
Prawdziwym powodem
do zmiany regulaminu targowiska
miejskiego i wyznaczeniu jego
granic (targowisko zostało bo-
wiem podzielne na trzy części)
jest chęć skorzystania przez mia-
sto z funduszy zewnętrznych

w tym z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na la-
ta 2014–2020, który pozwala
na inwestycje w targowiska lub
obiekty budowlane przeznaczone
na cele promocji lokalnych pro-
duktów.

Obraz nędzy i rozpaczy
Na razie miasto chciałoby się

zająć rewitalizacją najmniejszej
części targowiska, a więc terenu
o powierzchni ok. 3 tys. m2, poło-
żonego przy ul. Jana III Sobie-
skiego, Piotra Wysockiego
i marsz. J. Piłsudskiego. To tu co

niedzielę jest organizowany legio-
nowski pchli targ, czyli tzw. „ru-
pieciarnia”. W kolejnych latach
rewitalizacji doczekają się następ-
ne części targu. Kiedy? Tego
na razie nie wiadomo, gdyż mia-
sto najpierw musiałoby otrzymać
dofinansowanie na przebudowę
targowiska nr 1.

O tym, jak wizualnie psuje naj-
bliższą okolicę piaszczysto-beto-
nowe targowisko, nikogo specjal-
nie przekonywać nie trzeba. Ob-
raz nędzy i rozpaczy wyłania się
zwłaszcza w dni, kiedy na targo-
wisku nie ma dni handlowych.
Zwracali na to uwagę także legio-
nowscy radni. Przez lata, mimo
licznych zapowiedzi władz miasta
o chęci poprawienia wyglądu tego
miejsca, jego obraz nie uległ żad-
nej wizualnej poprawie. Teraz ma
się to zmienić. Chociaż, wobec
zbliżających się wielkimi krokami
wyborów samorządowych, po-
wstaje pytanie, czy nie są to kolej-
ne puste obietnice? Pokażą to
najbliższe miesiące.

Są plany, będą pieniądze?
– Możemy otrzymać dofinanso-

wanie w wysokości nawet miliona
złotych. Wstępny projekt inwesty-
cji zakłada utwardzenie placu, za-

daszenie miejsc targowych, oświe-
tlenie, przyłączenie sieci wodocią-
gowej, stworzenie tam węzła sani-
tarnego, alejek biegowych, miejsc
parkingowych, nasadzenia zieleni,
postawienie ławek, oświetlenia
solarycznego i ogólnie uporząd-
kowanie tego placu. Mamy duże
szanse na to dofinansowanie.
Na początek potrzebujemy wy-
znaczyć granice tego targowiska
– mówi wiceprezydent Marek
Pawlak. Radni z Komisji Rozwoju

pozytywnie zaopiniowała propo-
zycję władz miasta. – Chciałem
przypomnieć, że przez osiem
ostatnich lat wręcz błagałem, że-
byśmy wzięli się wreszcie za upo-
rządkowanie bazaru. Cieszę się,
że wreszcie się udało i mieszkań-
cy Legionowa będą mogli korzy-
stać z ładniejszego targowiska
– mówi usatysfakcjonowany wice-
przewodniczący rady miasta Mi-
rosław Pachulski. Podczas obraz
komisji radna Agnieszka Borkow-

ska dociekała, czy w okolicy poja-
wi się więcej miejsc parkingo-
wych. Wiceprezydent Pawlak wy-
jaśnił, że miejsca parkingowe bę-
dę położone prostopadle
do ul. Wysockiego, a nie jak
do tej pory równolegle i właśnie
dlatego zwiększy się ich liczba.

Za zmianami na targowisku
miejskim w okolicy ul. Wysockie-
go jednogłośnie opowiedziało
się 20 radnych.

DB

Dach, światło i… alejki biegowe

Targowisko na nowo
� Część targowiska miejskiego położonego przy ul. Jana III Sobieskiego, Piotra Wysockiego i marsz. J. Piłsudskiego w Legionowie
ma się wkrótce całkowicie odmienić. Wedle zapowiedzi władz miasta, teren ma zostać utwardzony, wyposażony w wodociąg
i zadaszony. Powstaną tu też alejki biegowe, staną ławki, przybędzie zieleni. Zwiększy się też liczba miejsc parkingowych.
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Zatrudnimy
handlowców

do sprzedaży powierzchni
reklamowej 

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

Na początek
rewitalizacji doczeka się
najmniejsza część
targowiska, gdzie co
niedzielę jest
organizowany
legionowski pchli targ,
czyli tzw. „rupieciarnia”.



W grę wcho dzi aż 48 mln zł do fi -
nan so wa nia na prze szło 77 km
ście żek. A dzię ki wspar ciu z UE,
ro we rzy ści zy ska ją no we dro gi
w ośmiu gmi nach ta kich jak: Le -
gio no wo, Czo snów, Ja błon na, Ło -
mian ki, Nie po ręt, No wy Dwór Ma -
zo wiec ki, Ra dzy min i Wie li szew.

Gdzie ście żki, jak dłu gie
i za ile?

W gmi nie Nie po ręt w ra mach
pro jek tu po wstać ma ją ście żki ro -
we ro we od ron da w Bia ło brze -
gach do Be nia mi no wa o dłu go -
ści 4,5 km i wzdłuż ul. Stru żań -
skiej w Jó ze fo wie. Na oby dwie in -
we sty cje gmi na ogło si ła już prze -
targ. Łącz nie 6,7 km ście żek ro -
we ro wych o łącz nym do fi nan so -
wa niu 5,3 mln zł.

W gmi nie Wie li szew ście żki ro -
we ro we ma ją prze bie gać
ul. Przed peł skie go, 600-le cia
i przy ul. Bo bro wej w Wie li sze -
wie, oraz wzdłuż ul. Su wal nej

od gra ni cy z Le gio no wem w Łaj -
skach z do fi nan so wa niem w kwo -
cie 5,6 mln zł.

