
Nocna i świąteczna pomoc le-
karska to teoretycznie rozwiąza-
nie w przypadkach „nagłych”.
W praktyce najczęściej ostatnia
deska ratunku dla wszystkich,
którzy w ciągu tygodnia z różnych
względów nie doczekali się na wi-
zytę u lekarza w ramach NFZ.
Na Sowińskiego 4 na pacjentów
czekają dwa zespoły: dwóch leka-
rzy (niekoniecznie pediatra, choć
zajmujący się najmłodszymi)
i dwie pielęgniarki.

– Byłem już nocą na Sowińskie-
go kilka razy. To woła o pomstę

do nieba! Zawsze są straszne ko-
lejki i tłok – opowiada pan Artur.
– Ostatnio trafiłem do przychodni
z chorą z żoną. Czekaliśmy bar-
dzo długo, a kiedy już mieliśmy
wchodzić do gabinetu, okazało
się, że lekarz musi jechać gdzieś
pod Nieporęt, potem w inny kra-
niec powiatu, bo musi potwier-
dzić zgony! Nie było go dwie go-
dziny. Za nami ustawił się sznur
oczekujących na badanie – opo-
wiada czytelnik.

Liczba pacjentów korzystająca
z pomocy nocnej i świątecznej

w Legionowie najlepiej świadczy
o potrzebie radykalnych zmian.

– Od początku roku z porad
w ramach nocnej i świątecznej po-
mocy skorzystało prawie 8 tys. pa-
cjentów. Wzrost liczby mieszkań-
ców, brak szpitala powiatowego,
całodobowej izby przyjęć, a tym
samym szpitalnego oddziału ra-
tunkowego na terenie Legionowa
oraz powiatu powoduje, że w so-
boty i niedziele z naszych porad
korzysta średnio od 240 do 300 pa-
cjentów – mówi dyrektor NZOZ
„Legionowo”, Dorota Glinicka.
– Poza tym, świadczenia te nie wy-
magają skierowania. Wszystkie te
argumenty wpływają na znaczne
obciążenie lekarzy pracujących
na Sowińskiego. Potrzebny jest do-
datkowy zespół – podkreśla.

Rzeczniczka starostwa powia-
towego Joanna Kajdanowicz za-
powiada, że takie zmiany możliwe
będą dopiero w przyszłym roku.

N
r9

(2
22

)
22

m
a

ja
20

15
D

W
U

TY
G

O
D

N
IK

PPoowwiiaattuu
LLeeggiioonnoowwsskkiieeggoo

NAKŁAD 25 000 EGZ.
www.gazetaecho.pl

� � � �
Dyżury redakcyjne: 

poniedziałek–piątek 1100–1800

tel. 519 610 393
redakcja@gazetaecho.pl

Nocna pomoc oblężona
� Niezależnie od tego, czy powodem są zbyt długie terminy oczekiwania na internistę lub
pediatrę w dni powszednie, czy lawina weekendowych zachorowań: nocna i świąteczna
pomoc lekarska w Legionowie przeżywa oblężenie. Kiedy pacjenci przestaną
odchorowywać stres związany z fatalnym poziomem bezpłatnej służby zdrowia?

dokończenie na stronie 2

Na Sowińskiego 4 na pacjentów czekają dwa zespoły:
dwóch lekarzy (niekoniecznie pediatra, choć zajmujący się

najmłodszymi) i dwie pielęgniarki



W tym ro ku po ciąg nie bę dzie
koń czył tra sy w Trój mie ście – po je -
dzie da lej, do Ust ki. Czas prze jaz -
du mię dzy War sza wą Za chod nią
a Gdań skiem to trzy i pół go dzi ny,
po ciąg ru sza o 6.56, dwie mi nu ty
przed je de na stą za trzy mu je się
w Gdy ni, w Ust ce bę dzie przed
13.00. W dro gę po wrot ną ru sza
o 15.00, a w War sza wie za mel du je
się dwa dzie ścia mi nut po 21.00.

Ile kosz tu je bi let?
60 zło tych do Ust ki, chy ba że

ku pi my go wcze śniej: od 30 ma ja

w ka sach bi le to wych Ko lei Ma zo -
wiec kich na Dwor cach War sza wa
Wschod nia i War sza wa Gdań ska
oraz War sza wa Śród mie ście bę -
dzie w sprze da ży ty siąc bi le tów
w pro mo cyj nej ce nie 35 zło tych.
W po cią gach KM mo żna bez płat -
nie prze wo zić ro we ry – ta kże
„Sło necz nym”. Prze jazd re ali zo -
wa ny jest kli ma ty zo wa ny mi wa go -
na mi pię tro wy mi. Ku pu jąc bi let
na po ciąg, pod ró żni otrzy ma ją też
kar tę ra ba to wą, na pod sta wie
któ rej bę dą mo gli sko rzy stać ze
zni żek na te re nie Trój mia sta.

Po co jed nak 
o tym pi sze my?

Naj lep szą in for ma cją jest to, że
„Sło necz ny” kur su je przez Le gio -
no wo – od je żdża o 7.31. Bi let po -
wrot ny dla oso by do ro słej z Le -
gio no wa do Gdy ni z ulgą 15%
(ty le mo żna otrzy mać za za kup
bi le tu w obie stro ny) to nie ca łe 70
zło tych. Dziec ko w wie ku szkol -
nym za pła ci 51,40 zł – na to miast
dzie ci do lat czte rech je żdżą
za dar mo.

