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Pociągi tylko do Gdańskiej

Tańsze bilety
 Dla mieszkańców Legionowa korzystających z transportu publicznego pojawiły się
ostatnio dwie wiadomości – jak to często w życiu bywa – dobra i zła. Zła to skrócenie
trasy pociągów do dworca Gdańskiego, dobra to obniżenie cen biletów ZTM.
ogłosiły zmiany w taryfie przewozowej ZTM – bilety 30-dniowe
będą tańsze o 30 zł. Wróci bilet
trzydniowy, pojawią się bilety grupowe i konferencyjne. Bilet 30dniowy imienny na dwie strefy będzie kosztował od połowy roku 180 zł, a nie jak dotąd 210,
a 90-dniowy stanieje z 536 zł
na 460 zł. Pojawią się bilety jed-

Na początku
marca władze Warszawy
ogłosiły zmiany w taryfie
przewozowej ZTM
– bilety 30-dniowe będą
tańsze o 30 zł.

Nic nie wyszło z postulowanych
przez mieszkańców zmian dotyczących komunikacji autobusowej. Mieszkańcy chcieli poprowadzenia linii autobusowej do metra
Młociny, a także tradycyjnie jak
co roku zgłaszali wniosek przystąpienia Legionowa do pierwszej
strefy biletowej. Niestety, autobusu do metra na Młocinach nie będzie. ZTM odmawia powołując
się na ograniczoną przepustowość
młocińskiej pętli. Na razie też widoki na pierwszą strefę biletową

są dość mgliste. Wejście do strefy
kosztowałoby miasto około 10–11
mln zł, a to – jak szacuje ratusz
– suma zbyt wysoka. Z drugiej
strony, jeśli niebawem Legionowo
znajdzie się w granicach metropolii warszawskiej, komunikacja
może być tańsza.

Taniej w drugiej strefie
Zresztą od czerwca i tak – jak
wszystko na to wskazuje – ma być
taniej także w 2. strefie. Na początku marca władze Warszawy

norazowe przesiadkowe szkolne
dla dziesięciu podróżujących
za 22 zł, bilet konferencyjny, powróci także bilet trzydniowy w cenie 36 zł w pierwszej strefie i 57 zł
w I i II strefie. Do obniżki
na okresowe bilety trzeba dodać
finansowaną z budżetu miasta
zniżkę na Kartę Legionowianina,
a wyjdzie na to, że będzie już całkiem znośnie i przestanie się kalkulować
kupowanie
biletów I strefy i kombinowanie z jaz-

dokończenie na stronie 2

Zapraszamy do współpracy mieszkańców. Nie zwracamy materiałów niezamawianych.
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustowania nadesłanych materiałów oraz
opatrywania ich własnym tytułem. Nie odpowiadamy za treść reklam i ogłoszeń.

dokończenie ze strony 1
dą jednego przystanku „na gapę”.
Zmiany
zostaną
poddane
pod głosowanie warszawskich
radnych. Jeżeli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, nowe taryfy zostaną wprowadzone od 1 czerwca.

Pociągi tylko do Gdańskiego
Wcześniej, bo już 12 marca,
wejdzie nowy rozkład jazdy pociągów KM i S9, zakładający skrócenie tras do stacji Warszawa Gdańska spowodowane planowanym
przez kolej od dawna remontem
torów między dworcami Gdańskim i Zachodnim.
Niby zmiana nie powinna być aż
tak dotkliwa, bo przecież
na Gdańskim można się przesiąść
do
autobusów,
tramwajów
i do metra, ale czas dojazdu
zwłaszcza dla tych, którzy dojeżdżali dotąd pociągami bezpośrednio do stacji Koło, czy Kasprzaka może się jednak nieco wydłużyć, choć oczywiście to „nieco”
trudno jest dokładnie oszacować.
Do Dworca Zachodniego będzie
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Tańsze bilety

(wk)

Nowy blok przy Broniewskiego niemal pewny

 Prawie czyni wprawdzie pewną różnicę, ale wszystkie znaki na niebie, ziemi
i przede wszystkim na urzędniczych decyzjach zdają się świadczyć, że blok na terenie
dawnych kortów przy Broniewskiego jednak powstanie.
Wygląda na to, że prezes SML-W Szymon Rosiak będzie bliżej
realizacji swego marzenia o legionowskim Manhattanie. Mimo protestów mieszkańców, wbrew argumentom o zgubnym w dłuższej
perspektywie wpływie dogęszczania na komfort życia najbardziej
już zagęszczonego miasta w Polsce,
blok przy Broniewskiego jednak
powstanie. Bo przecież – jak argumentują władze spółdzielni – „ludzie nie mają gdzie mieszkać”.

