
Nic nie wyszło z postulowanych
przez mieszkańców zmian doty-
czących komunikacji autobuso-
wej. Mieszkańcy chcieli poprowa-
dzenia linii autobusowej do metra
Młociny, a także tradycyjnie jak
co roku zgłaszali wniosek przystą-
pienia Legionowa do pierwszej
strefy biletowej. Niestety, autobu-
su do metra na Młocinach nie bę-
dzie. ZTM odmawia powołując
się na ograniczoną przepustowość
młocińskiej pętli. Na razie też wi-
doki 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 metropo-
lii 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 po-
czątku marca władze Warszawy

ogłosiły zmiany w taryfie przewo-
zowej ZTM – bilety 30-dniowe
będą tańsze o 30 zł. Wróci bilet
trzydniowy, pojawią się bilety gru-
powe i konferencyjne. Bilet 30-
dniowy imienny na dwie strefy bę-
dzie kosztował od połowy ro-
ku 180 zł, a nie jak dotąd 210,
a 90-dniowy stanieje z 536 zł
na 460 zł. Pojawią się bilety jed-

norazowe przesiadkowe szkolne
dla dziesięciu podróżujących
za 22 zł, bilet konferencyjny, po-
wróci także bilet trzydniowy w ce-
nie 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 cał-
kiem znośnie i przestanie się kal-
kulować kupowanie bile-
tów I strefy i kombinowanie z jaz-
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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.

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

dokończenie na stronie 2



Wy glą da na to, że pre zes SML -
-W Szy mon Ro siak bę dzie bli żej
re ali za cji swe go ma rze nia o le gio -
now skim Man hat ta nie. Mi mo pro -
te stów miesz kań ców, wbrew ar gu -
men tom o zgub nym w dłu ższej
per spek ty wie wpły wie do gęsz cza -
nia na kom fort ży cia naj bar dziej
już za gęsz czo ne go mia sta w Pol sce,
blok przy Bro niew skie go jed nak
po wsta nie. Bo prze cież – jak ar gu -
men tu ją wła dze spół dziel ni – „lu -
dzie nie ma ją gdzie miesz kać”.

Przy po mnij my. Po mysł na bu do -
wę blo ku na fak tycz nie za nie dba -
nym i dość od stra sza ją cym pla cu
po daw nych kor tach te ni so wych
i bo isku do ko szy ków ki po ja wił się
w 2013 ro ku. Nie mal na tych miast
za czę ły się pro te sty miesz kań ców,
któ rzy no ta be ne zo sta li po nie kąd
uka ra ni za tor pe do wa nie wcze -
śniej szych po my słów na za go spo -
da ro wa nie te go te re nu. Spór się
to czył, spra wę oma wia ła ra da mia -
sta, przy je żdża ły eki py te le wi zyj ne,
miesz kań cy or ga ni zo wa li wie ce,
pik ni ki, zbie ra li pod pi sy. A tym -
cza sem SML -W ro bi ła swo je. Mi -
mo od wo łań ze stro ny miesz kań -
ców i lo ka tor skich sto wa rzy szeń
po ro ku od zło że nia wnio sku do -
sta ła po zwo le nie na bu do wę,
a w lu tym ogło si ła prze targ na po -
sta wie nie bu dyn ku. Ma więc
przy Bro niew skie go sta nąć blok
czę ścio wo trzy-, czę ścio wo pię cio -
pię tro wy z 73 miesz ka nia mi oraz

par kin giem pod ziem nym na 76 sa -
mo cho dów. Prze targ ma zo stać
roz strzy gnię ty w trze cim ty go dniu
mar ca, a prze wi dy wa ny okres wy -
ko na nia ro bót bu dow la nych to
kwie cień 2017 – wrze sień 2018.
A mo że tra dy cyj nie znaj dzie się
na par te rze ja kiś lo ka lik pod wy -
na jem dla ban ku, któ ry cał ko wi -
tym przy pad kiem ku pi ktoś z ro -
dzi ny pre ze sa, kto ta kie go jesz cze
nie po sia da? (wk)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

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!

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.

dą jed ne go przy stan ku „na ga pę”.
Zmia ny zo sta ną pod da ne
pod gło so wa nie war szaw skich
rad nych. Je że li wszyst ko pój dzie
zgod nie z pla nem, no we ta ry fy zo -
sta ną wpro wa dzo ne od 1 czerw ca.