Kon cep cja bu do wy ście żek ro -
we ro wych na te re nie gmi ny Ja -
błon na za kła da bu do wę
ok. 15 km tras o łącz nej war to -
ści 5,2 mln zł. Ście żki ma ją prze -
bie gać wzdłuż cią gów: ul. Mo dliń -
skiej od gra ni cy z War sza wą
po gra ni cę z No wym Dwo rem
Ma zo wiec kim, wzdłuż ul. Ze -
grzyń skiej i Cho to mow skiej w Ja -
błon nie, a da lej ul. Par ty zan tów
i Ko le jo wą w Cho to mo wie,
wzdłuż Klo no wej i Dę bo wej
w Bo żej Wo li, wzdłuż ulic Ki sie -
lew skie go -Mal bor skiej -Le gio -
now skiej w Ja błon nie, wzdłuż ulic
Sza rych Sze re gów -Oku lic kie go
w Ja błon nie i wzdłuż ul. Stru żań -
skiej od gra ni cy z Le gio no wem
do gra ni cy z gmi ną Nie po ręt.

W Le gio no wie zaś ist nie je po -
nad dzie się cio ki lo me tro wa sieć
tras ro we ro wych, któ re ma ją uzu -

peł nić no we w uli cach Su wal nej
(od ul. Sza rych Sze re gów do
Orze cho wej), Cyn ko wej
(od ul. Orze cho wej do al. Le gio -
nów), Alei Le gio nów (od ul. Cyn -

ko wej do ul. al. Róż), al. Róż
(od al. Le gio nów do PKP Przy sta -
nek). No wy szlak dla jed no śla dów
ma po wstać ta kże w uli cy Pia sko -
wej (od sta cji PKP Le gio no wo
Pia ski do ul. Ze grzyń skiej), po -
mię dzy Ze spo łem Szkol no -Przed -

szkol nym nr 4 a tą sta cją, dro gę
ro we ro wą zy ska uli ca Stru żań ska
na od cin ku od Ze grzyń skiej
do gra ni cy mia sta, Han dlo wa
(od Po lnej do Pił sud skie go), Par -
ko wa (od to rów do ul. Ja giel loń -
skiej) oraz Ja giel loń ska (od Bar -
skiej do PKP Le gio no wo Przy sta -
nek), a ta kże ul. Kwia to wa
(od prze jaz du do ul. Wiej skiej).
W su mie za pla no wa no 10,4 km
no wych szla ków, któ re po łą czą te
już ist nie ją ce w jed ną, spój ną sieć
ro we ro wą. Do fi nan so wa nie wy -
nie sie 5,5 mln zł.

Jabłonna – mission
impossible?

Jed nak, jak się oka zu je, tak
ogrom ny pro jekt jest za gro żo ny,
a wi no waj cą jest gmi na Ja błon na.

– Wszyst kie gmi ny ma ją już
pro jek ty. Wójt Ja błon ny Ja ro sław
Cho dor ski od pół ro ku twier dził,
że bę dzie ro bił in we sty cję w for -
mu le „Za pro jek tuj i zbu duj”, aby
by ła wy ko na na szyb ciej i spraw -
niej, a te raz zmie nił de cy zję. Je -
ste śmy prze ra że ni sta nem za -
awan so wa nia prac w Ja błon nie
– po wie dział w roz mo wie z lo kal -
nym por ta lem „Ja błon na Dla
Miesz kań ców” pre zy dent Le gio -
no wa Ro man Smo go rzew ski.
Wójt Ja błon ny tłu ma czy na Fa ce -
bo oku, że prze targ na wy ko na nie
pro jek tu zo stał już ogło szo ny.
– Pod sta wą do ogło sze nia te go
prze tar gu by ła opra co wa na jesz -
cze w ze szłym ro ku kon cep cja
prze bie gu tras ro we ro wych na te -
re nie gmi ny Ja błon na. (…) Zgod -
nie z kar tą wnio sku apli ka cyj ne go
na re ali za cję 14 km ście żek ro we -
ro wych ma my czas do koń ca ma -
ja 2018 ro ku – twier dzi wójt. Pre -
zy dent Smo go rzew ski nie po dzie -
la jed nak opty mi zmu Cho dor skie -
go, gdyż, jak stwier dził, sa mo

ogło sze nie prze tar gu nic nie zna -
czy. – W Le gio no wie uzgad nia li -
śmy pa rę ki lo me trów przez dwa
la ta, a pan wójt ma rok na zro bie -
nie pro jek tu, uzy ska nie po zwo le -
nia na bu do wę i wy ko naw stwo. To
dzi siaj jest już pra wie nie mo żli we
– pod su mo wu je Smo go rzew ski.

Bę dzie po zew zbio ro wy?
Rów nież bur mistrz No we go

Dwo ru Ma zo wiec kie go Ja cek Ko -
wal ski wy ra ża swo je za nie po ko je -
nie in for ma cją, że Ja błon na do -
pie ro przy stę pu je do prze tar gu
na pro jekt wy ko na nia ście żek.
– Ja so bie nie ży czę, że by miesz -
kań cy No we go Dwo ru z po wo du
czy je goś błę du stra ci li ta kie do fi -
nan so wa nie i mu sie li po kryć koszt
ca łej in we sty cji z wła snych po dat -
ków – po wie dział w jed nym z wy -
wia dów Ja cek Ko wal ski, któ re go
gmi na mo że stra cić 5,1 mln zł do -
fi nan so wa nia. – Je śli przez nie od -
po wie dzial ne dzia ła nia władz Ja -
błon ny gmi na Ra dzy min stra ci
choć zło tów kę do fi nan so wa nia,
a mo że stra cić po nad 8 mi lio nów,
nie po zo sta nie nam nic in ne go,
tyl ko po zwać gmi nę Ja błon na
i od zy skać na le żne kwo ty – od -
niósł się do tej sy tu acji Krzysz tof
Cha ciń ski, bur mistrz Ra dzy mi na.
– Je że li gmi ny stra cą do fi nan so -
wa nie, to wy stą pi my na dro gę po -
wódz twa cy wil ne go i bę dzie my
do cho dzić utra co nych ko rzy ści
od gmi ny Ja błon na – za po wia da
pre zy dent Le gio no wa Ro man
Smo go rzew ski. Rów nież po zo sta li
wło da rze mó wią w po dob nym to -
nie, praw do po dob ny więc bę dzie
po zew zbio ro wy. Smo go rzew ski
przy po mniał, że w grę wcho dzi 48
mln zł i stra szy, że bę dzie to rów -
no znacz ne z ban kruc twem gmi ny
Ja błon na.

