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Dach, światło i… alejki biegowe

Targowisko na nowo
 Część targowiska miejskiego położonego przy ul. Jana III Sobieskiego, Piotra Wysockiego i marsz. J. Piłsudskiego w Legionowie
ma się wkrótce całkowicie odmienić. Wedle zapowiedzi władz miasta, teren ma zostać utwardzony, wyposażony w wodociąg
i zadaszony. Powstaną tu też alejki biegowe, staną ławki, przybędzie zieleni. Zwiększy się też liczba miejsc parkingowych.
Prawdziwym
powodem
do zmiany regulaminu targowiska
miejskiego i wyznaczeniu jego
granic (targowisko zostało bowiem podzielne na trzy części)
jest chęć skorzystania przez miasto z funduszy zewnętrznych

Na początek
rewitalizacji doczeka się
najmniejsza część
targowiska, gdzie co
niedzielę jest
organizowany
legionowski pchli targ,
czyli tzw. „rupieciarnia”.
w tym z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich
na
lata 2014–2020, który pozwala
na inwestycje w targowiska lub
obiekty budowlane przeznaczone
na cele promocji lokalnych produktów.

Obraz nędzy i rozpaczy
Na razie miasto chciałoby się
zająć rewitalizacją najmniejszej
części targowiska, a więc terenu
o powierzchni ok. 3 tys. m2, położonego przy ul. Jana III Sobieskiego,
Piotra
Wysockiego
i marsz. J. Piłsudskiego. To tu co

niedzielę jest organizowany legionowski pchli targ, czyli tzw. „rupieciarnia”. W kolejnych latach
rewitalizacji doczekają się następne części targu. Kiedy? Tego
na razie nie wiadomo, gdyż miasto najpierw musiałoby otrzymać
dofinansowanie na przebudowę
targowiska nr 1.
O tym, jak wizualnie psuje najbliższą okolicę piaszczysto-betonowe targowisko, nikogo specjalnie przekonywać nie trzeba. Obraz nędzy i rozpaczy wyłania się
zwłaszcza w dni, kiedy na targowisku nie ma dni handlowych.
Zwracali na to uwagę także legionowscy radni. Przez lata, mimo
licznych zapowiedzi władz miasta
o chęci poprawienia wyglądu tego
miejsca, jego obraz nie uległ żadnej wizualnej poprawie. Teraz ma
się to zmienić. Chociaż, wobec
zbliżających się wielkimi krokami
wyborów samorządowych, powstaje pytanie, czy nie są to kolejne puste obietnice? Pokażą to
najbliższe miesiące.

Są plany, będą pieniądze?
– Możemy otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet miliona
złotych. Wstępny projekt inwestycji zakłada utwardzenie placu, za-

daszenie miejsc targowych, oświetlenie, przyłączenie sieci wodociągowej, stworzenie tam węzła sanitarnego, alejek biegowych, miejsc
parkingowych, nasadzenia zieleni,
postawienie ławek, oświetlenia
solarycznego i ogólnie uporządkowanie tego placu. Mamy duże
szanse na to dofinansowanie.
Na początek potrzebujemy wyznaczyć granice tego targowiska
– mówi wiceprezydent Marek
Pawlak. Radni z Komisji Rozwoju

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

pozytywnie zaopiniowała propozycję władz miasta. – Chciałem
przypomnieć, że przez osiem
ostatnich lat wręcz błagałem, żebyśmy wzięli się wreszcie za uporządkowanie bazaru. Cieszę się,
że wreszcie się udało i mieszkańcy Legionowa będą mogli korzystać z ładniejszego targowiska
– mówi usatysfakcjonowany wiceprzewodniczący rady miasta Mirosław Pachulski. Podczas obraz
komisji radna Agnieszka Borkow-

ska dociekała, czy w okolicy pojawi się więcej miejsc parkingowych. Wiceprezydent Pawlak wyjaśnił, że miejsca parkingowe będę
położone
prostopadle
do ul. Wysockiego, a nie jak
do tej pory równolegle i właśnie
dlatego zwiększy się ich liczba.
Za zmianami na targowisku
miejskim w okolicy ul. Wysockiego jednogłośnie opowiedziało
się 20 radnych.
DB

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.

Wydawca: Wydawnictwo Prasowe Ostoja 2012 sp. z o.o.
adres redakcji: 03-026 Warszawa, ul. Ołówkowa 7a
Druk: ZPR Warszawa

Jabłonna winowajcą

Przepadnie olbrzymia dotacja?
 Ogromna dotacja z unijnych funduszy na budowę przeszło 77 km ścieżek rowerowych w ośmiu gminach czterech powiatów jest zagrożona.
Winowajcą jest gmina Jabłonna, która jako jedyna jeszcze nie ma projektów rowerowych tras. Jeśli z jej powodu pozostali stracą
dofinansowanie, zapowiadają zbiorowy pozew, który może doprowadzić nawet do bankructwa Jabłonny.
szkolnym nr 4 a tą stacją, drogę
rowerową zyska ulica Strużańska
na odcinku od Zegrzyńskiej
do granicy miasta, Handlowa
(od Polnej do Piłsudskiego), Parkowa (od torów do ul. Jagiellońskiej) oraz Jagiellońska (od Barskiej do PKP Legionowo Przystanek), a także ul. Kwiatowa
(od przejazdu do ul. Wiejskiej).
W sumie zaplanowano 10,4 km
nowych szlaków, które połączą te
już istniejące w jedną, spójną sieć
rowerową. Dofinansowanie wyniesie 5,5 mln zł.