Po cią gi tyl ko do Gdań skie go
Wcze śniej, bo już 12 mar ca,

wej dzie no wy roz kład jaz dy po cią -
gów KM i S9, za kła da ją cy skró ce -
nie tras do sta cji War sza wa Gdań -
ska spo wo do wa ne pla no wa nym
przez ko lej od daw na re mon tem
to rów mię dzy dwor ca mi Gdań -
skim i Za chod nim.

Ni by zmia na nie po win na być aż
tak do tkli wa, bo prze cież
na Gdań skim mo żna się prze siąść
do au to bu sów, tram wa jów
i do me tra, ale czas do jaz du
zwłasz cza dla tych, któ rzy do je -
żdża li do tąd po cią ga mi bez po -
śred nio do sta cji Ko ło, czy Ka -
sprza ka mo że się jed nak nie co wy -
dłu żyć, choć oczy wi ście to „nie co”
trud no jest do kład nie osza co wać.
Do Dwor ca Za chod nie go bę dzie

mo żna za to na dal do je chać ko -
rzy sta jąc z po cią gów SKM li nii S3
lub li nii „lot ni sko wej” KM.

Re mont jest za kro jo ny na dość
du żą ska lę. Zmo der ni zo wa ne ma -
ją zo stać to ry, wia duk ty i urzą dze -
nia ste ro wa nia ru chem ko le jo -
wym. Trzy sta cje zo sta ną prze bu -
do wa ne, po wsta ną też dwie no we.
Po re mon cie sta cja War sza wa Ka -
sprza ka zmie ni na zwę na Wo la,
zaś sta cja Ko ło sta nie się sta cją
War sza wa Mły nów. No wa sta cja
o na zwie War sza wa Ko ło po wsta -
nie w oko li cy ul. Obo zo wej, przy -
bę dzie też przy sta nek War sza wa
Po wąz ki. Mo der ni za cja obej mie
ta kże dość zgrzeb ny pe ron nr 8
na sta cji War sza wa Za chod nia,
z któ re go od je żdża ją po cią gi
w kie run ku Le gio no wa.
Na wszyst kich sta cjach li nii po -
wsta ną no we pe ro ny z wia ta mi,
oświe tle niem, ław ka mi, ta bli ca mi
in for ma cyj ny mi i win da mi.

Ogra ni cze nie ru chu po cią gów
po mię dzy dwor ca mi Gdań skim
i Za chod nim ma po trwać oko ło
ro ku.

(wk)

dokończenie ze strony 1

Tańsze bilety

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.
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Przy po mnij my w tak zwa nym
i uko cha nym przez spra woz daw -
ców spor to wych te le gra ficz nym
skró cie. Kon flikt na uczy cie li z dy -
rek cją w „Trój ce” na ra stał, o czym
na po cząt ku ro ku szkol ne go na -
uczy cie le i in ni pra cow ni cy szko ły
po in for mo wa li wła dze mia sta. Za -
rzu ca li dy rek tor Ja nic kiej sto so -
wa nie mob bin gu, lek ce wa że nie
pro ble mów, a ta kże pu blicz ne
pod wa ża nie au to ry te tu, ob raź li we
wy zy wa nie w obec no ści ro dzi ców
i uczniów. By ły kon tro le, me dia -
cje, burz li we spo tka nia z ro dzi ca -
mi. W koń cu pa to wą i nie zdro wą
sy tu ację po sta no wi ły prze ciąć wła -
dze mia sta wsz czy na jąc pro ce du rę
od wo ław czą w sto sun ku do dy rek -
tor Ja nic kiej. Ne ga tyw na opi nia
ku ra to rium wpły nę ła jed nak
na to, że Ja nic ka osta tecz nie od -
wo ła na nie zo sta ła, za to pod pi sa -
ła z ra tu szem kon trakt zo bo wią zu -
ją cy ją do uzdro wie nia sy tu acji
i po ro zu mie nia z na uczy cie la mi.