Da riusz Bur czyń ski

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Jabłonna winowajcą

Przepadnie olbrzymia dotacja?
� Ogromna dotacja z unijnych funduszy na budowę przeszło 77 km ścieżek rowerowych w ośmiu gminach czterech powiatów jest zagrożona.
Winowajcą jest gmina Jabłonna, która jako jedyna jeszcze nie ma projektów rowerowych tras. Jeśli z jej powodu pozostali stracą
dofinansowanie, zapowiadają zbiorowy pozew, który może doprowadzić nawet do bankructwa Jabłonny.

W Legionowie
uzgadnialiśmy parę
kilometrów przez dwa
lata, a pan wójt ma rok
na zrobienie projektu,
uzyskanie pozwolenia
na budowę
i wykonawstwo. To dzisiaj
jest już prawie niemożliwe
– mówi prezydent
Legionowa.
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– Jest to miej sce nie tyl ko faj ne
do re kre acji, ale ta kże hi sto rycz -
ne. Po dru giej stro nie te go je zior -
ka stał do mek i w nim w trak cie
po wsta nia ze bra li się po wstań cy.

To tu po sta no wi li, że prze bi ją się
do Kam pi no su przez Wi słę. Ja
pa mię tam to miej sce sprzed 50
lat. Mo żna się by ło tu taj ką pać,
by ła czy sta wo da, cho ciaż peł na
pi ja wek i ki ja nek. Zi mą mie li śmy
tu ogrom ne lo do wi sko, a w la -
tach 70. nad le śnic two wy bu do wa -
ło ław ki i sza ła sy. Lu dzie przy cho -
dzi li, bi wa ko wa li, bie sia do wa li,

mi ło spę dza li czas. Do brze by by -
ło po wró cić do tych tra dy cji
– wspo mi nał ten te ren ja kiś czas
te mu by ły wi ce pre mier i za słu żo -
ny le gio no wia nin Alek san der Łu -
czak, któ ry co ja kiś czas or ga ni zu -
je ak cje sprzą ta nia je zior ka – dziś
już tyl ko oczka wod ne go.

Za ro śnię ty sta wik ma zmie nić
ob li cze

W po ło wie mar ca w Ze spo le
Szkół nr 1 przy ul. Za ko piań skiej
do szło do spo tka nia miesz kań ców
z sa mo rzą dow ca mi z re jo nu Bu -
kow ca. Przed sta wi cie le władz
przed sta wi li miesz kań com, co za -
mie rza ją zro bić w ich dziel ni cy.
Po ja wi ła się obiet ni ca re wi ta li za -
cji oczka wod ne go, wy zna cze nia
tras pie szych i ro we ro wych w kie -
run ku Ja błon ny. I tak, we dle za -
po wie dzi sa mo rzą dow ców, za ro -
śnię ty sta wik na tzw. le śni czów ce
już wkrót ce ma zmie nić swe ob li -
cze. Ist nie ją ce tam w prze szło ści
je zior ko wod ne, a obec nie

„oczko”, zo sta nie zre wi ta li zo wa -
ne, wo kół nie go ma po wstać
piasz czy sta pla ża i po ja wią się też
drew nia ne dom ki let ni sko we.

Czy wo da nie uciek nie?
Chce my spra wić, aby je zior ko

ży ło. Po łą czyć je z tra są ro we ro -
wo -pie szą. Ba jor ko pla nu je my
po głę bić i zro bić przy nim de li kat -
ną pla żę. Obok chce my zro bić
dwa za da szo ne dom ki, w któ rych
mo żna by by ło usiąść i od po cząć.
Za je zior kiem znaj du je się dro ga
w kie run ku Ja błon ny. Tam chce -
my stwo rzyć ko lej ną część tra sy
ro we ro wo -pie szej z urzą dze nia mi
do ćwi czeń – prze ko ny wał miesz -
kań ców na spo tka niu rad ny po -
wia tu Ja cek Fe li ga.

– Je że li sa mo rzą dy znaj dą pie -
nią dze na po głę bie nie te go sta wi -
ku, to i my po mo że my. Na to miast
jest ta ka mo żli wość, że przy pró bie
je go po głę bie nia wo da do resz ty
znik nie. 20–30 lat te mu wo da do -
cho dzi ła do te go zbior ni ka ka nał -

kiem od stro ny Bia ło łę ki. Te raz
jest tam tyl ko wo da za sto jo wa,
zbie ra ją ca się sa mo ist nie. I są
miej sca, na któ rych war stwy grun -
tu są nie prze pusz czal ne. W mo -
men cie prze bi cia się przez ta ką
war stwę, na gle to wszyst ko gdzieś
się roz pły wa. Trze ba by zro bić ba -
da nia geo lo gicz ne – stu dzi za pał
sa mo rzą dow ców nad le śni czy Nad -
le śnic twa Ja błon na Ste fan Tra czyk.

Je zior ko na wy bo ry?
Pro jekt re wi ta li za cji le gio now -

skiej le śni czów ki, któ ry po wsta je
w sta ro stwie, ma po noć być już
wkrót ce go to wy, zaś ca ła in we sty -
cja po win na zo stać zre ali zo wa na
przy fi nan so wym współ udzia le
trzech sa mo rzą dów, tj. Le gio no -
wa, Ja błon ny i sta ro stwa. Jed nak
nie po da no jesz cze ter mi nu re ali -
za cji. – Zbli ża ją się wy bo ry sa mo -

rzą do we, więc wy obraź nia nie któ -
rych rad nych i wło da rzy sa mo rzą -
do wych wzra sta. Lu dzie so bie wy -
obra ża ją, że po wsta nie w tym
miej scu ośro dek wy po czyn ko wy
z pięk ną piasz czy stą pla żą. A jest
to bzdu ra to tal na, gdyż nie ma
na to miej sca. Trze ba to miej sce
trak to wać ja ko ty po we do spa ce -
rów, ak tyw ne go spę dza nia cza su.
To wszyst ko. Po szedł bym w kie -
run ku ście żek edu ka cyj nych,
drew nia nych wiat do wy po czyn ku,
ła we czek, ale nie tzw. „pla ży”. To
tyl ko oczko wod ne i tam jest już
prze cież miej sce do le ża ko wa nia
– kwi tu je nad le śni czy Tra czyk.
Do da je, że te ren wo kół oczka
straż le śna mo że ob jąć mo ni to rin -
giem, aby unik nąć szyb kiej de wa -
sta cji po wsta łej tam przy szłej in -
fra struk tu ry.

