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Od czerwca tanieją bilety
 Od 1 czerwca tanieją bilety ZTM. Mieszkańcy posiadający Kartę Legionowianina zapłacą jeszcze
mniej. Koszt biletu kwartalnego ważnego w I i II strefie spadnie o 76 zł złotych.
stołecznych szkołach podstawowych i gimnazjach. Uprawnienie
jest wgrywane na spersonalizowane Karty Miejskie – Karty
Ucznia, na cały okres pobytu

Pasażerowie
korzystający z biletów 30dniowych normalnych,
które teraz kosztują 210 zł,
od czerwca
zapłacą 180 zł.
dziecka w szkole (nie dłuższy niż
cztery lata) i obowiązuje na obszarze 1. i 2. strefy.

Bilety grupowe i trzydniowe
Nowością, która pojawi się
w taryfie, będzie bilet jednorazowy przesiadkowy grupowy ulgowy.
Będzie on obowiązywał dla maksymalnie 10 osób i będzie kosztował 22 zł. To ułatwienie dla podróżujących grup szkolnych i ich
Ze zmian w taryfie skorzystają
osoby dojeżdżające z okolic Warszawy, grupy pasażerów uprawnionych do przejazdów ulgowych
oraz turyści. Dodatkowo od września warszawscy uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjalnych
będą podróżować bezpłatnie.

Taniej za bilety dwustrefowe
Od czerwca obniżone zostaną
ceny biletów długookresowych

ważnych w 1. i 2. strefie. Np. pasażerowie korzystający z biletów 30-dniowych normalnych,
które teraz kosztują 210 zł, zapłacą 180 zł. Jeszcze więcej zyskają
użytkownicy biletów 90-dniowych
(kosztujących obecnie 536 zł),
którzy zapłacą 460 zł. W ich portfelach pozostanie 76 zł. Odpowiednio stanieją też bilety ze zniżką na Kartę Legionowianina:
ze 196 zł do 166 zł za bilet 30-

dniowy i z 482 do 406 zł za bilet 90-dniowy oraz bilety ulgowe,
które teraz będą kosztować 83 zł
za 30 dni i 203 zł za 90 dni.

Uczniowie pojadą bezpłatnie
Bezpłatne przejazdy – od
1 września 2017 roku – przysługują uczniom warszawskich szkół
podstawowych i gimnazjów, oraz
uczniom mieszkającym w Warszawie i uczącym się w innych, nie

opiekunów, którzy do tej pory
musieli kasować dużą liczbę biletów. Teraz wystarczy skasowanie
jednego czy dwóch kartoników.
Dzięki temu trudniej będzie o pomyłkę, dzieci nie zgubią swoich biletów, a opiekunowie nie będą
musieli trzymać wielu kartoników.
Do taryfy powraca bilet trzydniowy. Oferta ta skierowana jest
do turystów i osób przebywających
w stolicy zaledwie przez kilka dni.
Pasażerowie ci będą mogli raz skasować bilet, a następnie bez ograniczeń i potrzeby pamiętania o kasowaniu kolejnych korzystać z komunikacji miejskiej. Jest to również dobry sposób na ograniczenie
kosztów poruszania się po Warszawie. Bilet ważny w strefie 1. będzie
kosztował 36 zł, w obu strefach 57 zł. Będą one również dostępne z ulgą 50 procent. Bilety te
będą ważne przez 72 godziny
od momentu skasowania.
(red)

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.
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Dworzec to jednak pomyłka?
 Już od ponad roku Ciechanów i kilka mniejszych miejscowości w okolicy cieszą się z innowacyjnych kolejowych dworców wybudowanych
w ciągu kilku miesięcy, za znacznie niższą cenę niż legionowski, a dodatkowo ich niewielki koszt eksploatacji opłaca kolejowa spółka. Dlaczego
nie mogliśmy liczyć na podobną przychylność ze strony PKP?
doliczyć 1,1 mln zł za wynajmowanie od operatora dworca (czyli
dwóch miejskich spółek PEC-KZB) powierzchni, w której mieści się tzw. mediateka. Łącznie to
ok. 4 mln zł kosztów ponoszonych
przez miasto każdego roku!
Dla porównania, roczne utrzymanie dworców IDS waha się
w przedziale od 12 do 15 tys. zł
i płaci za nie PKP. Warto również
zaznaczyć, iż spełniają one swoją
podstawową funkcję, czyli mają
informację dla pasażerów, oraz
co najważniejsze – kasy biletowe.
Tymczasem w budynku legionowskiego dworca lokale komercyjne
nie cieszą się dużym „wzięciem”.
A bilety mają być sprzedawane
w saloniku prasowym, który się
tam otworzy.