Przypomnijmy. Pomysł na budowę bloku na faktycznie zaniedbanym i dość odstraszającym placu
po dawnych kortach tenisowych
i boisku do koszykówki pojawił się
w 2013 roku. Niemal natychmiast
zaczęły się protesty mieszkańców,
którzy notabene zostali poniekąd
ukarani za torpedowanie wcześniejszych pomysłów na zagospodarowanie tego terenu. Spór się
toczył, sprawę omawiała rada miasta, przyjeżdżały ekipy telewizyjne,
mieszkańcy organizowali wiece,
pikniki, zbierali podpisy. A tymczasem SML -W robiła swoje. Mimo odwołań ze strony mieszkańców i lokatorskich stowarzyszeń
po roku od złożenia wniosku dostała pozwolenie na budowę,
a w lutym ogłosiła przetarg na postawienie budynku. Ma więc
przy Broniewskiego stanąć blok
częściowo trzy-, częściowo pięciopiętrowy z 73 mieszkaniami oraz

Pomysł
na budowę bloku
na faktycznie
zaniedbanym i dość
odstraszającym placu
po dawnych kortach
tenisowych i boisku
do koszykówki pojawił się
w 2013 roku. Niemal
natychmiast zaczęły się
protesty mieszkańców.
parkingiem podziemnym na 76 samochodów. Przetarg ma zostać
rozstrzygnięty w trzecim tygodniu
marca, a przewidywany okres wykonania robót budowlanych to
kwiecień 2017 – wrzesień 2018.
A może tradycyjnie znajdzie się
na parterze jakiś lokalik pod wynajem dla banku, który całkowitym przypadkiem kupi ktoś z rodziny prezesa, kto takiego jeszcze
(wk)
nie posiada?

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!
Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedynie jako płatników składek. Kiedy ubezpieczonemu lub poszkodowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wypłacić ani grosza…
Osobom, którym ubezpieczyciele zaniżają wysokości kwot odszkodowań, pomaga właśnie Fundacja Lex Specialis. Jeśli jesteś
osobą poszkodowaną w wypadku
drogowym, w pracy, padłeś ofiarą
błędu medycznego lub doznałeś
szkody w wyniku upadku – zgłoś
się po BEZPŁATNĄ POMOC.
Ze statystyk sądowych wynika, że
kwoty odszkodowań wypłacanych
dobrowolnie przez ubezpieczycieli są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądowym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!

redaktor naczelny: Krzysztof Katner
zastępca: Katarzyna Chodkowska
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można za to nadal dojechać korzystając z pociągów SKM linii S3
lub linii „lotniskowej” KM.
Remont jest zakrojony na dość
dużą skalę. Zmodernizowane mają zostać tory, wiadukty i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Trzy stacje zostaną przebudowane, powstaną też dwie nowe.
Po remoncie stacja Warszawa Kasprzaka zmieni nazwę na Wola,
zaś stacja Koło stanie się stacją
Warszawa Młynów. Nowa stacja
o nazwie Warszawa Koło powstanie w okolicy ul. Obozowej, przybędzie też przystanek Warszawa
Powązki. Modernizacja obejmie
także dość zgrzebny peron nr 8
na stacji Warszawa Zachodnia,
z którego odjeżdżają pociągi
w
kierunku
Legionowa.
Na wszystkich stacjach linii powstaną nowe perony z wiatami,
oświetleniem, ławkami, tablicami
informacyjnymi i windami.
Ograniczenie ruchu pociągów
pomiędzy dworcami Gdańskim
i Zachodnim ma potrwać około
roku.
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Złamanie czy trwała szkoda?

Krewny umarł w wypadku?

Fundacja pomaga w sprawach
odmowy wypłaty odszkodowania
w przypadku niewielkich szkód
jak drobne złamania, zwichnięcia, urazy, ale również w przypadku zaniżania przez lekarzy
ubezpieczycieli procentowego
uszczerbku na zdrowiu. Różnice
w możliwym odszkodowaniu mogą być kolosalne!

Wielu ubezpieczycieli odmawia wypłaty zadośćuczynienia
za śmierć krewnego z wypadku
drogowego przed 2008 rokiem,
pomimo że Sąd Najwyższy nakazał w wielu orzeczeniach wypłatę
pieniędzy na rzecz członków rodzin ofiar wypadków.
Masz do nich prawo! Jeżeli
spotkał Cię podobny problem
lub odniosłeś obrażenia i nie zawiadomiłeś
ubezpieczyciela
– zgłoś się do nas. Nasi prawnicy
i konsultanci udzielą Ci potrzebnej bezpłatnej porady lub bezpłatnie sporządzą pismo do
ubezpieczyciela.

