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Otwie ra my dwo rzec
�Wresz cie! Od wrze śnia Cen trum Ko mu ni ka cyj ne za cznie dzia łać.

Pra ce bu dow la ne zo sta ły za koń -
czo ne już w czerw cu. Przed łu ży ły
się od bio ry koń co we, ale we wrze -
śniu naj dro ższa i naj więk sza in we -
sty cja w naj now szych dzie jach Le -
gio no wa wresz cie ru szy peł ną pa rą.
Od po cząt ku sierp nia dzia ła już
wie lo po zio mo wy par king. Na ra zie
jest nie od płat ny, ale po wy dzie rża -
wie niu bu dyn ku pry wat ne mu ope -
ra to ro wi miej sce ma kosz to -
wać 1 zł. Za dzień. Par king rze czy -

wi ście zli kwi do wał w du żym stop -
niu sa mo cho do wy Ar ma ge don wo -
kół sta cji. Po dob nie jak otwar cie
uli cy Szwaj car skiej. Choć z dru giej
stro ny ko le jo wa ram pa od stro ny
osie dla Pia ski po zo sta je szczel nie
za sta wio na au ta mi, a o miej sce
par kin go we w oko li cy na dal trud -
no. Gdy za par king trze ba bę dzie
za pła cić, mo że być jesz cze go rzej.

Znik nę ły już za to pro wi zo rycz -
ne ogro dze nia, ze sta no wisk

przy bu dyn ku już od je żdża ją au -
to bu sy, prze niósł się w no we

miej sce po stój tak só wek. Wi szą
już ta kże nie czyn ne na ra zie elek -
tro nicz ne ta bli ce in for ma cyj ne.
Do bu dyn ku wpro wa dza się me -
dia te ka, in sta lu ją się ostat nie ele -
men ty wy po sa że nia wnę trza. Ład -
nie to wy glą da, w po rów na niu ze
szpet nym ba ra kiem la ta mi uda ją -
cym ka sę bi le to wą i po cze kal nię,
na resz cie ma my dwo rzec i in fra -
struk tu rę ko le jo wą z praw dzi we go
zda rze nia. Ucy wi li zu je się nie tyl -

ko wy gląd oko li cy, ale ca ła ba za
lo kal ne go trans por tu pu blicz ne go,
z któ re go być mo że za cznie ko rzy -
stać wię cej chęt nych. Eks per ci
sza cu ją, że le gio now skie cen trum
ob słu ży rocz nie nie mal pół mi lio -
na pa sa że rów. Uzu peł nie niem in -
we sty cji bę dzie dru gi wie lo po zio -
mo wy par king przy uli cy Ko -
ściusz ki, któ re go bu do wa już się
roz po czę ła, a za koń czyć ma w lu -
tym przy szłe go ro ku. (wk)

Uzupełnieniem
in we sty cji bę dzie dru gi
wie lo po zio mo wy par king
przy uli cy Ko ściusz ki, któ -
re go bu do wa już się roz -
po czę ła, a za koń czyć ma
w lu tym przy szłe go ro ku.



Cen trum han dlo we bę dzie mia -
ło dwa po zio my han dlo we o po -
wierzch ni po nad 20 tys. m2.
i pod ziem ny par king na oko ło 300
sa mo cho dów. Dłu go na zy wa ne
by ło Ga le rią Le gio no wo. Od ja -
kie goś cza su wia do mo, że ofi cjal -
na na zwa to „Gon do la”. Na zwa
mo że i nie co dziw na, ale w grun -
cie rze czy wpi su ją ca się w hi sto rię
Le gio no wa, któ re sły nę ło prze -
cież ja ko mia sto ba lo nów. 

Jesz cze w kwiet niu in we stor za -
po wia dał, że wy kań cza ne skrzy dło
ga le rii zo sta nie otwar te we wrze -
śniu. Już tyl ko rzut oka na stan

bu do wy utwier dzał jed nak
w prze ko na niu, że to się nie mo że
udać. I fak tycz nie, ter min otwar -
cia zo stał prze su nię ty na li sto pad.
In we stor i fir ma od po wie dzial na
za ko mer cja li za cję obiek tu za -
pew nia ją, że zo sta nie do trzy ma -
ny. Czy li w trzy la ta po roz po czę -
ciu prze bie ga ją cej z pro ble ma mi
bu do wy w Gon do li po ja wią się
pierw si klien ci.

We wnątrz bu dyn ku trwa ją jesz -
cze pra ce wy koń cze nio we, trwa ją
też ne go cja cje z po ten cjal ny mi na -
jem ca mi ostat niej wol nej po -
wierzch ni. Do wy na ję cia są jesz -

cze trzy skle py, więk szość po -
wierzch ni zo sta ła już za go spo da -
ro wa na. Na jem cy za czy na ją wła -
śnie do sto so wy wa nie lo ka li
do wła snych po trzeb, ich de ko ro -
wa nie, ara nża cję wnętrz i osta -
tecz ne przy go to wa nie do otwar cia
skle pów. 