(wt)

Z Legionowa nad morze w trzy i pół godziny
� W ostatni weekend czerwca po raz jedenasty wyjedzie na tory pociąg „Słoneczny”.
Z Warszawy do Gdyni będzie kursował przez całe wakacje.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

– Obec nie ma my dwa ze spo ły
i jest to rze czy wi ście licz ba nie wy -
star cza ją ca w sto sun ku do po -
trzeb. W przy szłym ro ku pla no -
wa ny jest no wy kon kurs na świad -
cze nie usług me dycz nych dla
miesz kań ców na sze go po wia tu
w ra mach noc nej i świą tecz nej
po mo cy le kar skiej. Je ste śmy do -
brej my śli. Przed sta wi cie le NFZ
od nie śli się ze zro zu mie niem
do ar gu men tów, ja kie przed sta wi -
li sta ro sta le gio now ski i pre zy dent
Le gio no wa – mó wi rzecz nicz ka.

Szpital to wciąż pieśń
przyszłości

Do dat ko wy le karz no cą to dla
stu ty sięcz ne go po wia tu zmia na
za le d wie ko sme tycz na. Le gio no -
wo po trze bu je ostre go dy żu ru.

– Na za cho dzie Eu ro py to
wszyst ko ina czej dzia ła. SOR -ów,
gdzie spraw nie przyj mo wa ni są
pa cjen ci, jest znacz nie wię cej, nie
tyl ko w du żych pla ców kach szpi -
tal nych. Dzię ki te mu nie two rzą
się wiel kie ko lej ki. U nas bra ku je
miej sca, gdzie le karz po sta wi dia -
gno zę i udzie li po mo cy, ma jąc

do dys po zy cji od po wied ni sprzęt.
Bar dzo się bo ję, co bę dzie, jak
ktoś z mo jej ro dzi ny do sta nie np.
za wa łu. Na ka ret kę cze ka się na -
wet go dzi nę, po tem jesz cze cho -
re go trze ba za wieźć do szpi ta la.
To nie mal pew ne, że nie ma my
szans na prze ży cie w skraj nych
przy pad kach – mó wi nam ano ni -
mo wo je den z le ka rzy.

Wła dzom mia sta i po wia tu
trze ba przy znać, że sta ra ją się po -
pra wić sy tu ację. Tyl ko dla cze go
trwa to tak dłu go? W tej chwi li
to czą się ko lej ne roz mo wy z Na -
ro do wym Fun du szem Zdro wia.
– Są to ana li zy na te mat kon se -
kwen cji po wsta nia szpi ta la w Le -
gio no wie dla kon trak to wa nia
świad czeń w są sied nich szpi ta lach
– mó wi Jo an na Kaj da no wicz.

Plan utwo rze nia szpi ta la dla
po wia tu zna ny jest od lat. Pla ców -
ka świad czy ła by usłu gi w za kre sie
czte rech pod sta wo wych spe cjal -
no ści – in ter ny, chi rur gii ogól nej,
pe dia trii, gi ne ko lo gii i po ło żnic -
twa wraz z ca ło do bo wą izbą przy -
jęć. Szpi tal po wstał by na dział ce,
gdzie obec nie znaj du je się NZOZ
– przy So wiń skie go 4.

AS
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Kil ka krot nie do cho dzi ło tu
do ko li zji i stłu czek, choć są siedz -
two ko mi sa ria tu po li cji po win no
być ha mul cem dla pi ra tów.

Miesz kań cy jed nak wi dzą roz wią -
za nie dłu go fa lo we: bę dzie bez -
piecz niej, je śli wła dze zbu du ją tu
ron do.

Rze czy wi ście, skrzy żo wa nia
o ru chu okrę żnym są uzna wa ne
za „uspo ka ja cze”, bo wy mu sza ją
zdję cie no gi z ga zu. Nie są też

szcze gól nie dro gie w bu do wie
– w skraj nych przy pad kach wy -
star czy wy ty cze nie wy spy cen tral -
nej z po mo cą far by i pla sti ko wych
wy gro dzeń. Ta kie roz wią za nie jed -
nak trud no uznać za dłu go trwa łe,
szcze gól nie je śli za le ży nam
na efek tach. Dla te go je śli rze czy -
wi ście ma być bez piecz niej – trze -
ba za in we sto wać. Ile? Spo ro – dla
przy kła du, ron do na skrzy żo wa niu
Ki sie lew skie go i Par ty zan tów
przy szko le w Cho to mo wie kosz -
to wa ło 1,3 mln. Przy bli żo na kwo ta
by ła by zna na do pie ro po spo rzą -
dze niu pro jek tu, a do kład na
po roz strzy gnię ciu prze tar gu.

Jed nak to wciąż tyl ko przy pusz -
cze nia, bo pla nów prze bu do wy
nie ma, choć urząd mia sta przy -
zna je, że ron do by ło by przy dat ne.
– Po od da niu in we sty cji „Pro jekt
Park” i Li dla za sad ne bę dzie

utwo rze nie w tym miej scu ron da,
jed nak o in we sty cjach zwią za nych
z dro ga mi po wia to wy mi, ja ką jest
uli ca Ja giel loń ska, de cy du je sta -
ro stwo – mó wi Ta ma ra Myt kow -
ska, rzecz nicz ka urzę du mia sta.

