
Wydawało się, że batalia o za-
chowanie obszarów leśnych na te-
renie Jabłonny została wygrana.
Gdy poprzednie władze gminy
chciały w 2013 roku tak zmienić
studium uwarunkowań i zagospo-
darowania przestrzennego, by
umożliwić przeznaczenie pra-
wie 40 ha terenów leśnych
pod zabudowę, mieszkańcy za-
protestowali. Zebrali prawie 2 ty-
siące podpisów przeciwko plano-
wanym zmianom charakteru
gruntów, czynnie uczestniczyli
w posiedzeniach rady gminy, wy-
syłali pisma do różnych instytucji
państwowych. Dopięli swego.
Do zmian nie doszło.

Temat powrócił w maju ubiegłe-
go roku, przy okazji proponowa-
nych zmian w planie dopuszczają-
cych na części prywatnych leśnych
działek jednorodzinną zabudowę.
Aktywni mieszkańcy z okolic
ul. Leśnej w Jabłonnie znów sta-
nęli murem w obronie drzew.
Głośno mówili o tym, że nie chcą

zmian w gospodarce przestrzen-
nej gminy na tym terenie, ponie-
waż obawiają się, że to krok
w stronę wycinki lasów. Ostatecz-
nie w planach las pozostał. Rada
gminy zdjęła jednak status „lasu
ochronnego” z dwóch działek
w Jabłonnie i Chotomowie o po-
wierzchni niespełna 1 ha. Miesz-
kańcy wysłali nawet list do Urzę-
du Marszałkowskiego, który kry-
tycznie ocenił tę decyzję rady.

Wydawało się, że las w Jabłon-
nie jest już bezpieczny. Nowy wójt
Jarosław Chodorski obiecywał za-
chowanie obszarów leśnych, oso-
biście brał udział w akcji sprząta-
nia tych terenów. Tymczasem
na sesji, która odbyła się 23 mar-
ca, radni Jabłonny mieli przegło-
sować uchwałę o pozbawieniu
części lasu charakteru ochronne-
go w celu umożliwienia zabudo-
wy. – To wbrew prawu. Las można
pozbawić charakteru ochronnego,
tylko jeśli ustały przyczyny, dla
których ochronność została usta-

nowiona. Tutaj las ma charakter
ochronny, ponieważ znajduje
się 3 km od granic administracyj-
nych Warszawy i 2 km od Legio-
nowa – mówi pan Marcin.

Władze gminy podkreślają, że
wiele osób domaga się „odlesia-
nia” gruntów. Jak łatwo zgadnąć,
są to głównie właściciele leśnych
działek, którzy chcieliby móc
na nich coś zbudować. Dla nich
urzędnicy chcą więc pozbawić
część lasu charakteru ochronnego
i dopuścić luźną zabudowę jedno-
rodzinną z obowiązkiem zachowa-

nia 80 procent zalesienia. Na to
protestujący nie chcą się jednak
zgodzić. – To furtka do masowej
wycinki. Jedna zgoda uruchomi
lawinę i w końcu znikną ogromne
obszary lasu – przekonują.

W radzie nie ma co do tej spra-
wy zgody. Większość radnych
w wycince lasu i pozyskaniu no-
wych terenów widzi szansę na bu-
dowę dróg, przedszkoli, miesz-
kań i w efekcie na rozwój gminy.
Bo, jak mówią radni, brakuje te-
renów pod nowe inwestycje. Ale
są i tacy, którzy ostrzegają: – Ja-

błonna chwali się 40-procento-
wym zalesieniem. Działki leśne,
które mają być pozbawione cha-
rakteru ochronnego, stanowią
tylko 1 promil tej powierzchni.
Ale wkrótce, wskutek podobnych
działań, proporcja odwróci się
szybko. I będziemy mieli w Ja-
błonnie 1 promil terenów leśnych
i 40 procent drzew wyciętych –
mówi Arkadiusz Syguła. Głoso-

wanie rady nad uchwałą odroczo-
no. Kolejne spotkanie zaintere-
sowanych stron i radnych
w kwietniu.

(wk)

Głośne NIE dla wycinania lasu!
� Władze gminy Jabłonna chcą pozbawić część terenów leśnych statusu ochronnego, aby dopuścić zabudowę. Protestują mieszkańcy.
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Władze
gminy podkreślają, że
wiele osób domaga się
„odlesiania” gruntów. Jak
łatwo zgadnąć, są to
głównie właściciele
leśnych działek, którzy
chcieliby móc na nich
coś zbudować.
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Szum nie za po wia da na przez
wła dze Le gio no wa bu do wa Pla cu
Wod ne go przy ul. Kró lo wej Ja -
dwi gi wresz cie ma szan sę na re ali -
za cję. Plac miał być go to wy w ze -
szłym ro ku, tym cza sem na wet nie
za czę to je go bu do wy. Je śli nie li -
czyć bil l bo ar du z wi zu ali za cją
przy szłych atrak cji, któ ry naj pierw
po ja wił się na miej scu pla no wa ne -
go par ku, ale szyb ko zo stał zdję ty.

Po wo dem oka zał się brak pie -
nię dzy. Pre zy dent Ro man Smo go -
rzew ski, na py ta nia miesz kań ców
za nie po ko jo nych, że in we sty cja
mo że w ogó le nie dojść do skut ku,
prze pra szał i obie cy wał so len nie,
że plac wod ny po wsta nie w ro -
ku 2016. I wy glą da na to, że sło wa
do trzy ma. Le gio now skie PWK
do sta ło wła śnie po zwo le nie na bu -
do wę. Jak za pew nia pre zy dent –
pie nią dze na ten cel są, pra ce

nad do ku men ta cją pro jek to wą zo -

sta ły za koń czo ne i park po wsta nie
jesz cze przed wa ka cja mi.