Spra wa w pro ku ra tu rze
Mi nę ło pół ro ku i sy tu acja nie -

wie le zmie ni ła się na lep sze. Kon -

flikt po mię dzy pa nią dy rek tor a na -
uczy cie la mi i pra cow ni ka mi wciąż
trwał, a po stro nie na uczy cie li co raz
bar dziej zde cy do wa nie sta wa li ro -
dzi ce ska rżą cy się na Ja nic ką. Po ja -
wi ły się też wo bec dy rek tor ki ko lej -
ne za rzu ty. Naj po wa żniej szy do ty -
czył po dej rze nia po peł nie nia przez
nią prze stęp stwa po le ga ją ce go
na uza le żnie niu wy ko na nia czyn no -
ści słu żbo wej od otrzy ma nia ko rzy -
ści ma jąt ko wej. Ra tusz skie ro wał
w tej spra wie za wia do mie nie
do pro ku ra tu ry. W po ło wie lu te go

głów ny księ go wy szko ły po in for mo -
wał zaś urząd mia sta o utrud nia niu
pro wa dze nia kon tro li, na kła nia niu
do fał szo wa nia do ku men tów oraz
na gry wa nia roz mów pra cow ni ków
przez dy rek to ra szko ły. Kon tro la fi -
nan sów w szko le wy ka za ła zresz tą
ta kże roz ma ite nie pra wi dło wo ści,
choć by fakt, że dy rek tor Ja nic ka
na gro dę dy rek to ra szko ły przy zna ła
sa ma so bie. Ra tusz za rzu cił dy rek -
tor ce ta kże za nie dba nia w za kre sie
opie ki nad ucznia mi, choć by
za brak dzia łań zwią za nych z za -

bez pie cze niem me dycz nym ucznia,
wo bec któ re go za cho dzi ło po dej -
rze nie, że jest ofia rą prze mo cy fi -
zycz nej ze stro ny oj ca.

„Ta ki krok jest nie zbęd ny”
W ta kiej sy tu acji ra tusz nie miał

już wy bo ru i po za się gnię ciu opi nii
Ma zo wiec kie go Ku ra to rium
Oświa ty, po sta no wił dy rek tor Ja -
nic ką od wo łać. „(…) fak ty świad -
czą ce o bra ku kom pe ten cji Pa ni
Ka ta rzy ny Ja nic kiej w spra wo wa -
niu funk cji Dy rek to ra Ze spo łu

Szkół nr 3 (…) mo gą w krót kim
cza sie do pro wa dzić do pa ra li żu
dzia łal no ści szko ły za rów no w ob -
sza rze dy dak tycz no-wy cho waw -
czym jak i ad mi ni stra cyj no-fi nan -
so wym” – czy ta my w uza sad nie niu
od wo ła nia przed sta wio ne go przez
or gan pro wa dzą cy, czy li ra tusz.
– W na szej oce nie, ta ki krok był
nie zbęd ny – ko men tu je wi ce pre zy -
dent Piotr Za dro żny. – Pa ni Ja nic -
ka mo że się oczy wi ście od tej de cy -
zji od wo łać. Mi mo po dej rze nia po -
peł nie nia prze stęp ca nie zo sta ła
zwol nio na z pra cy i mo że da lej
pra co wać w szko le ja ko na uczy ciel.

For mal nie od po cząt ku mar ca
w miej sce Ja nic kiej zo sta ła po wo -

ła na do tych cza so wa wi ce dy rek tor
szko ły, Be ata Ni zio łek. Bę dzie
peł ni ła tę funk cję do koń ca ro ku
szkol ne go, czy li do 31 sierp nia.
W ma ju ra tusz chce ogło sić kon -
kurs na no we go dy rek to ra szko ły,
któ ry tę funk cję ob jął by z po cząt -
kiem na stęp ne go ro ku szkol ne go,
czy li 1 wrze śnia.

(wk)

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.

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 – mówi
wiceprezydent Zadrożny.

źródło zdjęć: w
w

w.g3.legionow
o.pl



Oczy wi ście zja wi sko nie do ty -
czy wy łącz nie Le gio no wa, ale blo -
ko wi ska z du żą licz bą miesz kań -
ców, zwłasz cza lu dzi star szych,
wy jąt ko wo sprzy ja ją wszel kiej ma -
ści oszu stom i na cią ga czom. Tyl ko

w ze szłym ro ku by ło kil ka set ta -
kich przy pad ków. W lu tym gło śno
by ło o kil ku przy pad kach wy łu -
dzeń. Fał szy wi po li cjan ci na bra -
li 78-let nią ko bie tę na 15 tys. zł,
in ni tą sa mą me to dą wy łu dzi li 80

tys. zł, a 80-lat ka „na wnucz ka”
stra ci ła pra wie 30 tys. Po dob ne
przy pad ki się mno żą. Co gor sza,
mi mo ich na gła śnia nia sto so wa ne
przez oszu stów pro ste tech ni ki
wciąż oka zu ją się sku tecz ne.