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpieczyciel wypłacił kwotę tysiąc zł
oraz
zaproponował
ugodę
przy dopłacie marnych 500 zł.
W wyniku działań fundacji dopłacił kwotę pięciu tysięcy zł
a po skierowaniu sprawy do sądu poszkodowany może liczyć
na kwotę dwudziestu tysięcy zł
dopłaty. Podpisując ugodę bez
pomocy prawnej straciłby mnóstwo pieniędzy!

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Górczewska 200 m.17,
01-460 Warszawa
tel. 667-292-145
office@fundlex.pl,
www.fundlex.pl

Lista zarzutów coraz dłuższa

Dyrektorka odwołana
 O sprawie konfliktu dyrektor Zespołu Szkół nr 3 Katarzyny Janickiej z nauczycielami i rodzicami pisaliśmy
wielokrotnie. W październiku ratusz nie zdecydował się na zwolnienie obwinianej m.in. o mobbing i zastraszanie
Janickiej. Z końcem lutego odwołał ją jednak ze stanowiska.

Sprawa w prokuraturze
Minęło pół roku i sytuacja niewiele zmieniła się na lepsze. Kon-

źródło zdjęć: www.g3.legionowo.pl

Przypomnijmy w tak zwanym
i ukochanym przez sprawozdawców sportowych telegraficznym
skrócie. Konflikt nauczycieli z dyrekcją w „Trójce” narastał, o czym
na początku roku szkolnego nauczyciele i inni pracownicy szkoły
poinformowali władze miasta. Zarzucali dyrektor Janickiej stosowanie mobbingu, lekceważenie
problemów, a także publiczne
podważanie autorytetu, obraźliwe
wyzywanie w obecności rodziców
i uczniów. Były kontrole, mediacje, burzliwe spotkania z rodzicami. W końcu patową i niezdrową
sytuację postanowiły przeciąć władze miasta wszczynając procedurę
odwoławczą w stosunku do dyrektor Janickiej. Negatywna opinia
kuratorium wpłynęła jednak
na to, że Janicka ostatecznie odwołana nie została, za to podpisała z ratuszem kontrakt zobowiązujący ją do uzdrowienia sytuacji
i porozumienia z nauczycielami.

Szkół nr 3 (…) mogą w krótkim
czasie doprowadzić do paraliżu
działalności szkoły zarówno w obszarze dydaktyczno-wychowawczym jak i administracyjno-finansowym” – czytamy w uzasadnieniu
odwołania przedstawionego przez
organ prowadzący, czyli ratusz.
– W naszej ocenie, taki krok był
niezbędny – komentuje wiceprezydent Piotr Zadrożny. – Pani Janicka może się oczywiście od tej decyzji odwołać. Mimo podejrzenia popełnienia przestępca nie została
zwolniona z pracy i może dalej
pracować w szkole jako nauczyciel.
Formalnie od początku marca
w miejsce Janickiej została powo-

Pani Janicka

flikt pomiędzy panią dyrektor a nauczycielami i pracownikami wciąż
trwał, a po stronie nauczycieli coraz
bardziej zdecydowanie stawali rodzice skarżący się na Janicką. Pojawiły się też wobec dyrektorki kolejne zarzuty. Najpoważniejszy dotyczył podejrzenia popełnienia przez
nią przestępstwa polegającego
na uzależnieniu wykonania czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej. Ratusz skierował
w tej sprawie zawiadomienie
do prokuratury. W połowie lutego

główny księgowy szkoły poinformował zaś urząd miasta o utrudnianiu
prowadzenia kontroli, nakłanianiu
do fałszowania dokumentów oraz
nagrywania rozmów pracowników
przez dyrektora szkoły. Kontrola finansów w szkole wykazała zresztą
także rozmaite nieprawidłowości,
choćby fakt, że dyrektor Janicka
nagrodę dyrektora szkoły przyznała
sama sobie. Ratusz zarzucił dyrektorce także zaniedbania w zakresie
opieki nad uczniami, choćby
za brak działań związanych z za-
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bezpieczeniem medycznym ucznia,
wobec którego zachodziło podejrzenie, że jest ofiarą przemocy fizycznej ze strony ojca.

„Taki krok jest niezbędny”
W takiej sytuacji ratusz nie miał
już wyboru i po zasięgnięciu opinii
Mazowieckiego
Kuratorium
Oświaty, postanowił dyrektor Janicką odwołać. „(…) fakty świadczące o braku kompetencji Pani
Katarzyny Janickiej w sprawowaniu funkcji Dyrektora Zespołu

może się oczywiście
od tej decyzji odwołać.
Mimo podejrzenia
popełnienia przestępca
nie została zwolniona
z pracy i może dalej
pracować w szkole jako
nauczyciel – mówi
wiceprezydent Zadrożny.
łana dotychczasowa wicedyrektor
szkoły, Beata Niziołek. Będzie
pełniła tę funkcję do końca roku
szkolnego, czyli do 31 sierpnia.
W maju ratusz chce ogłosić konkurs na nowego dyrektora szkoły,
który tę funkcję objąłby z początkiem następnego roku szkolnego,
czyli 1 września.
(wk)
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Oszuści plagą blokowisk
 Oszuści bezwzględnie naciągający i okradający zwłaszcza starsze samotne osoby grasują w Legionowie
od dawna. To prawdziwa plaga. Nie ma właściwie tygodnia, w którym lokalne media nie informowały o kolejnym
spektakularnym oszustwie. Jak się bronić?
źródło: policja