Dworzec bez kas biletowych

Już od ponad roku mieszkańcy 46-tysięcznego Ciechanowa
mogą korzystać z nowego, innowacyjnego dworca systemowego
(IDS). Jest to jeden z kilku dworców sfinansowanych przez PKP,
postawionych za niewielką kwotę
ok. 5 mln zł. Podobne stoją już
w 7-tysięcznym Nasielsku, 10-tysięcznych Strzelcach Krajeńskich
i w Mławie, która liczy 31 tysięcy
mieszkańców. W IDS zastosowano innowacyjne technologie,
obiekt jest wprost naszpikowany
najnowocześniejszymi rozwiązaniami. Znajdziemy tam m.in.
oświetlenie ledowe i dynamiczne,
wyposażone w czujki ruchu, panele fotowoltaiczne na dachu, wysokowydajne piece gazowe, wentylację mechaniczną z odzyskiem cie-

pła i bardzo dobrą izolację, jest
też monitoring. Dworce są małe,
ale funkcjonalne. Ten w Mławie
kosztował niespełna 3,6 mln zł,
a jego budowa trwała tylko 8 miesięcy. I jak tłumaczą w PKP, IDS
ma być alternatywą dla budowanych dużych, wręcz „przeskalowanych” gmachów, w których trudno
jest wynająć powierzchnię, a tym
samym opłacalnie i sprawnie tak
dużym dworcem zarządzać.

Koszty Centrum
Komunikacyjnego
Kosztów legionowskiego dworca nie sposób policzyć oddzielnie,
ponieważ miasto wybudowało go
niejako „w pakiecie” wraz z przejściem podziemnym pod torami,
ul. Szwajcarską, no i przede

wszystkim dwoma parkingami
trzykondygnacyjnymi. Wiadomo
jednak, że dotychczas zawarte
umowy na budowę centrum wyniosły ok. 50 mln zł. Na szczęście 85 proc. tych kosztów pochodzi ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Na podstawie danych udostępnionych przez ratusz oszacowaliśmy,
że miasto corocznie zapłaci
za utrzymanie Centrum Komunikacyjnego ok. 2,9 mln zł brutto,
bowiem ponosi 62 proc. kosztów
utrzymania dworca (energia cieplna, energia elektryczna, woda
i ścieki, odpady, sprzątanie, usługi
telekomunikacyjne) oraz 100 proc.
kosztów oświetlenia zewnętrznego
(dworca, garaży i przejścia podziemnego). Należy do tego jeszcze
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Powstaje więc pytanie, po co
miastu tak drogie w utrzymaniu
Centrum Komunikacyjne? Legionowo, leżące w aglomeracji warszawskiej, od dawna zmagało się
z problemem braku dworca
z
prawdziwego
zdarzenia.
– Od 30 lat stanowiły go skręcone
kontenery. To był symbol wstydu.
Brak dworca był traktowany jako
przejaw niemocy i indolencji władzy – wypowiedział się z końcem 2014 roku dla portalu transport-publiczny.pl prezydent Legionowa Roman Smogorzewski.
Czy Legionowo nie mogło
pójść zatem przykładem Ciechanowa i zamiast budować wielki
gmach wraz z parkingami, za które mieszkańcy i tak zmuszeni będą płacić, postarać się u kolejarzy
o wybudowanie eko-dworca?
– Na etapie składania wniosku
w sprawie Centrum Komunikacyjnego kolej nie budowała dworców. Stanowisko władz spółki by-

ło takie, że w Legionowie nie zostanie wybudowany dworzec kolejowy – tłumaczy Tamara Mytkowska. Jak się okazuje, zupełnie inaczej to widzą kolejarze. – Władze
Legionowa nie zwróciły się
do PKP S.A., bo to w jej gestii leży budowa nowych obiektów,
z wnioskiem o budowę dworca
– mówi Łukasz Kwasiborski z wydziału prasowego PKP.
Kolejowe spółki nie wyrażały także nawet wstępnego zainteresowania prowadzeniem swoich kas
biletowych w nowo powstającym
dworcu. – Dziennie z dworca korzysta 5 tys. ludzi. Budujemy dworzec, a nikt nie chce prowadzić ka-

Dziennie
z dworca korzysta 5 tys.
ludzi. Budujemy dworzec,
a nikt nie chce prowadzić
kasy. Przy takiej liczbie
pociągów dworzec jest
niepotrzebny. Większość
pasażerów ma karty
miejskie, w kioskach
można kupić bilety ZTM
– mówi Roman
Smogorzewski.
sy. Przy takiej liczbie pociągów
dworzec jest niepotrzebny. Większość pasażerów ma karty miejskie, w kioskach można kupić bilety ZTM – powiedział wtedy dla
portalu
transport-publiczny.pl
Smogorzewski, który jednocześnie
zaznaczył, iż po trudnych doświadczeniach w relacjach z koleją i problemach w realizacji tego typu inwestycji, nie poleca budowy dworców podmiejskich. Czyżby zatem
nawet największy zwolennik budowy dworca uznał, iż legionowski
obiekt to jednak pomyłka?
Dariusz Burczyński

Kleszcze mają się świetnie
 Niemal co czwarty stołeczny kleszcz zarażony jest boreliozą. Jednak lista groźnych chorób jest dłuższa.
źródło: Richard Bartz, Munich Makro Freak-commons.wikimedia.org