Przy po mnij my, że na plac wod -
ny, któ ry po wsta nie na środ ku te -
re nu re kre acyj ne go, gdzie są już
m.in. pla ce za baw, bo iska i si łow -
nia, zło żyć ma się ze spół fon tann
w kształ cie pro sto ką ta o an ty po -
śli zgo wej bez piecz nej dla dzie ci
na wierzch ni. W upal ne dni fon -
tan ny ma ją two rzyć coś w ro dza ju
kur ty ny wod nej. Ca łość ma zo stać
efek tow nie pod świe tlo na. Na li nii
pro sto ką ta sta ną ła wecz ki, mię dzy
ni mi umiesz czo ne zo sta ną pły ty,
a w nich dy sze wod ne.

Bu do wa ma się roz po cząć
pod ko niec kwiet nia, a po prze dzą
ją przygo to wa nia po le ga ją ce
na usu nię ciu ko li zji zwią za nych
z in sta la cja mi na te re nie par ku.
W czerw cu fon tan ny ma ją zo stać
od da ne do użyt ku.

(wk)

Legionowo będzie miało
swój minipark fontann
� Legionowskie Przedsiebiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
uzyskało pozwolenie na budowę miniparku wodnego
na terenie placu rekreacyjnego przy ul. Królowej Jadwigi.

Bu do wa bez ko li zyj ne go prze -
jaz du ko le jo we go na Bu kow cu
do tej po ry jak bu me rang wra ca ła
głów nie przed wy bo ra mi. Po wy -
bo rach o pla nach tu ne lu wy brań -
cy za po mi na li, a jak ktoś za py tał,
ry tu al nie od po wia da li, że to prze -
cież spra wa ko lei i bez rad nie roz -
kła da li rę ce. Co ja kiś czas spra wę
od grze by wa li po na gla ni przez
miesz kań ców rad ni, był na wet
wnio sek o za re zer wo wa nie na ten
cel środ ków w bu dże cie, ale prze -
padł. Wła dze za pew nia ły, że
do te ma tu wró cą, gdy zmie nią się
wła dze ko le jo wych spół ek – PKP

Pol skie Ko le je Li nio we S.A. oraz
PKP S.A., bo z obec ny mi nie spo -
sób się do ga dać.

Nie spo dzie wa nie, na po cząt ku
mar ca ra tusz zwró cił się do ko lei
z ofi cjal ną proś bą o wy bu do wa nie
tu ne lu mię dzy uli ca mi Po lną –
Kwia to wą. Bła ga nia i zło rze cze -

nia sto ją cych w kor kach na wiecz -
nie za mknię tym prze jeź dzie
w tym wła śnie cią gu ulic naj wy -
raź niej do tar ły na wet do ra tu sza.
Prze jazd ten zo stał wpraw dzie
w ra mach mo der ni za cji ca łej li nii
ko le jo wej nie tak daw no wy re -
mon to wa ny, ale to naj tań sze roz -

wią za nie nie mia ło szans wy star -
czyć. Ruch ko le jo wy się zwięk szył,

a kor ki by wa ją ki lo me tro we. Cza -
sem stoi się i pół go dzi ny.

Tu nel w za mie rze niu miał by
być prze zna czo ny dla pie szych
i sa mo cho dów oso bo wych.

Kosz ty są na ra zie nie zna ne –
wstęp ne sza cun ki oscy lu ją oko -

ło 12–14 mln zł. Mia sto chce par -
ty cy po wać w kosz tach, choć
w ogra ni czo nym za kre sie – jest
go to we wziąć na sie bie wy ko na nie
pro jek tu bu dow la ne go. Oba ko le -
jo we przed się bior stwa ak tu al nie
roz wa ża ją proś bę. Od po wie dzi
ma ją udzie lić w kwiet niu.

(wk)

Tunel na Bukowcu? Coraz bardziej możliwe
� Z wiosną legionowski ratusz wziął się za porządki wokół kolei. Z kopyta
ruszyła sprawa budowy parkingu na Kościuszki. Powróciła także kwestia
budowy tunelu na Bukowcu. I jest realna szansa na jego powstanie.

Miasto
chce partycypować
w kosztach, choć
w ograniczonym zakresie
– jest gotowe wziąć
na siebie wykonanie
projektu budowlanego.
Oba kolejowe
przedsiębiorstwa
aktualnie rozważają
prośbę. Odpowiedzi
mają udzielić w kwietniu.

Czy tunel zastąpi przejazd kolejowy między Polną i Kwiatową?

Bu do wa roz po cząć ma się pod ko niec kwiet nia

Ten po cho dzą cy z dłu go wiecz nej ro dzi ny o bo ga -
tych tra dy cjach i zdol no ściach uzdro wi ciel skich ab -
sol went in sty tu tów pa ra me dycz nych na Fi li pi nach
jest uzna wa ny za jed ne go z naj lep szych spe cja li -
stów w swo jej dzie dzi nie. Po tra fi nie tyl ko pre cy zyj -
nie wska zać za bu rze nia ener ge tycz ne ró żnych or -
ga nów, ale też sku tecz nie je wy eli mi no wać przez
na tu ral ne wzmoc nie nia sił obron nych i oczysz cza -
nie ka na łów ener ge tycz nych or ga ni zmu. Pod czas
pół go dzin ne go za bie gu ope ru je swą ener gią du cho -
wą wpły wa jąc na ca łe spek trum cho rób. Spraw dza
się przy cho ro bach we wnętrz nych, w tym no wo two -
rach, kło po tach ze sta wa mi i zmia nach reu ma tycz -
nych, le czy mi gre ny, bó le krę go słu pa, cho ro by ko -
bie ce i mę skie.

