
Prace wokół ronda i okolic oraz
tymczasowa organizacja ruchu
potrwają trzy miesiące. Teraz
trwa pierwszy etap – przebudowy-
wany jest odcinek Piłsudskiego
od ul. Wysockiego oraz rondo
marsz. Józefa Piłsudskiego, które

po zakończeniu modernizacji bę-
dzie podobne do tego, które
funkcjonowało wcześniej. Robot-
nicy wymienią na nim nawierzch-
nię, powstanie nowy chodnik,
zjazdy oraz zatoka autobusowa.
Ten etap powinien zakończyć się

w pierwszych tygodniach sierpnia.
Potem rondo zostanie oddane
do użytku, a prace i utrudnienia
rozpoczną się na Sowińskiego
(na odcinku do ul. Warszawskiej).
Czego możemy się tu spodzie-
wać? Przede wszystkim zmian

na przy skrzyżowaniu Sowińskie-
go ze Słowackiego – zostanie za-
instalowana tam sygnalizacja
świetlna. Cała inwestycja będzie
kosztowała ok. 2 mln zł.

Jak bezpiecznie zjechać
z ronda?

Rondem przy ratuszu przeje-
żdżają setki, jeśli nie tysiące samo-
chodów dziennie. Trąbienie, wy-
muszanie pierwszeństwa, dźwięk
gwałtownego hamowania są tu
na porządku dziennym i – według
policji – wynikają głównie z nie-
znajomości zasad poruszania się
po rondzie.

– Jadąc lewym pasem (we-
wnętrznym), podczas zjazdu
z ronda, kierujący zobowiązany
jest do ustąpienia pierwszeństwa
pojazdom znajdującym się na pra-
wym pasie ruchu (zewnętrznym).
W przypadku gdyby kierujący je-
chał lewym pasem ruchu i podczas
zjazdu z ronda spowodował koli-
zję z pojazdem jadącym prawym
pasem, zostanie uznany za spraw-

cę zdarzenia, co wiąże się z nało-
żeniem mandatu karnego i sze-
ścioma punktami – przypomina st.
asp. Emilia Kuligowska.

Nie skorzystaliśmy z okazji
Wątpliwości, kto ma pierwszeń-

stwo i jak bezpiecznie zjechać ze
skrzyżowania, zniknęłyby, gdyby
urzędnicy ratusza zdecydowali się
na wybudowanie w tym miejscu

ronda turbinowego, na którym
nie ma możliwości zmiany pasa
ruchu. Ustąpienie pierwszeństwa
występuje tylko przy wjeździe
na skrzyżowanie, a następnie
ruch kierowany jest na odpowied-
nie wyloty z ronda.

– Projektant nie widział celo-
wości takiego rozwiązania – mówi
krótko rzeczniczka legionowskie-
go ratusza Tamara Mytkowska.

(AS)

Rondo przy ratuszu w budowie
� Trwa długo zapowiadany remont fragmentu ul. Piłsudskiego i Sowińskiego w Legionowie. Rondo przy ratuszu zostanie
zbudowane praktycznie od nowa. Niestety, pomimo próśb kierowców nie wybrano najwygodniejszego rozwiązania.

N
r1

2
(2

46
)

8
lip

c
a

20
16

D
W

U
TY

G
O

D
N

IK

PPoowwiiaattuu
LLeeggiioonnoowwsskkiieeggoo

NAKŁAD 15 000 EGZ.
www.gazetaecho.pl

� � � �
Dyżury redakcyjne: 

poniedziałek–piątek 1100–1800

tel. 519 610 435
redakcja@gazetaecho.pl

REKLAMA w „Echu” - tel. 508-125-419
reklama@gazetaecho.pl

IS
SN

 2
45

1–
10

72

Wymuszanie
pierwszeństwa i dźwięk
gwałtownego
hamowania są tu
na porządku dziennym
i – według policji
– wynikają głównie
z nieznajomości zasad
poruszania się po rondzie.



Ry nek le gio now ski mo że i naj -
brzyd szy nie jest. Stud nia, fon tan -
na w par ko wym oto cze niu – są
w po rząd ku. Ale już za bu do wa,
ni by schlud na, ni by na wią zu ją ca
do ka mie nicz ne go szny tu, ale ja -
koś eklek tycz na, cha otycz na
i nud na, po zba wio na cza ru, ja ką
mia ły drew nia ne ka mie ni ce, ja kie
jesz cze pa mię tam z dzie ciń stwa.

Przy go da, wie dza i ma gia
Wciąż mam je przed oczy ma

– zwłasz cza te przy pie rzei
od stro ny Sien kie wi cza. Drew nia -
ne bu dyn ki, po ma lo wa ne brą zo -
wą i zie lo ną far bą. W jed nym
z nich by ła chy ba pa sman te ria,
do któ rej cho dzi łem z ma mą,
w dru giej ja kiś sklep spo żyw czy.
Dziś stoi tam mu ro wa ny klo cek.
Przy Pił sud skie go, któ ra wte dy
no si ła na zwę – ja kże by ina czej
– PZPR, za wsze by ła księ gar nia.
Też drew nia na. Ależ by ła faj na,
kli ma tycz na… Jak przy cią ga ły te
ksią żki – przy go dą, wie dzą, ma -

gią. Obok był też fo to graf,
a na ro gu przy Ba to re go za kład
ju bi ler ski pa na We rew ki. Bar dzo
go lu bi łem. Gdy wcho dzi ło się
przez zie lo ne dni, dzwo nił dzwo -
nek. Nie elek tro nicz ny brzę czyk,
ale praw dzi wy dzwo nek. Jak to
w sta rych skle pach, a pan We rew -
ka od ry wał się od pra cy na za ple -
czu i wy cho dził do klien tów.
Do dziś ma pra cow nię złot ni czą,
ty le że przy Rey mon ta.

Mo je skle py cy na mo no we
Pie rze ja od stro ny Ba to re go by -

ła już mu ro wa na. Lu bi łem tam
cho dzić do ka wiar ni Ma łej na lo -
dy, krem suł tań ski i co lę. Co cie -
ka we bu dy nek ten jest przed wo -
jen ny – to wil la Ra cią żan ka zbu -
do wa na z le gio now skie go ce men -
tu. Po prze ciw nej stro nie
przy daw nej Świer czew skie go
(dziś Ry nek) był wa rzyw niak,
sklep obuw ni czy, co jesz cze nie
pa mię tam, chy ba sie dzi ba ów cze -
snej par tyj nej przy bu dów ki Stron -

nic twa De mo kra tycz ne go. Za bu -
do wa by ła czę ścio wo jesz cze
drew nia na, ale już po prze dzie la -
na mu ro wa ny mi plom ba mi. Mo że
coś my lę, ale tak pa mię tam ten
ry nek – mo je pry wat ne skle py cy -
na mo no we, któ rych im je stem
star szy, tym bar dziej mi brak.

