
W poprzednim artykule dyrek-
tor Ośrodka Pomocy Społecznej
Anna Brzezińska tłumaczyła, że
w Legionowie przyjęto harmono-
gram rozpatrywania wniosków
w następującej kolejności: jako
pierwsi decyzję otrzymają ci, któ-
rzy ubiegają się o świadczenia wy-
łącznie na drugie i kolejne dziec-
ko, potem ci, którzy ubiegają się
o pieniądze także na pierwsze
dziecko i korzystają z innych form
wsparcia przez OPS, na końcu zaś
osoby nie będące świadczenio-
biorcami ośrodka.

3500 wniosków z Legionowa
Może taki harmonogram ułatwił

pracę urzędnikom, ale wygląda
na to, że ofiarami owego harmono-
gramu padli, a jakże inaczej, benefi-
cjenci programu. Bo oto nagle oka-
zało się, że na 500 Plus zabrakło
pieniędzy. Dotąd rozpatrzonych zo-
stało 2117 wniosków bez kryterium
dochodowego oraz zaledwie 48
z kryterium dochodowym, pozosta-
łe wnioski są w trakcie weryfikacji.

Tymczasem do połowy czerwca
wpłynęło 3500 wniosków, a rząd
przekazał dla Legionowa fundusze
tylko dla 3300 uprawnionych. Już
teraz pieniędzy zabrakłoby więc dla
około 200 osób. A przecież możli-
we, że jeszcze nie wszyscy wnioski
złożyli. OPS tłumaczy się więc ze

spóźnień brakiem pieniędzy, czeka
na kolejną transzę pieniędzy i ape-
luje o cierpliwość i wyrozumiałość.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że
skutek przyjęcia takiego, a nie in-
nego harmonogramu jest więc ta-
ki, że są tacy, którzy wniosek zło-
żyli na początku czerwca i już do-

stali pieniądze, a ci którzy złożyli
papiery 1 kwietnia wciąż czekają.
Coraz częściej OPS wypłaca pie-
niądze tylko za jeden miesiąc bez
wyrównania, co pani dyrektor
Brzezińska tłumaczy brakiem fun-
duszy. Gdyby jednak wnioski roz-
patrywane były według kolejności

składania, problemu deficytu by
przecież nie było. Bo ci, którzy
złożyli wnioski w czerwcu – zgod-
nie z ustawą – mogą na pieniądze
czekać do września. Tymczasem
poszkodowani są ci, którzy
„ośmielili się” ubiegać o pienią-
dze także na pierwsze dziecko,

a wnioski złożyli w pierwszym mo-
żliwym terminie. Bo właśnie dla
nich pieniędzy może zabraknąć.
A tym, że w ten sposób de facto
OPS naraża się na łamanie usta-
wy, pani dyrektor zdaje się nie
przejmować. W końcu winę może
zwalić na rząd, który dał jej
za mało pieniędzy. Tylko czy tak
rzeczywiście powinno być, by po-
tencjalni beneficjenci padali ofia-
rami urzędniczej metodologii?
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Brak pieniędzy na 500 Plus
� Pisaliśmy niedawno o opieszałości legionowskiego OPS w wypłacaniu pieniędzy w ramach 500 plus. Teraz
okazuje się, że na program jest za mało pieniędzy.

Trudno
oprzeć się wrażeniu, że
skutek przyjęcia takiego,
a nie innego
harmonogramu jest więc
taki, że są tacy, którzy
wniosek złożyli
na początku czerwca i już
dostali pieniądze, a ci
którzy złożyli papiery 1
kwietnia wciąż czekają.



Do 27 czerw ca mo żna skła dać
ofer ty za bu do wę pły wal ni na Pia -
skach. Pro jekt ba se nu i ca ła zwią -
za na z nim do ku men ta cja są już
go to we. Te raz po zo sta ło wy brać
wy ko naw cę.