W tej czę ści obiek tu bę dzie
ich 30. W ga le rii znaj dą się m.in.
su per mar ket spo żyw czy Piotr i Pa -
weł, sklep fir mo wy CCC, dro ge ria
He be, sklep spor to wy Mar tes, sa -
lon Me dia Expert, odzie żo wy dys -
kon tu „Kik” i sa lon eks klu zyw nej
dam skiej kon fek cji „Mon na ri”.

Prócz skle pów bę dą też lo ka le ga -
stro no micz ne – re stau ra cja, piz ze -
ria i ka wiar nia. Znaj dą się na par -

te rze bu dyn ku. Na pię tro wje dzie -
my ru cho my mi scho da mi i jest to
po nie kąd fakt hi sto rycz ny, bo bę -
dą to pierw sze ru cho me scho dy
w hi sto rii na sze go mia sta! 

Za raz po otwar ciu głów ne go
skrzy dła, in we stor chce za cząć bu -

do wę dru gie go skrzy dła, któ re do -
cho dzić bę dzie do uli cy Sło wac -
kie go na ty łach obec ne go ZUS -u.
Bu do wa ma szan sę się roz po cząć
jesz cze w 2017 ro ku. Nie wia do mo
pó ki co, kie dy zo sta nie ukoń czo na
i co się w dru giej czę ści ga le rii
znaj dzie. Wła ści ciel Je rzy Petz
chciał by, że by zna la zły się tam re -
stau ra cje i punk ty usłu go we, być
mo że ta kże miej sce dla kil ku sa lo -
we go ki na sie cio we go.

Na wrze śnio we otwar cie Gon -
do li za pla no wa no fe styn. Otwar -
cie się prze su nę ło, ale fe styn od -
bę dzie się w pier wot nym ter mi nie
– już 3 wrze śnia. Przed bu dyn -
kiem Gon do li za pla no wa no pro -
mo cyj ną fe tę na wią zu ją cą do ba -
lo no wych tra dy cji Le gio no wa.
Głów ną atrak cją bę dzie lot ba lo -
nem nad mia stem. 

(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

Pierw sze ru cho me scho dy w hi sto rii mia sta

Ga le ria go to wa na li sto pad
� Ga le ria przy Pił sud skie go i Mru ga cza, czy li w sa mym cen trum mia sta zo sta nie od -
da na do użyt ku w li sto pa dzie.

Zaraz
po otwar ciu głów ne go
skrzy dła, in we stor chce
za cząć bu do wę dru gie -
go skrzy dła, któ re do cho -
dzić bę dzie do uli cy Sło -
wac kie go na ty łach
obec ne go ZUS -u. Bu do wa
ma szan sę się roz po cząć
jesz cze w 2017 ro ku.

Cho dzi o mie rzą cy 811 m2
skwe rek nie opo dal od re mon to wa -
ne go wła śnie ron da u zbie gu So -
wiń skie go i Pił sud skie go, na prze -
ciw ko par ku przy ra tu szu. Do ze -
szłe go ro ku te ren ten na le żał
do Spół dziel ni Lo ka tor sko – Wła -
sno ścio wej. Ze wzglę du na kosz ty
utrzy ma nia SML -W zde cy do wa ła
się jed nak sprze dać nie za go spo -
da ro wa ny, choć po ro śnię ty zie le -
nią ka wa łek grun tu. Na byw ca się
zna lazł, ale kto skwer ku pił i za ile
nie wia do mo. Wy ja śni ło się za to,

co po wsta nie w tym miej scu. Sta -
ro stwo Po wia to we wy da ło
w czerw cu po zwo le nie na bu do wę
par te ro we go pa wi lo nu han dlo we -
go o po wierzch ni nie speł na 300
m2. Ma ją się w nim zna leźć dwa
skle py – z ko sme ty ka mi i ar ty ku -
ła mi prze my sło wy mi. Kie dy mia ły
by ru szyć pra ce na skwer ku i kie -
dy zo sta ną za koń czo ne – na ra zie
nie wia do mo. Pó ki co znik nął na -
to miast sto ją cy przy skwer ku
przed blo kiem nr 72 kiosk ru chu.     