Wiosna, wiosna, wiosna! Niewątpliwie miło jest wyskoczyć
z blokowiska w plener. I wszystko
byłoby fajnie, gdyby nie świadomość, że ten wyczekiwany kontakt z naturą oprócz niewątpliwych dobrodziejstw niesie też
pewne ryzyko. Sprawcą naszych

problemów mogą stać się kleszcze. Te niepozorne pajęczaki
odżywiają się krwią, a człowiek
jest jednym z ich żywicieli. Część
zarażona jest patogenami. Przenoszone na przedstawicieli naszego gatunku powodują szereg chorób. Niektóre z nich mogą mieć

ciężki przebieg, a w skrajnych
przypadkach kończyć się śmiercią. Do najczęściej występujących
należy borelioza, a do najbardziej
znanych kleszczowe zapalenie
mózgu. Myliłby się ten, kto sądzi,
że duże miasto jakim jest Warszawa wolne jest od zagrożeń, które
kojarzą się raczej z dzikimi ostępami. Kleszcze i tutaj zdobyły
sporo przyczółków i nic nie wskazuje, by myślały o wyprowadzce.
Kleszcze, wbrew obiegowej opinii nie spadają na swe ofiary z górnych części drzew. Czają się w najniższych piętrach roślinności
– w krzakach czy trawach. Pajęczaki te są ślepe. Można tu więc obalić jeden z szerzących się mitów, że
odstrasza je bądź przyciąga jakikolwiek kolor. Zamiast wzroku
wykorzystują do namierzenia swej
ofiary specjalny organ – „narząd
Hallera”.
Umiejscowiony
na przedniej parze odnóży działa
niczym radar.
– Kleszcze wystawiają „łapki”
i czekają na ciepło, na zapach potu, na drgania gruntu – tłumaczy
dr Marta Supergan-Marwicz, biolog z Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego.
Co może się stać, gdy już nas
skuteczne namierzą i wpiją w skórę? Być może nic. Najemy się trochę strachu i tyle. Jeśli jednak będziemy mieli pecha, trafimy
na osobnika zarażonego i w porę
go skutecznie nie usuniemy – kłopoty gotowe. Borelioza może być
jednym z nich. To najczęściej występująca w Polsce i bardzo niebezpieczna choroba odkleszczowa. Jednym z sygnałów, że zachorowaliśmy jest pojawienie się tzw.
„rumienia wędrującego”, czyli
czerwonawego okręgu, który
z biegiem czasu promieniście się
rozchodzi. Jednak ten charakterystyczny objaw występuje tylko
u 40–60 procent zarażonych osób.

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

Jeżeli nie ma rumienia, to innym
ostrzegawczym sygnałem może
być gorączka, stan grypopodobny,
łamanie w kościach czy na przykład poczucie ospałości. Zarażone dzieci mogą wykazywać niechęć do zabawy i całymi dniami
spać. Z badań prowadzonych
przez dr Martę Supergan-Marwicz wynika, że zarażony boreliozą jest niemal co czwarty kleszcz.
Dużo mniej prawdopodobne jest
zainfekowanie innymi chorobami.
Wśród nich trzeba wymienić babeszjozę, która zasadniczo groźna, a nawet śmiertelna jest dla
psów, ale niebezpieczna bywa też
dla ludzi. Głównie jednak dla
tych z obniżoną odpornością. Kolejna choroba to anaplazmoza. I wreszcie kleszczowe zapalenie mózgu. To ostatnie charakteryzuje się śmiertelnością na poziomie 1%. Jednak w Warszawie i
okolicach w praktyce choroby tej
nie notowano. Dodać wypada, że
kleszczowe zapalenie mózgu jest
jedną z nielicznych chorób odkleszczowych, na które istnieją
szczepionki. Nie można tego niestety powiedzieć o dużo bardziej
rozpowszechnionej boreliozie.
Mimo prowadzonych od lat prac
badawczych, brak informacji
o skutecznej szczepionce.

Jak się zabezpieczyć?
Jak można zminimalizować ryzyko zaatakowania przez kleszcze? Środki zaradcze mogą przybrać różną formę. Na pewno wyruszając w miejsca zagrożone warto spryskać się repelentem. Tu ważna uwaga: najbardziej skuteczne
są te z dużą zawartością związku
DEET. Repelenty zawierające go
w stężeniu kilkunastu – kilkudziesięciu procent będą skuteczne nawet przez kilka godzin. Jednocześnie warto pamiętać, że to toksyczna, drażniąca substancja

– nieobojętna i dla nas. Po powrocie ze spaceru jak najszybciej powinniśmy ją zmyć. Zła wiadomość
jest taka, że nie powinno się jej
stosować u dzieci. Radykalniejszą
formą obrony, stosowaną niekiedy
przez leśników, jest nasączanie
ubrań permetryną. Środek ten nie
odstrasza kleszczy, tylko je zabija.
Jednak jedną z kluczowych kwe-