– Pro jek to wa ny bu dy nek ma
peł nić funk cję ba se nu przy szkol -
ne go z mo żli wo ścią użyt ko wa nia
go ko mer cyj nie po go dzi nach lek -
cyj nych. Głów na ha la za wie ra
niec kę pły wac ką o wy mia -
rach 25×16,5m, w ra mach in we -
sty cji po wsta nie ta kże ba sen re -
kre acyj ny, bro dzik dla dzie ci, dwie
wan ny ja cuz zi oraz zje żdżal nia

wod na ze wnętrz na. In we sty cja ma
zo stać zre ali zo wa na w cią gu 15
mie się cy od roz po czę cia bu do wy –
przy po mi na Ire na Bo guc ka, pre -

zes KZB Le gio no wo sp. z o.o.

Eko lo gicz ne pły wa nie
W ba se nie re kre acyj nym za pla -

no wa no ma sa że pod wod ne, gej ze -
ry, le żan ki i sie dzi ska. Obie niec ki
(re kre acyj na i pły wac ka) bę dą
przy sto so wa ne do po trzeb osób
nie peł no spraw nych. Pły wal nia zo -
sta nie wy po sa żo na w in sta la cję
fo to wol ta icz ną – wy ko rzy stu ją cą
słoń ce do pro duk cji prą du. Bu do -
wa bę dzie re ali zo wa na przy dzia -
ła ją cym Ze spo le Szkół, wa run -
kiem prze tar gu jest więc ta kie
pro wa dze nie prac, aby umo żli wi ło
ono pro wa dze nie za jęć.

– Sta wia my na do świad cze nie –
mó wi Ire na Bo guc ka. – Przy szły

wy ko naw ca mu si wy ka zać, że
w okre sie ostat nich pię ciu lat wy -
bu do wał dwa kry te ba se ny o łącz -
nej po wierzch ni lu stra wo dy mi ni -
mum 400 m2 lub ze spół ba se nów
re kre acyj nych o po wierzch ni lu -
stra wo dy łącz nej mi ni mum 50
m2, zje żdżal nię i ja cuz zi.

Je śli wszyst ko pój dzie zgod nie
z pla nem, w no wej pły wal ni wy ką -
pie my się w 2017 ro ku. Urzęd ni cy
za strze ga ją, że to wa riant bar dzo
opty mi stycz ny. Bio rąc pod uwa gę
roz miar in we sty cji re al nym ter mi -
nem jest koń ców ka ka den cji sa -
mo rzą du, czy li rok 2018.

AS

Plan przy ję ty przez Ra dę Mia sta
w kwiet niu umo żli wiał bu do wę no -
wych bu dyn ków wie lo ro dzin nych
i do gęsz cze nie za bu do wy na osie dlu
So bie skie go. Pro jekt przed sta wił
pre zy dent Ro man Smo go rzew ski –
do ty czył on te re nu o po wierzch -

ni 18 ha po mię dzy ul. So bie skie go
aż do gra ni cy z Ja błon ną i od ul. Si -
wiń skie go do ul. War szaw skiej.

Plan umo żli wiał zwięk sze nie
gę sto ści za bu do wy, do pusz cze nie
wzno sze nia bu dyn ków o wy so ko -
ści do 11 pię ter, a ta kże ze zwa lał
na za bu do wę wie lo ro dzin ną
na te re nach, któ re do tych czas by -
ły prze zna czo ne pod jed no ro dzin -
ną (na wet tych, na któ rych wcze -
śniej pla no wa no bu do wę zbior ni -
ka re ten cyj ne go).

No we blo ki przy Hu sar skiej
i Gra nicz nej

Po sta no wie nia pla nu za kwe -
stio no wał jed nak wo je wo da.
Orzekł, że uchwa ła wpro wa dza ją -
ca no wy plan za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go dla osie dla So bie -
skie go jest nie wa żna. Głów nie
z po wo du na ru sze nia za sad spo -
rzą dza nia pla nów miej sco wych

oraz sprzecz no ści z za pi sa mi
gmin ne go stu dium za bu do wy.