(wk)

No wy sklep na skwer ku
przy So wiń skie go
�Na pu stym pla cu przy mar ke cie Car re fo ur po wsta -
nie nie ba wem no wy sklep z ko sme ty ka mi i ar ty ku ła -
mi prze my sło wy mi.
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Przed ostat ni mi wy bo ra mi par -
la men tar ny mi obiet ni ca mi ry chłej
roz bu do wy od cin ka DK61 i od -
kor ko wa nia tym sa mym osie dla
Pia ski z przy le gło ścia mi sy pał kto
mógł. Fo to gra fie pre zy den ta
Smo go rzew skie go i ów cze sne go
sta ro sty, a dziś rzecz ni ka PO Ja na
Grab ca po ja wia ły się, gdzie tyl ko
się da ło, a me dial ne prze ka zy gło -
si ły, że spra wa jest wła ści wie za ła -
twio na i bu do wa ru szy jesz cze
w tym ro ku, a naj póź niej w przy -
szłym. Rze czy wi stość po wy bor -
cza, jak to czę sto by wa, roz mi nę ła
się z przed wy bor czy mi obiet ni ca -
mi i wszyst ko wska zu je na to, że
pra ce na od cin ku Ze grzyń skiej
od wia duk tu do Mi cha ło wa Re gi -
no wa nie roz pocz ną się
przed 2018 ro kiem. 

Re al nie rzecz bio rąc...
Ow szem, jesz cze przed wy bo ra -

mi roz pi sa ny zo stał prze targ
na mo der ni za cji te go li czą ce go
nie speł na dwa ki lo me try od cin ka
DK61. Zgło si ło się aż 13 firm, ak -
tu al nie trwa roz pa try wa nie kon -
kur so wych ofert w dru gim eta pie
pro ce du ry. Prze targ, jak wy ni ka
z in for ma cji rzecz ni ka Ge ne ral nej
Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to -
strad ma zo stać roz strzy gnię ty do -
pie ro w pierw szym kwar ta le przy -
szłe go ro ku. Re al nie rzecz bio rąc,
pro jekt po wstać mo że za tem do -

pie ro w przy szłym ro ku, po tem
roz pocz ną się kon sul ta cje, a do -
pie ro po ich za koń cze niu bę dą
mo gły ru szyć pra ce. 

Co z te go wy ni ka? Ano ty le tyl -
ko, że pra ce bu dow la ne na DK61,
co po twier dza zresz tą rzecz nik
GDD KiA, ru szą nie wcze śniej niż
w II kwar ta le 2018 ro ku. O ile

oczy wi ście wszyst ko pój dzie zgod -
nie z pla nem i pro jek tu nie trze ba
bę dzie grun tow nie po pra wiać lub
prze ra biać al bo nie po ja wią się in -
ne opóź nie nia w har mo no gra mie,
choć by z mo żli wy mi pro te sta mi
do ty czą cy mi wy ni ków prze tar gu.
We dle opty mi stycz nych pro gnoz,
pierw si kie row cy na zmo der ni zo -
wa ny od ci nek DK61 bę dą mo gli
za tem wje chać do pie ro w II kwar -
ta le 2020 ro ku. O pro gno zach pe -
sy mi stycz nych szko da na wet wspo -
mi nać. Po co się de ner wo wać?

(wk)

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Modernizacja Zegrzyńskiej na pewno opóźniona
�Jest prawie pewne, że sztandarowa, najbardziej
strategiczna inwestycja w Legionowie, czyli przebudowa
legionowskiego odcinka drogi krajowej nr 61,
rozpocznie się przynajmniej z rocznym opóźnieniem.

Wedle
optymistycznych
prognoz, pierwsi kierowcy
na zmodernizowany
odcinek DK61 będą
mogli zatem wjechać
dopiero w II kwartale 2020
roku. O prognozach
pesymistycznych szkoda
nawet wspominać.

Szum nie za po wia da na od dwóch
lat bu do wa Pla cu Wod ne go od wle -
ka ła się nie mi ło sier nie. Dla cze go?
Jak nie wia do mo o co cho dzi, to
wia do mo, że o pie nią dze, któ rych
na in we sty cję wciąż bra ko wa ło.

Wresz cie jed nak w pierw szych
dniach sierp nia le gio now ski plac
wod ny zo stał otwar ty. 

Zna lazł się na nim ze spół fon -
tann z 15 dy sza mi emi tu ją cy mi
stru mie nie wo dy o ró żnych kształ -

tach i wy so ko ści. Po mysł oka zał się
strza łem w dzie siąt kę. W sło necz ne
dni oko li ce fon tann, przy któ rych
znaj du ją się ta kże pla ce za baw
i bo iska spor to we, za mie nia ją się
w nie mal praw dzi wą pla żę. Przy -
cho dzą tu ca łe ro dzi ny. Ro dzi ce
roz kła da ją ko ce, ręcz ni ki, opa la ją
się, a w fon tan nach sza le ją dzie ci.
W naj go ręt sze dni sierp nia
przy fon tan nach by ły praw dzi we
tłu my, a że pro gno zy prze wi du ją,
że sło necz nych, cie płych dni
do koń ca la ta tro chę jesz cze bę -
dzie, pew nie plac wod ny wciąż bę -
dzie ob le ga ny.