Przyj mu je na Za ci szu, ale mo żli we są też wi zy ty
do mo we czy w in nych wy bra nych przez pa cjen ta
miej scach.

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 Zaciszu przyjmuje uzdrowiciel
� O zdolnościach filipińskich uzdrowicieli krąży wiele mitów i legend. Ile w nich prawdy?
Można się przekonać samemu, poddając się zabiegom Jamesa A. Cabelasa.

źródło: grodzisk.pl

Legionowski tunel miałby przypominać przeprawę w Grodzisku
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Przy Ze spo le Szkół Ogól no -
kształ cą cych za czy na się bu do wa
bo iska wie lo funk cyj ne go. Do
koń ca ma ja „Ko nop nic ka” zy ska
prze strzeń do gry w pił kę, oko -
licz ny te ren bę dzie wy ło żo ny
kost ką bru ko wą, bę dzie też po sia -
na tra wa a ist nie ją cą wia tę śmiet -
ni ko wą za stą pi no wa. Bo isko bę -
dzie oświe tlo ne i od wod nio ne,
kosz ta mi in we sty cji mia sto i po -
wiat po dzie lą się po po ło wie.

Na to miast Ze spół Szkół
przy Tar go wej bę dzie miał swój
kom pleks spor to wy. – Szko ła po -
trze bu je in fra struk tu ry spor to wej,

nie ma my co do te go wąt pli wo ści.
Kon se kwent nie uno wo cze śnia my
ba zę oświa to wą po wia tu i bu do wa
kom plek su spor to we go przy PZSP
w Le gio no wie bę dzie ko lej nym
kro kiem po wy mia nie ko tłow ni
i za pla no wa nej ter mo mo der ni za cji
bu dyn ku – mó wi sta ro sta le gio -
now ski Ro bert Wró bel. – To za da -
nie wpi su je się też w uchwa lo ną
wła śnie przez ra dę po wia tu stra te -
gię na naj bli ższe 10 lat – do da je.

Pro jekt po wsta nie w tym ro ku,
je go re ali za cja na stą pi naj pew niej
w 2017.

(wt)

W centrum miasta
powstaje boisko
� W Legionowie powstaną dwa nowe boiska,
Przy jednym rozpoczęto już prace, w przypadku
drugiego zapadła decyzja o projekcie.

O pla nach bu do wy dru gie go
wie lo po zio mo we go par kin gu
przy Cen trum Ko mu ni ka cyj nym
od stro ny uli cy Ko ściusz ki pi sa li -
śmy w kwiet niu 2014 ro ku. No wy
trzy kon dy gna cyj ny par king ma
po mie ścić nie speł na 800 sa mo -
cho dów. Bę dzie miał po łą cze nie
z głów nym bu dyn kiem cen trum.

Roz po czę cie prac za pla no wa no
na ubie gły rok, ale in we sty cja by ła
wciąż prze kła da na. Aż na gle nie -
daw no spra wa par kin gu ru szy ła
z miej sca w bły ska wicz nym tem -
pie. W lu tym mia sto wy stą pi ło
do Sta ro stwa Po wia to we go o po -
zwo le nie na bu do wę. Pod ko niec
mie sią ca je otrzy ma ło i roz pi sa ło
prze targ na wy ko naw cę. Ter min
skła da nia ofert mi nął 15 mar ca. –

Prze targ chce my roz strzy gnąć
do 12 kwiet nia i w tym ter mi nie
(o ile nie zo sta nie on przed łu żo ny
np. w wy ni ku zło żo nych od wo łań)
chcie li by śmy pod pi sać umo wę.

Sa ma bu do wa po trwać ma za le d -
wie osiem mie się cy. Od bio ry
i pro ce du ra uzy ska nia po zwo le nia
na użyt ko wa nie do dwóch mie się -

cy od za koń cze nia bu do wy – mó -
wi rzecz nicz ka ra tu sza Ta ma ra
Myt kow ska.

Jest więc szan sa, że pra ce zo -
sta ną ukoń czo ne na wet do koń ca
bie żą ce go ro ku, a naj póź niej

w pierw szym kwar ta le przy szłe go.
Nie zna ne są jesz cze ca ło ścio we
kosz ty, wia do mo je dy nie, że 85%
po kry je Szwaj car sko -Pol ski Pro -
gram Współ pra cy.

W tej becz ce mio du dla miesz -
kań ców chęt nych do ko rzy sta nia
z Park & Ri de jest też jed nak i ły -
żka dzieg ciu. Mia no wi cie fakt, że
par king – po dob nie jak ten
od stro ny osie dla Pia ski, któ re go
otwar cie prze wi dy wa ne jest na 31
ma ja – bę dzie płat ny. Zo sta nie
wy dzie rża wio ny pry wat nej fir mie.
Staw ki usta li do pie ro przy szły
dzie rżaw ca. Koszt par ko wa nia
we dle za po wie dzi władz ma być
jed nak nie wy ższy niż 1 zł
za dzień. Ni by nie du żo, ale nie
zmie nia to fak tu, że za chę ta
do ko rzy sta nia z sys te mu P&R
i prze siad ki na po ciąg przy naj -
mniej dla nie któ rych mo że oka -
zać się za ma ła.

(wk)

Przy Kościuszki wybudują parking na 800 aut
� Legionowski ratusz błyskawicznie wziął się za budowę nowego
wielopoziomowego parkingu przy Kościuszki.

