
Świadczy o tym coraz więcej
przypadków, gdy nasze powiato-
we karetki nie zdążają na czas
przyjechać z pomocą. Tak było
choćby 26 sierpnia, gdy żadna
z legionowskich karetek nie była
w stanie przyjechać na pomoc
mężczyźnie, który zasłabł
na schodach przy Alei Róż. Przy-
jechała straż pożarna, ale pomoc
strażaków, choć ofiarna, niewiele
pomogła. Gdy na miejsce przybył
w końcu lekarz, mógł już tylko
stwierdzić zgon 75-letniego mę-
żczyzny. Podobna sytuacja miała
miejsce na początku sierpnia, gdy
nieprzytomnego mężczyznę
przy ulicy Zegrzyńskiej w Legio-
nowie także reanimowali legio-
nowscy strażacy, bo żadna z czte-

rech karetek nie była w stanie
szybko dojechać do pacjenta. Gdy
po ponad dwudziestu minutach
ratownicy pojawili się na miejscu,
lekarz orzekł śmierć mężczyzny.

Tylko w tym roku było już kilka
podobnych przypadków, że żadna
z karetek nie mogła dojechać
na czas do pacjenta i pojawiała
się dopiero po 10-20 minutach.
Na szczęście nie wszystkie te zda-
rzenia kończyły się tak tragicznie.
Niemniej jednak wzrost liczby te-
go typu sytuacji świadczy o tym,
że karetek w powiecie legionow-
skim jest po prostu za mało. Nie
raz zdarzało się zresztą, że trzeba
było wzywać ambulansy z Mary-
wilskiej na Białołęce albo ze szpi-
tala na Kondratowicza, a te są

w stanie dojechać do Legionowa
najwcześniej po kilkunastu minu-
tach. Nic zatem dziwnego, że pa-
cjenci coraz bardziej skarżą się

na długi czas oczekiwania
na przyjazd pomocy.

25 interwencji dziennie
Ze statystyk wynika, że stacjo-

nujące w powiecie legionowskim
karetki podejmują średnio 25 in-
terwencji dziennie. Ich liczba
zresztą wciąż rośnie. W 2013 roku
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Lu dzie wzy wa ją ra tow ni ków bez pod staw nie

Ma my za ma ło ka re tek 
�W po wie cie le gio now skim są za le d wie czte ry ka ret ki po go to -
wia. Na 100 ty się cy miesz kań ców to chy ba za ma ło.

Ze statystyk
wy ni ka, że sta cjo nu ją ce
w po wie cie le gio now skim
ka ret ki po dej mu ją śred -
nio 25 in ter wen cji dzien -
nie. Ich licz ba zresz tą
wciąż ro śnie.

dokończenie na stronie 2

Dziś śred ni czas do jaz du ka ret ki do pa cjen ta 
wy no si oko ło 8 mi nut. 
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Wil la, na zy wa na nie do koń ca
wie dzieć cze mu „Brat ki”, zo sta ła
wy bu do wa na w 1927 ro ku. Pro -
jek tan ci za pla no wa li ją w sty lu
na wią zu ją cym do tra dy cji szla -
chec kie go dwor ku. Po od zy ska -
niu nie pod le gło ści ar chi tek ci

w la tach 20. na der chęt nie czer -
pa li z kla sy cy zmu oraz tra dy cyj -
ne go sty lu dwor ko we go.
Przy Mic kie wi cza po wsta ła więc
re pre zen ta cyj na wil la w sty lu kla -
sycz nie na ro do wym – z ko lum no -
wym gan kiem, ła ma nym pol skim

da chem i na ro żnym bo nio wa -
niem. 

Po cząt ko wo w bu dyn ku miał
sie dzi bę urząd gmi ny Ja błon na,
a po utwo rze niu gmi ny Le gio no -
wo wła śnie tu od 1931 ro ku by ła
pierw sza sie dzi ba wła śnie le gio -

now skie go urzę du. Z cza sem
do drew nia ne go bu dyn ku obok
Urzę du Gmi ny prze nie sio no ta -
kże po ste ru nek Po li cji Pań stwo -
wej, któ re go w la tach 30. ko men -
dan tem był przo dow nik Teo dor
Do ma radz ki. 