Wie czo rem przy cho dzą tu z ko -
lei licz ni spa ce ro wi cze ob ser wu ją cy
efek tow ne ilu mi na cje wod ne. Fon -
tan ny wy po sa żo ne zo sta ły bo wiem
w re flek to ry LED pod świe tla ją ce
stru mie nie wo dy. Układ ste ro wa -
nia po zwa la na two rze nie mi ni -
mum pię ciu ró żnych ob ra zów wod -
nych w za kre sie wy so ko ści i śred ni -
cy stru mie nia, pod świe tlo nych re -
flek to ra mi ge ne ru ją cy mi wy bra ne
kom po zy cje ko lo rów. Wy glą da to
bar dzo ład nie i nic dziw ne go, że
przy cią ga uwa gę. Tak czy owak in -
we sty cja oka za ła się strza łem
w przy sło wio wą dzie siąt kę. 

(wk)

Fon tan ny prze bo jem la ta
�Otwar ty w pierw szych dniach sierp nia park fon tann
przy uli cy Kró lo wej Ja dwi gi stał się praw dzi wym hi tem la ta.

Do modernizacji pozostały nie speł na dwa ki lo me try drogi.

Pra ce bu dow la ne na DK61 ru szą nie wcze śniej niż w II kwar ta le 2018 ro ku.



To by ło dla mnie miej sce ma gicz -
ne. Praw dzi we cen trum uko cha ne -
go la su dzie ciń stwa. W le sie by łem
pra wie co dzien nie. Tu cho dzi łem
z ro dzi ca mi na grzy by, na spa ce ry
do Chosz czów ki, skąd wra ca ło się
po cią giem. Ale naj bar dziej lu bi łem
ba jor ko. By ło więk sze niż dzi siaj.
Zaw sze po ro śnię te trzci na mi,
po wo dzie pły wa ły kacz ki, ła two by -
ło spo tkać trasz kę, za skroń ca, wie -
czo ra mi la tem i je sie nią ża by da wa -
ły kon cer ty, węd ka rze chwa li li się,
cze go to oni tu nie zła pa li. 

Wo kół (nie pa mię tam do kład nie
kie dy, ale mu sia ło to być ja koś
w po ło wie lat 70.) usta wio nych zo -
sta ło kil ka drew nia nych wiat z ma -
syw ny mi ła wa mi do sie dze nia, sto ła -
mi i spa dzi sty mi da cha mi. I to mia -
ło sens, bo nad ba jor ko w week en dy

przy cho dzi ło spo ro lu dzi. Le gio -
now ska na miast ka pla ży z praw dzi -
we go zda rze nia... Cał kiem faj nej,
dzi kiej, a wia ty ide al nie się na pik ni -
ki nada wa ły. Wo ko ło by ło tro chę
drew nia nych przy rzą dów do pro -
stych ćwi czeń, rów no wa żnie, huś -
taw ki... Sło wem faj ne miej sce na zy -
wa ne dość po wszech nie, nie wie -
dzieć cze mu, „le śni czów ką”.

Mek ka i wła sność wszyst kich
Z cza sem na ścia nach wiat,

na sto łach, ła wach, przy by wa ło
„zna ków ist nie nia” ry tych no żem,
dra pa nych czym się da ło al bo wy -
pi sy wa nych wę glem drzew nym,
o któ ry trud no nie by ło, bo od kąd
pa mię tam pa li ło się tu ogni ska.
Pew nie nie le gal nie, ale kto by się
tym przej mo wał. Lu bi łem czy tać te

na pi sy: mó wi ły, że ktoś ko goś ko -
cha al bo że ktoś jest ta ki czy owa ki.
Ale więk szość po zo sta wio nych tu
na pi sów po pro stu in for mo wa ła
o tym, że ktoś w tym miej scu był

i kie dy. Swo ista kro ni ka i księ ga
pa miąt ko wa.

Jak nie co pod ro słem, nie prze sta -
łem tam cho dzić. Tu pierw szy raz
za pa li łem pa pie ro sa, wy pi łem
pierw sze pi wo, tu też pierw szy raz
się ca ło wa łem. Tak na po wa żnie, bo

i na rand ki się tu czę sto przy cho dzi -
ło. By łem na kil ku le śnych ogni -
skach. To miej sce by ło mek ką i wła -
sno ścią wszyst kich. Or ga ni zo wa li tu
zbiór ki har ce rze, spo ty ka li się hip pi -
si i pun ki z Le gio no wa i oko lic. Sło -
wem dzia ło się. Tyl ko wia ty nie re -
mon to wa ne nisz cza ły, roz pa da ły
się, w koń cu kom plet nie znik nę ły. 