Żal mi tych drew nia nych ka -
mie nic. One mia ły du szę, hi sto rię.
W tych, któ re sta ły naj dłu żej
– przy Sien kie wi cza już
przed woj ną by ły skle py. Przez la -
ta na par te rze dzia łał sklep spo -
żyw czy Karcz ma rzew skich, wę dli -
niar ski Ja ki mia ka, ty to nio wy i ga -

lan te ryj ny. Przed ni mi znaj do wał
się po stój do ro żek. Bu dyn ki te
sta ły jesz cze cał kiem nie daw no.
Wa li ły się już, za nie dba ne, nie re -
mon to wa ne. Szko da.

Co pozostało z dawnych
czasów?

Cha rak te ry stycz na wie ża sta re -
go trans for ma to ra, sto ją ca u zbie -
gu ulic Pił sud skie go i Ba to re go.
Jej ze wnętrz na for ma nie ule gła
więk szym zmia nom od cza sów
przed wo jen nych. Do dziś przy Pił -
sud skie go 15 stoi wil la Lor kie wi -
czów ka z 1930 ro ku, w któ rej
za cza sów me go dzie ciń stwa by ły
skle py na bia ło wy, che micz ny, elek -
trycz ny i z ar ty ku ła mi go spo dar -
stwa do mo we go. Na ro gu ulic Ry -
nek i Ba to re go stoi wciąż na ro żna
ka mie ni ca Szyi Szru ta wy bu do wa -
na tuż przed II woj ną świa to wą.

Przez la ta by ła tu je dy na w mie ście
ap te ka, któ rą pa mię tam z ogrom -
nych ko le jek. Te raz jest księ gar nia.
Przy uli cy Ry nek 2 stoi też jed na
z naj pięk niej szych ka mie ni czek
– zbu do wa na w 1928 ro ku.

War to do dać, że ry nek le gio -
now ski nie za wsze był par ko po -
dob ny. Gdy wy ty czo no go w ro -
ku 1926 ro ku, był po pro stu piasz -
czy stym, a po tem bru ko wa nym
pla cem. Aż do 1966 ro ku. Wte dy
to wła dze mia sta za ło ży ły tu park,
zbu do wa ły fon tan nę. I tak
w grun cie rze czy po zo sta ło
do dziś. Ale drew nia nej za bu do -
wy i tak żal. Kie dyś do mi no wa ła
w pro mie niu ki lo me tra od ryn ku,
dziś po zo sta ło le d wie kil ka scho -
wa nych wsty dli wie w głę bi ogro -
dów drew nia nych do mów. Mo że
war to za cho wać choć te nie licz ne.

(wk)

Z tak du ży mi od szko do wa nia -
mi ma my naj czę ściej do czy nie -
nia wte dy, gdy nad dział ką prze -
bie ga li nia wy so kie go na pię cia.
Jest to szcze gól nie du ża ucią żli -
wość, któ ra unie mo żli wia nor -
mal ne ko rzy sta nie ze swo jej wła -
sno ści, dla te go i re kom pen sa ta
fi nan so wa jest od po wied nio wy -
so ka. Na wet je śli w Two im przy -

pad ku nie bę dzie to mi lion, a kil -
ka set czy choć by kil ka dzie siąt ty -
się cy zło tych, nie war to re zy gno -
wać z cze goś, co zgod nie z pra -
wem za kład ener ge tycz ny po wi -
nien za pła cić.

Wszyst kie oso by za in te re so wa -
ne tym te ma tem za pra sza my
na pro fe sjo nal ną kon sul ta cję
z ad wo ka tem lub rad cą praw -

nym. Wstęp na ana li za do ku men -
ta cji a ta kże osza co wa nie po ten -
cjal nej wy so ko ści rosz czeń, prze -
pro wa dza na jest za sym bo licz ną
opła tą 99 zł. Na stęp nie, ma jąc
już peł ną wie dzę na pod sta wie
uzy ska nych in for ma cji, Klient sa -
mo dziel nie i bez żad nych zo bo -
wią zań po dej mu je de cy zję co
do ewen tu al nych dal szych kro -
ków praw nych.

Za dzwoń i umów się na spo -
tka nie: tel. 511–525–050.

Kancelaria Lex Nawigator
Warszawa, ul. Górczewska 200

lok. 17 (wejście na tyłach
Raiffeisen Polbank, II klatka)

tel. +48 511 525 050,
www.lexnawigator.pl

Koszt pierwszej konsultacji
z adwokatem lub radcą prawnym

to 99 zł

Nad Twoją działką biegnie linia wysokiego napięcia?

Masz szansę zostać milionerem!
To nie przesada. Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości, nad którą przebiega
linia energetyczna, możesz liczyć na odszkodowanie. Po ostatnich artykułach
w gazetach lokalnych „Echo” i „Informator” dotyczących służebności przesyłu,
do Kancelarii Lex Nawigator trafiły osoby, których roszczenia wynoszą nawet
ponad milion złotych. Działania na rzecz tych Klientów już się rozpoczęły.
Dotychczasowe doświadczenia naszych prawników wskazują, że kwoty te, mimo że
mogą wydawać się astronomiczne, przy odpowiednio poprowadzonej sprawie
sądowej są jak najbardziej możliwe do uzyskania.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Taki był legionowski rynek. „Zaczarował moje dzieciństwo”
� Kto pamięta jeszcze drewnianą zabudowę legionowskiego rynku?

Rynek
legionowski nie zawsze
był parkopodobny.
Gdy wytyczono go
w roku 1926 roku, był
po prostu piaszczystym,
a potem brukowanym
placem. Aż do 1966 roku.

Rynek w Legionowie w czasie okupacji
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Msza polowa na legionowskim rynku. Rok 1933
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Do ma ka brycz nej zbrod ni do -
szło w do mu po ło żo nym u zbie gu
ulic Sło wac kie go i Ja giel loń skiej.