Borelioza
to najczęściej
występująca w Polsce
i bardzo
niebezpieczna choroba
odkleszczowa.
stii jest dobór odpowiedniej
odzieży. Na pewno warto założyć
długie spodnie, wysokie buty,
dbać by w miarę możliwości żaden
skrawek odsłoniętego ciała nie
stanowił zaproszenia dla miniaturowego intruza. Po powrocie z wędrówki zalecany jest szczegółowy
przegląd ciała i kąpiel pod silnym
strumieniem wody. Ze względu
na fakt, że formy niedojrzałe
w praktyce są nie do wykrycia, dodatkowym zabezpieczeniem może
być szorowanie ciała szczotką
z twardym włosiem. Co zrobić, jeśli znajdziemy wbitego kleszcza?
Niewątpliwie przyda się pęseta.
Należy uchwycić nią pajęczaka jak
najbliżej skóry i wyciągnąć płynnym i stanowczym ruchem. Upewniajmy się, że w skórze nie została
żadna część kleszcza a rankę starannie zdezynfekujmy. Obserwujmy też, czy nie pojawiają się objawy sugerujące chorobę.
– Kleszcze najaktywniejsze są
wiosną i jesienią, a w ciągu doby
rano i pod wieczór. Ale to nie
oznacza, że w pozostałym czasie
jesteśmy w pełni bezpieczni. Uważać trzeba stale – ostrzega biolog.
(AS)

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 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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Legionowo obchodzi urodziny. Burzliwa historia miasta
 Niedawno podczas uroczystości obchodów Święta Konstytucji 3 Maja, Legionowo jako miasto, również obchodziło swoją uroczystość – 65.
urodziny. Z tej też okazji włodarze wraz z mieszkańcami wkopali w parku Solidarności „kapsułę czasu”.

Nie jeden, a sześć dworców
w Legionowie
Pierwszy dworzec stanął w dzisiejszym Legionowie w 1877 roku,
a stacja nazywała się jeszcze Jabłonna. Budynek stacyjny był niewielki, jednopiętrowy, drewniany
z charakterystycznymi zdobienia-

Nawet
jeśli „fabryka domów”
od początku była
ekonomicznym
niewypałem epoki PRL, to
bez niej dzisiejszego
Legionowa by nie było.
mi w stylu wiejskim. Stacja obsługiwała głównie letników przyjeżdżających do Jabłonny i na letnisko Gucin. Jednak gdy w 1892 roku na terenie dzisiejszego Legionowa zlokalizowany został duży
carski garnizon z trzytysięczną załogą, na stacji zaczął się prawdziwy ruch, tym bardziej że zbudowana została także trasa do Zegrza. Budyneczek dworcowy pękał w szwach, ale przetrwał
do 1915 roku, kiedy to wycofujące
się oddziały rosyjskie go spaliły.
Rok później Niemcy oddali
do użytku prowizoryczny budynek, który przetrwał następne 20
lat. Stacja cały czas nosiła nazwę
Jabłonna, dopiero w 1934 roku
została zmieniona na Legionowo.
Niebawem powstały też dwie ko-
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źródło: Muzeum Historyczne w Legionowie

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza z 3 maja 1952 roku osadzie
Legionowo został nadany ustrój
miejski. W granice miasta zostały
wówczas włączone także dwie
gromady Bukowiec oraz Łajski
– Grudzie. Postanowiliśmy niejako otworzyć „kapsułę czasu” dla
czterech – naszym zdaniem
– miejsc i zakładów, które miały
największy wpływ na historię naszego miasta.

lejne stacje w naszym mieście:
Przystanek Legionowo i Legionówek (dziś Legionowo Piaski).
Ruch kolejowy stale rósł, więc
w końcu lat 30. zbudowany został
nowy dworzec – jeden z nowocześniejszych w ówczesnej Polsce.
Został wzniesiony w duchu architektury funkcjonalizmu. W październiku 1944 roku wycofujący
się żołnierze niemieccy wysadzili
go w powietrze. Po wojnie,
pod koniec lat 40-tych, kolej postawiła kolejny w historii Legionowa dworzec – zielony drewniaczek. Służył przez lata, dopóki nie
został zamieniony na… kontener.
Po ponad 30-latach zastąpiło go
Centrum Komunikacyjne otwarte
w ubiegłym roku.

Od balonów, przez
spadochrony, aż do namiotów
Wszystko zaczęło się w 1921 roku, gdy do Legionowa przeniesiono z Poznania Centralne Zakłady
Aeronautyczne, zajmujące się
produkcją i remontami balonów
wojskowych. W pierwszych latach
istnienia zakład zajmował się
głównie naprawianiem powłok
balonów z importu, dopiero
w 1924 roku uruchomił własną
produkcję, już pod nazwą Centralne Zakłady Balonowe. Największe sukcesy przyszły jednak
pod koniec lat 30-tych. Kres
przedsiębiorstwu położyła II wojna światowa, na szczęście nie
na długo. Po wojnie reaktywowano Warsztaty Remontowe Spadochronów, które z czasem przekształciły się w Zakłady Sprzętu
Technicznego i Turystycznego
Aviotex.