Oczywiście zjawisko nie dotyczy wyłącznie Legionowa, ale blokowiska z dużą liczbą mieszkańców, zwłaszcza ludzi starszych,
wyjątkowo sprzyjają wszelkiej maści oszustom i naciągaczom. Tylko

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,
608-519-073
Warszawa,
ul. Myśliborska 104, piętro I
pon.-czw.: 10–12 i 15–18
www.superdentysta.com.pl

w zeszłym roku było kilkaset takich przypadków. W lutym głośno
było o kilku przypadkach wyłudzeń. Fałszywi policjanci nabrali 78-letnią kobietę na 15 tys. zł,
inni tą samą metodą wyłudzili 80

tys. zł, a 80-latka „na wnuczka”
straciła prawie 30 tys. Podobne
przypadki się mnożą. Co gorsza,
mimo ich nagłaśniania stosowane
przez oszustów proste techniki
wciąż okazują się skuteczne.

Elastyczne protezy nylonowe
N y l o n w p r o t e t y c e z n a la z ł z a s to s o w a n i e w l a t a c h 5 0 .
ub iegłego wieku.
W moim gabinecie jest co n ajmniej od 8 lat, ale w Po lsce wciąż uchodz i za techn ologię now ą.
Faktem jest, że dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest
świetnym rozwiązaniem. Po pierwsze ma wieczystą gwarancję jeśli
chodzi o złamanie lub pęknięcie – bo pod wpływem nadmiernego
obciążenia proteza wygina się. Pacjenci, którzy wymagają przygotowania chirurgicznego przed założeniem innego rodzaju protez, w tym
wypadku takiego przygotowania nie wymagają. Nylon dzięki swojej
elastyczności może ominąć wypukłości kostne czy inne szczegóły
anatomiczne, które przeszkadzają w noszeniu protezy tradycyjnej.
Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie cenią w protezach nylonowych, jest brak jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie
mają klamer. Są cieńsze, lżejsze, nie powodują uczuleń.
Artur Pietrzyk
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Wciąż zdarzają się oszuści stosujący metodę „na wnuczka'.
Schemat ich działania jest zwykle
podobny. Oszust dzwoni do starszej osoby w imieniu rzekomego
wnuczka lub innego członka rodziny i prosi o szybką pożyczkę.
Jeśli ofiara połknie haczyk, naciągacze umawiają się na wizytę
w domu i odbierają pieniądze,
tłumacząc że krewny sam nie
mógł się stawić. Metoda ma kilka
wariantów mających dodatkowo
uwiarygodnić bajkę, ale schemat
jest zawsze podobny.
Nieco inaczej działa metoda
„na policjanta”. Przy czym policjant wcale nie musi być policjantem, ale może być hydraulikiem,
pracownikiem socjalnym, gazownikiem, kontrolerem itp. Oszuści
pod różnymi pozorami pasującymi do roli, którą wybrali odwiedzają osoby starsze i samotne,
po czym wykorzystując ich nieuwagę, kradną klucze do mieszkania, pieniądze, dokumenty czy
cenne przedmioty.
Inaczej działają oszuści podszywający się pod pracowników firm
energetycznych, dostarczających
gaz, czy telekomunikacyjnych.
Pod pozorem kontroli licznika
spisują dane, proszą o ostatnią
fakturę za prąd, dowód osobisty
i szybko podsuwają nową umowę
do podpisania, twierdząc, że starą
trzeba zaktualizować. Oszustwo
jest mniej może dotkliwe, bo nie
sprowadza się do wyłudzenia czy
kradzieży, ale w ten sposób nabrani płacą wyższe rachunki.

Fałszywy urzędnik ratusza
W Legionowie doczekaliśmy
się, co jednak dumą nie napawa,
oryginalnych metod oszustw. Jakiś czas temu na Piaskach działała
grupa
stosująca
metodę
„na Ukraińca” podszywająca się
pod pracowników fundacji poma-

gającej poszkodowanym w walkach na Ukrainie. Ostatnio zaś
grasowali, co ciekawe, po domach
jednorodzinnych, oszuści podszywający się pod urzędników i inspektorów z miejskiego ratusza.
Nachodzili
starszych
ludzi
pod pozorem kontroli pieców
i gdy znajdowali nieprawidłowości, a znajdowali je zawsze, wyłudzali wysokie pseudogrzywny.