Ma rze nie pod szy te no stal gią
Dziś to kul to we ba jor ko zro bi ło

się ma lut kie, nie mi ło sier nie za ro -
śnię te, ża by smęt nie mil czą, spa ce -
ro wi cze ow szem za cho dzą, ale naj -
czę ściej tyl ko po to, by odejść
po chwi li z nie sma kiem. Przy brze -
gu wa la ją się ki lo gra my śmie ci – bu -
te lek, resz tek je dze nia, ja kieś szma -
ty. Kto je zo sta wia? Wie czor ni
i noc ni ba lan go wi cze. Ni by mo żna

się cie szyć, że tra dy cja w na ro dzie
nie gi nie. Spo ty ka ją się, za pa lą jak
daw niej ogni sko, o czym świad czą
świe że śla dy, wy pi ją to czy tam to,
za ką szą. I do brze. Tyl ko dla cze go
tak śmie cą? A to, cze go nie zo sta -
wią na brze gu, wrzu ca ją do wo dy.
Wsze dłem tam kie dyś – ist ny skład
wsze la kich śmie ci. 

A gdy by tak przy wró cić te mu
miej scu czar? Za go spo da ro wać,
urzą dzić, usta wić z po wro tem te
wia ty? Chy ba ma rze nie ścię tej gło -
wy, pod szy te dur ną no stal gią. Bo
i po praw dzie nie bar dzo jest gdzie,
bo le śni cy na ich miej scu po sa dzi li
za gaj nik. Ale ba jor ka szko da, mo że
cho ciaż ono mo gło by się do cze kać
ja kiejś re kul ty wa cji i stać się miej -
scem uro czym i faj nym jak kie dyś,
a nie od stra sza ją cym jak dzi siaj. (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

Wspo mnie nia

Le gio now ska „Le śni czów ka”. Czar le śne go ba jor ka
�Kie dyś by ło tam mi ło. Ba jor ko w środ ku la su, wo kół drew nia ne wia ty. Dziś śmiet nik, syf a za miast ba jor ka tro chę więk sza, za ro śnię ta ka łu ża.

A gdyby
tak przy wró cić te mu miej -
scu czar? Za go spo da ro -
wać, urzą dzić, usta wić
z po wro tem te wia ty? 



– Ja kieś dwa la ta te mu, chcia -
łam zro bić chło pa ko wi faj ny pre -
zent na uro dzi ny. Je go pa sją jest
de sko rol ka i bar dzo lu bi grę
„Star craft”, więc wzię łam je go
sta ry deck (blat) de sko rol ko wy,
wy szli fo wa łam i sta rą lu tow ni cą
dziad ka wy pa li łam na nim lo go

gry – mó wi 29-let nia Mar ta i do -
da je, że chło pak był za chwy co ny.
Na dec ku nie mógł jeź dzić, po nie -
waż był pęk nię ty. – Ide al nie.
Na no wym dec ku też mo gę to
zro bić, ale tro chę szko da mo jej
pra cy, po nie waż pod czas jaz dy
na de sko rol ce, dec ki szyb ko się

nisz czą i ście ra ją. A pre zent wciąż
wi si u nas na ścia nie – śmie je się
Mar ta. 

Przy go dę z wy pa la niem za czy -
na ła z lu tow ni cą dziad ka, po tem
szyb ko oka za ło się, że po trzeb na
jest wy pa lar ka. Ku pi ła ga zo wą

za 150 zł. Ta nie zda ła eg za mi nu,
bo do peł nia nie co chwi lę ga zu
szyb ko sta ło się iry tu ją ce. Naj lep -
szym na rzę dziem, choć już dro -
ższym, bo za 500 zł, oka za ła się
wy pa lar ka elek trycz na. To w za sa -
dzie je dy ny koszt tej nie zwy kłej
pa sji, po nie waż wy ko rzy sty wa ne
w pra cy drew no to naj czę ściej sta -

re przed mio ty, któ re Mar ta od na -
wia. Je dy ne za ku py to pu deł ka
lub ku fle, któ rych nie ma w do -
mo wych za so bach. 

Spod jej rąk wy cho dzą cu da,
ostat nio do kład na i szcze gó ło wa
ma pa We ste ros, fik cyj ny świat
świet nie zna ny wszyst kim fa nom
„Gry o tron”. 

– Ma pa po wsta ła też na dec ku
i by ła to naj bar dziej cza so chłon na
z do tych cza so wych prac. Ostat nio
też za czę łam ro bić wła sne pro jek -
ty, jed nym z nich jest „kwia to wy”
wzór na pla strze brzo zo we go
drew na. War tym uwa gi też jest
ogro do wy stół, któ ry sa ma od no -

wi łam i na ży cze nie klien ta wy pa -
li łam na nim hu sa rza – opo wia da
dziew czy na i do da je, że swo ją
pra cę mo że po rów nać do ro bie -
nia ta tu aży. Trze ba być bar dzo
pre cy zyj nym, tu nie ma miej sca
na po mył ki.