W tej beczce
miodu dla mieszkańców
chętnych do korzystania
z Park & Ride jest też
jednak i łyżka dziegciu.
Mianowicie fakt, że
parking – podobnie jak
ten od strony osiedla
Piaski, którego otwarcie
przewidywane jest na 31
maja – będzie płatny.

Bo isko bę dzie oświe tlo ne i od wod nio ne

źródło: w
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Do pa na Hen ry ka cho dzę z bu -
ta mi od daw na. Dla cze go? Nie
tyl ko dla te go, że jest so lid ny i nie
li czy za swe usłu gi szcze gól nie
sło no. Po pro stu ta kich szew ców
jak on, któ rzy nie tyl ko skle ją po -
de szwę, ob cas, wy mie nią fle ki al -
bo zszy ją ka wa łek ma te ria łu, dzi -

siaj ze świe cą szu kać. Mam sła -
bość do bu tów na ob ca sach,
a szew ców, któ rzy przy bi ją
do nich me ta lo we „żab ki” jest
w Le gio no wie tyl ko dwóch.
Oprócz pa na Hen ry ka tyl ko bra -
cia Ko ła ko wie na Hu sar skiej jesz -
cze to po tra fią.

– Dzi siaj gwoź dzia mi i młot -
kiem pra wie nikt nie pra cu je.
Szew cy bu ty tyl ko kle ją, mło tek
bio rą do rę ki od wiel kie go dzwo -
nu. Zresz tą, co to są dziś za bu ty –
ma cha z dez apro ba tą rę ką pan

Hen ryk – Jed no ra zo we. By le ja -
kie. – Po dwóch ty go dniach się
dziu ry w ze lów kach ro bią. Cza sem
to i na pra wiać nie war to, bo ta niej
no we ku pić. Ta kich bu tów na wet
nie przyj mu ję. Szko da ro bo ty.

Pan Hen ryk pra cu je tra dy cyj -
nie. Nie tyl ko wy ko nu je drob ne
na pra wy, ale i grun tow ne re no wa -
cje. Bu ty z so lid nej skó ry prze szy -
wa na no wo, wzmac nia, wy mie nia
ob ca sy, prze fa so no wu je no ski,
pro fi lu je sztyw ne po de szwy, do -
pa so wu je do sto py nie wy god ne
obu wie, cza sem prze ra bia bu ty
we dle ży cze nia klien ta. Zda rza
się, że ro bi obu wie od pod staw.

Pra cu je w do mu. Ład nym jed -
no ro dzin nym nie opo dal kład ki

nad to ra mi. O tym, że jest tu za -
kład szew ski, in for mu je tyl ko ta -
blicz ka na furt ce. W za dba nym
ogród ku mnó stwo wia tracz ków.

Krę cą się, fur ko czą. Lu bi je żo na
pa na Hen ry ka. Czę sto przy cho dzi
po pa trzeć, jak mąż pra cu je, zbie -
ra za mó wie nia, roz ma wia, opo -
wia da o do mu, o kwia tach. Czło -

wiek czu je się zu peł nie ina czej niż
w warsz ta cie szyb kiej ob słu gi. Do -
mo wy po kój, za gra co ny roz ma ity -
mi na rzę dzia mi – ko py ta mi, pra -
wi dła mi, młot ka mi, szczyp ca mi,
za pach skó ry, kle ju, ale ja koś mi -
ło, sta ro świec ko.

Pan Hen ryk ma 88 lat. – Jesz cze
się pra cu je, ale ile to jesz cze?
Wzrok już nie ten, już bli żej niż
da lej… – wzdy cha, po czym po chy -
la się nad sta rym ko py tem i bez -
błęd nie wbi ja te nie szczę sne żab ki.

Lu dzie przy no szą mu nie tyl ko
bu ty, ale i po krow ce, gru be na -
rzu ty, któ rym kra wiec kie ma szy ny
do szy cia nie da ją ra dy. A ma szy -
na pa na Hen ry ka ow szem. To sta -
ra nie miec ka ma szy na ręcz na,
sto li ko wa.

– Ta ma szy na ma po nad 100 lat.
Je dy ny w tym po ko ju przed miot
star szy ode mnie. Nie miec ka. Jak
się nie daw no ze psu ła, na pi sa łem
do fir my z py ta niem, czy nie ma ją
czę ści. I wie pan co? Wie rzyć się
nie chce. Mie li. Przy sła li. Ma szy -
na da lej dzia ła. W ży ciu bym jej
na in ną nie za mie nił.

Pan Hen ryk jest szew cem
od za wsze. Pra co wał w ró żnych
miej scach. Przy do mo wy za kład
na Par ko wej pro wa dzi od lat 80.

– Kie dyś szło się na prak ty kę
do za kła du ja ko uczeń -cze lad nik.
Po tem mo żna by ło zdać eg za mi ny
u mi strzów i wte dy do sta wa ło się
pa pie ry. Dzi siaj szew cy ma ło po tra -
fią. Ot, naj prost sze rze czy tyl ko… –
tłu ma czy Hen ryk Jan kow ski.

Nie na rze ka na brak za ję cia.
Lu dzie się przy zwy cza ili, ma ją za -
ufa nie, wie dzą, że tu się fu szer ki
nie od sta wia. Sta ra szko ła. Gi ną -
cy etos do bre go rze mio sła. I fa -
scy nu ją cy czło wiek…

(wk)

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. Ho ża 37/6,

00–681 War sza wa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151

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. 502-280-7204

Szewc ze starej dobrej szkoły
� Jest na Parkowej w Legionowie zakład z gatunku ginących. Mieszka i pracuje tutaj szewc – Henryk Jankowski.
Ostatni Mohikanin tego zawodu?