Nie otwierajcie drzwi!
Policjanci wciąż apelują, aby nie
dać się zwieść złudnym opowieściom, a w przypadkach choćby nawet najmniejszych podejrzeń co
do tożsamości rozmówcy, jak najszybciej ich o tym powiadomić.
Apelują również o nieotwieranie
drzwi od klatek schodowych każdemu, kto o to poprosi. Policja
radzi, by zawsze kierować się zasadą ograniczonego zaufania, nie
wpuszczać nieznajomych do mieszkań, a jeśli już to w obecności kogoś z rodziny, czy też sąsiada.
A przede wszystkim nie wolno
przekazywać pieniędzy i rzeczy
wartościowych absolutnie nikomu.

Policjanci
wciąż apelują, aby nie
dać się zwieść złudnym
opowieściom,
a w przypadkach choćby
nawet najmniejszych
podejrzeń co
do tożsamości rozmówcy,
jak najszybciej ich o tym
powiadomić.
– W przypadku telefonów z żądaniem pieniędzy od „policjantów”, czy „krewnych” konieczne
jest skontaktowanie się z lokalną
policją i prawdziwym członkiem
rodziny. Przypominamy, że policja nigdy nie pobiera, nie żąda,
nie dzwoni o pieniądze, a tożsamość rozmaitych „inkasentów”,
„przedstawicieli handlowych” itp.
sprawdzajmy dzwoniąc do instytucji, która je wysłała albo nie
wpuszczajmy ich, gdy jesteśmy
w domu sami – apeluje legionowska policja.
(wk)

SKM na plażę do Zegrza?
 – Co zbliżające się wybory słyszy się obietnice o rewitalizacji linii kolejowej do Zegrza i wkurza mnie, że to tak
długo trwa – mówi wieliszewski radny Edwin Zezoń. Prace nad przywróceniem pociągu na plażę idą jak po grudzie.
źródło: UD Nieporęt

bić”. Mogą bowiem powtórzyć
przetarg lub dorzucić większą
kwotę.
– Kolej do Zegrza to szansa nie
tylko dla gminy Wieliszew i powiatu legionowskiego. Zapewne
stacja w Zegrzu będzie stacją
przesiadkową dla podróżnych
z powiatów pułtuskiego i nowo-

Kolej
do Zegrza to szansa nie
tylko dla gminy Wieliszew
i powiatu
legionowskiego. Wróci
możliwość dla
warszawiaków
odwiedzenia Jeziora
Zegrzyńskiego bez
konieczności tkwienia
w drogowych korkach
– mówi wójt Wieliszewa
Paweł Kownacki.

Linia kolejowa nr 28 na odcinku z Wieliszewa do Zegrza została oddana do użytku już w 1897
roku, ale z powodu znacznego
spadku liczby pasażerów i złego
stanu infrastruktury w 1994 roku
zawieszono ruch przewozowy.
Obecnie infrastruktura na długości 3,7 km jest już mocno zdewastowana.

Pełne pociągi warszawiaków
– Pamiętam, jak przeszło 25 lat
temu pełne pociągi warszawiaków
przyjeżdżały do Zegrza, bo plaża
była wówczas całkowicie dostępna. Jednak kilka lat później rozpoczął się proces dewastacji Zegrza jako ośrodka turystycznego.
Na terenach gminnych przylegających do jeziora powstawały
ośrodki, które grodziły swe działki ograniczając dostęp do plaży.
A z czasem prawie w ogóle nie
było dojścia. Wówczas i kolej
na tym odcinku stała się nierentowna, pociągi zostały wycofane,
rozmontowano tory, rozebrano

dworzec w Zegrzu. I to było
na rękę ówczesnym władzom. Teraz, co zbliżające się wybory, słyszy się obietnice o rewitalizacji linii kolejowej do Zegrza i wkurza
mnie, że to tak długo trwa. Taka
kolej byłaby korzystna nie tylko
dla okolicznych mieszkańców, ale
też mieszkańców Warszawy. Mogłaby tu powstać plaża na miarę
Dzikiej Plaży w Nieporęcie
– podsumowuje wieliszewski radny Edwin Zezoń.

oferty. Niestety, po analizie ceny
okazuje się, że wszystkie oferty
wykraczają znacząco poza budżet
zamawiającego. A najtańszą ofer-

tę złożył Schuessler-Plan Inżynierzy za 612,5 tys. zł brutto. Teraz
zapewne w PKP PLK będą zastanawiać się „co z tym fantem zro-

dworskiego, ale również istnieje
duża szansa, iż ubędzie samochodów na drogach dojazdowych
do Warszawy. Ponadto wróci możliwość dla warszawiaków odwiedzenia Jeziora Zegrzyńskiego bez
konieczności tkwienia w drogowych korkach – mówi wójt Wieliszewa Paweł Kownacki.
DB