Powszechna Spółdzielnia
Spożywców
Legionowskie „Społem” zostało powołane do życia w grudniu 1939 roku, a więc blisko cztery miesiące po wybuchu II wojny
światowej. 25 stycznia 1940 roku

Dworzec w Legionowie w latach 60.
odbyło się pierwsze organizacyjne
zebranie spółdzielców w prywatnym mieszkaniu Lucyny i Bronisława Gemzów, którzy byli jednymi z pierwszych członków spółdzielni. Na tym zebraniu przyjęto
statut spółdzielni pod nazwą
Spółdzielnia Spożywców „Samopomoc”. Głównym celem działalności spółdzielni była pomoc
w zaopatrzeniu ludności, rozdział
artykułów kontyngentowych, a także udzielanie pomocy Polakom
walczącym z okupantem – głównie tym, którzy ukrywali się
przed represjami wroga. Pierwszy
sklep spółdzielni uruchomiono 7
lutego 1940 roku. Podczas ewakuacji ludności związanej z przejściem działań frontowych, która
miała miejsce jesienią 1944 roku,
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majątek spółdzielni został rozgrabiony. Jednak przez lata sklepy
działały i dobrze spełniały swoją
funkcję. 26 listopada 1981 roku
powołano „Społem” Powszechną
Spółdzielnię Spożywców w Legionowie, która działa do dziś.

Fabryka wielkiej płyty
Fabryka Domów w Łajskach powstała w czasach gierkowskiego
przemysłowego boomu. Władze
realizowały wtedy ideę „miasta
– satelity” lokalizując na północnych terenach Legionowa cały
kompleks przemysłowy, czyli Inżynierię, Kombinat Instalacji Sanitarnych, Bistyp. W 1971 roku
opracowano plan zagospodarowania przestrzennego Legionowa
uwzględniający budowę w Łaj-

skach producenta budynków wielorodzinnych, a przy okazji budowę „Osiedla Jagiellońska” dla 15
tysięcy mieszkańców. Były to czasy, gdy nasze miasto nie było jeszcze gigantycznym blokowiskiem.
Z wielkiej płyty produkowanej
w Łajskach zbudowano osiedla,
które funkcjonują do dziś. Pierwszym budynkiem wybudowanym
z elementów wyprodukowanych
w „fabryce domów” był blok nr 26.
Po 1989 roku fabryka jako Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Mazowsze” nie poradziła sobie w warunkach gospodarki rynkowej. Ale nawet jeśli od początku
była ekonomicznym niewypałem
epoki PRL, to bez niej dzisiejszego Legionowa by nie było.
Oprac. DB

Jak żyć w strefie zamieszkania?

Pięciolatek sam między autami

 W takich miejscach bezpieczny powinien być nawet idący bez
opieki pięciolatek. Kierowcy są gośćmi, ale praktyka pokazuje, że
wielu z nich nie umie korzystać z gościny.

nymi słowy: jest to miejsce, w którym kierowca jest tylko gościem
i powinien zapuszczać się tam
możliwie rzadko.

W całym mieście
można spotkać „strefy”,
wykonane za pomocą
kilku znaków drogowych,
w których pozostały
niepotrzebne zebry,
wprowadzające pieszych
i kierowców w błąd.
Wszystko źle
Nieporozumieniom w strefach
zamieszkania często są współwinne zarządzające nimi spółdzielnie
czy wspólnoty. W całym mieście
można spotkać „strefy”, wykonane za pomocą kilku znaków drogowych, w których pozostały nie-

potrzebne zebry, wprowadzające
pieszych i kierowców w błąd.
Dużym problemem są także różnice wysokości i brak uspokojenia
ruchu. Asfaltowa jezdnia, położony
nieco wyżej chodnik z kwadratowych
płyt i zero progów to jasny sygnał, że
jesteśmy na zwykłej ulicy – zwłaszcza, jeśli znak „strefa zamieszkania”
ukrył się za gałęziami drzewa.
Strefa zamieszkania w wielkim
skrócie
• piesi chodzą całą
szerokością ulicy, także
po jezdni, i zawsze mają
pierwszeństwo
• ograniczenie prędkości do 20
km/h
• zakaz parkowania poza
wyznaczonymi miejscami
• nieoznakowane progi
zwalniające
(dg)

Ruszają zapisy
do szkółki Barcelony
 10 czerwca dzień otwarty i kolejny nabór
do centrum sportowego przy Fleminga. FCB Escola
Varsovia zaprasza.
Prostokątny niebieski znak
z „ludzikami”, domkiem i samochodem jest bardzo często spotykany przy wjazdach na zamknięte
osiedla i drogach prowadzące
do domów jednorodzinnych,
a w weekendy – także w
Warszawie na Krakowskim Przedmieściu i Nowym Świecie. Choć
piesi mogą korzystać z całej szerokości ulicy, w tym chodzić jezdnią, w praktyce wolą trzymać się
blisko ścian budynków. Powodem
są samochody, jeżdżące tam

z prędkością kilkakrotnie przekraczającą dopuszczalną.