W pla nach in we sty cyj nych ron -
da na Mic kie wi cza nie ma, choć
rzecz nicz ka władz po wia tu Jo an -
na Kaj da no wicz po twier dza na sze
prze li cze nia. – Rze czy wi ście, mo -
żna przy jąć, że koszt ta kie go ron -
da za mknął by się w oko li -
cach 1,3–1,5 mln – mó wi. – Na to
skła da ło by się wy ko na nie prac,
ale też przy go to wa nie do ku men -
ta cji. Trze ba jed nak pa mię tać, że
ron da bu du je się na uli cach o po -
dob nym na tę że niu ru chu, a to
miej sce do ta kich nie na le ży

Nie na le ży obec nie – po cze kaj -
my na Li dla.

(wt)

Rondo na Mickiewicza – zasadne, ale…
� Skrzyżowanie Jagiellońskiej i Mickiewicza nie należy do najbezpieczniejszych
– długa prosta zachęca do szybszej jazdy. Jak uspokoić ruch w tym miejscu?
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Zde wa sto wa ne ko sza row ce
prze cho dzą do hi sto rii. Je den
z bu dyn ków od no wio no już cał ko -
wi cie, obok wy bu do wa no pry wat -
ne przed szko le.

– Od re stau ro wa ne przez nas
bu dyn ki wy glą dem bę dą na wią zy -
wać do hi sto rii Ba ta lio nu Ba lo no -
we go, któ ry miał swo je ko sza ry
na te re nie na szej in we sty cji.
Chce my przy po mnieć, że ist nia ła
tu kie dyś gę sta za bu do wa, wo kół
któ rej sku pia ło się ży cie le gio -
now skich wojsk ba lo no wych – in -
for mu je in we stor W.W. In ve st -
ment Wi śniew scy sp. z o.o.
na swo jej stro nie in ter ne to wej.

Na osie dlu po wsta je no wy,
ośmio kon dy gna cyj ny bu dy nek
miesz kal ny. Je śli wszyst ko pój dzie

zgod nie z pla nem, pra ce przy nim
po win ny za koń czyć się w po ło wie
przy szłe go ro ku. Po wsta ną też

trzy par kin gi: ze wnętrz ny na 58
aut, we wnętrz ny na par te rze (200

miejsc) oraz pod ziem ny dla 140
sa mo cho dów, a ta kże przed szko le
oraz no wo cze sny plac za baw.

Ka wiar nia i ka pli ca
Ko lej na no wa in we sty cja w tej

oko li cy, czy li Mło dzie żo we Cen -
trum Roz wo ju Du cho we go i Ar -
ty stycz ne go – Cen trum „Pa sja Ży -
cia”, po wsta je na ty łach woj sko -
wej przy chod ni. Na po mysł utwo -
rze nia te go nie zwy kłe go miej sca
wpa dła sio stra Jo lan ta Glap ka
z fun da cji „Pa sja Ży cia”, któ ra
na co dzień spo ty ka wie le osób
po trze bu ją cych po mo cy.

– Z prze ra że niem pa trzę
na mło dych lu dzi, któ rzy uza le -
żnie ni od nar ko ty ków pod da ją się
te ra pii, a po tem wra ca ją do na ło -

gu. To strasz ne, bo nie ma kto im
po móc, nie ma ją miej sca dla sie -
bie, nie po tra fią się od na leźć
w świe cie – mó wi Jo lan ta Glap ka.
Jej dom ma być swo istym po mo -
stem, przej ściem do nor mal ne go
ży cia, wol ne go od nar ko ty ków.

Cen trum w swo ich za ło że niach
bę dzie miej scem o wszech stron -
nym za sto so wa niu. Na oso by, któ -
re bę dą bo ry kać się z kło po ta mi
przy zna le zie niu miesz ka nia, np.
po skoń czo nej te ra pii, bę dą cze -
kać przy go to wa ne po ko je ho ste -
lo we. Dla mło dzie ży udo stęp nio -
ne zo sta ną sa le za ję cio we, pra -
cow nie ar ty stycz ne, stu dio na gra -
nio we, sa la spor to wa, ścian ka
wspi nacz ko wa.

– W czę ści par te ro wej za pla no -
wa li śmy ka wiar nię i skle pik. Naj -
wa żniej szym miej scem bę dzie
ogól no do stęp na ka pli ca z okna mi

skie ro wa ny mi na skrzy żo wa nie.
Bę dzie mia ła cha rak ter ka to lic ki
i eku me nicz ny – pod kre śla sio stra
Jo lan ta. – Do szli śmy do sta nu su -
ro we go otwar te go, czy li ma my już
dach. Ład nie to wy glą da – mó wi
za do wo lo na.