No we blo ki le gio now ska
SML-W chcia ła po sta wić mię dzy
in ny mi nad ka nał kiem przy Hu -
sar skiej. Wy glą da jed nak na to, że
sprze ciw wo je wo dy przy naj mniej
czę ścio wo za blo ku je do gęsz cze nie
za bu do wy w naj gę ściej za lud nio -
nym pol skim mie ście. Nie po -
wsta nie też przy naj mniej na ra zie
blok pla no wa ny w są siedz twie uli -

cy Gra nicz nej, tuż za ekra na mi
na War szaw skiej.

Stwier dze nie nie wa żno ści uchwa -
ły przez wo je wo dę wstrzy mu je bo -
wiem jej wy ko na nie. Na roz strzy -
gnię cie wo je wo dy gmi nie przy słu gu -
je pra wo do zło że nia skar gi do Wo -
je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj -
ne go. Rzecz nicz ka ra tu sza nie po -
tra fi na ra zie po wie dzieć, czy wła -
dze mia sta od wo ła ją się od de cy zji.

(wk)

Budowa bloków na os. Sobieskiego wstrzymana
� Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność planu zagospodarowania
przestrzennego dla osiedla Sobieskiego.

Sprzedam dom letniskowy 
w Mężeninie nad Bugiem

Dom z bali, 70 m2, ogrzewany kominkiem.
Ogrodzona działka 900 m2, zagospodarowana
(drzewa, krzewy) z wiatą na dwa samochody. 

Na parterze: salon z kuchnią i łazienką
o powierzchni 35m2. 

Na użytkowym poddaszu: dwie sypialnie i duży
przedpokój. Wejście na poddasze schodami

na zewnątrz

Dom wyposażony i umeblowany
do zamieszkania od zaraz.

Cena 140 tys. zł. Informacje: 502 263 070.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Basen na Piaskach coraz bliżej
� Ogłoszono przetarg na budowę krytego basenu
przy Zespole Szkół na Osiedlu Piaski.

źródło: legiononow
o.pl
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Sprze da wa ne na gał ki – śmie tan -
ko we, cze ko la do we, owo co we, cy try -
no we, pi sta cjo we… Ta kich w Le gio -
no wie nie by ło ni gdzie in dziej. No
i sa ma lo dziar nia jak z ma rzeń o ja -
kimś faj niej szym świe cie dziec ka pe -
ero low skiej zgrzeb no ści i sier mię gi.
Drew nia ny, ni by nie po zor ny – ale
jak pa mię tam cał kiem spo ry bu dy -
ne czek – po ma lo wa ny był na in ten -
syw nie zie lo ny ko lor. Nikt więc
w mie ście nie na zy wał go ina czej niż
„Zie lo ną bud ką”. Pew nie nie od rze -
czy by ło też sko ja rze nie ze zna ną
war szaw ską lo dziar nią, ale co ja
o tym mo głem wte dy wie dzieć. Li -
czy ło się to, że bud ka by ła zie lo -
na. I już. Przy niej ogró de czek wy sy -
pa ny chy ba ka mie nia mi, sto li ki, ła -
wy, ogro dzo ny ścia ną, na któ rej wy -
ma lo wa ne by ły po sta cie z fil mów Di -
sneya – pa mię tam zwłasz cza Go -
ofy'ego i mysz kę Mi ki. Już to by ło
czymś nie co dzien nym. Pa mię tam, że
gdy oj ciec za brał mnie tam pierw szy
raz, onie mia łem z wra że nia…