Ta maszyna
ma ponad 100 lat. Jedyny
w tym pokoju przedmiot
starszy ode mnie.
Niemiecka. Jak się
niedawno zepsuła,
napisałem do firmy
z pytaniem, czy nie mają
części. I wie pan co?
Wierzyć się nie chce. Mieli.
Przysłali. Maszyna dalej
działa. W życiu bym jej
na inną nie zamienił.

Pan Henryk Jankowski Duma pana Henryka – stuletnia maszyna do szycia. Na chodzie!

Warsztat ciasny, ale przytulny i zaskakująco „swojski”
twórczym bałaganem
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Dla przy po mnie nia: w wiel ka -
noc ną nie dzie lę wie czo rem Straż
Gra nicz na otrzy ma ła te le fon, że
pół go dzi ny przed pół no cą na lot -
ni sku w Mo dli nie wy buch nie
bom ba. Ewa ku owa no ter mi nal
a czte ry sa mo lo ty skie ro wa no
na lot ni sko Okę cie – w su mie 800
osób. Po li cja szyb ko na mie rzy ła
nu mer te le fo nu, z któ re go dzwo -
nio no z fał szy wym alar mem –
oka za ło się, że po łą cze nie wy ko -

na no pod czas im pre zy, na któ rej
by ło po nad dwa dzie ścia osób i –
co oczy wi ste – żad na nie chcia ła

się przy znać, że to ona za dzwo ni -
ła. Wy ty po wa no jed nak głów ne go
po dej rza ne go: 28-lat ka z Cho to -
mo wa, któ ry usły szał już za rzu ty
i naj praw do po dob niej tra fi na
trzy mie sią ce do aresz tu.

Za fał szy wy alarm bom bo wy
gro zi mu od sze ściu mie się cy
do ośmiu lat wię zie nia. To jed nak
nie jest naj do tkliw sza ka ra – du żo
moc niej od czu je ko niecz ność po -
kry cia kosz tów ak cji ewa ku acyj nej,
któ re do naj ni ższych nie na le żą,
acz nie zo sta ły jesz cze osta tecz nie
osza co wa ne. Co wię cej, prze woź -
nik, któ re go ba za znaj du je się wła -
śnie w Mo dli nie roz wa ża też ob cią -
że nie dow cip ni sia swo imi stra ta mi,
a te mo gą się gać – ba ga te la –
1 000 000 zło tych (słow nie: mi lio -

na. Je dyn ka z sze ścio ma ze ra mi).
Cóż, je śli ktoś w naj bli ższym cza -

sie we źmie w Cho to mo wie dłu go -
let ni wy so ki kre dyt – to praw do po -
dob nie bę dzie to ów „żar tow niś”.

TW Fu lik
na pod sta wie in for ma cji po li cji

Ile kosztuje
zablokowanie lotniska?
� O ewakuacji lotniska w Modlinie podczas świąt
słyszał każdy. Kto jednak stoi za kretyńskim wygłupem
i poniesie konsekwencje „żartu” skutkującego
postawieniem na nogi większości służb ratunkowych?

Bar Ro bot ni czo -Chłop ski „Przo -
dow nik” na pię trze pa wi lo nów
han dlo wych przy Ja giel loń skiej
dzia ła od po nad dwóch lat. Po wstał
głów nie dla te go, że je go za ło ży cie -
lom Bła że jo wi i Kra sza no wi bra ko -
wa ło w Le gio no wie miej sca, gdzie
w roz sąd nej ce nie mo żna by na pić
się do bre go pi wa. I wła śnie przede
wszyst kim pi wem do dziś „Przo -
dow nik” stoi.

Roz po zna wal ny jest przede
wszyst kim jed nak z ra cji osten ta -
cyj nej sty li za cji wy stro ju lo ka lu
na no stal gicz ny skan sen pe ere low -
skich ga dże tów. Wszyst ko tu taj –
od na zwy, po przez szyld, a na wy -

stro ju skoń czyw szy – ma pe ere -
low ski sznyt, ta kże ten wy ję ty
z pro pa gan do wych ha seł. Wszyst -
ko z przy mru że niem oka, choć wy -
wie sza ne obok wej ścia czer wo ne
sztur mów ki nie któ rych moc no de -
ner wo wa ły. W środ ku ni by pe ere -
low ska ru pie ciar nia, ni by mi ni -
-mu zeum, ce ra to we ob ru sy, ta le -
rze z na dru kiem PSS -u, ale jed nak
wi dać, że to tyl ko sty li za cja, swe go
ro dza ju po za. Ku szą ca, bo ko ja -
rzą ca się ze swoj skim kli ma tem
daw nych knaj pek wó decz ko wych
ode sła nych do la mu sa hi sto rii.

To, że „Przo dow nik” na sta wia
się ra czej na wie czor ne roz ryw ki,
wi dać choć by po go dzi nach

otwar cia – co dzien nie od 17
do ostat nie go klien ta. Spe cjal ność
za kła du – pi wo, prze wa żnie z bro -
wa rów re gio nal nych. Ale jest też
wód ka, drin ki, co nie co dla mi ło -
śni ków win al bo bur bo nów. Wy -
bór mo że nie za du ży, ale kon -
kret ny. A co wa żniej sze w umiar -
ko wa nych ce nach. A co dla zgłod -

nia łych? Przede wszyst kim prze -
ką ski. Wi dać, że tu wie dzą, co to
za gry cha. Śle dzik w ole ju na praw -
dę kla sa. Ta tar – po da ny ze znaw -
stwem, bez nu wo ry szow skiej
szop ki zna nej ze sno bi stycz nych
knajp. Ogó rek obo wiąz ko wy
oczy wi ście też jest. Nie dro go: ma -
ły śle dzik już od 3 zł, du ży za 6 zł.
Zresz tą pra wie wszyst kie za ką ski
ty le kosz tu ją. Ta kże przy smak

