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Referendum 26 marca

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

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

Poseł Sasin
przekonuje, iż usprawni
się system komunikacji,
a wszyscy mieszkańcy
gmin wchodzących
w skład metropolii
warszawskiej będą
w końcu mieli szansę
na jeden, wspólny i tańszy
bilet (znajdą się w tzw. 1
strefie). Niemniej uczciwie
należy powiedzieć, iż
takiej pewności nikt nie
daje.
wejścia w życie ustawy obejmuje
obszar miasta stołecznego Warszawy, ustalony ustawą z dnia 15
marca 2002 r. o ustroju miasta
Jedno jest pewne: jak twierdzą
eksperci, ustawa autorstwa posła
Jacka Sasina odnośnie utworzenia gigantycznej aglomeracji warszawskiej ma kilka niewiadomych
i niedopracowanych punktów,
nad którymi w ramach konsultacji
z samorządowcami i mieszkańcami należałoby się pochylić.

Nie tracimy statusu
niezależnych gmin
Pierwszym punktem budzącym
wątpliwości wśród przeciwników

ustawy jest art. 2, w którym
stwierdza się, że „Miasto stołeczne Warszawa obejmuje 33 gminy
w tym gminę Warszawa oraz gminy…” i dalej wymienione są pozostałe gminy w tym Legionowo,
Wieliszew, Jabłonna i Nieporęt.
Wielu przeciwników powołując
się na te zapisy używa sformułowania „zamachu na niezależność
gmin”. Tłumaczą to tym, iż chodzi o utworzenie „mega Warszawy” i że po wejściu ustawy Sasina
w życie wszystkie wymienione

w niej gminy staną się dzielnicami
(a nie samodzielnymi podmiotami samorządowymi, jak jest teraz). Tezy te dementuje sam pomysłodawca ustawy, twierdząc, że
chodzi jedynie o stworzenie metropolii, czyli czegoś na wzór megapowiatu, a gminy nadal będą
miały swoją niezależność, czyli
swoje rady gmin (w tym i Warszawa ma swoją radę), wójtów i prezydentów. Natomiast samo nazewnictwo „miasto stołeczne
Warszawa” może wielu mieszkań-

Zatrudnimy
handlowców
do sprzedaży powierzchni
reklamowej
CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

ców wprowadzać w błąd, gdyż
przywołuje ono skojarzenie, iż

dokończenie na stronie 2

Czy Legionowo ma szansę na 1. strefę?
dokończenie ze strony 1

stołecznego Warszawy”, a także
art. 97, który nawet wymienia poszczególne dzielnice wchodzące
w obszar terytorialny obecnej
Warszawy. I nie ma wśród nich

Legionowa, Jabłonny, Nieporętu,
czy też Wieliszewa. Także z całą
pewnością nie tracimy statusu
„niezależnych gmin”.

Lepsza komunikacja?
Idąc dalej napotykamy się jednak na pewne, naszym zdaniem,

„potknięcia” w ustawie, jak chociażby art. 82 pkt. 2 „Burmistrzem gminy Warszawa jest prezydent miasta stołecznego Warszawy”. Oznaczałoby to zapewne,
iż mieszkańcy pozostałych gmin
wchodzących w skład metropolii
wybieraliby burmistrza Warszawy.

Zapraszamy do współpracy mieszkańców. Nie zwracamy materiałów niezamawianych.
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustowania nadesłanych materiałów oraz
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Metropolia: TAK czy NIE?

dze Legionowa np. złowieszczą, iż
powstanie kilka stref biletowych
jak w… Londynie. Choć oczywiście są to tylko spekulacje, nie
mające żadnego odzwierciedlenia
w projekcie tej ustawy.