Jabłonna – mission
impossible?

W grę wchodzi aż 48 mln zł dofinansowania na przeszło 77 km
ścieżek. A dzięki wsparciu z UE,
rowerzyści zyskają nowe drogi
w ośmiu gminach takich jak: Legionowo, Czosnów, Jabłonna, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew.

W gminie Nieporęt w ramach
projektu powstać mają ścieżki rowerowe od ronda w Białobrzegach do Beniaminowa o długości 4,5 km i wzdłuż ul. Strużańskiej w Józefowie. Na obydwie inwestycje gmina ogłosiła już przetarg. Łącznie 6,7 km ścieżek rowerowych o łącznym dofinansowaniu 5,3 mln zł.
W gminie Wieliszew ścieżki rowerowe
mają
przebiegać
ul. Przedpełskiego, 600-lecia
i przy ul. Bobrowej w Wieliszewie, oraz wzdłuż ul. Suwalnej

pełnić nowe w ulicach Suwalnej
(od ul. Szarych Szeregów do
Orzechowej),
Cynkowej
(od ul. Orzechowej do al. Legionów), Alei Legionów (od ul. Cyn-

W Legionowie
uzgadnialiśmy parę
kilometrów przez dwa
lata, a pan wójt ma rok
na zrobienie projektu,
uzyskanie pozwolenia
na budowę
i wykonawstwo. To dzisiaj
jest już prawie niemożliwe
– mówi prezydent
Legionowa.
kowej do ul. al. Róż), al. Róż
(od al. Legionów do PKP Przystanek). Nowy szlak dla jednośladów
ma powstać także w ulicy Piaskowej (od stacji PKP Legionowo
Piaski do ul. Zegrzyńskiej), pomiędzy Zespołem Szkolno-Przed-
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Gdzie ścieżki, jak długie
i za ile?

od granicy z Legionowem w Łajskach z dofinansowaniem w kwocie 5,6 mln zł.
Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Jabłonna
zakłada
budowę
ok. 15 km tras o łącznej wartości 5,2 mln zł. Ścieżki mają przebiegać wzdłuż ciągów: ul. Modlińskiej od granicy z Warszawą
po granicę z Nowym Dworem
Mazowieckim, wzdłuż ul. Zegrzyńskiej i Chotomowskiej w Jabłonnie, a dalej ul. Partyzantów
i Kolejową w Chotomowie,
wzdłuż Klonowej i Dębowej
w Bożej Woli, wzdłuż ulic Kisielew skie go -Mal bor skiej -Le gio nowskiej w Jabłonnie, wzdłuż ulic
Szarych Szeregów-Okulickiego
w Jabłonnie i wzdłuż ul. Strużańskiej od granicy z Legionowem
do granicy z gminą Nieporęt.
W Legionowie zaś istnieje ponad dziesięciokilometrowa sieć
tras rowerowych, które mają uzu-
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Jednak, jak się okazuje, tak
ogromny projekt jest zagrożony,
a winowajcą jest gmina Jabłonna.
– Wszystkie gminy mają już
projekty. Wójt Jabłonny Jarosław
Chodorski od pół roku twierdził,
że będzie robił inwestycję w formule „Zaprojektuj i zbuduj”, aby
była wykonana szybciej i sprawniej, a teraz zmienił decyzję. Jesteśmy przerażeni stanem zaawansowania prac w Jabłonnie
– powiedział w rozmowie z lokalnym portalem „Jabłonna Dla
Mieszkańców” prezydent Legionowa Roman Smogorzewski.
Wójt Jabłonny tłumaczy na Facebooku, że przetarg na wykonanie
projektu został już ogłoszony.
– Podstawą do ogłoszenia tego
przetargu była opracowana jeszcze w zeszłym roku koncepcja
przebiegu tras rowerowych na terenie gminy Jabłonna. (…) Zgodnie z kartą wniosku aplikacyjnego
na realizację 14 km ścieżek rowerowych mamy czas do końca maja 2018 roku – twierdzi wójt. Prezydent Smogorzewski nie podziela jednak optymizmu Chodorskiego, gdyż, jak stwierdził, samo

ogłoszenie przetargu nic nie znaczy. – W Legionowie uzgadnialiśmy parę kilometrów przez dwa
lata, a pan wójt ma rok na zrobienie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonawstwo. To
dzisiaj jest już prawie niemożliwe
– podsumowuje Smogorzewski.