Wciąż zda rza ją się oszu ści sto -
su ją cy me to dę „na wnucz ka'.
Sche mat ich dzia ła nia jest zwy kle
po dob ny. Oszust dzwo ni do star -
szej oso by w imie niu rze ko me go
wnucz ka lub in ne go człon ka ro -
dzi ny i pro si o szyb ką po życz kę.
Je śli ofia ra po łknie ha czyk, na cią -
ga cze uma wia ją się na wi zy tę
w do mu i od bie ra ją pie nią dze,
tłu ma cząc że krew ny sam nie
mógł się sta wić. Me to da ma kil ka
wa rian tów ma ją cych do dat ko wo
uwia ry god nić baj kę, ale sche mat
jest za wsze po dob ny.

Nie co ina czej dzia ła me to da
„na po li cjan ta”. Przy czym po li -
cjant wca le nie mu si być po li cjan -
tem, ale mo że być hy drau li kiem,
pra cow ni kiem so cjal nym, ga zow -
ni kiem, kon tro le rem itp. Oszu ści
pod ró żny mi po zo ra mi pa su ją cy -
mi do ro li, któ rą wy bra li od wie -
dza ją oso by star sze i sa mot ne,
po czym wy ko rzy stu jąc ich nie -
uwa gę, krad ną klu cze do miesz -
ka nia, pie nią dze, do ku men ty czy
cen ne przed mio ty.

Ina czej dzia ła ją oszu ści pod szy -
wa ją cy się pod pra cow ni ków firm
ener ge tycz nych, do star cza ją cych
gaz, czy te le ko mu ni ka cyj nych.
Pod po zo rem kon tro li licz ni ka
spi su ją da ne, pro szą o ostat nią
fak tu rę za prąd, do wód oso bi sty
i szyb ko pod su wa ją no wą umo wę
do pod pi sa nia, twier dząc, że sta rą
trze ba zak tu ali zo wać. Oszu stwo
jest mniej mo że do tkli we, bo nie
spro wa dza się do wy łu dze nia czy
kra dzie ży, ale w ten spo sób na -
bra ni pła cą wy ższe ra chun ki.

Fał szy wy urzęd nik ra tu sza
W Le gio no wie do cze ka li śmy

się, co jed nak du mą nie na pa wa,
ory gi nal nych me tod oszustw. Ja -
kiś czas te mu na Pia skach dzia ła ła
gru pa sto su ją ca me to dę
„na Ukra iń ca” pod szy wa ją ca się
pod pra cow ni ków fun da cji po ma -

ga ją cej po szko do wa nym w wal -
kach na Ukra inie. Ostat nio zaś
gra so wa li, co cie ka we, po do mach
jed no ro dzin nych, oszu ści pod szy -
wa ją cy się pod urzęd ni ków i in -
spek to rów z miej skie go ra tu sza.
Na cho dzi li star szych lu dzi
pod po zo rem kon tro li pie ców
i gdy znaj do wa li nie pra wi dło wo -
ści, a znaj do wa li je za wsze, wy łu -
dza li wy so kie pseu do grzyw ny.

Nie otwie raj cie drzwi!
Po li cjan ci wciąż ape lu ją, aby nie

dać się zwieść złud nym opo wie -
ściom, a w przy pad kach choć by na -
wet naj mniej szych po dej rzeń co
do to żsa mo ści roz mów cy, jak naj -
szyb ciej ich o tym po wia do mić.
Ape lu ją rów nież o nie otwie ra nie
drzwi od kla tek scho do wych ka -
żde mu, kto o to po pro si. Po li cja
ra dzi, by za wsze kie ro wać się za sa -
dą ogra ni czo ne go za ufa nia, nie
wpusz czać nie zna jo mych do miesz -
kań, a je śli już to w obec no ści ko -
goś z ro dzi ny, czy też są sia da.
A przede wszyst kim nie wol no
prze ka zy wać pie nię dzy i rze czy
war to ścio wych ab so lut nie ni ko mu.

– W przy pad ku te le fo nów z żą -
da niem pie nię dzy od „po li cjan -
tów”, czy „krew nych” ko niecz ne
jest skon tak to wa nie się z lo kal ną
po li cją i praw dzi wym człon kiem
ro dzi ny. Przy po mi na my, że po li -
cja ni gdy nie po bie ra, nie żą da,
nie dzwo ni o pie nią dze, a to żsa -
mość roz ma itych „in ka sen tów”,
„przed sta wi cie li han dlo wych” itp.
spraw dzaj my dzwo niąc do in sty -
tu cji, któ ra je wy sła ła al bo nie
wpusz czaj my ich, gdy je ste śmy
w do mu sa mi – ape lu je le gio now -
ska po li cja.