Oddziały terenowe?
Jednym z najczęściej podnoszonych przez przeciwników ustawy
argumentów jest również to, iż
od tej pory mieszkańcy gmin, którzy swoje sprawy załatwiali
na miejscu w swoich starostwach
powiatowych, teraz będą musieli
załatwiać je w Warszawie. Tymczasem w uzasadnieniu do samej
ustawy czytamy: „W związku
z przejęciem wykonywania zadań
powiatowych, z dniem wejścia
w życie ustawy, likwidacji bądź
przekształceniu ulegną powiaty
na obszarze miasta stołecznego
Warszawy”. Oznaczać by to mogło, iż obecne starostwa mogłyby
zostać przekształcone w coś
na wzór oddziałów terenowych
miasta stołecznego Warszawy
i poza trudniejszym dostępem
do starosty, którego już by nie było, nic by się dla nich nie zmieniło.
Należałoby się również zastanowić nad tym, co stracimy gdybyśmy w referendum zadecydowali
za nieprzystąpieniem do metropolii, a PiS uszanowałby naszą wolę.
Czy stalibyśmy się wówczas dużo
mniejszym, lecz samodzielnym
powiatem, czy może gmina Legionowo musiałaby zostać przyłączona do powiatu nowodworskiego,
a może pułtuskiego? Czy rejonizacja szpitala byłaby dla nas nadal
w szpitalu Bródnowskim, czy może w szpitalu w Nowym Dworze
Maz., a może w jeszcze bardziej
odległym Pułtusku? Czy nadal bylibyśmy objęci przynajmniej biletami drugiej strefy, czy może
wprowadzono by dla gmin nie należących do metropolii jeszcze
droższą, trzecią strefę? I czy częstotliwość kursowania autobusów
ZTM, a także pociągów SKM nie
uległaby pogorszeniu? Późniejsze
bowiem zamiary włączenia Legionowa do metropolii mogą trwać
długie lata…
Dariusz Burczyński

redaktor naczelny: Krzysztof Katner
zastępca: Katarzyna Chodkowska

„Echo Powiatu Legionowskiego”
www.gazetaecho.pl

Mało tego, istniałoby takie ryzyko, iż burmistrz Warszawy będący
zarówno prezydentem megapowiatu, dbałby bardziej o interesy
samej stolicy, niekoniecznie
troszcząc się o sprawy, za które
odpowiadają obecne powiaty, jak
setki szkół, czy dróg. Choć pomysłodawca ustawy twierdzi, że będzie akurat inaczej. – Powiem
o powiecie wołomińskim. Tam
od lat jest problem z dojechaniem
do Warszawy drogą 634. Mimo że
są projekty i plany, nie udaje się
tej drogi przebudować. Dzisiaj
będzie można, właśnie z poziomu
aglomeracji warszawskiej tego typu inwestycje drogowe realizować. Ważne dla Warszawy, ale
również dla mieszkańców tych
małych miejscowości. Dzisiaj
władz Warszawy to nie obchodzi.
Dzisiaj dojazdy do Warszawy są
zakorkowane, a samorządy same
sobie z tym nie radzą – argumentował poseł Sasin, który również
przekonuje, iż usprawni się system komunikacji, a wszyscy
mieszkańcy gmin wchodzących
w skład metropolii warszawskiej
będą w końcu mieli szansę na jeden, wspólny i tańszy bilet (znajdą się w tzw. 1 strefie). Niemniej
uczciwie należy powiedzieć, iż takiej pewności nikt nie daje. Wła-
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Deficyt parkingów?

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

Wedle
koncepcji władz miast
sytuacja ma się znacznie
poprawić po oddaniu
w użytkowanie dwóch
parkingów typu park &
ride po obu stronach
głównej stacji kolejowej
w Legionowie.
W Le gio no wie od dłu ższe go
czasu zaparkowanie auta w centrum mia sta to ist ny kosz mar.
Zna le zie nie wol ne go miej sca
przy ul. Piłsudskiego często graniczy z cudem. Na domiar złego
także na pobliskich ulicach wcale nie jest lepiej. Zatłoczony jest
rów nież Ry nek, ul. Ko ściusz ki,
Mrugacza, Słowackiego, Sowińskiego, Reymonta, czy też Al. 3
Ma ja. Po dob nie jest też w dni
targowe w okolicach miejskiego
ba za ru. Czy użyt kow ni ków
„czterech kółek” jest coraz więcej, a może systematycznie kur-

czy się wolna przestrzeń w Legionowie?