Będzie pozew zbiorowy?
Również burmistrz Nowego
Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski wyraża swoje zaniepokojenie informacją, że Jabłonna dopiero przystępuje do przetargu
na projekt wykonania ścieżek.
– Ja sobie nie życzę, żeby mieszkańcy Nowego Dworu z powodu
czyjegoś błędu stracili takie dofinansowanie i musieli pokryć koszt
całej inwestycji z własnych podatków – powiedział w jednym z wywiadów Jacek Kowalski, którego
gmina może stracić 5,1 mln zł dofinansowania. – Jeśli przez nieodpowiedzialne działania władz Jabłonny gmina Radzymin straci
choć złotówkę dofinansowania,
a może stracić ponad 8 milionów,
nie pozostanie nam nic innego,
tylko pozwać gminę Jabłonna
i odzyskać należne kwoty – odniósł się do tej sytuacji Krzysztof
Chaciński, burmistrz Radzymina.
– Jeżeli gminy stracą dofinansowanie, to wystąpimy na drogę powództwa cywilnego i będziemy
dochodzić utraconych korzyści
od gminy Jabłonna – zapowiada
prezydent Legionowa Roman
Smogorzewski. Również pozostali
włodarze mówią w podobnym tonie, prawdopodobny więc będzie
pozew zbiorowy. Smogorzewski
przypomniał, że w grę wchodzi 48
mln zł i straszy, że będzie to równoznaczne z bankructwem gminy
Jabłonna.
Dariusz Burczyński

Oczko w lesie czeka przemiana

Mała plaża na Bukowcu?
 O planach rewitalizacji terenu wokół tzw. jeziorka w leśnej części Bukowca mówi się od lat. Ostatnio wspomnieli o nim samorządowcy
na spotkaniu z mieszkańcami, obiecując pogłębienie zbiornika, stworzenie wokół niego piaszczystej plaży, drewnianych domków letniskowych,
siłowni plenerowej, a także rowerowych szlaków. Czy miejsce to ma szansę powrócić do swoich najlepszych lat, kiedy to mieszkańcy masowo
tam przybywali i miło spędzali czas?
kiem od strony Białołęki. Teraz
jest tam tylko woda zastojowa,
zbierająca się samoistnie. I są
miejsca, na których warstwy gruntu są nieprzepuszczalne. W momencie przebicia się przez taką
warstwę, nagle to wszystko gdzieś
się rozpływa. Trzeba by zrobić badania geologiczne – studzi zapał
samorządowców nadleśniczy Nadleśnictwa Jabłonna Stefan Traczyk.

Jeziorko na wybory?

– Jest to miejsce nie tylko fajne
do rekreacji, ale także historyczne. Po drugiej stronie tego jeziorka stał domek i w nim w trakcie
powstania zebrali się powstańcy.

Ludzie

miło spędzali czas. Dobrze by było powrócić do tych tradycji
– wspominał ten teren jakiś czas
temu były wicepremier i zasłużony legionowianin Aleksander Łuczak, który co jakiś czas organizuje akcje sprzątania jeziorka – dziś
już tylko oczka wodnego.

tu przychodzili,
biwakowali, biesiadowali, Zarośnięty stawik ma zmienić
oblicze
miło spędzali czas.
W połowie marca w Zespole
Dobrze by było powrócić
Szkół nr 1 przy ul. Zakopiańskiej
do tych tradycji
doszło do spotkania mieszkańców
– wspominał zasłużony
legionowianin Aleksander z samorządowcami z rejonu Bukowca. Przedstawiciele władz
Łuczak
To tu postanowili, że przebiją się
do Kampinosu przez Wisłę. Ja
pamiętam to miejsce sprzed 50
lat. Można się było tutaj kąpać,
była czysta woda, chociaż pełna
pijawek i kijanek. Zimą mieliśmy
tu ogromne lodowisko, a w latach 70. nadleśnictwo wybudowało ławki i szałasy. Ludzie przychodzili, biwakowali, biesiadowali,

przedstawili mieszkańcom, co zamierzają zrobić w ich dzielnicy.
Pojawiła się obietnica rewitalizacji oczka wodnego, wyznaczenia
tras pieszych i rowerowych w kierunku Jabłonny. I tak, wedle zapowiedzi samorządowców, zarośnięty stawik na tzw. leśniczówce
już wkrótce ma zmienić swe oblicze. Istniejące tam w przeszłości
jeziorko wodne, a obecnie

„oczko”, zostanie zrewitalizowane, wokół niego ma powstać
piaszczysta plaża i pojawią się też
drewniane domki letniskowe.