Wy pa la nie w drew nie to wiel ka
pa sja Mar ty. Pó ki co nie jest to
spo sób na ży cie, ale te go w przy -
szło ści nie wy klu cza. – Obec nie to
pa sja, ale mam co raz wię cej za -
mó wień. Mo je pra ce na ra zie mo -
żna zo ba czyć u mnie w do mu,
u przy ja ciół i na Fa ce bo oku – mó -
wi Mar ta Kosk. 

(as)
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"Gra o tron" z Legionowa
Dziewczyna z wypalarką
�Niecodzienna pasja? Banał, który w żaden sposób nie oddaje charakteru i
wyjątkowości zajęcia Marty Kosk z Legionowa. Dziewczyny z wypalarką w ręce.

– Czy je sień nie jest głów nie okre sem zbio -
rów?

– Jak naj bar dziej, ale ta kże naj lep szą
po rą na sa dze nie i roz mna ża nie ro -
ślin. Do te go do cho dzą ko niecz ne
za bie gi pie lę gna cyj ne i po rząd ko -
we – trze ba dzia łać spraw nie, by
za po biec cho ro bom grzy bi czym
ro ślin i odży wić gle bę.

– Nie le piej no we ro śli ny po sa -
dzić wio sną, na no wy se zon?

– To wła śnie wrze sień jest naj lep -
szym cza sem, aby za dbać o wy gląd na -
sze go ogro du na wio snę! Te raz sa dzi my
ro śli ny ce bu lo we, zi mu ją ce w grun cie, sa dzi -
my i prze sa dza my drze wa i krze wy. To do sko na ła
po ra na za kła da nie i uzu peł nie nie traw ni ka – wil goć i cie -

pło po zwo lą mu się ład nie za ko rze nić. Nie za -
po mi naj my o roz mna ża niu ro ślin: roz mna -

ża my przez po dział i sa dzi my na no wo
wie le by lin – przede wszyst kim te,

któ re kwi tły wio sną i la tem oraz tra -
wy ozdob ne.

– Czy je sie nią sto su je my
w ogro dzie ja kie kol wiek na wo zy?

– Tyl ko wy bra ne, gdyż nie któ re
przed łu ża ją okres we ge ta cji drzew

i krze wów – pę dy nie zdą żą
przed zi mą zdrew nieć i pod czas

mro zów prze mar z ną. Przede wszyst -
kim na le ży do kład nie wy gra bić opa dłe li -

ście, chwa sty, zgni łe owo ce – i zli kwi do wać,
bo wiem w tych po zo sta ło ściach mo gą zi mo wać

szkod ni ki lub za rod ni ki grzy bów.

– Czy wła ści cie le ogro dów mo gą to zro bić sa mo dziel -
nie?

– Pie lę gna cję – jak naj bar dziej. Za le cam jed nak ogrom -
ną roz wa gę w ko rzy sta niu z na wo zów i opry sków.

Wie le osób oba wia się współ pra cy z ar chi tek tem kra jo -
bra zu, z oba wy przed kosz ta mi. Nie po trzeb nie. Pro fe sjo -
nal na eki pa jest gwa ran cją sta ran nej pie lę gna cji oraz od -
po wied nie go do bo ru ro ślin do gle by i na sło necz nie nia.

Raz po sa dzo ne ro śli ny bę dą kwi tły la ta mi, a za pro jek -
to wa ne ele men ty ma łej ar chi tek tu ry – ław ki, stud nie,
oczka wod ne, rzeź by ogro do we, al ta ny, ście żki, pla ce za -
baw, kom po stow ni ki itd. spra wią, iż ogród bar dzo dłu go
bę dzie wy glą dał ele ganc ko i es te tycz nie.

Nareszcie wrzesień! Najlepszy moment na zmiany w ogrodzie
� Wrzesień to jeden z bardziej pracowitych miesięcy dla ogrodników. O zabiegach pielęgnacyjnych, które należy
wykonać właśnie w tym miesiącu, rozmawiamy z Justyną Tuszyńską, architektem krajobrazu.

Spod jej rąk
wy cho dzą cu da, ostat nio
do kład na i szcze gó ło wa
ma pa We ste ros, fik cyj ny
świat świet nie zna ny
wszyst kim fa nom 
„Gry o tron”. 
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Par krun Ja błon na to 38. lo ka li -
za cja par kru na w Pol sce i po nad
osiem set na na świe cie. Czym jest
par krun i dla cze go wy ró żnia się
na tle in nych im prez dla bie ga czy?
To naj więk sza, cy klicz na ini cja ty wa
bie go wa, w ra mach któ rej or ga ni -
zo wa ne są do stęp ne dla ka żde go,
bez płat ne bie gi na dy stan sie pię ciu

ki lo me trów. W spo tka niu mo że
wziąć udział ka żdy – za rów no ci,
któ rzy do pie ro chcą spró bo wać
swo ich sił, jak i pro fe sjo nal ni bie -
ga cze. W po nad 800 lo ka li za cjach,
w ka żdą so bo tę o godz. 9 star tu je
już po nad 2,3 mln osób!