(wk)
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NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  ttaacchh 5500..
uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee  ww PPooll  --
ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję je śli
cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad mier ne go

ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy ma ga ją przy go to -
wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go ro dza ju pro tez, w tym
wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej
ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły
ana to micz ne, któ re prze szka dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej.
Jed nak tym co naj bar dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no -
wych, jest brak ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie
ma ją kla mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

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?

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.
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Li nia ko le jo wa nr 28 na od cin -
ku z Wie li sze wa do Ze grza zo sta -
ła od da na do użyt ku już w 1897
ro ku, ale z po wo du znacz ne go
spad ku licz by pa sa że rów i złe go
sta nu in fra struk tu ry w 1994 ro ku
za wie szo no ruch prze wo zo wy.
Obec nie in fra struk tu ra na dłu go -
ści 3,7 km jest już moc no zde wa -
sto wa na.

Peł ne po cią gi war sza wia ków
– Pa mię tam, jak prze szło 25 lat

te mu peł ne po cią gi war sza wia ków
przy je żdża ły do Ze grza, bo pla ża
by ła wów czas cał ko wi cie do stęp -
na. Jed nak kil ka lat póź niej roz -
po czął się pro ces de wa sta cji Ze -
grza ja ko ośrod ka tu ry stycz ne go.
Na te re nach gmin nych przy le ga -
ją cych do je zio ra po wsta wa ły
ośrod ki, któ re gro dzi ły swe dział -
ki ogra ni cza jąc do stęp do pla ży.
A z cza sem pra wie w ogó le nie
by ło doj ścia. Wów czas i ko lej
na tym od cin ku sta ła się nie ren -
tow na, po cią gi zo sta ły wy co fa ne,
roz mon to wa no to ry, ro ze bra no

dwo rzec w Ze grzu. I to by ło
na rę kę ów cze snym wła dzom. Te -
raz, co zbli ża ją ce się wy bo ry, sły -
szy się obiet ni ce o re wi ta li za cji li -
nii ko le jo wej do Ze grza i wku rza
mnie, że to tak dłu go trwa. Ta ka
ko lej by ła by ko rzyst na nie tyl ko
dla oko licz nych miesz kań ców, ale
też miesz kań ców War sza wy. Mo -
gła by tu po wstać pla ża na mia rę
Dzi kiej Pla ży w Nie po rę cie
– pod su mo wu je wie li szew ski rad -
ny Edwin Ze zoń.

Przetarg na wykonanie
dokumentacji

Obec nie głów nym in we sto rem
re wi ta li za cji li nii jest PKP PLK.
We dług pro po zy cji, do Ze grza
mia ły by do je żdżać po cią gi SKM,
koń czą ce obec nie swo je tra sy
na sta cji w Wie li sze wie. Już
wkrót ce ma się roz strzy gnąć prze -
targ na wy ko na nie do ku men ta cji
przed pro jek to wej nie zbęd nej
do przy wró ce nia ru chu ko le jo we -
go na li nii nr 28. W prze tar gu zo -
sta ły wzię te pod uwa gę tyl ko trzy

ofer ty. Nie ste ty, po ana li zie ce ny
oka zu je się, że wszyst kie ofer ty
wy kra cza ją zna czą co po za bu dżet
za ma wia ją ce go. A naj tań szą ofer -

tę zło żył Schu es sler -Plan In ży nie -
rzy za 612,5 tys. zł brut to. Te raz
za pew ne w PKP PLK bę dą za sta -
na wiać się „co z tym fan tem zro -

bić”. Mo gą bo wiem po wtó rzyć
prze targ lub do rzu cić więk szą
kwo tę.

– Ko lej do Ze grza to szan sa nie
tyl ko dla gmi ny Wie li szew i po -
wia tu le gio now skie go. Za pew ne
sta cja w Ze grzu bę dzie sta cją
prze siad ko wą dla pod ró żnych
z po wia tów puł tu skie go i no wo -

dwor skie go, ale rów nież ist nie je
du ża szan sa, iż ubę dzie sa mo cho -
dów na dro gach do jaz do wych
do War sza wy. Po nad to wró ci mo -
żli wość dla war sza wia ków od wie -
dze nia Je zio ra Ze grzyń skie go bez
ko niecz no ści tkwie nia w dro go -
wych kor kach – mó wi wójt Wie li -
sze wa Pa weł Kow nac ki.