Projekt rewitalizacji legionowskiej leśniczówki, który powstaje
w starostwie, ma ponoć być już
wkrótce gotowy, zaś cała inwestycja powinna zostać zrealizowana
przy finansowym współudziale
trzech samorządów, tj. Legionowa, Jabłonny i starostwa. Jednak
nie podano jeszcze terminu realizacji. – Zbliżają się wybory samo-

rządowe, więc wyobraźnia niektórych radnych i włodarzy samorządowych wzrasta. Ludzie sobie wyobrażają, że powstanie w tym
miejscu ośrodek wypoczynkowy
z piękną piaszczystą plażą. A jest
to bzdura totalna, gdyż nie ma
na to miejsca. Trzeba to miejsce
traktować jako typowe do spacerów, aktywnego spędzania czasu.
To wszystko. Poszedłbym w kierunku ścieżek edukacyjnych,
drewnianych wiat do wypoczynku,
ławeczek, ale nie tzw. „plaży”. To
tylko oczko wodne i tam jest już
przecież miejsce do leżakowania
– kwituje nadleśniczy Traczyk.
Dodaje, że teren wokół oczka
straż leśna może objąć monitoringiem, aby uniknąć szybkiej dewastacji powstałej tam przyszłej infrastruktury.
DB

Czy woda nie ucieknie?
Chcemy sprawić, aby jeziorko
żyło. Połączyć je z trasą rowerowo-pieszą. Bajorko planujemy
pogłębić i zrobić przy nim delikatną plażę. Obok chcemy zrobić
dwa zadaszone domki, w których
można by było usiąść i odpocząć.
Za jeziorkiem znajduje się droga
w kierunku Jabłonny. Tam chcemy stworzyć kolejną część trasy
rowerowo-pieszej z urządzeniami
do ćwiczeń – przekonywał mieszkańców na spotkaniu radny powiatu Jacek Feliga.
– Jeżeli samorządy znajdą pieniądze na pogłębienie tego stawiku, to i my pomożemy. Natomiast
jest taka możliwość, że przy próbie
jego pogłębienia woda do reszty
zniknie. 20–30 lat temu woda dochodziła do tego zbiornika kanał-

Na Zaciszu przyjmuje uzdrowiciel LOTHAR C. METZ
Absolwent Ortanez University

pulacje, kiedy indziej uzdrawianie

w Quezon City oraz Azjatyckiego

duchowe, praniczne bądź magnety-

Instytutu Fundacji Paramedycznej

zacja tkanek.

w Pasay na Filipinach. Pochodzi

LOTHAR

skutecznie

pomaga

w leczeniu wielu chorób. Między in-

przynależnej do Benquet Tribe, któ-

nymi:

ra słynie z daru uzdrawiania prakty-

•

kolenia na pokolenie.

nowotworowych, chorobach

prostacie, problemach
hormonalnych

•

z prowincji górskiej i wioski Anapo

kowanego i przechodzącego z po-

•

zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych

•

chorobach układu nerwowego,
udarze mózgu, migrenie,

•

problemach z krążeniem,
chorobach kobiecych

organów wewnętrznych
•

bólach kręgosłupa, drętwienie

Znajduje zaburzenia energetycz-

rąk i nóg

ne różnych organów w ciele czło-

Przyjmuje

na

Zaciszu,

ale

wieka i skutecznie je eliminuje.

możliwe są też wizyty domowe czy

Wzmacnia naturalne siły obronne

w innych wybranych przez pacjenta

organizmu, udrażnia i oczyszcza

miejscach.

kanały

energetyczne.

Działa

na wszystkich poziomach energii
duchowej likwidując całe spectrum
choroby. Poświęca choremu ok. pół
godziny, ale zależy to od stanu chorego. Od tego też uzależnia wybór
techniki. Raz są to manualne mani-

Zapisy i informacje
w godz. od 9 do 19
pod numerami
tel.: 22 679-22-47,
605 324 865, 605 177 007.
Więcej informacji:
www.filipinskieuzdrowienia.pl
reklama w „Echu” tel. 502-280-720
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Wieliszew wypowie się w sprawie metropolii
 Po Legionowie i Nieporęcie, przyszedł czas na Wieliszew. W niedzielę 4 czerwca mieszkańcy tej gminy pójdą do urn wyborczych, żeby
odpowiedzieć na pytanie „Czy jest Pan/Pani za tym, żeby miasto st. Warszawa, jako metropolitarna jednostka samorządu terytorialnego, objęła
Gminę Wieliszew?”. Uchwałę taką dość nieoczekiwanie podjęli radni na sesji nadzwyczajnej. Niektórzy z nich, wręcz nie kryli zdziwienia, że taki
projekt uchwały trafił pod obrady…

Wszystko zaczęło się ponoć
od pisma mieszkańców, które trafiło do wójta i przewodniczącego
rady gminy, w sprawie wypowiedzenia się na temat ewentualnego
przyłączenia gminy Wieliszew
do metropolii warszawskiej,
a pod którym podpisało się ponad 800 mieszkańców. Następnie
przewodniczący Marcin Fabisiak
wraz z radnymi Arturem Mięt-
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kiem i Rafałem Donarskim złożyli projekt uchwały na nadzwyczajną sesję rady gminy Wieliszew,
czym wywołali konsternację
wśród niektórych radnych.