DB

Oczko w lesie czeka przemiana

Mała plaża na Bukowcu?
� O planach rewitalizacji terenu wokół tzw. jeziorka w leśnej części Bukowca mówi się od lat. Ostatnio wspomnieli o nim samorządowcy
na spotkaniu z mieszkańcami, obiecując pogłębienie zbiornika, stworzenie wokół niego piaszczystej plaży, drewnianych domków letniskowych,
siłowni plenerowej, a także rowerowych szlaków. Czy miejsce to ma szansę powrócić do swoich najlepszych lat, kiedy to mieszkańcy masowo
tam przybywali i miło spędzali czas?

Ab sol went Or ta nez Uni ver si ty

w Qu ezon 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 pro win cji gór skiej i wio ski Ana po

przy na le żnej do Be nqu et Tri be, któ -

ra sły nie z da ru uzdra wia nia prak ty -

ko wa ne go i prze cho dzą ce go z po -

ko le nia na po ko le nie.

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. Dzia ła

na wszyst kich po zio mach ener gii

du cho wej li kwi du jąc ca łe spec trum

cho ro by. 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. 

LO THAR sku tecz nie po ma ga

w le cze niu wie lu cho rób. Mię dzy in -

ny mi:

• nowotworowych, chorobach

organów wewnętrznych

• prostacie, problemach

hormonalnych

• zapaleniu stawów, problemach

i zmianach reumatycznych

• chorobach układu nerwowego,

udarze mózgu, migrenie,

• problemach z krążeniem,

chorobach kobiecych

• bólach kręgosłupa, drętwienie

rąk i nóg

Przyjmuje na Zaciszu, ale

możliwe są też wizyty domowe czy

w innych wybranych przez pacjenta

miejscach.

Zapisy i informacje
w godz. od 9 do 19

pod numerami
tel.: 22 679-22-47,

605 324 865, 605 177 007.
Więcej informacji:

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Na Za ci szu przyj mu je uzdro wi ciel LO THAR C. METZ
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Ludzie
tu przychodzili,
biwakowali, biesiadowali,
miło spędzali czas.
Dobrze by było powrócić
do tych tradycji
– wspominał zasłużony
legionowianin Aleksander
Łuczak



Wszyst ko za czę ło się po noć
od pi sma miesz kań ców, któ re tra -
fi ło do wój ta i prze wod ni czą ce go
ra dy gmi ny, w spra wie wy po wie -
dze nia się na te mat ewen tu al ne go
przy łą cze nia gmi ny Wie li szew
do me tro po lii war szaw skiej,
a pod któ rym pod pi sa ło się po -
nad 800 miesz kań ców. Na stęp nie
prze wod ni czą cy Mar cin Fa bi siak
wraz z rad ny mi Ar tu rem Mięt -

kiem i Ra fa łem Do nar skim zło ży -
li pro jekt uchwa ły na nad zwy czaj -
ną se sję ra dy gmi ny Wie li szew,
czym wy wo ła li kon ster na cję
wśród nie któ rych rad nych.

„Kto te pod pi sy zbie rał?”
Czte rech rad nych mia ło wąt pli -

wo ści. By li śmy za sko cze ni ta kim
nie ocze ki wa nym i na głym try bem
wpro wa dza nia tej uchwa ły. Ja do -

sta łem ten pro jekt na pół go dzi ny
przed se sją – po wie dział Edwin
Ze zoń. – Ma my po dej mo wać
uchwa łę re fe ren dal ną, a to nie jest
zwy kłe ku pie nie cu kier ków
w skle pie, tym cza sem rad ni nie
ma ją pod sta wo wych ma te ria łów!
– obu rzał się rad ny Ze zoń, wska -
zu jąc na je go zda niem po li tycz ną
ini cja ty wę zbie ra nia pod pi sów
pod re fe ren dum. – Rad ni skła da -
ją cy ten pro jekt ar gu men to wa li,
że jest gru pa ośmiu set osób, któ ra
pod pi sa ła się za re fe ren dum. Tyl -
ko, kto te pod pi sy zbie rał? A dla -
cze go nie zbie ra no pod pi sów
w Mi cha ło wie Re gi no wie? – za -
sta na wiał się Ze zoń, któ ry do dał,
iż we dług je go wie dzy ini cja to rem
zbie ra nia pod pi sów był sam Mar -
cin Fa bi siak, któ ry jest jed no cze -
śnie prze wod ni czą cym PO
na Wie li szew, a za ra zem do brym
zna jo mym rzecz ni ka PO Ja na
Grab ca. Sam za in te re so wa ny od -
pie ra jed nak te za rzu ty. – Pod pi sy
tra fi ły do wój ta, a ja za tą ak cją

nie sta łem. I tak na praw dę pod pi -
sy, któ re ze swo jej ini cja ty wy ze -
bra li miesz kań cy, by ły bodź cem
dla nas rad nych, że by dzia łać w tej
spra wie – mó wi Mar cin Fa bi siak.

Prze ciw ni kam pa nii na wzór
Le gio no wa

Osta tecz nie za pod ję ciem
uchwa ły by ło 11 rad nych, trzech
się wstrzy ma ło, a prze ciw ny był
tyl ko Edwin Ze zoń, któ ry uwa ża,
że na re fe ren dum jest jesz cze
za wcze śnie. Tym sa mym miesz -
kań cy pój dą do urn w nie dzie lę
4 czerw ca i od po wie dzą na jed no
py ta nie: „Czy jest Pan/Pa ni
za tym, że by mia sto st. War sza wa,
ja ko me tro po li tar na jed nost ka sa -
mo rzą du te ry to rial ne go, ob ję ła
Gmi nę Wie li szew?”. Jak wy li czy ła
szyb ko skarb nicz ka gmi ny, koszt
prze pro wa dze nia re fe ren dum to
oko ło 15 tys. zł. Jed nak, na co
zwró cił uwa gę rad ny Ze zoń, to
tyl ko koszt zor ga ni zo wa nia sa me -
go re fe ren dum, nie zo sta ły bo -

wiem wy li czo ne kosz ty sa mej
kam pa nii re fe ren dal nej. A ja ka
ona bę dzie? Na se sji rad ni sta -
now czo pod kre śla li, że nie mo że
być ona stron ni cza, jak oce nia ją
kam pa nię w Le gio no wie.