Jak pod kre ślą ko or dy na to rzy
par krun Ja błon na – Ur szu la Mach -

nac ka, Be ata Ko wal ska, An na Woj -
ty ła, Da ria Ko wal ska, Ma riusz Mó -
wiń ski, Sa tur nin Szcze pań ski, Ar tur
Szew czyk i Mi chał Mach nac ki, par -
krun to bie gi dla wszyst kich, nie za -
le żnie od sta żu spor to we go. Za -
awan so wa ni bie ga cze wy ko rzy stu ją
par krun ja ko mo żli wość po pra wie -
nia szyb ko ści i wy trzy ma ło ści, dla
po cząt ku ją cych to bieg na dy stan -
sie, któ ry jest w za się gu ich mo żli -
wo ści.

– Do udzia łu za chę ca my ta kże
bie ga czy z wóz ka mi oraz czwo ro no -
żny mi przy ja ciół mi. W związ ku
z fak tem, że im pre zy or ga ni zo wa ne
są co ty dzień, uczest ni cy mo gą sta le
mo ni to ro wać swo ją for mę oraz po -
stę py, a wy ni ki uzy ska ne w ra mach
ka żde go z bie gów do stęp ne są w ra -
mach pro fi lu two rzo ne go in dy wi du -
al nie dla ka żde go uczest ni ka – pod -
kre śla ją ko or dy na to rzy.

Par krun spo śród więk szo ści im -
prez bie go wych wy ró żnia nie ko -
mer cyj ny cha rak ter i za an ga żo wa -
nie w ini cja ty wę sa mych uczest ni -
ków, któ rzy oprócz udzia łu ja ko
bie ga cze mo gą też włą czyć się w or -
ga ni za cję im pre zy ja ko wo lon ta riu -
sze. 

– Idea wo lon ta ria tu po zwa la
uczest ni kom nie tyl ko zdo być no we
do świad cze nia, ale przede wszyst -
kim do star cza mo żli wo ści włą cze nia
się i zro bie nia cze goś na rzecz spo -
łecz no ści bie ga czy w swo jej miej sco -
wo ści – za chę ca ją ko or dy na to rzy.

Po co to wszyst ko? 
Ce lem par krun jest pro mo cja

bie ga nia oraz pro wa dze nia ak tyw -
ne go try bu ży cia. Na ca łym świe cie
obo wią zu je je den sys tem iden ty fi -
ka cji uczest ni ków. Jak wy ja śnia Ja -
kub Fe do ro wicz, ko or dy na tor pol -

skiej edy cji par krun, re je stra cja jest
jed no ra zo wa, więc udział w ko lej -
nych bie gach (nie za le żne od lo ka li -
za cji) od by wa się na pod sta wie
wcze śniej nada ne go ko du uczest ni -
ka. A to ozna cza, że bę dąc w so bo tę
ra no w Lon dy nie lub w Po zna niu
i ma jąc swój kod uczest ni ka, mo że -
my po biec w ra mach jed nej z edy cji
tej im pre zy bez wcze śniej sze go
zgło sze nia lub do dat ko wej re je stra -
cji.

Pierw szy par krun Ja błon na od bę -
dzie się 27 sierp nia przy Ze spo le
Pa ła co wo -Par ko wym w Ja błon nie.
Udział w bie gach jest bez płat ny,
a od uczest ni ków wy ma ga ne bę dzie
je dy nie do ko na nie jed no ra zo wej re -
je stra cji pod ad re sem www.par -
krun.pl/re je stra cja, wy dru ko wa nie
i przy nie sie nie ze so bą nada ne go
ko du uczest ni ka.

(as)
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DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·SPRZEDAM BEZPOŚREDNIO DZIAŁKĘ 945
METRÓW. Targówek. Cicha, zielona ulica.
W pobliżu szkoła i druga linia metra. 
691-643-888

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie, zadłużone, z lokatorem,
z problemem prawnym 796-796-596

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

DOM I OGRÓD
·dragosswood.pl dostarczamy drewno
kominkowe i opałowe, świeże i sezonowane,
zapewniamy transport i dogodne godziny dostaw,
kontakt 606-852-706

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424

Elektryk 506-506-006

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony poszukuje pracowników
kwalifikowanych i niekwalifikowanych do pracy
w ochronie obiektów W-wa. Rekrutacja w dni
robocze godz. 10-15 Al. Stanów Zjednoczonych
32 lok. U12 Tel. 601-586-387