„Kto te podpisy zbierał?”
Czterech radnych miało wątpliwości. Byliśmy zaskoczeni takim
nieoczekiwanym i nagłym trybem
wprowadzania tej uchwały. Ja do-

stałem ten projekt na pół godziny
przed sesją – powiedział Edwin
Zezoń. – Mamy podejmować
uchwałę referendalną, a to nie jest
zwykłe
kupienie
cukierków
w sklepie, tymczasem radni nie
mają podstawowych materiałów!
– oburzał się radny Zezoń, wskazując na jego zdaniem polityczną
inicjatywę zbierania podpisów
pod referendum. – Radni składający ten projekt argumentowali,
że jest grupa ośmiuset osób, która
podpisała się za referendum. Tylko, kto te podpisy zbierał? A dlaczego nie zbierano podpisów
w Michałowie Reginowie? – zastanawiał się Zezoń, który dodał,
iż według jego wiedzy inicjatorem
zbierania podpisów był sam Marcin Fabisiak, który jest jednocześnie
przewodniczącym
PO
na Wieliszew, a zarazem dobrym
znajomym rzecznika PO Jana
Grabca. Sam zainteresowany odpiera jednak te zarzuty. – Podpisy
trafiły do wójta, a ja za tą akcją

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

nie stałem. I tak naprawdę podpisy, które ze swojej inicjatywy zebrali mieszkańcy, były bodźcem
dla nas radnych, żeby działać w tej
sprawie – mówi Marcin Fabisiak.

Przeciwni kampanii na wzór
Legionowa
Ostatecznie za podjęciem
uchwały było 11 radnych, trzech
się wstrzymało, a przeciwny był
tylko Edwin Zezoń, który uważa,
że na referendum jest jeszcze
za wcześnie. Tym samym mieszkańcy pójdą do urn w niedzielę
4 czerwca i odpowiedzą na jedno
pytanie: „Czy jest Pan/Pani
za tym, żeby miasto st. Warszawa,
jako metropolitarna jednostka samorządu terytorialnego, objęła
Gminę Wieliszew?”. Jak wyliczyła
szybko skarbniczka gminy, koszt
przeprowadzenia referendum to
około 15 tys. zł. Jednak, na co
zwrócił uwagę radny Zezoń, to
tylko koszt zorganizowania samego referendum, nie zostały bo-

wiem wyliczone koszty samej
kampanii referendalnej. A jaka
ona będzie? Na sesji radni stanowczo podkreślali, że nie może
być ona stronnicza, jak oceniają
kampanię w Legionowie.
– Referendum w Legionowie nie
miało nic wspólnego z samorządem. To była typowa polityka, jeżeli główne hasło posła PO brzmi
„Nie oddamy Legionowa Kaczyńskiemu”, to chyba sprawa jest jasna. Tego typu agitacji sobie nie życzymy – komentuje inny wieliszewski radny. Radny Edwin Zezoń
proponuje, aby wydrukować broszurkę informacyjną, w której plusy i minusy wprowadzenia metropolii przedstawiliby zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy wprowadzenia tzw. ustawy Sasina. – Kampania referendalna będzie miała
zupełnie inny charakter niż w Legionowie. Zresztą to wyraźnie zostało zaakcentowane na sesji. Ma
być kampanią informacyjną – móDB
wi Marcin Fabisiak.

„Osiedle Piaski przeżywa drugą młodość”

Apartamentowiec wokół blokowisk
 Budowa czterokondygnacyjnego budynku przy al. 1 Dywizji Zmechanizowanej na Piaskach w Legionowie ma się ku końcowi. Blok z 30
mieszkaniami, 45 podziemnymi miejscami parkingowymi, osiedlowym klubem seniora, przedszkolem, a także przychodnią zdrowia ma już
elewacje, a wewnątrz i wokół budynku trwają ostatnie prace wykończeniowe.

Nowa inwestycja prowadzona
przez miejską spółkę KZB od samego początku nie była obojętna
mieszkańcom osiedla Piaski. Jej
przeciwnicy nowy blok nazwali
„plombą” wciśniętą w stare blokowiska i trzeba przyznać, że coś
w tym jest…

ma prawa w ogóle budować
mieszkań na sprzedaż, bo nie należy to do jej zadań własnych. I tak, podczas gdy jedni
protestowali, inni cieszyli się
i przekonywali, że w budynku powstanie nowe przedszkole oraz
przychodnia zdrowia. Nowa inwestycja – choć znacznie dogęściła

Zwolennicy i przeciwnicy
Przeciwko powstaniu bloku
przez długi czas protestował komitet mieszkańców wspólnot Zegrzyńska 31,37 oraz 55. Protestujący chcieli, aby – zgodnie z pierwotnymi
planami
osiedla
– na działce potocznie nazywanej
„klepiskiem” powstała wyłącznie
infrastruktura osiedlowa, tzn.
przychodnia lekarska, żłobek,
klub seniora, klub młodzieżowy,
boiska, park rekreacyjny oraz nowe parkingi dla samochodów.
Oburzenie budziło natomiast budowanie przez miasto bloku
z mieszkaniami na sprzedaż. Według uzyskanej przez mieszkańców opinii prawnej – gmina nie