Naj wa żniej sze by ły lo dy
Nie wiem, czy sma ko wa ły by mi

te raz w po rów na niu z ty mi od Gry -

ca na al bo Häagen -Dazs, ale wte dy
wy da wa ły mi się naj pysz niej sze
na świe cie. Nie bez zna cze nia był
fakt, że lo dy nie tak ła two by ło
wte dy ku pić. Ko lej ki by ły wręcz
gar gan tu icz ne i cią gnę ły się da le ko
przed bud ką. Lo dy by ły więc też
na gro dą, bo trze ba by ło na nie po -
cze kać, a nie po pro stu iść i ku pić.
Cza sem sta ło się go dzi nę na wet,
ale te ko lej ki wspo mi nam aku rat
z pew nym sen ty men tem. Sta ło się
w nich z ja kimś pod nie ce niem, na -

pię ciem. Li czy ło się, ile jesz cze
przed na mi lu dzi. Gra ni cą był
próg. Gdy już się go osią gnę ło
i we szło do środ ka, już by ło wia do -
mo, że lo dy bę dą, że ich nie za -
brak nie, co się też cza sa mi zda rza -
ło. A gdy już się do szło do la dy i oj -
ciec za ma wiał trzy gał ki w wy bra -
nych sma kach, to już by ły nie mal
bra my ra ju. A po tem nio sło się te
lo dy z du mą przed ty mi wszyst ki -
mi, któ rzy jesz cze cze ka li na swo ją
ko lej i pa trzy li z za zdro ścią…

Ni gdy chy ba nie za po mnę du -
my, gdy oj ciec w na gro dę za ja kąś
piąt kę ku pił mi nie trzy jak zwy kle,
ale aż pięć ga łek. Pę ka łem z du my
dzie rżąc te swo je lo dy w po dwój -
nym wa flu jak pra wie re li -
kwię. I by ło coś per wer syj ne go
w tym, że gdy kie dyś z ko le żan ką
ucie kli śmy z lek cji i po le cie li śmy
do „Zie lo nej bud ki” za raz
po otwar ciu i ku pi li śmy lo dy bez
kło po tu, bo ko lej ki nie by ło, wte dy
już aż tak bar dzo nie sma ko wa ły…

Cu kier nia Sta chur skich wciąż
ist nie je

„Zie lo ną bud kę” otwo rzył
w 1979 ro ku przy ul. Ko per ni ka 3
Mi ro sław Sta chur ski. Po tem prze -
niósł ją do „no wych” pa wi lo nów
przy głów nej uli cy, wte dy PZPR,
dzi siaj Pił sud skie go. Otwo rzył
jesz cze je den punkt przy 3 Ma ja,
tam gdzie dziś jest fi lia księ gar ni
„U Lesz ka”. W tych no wych miej -
scach też się sta ło w ki lo me tro -
wych ko lej kach, lo dy da lej by ły
pysz ne, ale „Zie lo nej bud ki” ja koś
bra ko wa ło… Cu kier nia Sta chur -
skich wciąż ist nie je, lo dy też ma ją.
Nie złe. Ale wo lę iść na lo dy na ry -
nek. Tam od ja kie goś cza su jest
mo ja ulu bio na lo dziar nia. Któ ra?
No wła śnie, to za baw ne, bo
od nie daw na są tam dwie se zo no -
we lo dziar nie – jed na obok dru -
giej. Wy star czy tyl ko po stać chwi -
lę i zo ba czyć, gdzie przy cho dzi
wię cej lu dzi. Tam lo dy są lep sze!
Na praw dę smacz ne. No i w upal -
ne dni usta wia ją się tu ko lej ki.
Do tych przed „Zie lo ną bud ką”
spo ro im bra ku je, ale jed nak coś.

(wk)

Zielona Budka: kultowa lodziarnia mojego dzieciństwa
� To było zdecydowanie moje najulubieńsze miejsce w Legionowie. Miałem z siedem lat, gdy przy ulicy Kopernika otworzono nową cukiernię.
Choć akurat cukiernia mi do szczęścia potrzebna nie była ani trochę. Rzecz w tym, że były tam… lody.