– Re fe ren dum w Le gio no wie nie
mia ło nic wspól ne go z sa mo rzą -
dem. To by ła ty po wa po li ty ka, je że -
li głów ne ha sło po sła PO brzmi
„Nie od da my Le gio no wa Ka czyń -
skie mu”, to chy ba spra wa jest ja -
sna. Te go ty pu agi ta cji so bie nie ży -
czy my – ko men tu je in ny wie li szew -
ski rad ny. Rad ny Edwin Ze zoń
pro po nu je, aby wy dru ko wać bro -
szur kę in for ma cyj ną, w któ rej plu -
sy i mi nu sy wpro wa dze nia me tro -
po lii przed sta wi li by za rów no zwo -
len ni cy, jak i prze ciw ni cy wpro wa -
dze nia tzw. usta wy Sa si na. – Kam -
pa nia re fe ren dal na bę dzie mia ła
zu peł nie in ny cha rak ter niż w Le -
gio no wie. Zresz tą to wy raź nie zo -
sta ło za ak cen to wa ne na se sji. Ma
być kam pa nią in for ma cyj ną – mó -
wi Mar cin Fa bi siak. DB
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Wieliszew wypowie się w sprawie metropolii
� Po Legionowie i Nieporęcie, przyszedł czas na Wieliszew. W niedzielę 4 czerwca mieszkańcy tej gminy pójdą do urn wyborczych, żeby
odpowiedzieć na pytanie „Czy jest Pan/Pani za tym, żeby miasto st. Warszawa, jako metropolitarna jednostka samorządu terytorialnego, objęła
Gminę Wieliszew?”. Uchwałę taką dość nieoczekiwanie podjęli radni na sesji nadzwyczajnej. Niektórzy z nich, wręcz nie kryli zdziwienia, że taki
projekt uchwały trafił pod obrady…



No wa in we sty cja pro wa dzo na
przez miej ską spół kę KZB od sa -
me go po cząt ku nie by ła obo jęt na
miesz kań com osie dla Pia ski. Jej
prze ciw ni cy no wy blok na zwa li
„plom bą” wci śnię tą w sta re blo -
ko wi ska i trze ba przy znać, że coś
w tym jest…

Zwo len ni cy i prze ciw ni cy
Prze ciw ko po wsta niu blo ku

przez dłu gi czas pro te sto wał ko -
mi tet miesz kań ców wspól not Ze -
grzyń ska 31,37 oraz 55. Pro te stu -
ją cy chcie li, aby – zgod nie z pier -
wot ny mi pla na mi osie dla
– na dział ce po tocz nie na zy wa nej
„kle pi skiem” po wsta ła wy łącz nie
in fra struk tu ra osie dlo wa, tzn.
przy chod nia le kar ska, żło bek,
klub se nio ra, klub mło dzie żo wy,
bo iska, park re kre acyj ny oraz no -
we par kin gi dla sa mo cho dów.
Obu rze nie bu dzi ło na to miast bu -
do wa nie przez mia sto blo ku
z miesz ka nia mi na sprze daż. We -
dług uzy ska nej przez miesz kań -
ców opi nii praw nej – gmi na nie

ma pra wa w ogó le bu do wać
miesz kań na sprze daż, bo nie na -
le ży to do jej za dań wła -
snych. I tak, pod czas gdy jed ni
pro te sto wa li, in ni cie szy li się
i prze ko ny wa li, że w bu dyn ku po -
wsta nie no we przed szko le oraz
przy chod nia zdro wia. No wa in we -
sty cja – choć znacz nie do gę ści ła

za bu do wę miesz ka nio wą w tym
miej scu – zy ska ła też nie ma łą licz -
bę zwo len ni ków. Wy ka za ły to
cho cia żby li sty po par cia, któ re

zbie rał rad ny Pa weł Gła żew ski,
a pod któ ry mi po dob no pod pi sa ło
się oko ło 400 miesz kań ców.

Przed szko le, przy chod nia
i klub se nio ra

Wła śnie koń czo ny czte ro kon -
dy gna cyj ny bu dy nek za ofe ru je 30
miesz kań, w tym sześć ka wa le -
rek, 12 lo ka li dwu po ko jo wych,
dzie więć trzy po ko jo wych i trzy
czte ro po ko jo we. Je go lo ka to rzy
bę dą mo gli zo sta wić sa mo chód
w par kin gu pod ziem nym, li czą -
cym 45 miejsc. Po nad to na par te -
rze bu dyn ku, w tzw. czę ści usłu -
go wej, po wsta nie przed szko le
„We so łe sów ki” z 60 miej sca mi
dla ma lu chów. Znaj dzie się też
miej sce dla przy chod ni zdro wia
„Puls”, któ ra obec nie mie ści się
nie opo dal w jed nym z bla sza ków,
któ re już wkrót ce też znik ną
z kra jo bra zu te go osie dla, gdyż
pry wat ny de we lo per po sta wi tam
nie du ży blok. Przed blo kiem
prze wi dzia nych też jest 25 miejsc
par kin go wych, któ re bę dą słu ży ły

nie tyl ko miesz kań com, ale za -
pew ne też wszyst kim ro dzi com
do wo żą cym dzie ci do przed szko -

la, a ta kże pa cjen tom ko rzy sta ją -
cym z przy chod ni.

– Umiesz cze nie w bu dyn ku
osie dlo we go klu bu se nio ra,
przed szko la dla 60 dzie ci oraz za -
bez pie cze nie od po wied nio prze -
stron ne go i no wo cze sne go lo ka lu
dla przy chod ni „Puls” jest re ali za -
cją ocze ki wań miesz kań ców osie -
dla. Od sze ściu lat ubie ga łem się
o to, aby tak się sta ło. Nie ste ty
nie uda ło się umie ścić na tej
dział ce (zmniej sza jąc dłu gość bu -
dyn ku) bo iska dla dzie ci młod -
szych lub pla cu za baw. Ta część
osie dla Pia ski prze ży wa dru gą
mło dość, nie ste ty nie przy by wa
ogól no do stęp nych, gmin nych
miejsc re kre acyj nych z prze zna -
cze niem dla dzie ci. Te ren, na któ -
rym sta nął blok, był na osie dlu
ostat nią gmin ną dział ką, na któ rej
bo isko lub plac za baw mo żna by ło
wy bu do wać – pod su mo wu je in we -
sty cję rad ny Jó zef Dzie dzic.