– 1 lip ca ok. godz. 12 oso ba
spo krew nio na z 77-lat ką po wia -
do mi ła nas, że oba wia się o stan
zdro wia star szej ko bie ty, bo od 30
czerw ca nie mia ła z nią kon tak tu.
Se nior ka miesz ka ła sa ma.
Na miej sce uda ła się za ło ga po li -
cjan tów i po go to wie. Po wej ściu
do środ ka zna le zio no zwło ki ko -
bie ty, w do mu wi docz ne by ły śla -
dy plą dro wa nia. Wciąż szu ka my
spraw ców i pro si my o wszel kie sy -
gna ły w spra wie. Spraw dza my
wszyst kie wąt ki – mó wi pod kom.
Emi lia Ku li gow ska, ofi cer pra so -
wy KPP Le gio no wo.

Spra wą za ję ła się już le gio now -
ska pro ku ra tu ra, któ ra pro wa dzi
śledz two w kie run ku za bój stwa
w związ ku z roz bo jem. We wto -
rek 5 lip ca zo sta ła prze pro wa dzo -
na sek cja zwłok ko bie ty. Wstęp ne
usta le nia po twier dza ją te zę o za -
bój stwie.

– Do kład ny wy nik sek cji bę dzie
zna ny we wrze śniu. Ze wstęp nych
usta leń wy ni ka, że przy czy ną zgo -
nu by ła m.in. nie wy dol ność od de -
cho wo -krą że nio wa. Bie gły stwier -
dził też ob ra że nia na gło wie i rę -
kach. Ko bie ta mia ła po ła ma ne
trzy że bra – mó wi pro ku ra tor Ire -
ne usz Wa żny z le gio now skiej pro -
ku ra tu ry. Na te mat po ten cjal nych

spraw ców i po dej rzeń do ty czą -
cych ich to żsa mo ści in for ma cje
nie są udzie la ne.

Mor der stwo przy Sło wac kie go
to pierw sze w tym ro ku tak dra -
ma tycz ne zda rze nie w po wie cie
le gio now skim. W 2015 r. pro ku -
ra tu ra wsz czę ła aż trzy śledz twa
z art. 148 par. 1 Ko dek su Kar ne -
go, któ ry mó wi: „Kto za bi ja czło -
wie ka, pod le ga ka rze po zba wie -
nia wol no ści na czas nie krót szy
od lat 8, ka rze 25 lat po zba wie nia
wol no ści al bo ka rze do ży wot nie -
go po zba wie nia wol no ści”. Naj -
gło śniej sza by ła spra wa za bój stwa
z za zdro ści. W miesz ka niu
przy ul. So wiń skie go 35-la tek,
w sza le za zdro ści o swo ją part ner -
kę, za ata ko wał ło mem i za bił 55-
let nie go zna jo me go. Pro ces Ada -
ma O. trwa, gro zi mu do ży wo cie.
W Ka łu szy nie na to miast do szło
do mor der stwa 51-let nie go mę -
żczy zny. Mę żczy zna zmarł na sku -
tek ran za da nych no żem przez
miesz ka ją cą z nim 67-let nią ko -
bie tę. W ze szłym ro ku w ta jem ni -
czy spo sób zgi nę ła we wła snym
do mu ta kże 63-let nia miesz kan ka
ul. Wy szyń skie go. Po cząt ko wo
o za bój stwo po dej rze wa no jej
part ne ra. W to ku śledz twa oka za -
ło się jed nak, że mę żczy zna nie
za bił swo jej part ner ki i śmierć za -
kwa li fi ko wa no ja ko sa mo bój stwo.

(AS)

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Par te ro wa, ele ganc ka wil la
z trze ma we ran da mi wznie sio na
zo sta ła w 1926 r. przez ma łżeń -
stwo Ma rię i Lu dwi ka Stan kie wi -
czów. Wte dy sta ła przy uli cy Szo -
so wej, któ ra dziś jest War szaw ską.

Dom jest na praw dę uro czy,
a przy tym ory gi nal ny. Pięk ne we -
ran dy, spa dzi sty dach, ta ras
wspar ty na ko lu mien kach – ist ne
cac ko ar chi tek tu ry drew nia nej
w pol skim sty lu dwor ko wym.
W nie wiel kim ogro dzie stoi sta ry
krzyż przy dro żny i rzeź ba Chry -
stu sa. We wnątrz za cho wa ły się
ory gi nal ne bo aze rie, par kie ty
oraz ka se to no we su fi ty z bel ka mi.

Na jed nej z nich wy ry ta zo sta ła ła -
ciń ska mak sy ma, brzmią ca w tłu -
ma cze niu: „Chwa ła go spo da rzom
i ich go ściom”.

W 1983 ro ku pod upa dła i za nie -
dba na wów czas wil la wraz z oto -
cze niem zo sta ła wpi sa na do re je -
stru za byt ków. Od 1998 r. na le ży
do ro dzi ny Mo dze la nów. No wi
wła ści cie le w ro ku 1999 pie czo ło -
wi cie dom od re stau ro wa li i oca li li
przed za glą da ją cą w okna za gła dą.
Utwo rzy li tu ga le rię sztu ki – Ga le -
rię w Sta rym Do mu. Znaj do wa ła
się tu też sie dzi ba nie wiel kiej ro -
dzin nej fir my de we lo per skiej.

Dziś, ze wzglę du na jej uni ka to -
wość i nie zwy kły kli mat, wil la
udo stęp nia na jest rów nież na ka -
me ral ne im pre zy oko licz no ścio -
we, spo tka nia biz ne so we, se sje fo -
to gra ficz ne, wer ni sa że i in ne oko -
licz no ścio we im pre zy.

Wil la ma zresz tą za cną im pre -
zo wą tra dy cję. Pierw si go spo da -
rze, pań stwo Stan kie wi czo wie,
urzą dza li tu rau ty, na któ rych zja -
wia ła się ów cze sna, miej sco wa
śmie tan ka to wa rzy ska, w tym rów -
nież sam hra bia Mau ry cy Po toc ki,
ostat ni pra wo wi ty wła ści ciel dóbr
ja bło now skich. Dziś tra dy cja przy -
jęć i im prez to wa rzy skich zo sta ła
wskrze szo na. I bar dzo do brze.
Pięk ny drew nia ny dom zo stał ura -
to wa ny i zy skał no we ży cie.

(wk)

Willa Stankiewiczów, 
czyli Galeria w Starym Domu
� Wśród zabytków Legionowa jednym z moich ulubionych jest drewniana willa
przy ulicy Warszawskiej 72.