Dzisiejsza siedziba cukierni Stachurskich z powrotem na Kopernika, czyli tam gdzie była „Zielona Budka”



Pod czas ze brań po dej mo wa ne
są naj wa żniej sze de cy zje do ty czą -
ce przy szło ści SMLW. Spół dziel cy
mo gą mię dzy in ny mi wy brać no -
we ra dy osie dli oraz udzie lić lub
nie ab so lu to rium po szcze gól nym
człon kom za rzą du. Le gio now ska
opo zy cja, któ ra ostat nio za cel
po sta wi ła so bie wal kę z do gęsz -
cza niem blo ko wisk, ape lo wa ła, by
na wal ne przy cho dzić i wal czyć
o to, by wła dze kie ro wa ły się gło -
sem spół dziel ców, a nie wła snym
in te re sem.

„Bo ję się stra cić pra cę”
Za in te re so wa nie jed nak by ło

ta kie so bie. Na ze bra niach po ja -
wia ło się nie wie lu człon ków spół -
dziel ni chcą cych gło so wać prze -
ciw pre ze so wi Szy mo no wi Ro sia -
ko wi i po sta no wie niom za rzą du. –
Lu dzie z jed nej stro ny nie ma ją

cza su, z dru giej chy ba nie wie rzą,
że uda się coś zmie nić – mó wi ze
smut kiem pre zes Sto wa rzy sze nia
Le gio now skich Lo ka to rów Ce za -
ry Or łow ski.

By łem na jed nym z ze brań. Nie
ja ko dzien ni karz, bo pre zes dzien -
ni ka rzy na ze bra nia nie wpusz czał,
czy niąc wy ją tek dla „me diów
słusz nych”, czy li le gio now skiej te -
le wi zji LTV, któ rą SMLW fi nan su -
je i dzien ni ka rzy „Ga ze ty Miej sco -
wej”, któ rzy pi szą wy łącz nie to, co
pre ze so wi jest na rę kę. Człon kiem
spół dziel ni nie je stem, więc wsze -
dłem ko rzy sta jąc z krucz ka re gu -
la mi no we go po zwa la ją ce go ka -
żde mu człon ko wi wpro wa dzić
na ze bra nie eks per ta. Więc ja ko

eks pert pa trzy łem i nie wie rzy łem.
Po za nie licz ną gru pą spół dziel -
ców, w sa li do mi no wa li zmo bi li zo -
wa ni przez pre ze sa pra cow ni cy
spół dziel ni wspar ci ro dzi na mi.
Skąd wiem? Bo część prze cież
znam. Py tam wiec zna jo mej, od -
po wia da bez że na dy, że pre zes ka -
zał przyjść, więc przy szła. Przy pro -
wa dzi ła jesz cze mat kę i bra ta.
Dla cze go? Boi się stra cić pra cę.

Kil ka sztu czek
Trud no się więc dzi wić, że ma ło

kto wie rzy w to, że uda się coś
zmie nić. Tym bar dziej, że prze cież,
choć pre zes za dbał, by mieć więk -
szość, to nie za nie chał przy go to -
wa nia kil ku pro ce du ral nych sztu -
czek. Sta rych i sto so wa nych od lat,
ale wciąż sku tecz nych. Po pierw -
sze, po dzie le nie Wal ne go Zgro ma -
dze nia na sześć czę ści po wo du je
ta kie roz dro bie nie, że więk szość
ła twiej so bie za pew nić. Od lat trwa
wal ka, by Wal ne od by wa ło się jed -
ne go dnia. Jak do tąd bez sku tecz -
na. Po dru gie, wy zna cze nie ter mi -
nów w środ ku ty go dnia po wo du je,
że na wet ci, któ rzy chcie li by
przyjść, zwy czaj nie nie ma ją na to
cza su. A cza su re zer wo wać trze ba
so bie wszak nie ma ło. Ze bra nie
za czę ło się o 18, a po rzą dek ob rad
skon stru owa ny był tak i przed łu ża -
ny w nie skoń czo ność, by prze pro -
wa dza nie naj wa żniej szych gło so -
wań od by wa ło się o drugiej
nad ra nem przy nie mal pu stej sa li.
Prze cież to jaw na kpi na.