świę to krzy ski, czy li sma żo ne
w głę bo kim ole ju pra żyn ki. Ale
nie tyl ko za ką ska mi ży je czło wiek.
Więc mo żna zjeść i coś kon kret -
niej sze go. Wy bór nie wiel ki i „fir -
mo wo” pro sty – kieł ba sa z do dat -
ka mi za 12 zł – do bra, bo świe ża.
Ale na praw dę war to tu by ło zjeść
świet ne na le śni ki, np. z dy nią.
Ostat nio znik nę ły z me nu, ale
ma ją po noć nie ba wem wró cić.
Do pe ere low skie go kli ma tu bra -
ku je tyl ko sa łat ki ja rzy no wej
z obo wiąz ko wym ja jecz kiem ude -
ko ro wa nym ma jo ne zem.

Cie ka we, że lo kal ma swo ich
sta łych by wal ców głów nie wśród
lu dzi mło dych. To oni two rzą swo -
isty ko lo ryt te go miej sca, choć wi -
dzia łem tu też zbłą ka nych biz nes -
me nów pod kra wa ta mi. Ostat nio
w „Przo dow ni ku” spo ro się dzie -
je. Kie dyś or ga ni zo wa ne tu by ły
kon cer ty. Dziś wie czo ry upły wa ją
pod zna kiem stand -upu. Go ści ło
tu spo ro zna nych twa rzy spe cja li -
zu ją cych się w tym ga tun ku roz -
śmie sza nia. Pro szę za tem wy ba -
czyć drob ny wy łom. Choć więc
na jeść się w „Przo dow ni ku” mo -
żna śred nio, za to spę dzić wie czór
na praw dę cie ka wie. A ta kich
miejsc w mie ście wciąż jest ma ło.

Mo ja oce na: 4/6
Woj ciech Ka łu żyń ski

Szlakiem legionowskich barów: Przodownik
� W naszym barowym przeglądzie dziś propozycja nietypowa, bo raczej dla tych,
którzy lubią niedrogo coś wypić, a przekąsić niejako przy okazji – Przodownik
na Jagiellońskiej.

Ostatnio
w „Przodowniku” sporo się
dzieje. Kiedyś
organizowane tu były
koncerty. Dziś wieczory
upływają pod znakiem
stand-upu. Gościło tu
sporo znanych twarzy
specjalizujących się
w tym gatunku
rozśmieszania.Za fałszywy alarm bombowy grozi mu od sześciu miesięcy

do ośmiu lat więzienia

źródło: w
w

w.policja.w
aw.pl

Stand -up w „Przo dow ni ku”. No wa świec ka tra dy cja.
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USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h wywóz starych mebli
z mieszkań piwnic 663-833-288

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Holowanie 513-513-988

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
·HOTEL DLA ZWIERZĄT WWW.PSOTELFIDO.PL
TEL. 733-778-899
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Sprzątanie mycie, tel. 571-398-521

KOMPUTERY
·Obsługa Komputera, Internetu, Telefonu
Komórkowego – Pomoc i Nauka! DLA OSÓB
STARSZYCH Promocja!! Student 533-404-404

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

FINANSE

A. KREDYTY gotówkowe, hipoteczne,
obrotowe, leasing, konsolidacja.
Negocjujemy dla Ciebie najlepsze

warunki w bankach. Konsolidujemy
TRUDNE SPRAWY. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

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

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·AAAAAuta każde kupię 507-140-012
·Każdy 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-513-988

Zatrudnimy
dziennikarzy

zainteresowanych 
tematyką miejską

oraz
handlowców

do sprzedaży powierzchni
reklamowej 

w gazetach bezpłatnych oraz
portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

Choć nasz re dak cyj ny po gląd
nie cie szy się po pu lar no ścią tak
du żą, na ja ką za słu gu je, to bę -
dzie my utrzy my wać, że bez wzglę -
du na wszyst ko świa do ma jaz da
bez bi le tu to kra dzież, a ga po wicz
to zło dziej. I naj mniej cho dzi
o okra da nie mia sta czy prze woź -
ni ka – okra da wszyst kich tych,
któ rzy uczci wie pła cą za bi let.
Pra ca kon tro le ra więc jest jak naj -
bar dziej po trzeb na – py ta nie tyl -
ko, co mo że kon tro ler?

Ge ne ral nie – spraw dzić, czy
ma my wa żny bi let. Na stro nach
ZTM jest do kład na in for ma cja,

w ja ki spo sób mo że to zro bić.
War to wie dzieć, jak po win na wy -
glą dać kon tro la. Przede wszyst kim
kon tro ler mu si mieć wi docz ny
iden ty fi ka tor ze zdję ciem i nu me -
rem słu żbo wym oraz da tą wa żno -
ści – wszyst ko opa trzo ne pie czę cią
i ho lo gra mem. Kon tro lę mo że za -
cząć do pie ro wte dy, gdy po jazd
ru szy z przy stan ku a pa sa że ro wie
bę dą mie li czas na ska so wa nie bi -
le tów. To aku rat kwe stia dość
umow na i czę sto bu dzi kon tro -
wer sje – lu dzie ska rżą się, że ka -
sow ni ki są blo ko wa ne zbyt szyb ko.
Je śli jed nak ma my wa żny bi let i,