Nie ste ty, wciąż nie wia do mo,
kie dy uda się do koń czyć bu do wę.
Za bra kło pie nię dzy, dla te go
wszy scy, któ rzy chcą wes przeć
fun da cję mo gą na ten cel wpła cić
pie nią dze. – Ka żda po moc jest
bez cen na, nie tyl ko fi nan so wa.
Te raz po trze bu je my okien i rąk
do pra cy – mó wi sio stra i po da je
nu mer kon ta: Bank Pe kao S.A.
30 1240 1037 1111 0010 1046 5245.

Wspar cie przy do koń cze niu bu -
do wy za po wia da ją też wła dze
mia sta, któ re pla nu ją na ten cel
prze zna czyć 250 tys. zł.

AS

Osiedle i centrum dla młodzieży
rosną przy Strużańskiej
� Prace budowlane przy Strużańskiej idą pełną parą. Nowe osiedle i centrum „Pasja
życia” niezwykle szybko pną się w górę.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

W części
parterowej
zaplanowaliśmy kawiarnię
i sklepik. Najważniejszym
miejscem będzie
ogólnodostępna kaplica
z oknami skierowanymi
na skrzyżowanie. Będzie
miała charakter katolicki
i ekumeniczny – podkreśla
siostra Jolanta.
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In sta la cja bę dzie prze zna czo -
na dla naj młod szych zwie dza ją -
cych – w po szcze gól nych pier -
ście niach ma szy ny zo sta ną
umiesz czo ne ar chi wal ne zdję cia
mia sta, a je den z cy lin drów bę -
dzie po ru sza ny si łą stóp – wła -
snie jak w becz ce śmie chu.
Wspo ma ga jąc się wy obraź nią

bę dą cy w środ ku mło dy czło wiek
ru szy w pod róż w prze szłość,
ma jąc przed ocza mi ob ra zy z hi -
sto rii Le gio no wa.

„Ma szy na cza su” po wsta nie
– we dług za pi sów umo wy z wy -
ko naw cą – do 18 czerw ca. Kosz -
tu je 85 tys. zło tych.

(red)

„Maszyna czasu”
stanie przed muzeum
� Każdy chyba widział przynajmniej raz beczkę
śmiechu – toczącą się wokół własnej osi rurę, w której
trzeba zachować równowagę. Na podobnej zasadzie
ma działać „maszyna czasu”, która w niedługim
czasie stanie na dziedzińcu legionowskiego muzeum.
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Zde wa sto wa ne ko sza row ce prze cho dzą do hi sto rii
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Po ostat nim na szym tek ście
o mo żli wych ogra ni cze niach w kur -
so wa niu 731 przez Le gio no wo czy -
tel ni cy pod nie śli szum, twier dząc,
że to pre tekst do póź niej szej li kwi -
da cji. Przy po mnij my: pro blem po -
ja wił się, gdy Spół dziel nia Miesz -
ka nio wa Lo ka tor sko -Wła sno ścio -
wa za żą da ła li kwi da cji pę tli au to -
bu so wej na osie dlu Przy le sie, znaj -
du ją cej się na dział ce SMLW, gdzie
li nia skrę ca ła pod czas swo ich kur -
sów. Wów czas au to bu sy 731 je cha -
ły by pro sto, bez skrę ca nia w osie -
dle, ale rza dziej niż obec nie – na to
jed nak nie zgo dzi ły się sa mo rzą dy

Ja błon ny i Le gio no wa. Jak za tem
roz wią za no pro blem?

– Na spo tka niu z udzia łem
przed sta wi cie li Za rzą du Trans -
por tu Miej skie go, władz Ja błon ny
i Le gio no wa uzgod nio ne zo sta ło,
że czę sto tli wość 731 nie zmie ni
się – mó wi Igor Kraj now, rzecz -
nik ZTM. – Na to miast tra sa bę -
dzie pro wa dzi ła przez śro dek Ja -
błon ny uli cą Mo dliń ską.

Za tem czę sto tli wość po zo sta je
bez zmian, choć tra sa bę dzie nie -
co in na. Czy to ozna cza, że Przy -
le sie zo sta nie od cię te od ko mu ni -
ka cji? Nie. – Zo sta nie uru cho -

mio na li nia z No wo dwo rów, któ ra
po je dzie jed no kie run ko wo Mo -
dliń ską, po tem wzdłuż ob wod ni cy
Ja błon ny dro gą ser wi so wą, a na -
stęp nie Przy le siem i Po li tech nicz -
ną. Da lej do ron da na ob wod ni cy,
gdzie skrę ci w le wo i wró ci
do War sza wy – za po wia da rzecz -
nik Kraj now.

Kie dy mo żna się spo dzie wać
pierw szych kur sów? To ści śle po -
wią za ne z ter mi nem li kwi da cji pę -
tli. – Nie ba wem. Choć na ra zie
nie ma żad nych ter mi nów – mó wi
Igor Kraj now.

(wt)

Kursy 731 bez zmian, ale inną trasą
� Miało być ograniczenie, a nawet zawieszenie linii 731 kursującej między Żeraniem
a Osiedlem Młodych. Jednak nie ma strachu – autobusy będą jeździć jak
dotychczas. Z jedną tylko zmianą…

– To skan dal! Miesz kam tuż
obok przed szko la, a mój trzy la tek
się do nie go nie do stał. Z ja kiej
ra cji dzie ci z in nych re jo nów ma ją
do nie go uczęsz czać, a mo je nie?
– mó wi obu rzo na pa ni Do ro ta
i pod kre śla, że bar dzo sła bo we ry -
fi ko wa ne są przy wi le je sa mot nych
ma tek, któ rych po cie chy ma ją
pierw szeń stwo w re kru ta cji. – Już
sły sza łam o wie lu ta kich przy pad -
kach – fik cyj ny roz wód, że by
w urzę dach by ło ła twiej – do da je
czy tel nicz ka.