Miejsc pod parkingi
dramatycznie ubywa
W Legionowie do obecnej sytuacji przyczyniły się także władze
miasta. Raz, że zezwalają na ciągłe dogęszczanie zabudowy. Dwa,
że nikt nie wymaga, aby zabudowa ta posiadała parkingi podziemne. Znamienny jest tutaj
przykład tłumnie odwiedzanej kliniki Mediq. Ktoś dopuścił jej budowę bez uprzedniego zagwarantowania przez inwestora parkin-

gów podziemnych. To zaniedbanie zaowocowało codziennym
chaosem komunikacyjnym w okolicy. Zwiększone problemy parkingowe da się również odczuć
po wybudowaniu galerii handlowej Gondola. Wcześniej na rogu
ul. Mrugacza i Piłsudskiego
do dyspozycji kierowców była pusta działka. Obecnie, pomimo
parkingu podziemnego dla klientów Gondoli, okoliczne miejsca
parkingowe są zawsze w stu procentach zajęte. Nierzadko zastawione są też chodniki. Na razie
kierowcy zajmują jeszcze działkę
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lanych nad drugim skrzydłem galerii i ta możliwość się skończy.

Ciągłe dogęszczanie zabudowy
Legionowo to najbardziej zagęszczone miasto w Polsce.
Na 1 km2 przypada ponad 4 tys.
mieszkańców. Ale nikt zdaje się
tym faktem nie przejmować. Dlatego kolejne inwestycje związane
z dogęszczaniem zabudowy nie są
nawet blokowane. Dobrym przykładem jest tutaj przypadek mieszkańców z ul. Broniewskiego, którzy dość długo protestowali przeciwko spółdzielczym planom bu-

dowy kolejnego bloku. Oczywiście
mieszkańcy swoje, a zarząd SML-W i władze miasta swoje. Blok
powstanie, podobnie jak kilka innych wielorodzinnych budowli
przy ul. Norwida, Ogrodowej, Słowackiego, czy też Alei 1 Dywizji
Zmechanizowanej na Piaskach.

Park & ride nie rozwiąże problemu
Wedle koncepcji władz miasta
sytuacja ma się znacznie poprawić
po oddaniu w użytkowanie dwóch
parkingów typu park & ride po obu
stronach głównej stacji kolejowej
w Legionowie. Z jednego takiego
parkingu na blisko 800 aut znajdującego się od strony osiedla Piaski
mieszkańcy już od kilku miesięcy
mogą korzystać za darmo. I choć
zainteresowanie jest całkiem spore,
to i tak nie poprawiło znacząco
problemu z parkowaniem mieszkańców powojskowego osiedla.
Z prostej przyczyny: auta zostawiają tu głównie przyjezdni. Kiedy
trzeba będzie w końcu za parkowanie płacić, to można śmiało założyć,
iż pobliskie uliczki prowadzące
do stacji będą znów pozastawiane.
Podobnie zapewne będzie w przypadku wielopoziomowego parkingu od strony ul. Kościuszki, który
na dniach zostanie otwarty. Dopóki
będzie bezpłatny, to może on
w znaczący sposób poprawić sytuację w bezpośrednim sąsiedztwie
dworca. Później zapewne sytuacja
powróci „do normy”.
Dariusz Burczyński
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Dwupasmowa Zegrzyńska do 2020 roku?
 W pełni udrożniona dwupasmowa w obydwu kierunkach Droga Krajowa nr 61 na całym legionowskim odcinku do 2020 roku? Takie ma plany
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), która przygotowuje się też do prac nad kolejnym odcinkiem drogi do ronda w Zegrzu.
inwestycji wskażemy po zakończeniu postępowania przetargowego, tj. po podpisaniu umowy
z wykonawcą – poinformowała
Małgorzata Tarnowska, główny
specjalista ds. komunikacji społecznej w warszawskim oddziale
GDDKiA. Jednak wedle szacunków z jesieni 2015 roku ówczesnego wiceministra Administracji
i Cyfryzacji Jana Grabca koszty te
miały by wynieść około 90 mln zł.

