
Ze zmian w taryfie skorzystają
osoby dojeżdżające z okolic War-
szawy, grupy pasażerów upraw-
nionych do przejazdów ulgowych
oraz turyści. Dodatkowo od wrze-
śnia 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. pa-
sażerowie korzystający z bile-
tów 30-dniowych normalnych,
które teraz kosztują 210 zł, zapła-
cą 180 zł. Jeszcze więcej zyskają
użytkownicy biletów 90-dniowych
(kosztujących obecnie 536 zł),
którzy zapłacą 460 zł. W ich port-
felach pozostanie 76 zł. Odpo-
wiednio stanieją też bilety ze zni-
żką na Kartę Legionowianina:
ze 196 zł do 166 zł za bilet 30-

dniowy i z 482 do 406 zł za bi-
let 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 – przysługu-
ją uczniom warszawskich szkół
podstawowych i gimnazjów, oraz
uczniom mieszkającym w Warsza-
wie i uczącym się w innych, nie

stołecznych szkołach podstawo-
wych i gimnazjach. Uprawnienie
jest wgrywane na spersonalizowa-
ne Karty Miejskie – Karty
Ucznia, na cały okres pobytu

dziecka w szkole (nie dłuższy niż
cztery lata) i obowiązuje na ob-
szarze 1. i 2. strefy.

Bilety grupowe i trzydniowe
Nowością, która pojawi się

w taryfie, będzie bilet jednorazo-
wy przesiadkowy grupowy ulgowy.
Będzie on obowiązywał dla mak-
symalnie 10 osób i będzie koszto-
wał 22 zł. To ułatwienie dla podró-
żujących grup szkolnych i ich

opiekunów, którzy do tej pory
musieli kasować dużą liczbę bile-
tów. Teraz wystarczy skasowanie
jednego czy dwóch kartoników.
Dzięki temu trudniej będzie o po-
myłkę, dzieci nie zgubią swoich bi-
letów, a opiekunowie nie będą
musieli trzymać wielu kartoników.

Do taryfy powraca bilet trzy-
dniowy. Oferta ta skierowana jest
do turystów i osób przebywających
w stolicy zaledwie przez kilka dni.
Pasażerowie ci będą mogli raz ska-
sować bilet, a następnie bez ogra-
niczeń i potrzeby pamiętania o ka-
sowaniu kolejnych korzystać z ko-
munikacji miejskiej. Jest to rów-
nież dobry sposób na ograniczenie
kosztów poruszania się po Warsza-
wie. Bilet ważny w strefie 1. będzie
kosztował 36 zł, w obu stre-
fach 57 zł. Będą one również do-
stępne z ulgą 50 procent. Bilety te
będą ważne przez 72 godziny
od momentu skasowania.

(red)

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.
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Pasażerowie
korzystający z biletów 30-
dniowych normalnych,
które teraz kosztują 210 zł,
od czerwca
zapłacą 180 zł.



Już od po nad ro ku miesz kań -
cy 46-ty sięcz ne go Cie cha no wa
mo gą ko rzy stać z no we go, in no -
wa cyj ne go dwor ca sys te mo we go
(IDS). Jest to je den z kil ku dwor -
ców sfi nan so wa nych przez PKP,
po sta wio nych za nie wiel ką kwo tę
ok. 5 mln zł. Po dob ne sto ją już
w 7-ty sięcz nym Na siel sku, 10-ty -
sięcz nych Strzel cach Kra jeń skich
i w Mła wie, któ ra li czy 31 ty się cy
miesz kań ców. W IDS za sto so wa -
no in no wa cyj ne tech no lo gie,
obiekt jest wprost na szpi ko wa ny
naj no wo cze śniej szy mi roz wią za -
nia mi. Znaj dzie my tam m.in.
oświe tle nie le do we i dy na micz ne,
wy po sa żo ne w czuj ki ru chu, pa ne -
le fo to wol ta icz ne na da chu, wy so -
ko wy daj ne pie ce ga zo we, wen ty la -
cję me cha nicz ną z od zy skiem cie -

pła i bar dzo do brą izo la cję, jest
też mo ni to ring. Dwor ce są ma łe,
ale funk cjo nal ne. Ten w Mła wie
kosz to wał nie speł na 3,6 mln zł,
a je go bu do wa trwa ła tyl ko 8 mie -
się cy. I jak tłu ma czą w PKP, IDS
ma być al ter na ty wą dla bu do wa -
nych du żych, wręcz „prze ska lo wa -
nych” gma chów, w któ rych trud no
jest wy na jąć po wierzch nię, a tym
sa mym opła cal nie i spraw nie tak
du żym dwor cem za rzą dzać.

Koszty Centrum
Komunikacyjnego

Kosz tów le gio now skie go dwor -
ca nie spo sób po li czyć od dziel nie,
po nie waż mia sto wy bu do wa ło go
nie ja ko „w pa kie cie” wraz z przej -
ściem pod ziem nym pod to ra mi,
ul. Szwaj car ską, no i przede

wszyst kim dwo ma par kin ga mi
trzy kon dy gna cyj ny mi. Wia do mo
jed nak, że do tych czas za war te
umo wy na bu do wę cen trum wy -
nio sły ok. 50 mln zł. Na szczę -
ście 85 proc. tych kosz tów po cho -
dzi ze środ ków Szwaj car sko -Pol -
skie go Pro gra mu Współ pra cy.
Na pod sta wie da nych udo stęp nio -
nych przez ra tusz osza co wa li śmy,
że mia sto co rocz nie za pła ci
za utrzy ma nie Cen trum Ko mu ni -
ka cyj ne go ok. 2,9 mln zł brut to,
bo wiem po no si 62 proc. kosz tów
utrzy ma nia dwor ca (ener gia ciepl -
na, ener gia elek trycz na, wo da
i ście ki, od pa dy, sprzą ta nie, usłu gi
te le ko mu ni ka cyj ne) oraz 100 proc.
kosz tów oświe tle nia ze wnętrz ne go
(dwor ca, ga ra ży i przej ścia pod -
ziem ne go). Na le ży do te go jesz cze

do li czyć 1,1 mln zł za wy naj mo wa -
nie od ope ra to ra dwor ca (czy li
dwóch miej skich spół ek PEC -
-KZB) po wierzch ni, w któ rej mie -
ści się tzw. me dia te ka. Łącz nie to
ok. 4 mln zł kosz tów po no szo nych
przez mia sto ka żde go ro ku!