ewen tu al nie, do ku ment po świad -
cza ją cy pra wo do zni żek, nic nam
nie gro zi. W prze ciw nym wy pad ku
„ka nar” wy sta wia nam man -
dat. I tu są trzy mo żli wo ści: za pła -
ta go tów ką na miej scu (wte dy mo -
że my li czyć na 40% ra ba tu),
w cią gu ty go dnia na po czcie, prze -
le wem bądź w Punk cie Ob słu gi
Pa sa że ra (wte dy opła ta zo sta nie

ob ni żo na o 30%) al bo peł ną kwo -
tę w prze cią gu 14 dni. Je śli zde cy -
du je my się na któ ryś z dwóch
ostat nich wa rian tów – kon tro le rzy
ma ją pra wo po pro sić nas o do ku -
ment z da ny mi, by móc wy sta wić
man dat. Nie opła ca się sta wiać
czy ucie kać – mo że my zo stać za -
trzy ma ni do cza su przy by cia po li -

cji, któ rej już bę dzie my zo bo wią -
za ni się wy le gi ty mo wać. Mo że się
jed nak zda rzyć i tak, że bi let ma -
my, wy sta wio ny na sie bie i tyl ko
przez za po mnie nie nie wzię li śmy
go z do mu. Je że li jed nak w cią gu
ty go dnia po ka że my, że w cza sie
kon tro li mie li śmy wa żny bi let –
ka ra zo sta nie anu lo wa na.

Kto mo że zo stać „ka na rem”?
Choć za wód nie cie szy się mo że

spo łecz nym uzna niem, to ktoś mu -
si go wy ko ny wać. ZTM za po wie -
dział pod ko niec mar ca, że zo sta -
nie ogło szo ny prze targ dla firm,
któ re bę dą pro wa dzić kon tro le bi -
le tów. Kon tro le rzy za trud nie ni
przez fir mę bę dą spraw dzać bi le ty
przez wszyst kie dni ty go dnia przez
ca ły czas funk cjo no wa nia ko mu ni -
ka cji miej skiej. Bę dą pra co wać za -
rów no na ob sza rze 1. jak i 2. stre fy
bi le to wej. W dni ro bo cze bę dzie
ich co naj mniej 20. W so bo ty, nie -
dzie le i świę ta – co naj mniej 8.
Pra co wać bę dą w sys te mie dwu -
lub trzy zmia no wym. Ka żde go mie -
sią ca kon tro le rzy za trud nie ni

przez wy bra ną w prze tar gu fir mę
bę dą mu sie li wy ko nać co naj -
mniej 100 ty się cy kon tro li. Ka żdy
kon tro ler za trud nio ny do spraw -
dza nia bi le tów na zle ce nie ZTM
bę dzie mu siał być peł no let ni, być
nie ka ra ny, mieć do bry stan zdro -
wia, wy ka zy wać się kul tu rą oso bi -
stą i od por no ścią na stres. Bar dzo
wa żna bę dzie rów nież umie jęt ność
pra cy w ze spo le. Kon tro le rzy rów -
nież bę dą mu sie li wy ka zać się mi -
ni mum śred nim wy kształ ce niem
oraz zna jo mo ścią an giel skie go
bądź ro syj skie go. Po prze szko le niu
kan dy da ci przej dą eg za min i do -
pie ro wte dy bę dą „wpusz cze ni”
do słu żby.

Tyl ko źli kon tro le rzy?
Opo wie ści o złym za cho wa niu

kon tro le rów jest na pęcz ki. Ale
czy mie li ście kie dy kol wiek do czy -
nie nia z kon tro lą, któ rą wspo mi -
na cie po pro stu do brze? Da ruj my
so bie na rze ka nia i uty ski wa nia –
cze ka my na po zy tyw ne re la cje.

Po dziel cie się ni mi!
(wt)

Przybędzie kontrolerów – co nam mogą zrobić?
� Zarząd Transportu Miejskiego chce zwiększyć liczbę kontrolerów w komunikacji miejskiej. Ma to uszczelnić system biletowy – teraz około 5%
pasażerów jeździ „na gapę”.

Każdego
miesiąca kontrolerzy
zatrudnieni przez
wybraną w przetargu
firmę będą musieli
wykonać co najmniej 100
tysięcy kontroli.

źródło: w
w

w.ztm
.w

aw.pl

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?

3. Do Państwa dyspozycji są
nasi handlowcy.

Maciej Chodkowski
Biuro Reklamy

e-mail: reklama@gazetaecho.pl,
tel. 502–280–720, 22 614–58–03

2. Reklamę można dodać
poprzez formularz na 

www.dodaj-reklame.pl
Należy podać treść reklamy lub

załączyć plik graficzny

1. Ogłoszenie drobne najłatwiej
jest dodać poprzez formularz na

www.dodaj-ogloszenie.pl



Ta kie roz wią za nie ko mu ni ka -
cyj ne za pro po no wał Łu kasz Kon -
stan ty no wicz ze sto wa rzy sze nia
„Pacz ka Po my słów”. W sta ra -
niach wsparł go rad ny Pa weł Gła -
żew ski. Obaj 30 mar ca zor ga ni zo -
wa li spo tka nie w tej spra wie
w Ze spo le Szkół przy Ze grzyń -
skiej. Czy li nie opo dal skrzy żo wa -
nia, na któ rym w cią gu kil ku
ostat nich lat do szło już do pię ciu
po wa żnych wy pad ków z udzia łem
pie szych, ta kże dzie ci prze cho -

dzą cych przez skrzy żo wa nie
w dro dze do szko ły.