Do ronda w Zegrzu do 2023
roku?

Jak poinformował warszawski
oddział GDDKiA, już w maju br.
ma być wyłoniony wykonawca III etapu przebudowy DK 61
na odcinku od legionowskiego
wiaduktu
do
skrzyżowania
z ul. Wolską w Michałowie-Reginowie.

Wykonawca już w maju
Prace budowlane nie ruszą jednak tak szybko. Z informacji

GDDKiA wynika, że otwarcie
ofert w przetargu na przebudowę
DK 61 przez Legionowo już nastąpiło (20 marca tego roku). Natomiast
podpisanie
umowy
z przyszłym wykonawcą, o ile żadna z biorących udział w tym przetargu firm nie odwoła się od decyzji mazowieckiego oddziału
GDDKiA, ma nastąpić w II kwartale tego roku, czyli gdzieś w maju. Termin rozpoczęcia prac

nad przebudową niespełna dwukilometrowego odcinka drogi jest
przewidziany na III kwartał
2018 r. Dwa lata później, tj. na jesieni 2020 roku, wykonawca powinien zejść z placu budowy oddając nam w użytkowanie w pełni
zmodernizowany legionowski odcinek drogi. Czy tak się stanie?
Harmonogram prac związanych
z 1,8 km odcinkiem drogi właśnie
taki scenariusz zakłada. – Koszt

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

Ponadto z informacji uzyskanych od GDDKiA wynika, że jest
możliwe przedłużenie III etapu
inwestycji
do
skrzyżowania
z ul. Nowodworską (droga wojewódzka 632) w Zegrzu, co mogłoby zredukować efekt tzw. wąskiego gardła. Wykonanie modernizacji kolejnego odcinka DK 61,
od skrzyżowania z ul. Wolską
w Michałowie-Reginowie do ronda w Zegrzu (odcinek o długości
ok. 10 km), zostało bowiem wpisane do Programu Budowy Dróg

Krajowych na lata 2014–2023
w ramach Programu Likwidacji
Miejsc Niebezpiecznych (klasa ryzyka duża). – Zakres zadania to
rozbudowa odcinka drogi polegający na poprawie stanu i geometrii
drogi oraz doposażenie jej w nie-

Termin
rozpoczęcia prac
nad przebudową
niespełna dwukilometrow
ego odcinka drogi jest
przewidziany
na III kwartał 2018 r.
zbędne urządzenia poprawiające
bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Oddział w Warszawie jest gotowy
do przygotowania dokumentacji
i wszczęcia postępowania przetargowego, po pozyskaniu środków
finansowych. Szczegóły co do zakresu zadania jak i kosztów będą
mogły być wskazane w późniejszym terminie – przyznała Małgorzata Tarnowska.
Dariusz Burczyński

Elastyczne protezy nylonowe
N y lo n w p r o t e t y c e z n a l a z ł z a s t o s o w a n i e w l a ta c h 5 0 .
ubiegłego wieku.
W moim gabinecie jest co najmniej od 8 lat, ale w Polsce wciąż uchodz i za techno logię nową.
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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Wypadła z szóstego piętra. Przeżyła
 We wtorkowy wieczór 7 marca w jednym z bloków przy ul. Norwida w Legionowie omal nie doszło do tragedii. 26-letnia
kobieta wypadła z 6. piętra i można mówić o dużym szczęściu, gdyż przeżyła. Teraz sprawę bada prokuratura.

To już kolejny w ostatnich miesiącach przypadek wypadnięcia
z wieżowca z dość dużej wysokości. Do tragicznego w skutkach
wydarzenia
doszło
bowiem
pod koniec minionego roku, kiedy to 24-letni mężczyzna wypadł
z 7. piętra bloku przy ul. Sobieskiego 8. Wówczas poszkodowany
odniósł śmierć na miejscu. Tym

razem, dzięki błyskawicznej akcji
ratunkowej lekarzy 26-letnią kobietę, która wypadła z 6. piętra
wieżowca nr 47 przy ul. Norwida 11, udało się uratować.