W 1938 r. Urząd Gmi ny prze -
nie sio no do now szej i ob szer niej -
szej ka mie ni cy wy bu do wa nej
u zbie gu ulic Ba to re go i Ka zi mie -
rza Wiel kie go. Tuż przed wy bu -
chem II Woj ny w wil li przy ul. Mic -
kie wi cza dr Ta de usz Fry dry cho wicz
utwo rzył szpi tal gmin ny. Ode grał
on istot ną ro lę za rów no we wrze -
śniu 1939 r., jak i w cza sie wy bu chu
po wsta nia war szaw skie go w sierp -
niu 1944 r., kie dy opa try wa no tu
ran nych żoł nie rzy z te re nu Le gio -
no wa. Szpi tal Re jo no wy funk cjo -
no wał tu ta kże w pierw szych la tach
po wo jen nych. Pra co wał w nim
mię dzy in ny mi ho no ro wy oby wa tel
na sze go mia sta – dr Zyg munt
Prysz mont. Po tem szpi tal zo stał
zli kwi do wa ny, a w bu dyn ku za czę ła
funk cjo no wać Izba Po ro do -
wa. I tak się wil lę na Mic kie wi cza
po tocz nie na zy wa ło – „Po ro dów -
ką”. Do dziś star si miesz kań cy nie
mó wią ina czej. Przy szło tu na świat
wie lu miesz kań ców mia sta. Przez
wie le lat po ło żną by ła tu Hen ry ka
Ro ma szew ska. 

W la tach 90. Po ro dów kę zli kwi -
do wa no, a wil la prze cho dzi ła
z rąk do rąk ko lej nych in sty tu cji.
Przez ja kiś czas sta ła pu sta.
W koń cu jed nak w 2001 ro ku za -
czę ła słu żyć ja ko obiekt mu ze al ny

i sie dzi ba To wa rzy stwa Przy ja ciół
Le gio no wa. Wte dy też wil la zo -
sta ła wpi sa na do re je stru za byt -
ków. 

Obec nie jest sie dzi bą Mu zeum
Hi sto rycz ne go w Le gio no wie.
Grun tow ny re mont prze pro wa -
dzo ny w 2011 r. przy wró cił jej
daw ny blask. Odro bi nę tyl ko ża -
łu ję, że do bu do wa ny obok kloc -
ko wa ty pa wi lon wy sta wien ni czy
śred nio do uro cze go bu dy necz ku
pa su je. Przy tła cza też bli skość no -
we go są siedz twa – z jed nej stro ny
sklep Lidl, z dru giej no we blo ki.
Cóż – do gęsz cza nie nie oszczę dza
i za byt ków. 

(wk)

by ły wzy wa ne po nad 8900 ra zy,
w 2014 – 9123, a w 2015 – 9276.
In na spra wa, że po nad po ło wa
we zwań by ła bez pod staw na. Ka -
ret ki by ły wzy wa ne do przy pad -
ków, w któ rych pa cjen ci mo gli sa -
mo dziel nie sko rzy stać z po mo cy
le kar skiej w przy chod niach. Dys -
po zy to rzy czę sto nie są w sta nie
okre ślić, czy da ne zgło sze nie kwa -
li fi ku je się do wy sła nia ka ret ki czy
nie, więc am bu lans wy sy ła ją.

Dziś śred ni czas do jaz du ka ret -
ki do pa cjen ta wy no si oko ło 8 mi -
nut. To wca le nie tak ma ło, a cho -
rzy nie rzad ko mu szą cze kać
znacz nie dłu żej. – Al bo ka re tek
bę dzie wię cej al bo sy tu acja się nie

po pra wi. Chy ba, że lu dzie za czną
dzwo nić pod 112 na praw dę w za -
sad nych przy pad kach. Wte dy ja -
koś da my ra dę – mó wi le karz ze -
spo łu ra tow ni cze go jed nej z le gio -
now skich ka re tek. 

– Od lat sta ra my się o zwięk -
sze nie licz by ka re tek w na szym
po wie cie. Nie ste ty, o tym ile ka re -
tek na te re nie po wia tu mo że dzia -
łać i ile bę dzie mia ło kon trak ty
de cy du ją al go ryt my obo wią zu ją ce
dla okrę gów ra tow nic twa me dycz -
ne go. Wy wal czy li śmy do dat ko wą
ka ret kę wod ną w Ze grzu, ale
na do dat ko wą ka ret kę dla Le gio -
no wa zgo dy nie uda ło nam się
uzy skać – ko men tu je rzecz nicz ka
po wia tu Jo an na Kaj da no wicz.