Pierwsi
gospodarze, państwo
Stankiewiczowie, urządzali
tu rauty, na których
zjawiała się ówczesna,
miejscowa śmietanka
towarzyska, w tym również
sam hrabia Maurycy
Potocki, ostatni prawowity
właściciel dóbr
jabłonowskich.

Willa Stankiewiczów na rysunku Andrzeja Zalewskiego
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Zabójstwo na Słowackiego.
„Wciąż szukamy sprawców”
� Zabójstwo w związku z rozbojem – w takim kierunku
prowadzone jest śledztwo, które ma wyjaśnić
tajemniczą śmierć 77-letniej mieszkanki Legionowa.

źródło: policja.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. 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

Bar na zy wa się swoj sko i po my -
sło wo – „Ra bar bar”. Ot, ni by
zwy kła gra słów, ale cie szy. Bar
po wstał w ubie głym ro ku ja ko
for ma wspar cia pod opiecz nych
Po wia to we go Cen trum In te gra cji
Spo łecz nej. Wła dze po wia tu zde -
cy do wa ły się uży czyć bez ro bot -
nym po miesz cze nia, gdzie wcze -
śniej ist nia ła sto łów ka pro wa dzo -
na przez ze wnętrz ną fir mę. To
wła śnie pod opiecz ni PCIS od po -
cząt ku urzą dza li ten bar. Naj -
pierw uczest ni cy pro wa dzo ne go
w sta ro stwie warsz ta tu re mon to -
wo – bu dow la ne go grun tow nie
od re mon to wa li po miesz cze nie.
Wy po sa że nie uda ło się ku pić

z otrzy ma nej od sta ro stwa do ta cji
– 30 tys. zł. Po tem bar za czę li pro -
wa dzić uczest ni cy warsz ta tu ga -
stro no micz ne go. Dzię ki po wsta -
niu ba ru za ję cie zy ska ło osiem
bez ro bot nych osób. I bar, wbrew
oba wom nie któ rych, nie tyl ko
prze trwał, ale i się roz wi nął.

Po cząt ko wo bar ser wo wał głów -
nie go to we da nia przy go to wy wa -
ne w głów nej sie dzi bie przy uli cy
Scha bow skie go. Na miej scu ro -
bio ne by ły ka nap ki, sa łat ki, go fry,
za pie kan ki. Z cza sem zor ga ni zo -
wa no na za ple czu kuch nię, a me -
nu wciąż się po więk sza ło. Cał -
kiem nie daw no kuch nia zo sta ła
prze nie sio na w no we miej sce,

a ja dło spis na praw dę ro bi wra że -
nie. Sta ły mi klien ta mi ba ru zo sta -
li pod opiecz ni PCiS, bo Ra bar bar
zy skał sta tus ja dło daj ni dla ośrod -
ka. Ale nie dłu go po otwar ciu
od klien tów się za ro iło. Bar za -
czął też kar mić po wia to wych
urzęd ni ków i pe ten tów. A z cza -
sem za czę li przy cho dzić tu na po -
sił ki ta kże oko licz ni miesz kań cy.

Dla cze go? Bo w „Ra bar ba rze”
jest smacz nie i ta nio, co spraw dzi -
łem oso bi ście wła snym pod nie bie -
niem i kie sze nią. Zu pa kosz tu je tu
od 2,80 do 4 zł. Szpi na ków ka jest
pysz na, zu pa Cy gań ska to praw dzi -
wy hit – za wie si sta, pi kant na, po mi -
do ro wa mo im zda niem zbyt

oszczęd na, gu la szo wa nie co prze -
kom bi no wa na – jak to mó wią za du -

żo grzy bów w barszcz, za to ro sół jak
u ma my. No, pra wie, ale to pra wie
w tym przy pad ku wiel kiej ró żni cy
nie czy ni. Ka pu śnia ko wi – gę ste mu,
jak trze ba za kwa szo ne mu i aro ma -
tycz ne mu też ni cze go nie bra ku je.

Na dru gie mo żna so bie za fun -
do wać coś lek kie go np. pen ne,
spa ghet ti al bo la sa gne. I roz cza ro -
wa nia nie bę dzie, a kie szeń nie
ucier pi. Są też da nia bar dziej
po pol sku tra dy cyj ne. Bar dzo sma -
ko wał mi ko tlet po żar ski, pew nie
przede wszyst kim dla te go, że jest
jak trze ba przy pra wio ny i czu je się,
że przy rzą dzo ny ze świe że go mię -
sa. Scha bo wy też ni cze go so bie,
a go łąb ki z mło dej ka pu sty z ziem -

nia ka mi z ko per kiem po ru szy ły
czu łą stru nę. Sa ła tek nie pró bo wa -
łem, ale je śli wie rzyć sta łym klien -
tom, są cał kiem nie złe.

Mo że nie co prze sa dzam z en tu -
zja zmem, ale fakt fak tem, że nie
zda rzy ło mi się zjeść tu cze goś nie -
zja dli we go al bo choć by ewi dent nie
nie smacz ne go. Ow szem, smacz ne
wal czy tu o lep sze z bar dzo smacz -
nym, a to jak na te go ro dza ju ba ro -
wy stan dard praw dzi we osią gnię cie.
Kuch nia ma swo je lep sze i gor sze
dni, ale po ni żej na praw dę przy zwo -
ite go po zio mu nie scho dzi. Ow -
szem wciąż roz sze rza ofer tę i eks -
pe ry men tu je. Ostat nio np. z tor tem
na le śni ko wym. Swo ją dro gą na le -
śni ki po tra fią tu sma żyć nien naj go -
rzej. Tro chę się na tym, znam.

Za tem z czy stym su mie niem
wszyst kich, któ rym zda rzy się być
w oko li cy bu dyn ku sta ro stwa,
„Ra bar bar” po le cam. A co wa żne
jest ten bar przy oka zji suk ce sem
eko no mii spo łecz nej. Nie tyl ko
dał pra cę tym, któ rzy nie mo gli jej
zna leźć, nie tyl ko stał się do brą
ja dło daj nią, ale roz wi nął się
nad po dziw. Ob słu gę ca the rin go -
wą za ma wia ją tu już fir my. Na -
praw dę mi łe, smacz ne, ta nie,
a przy oka zji po zy tyw ne miej sce.

Na sza oce na: 5/6
(wk)

Szlakiem legionowskich barów

Rabarbar żywi powiat
� Kontynuujemy nasz przegląd miejsc, gdzie można w Legionowie tanio zjeść. Czy smacznie? Różnie z tym bywa.
Dziś bar dość nietypowy, bo funkcjonujący na parterze budynku starostwa powiatowego.