że 26-letnia kobieta wypadła z szóstego piętra w bloku przy Norwida 11 i upadła na trawnik – powiedziała podkom. Emilia Kuligowska, oficer prasowy KPP Legionowo. Jak się okazuje, nie do końca
ścisłe były to informacje. Wedle
relacji jednej z sąsiadek, 26-latka
spadając dość mocno uderzyła
o daszek balkonu na trzecim piętrze w tym samym poziomie, co
zapewne znacznie wytrąciło prędkość spadania, a więc i siłę upadku, a następnie upadła na dość wysoki krzew znajdujący się tuż
przy wejściu do klatki schodowej
bloku. Niemniej, jak podkreśla nasza rozmówczyni, huk uderzenia
zapewne o daszek było dość wyraźnie słychać nawet w jej mieszkaniu. Można zatem mówić o dużym szczęściu w tym całym… nieszczęściu.

Szczęście w nieszczęściu

Problemy alkoholowe?

– O 20.20 dostaliśmy informację
z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego o tym,

Kobieta została przewieziona
do
warszawskiego
szpitala
na Bródnie. – Przeszła w nocy
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operację, a rano (8.03 – przyp.
red.) jak się kontaktowaliśmy ze
szpitalem, to była w stanie ciężkim, ale co najważniejsze żyje –
powiedziała podkom. Emilia Kuligowska. Policja na zlecenie prokuratora przesłuchuje teraz
świadków. Są brane pod uwagę
wszystkie wątki wieczornego zdarzenia. Sąsiedzi mówią o problemach alkoholowych w tej trzyosobowej rodzinie, która od jakiegoś
czasu wynajmowała mieszkanie
w tym bloku. W dniu wypadku
kobieta w domu nie była sama.
Był z nią młody mężczyzna. Jak
się potem okazało – pod wpływem alkoholu. – Ale jak to się
stało, to przybiegł i zachowywał
się normalnie. Ja tam nie widziałam, żeby był pijany. Na pewno
był w szoku, gdy próbowaliśmy
pomóc jego partnerce – powiedziała jedna z sąsiadek. Czy wcześniej doszło między nimi do kłótni i z jakich przyczyn matka sześcioletniego chłopca wypadła
z balkonu? Tego na razie nie wia-

domo. 26-latka nie może na razie
zeznawać.

Targnęła się na własne życie?
Jak informuje prokurator Ireneusz Ważny – szef legionowskiej
prokuratury, mężczyzna będący
naocznym świadkiem wydarzenia
po wytrzeźwieniu został przesłuchany. Dodał jednak, że prowadzone jest śledztwo z art. 151 kodeksu karnego, tj. „kto namową
lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia
się na własne życie, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Sprawa jest więc
poważna, choć dopiero po przesłuchaniu poszkodowanej będzie
można potwierdzić lub w pełni
odrzucić te zarzuty. Czy 26-latka
faktycznie mogła chcieć popełnić
samobójstwo? Jedna z sąsiadek
tłumaczy, że w tej rodzinie różnie
bywało, a niekiedy słyszała też
burzliwe kłótnie. – Jak to w rodzinach… – kwituje.
DB
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Dziki opanowały miasto. Jest się czego bać?

 Widok dzików w parkach, na śmietnikach, pod blokami, na ulicach, przestał dziś już właściwie dziwić. Problem
jest, ale wywołuje jakby coraz mniej emocji.
źródło: Straż miejska w Legionowie

nie dla mieszkańców – mówi zastępca komendanta legionowskiej
Straży Miejskiej Adam Nadworski. Bronią na dziki, najchętniej
stosowaną przez strażników miejskich, są odłownie. Kiedy na początku roku postawiono odłownię
na osiedlu Sobieskiego w okolicy
ulicy Pałacowej już po trzech

W zeszłym
roku w naszym mieście
odłowionych zostało
prawie 60 dzików.
Odłownia przy CSP
Jeszcze kilka lat temu widok buszujących między blokami, grzebiących w śmietniku, czy przechadzających się ulicą dzików był egzotyczny, dziwiliśmy się, baliśmy,
apelowaliśmy, by ktoś coś z tym
zrobił. Temat był wciąż obecny
na forach, w mediach, w rozmowach. Dziś jakoś dziki w miejskiej
przestrzeni nieco spowszedniały.