DB

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.
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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.
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Kie dy w je go do mu wy buchł
po żar, 33-let ni Ro bert bez wa ha -
nia ru szył swo jej ro dzi nie na ra tu -
nek. Z „pie kła” wy pro wa dził
o wła snych si łach dwo je dzie ci,
żo nę oraz swo ją mat kę. Dzię ki je -
go bo ha ter stwu ży wioł za brał ze
so bą tyl ko dwa psy.

Wal ka o ży cie
Ro bert ura to wał czte ry oso by.

Te raz sam wal czy o ży cie w szpi ta -
lu w Łęcz nej. W wy ni ku po ża -
ru 33-la tek od niósł po pa rze nia
dru gie go stop nia na po wierzch ni
ok. 30 proc. cia ła, ma też po pa -
rzo ne dro gi od de cho we. Le ka rze
po cząt ko wo wpro wa dzi li go
w stan śpiącz ki far ma ko lo gicz nej,
lecz zo stał już z niej wy bu dzo ny.
Po kil ku dniach zo stał odłą czo ny
od re spi ra to ra, jed nak ra dość je -
go bli skich nie trwa ła dłu go, gdyż

po kil ku dniach zno wu zo stał za -
in tu bo wa ny. Obec nie prze cho dzi
za pa le nie płuc i ma kło pot z od -
dy cha niem. Le ka rze ro bią co mo -
gą, ale ża den z an ty bio ty ków nie
da je efek tu. Le wa rę ka nie goi
się, dla te go bę dzie ko niecz ność
prze szcze pu. Do szpi ta la w Sie -
mia no wi cach Ślą skich tra fi ła mat -

ka pa na Ro ber ta – pa ni Ali cja.
Ko bie ta do zna ła opa rzeń 50 proc.
swo je go cia ła. Na szczę ście ma się
co raz le piej. W po ża rze ucier pia -
ła też 11-let nia We ro ni ka. Z po -
pa rze nia mi II stop nia tra fi ła
do szpi ta la w War sza wie.

– Mło dy czło wiek, pe łen pla -
nów, pe łen ży cia… Do tknę ła nas

strasz na tra ge dia – mó wi Mał go -
rza ta, żo na Pa na Ro ber ta.

Po trzeb na po moc
Sze ścio let ni Pio truś, któ re go ta -

ta wy pro wa dził z pło ną ce go do mu,
co dzien nie wy py tu je o swo je go bo -
ha te ra. Jak do tąd nie uda ło się
usta lić przy czyn tra ge dii. Bę dą cy
na miej scu bie gły nie ofi cjal nie
stwier dził, że przy czy ną po ża ru by -
ło naj praw do po dob niej zwar cie
w in sta la cji elek trycz nej. W in ter -
ne cie po ja wi ła się pe ty cja ro dzi ny
pa na Ro ber ta o po moc i wspar cie.
Do wie dzie li śmy się, że po trze ba
ok. 340 tys. zł na le cze nie i re ha bi -
li ta cję 33-lat ka i je go mat ki, oraz
od bu do wę do mu. Po moc za ofe ro -
wał po go rzel com ta kże Urząd
Mia sta. Za stęp ca pre zy den ta Piotr
Za dro żny obie cał, że jak tyl ko stan
zdro wia Ro ber ta po pra wi się, to

otrzy ma on od mia sta miesz ka nie,
po nie waż dom nie na da je się
do za miesz ka nia. Ro dzi nie pa -

na Ro ber ta mo żna po móc wpła ca -
jąc pie nią dze przez stro nę in ter ne -
to wą: https://po ma gam.pl/na_po -
moc lub prze zna cza jąc swój 1
proc. po dat ku: KRS 0000342831,
wpi su jąc cel szcze gó ło wy: Ali cja
Ka miń ska -Zych lub Ro bert Zych.

DB

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

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

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

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

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE

Holowanie 513-606-666

USŁUGI INNE
·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

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
·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

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
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·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

·ZJAZD-projekt, 660-678-810

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

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

Jak dotąd
nie udało się ustalić
przyczyn tragedii. Będący
na miejscu biegły
nieoficjalnie stwierdził, że
przyczyną pożaru było
najprawdopodobniej
zwarcie w instalacji
elektrycznej.

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.

OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie

www.dodaj-ogloszenie.pl
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Fa bry ka Gu zi ków Mę skich,
Dam skich i Uczniow skich „Eter -
nus” by ła w mię dzy woj niu jed nym

z naj bar dziej zna nych le gio now -
skich za kła dów prze my sło wych.
Mie ści ła się przy ów cze snej uli cy
Ja sno gór skiej w oko li cy dzi siej -
szej Par ko wej. Nie ste ty, bu dy nek
fa brycz ny znaj du ją cy się na ty łach
du żej drew nia nej wil li nie za cho -
wał się do cza sów współ cze snych.

Wła ści cie lem wy twór ni był za słu -
żo ny oby wa tel na sze go mia sta Sta -

ni sław Gier czyń ski. Za ło żył ją
w 1911 ro ku w Dą brów ce pod Ja -
błon ną. Pro du ko wał pier wot nie gu -
zi ki mar ki pa pie ro wej i sprze da wał
je przed I woj ną świa to wą głów nie
do Ro sji, a po tem na ryn ku kra jo -

wym. Po par ce la cji dóbr hra bie go
Mau ry ce go Po toc kie go w 1927 ro -
ku, wła ści ciel prze niósł swój za kład
do Le gio no wa. Gier czyń ski pro du -
ko wał w swej fir mie przede wszyst -
kim ta nie gu zi ki pa pie ro we, z cza -

sem roz sze rzył asor ty ment na
uszla chet nio ne gu zi ki imi tu ją ce
luk su so we i znacz nie dro ższe pro -
duk ty. Ry nek zby tu był ogrom ny.
Naj chęt niej ku po wa ne gu zi ki pa -
pie ro we nisz czy ły się szyb ko, ale
by ły ta nie, a te od Gier czyń skie go
na do da tek wy glą da ły na lep sze,
więc by ły chęt nie ku po wa ne.

Do pro duk cji wy ko rzy sty wa ne
by ły ma szy ny, z któ rych część
Gier czyń ski al bo sam skon stru -
ował al bo też prze ro bił ory gi na ły.
W kwiet niu 1935 ro ku fa bry ka za -

trud nia ła oko ło 50 pra cow ni ków,
a jej wy ro by co raz czę ściej tra fia ły
na eks port.

Po wkro cze niu Niem ców do
Le gio no wa fa bry ka wciąż dzia ła -
ła. Nie dłu go. W lu tym 1940 ro ku
Gier czyń ski zo stał roz strze la ny
w Pal mi rach, a wy zna czo ny przez
hi tle row ców za rząd ca ko mi sa -
rycz ny za czął w za kła dzie mon to -
wać la tar ki dla We hr mach tu.

I tak hi sto ria le gio now skich gu -
zi ków się nie ste ty za koń czy ła.

(wk)

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.

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.

Fabryka w latach 30.
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O Do mu Opie ki „Osto ja”
po raz pierw szy usły sze li śmy 27
lu te go br. na an te nie TVN w pro -
gra mie in ter wen cyj nym Uwa ga!
Dzien ni ka rze tej sta cji na gło śni li
wąt pli we praw nie prak ty ki ma -
łżeń stwa Mał go rza ty i Ce za re -
go D., któ rzy są wła ści cie la mi te -
go ośrod ka. Ma łżeń stwo jest też
ska za ne pra wo moc nym wy ro kiem
są du za przy własz cze nie mie nia.
Obec nie Mał go rza ta i Ce za ry D.
są ści ga ni li stem goń czym za nie -
sta wie nie się do za kła du kar ne go
ce lem od by cia 3,5-let niej ka ry po -
zba wie nia wol no ści. Nikt nie wie,
gdzie ak tu al nie prze by wa ją.

Tra ci ły ma jąt ki ży cia
86-let nia He le na W. do pry wat -

ne go do mu opie ki w Nie po rę cie
tra fi ła pro sto ze szpi ta la, w któ rym
zna la zła się po tym, jak sio strze -
niec zna lazł ją le żą cą na pod ło dze
w swo im po ko ju. Ku je go za sko -
cze niu ciot ka na wła sną proś bę ze
szpi ta la w Gro dzi sku Ma zo wiec -
kim zo sta ła prze wie zio na do do mu
opie ki w Nie po rę cie. Nie zo stał
wpusz czo ny do scho ro wa nej ciot -
ki. Jak usta li li dzien ni ka rze TVN,
w mię dzy cza sie 86-lat ka zdą ży ła
prze ka zać no ta rial ne peł no moc -
nic two do kont ban ko wych pro wa -
dzą ce mu ośro dek sy no wi ma łżeń -
stwa Mał go rza ty i Ce za re go D.
Dwa ty go dnie po pod pi sa niu peł -
no moc nic twa bie gła są do wa uzna -
ła, że 86-let nia He le na W., któ ra
ma dom o war to ści 500 tys. zł i za -

gra nicz ną ren tę, nie ma świa do -
mo ści te go co ro bi.