Dla po rów na nia, rocz ne utrzy -
ma nie dwor ców IDS wa ha się
w prze dzia le od 12 do 15 tys. zł
i pła ci za nie PKP. War to rów nież
za zna czyć, iż speł nia ją one swo ją
pod sta wo wą funk cję, czy li ma ją
in for ma cję dla pa sa że rów, oraz
co naj wa żniej sze – ka sy bi le to we.
Tym cza sem w bu dyn ku le gio now -
skie go dwor ca lo ka le ko mer cyj ne
nie cie szą się du żym „wzię ciem”.
A bi le ty ma ją być sprze da wa ne
w sa lo ni ku pra so wym, któ ry się
tam otwo rzy.

Dwo rzec bez kas bi le to wych
Po wsta je więc py ta nie, po co

mia stu tak dro gie w utrzy ma niu
Cen trum Ko mu ni ka cyj ne? Le gio -
no wo, le żą ce w aglo me ra cji war -
szaw skiej, od daw na zma ga ło się
z pro ble mem bra ku dwor ca
z praw dzi we go zda rze nia.
– Od 30 lat sta no wi ły go skrę co ne
kon te ne ry. To był sym bol wsty du.
Brak dwor ca był trak to wa ny ja ko
prze jaw nie mo cy i in do len cji wła -
dzy – wy po wie dział się z koń -
cem 2014 ro ku dla por ta lu trans -
port -pu blicz ny.pl pre zy dent Le -
gio no wa Ro man Smo go rzew ski.

Czy Le gio no wo nie mo gło
pójść za tem przy kła dem Cie cha -
no wa i za miast bu do wać wiel ki
gmach wraz z par kin ga mi, za któ -
re miesz kań cy i tak zmu sze ni bę -
dą pła cić, po sta rać się u ko le ja rzy
o wy bu do wa nie eko -dwor ca?
– Na eta pie skła da nia wnio sku
w spra wie Cen trum Ko mu ni ka -
cyj ne go ko lej nie bu do wa ła dwor -
ców. Sta no wi sko władz spół ki by -

ło ta kie, że w Le gio no wie nie zo -
sta nie wy bu do wa ny dwo rzec ko le -
jo wy – tłu ma czy Ta ma ra Myt kow -
ska. Jak się oka zu je, zu peł nie ina -
czej to wi dzą ko le ja rze. – Wła dze
Le gio no wa nie zwró ci ły się
do PKP S.A., bo to w jej ge stii le -
ży bu do wa no wych obiek tów,
z wnio skiem o bu do wę dwor ca
– mó wi Łu kasz Kwa si bor ski z wy -
dzia łu pra so we go PKP.

Ko le jo we spół ki nie wy ra ża ły ta -
kże na wet wstęp ne go za in te re so -
wa nia pro wa dze niem swo ich kas
bi le to wych w no wo po wsta ją cym
dwor cu. – Dzien nie z dwor ca ko -
rzy sta 5 tys. lu dzi. Bu du je my dwo -
rzec, a nikt nie chce pro wa dzić ka -

sy. Przy ta kiej licz bie po cią gów
dwo rzec jest nie po trzeb ny. Więk -
szość pa sa że rów ma kar ty miej -
skie, w kio skach mo żna ku pić bi le -
ty ZTM – po wie dział wte dy dla
por ta lu trans port -pu blicz ny.pl
Smo go rzew ski, któ ry jed no cze śnie
za zna czył, iż po trud nych do świad -
cze niach w re la cjach z ko le ją i pro -
ble mach w re ali za cji te go ty pu in -
we sty cji, nie po le ca bu do wy dwor -
ców pod miej skich. Czy żby za tem
na wet naj więk szy zwo len nik bu do -
wy dwor ca uznał, iż le gio now ski
obiekt to jed nak po mył ka?

Da riusz Bur czyń ski

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Wydajemy miliony na jego utrzymanie

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?

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.
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Wio sna, wio sna, wio sna! Nie -
wąt pli wie mi ło jest wy sko czyć
z blo ko wi ska w ple ner. I wszyst ko
by ło by faj nie, gdy by nie świa do -
mość, że ten wy cze ki wa ny kon -
takt z na tu rą oprócz nie wąt pli -
wych do bro dziejstw nie sie też
pew ne ry zy ko. Spraw cą na szych

pro ble mów mo gą stać się klesz -
cze. Te nie po zor ne pa ję cza ki
odży wia ją się krwią, a czło wiek
jest jed nym z ich ży wi cie li. Część
za ra żo na jest pa to ge na mi. Prze -
no szo ne na przed sta wi cie li na sze -
go ga tun ku po wo du ją sze reg cho -
rób. Nie któ re z nich mo gą mieć

cię żki prze bieg, a w skraj nych
przy pad kach koń czyć się śmier -
cią. Do naj czę ściej wy stę pu ją cych
na le ży bo re lio za, a do naj bar dziej
zna nych klesz czo we za pa le nie
mó zgu. My lił by się ten, kto są dzi,
że du że mia sto ja kim jest War sza -
wa wol ne jest od za gro żeń, któ re
ko ja rzą się ra czej z dzi ki mi ostę -
pa mi. Klesz cze i tu taj zdo by ły
spo ro przy czół ków i nic nie wska -
zu je, by my śla ły o wy pro wadz ce.

Klesz cze, wbrew obie go wej opi -
nii nie spa da ją na swe ofia ry z gór -
nych czę ści drzew. Cza ją się w naj -
ni ższych pię trach ro ślin no ści
– w krza kach czy tra wach. Pa ję cza -
ki te są śle pe. Mo żna tu więc oba -
lić je den z sze rzą cych się mi tów, że
od stra sza je bądź przy cią ga ja ki -
kol wiek ko lor. Za miast wzro ku
wy ko rzy stu ją do na mie rze nia swej
ofia ry spe cjal ny or gan – „na rząd
Hal le ra”. Umiej sco wio ny
na przed niej pa rze od nó ży dzia ła
ni czym ra dar.