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

Przed blokiem
przewidzianych też jest 25
miejsc parkingowych,
które będą służyły nie
tylko mieszkańcom, ale
zapewne też wszystkim
rodzicom dowożącym
dzieci do przedszkola,
a także pacjentom
korzystającym
z przychodni.
zabudowę mieszkaniową w tym
miejscu – zyskała też niemałą liczbę zwolenników. Wykazały to
chociażby listy poparcia, które

zbierał radny Paweł Głażewski,
a pod którymi podobno podpisało
się około 400 mieszkańców.

nie tylko mieszkańcom, ale zapewne też wszystkim rodzicom
dowożącym dzieci do przedszko-

la, a także pacjentom korzystającym z przychodni.
– Umieszczenie w budynku
osiedlowego klubu seniora,
przedszkola dla 60 dzieci oraz zabezpieczenie odpowiednio przestronnego i nowoczesnego lokalu
dla przychodni „Puls” jest realizacją oczekiwań mieszkańców osiedla. Od sześciu lat ubiegałem się
o to, aby tak się stało. Niestety
nie udało się umieścić na tej
działce (zmniejszając długość budynku) boiska dla dzieci młodszych lub placu zabaw. Ta część
osiedla Piaski przeżywa drugą
młodość, niestety nie przybywa
ogólnodostępnych,
gminnych
miejsc rekreacyjnych z przeznaczeniem dla dzieci. Teren, na którym stanął blok, był na osiedlu
ostatnią gminną działką, na której
boisko lub plac zabaw można było
wybudować – podsumowuje inwestycję radny Józef Dziedzic.
DB

Przedszkole, przychodnia
i klub seniora
Właśnie kończony czterokondygnacyjny budynek zaoferuje 30
mieszkań, w tym sześć kawalerek, 12 lokali dwupokojowych,
dziewięć trzypokojowych i trzy
czteropokojowe. Jego lokatorzy
będą mogli zostawić samochód
w parkingu podziemnym, liczącym 45 miejsc. Ponadto na parterze budynku, w tzw. części usługowej, powstanie przedszkole
„Wesołe sówki” z 60 miejscami
dla maluchów. Znajdzie się też
miejsce dla przychodni zdrowia
„Puls”, która obecnie mieści się
nieopodal w jednym z blaszaków,
które już wkrótce też znikną
z krajobrazu tego osiedla, gdyż
prywatny deweloper postawi tam
nieduży blok. Przed blokiem
przewidzianych też jest 25 miejsc
parkingowych, które będą służyły

Elastyczne protezy nylonowe
N y l o 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 .
ub iegłego wieku.
W moim gabinecie jest co najmn iej od 8 lat, ale w Pols c e w c ią ż u c h o d z i z a te c h n o l o g i ę n o w 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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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!

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ
BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL
DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·Działka 2000 m2 z możliwością budowy domów
jednorodzinnych. Kształt – kwadrat. W tym
1000 m2 zalesiona. Dojazd do nieruchomości
z dwóch stron, od ul. Spokojnej i ul. Wąskiej.
Główny dojazd zapewnia droga na zasadzie
służebności. Posesja ogrodzona – siatka. Media:
prąd – siła, studnia wiercona. Wodociąg
w drodze. Księga wieczysta na działkę
i służebność dojazdu. Zapraszam do obejrzenia.
Lokalizacja: Wysychy gm. Zabrodzie, kierunek
Warszawa – Wyszków. 44 km od Warszawy.
508-385-718
KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: z niepłacącym lokatorem,
z problemem prawnym, zadłużone. 796-796-596
USŁUGI STOLARSKIE
·Cyklinowanie, 3 X lakier. TANIO ! Remonty
mieszkań. Tel. 572-762-866
USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h wywóz starych mebli
z mieszkań piwnic 663-833-288
USŁUGI MOTORYZACYJNE
Holowanie 513-606-666
USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Mycie okien, sprzątanie. 723-877-462
·ZJAZD-projekt, 660-678-810
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DOM I OGRÓD
·Oferujemy drewno elewacyjne, podłogowe,
tarasowe oraz panele ogrodzeniowe z litego
drewna najwyższej klasy A/B. Adres: 05-126
Stanisławów Pierwszy, ul. Przys zł ość 111. Tel.
509-060-774, www.sklep.abm-z.pl
BUDOWLANE
·AA Remont A-Z Osobiście 792-520-035
FINANSE
·Biuro rachunkowe – KPiR, ryczałt, dojazd
500-798-266
KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym
kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż
chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?
zapytania@kancelarie-doradcze.pl

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!