Przyzwyczailiśmy się, oswoiliśmy.
mimo że cały czas powodują straty, a wzajemne przyzwyczajenie ludzi do dzików i dzików do ludzi
na dłuższą metę nie jest korzystne
ani dla jednych ani dla drugich.
Problem więc jest. Dziki wciąż doskwierają mieszkańcom Zegrzyńskiej, Warszawskiej na granicy Legionowa i Jabłonny, pojawiają się

OGŁOSZENIA DROBNE

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

NADASZ
BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL
KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: z niepłacącym lokatorem,
z problemem prawnym, zadłużone. 796-796-596
·Mieszkanie 3 pok. min. 50 m, z windą lub
parter. 784-355-409
USŁUGI STOLARSKIE
·Cyklinowanie, 3 X lakier. TANIO ! Remonty
mieszkań. Tel. 572-762-866
USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h wywóz starych mebli
z mieszkań piwnic 663-833-288
USŁUGI MOTORYZACYJNE
Holowanie 513-606-666
USŁUGI INNE
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·ZJAZD-projekt, 660-678-810

PORADY PRAWNE
·INFORMACJA PŁATNA zgłoś wypadki
śmiertelne po 1997 roku, inne wypadki w pracy
i rolnictwie oraz zbyt małe odszkodowanie. tel
606-281-014, e-mail: radwale@wp.pl
DAM PRACĘ
·Firma zatrudni Panów do sprzątania
zamkniętych osiedli mieszkaniowych na
Białołęce, praca od zaraz, tel. 603-924-842
RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 666-900-333
ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

regularnie na osiedlu Sobieskiego,
na Piaskach, oczywiście na III Parceli,
Bukowcu,
Grudziach,
na Przystanku, w okolicy Centrum
Szkolenia Policji.

Odłownią w dzika
– Liczba dzików, która się
w mieście pojawiła, jest na tyle
duża, że stwarza realne zagroże-

dniach złapały się cztery dziki.
Zapakowano je w klatki i wywieziono do Puszczy Piskiej.
Myśliwi
wciąż
nadzorują
odłownie, straż miejska nęci zwierzęta i podsypuje kukurydzę. Dziki regularnie wpadają do odłowni
ustawionej na III Parceli, skąd
członkowie Koła Łowieckiego
„Sęp” wywożą je pod Olsztyn.
Regularne bezkrwawe „łowy”
na dziki odbywają się na terenach

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

Firma ogrodnicza
zatrudni
pracowników
do pracy
w terenie.
607-617-744

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

BUDOWLANE
·A Malarz remonty 502-255-424, 835-66-18
·Budowy 501-446-851
FINANSE
KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym
kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż
chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?
zapytania@kancelarie-doradcze.pl
·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468
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Centrum Szkolenia Policji. Tylko
w ostatnim czasie odłowiono tam
kilkanaście zwierząt. W zeszłym
roku w naszym mieście odłowionych zostało prawie 60 dzików.
Dzików niby ubywa, ale na ulicach zwierzęta wciąż się pojawiają.
W połowie marca stadko siedmiu
młodych dzików urządziło sobie
spacer wzdłuż legionowskiego odcinka drogi krajowej nr 61 w okolicach wiaduktu i tym samym stwarzało olbrzymie zagrożenie dla
podróżujących tą drogą kierowców. Strażnicy miejscy pod przewodnictwem komendanta Ryszarda Gawkowskiego we własnej osobie przegonili zwierzynę, odłowili
i wywieźli, ale nie łudźmy się. Problem przez same odłowy nie zniknie. Zabraliśmy dzikom przestrzeń
do życia, po czym zwabiliśmy łatwością zdobycia pożywienia. Wygląda więc na to, że choć dziki
odławiać i przywracać naturze
warto, to do ich obecności i tak
trzeba się będzie przyzwyczaić.
(wk)