– Klesz cze wy sta wia ją „łap ki”
i cze ka ją na cie pło, na za pach po -
tu, na drga nia grun tu – tłu ma czy
dr Mar ta Su per gan -Mar wicz, bio -
log z War szaw skie go Uni wer sy te tu
Me dycz ne go.

Co mo że się stać, gdy już nas
sku tecz ne na mie rzą i wpi ją w skó -
rę? Być mo że nic. Na je my się tro -
chę stra chu i ty le. Je śli jed nak bę -
dzie my mie li pe cha, tra fi my
na osob ni ka za ra żo ne go i w po rę
go sku tecz nie nie usu nie my – kło -
po ty go to we. Bo re lio za mo że być
jed nym z nich. To naj czę ściej wy -
stę pu ją ca w Pol sce i bar dzo nie -
bez piecz na cho ro ba od klesz czo -
wa. Jed nym z sy gna łów, że za cho -
ro wa li śmy jest po ja wie nie się tzw.
„ru mie nia wę dru ją ce go”, czy li
czer wo na we go okrę gu, któ ry
z bie giem cza su pro mie ni ście się
roz cho dzi. Jed nak ten cha rak te ry -
stycz ny ob jaw wy stę pu je tyl ko
u 40–60 pro cent za ra żo nych osób.

Je że li nie ma ru mie nia, to in nym
ostrze gaw czym sy gna łem mo że
być go rącz ka, stan gry po po dob ny,
ła ma nie w ko ściach czy na przy -
kład po czu cie ospa ło ści. Za ra żo -
ne dzie ci mo gą wy ka zy wać nie -
chęć do za ba wy i ca ły mi dnia mi
spać. Z ba dań pro wa dzo nych
przez dr Mar tę Su per gan -Mar -
wicz wy ni ka, że za ra żo ny bo re lio -
zą jest nie mal co czwar ty kleszcz.
Du żo mniej praw do po dob ne jest
za in fe ko wa nie in ny mi cho ro ba mi.
Wśród nich trze ba wy mie nić ba -
be szjo zę, któ ra za sad ni czo groź -
na, a na wet śmier tel na jest dla
psów, ale nie bez piecz na by wa też
dla lu dzi. Głów nie jed nak dla
tych z ob ni żo ną od por no ścią. Ko -
lej na cho ro ba to ana pla zmo -
za. I wresz cie klesz czo we za pa le -
nie mó zgu. To ostat nie cha rak te -
ry zu je się śmier tel no ścią na po -
zio mie 1%. Jed nak w War sza wie i
okolicach w prak ty ce cho ro by tej
nie no to wa no. Do dać wy pa da, że
klesz czo we za pa le nie mó zgu jest
jed ną z nie licz nych cho rób od -
klesz czo wych, na któ re ist nie ją
szcze pion ki. Nie mo żna te go nie -
ste ty po wie dzieć o du żo bar dziej
roz po wszech nio nej bo re lio zie.
Mi mo pro wa dzo nych od lat prac
ba daw czych, brak in for ma cji
o sku tecz nej szcze pion ce.

Jak się za bez pie czyć?
Jak mo żna zmi ni ma li zo wać ry -

zy ko za ata ko wa nia przez klesz -
cze? Środ ki za rad cze mo gą przy -
brać ró żną for mę. Na pew no wy -
ru sza jąc w miej sca za gro żo ne war -
to spry skać się re pe len tem. Tu wa -
żna uwa ga: naj bar dziej sku tecz ne
są te z du żą za war to ścią związ ku
DE ET. Re pe len ty za wie ra ją ce go
w stę że niu kil ku na stu – kil ku dzie -
się ciu pro cent bę dą sku tecz ne na -
wet przez kil ka go dzin. Jed no cze -
śnie war to pa mię tać, że to tok -
sycz na, dra żnią ca sub stan cja

– nie obo jęt na i dla nas. Po po wro -
cie ze spa ce ru jak naj szyb ciej po -
win ni śmy ją zmyć. Zła wia do mość
jest ta ka, że nie po win no się jej
sto so wać u dzie ci. Ra dy kal niej szą
for mą obro ny, sto so wa ną nie kie dy
przez le śni ków, jest na są cza nie
ubrań per me try ną. Śro dek ten nie
od stra sza klesz czy, tyl ko je za bi ja.
Jed nak jed ną z klu czo wych kwe -

stii jest do bór od po wied niej
odzie ży. Na pew no war to za ło żyć
dłu gie spodnie, wy so kie bu ty,
dbać by w mia rę mo żli wo ści ża den
skra wek od sło nię te go cia ła nie
sta no wił za pro sze nia dla mi nia tu -
ro we go in tru za. Po po wro cie z wę -
drów ki za le ca ny jest szcze gó ło wy
prze gląd cia ła i ką piel pod sil nym
stru mie niem wo dy. Ze wzglę du
na fakt, że for my nie doj rza łe
w prak ty ce są nie do wy kry cia, do -
dat ko wym za bez pie cze niem mo że
być szo ro wa nie cia ła szczot ką
z twar dym wło siem. Co zro bić, je -
śli znaj dzie my wbi te go klesz cza?
Nie wąt pli wie przy da się pę se ta.
Na le ży uchwy cić nią pa ję cza ka jak
naj bli żej skó ry i wy cią gnąć płyn -
nym i sta now czym ru chem. Upew -
niaj my się, że w skó rze nie zo sta ła
żad na część klesz cza a ran kę sta -
ran nie zde zyn fe kuj my. Ob ser wuj -
my też, czy nie po ja wia ją się ob ja -
wy su ge ru ją ce cho ro bę.

– Klesz cze naj ak tyw niej sze są
wio sną i je sie nią, a w cią gu do by
ra no i pod wie czór. Ale to nie
ozna cza, że w po zo sta łym cza sie
je ste śmy w peł ni bez piecz ni. Uwa -
żać trze ba sta le – ostrze ga bio log.

