań ską w kie run ku po łu dnio -
wym. – Na to miast co do po łą cze -
nia na li nii Le gio no wo – Pia secz -
no, to przy go to wu je my się do mo -
der ni za cji sta cji War sza wa Za -
chod nia. Pra ce sku pią się ta kże
na prze bu do wie ukła du to rów, co

umo żli wi swo bod ne pro wa dze nie
ru chu od Pia secz na do Le gio no -
wa. Pra ce przy tej in we sty cji roz -
pocz nie my w 2019 ro ku i za koń -
czy my je w 2021 ro ku – mó wi Ka -
rol Ja ku bow ski.

Da riusz Bur czyń ski
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SKM-ką do Piaseczna w 2021 roku?
� Rusza drugi etap modernizacji warszawskiej linii obwodowej. Na przebudowę PKP Polskie Linie Kolejowe przeznaczyły prawie 200 mln zł.
Oznacza to nową perspektywę połączeń Szybkiej Kolei Miejskiej nawet z Zegrza Płd. przez Wieliszew, Legionowo aż do odległego Piaseczna.

Pociągi
z Legionowa będą mogły
pojechać w kierunku
Piaseczna przez
Warszawę Zachodnią,
gdzie przygotowujemy
przebudowę, oprócz
części pasażerskiej,
układu torów – mówi
Maciej Dutkiewicz,
rzecznik prasowy PKP PLK.



Tak re kla mu ją się na swym fa -
ce bo oko wym pro fi lu człon ko wie
le gio now skiej gru py bie go wej
Bra ve he arts. Na zwę „Wa lecz ne
ser ca” nie przy pad ko wo prze ję li
z ty tu łu fil mu Me la Gib so na. Tak
jak dziel ni Szko ci nie pod da ją się
prze ciw no ściom, nie pod da ją się
na wet w bez na dziej nej sy tu acji,
wal czą do koń ca i sto ją za so bą
na wza jem mu rem. Mnie, upra -
wia ją ce go wpraw dzie sport eks -
tre mal ny w po sta ci co dzien nych
spa ce rów z psem, sa mo pa trze nie
na wy czy ny za wod ni ków z Bra ve -
he arts w ak cji przy pra wa o ból
wszyst kie go.

Tre ning eks tre mal ny
11 mar ca le gio now scy bie ga cze

urzą dzi li so bie eks tre mal ny tre -
ning. W sa mo po łu dnie na te re nie
sta rej pia skar ni, od był się otwar ty
tre ning, przy go to wu ją cy za wod ni -
ków, do pierw sze go bie gu z cy -
klu 4RUN, czy li Bie gu Czte rech
Ży wio łów – Bie gu Zie mi.
Na chwi lę zwy kła gó ra pia chu za -
mie ni ła się nie mal w Gol go tę. Nie
za bra kło ścian ki, opon, sia tek, no
i oczy wi ście pia chu i bło ta.
Na wszyst kich tre nu ją cych cze ka ła
rów nież go rą ca her ba ta i grza ne
wi no. Roz grze wa ją ce środ ki „do -
pin gu ją ce” bar dzo się przy da ły, bo
dzień był na der chłod ny, a w ba lo -
nik nikt na szczę ście nie ka zał za -
wod ni kom dmu chać. Ko lo ro we
ra ce efek tow nie od da wa ły bo jo wy
kli mat im pre zy. Na tre ning sta wi ły

się kar nie i licz nie człon ko wie naj -
więk szych grup bie go wych w War -
sza wie – Bra ve he arts Le gio no wo
i Ko niu chy. Tre ning za koń czył się
po dwóch go dzi nach. Ofiar w lu -
dziach zda je się nie by ło, za wod ni -
cy by li, ow szem wy koń cze ni, ale
dziw nie za do wo le ni.

Gru pa zna jo mych
Ca ła hi sto ria Bra ve harts roz po -

czę ła się jak to zwy kle od wspól -
nych tre nin gów bie go wych grup ki
zna jo mych. Z cza sem za czę li do łą -
czać no wi i tak po wsta ła praw dzi -
wa dru ży na pro mu ją ca ak tyw ność
fi zycz ną na wol nym po wie trzu po -
łą czo ną z współ dzia ła niem w gru -
pie. Człon ko wie ze spo łu czyn nie
upra wia ją cross -fit, bie ga nie oraz
ró żne go ro dza ju spor ty si ło we,
spor ty wal ki, stre etwor ko ut i in ne.
Więk szość to ama to rzy z za pa łem
i am bi cja mi, ale są wśród nich
rów nież cer ty fi ko wa ni in struk to rzy
ró żnych dys cy plin spor to wych.

Sta le uczest ni czą w ró żne go ro -
dza ju bie gach eks tre mal nych
w ca łej Pol sce. Współ or ga ni zu ją
bieg z prze szko da mi Ru n4Fun
w Wie li sze wie. Or ga ni zu ją w klu -
bie Spek trum Spor tu w Le gio no -
wie za ję cia bo ot -camp, czy li tre -
nin gu funk cjo nal ne go wy glą da ją -
ce go na oko jak ćwi cze nia ame ry -
kań skich re kru tów.

Ja kiś czas te mu Bra ve he arts
roz po czę li ak cję RR – Ra zem
Raź niej, w ra mach któ rej oso by
do pa so wu ją się pod wzglę dem za -

in te re so wań spor to wych i spo ty -
ka ją na wspól nych tre nin gach.
Prócz te go w ka żdy po nie dzia łek
o go dzi nie 20 przy sta dio nie miej -
skim w Le gio no wie spo ty ka ją się
na cy klicz nym, bez płat nym otwar -
tym tre nin gu kon dy cyj no -si ło wo -

-wy trzy ma ło ścio wym. Wszyst kich
chęt nych, nie za le żnie od za awan -
so wa nia spor to we go, go rą co za -
pra sza ją. Za pew nia ją, że ka żdy,
kto chce tre no wać, czy to dla
zdro wia, czy dla kon dy cji, czy dla
pa sji, znaj dzie wśród Wa lecz nych

Serc miej sce dla sie bie. Ja i zdro -
wo prze kar mio ny pies zwa ny Zu -
zią na ra zie tyl ko po ło wą ser ca je -
ste śmy „Wa lecz ni”. Na ra zie ra -
czej przed sion ka mi, ale od cze goś
trze ba za cząć…

(wk)
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Waleczne serca z Legionowa
� Bravehearts Legionowo to drużyna jak rodzina – dzielna i waleczna. Z sercem i kettllem na piersi. Motywuje, dopinguje, prowokuje i trenuje…
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