DB

„Osiedle Piaski przeżywa drugą młodość”

Apartamentowiec wokół blokowisk
� Budowa czterokondygnacyjnego budynku przy al. 1 Dywizji Zmechanizowanej na Piaskach w Legionowie ma się ku końcowi. Blok z 30
mieszkaniami, 45 podziemnymi miejscami parkingowymi, osiedlowym klubem seniora, przedszkolem, a także przychodnią zdrowia ma już
elewacje, a wewnątrz i wokół budynku trwają ostatnie prace wykończeniowe.
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Przed blokiem
przewidzianych też jest 25
miejsc parkingowych,
które będą służyły nie
tylko mieszkańcom, ale
zapewne też wszystkim
rodzicom dowożącym
dzieci do przedszkola,
a także pacjentom
korzystającym
z przychodni.

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



OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

DOM I OGRÓD
·Oferujemy drewno elewacyjne, podłogowe,
tarasowe oraz panele ogrodzeniowe z litego
drewna najwyższej klasy A/B. Adres: 05-126
Stanisławów Pierwszy, ul. Przys zł ość 111. Tel.
509-060-774, www.sklep.abm-z.pl

BUDOWLANE
·AA Remont A-Z Osobiście 792-520-035

FINANSE
·Biuro rachunkowe – KPiR, ryczałt, dojazd
500-798-266

KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym

kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż

chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?

zapytania@kancelarie-doradcze.pl

KKRREEDDYYTTYY  II PPOOŻŻYYCCZZKKII  WWIIEELLOORRAATTAALLNNEE  DDLLAA
WWSSZZYYSSTTKKIICCHH..  TTEELL..  660088  ––  554411--227722

·Pomoc w trudnych sytuacjach finansowych TEL.
501-286-776

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
·Firma zatrudni Panów do sprzątania
zamkniętych osiedli mieszkaniowych na
Białołęce, praca od zaraz, tel. 603-924- 842
·Panie do sprzątania po budowie. Stawka 10 zł/h
netto. Tel. 608-499-315
·Panowie do prac porządkowych 10 zł/h netto.
Tel. 608-499- 261
·PILNIE!!!Panowie – prace ogólnobudowlane.
Stawka 12 zł/h. Tel. 881-043-058
·Prace ogólnobudowlane – panowie. Tel.
608-499-261

·Prace porządkowe dla Panów na budowie.Tel.
881-043-058

·Sprzątanie po budowie dla Pań Tel.
694-480-349

·Zatrudnię kierowcę kat. CE, Czosnów
tel. 795-556-677

·Zatrudnimy opiekunki, opiekunki środowiskowe
i inne z doświadczeniem w opiece nad seniorami
i niepełnosprawnymi. Tel. 669-980-003

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

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·Działka 2000 m2 z możliwością budowy domów
jednorodzinnych. Kształt – kwadrat. W tym
1000 m2 zalesiona. Dojazd do nieruchomości
z dwóch stron, od ul. Spokojnej i ul. Wąskiej.
Główny dojazd zapewnia droga na zasadzie
służebności. Posesja ogrodzona – siatka. Media:
prąd – siła, studnia wiercona. Wodociąg
w drodze. Księga wieczysta na działkę
i służebność dojazdu. Zapraszam do obejrzenia.
Lokalizacja: Wysychy gm. Zabrodzie, kierunek
Warszawa – Wyszków. 44 km od Warszawy.
508-385-718

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

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
·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
·Mycie okien, sprzątanie. 723-877-462
·ZJAZD-projekt, 660-678-810

Firma ogrodnicza 
zatrudni

pracowników 
do pracy 

w terenie.
607-617-744

Ubez pie czy cie le naj chęt niej
wi dzie li by swo ich klien tów je dy -
nie ja ko płat ni ków skła dek. Kie -
dy ubez pie czo ne mu lub po szko -
do wa ne mu w wy pad ku na le ży
za pła cić od szko do wa nie, za czy na
się pro blem. Ubez pie czy cie le
zna ją ró żne sztucz ki, by nie wy -
pła cić ani gro sza…

Oso bom, któ rym ubez pie czy -
cie le za ni ża ją wy so ko ści kwot od -
szko do wań, po ma ga wła śnie Fun -
da cja Lex Spe cia lis. Je śli je steś
oso bą po szko do wa ną w wy pad ku
dro go wym, w pra cy, pa dłeś ofia rą
błę du me dycz ne go lub do zna łeś
szko dy w wy ni ku upad ku – zgłoś
się po BEZ PŁAT NĄ PO MOC.
Ze sta ty styk są do wych wy ni ka, że
kwo ty od szko do wań wy pła ca nych
do bro wol nie przez ubez pie czy cie -
li są na wet czte ro krot nie ni ższe
niż uzy ski wa ne wy ro kiem są do -
wym. Nie po zwól ode brać so bie
na le żnych Ci pie nię dzy!

Zła ma nie czy trwa ła szko da?
Fun da cja po ma ga w spra wach

od mo wy wy pła ty od szko do wa nia
w przy pad ku nie wiel kich szkód
jak drob ne zła ma nia, zwich nię -
cia, ura zy, ale rów nież w przy -
pad ku za ni ża nia przez le ka rzy
ubez pie czy cie li pro cen to we go
uszczerb ku na zdro wiu. Ró żni ce
w mo żli wym od szko do wa niu mo -
gą być ko lo sal ne!

Nie pod pi suj cie ugo dy!
W jed nej ze spraw ubez pie -

czy ciel wy pła cił kwo tę ty siąc zł
oraz za pro po no wał ugo dę
przy do pła cie mar nych 500 zł.
W wy ni ku dzia łań fun da cji do -
pła cił kwo tę pię ciu ty się cy zł
a po skie ro wa niu spra wy do są -
du po szko do wa ny mo że li czyć
na kwo tę dwu dzie stu ty się cy zł
do pła ty. Pod pi su jąc ugo dę bez
po mo cy praw nej stra cił by mnó -
stwo pie nię dzy!