(AS)

Kleszcze mają się świetnie
� Niemal co czwarty stołeczny kleszcz zarażony jest boreliozą. Jednak lista groźnych chorób jest dłuższa.
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Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję je śli
cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad mier ne go

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

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

Borelioza
to najczęściej
występująca w Polsce
i bardzo
niebezpieczna choroba
odkleszczowa.
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Roz po rzą dze niem Pre ze sa Ra -
dy Mi ni strów Jó ze fa Cy ran kie wi -
cza z 3 ma ja 1952 ro ku osa dzie
Le gio no wo zo stał nada ny ustrój
miej ski. W gra ni ce mia sta zo sta ły
wów czas włą czo ne ta kże dwie
gro ma dy Bu ko wiec oraz Łaj ski
– Gru dzie. Po sta no wi li śmy nie ja -
ko otwo rzyć „kap su łę cza su” dla
czte rech – na szym zda niem
– miejsc i za kła dów, któ re mia ły
naj więk szy wpływ na hi sto rię na -
sze go mia sta.

Nie je den, a sześć dwor ców
w Le gio no wie

Pierw szy dwo rzec sta nął w dzi -
siej szym Le gio no wie w 1877 ro ku,
a sta cja na zy wa ła się jesz cze Ja -
błon na. Bu dy nek sta cyj ny był nie -
wiel ki, jed no pię tro wy, drew nia ny
z cha rak te ry stycz ny mi zdo bie nia -

mi w sty lu wiej skim. Sta cja ob słu -
gi wa ła głów nie let ni ków przy je -
żdża ją cych do Ja błon ny i na let ni -
sko Gu cin. Jed nak gdy w 1892 ro -
ku na te re nie dzi siej sze go Le gio -
no wa zlo ka li zo wa ny zo stał du ży
car ski gar ni zon z trzy ty sięcz ną za -
ło gą, na sta cji za czął się praw dzi -
wy ruch, tym bar dziej że zbu do -
wa na zo sta ła ta kże tra sa do Ze -
grza. Bu dy ne czek dwor co wy pę -
kał w szwach, ale prze trwał
do 1915 ro ku, kie dy to wy co fu ją ce
się od dzia ły ro syj skie go spa li ły.
Rok póź niej Niem cy od da li
do użyt ku pro wi zo rycz ny bu dy -
nek, któ ry prze trwał na stęp ne 20
lat. Sta cja ca ły czas no si ła na zwę
Ja błon na, do pie ro w 1934 ro ku
zo sta ła zmie nio na na Le gio no wo.
Nie ba wem po wsta ły też dwie ko -

lej ne sta cje w na szym mie ście:
Przy sta nek Le gio no wo i Le gio nó -
wek (dziś Le gio no wo Pia ski).
Ruch ko le jo wy sta le rósł, więc
w koń cu lat 30. zbu do wa ny zo stał
no wy dwo rzec – je den z no wo cze -
śniej szych w ów cze snej Pol sce.
Zo stał wznie sio ny w du chu ar chi -
tek tu ry funk cjo na li zmu. W paź -
dzier ni ku 1944 ro ku wy co fu ją cy
się żoł nie rze nie miec cy wy sa dzi li
go w po wie trze. Po woj nie,
pod ko niec lat 40-tych, ko lej po -
sta wi ła ko lej ny w hi sto rii Le gio -
no wa dwo rzec – zie lo ny drew nia -
czek. Słu żył przez la ta, do pó ki nie
zo stał za mie nio ny na… kon te ner.
Po po nad 30-la tach za stą pi ło go
Cen trum Ko mu ni ka cyj ne otwar te
w ubie głym ro ku.

Od balonów, przez
spadochrony, aż do namiotów

Wszyst ko za czę ło się w 1921 ro -
ku, gdy do Le gio no wa prze nie sio -
no z Po zna nia Cen tral ne Za kła dy
Ae ro nau tycz ne, zaj mu ją ce się
pro duk cją i re mon ta mi ba lo nów
woj sko wych. W pierw szych la tach
ist nie nia za kład zaj mo wał się
głów nie na pra wia niem po włok
ba lo nów z im por tu, do pie ro
w 1924 ro ku uru cho mił wła sną
pro duk cję, już pod na zwą Cen -
tral ne Za kła dy Ba lo no we. Naj -
więk sze suk ce sy przy szły jed nak
pod ko niec lat 30-tych. Kres
przed się bior stwu po ło ży ła II woj -
na świa to wa, na szczę ście nie
na dłu go. Po woj nie re ak ty wo wa -
no Warsz ta ty Re mon to we Spa do -
chro nów, któ re z cza sem prze -
kształ ci ły się w Za kła dy Sprzę tu
Tech nicz ne go i Tu ry stycz ne go
Avio tex.

Powszechna Spółdzielnia
Spożywców

Le gio now skie „Spo łem” zo sta -
ło po wo ła ne do ży cia w grud -
niu 1939 ro ku, a więc bli sko czte -
ry mie sią ce po wy bu chu II woj ny
świa to wej. 25 stycz nia 1940 ro ku

od by ło się pierw sze or ga ni za cyj ne
ze bra nie spół dziel ców w pry wat -
nym miesz ka niu Lu cy ny i Bro ni -
sła wa Gem zów, któ rzy by li jed ny -
mi z pierw szych człon ków spół -
dziel ni. Na tym ze bra niu przy ję to
sta tut spół dziel ni pod na zwą
Spół dziel nia Spo żyw ców „Sa mo -
po moc”. Głów nym ce lem dzia łal -
no ści spół dziel ni by ła po moc
w za opa trze niu lud no ści, roz dział
ar ty ku łów kon tyn gen to wych, a ta -
kże udzie la nie po mo cy Po la kom
wal czą cym z oku pan tem – głów -
nie tym, któ rzy ukry wa li się
przed re pre sja mi wro ga. Pierw szy
sklep spół dziel ni uru cho mio no 7
lu te go 1940 ro ku. Pod czas ewa ku -
acji lud no ści zwią za nej z przej -
ściem dzia łań fron to wych, któ ra
mia ła miej sce je sie nią 1944 ro ku,

ma ją tek spół dziel ni zo stał roz gra -
bio ny. Jed nak przez la ta skle py
dzia ła ły i do brze speł nia ły swo ją
funk cję. 26 li sto pa da 1981 ro ku
po wo ła no „Spo łem” Po wszech ną
Spół dziel nię Spo żyw ców w Le gio -
no wie, któ ra dzia ła do dziś.