(wk)

Mamy za mało karetek

Przy szło tu na świat wie lu miesz kań ców Le gio no wa

Burz li wa hi sto ria Wil li Brat ki
�Za byt ko wa wil la przy uli cy Mic kie wi cza 23, w któ rej mie ści się dziś mu zeum,
to je den z mo ich ulu bio nych bu dyn ków w Le gio no wie. Nie wszy scy zna ją je go
cie ka wą skąd inąd prze szłość. Obecnie

wil la jest sie dzi bą Mu -
zeum Hi sto rycz ne go w Le -
gio no wie. Grun tow ny re -
mont prze pro wa dzo ny
w 2011 r. przy wró cił jej
daw ny blask.
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Wszyst kie oso by, któ re nie
ukoń czy ły w prze szło ści szko ły
śred niej, mo gą za pi sać się do na -
sze go Li ceum. Na to miast oso by,
któ re po sia da ją już wy kształ ce nie
śred nie, ma ją szan sę po wtó rze nia
ma te ria łu na kur sie ma tu ral nym.
Po sta ra li śmy się, aby na ukę w na -
szej pla ców ce ła two mo żna by ło
po go dzić z pra cą za wo do wą
i obo wiąz ka mi ży cia co dzien ne -
go. Za ję cia od by wa ją się w cy klu
week en do wym dwa ra zy w mie -
sią cu.

Li ceum dla Do ro słych 
Je ste śmy szko łą dla do ro słych.

Część na szych słu cha czy to oso -
by czyn ne za wo do wo. Wy kształ -
ce nie śred nie jest im czę sto po -
trzeb ne ja ko wa ru nek uzy ska nia
lep sze go sta no wi ska w pra cy
i lep szej pen sji. 

Cza sa mi zda rza się, że przy -
cho dzą do nas ta kże słu cha cze,
któ rzy de cy du ją się na zmia nę
szko ły jesz cze w trak cie trwa nia
se me stru. Ta kie oso by ma ją mo -
żli wość na uki w przy ja znej at -
mos fe rze oraz ukoń cze nia na sze -

go Li ceum, nie po no sząc kosz tów
za na ukę.

Kurs ma tu ral ny
Pod czas kur su ma tu ral ne go słu -

cha cze otrzy mu ją od po wied nie
przy go to wa nie me ry to rycz ne po -
trzeb ne, aby eg za min ma tu ral ny
zdać z wy ni kiem po zy tyw nym.
Nie któ rzy ko rzy sta ją z mo żli wo ści
zda wa nia eg za mi nu ma tu ral ne go
przy na szym Li ceum, in ni przy stę -
pu ją do ma tu ry w swo jej szko le
ma cie rzy stej. 

Ak tu al nie pro wa dzi my
na bór na kurs ma tu ral -
ny przy go to wu ją cy
do ma tu ry w 2017 ro ku.

Wszyst kich, któ rzy my ślą
o zda wa niu eg za mi nu ma tu ral ne -
go, już dziś ser decz nie za pra szam
do na szej pla ców ki. 

Do ro śli – czas do szko ły!
�Nad szedł no wy rok szkol ny. Oprócz mło dzie ży na ukę roz po czy -
na ją ta kże do ro śli. To wła śnie od po wied ni mo ment, aby zde cy -
do wać się na na ukę w AS Li ceum.

AS – Li ceum Ogól no kształ cą ce dla Do ro słych 
mie ści się przy ul. Żu ro miń skiej 4 w War sza wie. 

Do dat ko we in for ma cje do stęp ne są na stro nie www.ascho ols.pl 
oraz pod nu me rem te le fo nu: 22 110-00-99
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Przymiarki do nowej galerii. Inwestor projektuje dojazd
�Budowa galerii handlowej między wiaduktem a Polną zapowiadana była już trzy lata temu. Przez jakiś czas inwestycja trwała w zawieszenia.
Okazuje się, że na początku konieczne jest nowe rondo.

In we stor – fir ma „Ba xley In ve st -
ments” wstrzy mał na ja kiś czas
wszel kie dzia ła nia z po wo du pro -
ble mów z wjaz dem i wy jaz dem

z ga le rii na dro gę kra jo wą. We dług
sto łecz nej Ge ne ral nej Dy rek cji
Dróg Kra jo wych i Au to strad do -
bu do wa do dat ko wych pa sów ru -
chu na na sy pie wia duk tu jest nie -
mo żli wa. Aby nie spa ra li żo wać ko -
mu ni ka cji w mie ście, zwłasz cza
na Bu kow cu, ruch wo kół no we go
dwor ca za pla no wa no z uwzględ -
nie niem do jaz du do pla no wa ne go
cen trum han dlo we go, ale in we stor
chciał by, by do cen trum mo żna by -
ło do je chać bez po śred nio z Ze -
grzyń skiej. Za pro po no wał więc, że
wy ło ży na wet 10 mln zł na bu do wę

wo kół le gio now skie go wia duk tu
no wych roz wią zań ko mu ni ka cyj -
nych, któ re umo żli wią wy god ny
do jazd do ga le rii.