SKM-ką do Piaseczna w 2021 roku?
 Rusza drugi etap modernizacji warszawskiej linii obwodowej. Na przebudowę PKP Polskie Linie Kolejowe przeznaczyły prawie 200 mln zł.
Oznacza to nową perspektywę połączeń Szybkiej Kolei Miejskiej nawet z Zegrza Płd. przez Wieliszew, Legionowo aż do odległego Piaseczna.
Gdańską w kierunku południowym. – Natomiast co do połączenia na linii Legionowo – Piaseczno, to przygotowujemy się do modernizacji stacji Warszawa Zachodnia. Prace skupią się także
na przebudowie układu torów, co

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

12 marca PKP PLK rozpoczęły
realizację drugiego etapu przebudowy warszawskiej linii obwodowej na odcinkach między stacjami
Warszawa Gdańska – Warszawa
Zachodnia oraz Warszawa Gołąbki – Warszawa Gdańska. Odcinek
pomiędzy Warszawą Zachodnią
a Warszawą Gdańską został wyłączony z ruchu. Pociągi przyjeżdżające ze strony Legionowa dojeżdżają tylko do stacji Warszawa
Gdańska. Dalszą podróż zapewnia komunikacja miejska (linie
autobusowe nr 103, 221, 523). Remont potrwa ok. 12 miesięcy. Jak
się okazuje, to dla mieszkańców
powiatu legionowskiego niejedyne
konsekwencje modernizacji za blisko 200 mln zł linii obwodowej.

Gdyby powstała odpowiednia infrastruktura, ZTM mógłby przedłużyć trasę jednej z obecnie kursujących SKM-ek o nowe stacje
z Zegrza Południowego do Piaseczna. Plany te nie są nowe. –
Mogę potwierdzić, że są takie
plany, aby stworzyć linię SKM
z Piaseczna do Legionowa, a nawet do Zegrza – przyznał już dwa
lata temu Igor Krajnow, rzecznik
prasowy ZTM. Szanse na to są
coraz bardziej realne. – Ogłosiliśmy właśnie przetarg na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla przebudowy odcinka linii kolejowej z Wieliszewa do Zegrza – mówi Karol Jakubowski
z zespołu prasowego PKP PLK.

chomić nowe SKM-ki m.in. z odległego Piaseczna do Zegrza Płd.
– Pociągi z tej stacji będą mogły
pojechać w kierunku Piaseczna
przez Warszawę Zachodnią, gdzie
przygotowujemy
przebudowę,

oprócz części pasażerskiej, układu torów – mówi Maciej Dutkiewicz, rzecznik prasowy PKP PLK.
To ma być kluczowa inwestycja
pozwalająca wydłużyć linię SKM
z Legionowa przez Warszawę

umożliwi swobodne prowadzenie
ruchu od Piaseczna do Legionowa. Prace przy tej inwestycji rozpoczniemy w 2019 roku i zakończymy je w 2021 roku – mówi Karol Jakubowski.
Dariusz Burczyński

Prace już trwają
W ZTM myślą o tym od dawna
Obecnie z powiatu legionowskiego i przez Białołękę kursują
dwie SKM-ki. S3 z Wieliszewa,
przez stacje Michałów-Reginów,
Legionowo, aż do Okęcia, oraz
S9 również z Wieliszewa, przez
Michałów-Reginów, Legionowo,
aż do Warszawy Zachodniej.