Trudny znak
– Na moim osiedlu obowiązuje
„strefa zamieszkania”, ale kierowcy
zachowują się tak, jakby to była
normalna ulica: jadą 50 km/h, trąbią na pieszych i parkują gdzie chcą
– pisze nasz czytelnik. – Może przypomnicie na łamach, jakie przepisy
obowiązują w strefie zamieszkania?
Do kierowców najbardziej powinno przemówić to, że w strefie

zamieszkania mogą biegać bez
opieki dzieci mające mniej, niż
siedem lat. Każde przekroczenie
dozwolonej prędkości 20 km/h
oznacza dla nich śmiertelne zagrożenie, a każdy nieprawidłowo
zaparkowany (poza wyznaczonym
miejscem) samochód to potencjalna bariera, zza której dzieci
zwyczajnie nie widać. W strefie
piesi mogą poruszać się całą szerokością drogi i zawsze mają
pierwszeństwo, a progi zwalniające nie muszą być oznakowane. In-

Otwarta w 2011 roku FCB
Escola Varsovia to jedna z najlepszych szkółek piłkarskich
w Polsce, dzięki której młodzi
zawodnicy poznają unikalną filozofię wielkiego katalońskiego
klubu, mają szansę na przeżycie
niezwykłej przygody, a najlepsi
– także na prawdziwą karierę.
– Nasze drużyny piłkarskie występują w wielu turniejach zarówno w Polsce, jak i poza jej
granicami – mówi dyrektor sportowy Enric Daví Parera. – Stawiamy również na działalność
edukacyjną. Dzięki niej nasi zawodnicy zdobywają wiedzę z zakresu prawidłowego żywienia
i higieny. Bardzo ważną misją
szkoły jest aspekt wychowawczy,
w którym zwracana jest uwaga
na zasady współpracy w grupie
oraz wysoki poziom kultury osobistej. Realizujemy wiele projektów społecznych, poprzez które
wyrównujemy szanse dzieci
i młodzieży z różnych środowisk.
FCB Escola Varsovia prowadzi
zajęcia piłkarskie według oryginalnej metodologii FC Barcelona. Nadzór nad procesem szkolenia sprawują dyrektorzy pocho-
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dzący ze słynnego katalońskiego
klubu. Na terenie całej Warszawy
trenuje ponad 1200 zawodników
i zawodniczek, szkolonych przez
ponad 50 trenerów. Podstawą
działalności jest szkolenie piłkarskie chłopców i dziewczynek
w wieku 6–12 lat.

Już wkrótce dzień otwarty
10 czerwca na terenie szkoły
przy Fleminga 2 na Białołęce odbędzie się Festiwal Sportu, współfinansowany przed Ministerstwo
Sportu i Turystyki. Czeka na nas
m.in. miniturniej dla dzieci „3
na 3”, konkursy piłkarskie z nagrodami oraz pokaz freestyle footballu. W programie także darmowe konsultacje fizjoterapeutyczne dla dzieci i rodziców, ocena wieku biologicznego dzieci,
konsultacje z psychologiem sportu i testy motoryczne dla dzieci.
Rodzice chcący wysłać swoje
dzieci do szkółki Barcelony powinni dodatkowo wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie
FCBescola.pl. Być może są
wśród nich następcy Lionela
Messiego?
(red)

Motorówki zdominują port w Nieporęcie?
 Centrum ratownictwa czy raj dla żeglarzy? Trwa blisko dwuletni spór o wizję i kształt portów w Nieporęcie. Może
się zdarzyć, że teren zostanie odebrany gminie i wróci do Skarbu Państwa.
źródło: nieporet.pl

port musi spełniać wymogi bezpieczeństwa, aby dzieci mogły
bezpiecznie wyjść na jezioro.
W zatoczce w Pilawie wyjście
z portu jest ograniczone nabrzeżem nieuregulowanym i betono-

W porcie

Jak zapewniają żeglarze, nieporęcki port jest doskonałym miejscem do uprawiania sportów
wodnych, najlepszym na Zalewie
Zegrzyńskim. W 2011 roku
ośrodki żeglarskie opracowały
koncepcję stworzenia w nim Żeglarskiego Centrum Przygotowań
Olimpijskich, którego realizacja
kosztowałaby 12 mln zł. Inwestycję tę miało sfinansować Ministerstwo Sportu. Skończyło się
jednak na planach…

Ratownicy zamiast
olimpijczyków
W 2014 roku wójt Maciej Mazur ogłosił konkurs na wykonanie
koncepcji terenów wokół dwóch
nieporęckich portów. W zwycięskim projekcie stworzony został
podział terenu na strefy żeglarstwa amatorskiego, sportowego
oraz terenów komercyjnych i rekreacyjnych. Z niejasnych przyczyn zwycięski projekt zagospodarowania portu trafił jednak
do kosza. Dziś gminni urzędnicy
chcą wdrożyć własny – podobno
zawierający elementy ze zwycięskiego projektu konkursowego
– plan urządzenia tego terenu,
stawiając na ratownictwo wodne.
Pomysł ten spycha na margines
kluby żeglarskie korzystające
z nieporęckiego portu. – Widziałam koncepcję przygotowaną
przez klub żeglarski „Spójnia”,
nazywało się to Olimpijskie Centrum Przygotowań Żeglarskich,
które było „perełką” tego portu
i to ono powinno zostać umieszczone na miejscu Centrum Ratownictwa Wodnego, które nie
potrzebuje otwartej przestrzeni,
gdyż ratownicy poruszają się
na motorówkach. Moim zdaniem
Centrum Olimpijskie mogłoby

przyciągnąć turystów, a więc i pieniądze. Jeżeli chcemy, żeby to się
samo utrzymywało, to Ratownictwo Wodne nie przyniesie nam
żadnych pieniędzy – ocenia radna
Marta Damm-Świerkocka.