Któ rę dy do Ga le rii?
Ba xley uza le żnia bu do wę ga le rii

han dlo wej na Bu kow cu od wdro -
że nia no wych roz wią zań ko mu ni -
ka cyj nych. Naj istot niej szym ele -
men tem szla ków do jaz do wych ma
być po wsta nie ko lej ne go miej skie -
go ron da wo kół wia duk tu ko le jo -
we go przy uli cy Szwaj car skiej. 

Bu do wa ron da umo żli wi ła by
do jazd do ga le rii ze wszyst kich
kie run ków. By ło by to mo żli we
dzię ki dwóm dwu kie run ko wym
łącz ni kom z dro gi kra jo wej
nr 61. Pierw szy po zwo lił by kie -
row com ja dą cym w stro nę osie -
dla Pia ski zjazd z wia duk tu
i skie ro wa nie się na Bu ko wiec,
dru gi kie row com ja dą cym
w prze ciw nym kie run ku dał by
mo żli wość zjaz du na przy dwor -
co wy par king wie lo po zio mo wy
lub bez po śred nio do no wo po -
wsta łej ga le rii han dlo wej. Oba
łącz ni ki mia ło by zaś po łą czyć
ron do pod sa mym wia duk tem.
Roz wią za nie ta kie za ak cep to wa ła
wstęp nie Ge ne ral na Dy rek cja
Dróg Kra jo wych i Au to strad.
Przed się wzię cie mia ło by kosz to -
wać fir mę Ba xley oko ło 10 mln zł.

Dłu ga i wy bo ista dro ga
Wy da je się, że sko ro kosz ty chce

po nieść pry wat ny in we stor, za rząd
nad no wy mi dro ga mi prze ję ło by
mia sto, a podat ni ka no we roz wią -
za nia dro go we kosz to wa ły by al bo
nic al bo nie wie le, to tyl ko ta kie -
mu roz wią za niu przy kla snąć Pro -
blem tkwi w tym, że aby re ali za cja
po my słu by ła w ogó le możli wa,
Ba xley In ve st ments mu siał by prze -
jąć dział ki przy le ga ją ce do DK 61.
Je śli ich nie przej mie al bo nie od -
ku pi po mysł spa li na pa new ce
– nie po wsta ną dro gi do jaz do we
do ga le rii ani sa ma ga le ria. 

O tym, ja kie są szan se na po wo -
dze nie te go pla nu, rad ni z ko mi sji
roz wo ju mia sta de ba to wa li
pod ko niec sierp nia. Żad ne wią żą -
ce de cy zje pó ki co nie za pa dły, ale
– jak mó wi za stęp ca pre zy den ta
mia sta Ma rek Paw lak – za pro po -
no wa ne roz wią za nia są z grub sza
zbie żne z ty mi, któ re mia sto opra -
co wa ło już ja kiś czas te mu. Choć
rad ni z ko mi sji pó ki co wy po wia -
da ją się ra czej ostro żnie: 

– Je że li ma my co kol wiek opi -
nio wać, to treść, za rys, czy obo -
wiąz ki stron, któ re bę dą za war te
w po ro zu mie niu, ja kie mia sto za -

wrze z in we sto rem – mó wi Ar tur
Żo chow ski. 

Więk szość rad nych ko mi sji pla -
nom in we sto ra sprzy ja, ale dro ga
do bu do wy ga le rii jest bar dzo da le -
ka. Pod pi sa nie po ro zu mie nia
w spra wie grun tów wy ma ga jesz cze
wie lu uzgod nień, w tym śro do wi -
sko wych, a część grun tów in we stor
bę dzie mu siał wy ku pić od pry wat -
nych wła ści cie li. Jak wi dać plan,
choć in te re su ją cy, na ra zie jest tyl ko
pla nem, a dro ga do re ali za cji no -
wych roz wią zań ko mu ni ka cyj nych ii
po wsta nia ga le rii wy bo ista i ra czej
dłu ga. (wk)

Wiekszość
radnych komisji planom
inwestora sprzyja, ale
droga do budowy galerii
jest bardzo daleka.
Podpisanie porozumienia
w sprawie gruntów
wymaga jeszcze wielu
uzgodnień, w tym
środowiskowych, a część
gruntów inwestor będzie
musiał wykupić od
prywatnych właścicieli.



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

Subiektywny przewodnik
Szlakiem lokalnych barów. Gdzie na kebab w Legionowie?
�Tym razem w naszym cyklu subiektywny przegląd miejsc, w których można zjeść w naszym mieście przyzwoity kebab.