Wie le le gio now skich ro dzin sta -
nę ło przed po dob nym pro ble -
mem. We dług wy tycz nych no wej
usta wy, sa mo rząd ma obo wią zek
za pew nić opie kę czte ro - i pię cio -
lat kom. Dla młod szych miejsc za -
bra kło. Z 570 wnio sków po zy tyw -
nie roz pa trzo no za le d wie 307.
Aż 263 trzy lat ki z Le gio no wa nie
zna la zły miej sca w przed szko lu

pu blicz nym. – Zgod nie z usta wą
przy ję te bę dą na to miast wszyst -
kie 4-lat ki (604) i 5-lat ki (753
dzie ci) – in for mu je Ka mil Stęp -
kow ski z le gio now skie go ra tu sza.

Opie ka dla naj młod szych fa tal -
nie wy pa dła ta kże w Ja błon nie.
– Przed szko le gmin ne w Ja błon -
nie na 159 wnio sków za de kla ro -
wa ło przy ję cie 13 no wych dzie ci.
Wszyst kich miejsc jest za le d -
wie 125 – mó wi Mi chał Smo liń ski
z urzę du gmi ny. Wię cej – bo 87
wol nych miejsc – by ło w cho to -
mow skiej pla ców ce, gdzie przy ję -
to 37 ma lu chów – w tym 20 trzy -
lat ków. Po zo sta łe miej sce wy ko -
rzy sta ją star sza ki, któ re nie do sta -
ły się do Ja błon ny, a mu szą od być
swój obo wią zek przed szkol ny.

Gdzie po dzie je się resz ta? Ro -
dzi ce bę dą zmu sze ni sko rzy stać
z ryn ku ko mer cyj ne go.

AS

Trzylatki na lodzie
� Niestety, sprawdził się czarny scenariusz.
W legionowskich i jabłonowskich przedszkolach brakuje
miejsc dla trzylatków.

Według wytycznych nowej ustawy, samorząd ma obowiązek
zapewnić opiekę tylko cztero- i pięciolatkom

źródło: pm
9.legionow

o.pl



Ogród ki kwia to we kwit ną wo -
kół blo ków na Pia skach od lat.
Za ło ży li je i opie ku ją się ni mi
wła ści cie le po szcze gól nych miesz -
kań, wkła da jąc w to wie le pra cy
i pie nię dzy. Nie wąt pli wie kwiet ni -
ki do da ją uro ku ca łe mu osie dlu.
Te raz jed nak mo że się to zmie nić.
Miesz kań ców – głów nie eme ry -
tów – nie bę dzie stać na zaj mo wa -
nie się ro śli na mi, któ re wy ma ga ją
m.in. re gu lar ne go pod le wa nia.

Pod le wasz – pła cisz też
za ście ki

Do tej po ry licz ni ki zu ży wa nej
do pie lę gna cji ogród ków wo dy
by ły me cha nicz ne, a ich wska za -
nia od czy ty wał pra cow nik PWK.
W tym ro ku tra dy cję wy par ła no -
wo cze sność – PWK wpro wa dzi ło
ra dio wy od czyt i za żą da ło za in sta -
lo wa nia no wych licz ni ków wraz
z elek tro nicz ną na kład ką. Ci, któ -
rzy wy ma gań nie speł nią, do zu ży -
tej wo dy bę dą mie li do li czo ny
koszt od bio ru ście ków.

– Koszt wy mia ny licz ni ka i za -
in sta lo wa nia na kład ki to 500 zł,
przy czym licz ni ki pod le ga ją cer -
ty fi ka cji, a fak tycz nej wy mia nie
co 5 lat. Ze wzglę du na więk szą

zło żo ność na kła dek w bu dyn kach
wie lo ro dzin nych, ich koszt jest
znacz nie więk szy niż w dom kach

jed no ro dzin nych – tam trze ba za -
pła cić ok. 200 zł – mó wi rad ny Jó -
zef Dzie dzic i pod kre śla, że zda -
niem miesz kań ców po stę po wa nie
PWK jest nie etycz ne, bo ja ko mo -
no po li sta na rzu ca swo ją wo lę, nie
da jąc mo żli wo ści wy bo ru spo so bu
od czy tu licz ni ków.

Bez przymusu, ale
z konsekwencjami

Pró bo wa li śmy uzy skać sta no wi -
sko PWK, jed nak przed sta wi cie le
miej skiej spół ki nie od po wie dzie li

na po sta wio ne py ta nia. Udzie lił
ich urząd mia sta, któ ry tłu ma czy,
że PWK nie zmu sza ni ko go
do mon to wa nia licz ni ków do dat -
ko wych, ale… ich brak spo wo du je
na li cze nie opła ty za od pro wa dze -
nie ście ków ta kże od ilo ści wo dy
wy ko rzy sta nej do pod le wa nia.