Promenada, rolkarze
i narciarze
– Nasza koncepcja jest kompleksowa. Najważniejszą strefą
będzie przystań, zaś głównym celem stworzenie portu wodnego
z okalającą go promenadą dla
spacerowiczów i rowerzystów.
W centralnym punkcie byłby
obiekt bosmana, w którym umiejscowione byłoby Centrum Ratownictwa Medycznego, sale konferencyjne i restauracyjne – opowiada Maciej Czerski, kierownik
Referatu
Zagospodarowania
Przestrzennego Urzędu Gminy.
Ponadto wokół terenów zielonych
urzędnicy chcą zbudować infrastrukturę, która przyciągałaby ludzi przez cały rok. Jest nawet pomysł stworzenia pierwszej w powiecie trasy rolkowo-biegowej,
z której w okresie letnim korzystaliby rolkarze, zaś zimą amatorzy nart biegowych. Przewidziane
są również hostele, hotel, camper
park, kluby fitness, plaża zielona
i piaszczysta, boiska do siatkówki
plażowej, a nawet parking wielopoziomowy. Póki co gmina inwestuje jednak w kolejne przystanie
przystosowane dla łodzi motorowych, które płacą dwukrotnie wyższą od żaglówek dzierżawę
za cumowanie. W ten sposób, jak
twierdzą żeglarze, wypycha się
z portu miłośników żagli.

tenta, usiłując wyrzucić kluby
sportowe z głównego nieporęckiego portu i umieścić ich
w mniejszym porcie Pilawa.
W spór włączyli ministra sportu,
a także wojewodę. Minister prosił
samorządowców o realizowanie
zwycięskiej koncepcji z 2014 roku. Nie wskazał jednak źródeł finansowania tej koncepcji, co również oburzyło radnych. – Żeglarstwo to sport ekstremalny, więc

urzędnicy chcą
zbudować infrastrukturę,
która przyciągałaby ludzi
przez cały rok. Jest nawet
pomysł stworzenia
pierwszej w powiecie
trasy rolkowo-biegowej,
z której w okresie letnim
korzystaliby rolkarze, zaś
zimą amatorzy nart
biegowych
wym pirsem. Żadna żaglówka nie
ma prawa wyjść z tego płaskiego
przesmyku – ostrzega Dariusz
Czapski, trener żeglarstwa w Klubie Sportowym „Spójnia Warszawa”. Ta argumentacja nie przeko-

nuje jednak gminnych urzędników, którzy zamierzają realizować swoją koncepcję.

Gmina straci porty?
Tereny nieporęckiego portu zostały przekazane gminie w 2001
roku przez ówczesnego starostę
legionowskiego, który reprezentował Skarb Państwa. Akt notarialny mówi, że nieruchomość zostanie przez gminę wykorzystana
w zakresie kultury fizycznej
z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe.
Znalazł się też zapis, iż w przypadku wykorzystywania przedmiotu darowizny w sposób
sprzeczny z tym celem, może ona
zostać odwołana. Żeglarze zapowiedzieli, że nie ustąpią. Z naszych informacji wynika, że jeśli
nie dogadają się z gminą, to mogą
próbować przywrócić ten teren
w zasoby Skarbu Państwa. Pomóc
ma im w tym wojewoda. Jak to się
skończy? Trudno powiedzieć.
DB

Konflikt trwa
Żeglarze zarzucają wójtowi, że
traktuje ich jak niechcianego pereklama w „Echu” tel. 502-280-720
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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
GIEŁDA SĄSIADÓW – TANIO KUPIĘ
·Kupię CEraGEM v3. 530-374-360
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
MS Usługi księgowe Kameralne biuro.
Księgowość od A-Z. Zakładanie firm.
Pełna obsługa podatkowa i ZUS. tel.
691-036-471 www.ms-ksiegowosc.pl
·SKUP KSIĄŻEK Kołacińska 24 pon-pt 8-17
Dojazd! tel. 22 614 – 00-72
·ZJAZD-projekt, 660-678-810
BUDOWLANE
·AA Remont A-Z Osobiście 792-520-035
·Kruszbet betonowy na podbudowę dojazdów
i dróg 505-157-355
·Profesjonalny serwis instalacji solarnych tel.
601-736-248 www.duel.com.pl
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Złamanie czy trwała szkoda?

Krewny umarł w wypadku?

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

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

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

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

FINANSE
·Miałeś lub masz komornika. Sprawdź czy należy
ci się zwrot pieniędzy? tel. 501-286-776

Firma ogrodnicza
zatrudni pracowników
do pracy w terenie.