Fa bry ka wiel kiej pły ty
Fa bry ka Do mów w Łaj skach po -

wsta ła w cza sach gier kow skie go
prze my sło we go bo omu. Wła dze
re ali zo wa ły wte dy ideę „mia sta
– sa te li ty” lo ka li zu jąc na pół noc -
nych te re nach Le gio no wa ca ły
kom pleks prze my sło wy, czy li In ży -
nie rię, Kom bi nat In sta la cji Sa ni -
tar nych, Bi styp. W 1971 ro ku
opra co wa no plan za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go Le gio no wa
uwzględ nia ją cy bu do wę w Łaj -

skach pro du cen ta bu dyn ków wie -
lo ro dzin nych, a przy oka zji bu do -
wę „Osie dla Ja giel loń ska” dla 15
ty się cy miesz kań ców. By ły to cza -
sy, gdy na sze mia sto nie by ło jesz -
cze gi gan tycz nym blo ko wi skiem.
Z wiel kiej pły ty pro du ko wa nej
w Łaj skach zbu do wa no osie dla,
któ re funk cjo nu ją do dziś. Pierw -
szym bu dyn kiem wy bu do wa nym
z ele men tów wy pro du ko wa nych
w „fa bry ce do mów” był blok nr 26.
Po 1989 ro ku fa bry ka ja ko Przed -
się bior stwo Bu dow nic twa Ogól ne -
go „Ma zow sze” nie po ra dzi ła so -
bie w wa run kach go spo dar ki ryn -
ko wej. Ale na wet je śli od po cząt ku
by ła eko no micz nym nie wy pa łem
epo ki PRL, to bez niej dzi siej sze -
go Le gio no wa by nie by ło.

Oprac. DB

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”.

Nawet
jeśli „fabryka domów”
od początku była
ekonomicznym
niewypałem epoki PRL, to
bez niej dzisiejszego
Legionowa by nie było.

źródło: M
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Dworzec w Legionowie w latach 60.
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Pro sto kąt ny nie bie ski znak
z „lu dzi ka mi”, dom kiem i sa mo -
cho dem jest bar dzo czę sto spo ty -
ka ny przy wjaz dach na za mknię te
osie dla i dro gach pro wa dzą ce
do do mów jed no ro dzin nych,
a w week en dy – ta kże w
Warszawie na Kra kow skim Przed -
mie ściu i No wym Świe cie. Choć
pie si mo gą ko rzy stać z ca łej sze -
ro ko ści uli cy, w tym cho dzić jezd -
nią, w prak ty ce wo lą trzy mać się
bli sko ścian bu dyn ków. Po wo dem
są sa mo cho dy, je żdżą ce tam

z pręd ko ścią kil ka krot nie prze -
kra cza ją cą do pusz czal ną.

Trud ny znak
– Na mo im osie dlu obo wią zu je

„stre fa za miesz ka nia”, ale kie row cy
za cho wu ją się tak, jak by to by ła
nor mal na uli ca: ja dą 50 km/h, trą -
bią na pie szych i par ku ją gdzie chcą
– pi sze nasz czy tel nik. – Mo że przy -
po mni cie na ła mach, ja kie prze pi sy
obo wią zu ją w stre fie za miesz ka nia?

Do kie row ców naj bar dziej po -
win no prze mó wić to, że w stre fie

za miesz ka nia mo gą bie gać bez
opie ki dzie ci ma ją ce mniej, niż
sie dem lat. Ka żde prze kro cze nie
do zwo lo nej pręd ko ści 20 km/h
ozna cza dla nich śmier tel ne za -
gro że nie, a ka żdy nie pra wi dło wo
za par ko wa ny (po za wy zna czo nym
miej scem) sa mo chód to po ten -
cjal na ba rie ra, zza któ rej dzie ci
zwy czaj nie nie wi dać. W stre fie
pie si mo gą po ru szać się ca łą sze -
ro ko ścią dro gi i za wsze ma ją
pierw szeń stwo, a pro gi zwal nia ją -
ce nie mu szą być ozna ko wa ne. In -

ny mi sło wy: jest to miej sce, w któ -
rym kie row ca jest tyl ko go ściem
i po wi nien za pusz czać się tam
mo żli wie rzad ko.

Wszyst ko źle
Nie po ro zu mie niom w stre fach

za miesz ka nia czę sto są współ win -
ne za rzą dza ją ce ni mi spół dziel nie
czy wspól no ty. W ca łym mieście
mo żna spo tkać „stre fy”, wy ko na -
ne za po mo cą kil ku zna ków dro -
go wych, w któ rych po zo sta ły nie -

po trzeb ne ze bry, wpro wa dza ją ce
pie szych i kie row ców w błąd.

Du żym pro ble mem są ta kże ró -
żni ce wy so ko ści i brak uspo ko je nia
ru chu. As fal to wa jezd nia, po ło żo ny
nie co wy żej chod nik z kwa dra to wych
płyt i ze ro pro gów to ja sny sy gnał, że
je ste śmy na zwy kłej uli cy – zwłasz -
cza, je śli znak „stre fa za miesz ka nia”
ukrył się za ga łę zia mi drze wa.

Stre fa za miesz ka nia w wiel kim
skró cie
• 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)

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.

W całym mieście
można spotkać „strefy”,
wykonane za pomocą
kilku znaków drogowych,
w których pozostały
niepotrzebne zebry,
wprowadzające pieszych
i kierowców w błąd.

Otwar ta w 2011 ro ku FCB
Esco la Var so via to jed na z naj -
lep szych szkó łek pił kar skich
w Pol sce, dzię ki któ rej mło dzi
za wod ni cy po zna ją uni kal ną fi -
lo zo fię wiel kie go ka ta loń skie go
klu bu, ma ją szan sę na prze ży cie
nie zwy kłej przy go dy, a naj lep si
– ta kże na praw dzi wą ka rie rę.

– Na sze dru ży ny pił kar skie wy -
stę pu ją w wie lu tur nie jach za -
rów no w Pol sce, jak i po za jej
gra ni ca mi – mó wi dy rek tor spor -
to wy En ric Daví Pa re ra. – Sta -
wia my rów nież na dzia łal ność
edu ka cyj ną. Dzię ki niej na si za -
wod ni cy zdo by wa ją wie dzę z za -
kre su pra wi dło we go ży wie nia
i hi gie ny. Bar dzo wa żną mi sją
szko ły jest aspekt wy cho waw czy,
w któ rym zwra ca na jest uwa ga
na za sa dy współ pra cy w gru pie
oraz wy so ki po ziom kul tu ry oso -
bi stej. Re ali zu je my wie le pro jek -
tów spo łecz nych, po przez któ re
wy rów nu je my szan se dzie ci
i mło dzie ży z ró żnych śro do wisk.