Przetarg na wykonanie
dokumentacji
Obecnie głównym inwestorem
rewitalizacji linii jest PKP PLK.
Według propozycji, do Zegrza
miałyby dojeżdżać pociągi SKM,
kończące obecnie swoje trasy
na stacji w Wieliszewie. Już
wkrótce ma się rozstrzygnąć przetarg na wykonanie dokumentacji
przedprojektowej
niezbędnej
do przywrócenia ruchu kolejowego na linii nr 28. W przetargu zostały wzięte pod uwagę tylko trzy

reklama w „Echu” tel. 502-280-720
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Uratował rodzinę. Teraz sam walczy o życie
 W połowie lutego, kilka minut po godz. 3 nad ranem, w domu jednorodzinnym przy ul. Zegrzyńskiej w Legionowie wybuchł pożar. 33-letni
Robert uratował cztery osoby z płonącego domu, sam jednak odniósł ciężkie obrażenia i teraz walczy o życie. Jego rodzina prosi o pomoc.
Kiedy w jego domu wybuchł
pożar, 33-letni Robert bez wahania ruszył swojej rodzinie na ratunek. Z „piekła” wyprowadził
o własnych siłach dwoje dzieci,
żonę oraz swoją matkę. Dzięki jego bohaterstwu żywioł zabrał ze
sobą tylko dwa psy.

straszna tragedia – mówi Małgorzata, żona Pana Roberta.

Potrzebna pomoc

Walka o życie
Robert uratował cztery osoby.
Teraz sam walczy o życie w szpitalu w Łęcznej. W wyniku pożaru 33-latek odniósł poparzenia
drugiego stopnia na powierzchni
ok. 30 proc. ciała, ma też poparzone drogi oddechowe. Lekarze
początkowo wprowadzili go
w stan śpiączki farmakologicznej,
lecz został już z niej wybudzony.
Po kilku dniach został odłączony
od respiratora, jednak radość jego bliskich nie trwała długo, gdyż

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ
BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL
DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·2000 m2, w tym 1000 m2 zalesione, do
zabudowy 1000 m2. WYSYCHY gm. ZABRODZIE
pow. WYSZKÓW. 44 km od Warszawy. Dojazd do
działki od ul. Spokojnej i ul. Wąskiej. Na
rekreacyjną lub budowę domu jednorodzinnego.
Prąd-siła, woda-studnia wiercona, wodociąg
w drodze. Ogrodzona-siatka. Księga wieczysta.
Notarialnie. Cena za całość: 95000 zł.
508-385-718
LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Wynajmę warsztat blacharsko-lakierniczy o pow.
250 m2. W tym biuro, sanitariat, pom. socjalne,
rama do napraw karoserii. Teren ogrodzony,
monitorowany, wyłożony kostką. Tel.
502-897-876
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otrzyma on od miasta mieszkanie,
ponieważ dom nie nadaje się
do zamieszkania. Rodzinie pa-

po kilku dniach znowu został zaintubowany. Obecnie przechodzi
zapalenie płuc i ma kłopot z oddychaniem. Lekarze robią co mogą, ale żaden z antybiotyków nie
daje efektu. Lewa ręka nie goi
się, dlatego będzie konieczność
przeszczepu. Do szpitala w Siemianowicach Śląskich trafiła mat-

ka pana Roberta – pani Alicja.
Kobieta doznała oparzeń 50 proc.
swojego ciała. Na szczęście ma się
coraz lepiej. W pożarze ucierpiała też 11-letnia Weronika. Z poparzeniami II stopnia trafiła
do szpitala w Warszawie.
– Młody człowiek, pełen planów, pełen życia… Dotknęła nas

KUPIĘ MIESZKANIE
·Mieszkanie 3 pok. min. 50 m, z windą lub
parter. 784-355-409

·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·ZJAZD-projekt, 660-678-810

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

BUDOWLANE
·Izolacje natryskowe pianą PUR. Izolujemy:
poddasza, tarasy, fundamenty, hale magazynowe,
pomieszczenia gospodarcze... Przyjazd i wycena
gratis! Tel. 668-141-522, 530-830-423,
purpartner@wp.pl

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 DYWANÓW Dezynsekcja Kuny
Usuwanie 605-325-849 radix2@o2.pl
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760