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

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 666-900-333

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

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

·Zatrudnię kierowcę kat. CE, Czosnów
tel. 795-556-677
·Zatrudnimy opiekunki, opiekunki środowiskowe
i inne z doświadczeniem w opiece nad seniorami
i niepełnosprawnymi. Tel. 669-980-003
WYPOCZYNEK
·MAZURY 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM,
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80. WWW.SZCZEPANKOWO.PL

KREDYTY I POŻYCZKI WIELORATALNE DLA
WSZYSTKICH. TEL. 608 – 541-272
·Pomoc w trudnych sytuacjach finansowych TEL.
501-286-776
ZŁA HISTORIA KREDYTOWA? Zbyt duża
liczba zapytań do BIK? Zgłoś się do nas
– nasza Kancelaria świadczy usługi
w zakresie przeglądu historii kredytowej
oraz liczby zapytań. Pomagamy
w niwelowaniu skutków negatywnych
wpisów w bazach, z których banki
korzystają podczas weryfikacji. Wysoka
skuteczność! Zadzwoń: 22 490-91-39,
napisz: zapytania@kancelariedoradcze.pl
DAM PRACĘ
·Firma zatrudni Panów do sprzątania
zamkniętych osiedli mieszkaniowych na
Białołęce, praca od zaraz, tel. 603-924- 842
·Panie do sprzątania po budowie. Stawka 10 zł/h
netto. Tel. 608-499-315
·Panowie do prac porządkowych 10 zł/h netto.
Tel. 608-499- 261
·PILNIE!!!Panowie – prace ogólnobudowlane.
Stawka 12 zł/h. Tel. 881-043-058
·Prace ogólnobudowlane – panowie. Tel.
608-499-261
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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

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

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

Pierwszy w Legionowie?

Deptak z prawdziwego zdarzenia
 Już wkrótce pomiędzy ul. Sowińskiego a Królowej Jadwigi może powstać niewielka, ale najprawdopodobniej pierwsza w mieście,
promenada dla pieszych. Nieopodal znalazłoby się też miejsce na siłownię plenerową i zielony zakątek. Inicjatorami tego przedsięwzięcia są
członkowie rady osiedla Jagiellońska, którzy do tej pory zebrali ok. 300 podpisów pod swoją inicjatywą.
– Zaplanowałyśmy zrobić tu małą
promenadę, deptak spacerowy.
Mnóstwo ludzi z całej okolicy chodzi na targ, nie mają gdzie odpocząć, więc ławeczki się przydadzą.
Czeka nas wymiana lampionów
i całej nawierzchni, bo też jest nieciekawa. Poszłam z tym pomysłem
do prezydenta, a on mi dał „zielone
światło” i powiedział, żeby zebrać
podpisy. Jest akcja i każdy się cieszy
– mówi Zofia Rostkowska z rady
osiedla Jagiellońska.

Mieszkańcy wyrażali obawy
Jak przekonuje Beata Woźniak,
kierowniczka administracji osiedla
Jagiellońska, rada osiedla bardzo
ściśle współpracuje z miejskimi
urzędnikami i nalega, żeby około 200-metrowy odcinek zyskał nowy chodnik, zakola na ławeczki,
a także schludne lampy oświetleniowe. – Pomiędzy sosnami zostałaby
postawiona siłownia zewnętrzna,

ma być również zrobiony zielony
zakątek, więc byłoby to fajne miejsce na wypoczynek – mówi Beata
Woźniak. Okoliczni mieszkańcy
przy okazji zbierania podpisów wyrażali też obawy. Martwili się i zadawali pytania: czy będzie tu droga
przelotowa, tak jak to może mieć
miejsce w przypadku rozważanej
budowy łącznika na nieodległej
ul. Hubala, która w niedalekiej
przyszłości może stać się „przebitką” z bardzo ruchliwej ulicy Sowińskiego w Królowej Jadwigi. Jednak
pomysłodawcy uspokajali zaniepokojonych tłumacząc, że chodzi wyłącznie o coś na wzór promenady.
– Nie droga a deptak jest celem rady osiedla oraz spółdzielni – mówi
Beata Woźniak.

Zebrali 300 podpisów
Póki co organizatorzy zebrali
ok. 300 podpisów. Pomysł ten popierają również radni z tego okrę-

gu. – Kolejny świetny pomysł członków rady osiedla Jagiellońska. Ciąg
pieszy łączący ul. Sowińskiego
z Królowej Jadwigi jest chętnie wykorzystywany przez mieszkańców.
Pierwsza akcja zbiórki podpisów
pokazała, jak dużym zainteresowaniem cieszy się pomysł modernizacji nawierzchni, wymiany oświetlenia, a także ustawienia nowych ławek . Zawsze będę wspierał tego typu inicjatywy. Tym bardziej że
współpraca z radą osiedla Jagiellońska, administracją SMLW, a także
urzędem układa się bardzo dobrze
– mówi radny Przemysław Cichocki,
który jednocześnie wyraża nadzieję,
że uda się wygospodarować pieniądze na ten cel jeszcze z tegorocznego budżetu. – Inicjatywa została poparta również przez prezydenta i to
cieszy. Przed nami wniosek do urzędu z zebraną listą podpisów, wycena oraz projekt – podsumowuje
DB
radny.