FCB Esco la Var so via pro wa dzi
za ję cia pił kar skie we dług ory gi -
nal nej me to do lo gii FC Bar ce lo -
na. Nad zór nad pro ce sem szko le -
nia spra wu ją dy rek to rzy po cho -

dzą cy ze słyn ne go ka ta loń skie go
klu bu. Na te re nie ca łej War sza wy
tre nu je po nad 1200 za wod ni ków
i za wod ni czek, szko lo nych przez
po nad 50 tre ne rów. Pod sta wą
dzia łal no ści jest szko le nie pił kar -
skie chłop ców i dziew czy nek
w wie ku 6–12 lat.

Już wkrót ce dzień otwar ty
10 czerw ca na te re nie szko ły

przy Fle min ga 2 na Białołęce od -
bę dzie się Fe sti wal Spor tu, współ -
fi nan so wa ny przed Mi ni ster stwo
Spor tu i Tu ry sty ki. Cze ka na nas
m.in. mi ni tur niej dla dzie ci „3
na 3”, kon kur sy pił kar skie z na -
gro da mi oraz po kaz fre esty le fo -
ot bal lu. W pro gra mie ta kże dar -
mo we kon sul ta cje fi zjo te ra peu -
tycz ne dla dzie ci i ro dzi ców, oce -
na wie ku bio lo gicz ne go dzie ci,
kon sul ta cje z psy cho lo giem spor -
tu i te sty mo to rycz ne dla dzie ci.

Ro dzi ce chcą cy wy słać swo je
dzie ci do szkół ki Bar ce lo ny po -
win ni do dat ko wo wy peł nić for -
mu larz zgło sze nio wy na stro nie
FCBe sco la.pl. Być mo że są
wśród nich na stęp cy Lio ne la
Mes sie go?

(red)

Ruszają zapisy
do szkółki Barcelony
� 10 czerwca dzień otwarty i kolejny nabór
do centrum sportowego przy Fleminga. FCB Escola
Varsovia zaprasza.



Jak za pew nia ją że gla rze, nie po -
ręc ki port jest do sko na łym miej -
scem do upra wia nia spor tów
wod nych, naj lep szym na Za le wie
Ze grzyń skim. W 2011 ro ku
ośrod ki że glar skie opra co wa ły
kon cep cję stwo rze nia w nim Że -
glar skie go Cen trum Przy go to wań
Olim pij skich, któ re go re ali za cja
kosz to wa ła by 12 mln zł. In we sty -
cję tę mia ło sfi nan so wać Mi ni -
ster stwo Spor tu. Skoń czy ło się
jed nak na pla nach…

Ratownicy zamiast
olimpijczyków

W 2014 ro ku wójt Ma ciej Ma -
zur ogło sił kon kurs na wy ko na nie
kon cep cji te re nów wo kół dwóch
nie po ręc kich por tów. W zwy cię -
skim pro jek cie stwo rzo ny zo stał
po dział te re nu na stre fy że glar -
stwa ama tor skie go, spor to we go
oraz te re nów ko mer cyj nych i re -
kre acyj nych. Z nie ja snych przy -
czyn zwy cię ski pro jekt za go spo -
da ro wa nia por tu tra fił jed nak
do ko sza. Dziś gmin ni urzęd ni cy
chcą wdro żyć wła sny – po dob no
za wie ra ją cy ele men ty ze zwy cię -
skie go pro jek tu kon kur so we go
– plan urzą dze nia te go te re nu,
sta wia jąc na ra tow nic two wod ne.
Po mysł ten spy cha na mar gi nes
klu by że glar skie ko rzy sta ją ce
z nie po ręc kie go por tu. – Wi dzia -
łam kon cep cję przy go to wa ną
przez klub że glar ski „Spój nia”,
na zy wa ło się to Olim pij skie Cen -
trum Przy go to wań Że glar skich,
któ re by ło „pe reł ką” te go por tu
i to ono po win no zo stać umiesz -
czo ne na miej scu Cen trum Ra -
tow nic twa Wod ne go, któ re nie
po trze bu je otwar tej prze strze ni,
gdyż ra tow ni cy po ru sza ją się
na mo to rów kach. Mo im zda niem
Cen trum Olim pij skie mo gło by

przy cią gnąć tu ry stów, a więc i pie -
nią dze. Je że li chce my, że by to się
sa mo utrzy my wa ło, to Ra tow nic -
two Wod ne nie przy nie sie nam
żad nych pie nię dzy – oce nia rad na
Mar ta Damm -Świer koc ka.

Promenada, rolkarze
i narciarze

– Na sza kon cep cja jest kom -
plek so wa. Naj wa żniej szą stre fą
bę dzie przy stań, zaś głów nym ce -
lem stwo rze nie por tu wod ne go
z oka la ją cą go pro me na dą dla
spa ce ro wi czów i ro we rzy stów.
W cen tral nym punk cie był by
obiekt bos ma na, w któ rym umiej -
sco wio ne by ło by Cen trum Ra tow -
nic twa Me dycz ne go, sa le kon fe -
ren cyj ne i re stau ra cyj ne – opo -
wia da Ma ciej Czer ski, kie row nik
Re fe ra tu Za go spo da ro wa nia
Prze strzen ne go Urzę du Gmi ny.
Po nad to wo kół te re nów zie lo nych
urzęd ni cy chcą zbu do wać in fra -
struk tu rę, któ ra przy cią ga ła by lu -
dzi przez ca ły rok. Jest na wet po -
mysł stwo rze nia pierw szej w po -
wie cie tra sy rol ko wo -bie go wej,
z któ rej w okre sie let nim ko rzy -
sta li by rol ka rze, zaś zi mą ama to -
rzy nart bie go wych. Prze wi dzia ne
są rów nież ho ste le, ho tel, cam per
park, klu by fit ness, pla ża zie lo na
i piasz czy sta, bo iska do siat ków ki
pla żo wej, a na wet par king wie lo -
po zio mo wy. Pó ki co gmi na in we -
stu je jed nak w ko lej ne przy sta nie
przy sto so wa ne dla ło dzi mo to ro -
wych, któ re pła cą dwu krot nie wy -
ższą od ża gló wek dzie rża wę
za cu mo wa nie. W ten spo sób, jak
twier dzą że gla rze, wy py cha się
z por tu mi ło śni ków ża gli.