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
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Sześcioletni Piotruś, którego tata wyprowadził z płonącego domu,
codziennie wypytuje o swojego bohatera. Jak dotąd nie udało się
ustalić przyczyn tragedii. Będący
na miejscu biegły nieoficjalnie
stwierdził, że przyczyną pożaru było najprawdopodobniej zwarcie
w instalacji elektrycznej. W internecie pojawiła się petycja rodziny
pana Roberta o pomoc i wsparcie.
Dowiedzieliśmy się, że potrzeba
ok. 340 tys. zł na leczenie i rehabilitację 33-latka i jego matki, oraz
odbudowę domu. Pomoc zaoferował pogorzelcom także Urząd
Miasta. Zastępca prezydenta Piotr
Zadrożny obiecał, że jak tylko stan
zdrowia Roberta poprawi się, to

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@kancelariedoradcze.pl
DAM PRACĘ
·Panie – Sprzątanie po budowie 10 zł
694-480-349
·Zatrudnimy opiekunki, pielęgniarki
z doświadczeniem w pielęgnacji osób starszych
i niepełnosprawnych. Tel. 669-980-003
SZUKAM PRACY
·M35, fiz. kat.B. 723-877-462
RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 666-900-333
·Skup książek 509-20-40-60

Jak dotąd
nie udało się ustalić
przyczyn tragedii. Będący
na miejscu biegły
nieoficjalnie stwierdził, że
przyczyną pożaru było
najprawdopodobniej
zwarcie w instalacji
elektrycznej.
na Roberta można pomóc wpłacając pieniądze przez stronę internetową: https://pomagam.pl/na_pomoc lub przeznaczając swój 1
proc. podatku: KRS 0000342831,
wpisując cel szczegółowy: Alicja
Kamińska-Zych lub Robert Zych.
DB

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
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

Krótka historia fabryki guzików

Z czego słynie Legionowo?
 Pewnie nie wszyscy wiedzą, ale przed wojną Legionowo słynęło nie tylko
z balonów i szkła, ale także z guzików.
Fabryka Guzików Męskich,
Damskich i Uczniowskich „Eternus” była w międzywojniu jednym

Po wkroczeniu

z najbardziej znanych legionowskich zakładów przemysłowych.
Mieściła się przy ówczesnej ulicy
Jasnogórskiej w okolicy dzisiejszej Parkowej. Niestety, budynek
fabryczny znajdujący się na tyłach
dużej drewnianej willi nie zachował się do czasów współczesnych.
Właścicielem wytwórni był zasłużony obywatel naszego miasta Sta-

wym. Po parcelacji dóbr hrabiego
Maurycego Potockiego w 1927 roku, właściciel przeniósł swój zakład
do Legionowa. Gierczyński produkował w swej firmie przede wszystkim tanie guziki papierowe, z cza-

trudniała około 50 pracowników,
a jej wyroby coraz częściej trafiały
na eksport.
Po wkroczeniu Niemców do
Legionowa fabryka wciąż działała. Niedługo. W lutym 1940 roku
Gierczyński został rozstrzelany
w Palmirach, a wyznaczony przez
hitlerowców zarządca komisaryczny zaczął w zakładzie montować latarki dla Wehrmachtu.
I tak historia legionowskich guzików się niestety zakończyła.
(wk)
źródło zdjęć: Muzeum Historyczne w Legionowie

Niemców do Legionowa
fabryka wciąż działała.
Niedługo. W lutym 1940
roku Gierczyński został
rozstrzelany w Palmirach,
a wyznaczony przez
hitlerowców zarządca
komisaryczny zaczął
w zakładzie montować
latarki dla Wehrmachtu.

nisław Gierczyński. Założył ją
w 1911 roku w Dąbrówce pod Jabłonną. Produkował pierwotnie guziki marki papierowej i sprzedawał
je przed I wojną światową głównie
do Rosji, a potem na rynku krajo-

sem rozszerzył asortyment na
uszlachetnione guziki imitujące
luksusowe i znacznie droższe produkty. Rynek zbytu był ogromny.
Najchętniej kupowane guziki papierowe niszczyły się szybko, ale
były tanie, a te od Gierczyńskiego
na dodatek wyglądały na lepsze,
więc były chętnie kupowane.
Do produkcji wykorzystywane
były maszyny, z których część
Gierczyński albo sam skonstruował albo też przerobił oryginały.
W kwietniu 1935 roku fabryka za-

Fabryka w latach 30.
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W ośrodku w Nieporęcie okradają pacjentów?
 O Domu Opieki „Ostoja” w Nieporęcie zrobiło się głośno, kiedy dziennikarze programu TVN Uwaga! nagłośnili sprawę 86-letniej Heleny W.
Zamożna staruszka miała być przetrzymywana w ośrodku i dała upoważnienie właścicielom „Ostoi” do swojego konta. Wcześniej inna
kuracjuszka ośrodka została okradziona na 1,6 mln zł i straciła swe mieszkanie w centrum Warszawy.
O Domu Opieki „Ostoja”
po raz pierwszy usłyszeliśmy 27
lutego br. na antenie TVN w programie interwencyjnym Uwaga!
Dziennikarze tej stacji nagłośnili
wątpliwe prawnie praktyki małżeństwa Małgorzaty i Cezarego D., którzy są właścicielami tego ośrodka. Małżeństwo jest też
skazane prawomocnym wyrokiem
sądu za przywłaszczenie mienia.
Obecnie Małgorzata i Cezary D.
są ścigani listem gończym za niestawienie się do zakładu karnego
celem odbycia 3,5-letniej kary pozbawienia wolności. Nikt nie wie,
gdzie aktualnie przebywają.