Do pó ki tak jest, far sy zwa ne
Wal ny mi Zgro ma dze nia mi od by -

wać się bę dą na dal. Po co? Nie
wia do mo, bo – jak w za ufa niu mó -
wi mi za przy jaź nio na praw nicz ka,
współ pra cu ją ca z nie jed ną spół -

dziel nią – „Wszyst ko i tak jest
z gó ry usta lo ne”. I wierz tu czło -
wie ku w spół dziel czą de mo kra cję.
To co wi dzia łem na Wal nym le gio -

now skiej SMLW to czy sta pa ro -
dia, pra wie jak z Mon ty Py tho na.
Ra czej smut ne to niż śmiesz ne.

(wk)

Sztuczki Szymona Rosiaka. Farsa w legionowskiej spółdzielni
� W czerwcu w legionowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej trwały zebrania związane z Walnym Zgromadzeniem
Spółdzielców. Większej farsy nigdy nie widziałem.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

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
24-30 czerwca, 1,2,4-9 lipca

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.

Członkowie Stowarzyszenia Legionowskich Lokatorów wzywali do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu i aktywnie protestowali przed zebraniami
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Bu le to fraj da dla ka żde go –
od naj młod szych do se nio rów,

nie wy ma ga żad nych spe cjal nych
umie jęt no ści ani dro gie go sprzę -
tu. Park Zdro wia to na to miast
ide al ne miej sce do gry, jest roz le -
gły i za cie nio ny. Sprzęt mo żna
bez płat nie wy po ży czyć w Are nie
Le gio no wo od godz. 10 do 18.
Od ja kie goś cza su Are na or ga ni -
zu je ta kże gry w bu le z ani ma to -
rem. Za ję cia z tre ne rem od by wa -
ją się w nie dzie le mię dzy 15.00
a 16.00.

Bu le (czy gra w ku le) to spo lsz -
czo ne i uprosz czo ne na zwy fran -
cu skiej gry Péta nque. Roz gryw ki

od by wa ją się na po zba wio nym tra -
wy pla cu np. na utwar dzo nym żwi -
rze. Gra po le ga na rzu ca niu z wy -
ty czo ne go okrę gu me ta lo wy mi ku -
la mi w kie run ku ma łej drew nia nej
lub pla sti ko wej kul ki na zy wa nej
świn ką. Ka żda par tia gry skła da
się z kil ku roz gry wek. W da nej
roz gryw ce ka żdy gracz sta ra się
umie ścić swo ją bu lę bli żej świn ki
lub wy bić bu le prze ciw ni ka.

Gra jest co raz bar dziej po pu -
lar na w ca łej Eu ro pie, od kil ku lat
rów nież w Pol sce. W Pol skiej Fe -
de ra cji Pe ta nque zrze szo nych jest
już po nad 25 klu bów.

(AS)

Zagraj w bule w Legionowie
� Do tej pory legionowski Park Zdrowia słynął w okolicy
z potańcówek pod chmurką. Teraz odwiedza go coraz
więcej osób zainteresowanych nową rozrywką – grą w bule.

Kie dyś do ba ru „U ku zy nów”
war to by ło wpaść na bur ge ry, te raz
ku zy ni ma ją w mie ście kon ku ren -
cję, głów nie ze stro ny otwar te go
pra wie po są siedz ku, przy Ja giel -
loń skiej, ba ru Be ef Bur ger. A jed -
nak bur ge ry „U ku zy nów” wciąż
da ją ra dę. Są smacz ne, gril lo wa ne
ze zna jo mo ścią sztuk. Plus też
za do brą wo ło wi nę i świe że wa rzy -
wa, na to miast mo żna by odro bi nę
po pra co wać nad es te ty ką po da nia,
zwłasz cza por cji na wy nos. Roz -
klap cia na ma sa wy pły wa ją ca z buł -
ki sma ku je do brze, ale zbyt za chę -
ca ją co nie wy glą da.