Kon flikt trwa
Że gla rze za rzu ca ją wój to wi, że

trak tu je ich jak nie chcia ne go pe -

ten ta, usi łu jąc wy rzu cić klu by
spor to we z głów ne go nie po ręc -
kie go por tu i umie ścić ich
w mniej szym por cie Pi la wa.
W spór włą czy li mi ni stra spor tu,
a ta kże wo je wo dę. Mi ni ster pro sił
sa mo rzą dow ców o re ali zo wa nie
zwy cię skiej kon cep cji z 2014 ro -
ku. Nie wska zał jed nak źró deł fi -
nan so wa nia tej kon cep cji, co rów -
nież obu rzy ło rad nych. – Że glar -
stwo to sport eks tre mal ny, więc

port mu si speł niać wy mo gi bez -
pie czeń stwa, aby dzie ci mo gły
bez piecz nie wyjść na je zio ro.
W za tocz ce w Pi la wie wyj ście
z por tu jest ogra ni czo ne na brze -
żem nie ure gu lo wa nym i be to no -

wym pir sem. Żad na ża glów ka nie
ma pra wa wyjść z te go pła skie go
prze smy ku – ostrze ga Da riusz
Czap ski, tre ner że glar stwa w Klu -
bie Spor to wym „Spój nia War sza -
wa”. Ta ar gu men ta cja nie prze ko -

nu je jed nak gmin nych urzęd ni -
ków, któ rzy za mie rza ją re ali zo -
wać swo ją kon cep cję.

Gmi na stra ci por ty?
Te re ny nie po ręc kie go por tu zo -

sta ły prze ka za ne gmi nie w 2001
ro ku przez ów cze sne go sta ro stę
le gio now skie go, któ ry re pre zen -
to wał Skarb Pań stwa. Akt no ta -
rial ny mó wi, że nie ru cho mość zo -
sta nie przez gmi nę wy ko rzy sta na
w za kre sie kul tu ry fi zycz nej
z prze zna cze niem na te re ny re -
kre acyj ne i urzą dze nia spor to we.
Zna lazł się też za pis, iż w przy -
pad ku wy ko rzy sty wa nia przed -
mio tu da ro wi zny w spo sób
sprzecz ny z tym ce lem, mo że ona
zo stać od wo ła na. Że gla rze za po -
wie dzie li, że nie ustą pią. Z na -
szych in for ma cji wy ni ka, że je śli
nie do ga da ją się z gmi ną, to mo gą
pró bo wać przy wró cić ten te ren
w za so by Skar bu Pań stwa. Po móc
ma im w tym wo je wo da. Jak to się
skoń czy? Trud no po wie dzieć.

DB

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.
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W porcie
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

źródło: nieporet.pl



OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

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

DAM PRACĘ
·AAA Ekspedientka pracownik sklep spoż-przem
od zaraz umowa 604-902-944

·Nauczycielowi przedszkola. CV na: biuro@roza-
montessori.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 3-
zm, 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

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

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

Firma ogrodnicza 
zatrudni pracowników 
do pracy w terenie.

607-617-744
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OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie

www.dodaj-ogloszenie.pl

Ubez pie czy cie le naj chęt niej
wi dzie li by swo ich klien tów je dy -
nie ja ko płat ni ków skła dek. Kie -
dy ubez pie czo ne mu lub po szko -
do wa ne mu w wy pad ku na le ży
za pła cić od szko do wa nie, za czy na
się pro blem. Ubez pie czy cie le
zna ją ró żne sztucz ki, by nie wy -
pła cić ani gro sza…

Oso bom, któ rym ubez pie czy -
cie le za ni ża ją wy so ko ści kwot od -
szko do wań, po ma ga wła śnie Fun -
da cja Lex Spe cia lis. Je śli je steś
oso bą po szko do wa ną w wy pad ku
dro go wym, w pra cy, pa dłeś ofia rą
błę du me dycz ne go lub do zna łeś
szko dy w wy ni ku upad ku – zgłoś
się po BEZ PŁAT NĄ PO MOC.
Ze sta ty styk są do wych wy ni ka, że
kwo ty od szko do wań wy pła ca nych
do bro wol nie przez ubez pie czy cie -
li są na wet czte ro krot nie ni ższe
niż uzy ski wa ne wy ro kiem są do -
wym. Nie po zwól ode brać so bie
na le żnych Ci pie nię dzy!

Zła ma nie czy trwa ła szko da?
Fun da cja po ma ga w spra wach

od mo wy wy pła ty od szko do wa nia
w przy pad ku nie wiel kich szkód
jak drob ne zła ma nia, zwich nię -
cia, ura zy, ale rów nież w przy -
pad ku za ni ża nia przez le ka rzy
ubez pie czy cie li pro cen to we go
uszczerb ku na zdro wiu. Ró żni ce
w mo żli wym od szko do wa niu mo -
gą być ko lo sal ne!

Nie pod pi suj cie ugo dy!
W jed nej ze spraw ubez pie -

czy ciel wy pła cił kwo tę ty siąc zł
oraz za pro po no wał ugo dę
przy do pła cie mar nych 500 zł.
W wy ni ku dzia łań fun da cji do -
pła cił kwo tę pię ciu ty się cy zł
a po skie ro wa niu spra wy do są -
du po szko do wa ny mo że li czyć
na kwo tę dwu dzie stu ty się cy zł
do pła ty. Pod pi su jąc ugo dę bez
po mo cy praw nej stra cił by mnó -
stwo pie nię dzy!

Krew ny umarł w wy pad ku?
Wie lu ubez pie czy cie li od ma -

wia wy pła ty za dość uczy nie nia
za śmierć krew ne go z wy pad ku
dro go we go przed 2008 ro kiem,
po mi mo że Sąd Naj wy ższy na ka -
zał w wie lu orze cze niach wy pła tę
pie nię dzy na rzecz człon ków ro -
dzin ofiar wy pad ków.