Ten sam szpi tal
W po dob ny spo sób do Nie po rę -

tu tra fi ła trzy la ta te mu Zo fia T.
Cier pią ca na de men cję 90-let nia
ko bie ta obec nie prze by wa w do mu
opie ki pod Kra ko wem, z Nie po rę tu
za bra ła ją dal sza ro dzi na. Jak usta -
li ła pro ku ra tu ra, ma łżeń stwo D.
przy własz czy ło so bie znacz ną część
ma jąt ku sta rusz ki. Ukra dzio nych

ko bie cie po nad 1,6 mln zł nie uda ło
się od zy skać. Prze pa dło też miesz -
ka nie w cen trum War sza wy. – Do -
wie dzie li się, że ma ona znacz ny
ma ją tek. Wraz z po krzyw dzo ną
uda wa li się do ban ku, star sza pa ni
sa ma wy pła ca ła pie nią dze, a na -
stęp nie te pie nią dze by ły przez ma -
łżeń stwo D. przy własz cza ne – opi -
su je spra wę Ar tur Onisz czuk z Pro -
ku ra tu ry Re jo no wej Pra ga Pół noc
w War sza wie. Zo fia T., po dob nie
jak He le na W., by ła ho spi ta li zo wa -
na w gro dzi skim szpi ta lu.

Do „Ostoi” rów nież tra fi ła za na -
mo wą pra cow ni ka so cjal ne go Wie -
sła wy R.

„Osto ja” bez ze zwo leń
Jak tłu ma czy ła dzien ni ka rzom

TVN Uwa ga! pra cow ni ca so cjal -
na ze szpi ta la w Gro dzi sku Maz.,
kie ru ją ca do Nie po rę tu za mo -
żnych sta rusz ków – ni gdy nie sły -
sza ła o tym, aby kto kol wiek przez
wła ści cie li „Ostoi” zo stał oszu ka -
ny. Jed no cze śnie za prze czy ła, ja -
ko by kie dy kol wiek współ pra co -
wa ła z tym ośrod kiem.

– Ni ko mu tam się nie sta ła
krzyw da, nikt nie był za nie dba ny
– tłu ma czy ła Wie sła wa R., któ ra

za pew nia ła swo ich klien tów, że
dom w Nie po rę cie dzia ła le gal nie
i jest pod od po wied nim nad zo -
rem. Tym cza sem Ewa Za lew ska,
kie row nicz ka Ośrod ka Po mo cy
Spo łecz nej w Pod ko wie Le śnej,
mó wi ła wprost: – Spraw dzi li śmy
ten ośro dek, kon tak to wa li śmy się
rów nież z wy dzia łem kon tro li
w Urzę dzie Wo je wódz kim w War -
sza wie i oka za ło się, że ośro dek
nie po sia da żad nych wpi sów
i dzia ła nie le gal nie – po wie dzia ła
urzęd nicz ka, któ ra jed no cze śnie
nie po tra fi ła wy tłu ma czyć, dla cze -
go pra cow nik so cjal ny z gro dzi -
skie go szpi ta la na dal kie ru je tam
lu dzi. – Kil ka krot nie in for mo wa -

li śmy Urząd Wo je wódz ki w War -
sza wie, że dom w Nie po rę cie
dzia ła bez wy ma ga ne go ze zwo le -
nia – po wie dział TVN -owi Ar tur
Onisz czuk z Pro ku ra tu ry Re jo no -
wej Pra ga Pół noc w War sza wie.

Tym cza sem Urząd Wo je wódz ki
przy znał, że kon tro lo wał pla ców -
kę i pół to ra ro ku te mu wy mie rzył
jej wła ści ciel ce 10 tys. zł ka ry.
Urzęd ni cy twier dzą, że nie mo gą
za mknąć pla ców ki, bo we dług
nich prze pi sy po zwa la ją na to tyl -
ko w przy pad ku za gro że nia zdro -
wia i ży cia lu dzi. Obec nie nie wia -
do mo, ile jesz cze se nio rów prze -
by wa w „Ostoi”.

DB

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

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.

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.