Ale do rze czy. Czy li do śnia da -
nia. Da nie sztan da ro we – kla sycz -
ne do bó lu, czy li ja jecz ni ca
na ma śle al bo bocz ku. Obie do -
bre, ale bocz ku przy da ło by się
ciut wię cej. Po za tym na śnia dan -
ko mo żna za fun do wać so bie pa -
rów ki, jaj ka sa dzo ne, sa łat kę.
Przy zwo ite. Do bre są to sty i ka -
nap ki z ciem ne go lub ja sne go pie -
czy wa. W su mie nie źle i ta nio.
Do bre śnia da nie zje my za mak sy -
mal nie 12 zł.

Ofer ta obia do wa jest znacz nie
bo gat sza. Po le cam żu rek z jaj -
kiem i kieł ba są za 7,50 zł. Smacz -
ny, choć ma ło za wie si sty, flacz -

ków za tę sa mą ce nę już nie po le -
cam, bo jak dla mnie ktoś po wi -
nien na uczyć ku cha rza je przy pra -
wiać. Scha bo wy za 18,50 zł, po da -
wa ny w ze sta wie z fryt ka mi lub
ziem nia ka mi i su rów ką, bar dzo
w po rząd ku – chru pią cy, nie gu -
mo wa ty, z do brze przy rzą dzo ną
pa nier ką. Z gu la szem wie przo -
wym ma ły kło pot, bo choć zja dli -
wy, to jed nak za bar dzo wod ni sty
i ciut mdły. Za to plac ki ziem nia -
cza ne po tra fią tu piec, a jak się
po pro si o wię cej ce bu li czy do da -
nie czosn ku, wie dzą o co cho dzi.
Do brze wy da ne 6,50. I tak to jest
„U ku zy nów”. Jed ne da nia bar -
dziej uda ne, in ne mniej. Do bre
ud ka z kur cza ka – do pra wio ne,

chru pią ce, ta ka so bie tor til la, nie -
zbyt uda ne pie ro gi z mię sem. Ale
jak na bar przy głów nej uli cy,
do któ re go się wpa da, że by coś
„wtrząch nąć” na szyb ko, nie jest
źle. Na miast ka do mo we go sma ku
za przy stęp ną ce nę. W tej ka te go -
rii cał kiem nie złe miej sce.

Mi nus: wy strój. Lo kal jest ma ły,
kli mat ma ty po wo fa st fo odo wy –

ot la da, kil ka sto licz ków. Jest
wpraw dzie dość schlud nie i czy -
sto, ale ma ło przy tul nie. Przy da ła -
by się też lep sza wen ty la cja, bo
stę że nie za pa chów prze kra cza co -
kol wiek nor mę, któ rą mo żna
uznać za kom for to wą.

Na sza oce na: 4/6
(wk)

Szlakiem legionowskich barów

Oceniamy „U Kuzynów”
� Kontynuujemy nasz przegląd miejsc, gdzie można w Legionowie tanio zjeść. Czy
smacznie? Różnie z tym bywa. Dziś bar „U kuzynów” na Piłsudskiego.