Bar powstał
w ubiegłym roku jako
forma wsparcia
podopiecznych
Powiatowego Centrum
Integracji Społecznej.
Władze powiatu
zdecydowały się użyczyć
bezrobotnym
pomieszczenia, gdzie
wcześniej istniała
stołówka
prowadzona przez
zewnętrzną firmę.



Se rock
Po pu lar nym miej scem let nie go

pla żo wa nia jest pla ża miej ska
w Se roc ku. W ostat nich la tach
prze szła grun tow ną mo der ni za cję
i jest dziś jed nym z naj le piej wy -
po sa żo nych te go ty pu obiek tów
w oko li cy.

Znaj du je się tu płat na wy po ży -
czal nia ka ja ków i ro we rów wod -
nych, dwa sto ły do te ni sa sto ło we -
go, bo iska do siat ków ki i ko szy -
ków ki, ple ne ro wa si łow nia. Wo da
czy sta, pla ża re gu lar nie sprzą ta na,
schlud na, piasz czy sta. Do brze
utrzy ma ne mo lo. Ką pie li sko
w okre sie wa ka cyj nym strze żo ne
jest co dzien nie przez ra tow ni ków
z le gio now skie go WOPR od 10.00
do 18.00. Mnó stwo atrak cji dla
dzie ci – pla ce za baw, a ta kże je den
wod ny z na try ska mi i bro dzi ka mi
uwiel bia ny przez naj młod szych.

Jest też za ple cze sa ni tar ne – to -
a le ty, prysz ni ce oraz ma ła ga stro -
no mia. Bli skość miej skie go ryn ku,
po łą cze nie z licz ny mi szla ka mi
ro we ro wy mi, do bra ko mu ni ka cja
(mo żli wość do jaz du lo kal nym au -
to bu sem LKM, pry wat ny mi bu sa -
mi i PKS), du ża licz ba miejsc par -
kin go wych to do dat ko we atu ty.
Mo żna za fun do wać so bie
przy oka zji i in ne atrak cje. Choć -
by rejs stat kiem. Do wy bo ru kil ka
tras, m.in. po Je zio rze Ze grzyń -
skim. A po za tym w Se roc ku jest
na praw dę ład nie, zde cy do wa nie
po le ca my.

Nie po ręt
Dzi ka Pla ża na po łu dnio wym

wy brze żu je zio ra Ze grzyń skie go
w Nie po rę cie to ta kże miej sce
chęt nie od wie dza ne la tem. Ką pie -
li sko ma wy bru ko wa ne kost ką,
oświe tlo ne dep ta ki z ła wecz ka mi,
za dba ne bu dyn ki sa ni tar ne, plac
za baw dla naj młod szych oraz mi ni
si łow nię. Jest ta kże drew nia ne
mo lo. Pla ża jest sta le od świe ża na
i po więk sza na, a co wa żniej sze
strze żo na co dzien nie przez ra tow -
ni ków. Nie opo dal mo żna wy po ży -
czyć sku te ry wod ne, ka ja ki, ro we -
ry wod ne i łód ki. Dla dzie ci jest

plac za baw bez wod nych atrak cji,
ale z po my sło wy mi za baw ka mi. Są
to a le ty, prze bie ral nia i prysz ni ce.
A i prze ką sić coś mo żna.

To ta kże świet ne miej sce dla
upra wia nia spor tów wod nych,
choć by wind sur fin gu. Czę sto od -
by wa ją się w po bli żu tu za wo dy
spor to we – że glar skie, tria tlo no we.
Do jazd ko mu ni ka cją ZTM (linie
705, 734, 735) lub sa mo cho dem.
Miej sce jest uro cze, nie źle wy po -
sa żo ne, choć nie co nad to za tło czo -
ne. I tak jed nak war to się wy brać.

Wie li szew
Pla ża miej ska w Wie li sze wie

na Na rwi to na praw dę ład ne i po -
my sło wo zor ga ni zo wa ne miej sce.
Ni by za go spo da ro wa ne, ale też
uda ło się tu za cho wać cha rak ter
„dzi kiej pla ży po śród drzew”.
Świet na al ter na ty wa dla zmę czo -
nych tło kiem na ze grzyń skich pla -
żach. Uro czo, ka me ral nie, a wy po -
sa że nie choć nie rzu ca się w oczy
wca le nie ta kie skrom ne. Ką pie li -
sko ogro dzo ne bo ja mi, bez piecz ne
pod sta łym nad zo rem ra tow ni ków,
na wet dno wy sprzą ta ne. Po mo der -
ni za cji po wstał tu plac za baw, bu -
dyn ki sa ni tar ne, bo iska do siat ków -
ki. Są sto ły do ping pon ga i wy po -
ży czal nia ro we rów wod nych.

Pla ża czy sta, pia sek świe ży,
spo ro miejsc za cie nio nych ide al -
nych na ro dzin ny pik nik. Ła twy
do jazd – sa mo cho dem, ro we rem,
czy ko mu ni ka cją miej ską – li -
nią L -9 i L -10. No i na praw dę
fan ta stycz ne le śne oto cze nie.

Co ro ku od by wa się tu spo ro
im prez – fe sti wal szant, im pre zy
spor to we. Jest też pla żo we ki no
let nie. Fan ta stycz ne miej sce.

Kru bin
Wieś Kru bin pod Le gio no wem

jest wy jąt ko wo ma low ni czo po ło -
żo na w wi dłach Na rwi i Wi sły.
Dzię ki te mu w jej oko li cach ist -
nie je spo ro je zior i sta wów – daw -
nych sta ro rze czy: choć by po pu lar -
ny wśród węd ka rzy Klucz.

Nad jed nym z je zio rek dwój ka
przy ja ciół zde cy do wa ła się za ło żyć

miej sce do upra wia nia wa ke bo ar -
din gu – Wa ke Park „Wa ke Art”.
Na czym rzecz po le ga? Otóż
nad prze ciw le gły mi brze ga mi je -
zior ka wzno szą się dwa masz ty,
po mię dzy któ ry mi roz pię ty jest
ka bel. Do nie go przy mo co wa na
jest li na. Trzy ma jąc się jej mo żna

śli zgać się po po wierzch ni wo dy
na wa ke bo ar do wej de sce po ko nu -
jąc tor prze szkód. Za rów no de skę,
jak i spe cjal ny kask i ka mi zel kę
mo żna wy po ży czyć na miej scu.
Ce ny: od 35 do 45 zł za go dzi nę.