DAM PRACĘ
·AAA Ekspedientka pracownik sklep spoż-przem
od zaraz umowa 604-902-944
·Nauczycielowi przedszkola. CV na: biuro@rozamontessori.pl
·Panowie do prac porządkowych 10 zł/h. Tel.
881-043-058
·Pracowników ogólnobudowlanych 12 zł/h. Tel.
694-480-349
·Sprzątanie po budowie dla Pań – 10 zł/h. Tel.
668-048-138
·Zatrudnimy OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO
do zakładu produkcyjnego na Białołęce, praca 3zm, 16 brutto/godz. tel. 698-698-501
·Zatrudnimy opiekunki, opiekunki środowiskowe
i inne z doświadczeniem w opiece nad seniorami
i niepełnosprawnymi. Tel. 669-980-003

607-617-744

WYPOCZYNEK
·MAZURY 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM,
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80. WWW.SZCZEPANKOWO.PL
RÓŻNE
·Skup książek 509-20-40-60
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
reklama w „Echu” tel. 502-280-720

Prywatne boisko z balonem w centrum miasta?
 Prywatna akademia piłkarska chce bez przetargu wydzierżawić na 10 lat miejską działkę przy ulicy Leśnej w Legionowie i zbudować tam
nowoczesne boiska. Mieszkańcy chcieliby jednak scalenia tego terenu z parkiem im. Św. Jana Pawła II. Wstępnie planowano utworzyć tam park
linowy, plac dla rolkarzy, plac do nauki jazdy na rowerze lub ogólnodostępne boiska do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej.

Do prezydenta Romana Smogorzewskiego wpłynął wniosek
prywatnego inwestora „Gigant
Smile” z propozycją dzierżawy
działki znajdującej się przy ulicy
Leśnej w Legionowie. Działka
o powierzchni około 4 tys. m2 jest
obecnie asfaltowo-piaszczystym,
słabo zagospodarowanym terenem. Kiedyś były tam boiska
do koszykówki i piłki nożnej. Teraz straszy tylko asfalt, na którym
można się potknąć o potłuczone

szkło, a z boiska piłkarskiego dla
dzieci pozostało już tylko klepisko. No i toi-toi, który uroku temu miejscu z całą pewnością nie
dodaje.

Tu na razie jest klepisko…
Od jakiegoś czasu władze miasta planują coś z tym terenem zrobić. Pod koniec minionego roku
w ratuszu zorganizowano w tej
sprawie konsultacje z mieszkańcami. Pytano o pomysły na zagospo-

darowanie ostatniej tak dużej,
miejskiej i w dodatku niezabudowanej działki w centrum miasta.
Wizje zebranych miały jeden
wspólny mianownik – teren rekreacyjny dla mieszkańców. Padła
propozycja, aby na działce powstały dwa boiska, dla młodszych i dla
starszych dzieci. Koncepcje były
różne: od stworzenia parku linowego, placu dla rolkarzy, placu
do nauki jazdy na rowerze, po boiska koszykówki, siatkówki i piłki

nożnej. Ostatnio terenem tym zainteresowała się akademia piłkarska „Gigant Smile”, która szkoli
dzieci w wieku od 4 do 16 lat. Organizuje im treningi i obozy sportowe. Szkoła prowadzi też swoją

tej szkółki trenują w „Spectrum
Sportu” i przylegającym do ulicy
Jana Pawła I przyszkolnym boisku
sportowym. Wszystkie zajęcia
sportowe organizowane przez trenerów są odpłatne.

Pod koniec

Akademia piłkarska

minionego roku w ratuszu
zorganizowano w tej
sprawie konsultacje
z mieszkańcami. Pytano
o pomysły
na zagospodarowanie
ostatniej tak dużej,
miejskiej i w dodatku
niezabudowanej działki
w centrum miasta. Wizje
zebranych miały jeden
wspólny mianownik
– teren rekreacyjny dla
mieszkańców.
działalność w kilku innych miejscach, m.in. w Warszawie, lubelskim Dęblinie i Wólce Radzymińskiej. W Legionowie podopieczni

– „Gigant Smile” prowadzi działalność sportowo-rozwojową dla
dzieci i młodzieży. Wydzierżawiony teren zostałby przeznaczony
na budowę boiska sportowego ze
sztuczną nawierzchnią oraz halą
pneumatyczna, umożliwiającą treningi także zimą. Boisko poprzez
swoją atrakcyjność oraz lokalizację
będzie idealnym miejscem do organizacji imprez rekreacyjno-sportowych – tak wiceprezydent Marek Pawlak uzasadniał projekt
uchwały, zezwalającej na bezprzetargowe oddanie terenu w dziesięcioletni najem prywatnemu przedsiębiorcy. Póki co radni nie podjęli
decyzji. Zajmą się tą sprawą
na najbliższej sesji – 31 maja.
DB

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

przynależnej do Benquet Tribe, któ-

nymi:

ra słynie z daru uzdrawiania prakty-

•

nowotworowych, chorobach

•

chorobach układu nerwowego,
udarze mózgu, migrenie,

•

problemach z krążeniem,
chorobach kobiecych

organów wewnętrznych
•

kolenia na pokolenie.

zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych

pomaga

w leczeniu wielu chorób. Między in-

prostacie, problemach
hormonalnych

•

z prowincji górskiej i wioski Anapo

kowanego i przechodzącego z po-

•

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-

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

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
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