źródło: U
M

 W
arszaw

a

Gra w bule cieszy się coraz większa popularnością

Mi nus: wy strój. Lo kal jest ma ły, kli mat ma ty po wo fa st fo odo wy
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NIERUCHOMOŚCI

Działki rekreacyjne, budowlane, okolice
Olsztyna tel. 600-025-600

Sprzedam działkę z linią brzegową –
inwestycyjna (hotel, pensjonat, inne),

okolice Olsztyna, ok. 1,9 ha. Tel.
530-591-500

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
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

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

Elektryk 506-506-006

RReemmoonnttyy  AA--ZZ  tteell..  660088--773366--338844

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

DAM PRACĘ

CCAARRRREEFFOOUURR  WW CCHH  AARRKKAADDIIAA  ZZAATTRRUUDDNNII
KKAASSJJEERRÓÓWW  TTEELL..  2222 333399--1111--8800

CCAARRRREEFFOOUURR  WW CCHH  AARRKKAADDIIAA  ZZAATTRRUUDDNNII
PPRRAACCOOWWNNIIKKÓÓWW  DDZZIIAAŁŁUU::  –– NNAABBIIAAŁŁ//MMRROOŻŻOONNKKII

TTEELL..  2222 333399--1111--1155  –– WWĘĘDDLLIINNYY//SSEERRYY  TTEELL..
2222 333399--1111--2200  –– PPIIEEKKAARRNNIIAA//CCIIAASSTTKKAARRNNIIAA  TTEELL..

2222 333399--1111--2233  WWYYMMAAGGAANNAA  KKSSIIĄĄŻŻEECCZZKKAA
SSAANNIITTAARRNNAA

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

CCAARRRREEFFOOUURR  WW CCHH  AARRKKAADDIIAA  ZZAATTRRUUDDNNII
PPRRAACCOOWWNNIIKKÓÓWW  DDZZIIAAŁŁUU::  –– PPRROODDUUKKTTYY  SSUUCCHHEE

TTEELL..  2222 333399--1111--0088  –– TTEEKKSSTTYYLLIIAA  TTEELL..
2222 333399--1111--0066

DDllaa  ssttaarrsszzeejj  ppaannii  ppoosszzuukkuujjęę  ppoommooccyy  ddoommoowweejj..
PPoosszzuukkuujjęę  ppaannii  zzaammiieesszzkkaałłeejj  ww ookkoolliiccaacchh

NNiieeppoorręęttuu  ww wwiieekkuu  ddoo  6655  llaatt  nnaa  44--55  ggooddzz..  ddzziieennnniiee
tteell..  660088--009966--775544

·Firma w Jabłonnie zatrudni stolarza. Wymagane
doświadczenie w pracy przy drzwiach
516-017-940

·Firma zatrudni Panów do sprzątania
zamkniętych osiedli mieszkaniowych na terenie
Białołęki, praca od zaraz, tel. 603-924-842

PPaannóóww  ddoo  oocchhrroonnyy  2222 883344--3344--0000

PPoosszzuukkiiwwaannaa  eekkssppeeddiieennttkkaa  ddoo  sskklleeppuu
ooggóóllnnoossppoożżyywwcczzeeggoo  ww ookkoolliiccaacchh  ŻŻeerraanniiaa..  PPrraaccaa

nnaa  ccaałłyy  eettaatt..  TTeell..  551144--995577--003388

ODDAM ZA DARMO

WWyyśśllęę  bbeezzppłłaattnniiee  kkssiiąążżkkęę  WWIILLLLIIAAMM  BBRRAANNHHAAMM,,
MMĄĄŻŻ  OODD  BBOOGGAA  PPOOSSŁŁAANNYY..  PPaann  JJeezzuuss  CChhrryyssttuuss

jjeesstt  tteenn  ssaamm  wwcczzoorraajj,,  ddzziiśś  ii nnaa  wwiieekkii!!
wwwwww..ggoosszzeenn..ppll  SSMMSS::  669922--447799--339900

WYPOCZYNEK
·Morze – Karwia willa Lila tel. 518-620-545

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

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

Zatrudnimy
handlowców

do sprzedaży powierzchni
reklamowej 

w gazetach bezpłatnych
oraz portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  --
ttaacchh 5500..  uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee
ww PPooll  ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

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