Krew ny umarł w wy pad ku?
Wie lu ubez pie czy cie li od ma -

wia wy pła ty za dość uczy nie nia
za śmierć krew ne go z wy pad ku
dro go we go przed 2008 ro kiem,
po mi mo że Sąd Naj wy ższy na ka -
zał w wie lu orze cze niach wy pła tę
pie nię dzy na rzecz człon ków ro -
dzin ofiar wy pad ków.

Masz do nich pra wo! Je że li
spo tkał Cię po dob ny pro blem
lub od nio słeś ob ra że nia i nie za -
wia do mi łeś ubez pie czy cie la
– zgłoś się do nas. Na si praw ni cy
i kon sul tan ci udzie lą Ci po trzeb -
nej bez płat nej po ra dy lub bez -
płat nie spo rzą dzą pi smo do
ubez pie czy cie la.

„Fun da cja Lex Spe cia lis”
ul. Górczewska 200 m.17,

01-460 War sza wa
tel. 667-292-145

of fi ce@fun dlex.pl,
www.fun dlex.pl

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?
� Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Zgłoś się do nas. Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci
należne pieniądze!
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RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 666-900-333

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 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



OR LEN War saw Ga mes to nie -
spo ty ka ne w ska li kra ju wy da rze nie
spor to we, w któ rym uczest ni czyć
bę dzie mógł ka żdy, bez wzglę du
na wiek i po ziom swo jej ak tyw no ści
spor to wej. Uni kal ne atrak cje po -
wią za ne z naj bar dziej po pu lar ny mi
dys cy pli na mi spor tu w Pol sce po -
zwo lą przy bli żyć uczest ni kom za sa -
dy obo wią zu ją ce w po szcze gól nych
kon ku ren cjach i spraw dzić swo je
pre dys po zy cje do ich upra wia nia.
To wszyst ko pod czuj nym okiem
mi strzów olim pij skich, człon ków
Gru py Spor to wej OR LEN.

Bie gam Bo Lu bię
Jed ną z głów nych atrak cji bę dzie

Mar szo bieg Bie gam Bo Lu bię, or ga -
ni zo wa ny wspól nie z Pro gra mem
Trze cim Pol skie go Ra dia. 3333 oso -
by wy star tu ją w pa miąt ko wych ko -
szul kach na trzy ki lo me tro wej tra sie
wio dą cej przez Ła zien ki Kró lew -
skie i ul. My śli wiec ką, aby na stęp -
nie wró cić na me tę u stóp Zam ku
Ujaz dow skie go.

Sportowe atrakcje dla ka żde go
Po ło żo ne na te re nie Par ku Agry -

ko la sta dion i bie żnia sta ną się are -
ną zma gań naj młod szych spor tow -
ców w ra mach za wo dów „Lek ko -
atle ty ka dla ka żde go”. Po za koń -

czo nych za wo dach, od godz. 14:30,
ka żdy chęt ny pod okiem in struk to -
rów bę dzie mógł spró bo wać swo ich
sił w tech nicz nych dys cy pli nach lek -
ko atle tycz nych.

Z ko lei słyn ny zjazd na uli cy
Agry ko la sta nie się miej scem ry wa -
li za cji long bo ar dów i po cho dzą cych
z No wej Ze lan dii trzy ko ło wych po -
jaz dów ty pu Drift Tri ke. Do dat ko -
wo, pod czas OR LEN War saw Ga -
mes w stre fie spor tów miej skich po -
wsta nie ska te park, w któ rym bę dzie
mo żna wziąć lek cję na uki jaz dy
na de sce. 

Rów nież fa ni gier ze spo ło wych
znaj dą coś dla sie bie. Pił ka no żna
za pre zen tu je się w dwóch od sło -
nach: bub ble fo ot ball, gdzie za wod -
ni cy pod czas roz gry wek za ło żą wy -
peł nio ne po wie trzem ku le oraz fre -
esty le fo ot ball w for mie warsz ta tów
i po ka zów ewo lu cji pił kar skich.
Stre et ball – ulicz na wer sja ko szy -
ków ki okra szo na bę dzie po ka zem
wsa dów Ra fa ła „Lip ka” Li piń skie -
go oraz kon kur sem rzu tów za 3
punk ty. Na to miast na bo isku
do siat ków ki od bę dą się lek cje WF -
-u z Mi strzem, czy li roz gryw ki i za -
ję cia ze zna ny mi spor tow ca mi.

Ko lej ną stre fą pod czas ro dzin -
ne go pik ni ku or ga ni zo wa ne go
przez PKN OR LEN bę dzie stre fa
spor tów si ło wych, a więc ogól no -
do stęp ne tre nin gi i za wo dy cross -
fit, po ka zy stre et wor ko ut oraz za -
ję cia Bo ot Camp Po wer Tra ining.
Mi ło śni cy pre cy zji w spor to wej ry -
wa li za cji bę dą mo gli spró bo wać
swych sił w spor tach skan dy naw -

skich jak na przy kład bo ule, czy
fiń skie krę gle.

Gwiaz dy na sce nie
Oprócz spor to wych wy zwań

i spo tkań z mi strza mi olim pij ski mi
wy da rze niu to wa rzy szyć bę dą kon -
cer ty gwiazd pol skiej sce ny mu zycz -
nej. Do bór ar ty stów, któ rzy wy stą -
pią na spe cjal nie wy bu do wa nej sce -
nie u pod nó ża Zam ku Ujaz dow -
skie go, nie jest przy pad ko wy:
na im pre zie nie mo gło choć by za -
brak nąć Jac ka Me zo Me je ra, na co
dzień szyb kie go bie ga cza ama to ra
z re kor dem ży cio wym w ma ra to nie

na po zio mie 2 go dzin i 48 mi nut.
Pod czas OR LEN War saw Ga mes
na pew no usły szy my kil ka naj now -
szych utwo rów, w któ rych Me zo
do sko na le łą czy pop z hip -ho pem.

Ko lej ną gwiaz dą bę dzie Sar sa,
zna na z te le wi zyj nych ta lent shows
wszech stron na gwiaz da mło de go
po ko le nia oraz Na ta lia Ny kiel,
obec nie naj go ręt sze na zwi sko
na pol skiej sce nie mu zycz nej. 