– Je że li rze czy wi sta ilość wo dy
słu żą cej do pod le wa nia by ła by nie -
wiel ka, to ta kie roz wią za nie mo gło -
by się opła cać. Zwy kle wo da
do pod le wa nia jest po bie ra na
z czę ści in sta la cji słu żą cej ca łej
wspól no cie miesz ka nio wej, a nie
z po je dyn cze go miesz ka nia, za tem
na ta kie roz wią za nie mu szą zgo dzić
się człon ko wie da nej wspól no ty
– mó wi Ta ma ra Myt kow ska i do da -
je, że ka żdy blok ma za mon to wa ny
licz nik z na kład ką do zdal ne go od -
czy tu i z nie go jest roz li cza na wo da
po bra na przez da ną wspól no tę.

– Je że li jed nak miesz kań cy
chcą mieć licz ni ki in dy wi du al ne
do wo dy zu ży tej w ce lu pod le wa -
nia ogród ków, mon tu ją je na wła -
sny koszt. Ce na np. dwóch licz ni -
ków kom pa ty bil nych z na kład ką
PWK to ok. 500 zł, kwo ta ta do ty -
czy ca łej wspól no ty – do da je
rzecz nicz ka pod kre śla jąc, że wy -

móg mon to wa nia licz ni ków do -
dat ko wych i po kry wa nie zwią za -
nych z tym kosz tów przez na byw -
cę wy ni ka wprost z usta wy o za -
opa trze niu w wo dę i od pro wa dza -
niu ście ków.

Dział ka za miast pod ró ży
Rad ny Jó zef Dzie dzic pod kre -

śla, że ogród ki są za kła da ne
i utrzy my wa ne przez po szcze gól -
nych miesz kań ców blo ku. Opła ty
za pod le wa nie ta kże są wno szo ne
przez tych wła śnie użyt kow ni ków.
Grunt pod ogród ka mi jest w ma -
łej czę ści wła sno ścią lo ka to rów
da ne go blo ku, a w więk szo ści
miesz kań ców (wła ści cie li) ca łej
du żej dział ki, w skład któ rej
wcho dzi kil ka -kil ka na ście blo ków.
A więc nie jest to spra wa wspól -
no ty, a ra czej kon kret ne go czło -
wie ka dba ją ce go o ogró dek.

– W usta wie nie jest na pi sa ne,
że lu dzie ma ją za mon to wać tak
dro gie licz ni ki z na kład ką ra dio -
wą. Do tej po ry mie li zwy kłe
urzą dze nia (z od czy tem przez
pra cow ni ka PWK) za mon to wa ne
na wła sny koszt, po nie waż ich za -

kup i mon taż to wy da tek kil ku -
dzie się ciu zło tych. Też zgod nie
z usta wą – tłu ma czy rad ny.

Wspól no ty miesz ka nio we z Pia -
sków ma ją po mysł, jak roz wią zać tę
sy tu ację bez na ra że nia mi ło śni ków
kwia tów na nad mier ne kosz ty. Od -
czyt do dat ko wych wo do mie rzy
mógł by się od by wać raz w ro ku (ze
wzglę du na ma łe zu ży cie) przez
pra cow ni ka PWK – tak jak do tej
po ry. In nym wyj ściem jest uwzględ -
nia nie od czy tów licz ni ków z na -
kład ką ra dio wą do we wnętrz nych
roz li czeń we wspól no cie. PWK od -
rzu ci ło obie pro po zy cje. Czy miesz -
kań cy zde cy du ją się na za kup dro -
gich, no wo cze snych licz ni ków?

– Ty le lat i ty le tru du wło ży li -
śmy w to, aby przy na szym blo ku
by ło ład nie. Po mi ja jąc wzglę dy es -
te tycz ne, dla nas, star szych lu dzi,
upra wia nie wła sne go ogród ka to
je dy ne hob by na eme ry tu rze,
na któ re nas stać. Nie ma my pie -
nię dzy na wa ka cje, wy ciecz ki. Te -
raz na wet mi kro sko pij na dział ka
jest po za na szym za się giem?
– ska rży się jed na z miesz ka nek.

AS

Piaski bez ogródków?
� Czy mieszkańcy Piasków będą musieli zrezygnować z pielęgnowanych od lat
ogródków? Niestety, wszystko na to wskazuje. Lokatorów może nie być stać na realizację
nowoczesnych pomysłów narzucanych przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne.
Kosztujący 500 zł licznik, który pracownicy miejskiej spółki mogą odczytać przez internet,
dla większości emerytów oznacza wydatek, na który ich nie stać.

tel. 502-280-720 5

Tyle lat
i tyle trudu włożyliśmy
w to, aby przy naszym
bloku było ładnie.
Pomijając względy
estetyczne, dla nas,
starszych ludzi,
uprawianie własnego
ogródka to jedyne hobby
na emeryturze, na które
nas stać – mówi
emerytka.
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DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·Sprzedam 2000 m2, w tym 1000 m2 las.
Niezabudowana. Ogrodzona siatką. Prąd-siła.
Woda na działce i wodociąg w drodze. Wysychy
kierunek Wyszków. 95 tysięcy zł. 508-385- 718