Ale rewitalizacja długo oczekiwanej linii kolejowej do Zegrza to
niejedyny warunek do spełnienia.
PKP PLK zamierzają zmodernizować linię obwodową w centrum
Warszawy, a także kilka innych
odcinków poza Warszawą. Wraz
z przystosowaniem torów do szybkiego ruchu, ZTM chciałoby uru-
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Waleczne serca z Legionowa
 Bravehearts Legionowo to drużyna jak rodzina – dzielna i waleczna. Z sercem i kettllem na piersi. Motywuje, dopinguje, prowokuje i trenuje…

Trening ekstremalny
11 marca legionowscy biegacze
urządzili sobie ekstremalny trening. W samo południe na terenie
starej piaskarni, odbył się otwarty
trening, przygotowujący zawodników, do pierwszego biegu z cyklu 4RUN, czyli Biegu Czterech
Żywiołów – Biegu Ziemi.
Na chwilę zwykła góra piachu zamieniła się niemal w Golgotę. Nie
zabrakło ścianki, opon, siatek, no
i oczywiście piachu i błota.
Na wszystkich trenujących czekała
również gorąca herbata i grzane
wino. Rozgrzewające środki „dopingujące” bardzo się przydały, bo
dzień był nader chłodny, a w balonik nikt na szczęście nie kazał zawodnikom dmuchać. Kolorowe
race efektownie oddawały bojowy
klimat imprezy. Na trening stawiły
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źródło: wszystkie Bravehearts Legionowo/facebook

Tak reklamują się na swym facebookowym profilu członkowie
legionowskiej grupy biegowej
Bravehearts. Nazwę „Waleczne
serca” nieprzypadkowo przejęli
z tytułu filmu Mela Gibsona. Tak
jak dzielni Szkoci nie poddają się
przeciwnościom, nie poddają się
nawet w beznadziejnej sytuacji,
walczą do końca i stoją za sobą
nawzajem murem. Mnie, uprawiającego wprawdzie sport ekstremalny w postaci codziennych
spacerów z psem, samo patrzenie
na wyczyny zawodników z Bravehearts w akcji przyprawa o ból
wszystkiego.

się karnie i licznie członkowie największych grup biegowych w Warszawie – Bravehearts Legionowo
i Koniuchy. Trening zakończył się
po dwóch godzinach. Ofiar w ludziach zdaje się nie było, zawodnicy byli, owszem wykończeni, ale
dziwnie zadowoleni.

Grupa znajomych
Cała historia Braveharts rozpoczęła się jak to zwykle od wspólnych treningów biegowych grupki
znajomych. Z czasem zaczęli dołączać nowi i tak powstała prawdziwa drużyna promująca aktywność
fizyczną na wolnym powietrzu połączoną z współdziałaniem w grupie. Członkowie zespołu czynnie
uprawiają cross-fit, bieganie oraz
różnego rodzaju sporty siłowe,
sporty walki, streetworkout i inne.
Większość to amatorzy z zapałem
i ambicjami, ale są wśród nich
również certyfikowani instruktorzy
różnych dyscyplin sportowych.
Stale uczestniczą w różnego rodzaju biegach ekstremalnych
w całej Polsce. Współorganizują
bieg z przeszkodami Run4Fun
w Wieliszewie. Organizują w klubie Spektrum Sportu w Legionowie zajęcia boot-camp, czyli treningu funkcjonalnego wyglądającego na oko jak ćwiczenia amerykańskich rekrutów.
Jakiś czas temu Bravehearts
rozpoczęli akcję RR – Razem
Raźniej, w ramach której osoby
dopasowują się pod względem za-

interesowań sportowych i spotykają na wspólnych treningach.
Prócz tego w każdy poniedziałek
o godzinie 20 przy stadionie miejskim w Legionowie spotykają się
na cyklicznym, bezpłatnym otwartym treningu kondycyjno-siłowo-
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-wytrzymałościowym. Wszystkich
chętnych, niezależnie od zaawansowania sportowego, gorąco zapraszają. Zapewniają, że każdy,
kto chce trenować, czy to dla
zdrowia, czy dla kondycji, czy dla
pasji, znajdzie wśród Walecznych

Serc miejsce dla siebie. Ja i zdrowo przekarmiony pies zwany Zuzią na razie tylko połową serca jesteśmy „Waleczni”. Na razie raczej przedsionkami, ale od czegoś
trzeba zacząć…
(wk)