Traciły majątki życia
86-letnia Helena W. do prywatnego domu opieki w Nieporęcie
trafiła prosto ze szpitala, w którym
znalazła się po tym, jak siostrzeniec znalazł ją leżącą na podłodze
w swoim pokoju. Ku jego zaskoczeniu ciotka na własną prośbę ze
szpitala w Grodzisku Mazowieckim została przewieziona do domu
opieki w Nieporęcie. Nie został
wpuszczony do schorowanej ciotki. Jak ustalili dziennikarze TVN,
w międzyczasie 86-latka zdążyła
przekazać notarialne pełnomocnictwo do kont bankowych prowadzącemu ośrodek synowi małżeństwa Małgorzaty i Cezarego D.
Dwa tygodnie po podpisaniu pełnomocnictwa biegła sądowa uznała, że 86-letnia Helena W., która
ma dom o wartości 500 tys. zł i za-
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graniczną rentę, nie ma świadomości tego co robi.

Ten sam szpital
W podobny sposób do Nieporętu trafiła trzy lata temu Zofia T.
Cierpiąca na demencję 90-letnia
kobieta obecnie przebywa w domu
opieki pod Krakowem, z Nieporętu
zabrała ją dalsza rodzina. Jak ustaliła prokuratura, małżeństwo D.
przywłaszczyło sobie znaczną część
majątku staruszki. Ukradzionych

86-letnia
pani Helena W.
do prywatnego domu
opieki w Nieporęcie
trafiła prosto ze szpitala,
w którym znalazła się
po tym, jak siostrzeniec
znalazł ją leżącą
na podłodze w swoim
pokoju.
kobiecie ponad 1,6 mln zł nie udało
się odzyskać. Przepadło też mieszkanie w centrum Warszawy. – Dowiedzieli się, że ma ona znaczny
majątek. Wraz z pokrzywdzoną
udawali się do banku, starsza pani
sama wypłacała pieniądze, a następnie te pieniądze były przez małżeństwo D. przywłaszczane – opisuje sprawę Artur Oniszczuk z Prokuratury Rejonowej Praga Północ
w Warszawie. Zofia T., podobnie
jak Helena W., była hospitalizowana
w
grodziskim
szpitalu.

Do „Ostoi” również trafiła za namową pracownika socjalnego Wiesławy R.

„Ostoja” bez zezwoleń
Jak tłumaczyła dziennikarzom
TVN Uwaga! pracownica socjalna ze szpitala w Grodzisku Maz.,
kierująca do Nieporętu zamożnych staruszków – nigdy nie słyszała o tym, aby ktokolwiek przez
właścicieli „Ostoi” został oszukany. Jednocześnie zaprzeczyła, jakoby kiedykolwiek współpracowała z tym ośrodkiem.
– Nikomu tam się nie stała
krzywda, nikt nie był zaniedbany
– tłumaczyła Wiesława R., która
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zapewniała swoich klientów, że
dom w Nieporęcie działa legalnie
i jest pod odpowiednim nadzorem. Tymczasem Ewa Zalewska,
kierowniczka Ośrodka Pomocy
Społecznej w Podkowie Leśnej,
mówiła wprost: – Sprawdziliśmy
ten ośrodek, kontaktowaliśmy się
również z wydziałem kontroli
w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie i okazało się, że ośrodek
nie posiada żadnych wpisów
i działa nielegalnie – powiedziała
urzędniczka, która jednocześnie
nie potrafiła wytłumaczyć, dlaczego pracownik socjalny z grodziskiego szpitala nadal kieruje tam
ludzi. – Kilkakrotnie informowa-

liśmy Urząd Wojewódzki w Warszawie, że dom w Nieporęcie
działa bez wymaganego zezwolenia – powiedział TVN-owi Artur
Oniszczuk z Prokuratury Rejonowej Praga Północ w Warszawie.
Tymczasem Urząd Wojewódzki
przyznał, że kontrolował placówkę i półtora roku temu wymierzył
jej właścicielce 10 tys. zł kary.
Urzędnicy twierdzą, że nie mogą
zamknąć placówki, bo według
nich przepisy pozwalają na to tylko w przypadku zagrożenia zdrowia i życia ludzi. Obecnie nie wiadomo, ile jeszcze seniorów przebywa w „Ostoi”.
DB