Sportowa energia i gwiazdy polskiej muzyki na ORLEN Warsaw Games

Wielkimi krokami zbliża się największe sportowe wydarzenie tej wiosny czyli ORLEN Warsaw Games, rodzinny piknik otwarty dla wszystkich
mieszkańców Warszawy. Wydarzenie odbędzie się w ramach Narodowego Święta Sportu i poprzedzi zmagania biegaczy na największej imprezie biegowej w Polsce – ORLEN Warsaw Marathon. Podczas całodniowego pikniku, który odbędzie się w sobotę 22 kwietnia na terenie Parku
Agrykola, wystąpią gwiazdy polskiej sceny muzycznej: Mezo, Sarsa, Natalia Nykiel i Varius Manx & Kasia Stankiewicz.
ORLEN Warsaw Games to niespotykane w skali kraju wydarzenie
sportowe, w którym uczestniczyć
będzie mógł każdy, bez względu
na wiek i poziom swojej aktywności
sportowej. Unikalne atrakcje powiązane z najbardziej popularnymi
dyscyplinami sportu w Polsce pozwolą przybliżyć uczestnikom zasady obowiązujące w poszczególnych
konkurencjach i sprawdzić swoje
predyspozycje do ich uprawiania.
To wszystko pod czujnym okiem
mistrzów olimpijskich, członków
Grupy Sportowej ORLEN.

BiegamBoLubię
Jedną z głównych atrakcji będzie
Marszobieg BiegamBoLubię, organizowany wspólnie z Programem
Trzecim Polskiego Radia. 3333 osoby wystartują w pamiątkowych koszulkach na trzykilometrowej trasie
wiodącej przez Łazienki Królewskie i ul. Myśliwiecką, aby następnie wrócić na metę u stóp Zamku
Ujazdowskiego.

Sportowe atrakcje dla każdego
Położone na terenie Parku Agrykola stadion i bieżnia staną się areną zmagań najmłodszych sportowców w ramach zawodów „Lekkoatletyka dla każdego”. Po zakoń-

czonych zawodach, od godz. 14:30,
każdy chętny pod okiem instruktorów będzie mógł spróbować swoich
sił w technicznych dyscyplinach lekkoatletycznych.
Z kolei słynny zjazd na ulicy
Agrykola stanie się miejscem rywalizacji longboardów i pochodzących
z Nowej Zelandii trzykołowych pojazdów typu Drift Trike. Dodatkowo, podczas ORLEN Warsaw Games w strefie sportów miejskich powstanie skatepark, w którym będzie
można wziąć lekcję nauki jazdy
na desce.
Również fani gier zespołowych
znajdą coś dla siebie. Piłka nożna
zaprezentuje się w dwóch odsłonach: bubble football, gdzie zawodnicy podczas rozgrywek założą wypełnione powietrzem kule oraz freestyle football w formie warsztatów
i pokazów ewolucji piłkarskich.
Streetball – uliczna wersja koszykówki okraszona będzie pokazem
wsadów Rafała „Lipka” Lipińskiego oraz konkursem rzutów za 3
punkty. Natomiast na boisku
do siatkówki odbędą się lekcje WF-u z Mistrzem, czyli rozgrywki i zajęcia ze znanymi sportowcami.
Kolejną strefą podczas rodzinnego pikniku organizowanego
przez PKN ORLEN będzie strefa
sportów siłowych, a więc ogólnodostępne treningi i zawody crossfit, pokazy street workout oraz zajęcia Boot Camp Power Training.
Miłośnicy precyzji w sportowej rywalizacji będą mogli spróbować
swych sił w sportach skandynaw-

skich jak na przykład boule, czy
fińskie kręgle.

Gwiazdy na scenie
Oprócz sportowych wyzwań
i spotkań z mistrzami olimpijskimi
wydarzeniu towarzyszyć będą koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej. Dobór artystów, którzy wystąpią na specjalnie wybudowanej scenie u podnóża Zamku Ujazdowskiego, nie jest przypadkowy:
na imprezie nie mogło choćby zabraknąć Jacka Mezo Mejera, na co
dzień szybkiego biegacza amatora
z rekordem życiowym w maratonie
reklama w „Echu” tel. 502-280-720

na poziomie 2 godzin i 48 minut.
Podczas ORLEN Warsaw Games
na pewno usłyszymy kilka najnowszych utworów, w których Mezo
doskonale łączy pop z hip-hopem.
Kolejną gwiazdą będzie Sarsa,
znana z telewizyjnych talent shows
wszechstronna gwiazda młodego
pokolenia oraz Natalia Nykiel,
obecnie najgorętsze nazwisko
na polskiej scenie muzycznej.
Na koniec imprezy wystąpi legendarny zespół Varius Manx &
Kasia Stankiewicz. Razem zabiorą
uczestników pikniku na wspólną
muzyczną podróż po piosenkach,

które przez wiele lat okupowały
pierwsze miejsca wszystkich polskich list przebojów. Jak podkreśla
Kasia, nie wyobraża sobie życia bez
sportu: – Uwielbiam wszelkie aktywności, które angażują nie tylko
ciało, ale także mózg, a ćwiczenia
ze stepem są jednymi z moich ulubionych.
ORLEN Warsaw Games odbędzie się w sobotę się 22 kwietnia
na terenach warszawskiej Agrykoli. Zapraszamy od godziny 11.00.
Wstęp wolny. Więcej informacji
na www.orlenmarathon.pl.
(red)

7