Na ko niec im pre zy wy stą pi le -
gen dar ny ze spół Va rius Manx &
Ka sia Stan kie wicz. Ra zem za bio rą
uczest ni ków pik ni ku na wspól ną
mu zycz ną pod róż po pio sen kach,

któ re przez wie le lat oku po wa ły
pierw sze miej sca wszyst kich pol -
skich list prze bo jów. Jak pod kre śla
Ka sia, nie wy obra ża so bie ży cia bez
spor tu: – Uwiel biam wszel kie ak -
tyw no ści, któ re an ga żu ją nie tyl ko
cia ło, ale ta kże mózg, a ćwi cze nia
ze ste pem są jed ny mi z mo ich ulu -
bio nych.

OR LEN War saw Ga mes od bę -
dzie się w so bo tę się 22 kwiet nia
na te re nach war szaw skiej Agry ko -
li. Za pra sza my od go dzi ny 11.00.
Wstęp wol ny. Wię cej in for ma cji
na www.or len ma ra thon.pl.

(red)

Spor to wa ener gia i gwiaz dy pol skiej mu zy ki na OR LEN War saw Ga mes
�Wiel ki mi kro ka mi zbli ża się naj więk sze spor to we wy da rze nie tej wio sny czy li OR LEN War saw Ga mes, ro dzin ny pik nik otwar ty dla wszyst kich
miesz kań ców War sza wy. Wy da rze nie od bę dzie się w ra mach Na ro do we go Świę ta Spor tu i po prze dzi zma ga nia bie ga czy na naj więk szej im pre -
zie bie go wej w Pol sce – OR LEN War saw Ma ra thon. Pod czas ca ło dnio we go pik ni ku, któ ry od bę dzie się w so bo tę 22 kwiet nia na te re nie Par ku
Agry ko la, wy stą pią gwiaz dy pol skiej sce ny mu zycz nej: Me zo, Sar sa, Na ta lia Ny kiel i Va rius Manx & Ka sia Stan kie wicz.
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– Za pla no wa ły śmy zro bić tu ma łą
pro me na dę, dep tak spa ce ro wy.
Mnó stwo lu dzi z ca łej oko li cy cho -
dzi na targ, nie ma ją gdzie od po -
cząć, więc ła wecz ki się przy da dzą.
Cze ka nas wy mia na lam pio nów
i ca łej na wierzch ni, bo też jest nie -
cie ka wa. Po szłam z tym po my słem
do pre zy den ta, a on mi dał „zie lo ne
świa tło” i po wie dział, że by ze brać
pod pi sy. Jest ak cja i ka żdy się cie szy
– mó wi Zo fia Rost kow ska z ra dy
osie dla Ja giel loń ska.

Miesz kań cy wy ra ża li oba wy
Jak prze ko nu je Be ata Woź niak,

kie row nicz ka ad mi ni stra cji osie dla
Ja giel loń ska, ra da osie dla bar dzo
ści śle współ pra cu je z miej ski mi
urzęd ni ka mi i na le ga, że by oko -
ło 200-me tro wy od ci nek zy skał no -
wy chod nik, za ko la na ła wecz ki,
a ta kże schlud ne lam py oświe tle nio -
we. – Po mię dzy so sna mi zo sta ła by
po sta wio na si łow nia ze wnętrz na,

ma być rów nież zro bio ny zie lo ny
za ką tek, więc by ło by to faj ne miej -
sce na wy po czy nek – mó wi Be ata
Woź niak. Oko licz ni miesz kań cy
przy oka zji zbie ra nia pod pi sów wy -
ra ża li też oba wy. Mar twi li się i za -
da wa li py ta nia: czy bę dzie tu dro ga
prze lo to wa, tak jak to mo że mieć
miej sce w przy pad ku roz wa ża nej
bu do wy łącz ni ka na nie od le głej
ul. Hu ba la, któ ra w nie da le kiej
przy szło ści mo że stać się „prze bit -
ką” z bar dzo ru chli wej uli cy So wiń -
skie go w Kró lo wej Ja dwi gi. Jed nak
po my sło daw cy uspo ka ja li za nie po -
ko jo nych tłu ma cząc, że cho dzi wy -
łącz nie o coś na wzór pro me na dy.
– Nie dro ga a dep tak jest ce lem ra -
dy osie dla oraz spół dziel ni – mó wi
Be ata Woź niak.

Ze bra li 300 pod pi sów
Pó ki co or ga ni za to rzy ze bra li

ok. 300 pod pi sów. Po mysł ten po -
pie ra ją rów nież rad ni z te go okrę -

gu. – Ko lej ny świet ny po mysł człon -
ków ra dy osie dla Ja giel loń ska. Ciąg
pie szy łą czą cy ul. So wiń skie go
z Kró lo wej Ja dwi gi jest chęt nie wy -
ko rzy sty wa ny przez miesz kań ców.
Pierw sza ak cja zbiór ki pod pi sów
po ka za ła, jak du żym za in te re so wa -
niem cie szy się po mysł mo der ni za -
cji na wierzch ni, wy mia ny oświe tle -
nia, a ta kże usta wie nia no wych ła -
wek . Zaw sze bę dę wspie rał te go ty -
pu ini cja ty wy. Tym bar dziej że
współ pra ca z ra dą osie dla Ja giel loń -
ska, ad mi ni stra cją SMLW, a ta kże
urzę dem ukła da się bar dzo do brze
– mó wi rad ny Prze my sław Ci choc ki,
któ ry jed no cze śnie wy ra ża na dzie ję,
że uda się wy go spo da ro wać pie nią -
dze na ten cel jesz cze z te go rocz ne -
go bu dże tu. – Ini cja ty wa zo sta ła po -
par ta rów nież przez pre zy den ta i to
cie szy. Przed na mi wnio sek do urzę -
du z ze bra ną li stą pod pi sów, wy ce -
na oraz pro jekt – pod su mo wu je
rad ny. DB

Pierwszy w Legionowie?

Deptak z prawdziwego zdarzenia
� Już wkrótce pomiędzy ul. Sowińskiego a Królowej Jadwigi może powstać niewielka, ale najprawdopodobniej pierwsza w mieście,
promenada dla pieszych. Nieopodal znalazłoby się też miejsce na siłownię plenerową i zielony zakątek. Inicjatorami tego przedsięwzięcia są
członkowie rady osiedla Jagiellońska, którzy do tej pory zebrali ok. 300 podpisów pod swoją inicjatywą.