Bia ło brze gi
Pla ża w Bia ło brze gach nad Za -

le wem Ze grzyń skim to strze żo ne
przez WOPR ką pie li sko, gdzie
mo żna wy po ży czyć łód ki, ro we ry
wod ne i ka ja ki, a ta kże sko rzy stać
ze szkół ki że glar skiej. Na pla ży
mo żna wy po cząć pod pa ra so la mi
al bo so bie po gril lo wać. Jest plac
za baw, mi ni -qu ady oraz na dmu -
chi wa ne plat for my ze zje żdżal nia -
mi). Oprócz te go, mo żna tu po -
grać w siat ków kę pla żo wą, w pa -
int ball, po uczyć się wind sur fin gu
i ki te sur fin gu oraz spró bo wać sił
na ścian ce wspi nacz ko wej. Pla ża
na le ży do ośrod ka Pro me na da.
Wej ście kosz tu je 3 zł od oso by,
wjazd sa mo cho dem 10 zł.

Ry nia
W Ry nii naj le piej pla żo wać

na pla ży przy uli cy Głów nej.
Miej sco wość jest uro czo po ło żo -
na przy uj ściu rzecz ki Rzą dzy
do Za le wu Ze grzyń skie go – po -
środ ku znaj du je się ma ła wy sep -
ka, na któ rą mo żna prze pły nąć.

Przy pla ży o dłu go ści 3 km wy bu -
do wa nych zo sta ło wie le ośrod ków
let ni sko wych – za rów no do mów
wcza so wych i ho te li, jak i drew -
nia nych dom ków le śnych. Mo żna
po pły wać na ka ja kach, ro we rach
wod nych czy ża glów kach. Wy po -
ży czal ni jest kil ka. Po dru giej
stro nie rze ki Rzą dzy jest faj ne
Ran cho Car men (ad res: Sta re
Za łu bi ce 27 B), gdzie mo żna po -
jeź dzić kon no. Po le ca my zwłasz -
cza ama to rom spor tów wod nych,
do pla żo wa nia z dzieć mi lep szy
jest Nie po ręt al bo Se rock.

Ze grze
Pla ży, na któ rą kie dyś jeź dzi -

łem do Ze grza z ro dzi ca mi, wła -
ści wie już nie ma. To, co z niej zo -
sta ło na le ży te raz do Ho te lu 500.
Dzia ła ją dwie in ne pla że. W Ze -
grzu Po łu dnio wym funk cjo nu je
pla ża ład nie po ło żo na na sa mym
za ko lu je zio ra. Za to za nie dba na,
dość rzad ko sprzą ta na. Są ka ja ki,
strze żo ne ką pie li sko dla dzie ci
i nie wie le wię cej. Pla ża w Ze grzu
Pół noc nym to już zu peł nie ad res
ra czej dla że gla rzy niż pla żo wi -
czów. Ką pie li sko jest gę sto po ro -
śnię te, za to wy po ży czyć mo żna
prak tycz nie wszyst ko, co pły -
wa. I to wca le nie tak dro go.

(wk)

Przewodnik po okolicznych plażach

Gdzie nad wodę?
� Wakacje: czas, kiedy chciałoby się poplażować nad wodą, popływać,
wypożyczyć jakąś łódeczkę… W okolicach jest kilka miejsc, w które można się
wybrać. Oto nasz mały przewodnik

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 5
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Miej sce za chę ca do od wie dzin
na pew no wy stro jem, zde cy do wa -
nie ró żnią cym się od po ło żo nych
po są siedz ku ba rów nad Za le wem.
Bia łe, ło po czą ce na wie trze ża gle
da ją cień dla zmę czo nych słoń -
cem, a w po łą cze niu z wy god ny mi
so fa mi wy ko na ny mi z pa let oraz
le ża ka mi po zwa la ją na wy po czy -
nek ni czym w nad mor skim ku ror -
cie. Klub zde cy do wa nie wy ró żnia
mu zy ka – re lak su ją ca, ale i po ry -
wa ją ca do po dry gów na ogrom -
nych po ła ciach de sek, pysz ne drin -
ki, ka wa i je dze nie z gril la – uroz -

ma ico ne w za le żno ści od na tchnie -
nia ku cha rza. Ale naj wa żniej szy
jest nie zwy kły kli mat te go miej sca.
Mo żna tam za po mnieć o wszyst -

kim i prze nieść swój umysł na za -
słu żo ne wa ka cje. Cze go chcieć
wię cej? Tyl ko po go dy.

Red

Pomost 550
Nowa klubokawiarnia nad Zalewem
� Dlaczego 550? Zajmuje bowiem aż 550 metrów kwadratowych. Pływający
po wodzie, ale przycumowany do brzegu bar za Hotelem Parasol w Nieporęcie to
oryginalne połączenie dziennej klubokawiarni z nocną dyskoteką.

artykuł sponsorow
any



Po tań ców ki w Par ku Zdro wia
wró ci ły już w czerw cu. Pierw sza

od by ła się 18 czerw ca, a otwo rzył
ją wy stęp przed szko la ków. Ko lej -
ne od bę dą się 16 i 30 lip ca
oraz 13 i 27 sierp nia, a trwać bę dą
od 19.00 do 22.00. Na Fa ce bo oku
roz go rza ła dys ku sja, czy nie da ło -
by się raz na ja kiś czas urzą dzić
im pre zy ta necz nej ta kże dla nie co
młod szych miesz kań ców.

– Se nio rzy się ba wią na ca łe go…
A mło de oso by sie dzą na ław kach.
Mu zy ka ty po wo dla se nio rów. Tak
wie le nie trze ba, wy star czy do bry
DJ ko lo ro we świa tła i już ma my

im pre zę dla mło dych. Jed na so bo -
ta se nio rzy, ko lej na mło dzież
i mło de oso by – pro po no wa ła wła -
dzom mia sta Ania. I wła dze po stu -
lat uwzględ ni ły, na ra zie czę ścio -
wo. 23 lip ca bę dzie więc w par ku
dys ko te ka. Wy stą pi Dj Ro bert.

W tym ro ku no wo ścią bę dą ta kże
ka me ral ne wy stę py ze spo łów. 9 lip -
ca od 19.00 bę dzie mo żna usły szeć
Pol ski Kwar tet Fle to wy, 6 sierp nia
VO ICES 4 i 20 sierp nia Kwar tet
Klar ne to wy Po co Leg ge ro.