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Wawer 660-281-236

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem,
z 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 TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h, wywóz starych mebli
z mieszkań, piwnic 663-833-288

USŁUGI INNE
·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
·GLAZURA, REMONTY KOMPLEKSOWO
796-664-599
·Hydrauliczne A-Z 510-628-039

FINANSE

Nowa kancelaria księgowa poprowadzi
księgowość oraz kadry i płace każdej
firmy za półdarmo. Tel. 535-003-603

·Pożyczka szybko do 25.000 ZADZWOŃ
518-480-251
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700
·Pożyczki, kredyty – wszystkie! Szybko, tanio,
bezpiecznie 501-152-403

DAM PRACĘ

SSeerrwwiissaanntt  uurrzząąddzzeeńń  cchhłłooddnniicczzyycchh
ii kklliimmaattyyzzaaccyyjjnnyycchh  zz ddoośśwwiiaaddcczzeenniieemm..  TTeell..

660022--1188--9955--3366

WYPOCZYNEK
·MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM.
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80, WWW.SZCZEPANKOWO.PL

RÓŻNE
·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
·AAA Auto Każde Kupię 507-140-012
·Każdy stary 513-513-988
·KUPIĘ KAŻDE AUTO 530-444-333
·Skup motocykli i skuterów tel 504-631-626

OGŁOSZENIA DROBNE ZATRUDNIĘ 
DO PRAC

OGRODNICZYCH
tel. 607-617-744

Ab sol went Pa ra me dycz ne -
go i Tech nicz ne go In sty tu -
tu ME RI DIAN w Ba gu io
Ci ty oraz Azja tyc kie go In -
sty tu tu Fun da cji Pa ra me -
dycz nej w Pa say 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 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.
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.

Ja mes sku tecz nie po ma ga w le -
cze niu wie lu cho rób:
– no wo two ro wych, cho ro bach
or ga nów we wnętrz nych,
– pro sta cie, pro ble mach hor mo -
nal nych,
– za pa le niu sta wów, pro ble mach
i zmia nach reu ma tycz nych,
– cho ro bach ukła du ner wo we go, 
– uda rze mó zgu, mi gre nie,
– cho ro bie Par kin so na, pa ra li żu,
– pro ble mach z krą że niem,
– cho ro bach ko bie cych,
– bó lach krę go słu pa, drę twie niu
rąk i nóg.

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:

22.05 - 5.06
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..ffiilliippiinnsskkiieeuuzzddrroowwiieenniiaa..ppll

Fi li piń ski uzdro wi ciel JA MES CA BE LAS

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

W przy pad ku stre fy War sza -
wa+, do któ rej od po cząt ku mie -
sią ca na le ży Le gio no wo, ko do wa -
nie bi le tów nie na le ży do za dań
naj prost szych. Ktoś, kto do tej
po ry za pi sy wał na niej bi le ty
w kio sku czy bi le to ma cie, mu si
zmie nić na wy ki. To nie ste ty ce na
za tań sze prze jaz dy. Kar ta Le gio -
no wia ni na mo że być bo wiem ła -
do wa na – tak jak w przy pad ku in -
nych kart War sza wa+ – w okre -
ślo nych miej scach: Punk tach Ob -
słu gi Pa sa że ra ZTM, któ rych li sta

do stęp na jest na stro nie
www.ztm.waw.pl.

Miesz kań com Le gio no wa naj -
bli żej chy ba bę dzie do sta cji me -
tra Mło ci ny al bo do Dwor ca
Wschod nie go. Do koń ca lip ca ta -
ki punkt bę dzie dzia łał rów nież
w le gio now skim ra tu szu – w po -
nie dział ki od 11.00 do 19.00 oraz
od wtor ku do piąt ku mię dzy 8.00
a 16.00.

Czy jed nak ist nie je mo żli wość,
by ta kże po tym ter mi nie mo żna
by ło do ła do wy wać kar tę w ra tu -

szu? – Nie mie li śmy jesz cze sy -
gna łów, że by ła by ta ka po trze ba
– mó wi Ta ma ra Myt kow ska,
rzecz nicz ka urzę du mia sta. – Jak
bę dą ta kie gło sy, bę dzie my się
nad tym za sta na wiać, jed nak nie
za le ży to wy łącz nie od nas. Sto -
łecz ny Za rząd Trans por tu Miej -
skie go nie pa ła zbyt nim en tu zja -
zmem do pro wa dze nia ta kie go
punk tu w mie ście, stąd mię dzy in -
ny mi ta kie a nie in ne go dzi ny ob -
słu gi pa sa że rów w ra tu szu.

(wt)

Karty nie doładujemy już w ratuszu
� Legionowo nie ustaje w wydawaniu Kart Legionowianina – od początku miesiąca
już ponad 1300 osób wnioskowało o nią. Co zrobić, gdy skończy się ważność
zakodowanych na niej biletów?

W mar cu te go ro ku do ko mi sa ria -
tu w Ja błon nie przy szedł mę żczy zna

ska rżąc się, że w je go do mu zo sta ły
prze strze lo ne szy by. Na miej scu

oka za ło się, że rze czy wi ście – okna
wy glą da ją na uszko dzo ne śru tem.
Po zo sta ło więc zna le zie nie do mo ro -
słe go strzel ca. Po dwóch mie sią cach
po szu ki wań uda ło się na mie rzyć po -
dej rza ne go na Źró dla nej. Pod czas
prze szu ka nia do mu Grze go rza C.
zna le zio no wia trów kę, a na prze słu -
cha niu 29-la tek przy znał się do
strza łów w okno tłu ma cząc, że był
pi ja ny i nie wie dział, co ro bi.