Masz do nich pra wo! Je że li
spo tkał Cię po dob ny pro blem
lub od nio słeś ob ra że nia i nie za -
wia do mi łeś ubez pie czy cie la
– zgłoś się do nas. Na si praw ni cy
i kon sul tan ci udzie lą Ci po trzeb -
nej bez płat nej po ra dy lub bez -
płat nie spo rzą dzą pi smo do
ubez pie czy cie la.

„Fun da cja Lex Spe cia lis”
ul. Górczewska 200 m.17,

01-460 War sza wa
tel. 667-292-145

of fi ce@fun dlex.pl,
www.fun dlex.pl

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?
� Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Zgłoś się do nas. Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci
należne pieniądze!



reklama w „Echu” tel. 502-280-720 11

Ab sol went Or ta nez Uni ver si ty

w Qu ezon Ci ty oraz Azja tyc kie go

In sty tu tu Fun da cji Pa ra me dycz nej

w Pa say na Fi li pi nach. Po cho dzi

z pro win cji gór skiej i wio ski Ana po

przy na le żnej do Be nqu et Tri be, któ -

ra sły nie z da ru uzdra wia nia prak ty -

ko wa ne go i prze cho dzą ce go z po -

ko le nia na po ko le nie.

Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz -

ne ró żnych or ga nów w cie le czło -

wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je.

Wzmac nia na tu ral ne si ły obron ne

or ga ni zmu, udra żnia i oczysz cza

ka na ły ener ge tycz ne. Dzia ła

na wszyst kich po zio mach ener gii

du cho wej li kwi du jąc ca łe spec trum

cho ro by. Po świę ca cho re mu ok. pół

go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho -

re go. Od te go też uza le żnia wy bór

tech ni ki. Raz są to ma nu al ne ma ni -

pu la cje, kie dy in dziej uzdra wia nie

du cho we, pra nicz ne bądź ma gne ty -

za cja tka nek. 

LO THAR sku tecz nie po ma ga

w le cze niu wie lu cho rób. Mię dzy in -

ny mi:

• nowotworowych, chorobach

organów wewnętrznych

• prostacie, problemach

hormonalnych

• zapaleniu stawów, problemach

i zmianach reumatycznych

• chorobach układu nerwowego,

udarze mózgu, migrenie,

• problemach z krążeniem,

chorobach kobiecych

• bólach kręgosłupa, drętwienie

rąk i nóg

Przyjmuje na Zaciszu, ale

możliwe są też wizyty domowe czy

w innych wybranych przez pacjenta

miejscach.

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

Na Za ci szu przyj mu je uzdro wi ciel LO THAR C. METZ

Do pre zy den ta Ro ma na Smo -
go rzew skie go wpły nął wnio sek
pry wat ne go in we sto ra „Gi gant
Smi le” z pro po zy cją dzie rża wy
dział ki znaj du ją cej się przy uli cy
Le śnej w Le gio no wie. Dział ka
o po wierzch ni oko ło 4 tys. m2 jest
obec nie as fal to wo -piasz czy stym,
sła bo za go spo da ro wa nym te re -
nem. Kie dyś by ły tam bo iska
do ko szy ków ki i pił ki no żnej. Te -
raz stra szy tyl ko as falt, na któ rym
mo żna się po tknąć o po tłu czo ne

szkło, a z bo iska pił kar skie go dla
dzie ci po zo sta ło już tyl ko kle pi -
sko. No i toi -toi, któ ry uro ku te -
mu miej scu z ca łą pew no ścią nie
do da je.

Tu na ra zie jest kle pi sko…
Od ja kie goś cza su wła dze mia -

sta pla nu ją coś z tym te re nem zro -
bić. Pod ko niec mi nio ne go ro ku
w ra tu szu zor ga ni zo wa no w tej
spra wie kon sul ta cje z miesz kań ca -
mi. Py ta no o po my sły na za go spo -

da ro wa nie ostat niej tak du żej,
miej skiej i w do dat ku nie za bu do -
wa nej dział ki w cen trum mia sta.
Wi zje ze bra nych mia ły je den
wspól ny mia now nik – te ren re kre -
acyj ny dla miesz kań ców. Pa dła
pro po zy cja, aby na dział ce po wsta -
ły dwa bo iska, dla młod szych i dla
star szych dzie ci. Kon cep cje by ły
ró żne: od stwo rze nia par ku li no -
we go, pla cu dla rol ka rzy, pla cu
do na uki jaz dy na ro we rze, po bo -
iska ko szy ków ki, siat ków ki i pił ki

no żnej. Ostat nio te re nem tym za -
in te re so wa ła się aka de mia pił kar -
ska „Gi gant Smi le”, któ ra szko li
dzie ci w wie ku od 4 do 16 lat. Or -
ga ni zu je im tre nin gi i obo zy spor -
to we. Szko ła pro wa dzi też swo ją

dzia łal ność w kil ku in nych miej -
scach, m.in. w War sza wie, lu bel -
skim Dę bli nie i Wól ce Ra dzy miń -
skiej. W Le gio no wie pod opiecz ni

tej szkół ki tre nu ją w „Spec trum
Spor tu” i przy le ga ją cym do uli cy
Ja na Paw ła I przy szkol nym bo isku
spor to wym. Wszyst kie za ję cia
spor to we or ga ni zo wa ne przez tre -
ne rów są od płat ne.

Aka de mia pił kar ska
– „Gi gant Smi le” pro wa dzi dzia -

łal ność spor to wo -roz wo jo wą dla
dzie ci i mło dzie ży. Wy dzie rża wio -
ny te ren zo stał by prze zna czo ny
na bu do wę bo iska spor to we go ze
sztucz ną na wierzch nią oraz ha lą
pneu ma tycz na, umo żli wia ją cą tre -
nin gi ta kże zi mą. Bo isko po przez
swo ją atrak cyj ność oraz lo ka li za cję
bę dzie ide al nym miej scem do or -
ga ni za cji im prez re kre acyj no -spor -
to wych – tak wi ce pre zy dent Ma -
rek Paw lak uza sad niał pro jekt
uchwa ły, ze zwa la ją cej na bez prze -
tar go we od da nie te re nu w dzie się -
cio let ni na jem pry wat ne mu przed -
się bior cy. Pó ki co rad ni nie pod ję li
de cy zji. Zaj mą się tą spra wą
na naj bli ższej se sji – 31 ma ja.

DB

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.

Pod koniec
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.