(wk)

Wróciły potańcówki w Parku Zdrowia
� Legionowski Park Zdrowia także w tym roku będzie miejscem letnich wieczorów
tanecznych. Nie tylko dla seniorów.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

·Sprzedam miejsce w garażu podziemnym przy
Królowej Jadwigi 1, Legionowo. 602-274-169

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·2000 m2, budowlana, w tym 1000 m2 zalesione.
Wysychy gm. Zabrodzie, ul. Spokojna. Możliwy
dojazd od ul. Wąskiej. Kierunek Wyszków. Prąd-
siła. Woda studnia wiercona. Wodociąg w drodze.
Księga wieczysta. 95.000 zł. Tel. 508 – 385-718

KUPIĘ DZIAŁKĘ
·POD DOM 508-644-253

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h wywóz starych mebli
z mieszkań piwnic 663-833-288

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Holowanie T. 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

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

Elektryk 506-506-006

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

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni pracowników
kwalifikowanych i niekwalifikowanych
do ochrony obiektów w Warszawie
601-586-387

Elegancki salon na Białołęce, EMG
STUDIO, ul. Światowida 51 zatrudni

wykwalifikowanych fryzjerów
i manikiurzystki. PODSTAWA

+ PROWIZJA. Kontakt 666-748-031

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

·MAMY PRACĘ DLA CIEBIE! OPERATOR
PRODUKCJI – Aktualna książeczka Sanepid,
– Praca na Targówku, – Płacimy 11 zł brutto/h
+ dodatek nocny, – Umowa zlecenie. ELEKTRYK
– Obsługa, naprawa i konserwacja instalacji
elektrycznych na liniach produkcyjnych,
– Uprawnienia SEP 1kV, – Praca w Michałowie-
Reginowie, – Płacimy: 17 zł/hbrutto do
negocjacji, – Umowa o pracę tymczasową.
Kontakt: tel. +48 22 460-50-30 email:
dop@leasingteam.pl

PPaannóóww  ddoo  oocchhrroonnyy  2222 883344--3344--0000

·Poszukujemy pracowników ochrony na terenie
Warszawy i okolic. Kontakt 885-855-008

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 T. 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-606-666

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

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. 502-280-7206



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.
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Twier dza Mo dlin znaj du je
się 35 km na pół noc od War sza wy
– u zbie gu Na rwi i Wi sły, na te re -
nie No we go Dwo ru Ma zo wiec -
kie go. Bez pro ble mu do trze my tu
po cią giem, sa mo cho dem al bo au -
to bu sem. Ca ły te ren twier dzy to
wie le tu ry stycz nych atrak cji,
wśród licz nych za byt ków po dziw
bu dzą m.in. car skie blo ki z koń -
ca XIX wie ku, czy spi chlerz zbo -
żo wy zbu do wa ny w 1844 r. Za -

pro jek to wa ny przez pol skie go ar -
chi tek ta Ja na Ja ku ba Gaya był
naj pięk niej szym gma chem Kró le -
stwa Pol skie go.

Nad nar wiań ski od ci nek ko szar
wień czą dwie wie że – jed na z nich
to Wie ża Czer wo na, zwa na też
Ta tar ską. Znaj du je się tu ta ras wi -
do ko wy, do któ re go pro wa -
dzą 143 scho dy. War to je po ko -
nać, po nie waż ze szczy tu Wie ży
do sko na le wi dać ca łą cy ta de lę,

a ta kże sze reg in nych bu dow li,
wcho dzą cych w skład mo dliń skich
for ty fi ka cji. W week en dy na Wie -
żę Czer wo ną mo żna wejść
w godz. 10–18. Bi let – ce gieł ka
na ta ras – kosz tu je 5 zł. Dzie ci
wpusz cza ne są bez płat nie.

Ko lej ny punkt wi do ko wy znaj -
dzie my przy Re stau ra cji Bo ro di -
no. To je de na sto me tro wy ko piec,
usy tu owa ny na te re nie ho te lu.
Mo żna z nie go po dzi wiać pa no ra -
mę oko li cy oraz War sza wy, a ta -
kże mur Car no ta oka la ją cy Twier -
dzę Mo dlin. Jest też punkt wi do -
ko wy przy Ho te lu Roy al, z któ re -
go roz po ście ra się wspa nia ły wi -
dok na uj ście Na rwi do Wi sły.
Stąd ta kże wi dać oba mo sty oraz
za byt ko wy spi chlerz. Przy bez -
chmur nej po go dzie mo żna doj -
rzeć na wet Pa łac Kul tu ry.

Hi sto ria Baś ki Mur mań skiej
Kar ty hi sto rii Twier dzy Mo dlin

są za pi sa ne wie lo ma barw ny mi
opo wie ścia mi. Jed ną z nich są

dzie je Baś ki Mur mań skiej. Baś ka
nie by ła ko bie tą, lecz… bia łą nie -
dźwie dzi cą. Co mia ła wspól ne go
z Twier dzą? W 1919 r. na tar gu
w ro syj skim Ar chan giel sku ku pił
ją je den z prze by wa ją cych tam
pol skich żoł nie rzy. Chciał w ten
spo sób za im po no wać ko bie cie,
o któ rej wzglę dy kon ku ro wał
z wło skim ka pi ta nem. Baś ka zo -
sta ła wy tre so wa na przez jed ne go
z ka pra li i z cza sem sta ła się jed -
nym z żoł nie rzy. W pierw szej po -
ło wie XX wie ku tra fi ła do mo dliń -
skiej for ty fi ka cji. Pod czas woj sko -
wej de fi la dy na war szaw skim Pla -
cu Sa skim sa lu to wa ła (!) przed sa -
mym Pił sud skim. Baś ka zgi nę ła
tra gicz nie. W oko li cach No we go
Dwo ru Ma zo wiec kie go zo sta ła za -
bi ta przez chło pa, któ ry chciał
z niej zro bić fu tro dla swo jej żo ny.

Baś ka Mur mań ska i jej hi sto ria
to atrak cja dla naj młod szych, któ -
rzy szla kiem na zwa nym imie niem
nie dźwie dzi cy mo gą wy brać się
na wy ciecz kę wy peł nio ną za gad ka -
mi do ty czą cy mi for te cy. Dla nie co
star szych przy go to wa no qu esty.