Te raz sie dzi w aresz cie, a o ka -
rze za de cy du je sąd – gro zi mu na -
wet pięć lat wię zie nia.

TW Fu lik
na pod sta wie in for ma cji po li cji

Strzelał w okno sąsiadowi
� Najsłynniejszym strzelcem wyborowym w historii był Simo Häyhä, najdalszym
skutecznym strzałem snajpera był oddany w Afganistanie na odległość 2815 metrów.
Snajper z Jabłonny nie trafi do annałów – no, może za wyjątkiem tych kryminalnych…

źródło: policja.w
aw.pl
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Pierw sze wzmian ki hi sto rycz ne
o tej czę ści mia sta po cho dzą
z XIX wie ku. Wów czas te re ny póź -
niej szej III Par ce li na zy wa no Gó ra -
mi Su wal ny mi, ze wzglę du na licz -
ne prze su wa ją ce się wy dmy. Do pie -
ro pod czas par ce la cji dóbr w la -
tach 20-tych XX wie ku hra bia

Mau ry cy Po toc ki prze kształ cił te re -
ny le śne w ogrom ny plac bu do wy.
Osa da par ce la cyj na Ja błon na Le -
gio no wa I, II i III w okre sie mię -
dzy wo jen nym obej mo wa ła oko ło
trzech ty się cy dzia łek. W 1930 ro ku
uru cho mio no sta cję ko le jo wą Le -
gio no wo Przy sta nek. Czte ry la ta

póź niej na te re nie III Par ce li po -
wstał cmen tarz pa ra fial ny.

– Cmen tarz w Le gio no wie zo -
stał wy ty czo ny w 1934 r. w cen -
trum Osa dy Par ce la cyj nej Ja błon -
na Le gio no wa III, czy li na III Par -
ce li. Po wstał na wy nio słej piasz -
czy stej wy dmie. Naj star sza część

cmen ta rza zaj mu je jej wierz cho -
łek. Na nim znaj dzie my naj star sze
mo gi ły. Jed ną z nich jest obe lisk
z bia łe go pia skow ca z 1934 r.
Hen ry ka Cze sła wa Pe dy, zga słe go
w je de na stym ro ku ży cia. Kil ka in -
te re su ją cych na grob ków wy ko na -
no z czer wo ne go pia skow ca, jak
np. pły tę z 1937 r. z po sta cią anio -
ła, upa mięt nia ją cą dzie ci Da nu się
i An drzej ka Wy pi jew skich – mó wi
dy rek tor le gio now skie go mu -
zeum, dr hab. Ja cek Szcze pań ski.

Dziś III Par ce la to na dal spo koj -
ne osie dle dom ków jed no ro dzin -
nych. Do pie ro nie daw no, dzię ki
wie lo let nim sta ra niom miesz kań -
ców, uda ło się do koń czyć bu do wę
wo do cią gu i ka na li za cji.

– Ze wzglę du na bli skość cmen -
ta rza to by ło i jest klu czo wym za -
da niem – mó wi rad ny Mar cin
Smo go rzew ski. Do da je też, że te -
raz naj więk szą bo lącz ką miesz -
kań ców tej czę ści mia sta jest zły
stan dróg. Naj go rzej jest
na ul. Pen de rec kie go, Wro niej
i Kos sa ka. Jed ną z pil niej szych
rze czy do zro bie nia jest też mon -
taż lamp na ul. Si kor skie go
(od Ban dur skie go do Ol szan ko -
wej) oraz na ul. Kos sa ka.

A tym cza sem obok Po wia to we -
go Ze spo łu Szkół Po nad gim na -
zjal nych ru szy ły pra ce bu dow la ne.

Po wsta nie tam osie dle dom ków
i seg men tów.

– Do sta ro stwa wpły nął wnio -
sek o wy da nie po zwo le nia na bu -
do wę czte rech bu dyn ków miesz -
kal nych jed no ro dzin nych w za bu -
do wie sze re go wej, czte rech bu -
dyn ków jed no ro dzin nych z ga ra -
ża mi i bu dyn ku jed no ro dzin ne go
z czę ścią usłu go wą – mó wi Jo an -
na Kaj da no wicz z le gio now skie go
sta ro stwa.

90 lat po roz po czę ciu bu do -
wy III Par ce la wciąż nie jest
ukoń czo na.

(red)

III Parcela wciąż się rozbudowuje
� Jedno z najładniejszych, historycznych osiedli Legionowa, ma już prawie 100 lat. I wciąż trwa jego budowa.

Na III Parceli powstanie osiedle domków i segmentów

Najstarsza
część cmentarza zajmuje
jej wierzchołek. Na nim
znajdziemy najstarsze
mogiły. Jedną z nich jest
obelisk z białego
piaskowca z 1934 r.
Henryka Czesława Pedy,
zgasłego w jedenastym
roku życia.
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