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

·Do naszej siedziby w Ząbkach poszukujemy
pilnie Frezera Konwencjonalnego. Wymagania:
– umiejętność obsługi frezarek pionowych
i poziomych – wykształcenie minimum zasadnicze
– doświadczenie na oferowanym stanowisku
minimum 2-3 lata – bardzo dobra znajomość
rysunku technicznego i zagadnień związanych
z obróbką metali – umiejętność posługiwania się
podstawowymi przyrządami pomiarowymi
– umiejętność dobrego planowania pracy własnej
– samodzielność, rzetelność, dokładność,
cierpliwość, odpowiedzialność Oferujemy:
– zatrudnienie w oparciu na umowę o pracę
– pracę w przedsiębiorstwie o już ugruntowanej
pozycji na rynku – przyjazną atmosferę w pracy
– wynagrodzenie adekwatne do posiadanych
kwalifikacji płatne uczciwie i zawsze w terminie
– możliwość podnoszenia kwalifikacji przy
wsparciu pracodawcy – miejsce pracy z dobrym
dojazdem komunikacją miejską 502-387-942

PPaannóóww  ddoo  oocchhrroonnyy  2222 883344--3344--0000

·Pracownicy poszukiwani do sprzątania na
terenie Warszawy. Prosimy kontaktować się za
pomocą e-maila biuro@knowhow.waw.pl lub
telefonicznie 22 614-01-55. Praca w różnych
dzielnicach

Restauracja Ratusz w Legionowie
poszukuje kucharza z doświadczeniem.

Tel. 516-104-576

RÓŻNE
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

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
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328

·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

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.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Par krun w Ja błon nie już w so bo tę
� W so bo tę 27 sierp nia do gro na po nad 800 lo ka li za cji
bie gów par krun na świe cie do łą czy Ja błon na.

źródło:parkrun.pl
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Kładka na Parkowej ma wadę.
Zostanie zamknięta?
� Otwarte w styczniu przejście nad torami przy Parkowej może zostać zamknięte, jeśli
władze nie zdążą z poprawkami.

Ma zo wiec ki Wo je wódz ki In -
spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go,
wy da jąc po zwo le nie na użyt ko wa -
nie kład ki dla pie szych nad to ra -
mi ko le jo wy mi w cią gu ulic Wy -
szyń skie go i Par ko wej, za żą dał
wpro wa dze nia do in we sty cji po -

pra wek. Uza le żnił użyt ko wa nie
przej ścia od wy dzie le nia na po -
wierzch ni po chyl ni pa sa ru chu dla
osób nie peł no spraw nych oraz wy -
po sa że nia go w obu stron ną ba lu -
stra dę.

Rze czy wi ście, trud no mó wić, by
kład ka by ła przy ja zna dla nie peł -
no spraw nych. Wjazd po pro wa -
dzą cych nań dłu gich po chyl niach
na wóz ku to na praw dę nie la da
wy czyn, a i zjazd do naj ła twiej -

szych nie na le ży. In spek tor wy -
zna czył na wpro wa dze nie zmian
rocz ny ter min, któ ry upły wa
w stycz niu 2017 ro ku.

Urząd mia sta po sta no wił więc
do bu do wać do kład ki win dy dla
nie peł no spraw nych. Ogło sił na -
wet prze targ na wy ko na nie do ku -
men ta cji bu dow la no – wy ko naw -

czej. Ty le że pod ko niec czerw ca
prze targ ów zo stał unie wa żnio ny.
Zgło sił się tyl ko je den ofe rent,
któ ry koszt spo rzą dze nia do ku -
men ta cji wy ce ni ło na po nad 60
tys. zł. Tym cza sem mia sto za pla -
no wa ło wy da nie na ten cel je dy -
nie 20 tys. zł i prze targ unie wa żni -
ło. 

Co da lej? Urząd chce ogło sić
ko lej ny prze targ al bo po szu kać
in ne go spo so bu na do sto so wa nie
kład ki do wy mo gów MWINB. Ja -
kie go? Na ra zie nie wia do mo.
A czas go ni. Je śli prze targ zo sta -
nie ogło szo ny, a wy ko naw ca
na spo rzą dze nie do ku men ta cji
do sta nie jak w po przed nim 150
dni, jak ła two po li czyć do stycz nia
mo że za brak nąć cza su. I co wte -
dy? Kład ka zo sta nie za mknię ta?
Przed sta wi cie le ra tu sza i po wia tu
(bo to po wiat był in we sto rem
kład ki, zaś po stro nie władz mia -
sta by ło spo rzą dze nie pro jek tu)
uspo ka ja ją, że do te go nie doj -
dzie. Chcą wy stą pić o przed łu że -
nie ter mi nu i wy go spo da ro wać
więk sze fun du sze w bu dże cie
na do ko na nie zmian na kład ce.  

(wk)

Urząd mia sta po sta no wił do bu do wać do kład ki 
win dy dla nie peł no spraw nych.

Wjazd
po pro wa dzą cych nań
dłu gich po chyl niach
na wóz ku to na praw dę
nie la da wy czyn, a i zjazd
do naj ła twiej szych nie na -
le ży.