– Qu esting to do sko na ła za ba wa
dla ka żdej gru py wie ko wej. Qu esty
mo żna roz wią zy wać sa mo dziel nie
lub z ro dzi ną, przy ja ciół mi. Wy -
star czy wy dru ko wać ulot kę, udać
się na miej sce star tu wska za ne

w ka żdej tra sie i po dą żać za szy fro -
wa ny mi wska zów ka mi. Po dro dze
są do roz wią za nia licz ne za gad ki,
a na koń cu mo żna zna leźć ukry ty
skarb – tłu ma czy Mar ty na Kor de -
lew ska z urzę du mia sta No we
Dwo ru Ma zo wiec kie go.

Jak do trzeć do Mo dli na?
Naj pro ściej sa mo cho dem. Ja -

dąc kra jo wą „sió dem ką” od stro -
ny War sza wy, trze ba skrę cić
w dro gę kra jo wą nr 85 (za Czo -
sno wem) lub prze je chać most
na tra sie S7 i skrę cić w dro gę kra -
jo wą nr 62. Rów nie ła two do trzeć
tu po cią giem. W No wym Dwo rze
Ma zo wiec kim znaj du ją się dwie
sta cje ko le jo we: No wy Dwór Ma -
zo wiec ki (cen trum) i Mo dlin.
W po bli żu sta cji No wy Dwór Ma -
zo wiec ki znaj du ją się przy stan ki
ko mu ni ka cji miej skiej i po stój
tak só wek. Ro we rzy stom na pew -
no bę dzie wy god niej wy siąść
na sta cji Mo dlin. Od le głość
od dwor ca w Mo dli nie do Cen -
trum In for ma cji Tu ry stycz nej to
ok. 2,5 km. Tra sę mo żna po ko nać
ta kże pie szo, idąc w dół uli ca mi:
Miesz ka I, Kra szew skie go,
Chłod ną, Le dó chow skie go (ja dąc
z War sza wy – od wrot nie do kie -
run ku jaz dy, w stro nę mo stu).

AS

Wakacje w mieście
Wycieczka szlakiem Baśki Murmańskiej
� Rozkaz do jej budowy dał sam Napoleon Bonaparte. Tu znajduje się najdłuższy
budynek w Europie. Twierdza Modlin to niezwykła atrakcja turystyczna, nieznana
bliżej wielu warszawiakom.

Baśka Murmańska

źródło: w
w
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Kil ka lat te mu ban ki w Pol sce
ma so wo „wci ska ły” swo im klien -
tom kre dy ty wa lu to we. Zło tów ka
mia ła się prze cież wiecz nie
umac niać, a in sty tu cjom fi nan so -
wym „za le ża ło”, że by mie sięcz na
ra ta dla klien ta by ła jak naj ni -
ższa. Cie ka we więc dla cze go te -
raz, kie dy kur sy wa lut są zna czą -
co in ne niż kie dyś, ża den bank
nie ofe ru je kre dy tu we fran kach?
Pew nie dla te go, że obec nie nie
ma już per spek ty wy pod stęp ne go
za rob ku kosz tem lu dzi, któ rzy
chcie li tyl ko jak naj ko rzyst niej
sfi nan so wać za kup czę sto swo je -
go pierw sze go miesz ka nia.

Oszu stwa na dzie siąt ki ty się cy 
Ka żdy kto spła ca kre dyt wa lu -

to wy, do sko na le wie, ile co mie -
siąc kosz tu ją go wszel kie opła ty
po bie ra ne przez ban ki i jak ni jak
się to ma do te go, na co się pier -
wot nie z ban kiem uma wiał.
Gdy by pod su mo wać wszel kie
na le żno ści bez praw nie na li cza ne
przez la ta, w więk szo ści przy -
pad ków mo że my mó wić o kre -
dy tach nad pła co nych na wet
o kil ka dzie siąt ty się cy zło tych.
Te pie nią dze mo żna od zy skać!
Co wię cej, są dy mo gą i co raz
czę ściej na ka zu ją ban kom prze -
wa lu to wa nie kre dy tów na zło -
tów ki. Ope ra cja ta po zwa la
uwol nić się od se tek ty się cy zło -
tych za dłu że nia, wy kre owa ne go
wir tu al nie tyl ko na pod sta wie
ró żnic kur so wych. Co cie kaw sze,
wszyst kie tzw. kre dy ty wa lu to we
od po cząt ku by ły w ca ło ści
w zło tów kach, a wpi sa nie przez

bank do umo wy in nych pa ra me -
trów to nic in ne go jak za ka za ny
przez pra wo ha zard kosz tem
klien ta.

Z ban kiem mo żna wy grać
Ban ki ro bią oczy wi ście wszyst -

ko, aby swój nie zwy kle do cho do -
wy pro ce der kon ty nu ować. Za -
trud nia ją w tym ce lu szta by
praw ni ków, któ rzy pró bu ją kosz -
tem klien tów bro nić ich in te re -
sów. Wbrew po zo rom, kre dy to -
bior ca wca le nie jest bez szans,
je śli tyl ko nie bę dzie sam w tym
spo rze sam. Po wie rza jąc swo ją
spra wę pro fe sjo na li stom, ma ją
Pań stwo gwa ran cję, że Wa sza
spra wa przed są dem zo sta nie po -
pro wa dzo na wła ści wie. Kan ce la -
ria Lex Na wi ga tor na co dzień
po ma ga kre dy to bior com wa lu to -
wym, któ rzy in we stu jąc rów no -
war tość ok. 2–3 co mie sięcz nych
rat kre dy to wych, mo gą sku tecz -
nie po zwać bank i tym sa mym
mieć re al ną szan sę od zy skać
swo je pie nią dze oraz na za wsze
po zbyć się tok sycz ne go kre dy tu
wa lu to we go. Na po czą tek po -
trze bu jesz tyl ko umo wę kre dy to -
wą. Resz tą zaj mie my się już my.

Kancelaria Lex Nawigator
Warszawa, ul. Górczewska 200

lok. 17 (wejście na tyłach
Raiffeisen Polbank, II klatka)

tel. +48 511 525 050,
www.lexnawigator.pl

Koszt pierwszej konsultacji
z adwokatem lub radcą prawnym

to 199 zł

Nie czekaj na polityków!

Pozbądź się toksycznego
kredytu we frankach
� Prawo powinno stać po stronie obywateli. I często
– wbrew temu co nam się wydaje – właśnie tak jest.
Warto więc już teraz wykorzystać szansę, jaką daje
rozpoznanie Twojej sprawy przez niezawisły sąd
i po prostu uzdrowić swoje finanse.
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