– Coś z tym skrzy żo wa niem
trze ba zro bić, za nim doj dzie
do praw dzi wej tra ge dii – prze ko -
ny wał obec ny na spo tka niu pre zy -
dent mia sta Ro man Smo go rzew -
ski. – Dla cze go wła śnie ron do? –

py tał je den z obec nych na spo -
tka niu miesz kań ców. – Bo za ła twi
dwa pro ble my za jed nym za ma -
chem. Z jed nej stro ny po pra wi
bez pie czeń stwo, z dru giej po pra -
wi płyn ność ru chu na Pia sko wej,
na któ rej w go dzi nach szczy tu
czę sto two rzą się kor ki – ar gu -
men to wał pre zy dent. Na po par cie
tych słów Kon stan ty no wicz za pre -
zen to wał wstęp ny pro jekt pla no -
wa ne go ron da. Ma być spo re –
oko ło 20 me trów śred ni cy, a wy -

dzie lo ny pas ma uła twiać le wo -
skręt. Przy oka zji mia ły by zo stać
od su nię te od skrzy żo wa nia dwa
przy stan ki au to bu so we, a do dat -
ko wo przy przy stan kach po wsta ły -
by za to ki. – Dzi siaj au to bu sy za -
trzy mu ją ce się na uli cy znacz nie
spo wal nia ją ruch na Pia sko wej –
prze ko ny wał Gła żew ski. Miesz -

kań cy py ta li, dla cze go jed nak nie
sy gna li za cja świetl na? – Bo bez -
pie czeń stwo dzie ci pew nie by się
po pra wi ło, ale kor ki by ły by więk -
sze – od po wia dał Kon stan ty no -
wicz. Po ja wił się też al ter na tyw ny
po mysł, by Ale ja Sy bi ra ków sta ła
się uli cą jed no kie run ko wą, co za -
ła twi ło by pro blem, ale ta kie roz -
wią za nie nie spodo ba ło się miesz -
kań com, któ rzy ar gu men to wa li,
że to uli ca osie dlo wa i ogra ni cze -

nie ru chu do jed ne go kie run ku
znacz nie utrud ni ło by do jazd.

Osta tecz nie za tem do po my słu
ron da wszy scy obec ni zo sta li prze -
ko na ni, a pre zy dent obie cał, że jesz -
cze w tym ro ku po sta ra się zna leźć
pie nią dze na re ali za cję tej in we sty -
cji. Wstęp ny koszt bu do wy osza co -
wa no na oko ło 500 tys. zło tych.

(wk)
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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

Za 1,75 mi lio na zło tych
przy ze spo le szkół zo sta nie wy bu -
do wa ny obiekt miesz czą cy 25-me -
tro wy ba sen spor to wy, mniej szy
ba sen re kre acyj ny, dwie niec ki
z ja cuz zi i ze wnętrz ną zje żdżal nię.
Znaj dzie się tam też miej sce
na bro dzik dla naj młod szych.

Do ku men ta cję przy go to wu je fir -
ma „Pro -Arch -2”, z któ rą umo wę
pod pi sa no na po cząt ku paź dzier ni -

ka. Wcze śniej wła dze za pew nia ły,
że nie bę dzie to miej sce ko mer cyj ne
– obiekt ma być czyn ny od godz. 6
do 22, jed nak mię dzy 8 a 15 bę dą
z nie go ko rzy stać tyl ko szko ły. Ba -
sen ma być po łą czo ny łącz ni kiem
z ze spo łem szkół, ale obok znaj dą
się par kin gi, chod ni ki, a ta kże miej -
sca po sto jo we dla ro we rów, plac za -
baw i si łow nia ple ne ro wa.

(wt)

Jak będzie wyglądał basen?
� Gotowego projektu pływalni na Piaskach jeszcze nie
ma, ale projektanci udostępnili wizualizacje, które dają
pojęcie, jak docelowo będzie wyglądał basen.

Rondo ułatwi dojazd do basenu
� Być może jeszcze w tym roku na najniebezpieczniejszym skrzyżowaniu osiedla
Piaski – ulicy Piaskowej i Alei Sybiraków powstanie rondo.

Rondo
z jednej strony poprawi
bezpieczeństwo, z drugiej
poprawi płynność ruchu
na Piaskowej, na której
w godzinach szczytu
często tworzą się korki –
argumentował
prezydent.

Na po cząt ku mie sią ca war to
– je śli jesz cze te go nie zro bi li śmy
– zdjąć z ro ślin ich zi mo we osło -
ny oraz do ko nać cięć na drze -
wach i krze wach. Szcze gól nie zy -

ska ją na tym ró że, ale trze ba też
pa mię tać o cię ciach tych ro ślin,
któ re zdą ży ły już prze kwit nąć:
for sy cje, po rzecz ki al pej skie
i wierz by szcze pio ne na pniu.

Trze ba też za dbać o traw nik
– oczy ścić go z resz tek opa dłych li -
ści, na wie trzyć gle bę, wy rów nać po -
zi mo we nie rów no ści i do siać tra wy
tam, gdzie są wi docz ne bra ki. Mo -
żna też siać do grun tu jed no rocz ne
ro śli ny ozdob ne. A po za tym – mą -
drze za in we sto wać w usłu gi pro fe -
sjo na li sty, któ ry gwa ran tu je fa cho -
wą opie kę nad na szym ogro dem,
do ra dzi, co i kie dy war to w nim po -
sa dzić i spra wi, że bę dzie on ze
wszech miar wy jąt ko wy.

Ogrody Tuszyńska
Projekty, zakładanie,
pielęgnacja ogrodów

607 617 744

Obudź swój ogród na wiosnę
� Kwiecień to ostatnie chwile, by przygotować ogród na wiosenną eksplozję
zapachów i barw. Z Justyną Tuszyńską, architektem krajobrazu, rozmawiamy o tym,
na co trzeba zwrócić teraz szczególną uwagę.