Znam mi ło śni ka ke ba bów, któ -
ry tknię ty w no cy „pu chat ko wym”
gło dem po tra fił wsia dać w sa mo -
chód i je chać 80 ki lo me trów, by le
zjeść swo je ulu bio ne da nie
w pew nej ca ło do bo wej knajp ce.
Ja aż ta kim fa na ty kiem nie je -
stem, cho ciaż pa mię tam, że bie -
ga łem cza sem do mo jej ulu bio nej
„ke ba bo daj ni” przy prze jeź dzie
ko le jo wym na Par ko wej. Ke bab
był tam ostry jak brzy twa, a ta kie
lu bię naj bar dziej. Nie ma już te go
punk tu. Ale miejsc, gdzie mo żna
ke ba ba wtrząch nąć bez ry zy ka
jest w Le gio no wie cał kiem spo ro.
Mo że nie wszyst kie znam, ale
wszyst ko przede mną. Pó ki co
mój pry wat ny ran king wy glą da
tak:

4. Ke bab King, Ze grzyń ska 15 
Kie dyś był naj lep szy, lu bi łem

bar dzo, zwłasz cza pa lą cą pod nie -
bie nie wer sję z ba ra ni ny. Od ja -
kie goś cza su co raz rza dziej by -
wam i co raz rza dziej za ma wiam.
Ke bab ta ki so bie, ja kieś dziw ne
nie po ro zu mie nia przy za ma wia -
niu przez te le fon się tra fia ją. Ba -
ra ni ny pra wie nie uświad czysz,
za miast te go oczy wi ście wie przo -
wi na, choć jest też opcja z wo ło -
wi ną, kur czak naj wy żej przy zwo -
ity, wa rzyw nie za wie le, za to wy -
bór i smak so sów zu peł nie w po -
rząd ku, zwłasz cza ostre sma ki na -
praw dę trzy ma ją po ziom, choć
bar dziej po dejrz li wi mo gą snuć
przy pusz cze nie, że ma ją to i owo
za ma sko wać. 

Ce ny za to umiar ko wa ne, za 20
zło tych mo żna się na jeść. Ce ny ka -
na pek wa ha ją się od 12 do 18 zł,
a ce ny dań po da wa nych na ta le rzu
od 13 do 25 zł., choć por cje za du -
że nie są.

3. Ke bab To unes, 
Ja giel loń ska 4

Nie po zor ny, nie du ży lo ka lik
z kil ko ma miej sca mi ta kże na ze -
wnątrz. Urzą dzo ny stan dar do wo,
za to schlud nie. Ot, nor ma. Ke bab
mo że bez wiel kich re we la cji, ale
po pro stu smacz ny. W wer sji z kur -
cza kiem jest spo ro mię sa, do dat ki
świe że, sos, zwłasz cza ostry faj nie
skom po no wa ny. In ne wer sje po -
dob nie, jest też we ge ta riań ski fa la -
fel. Zno śny, choć nie co nie orto -
dok syj ny i lek ko bez wy ra zu. Fa jer -
wer ków nie ma, ale stan dard bar -
dzo so lid ny. Plus za szyb ką re ali za -
cję za mó wień na wy nos.

Ce ny bar dzo przy stęp ne, por cje
w sam raz. Za ka nap kę naj prost -
szą 10 zł, za naj więk szą w wer sji
me ga – 15 zł. Za te pie nią dze na -
jeść mo żna się do sy ta, sło wem cał -
kiem do bre miej sce na szyb ki i nie -
dro gi po si łek.

2. Ke bab Ba bi lon, 
War szaw ska 23

No, to jest miej sce dziw ne.
Za ka żdym ra zem, kie dy tam cho -
dzi łem, wła ści cie lem był in ny Ira -
kij czyk, a ob słu ga, naj czę ściej
z Ukra iny, zmie nia się rów nie czę -
sto, choć nie na rze kam, bo dziew -
czy ny w więk szo ści dość uro dzi we.

Ke ba by tu ofe ro wa ne są, cze go
trud no się spo dzie wać po nie zbyt
za chę ca ją cym, by le ja kim pa wi lo ni -
ku przy wia duk cie, bar dzo smacz -
ne. Jest ba ra ni na! Jest też oczy wi -
ście kur czak. Zro bio ne są przede
wszyst kim tak, jak się ke ba by
mniej wię cej ro bi tam, gdzie są na -
ro do wą po tra wą. To się po pro stu
czu je. Na wet jak ku charz nie ma
naj lep sze go dnia, to ra tu je go ru ty -
na i po ni żej pew ne go po zio mu nie
scho dzi. Do te go na praw dę smacz -
na, a z tym by wa ró żnie, pi ta. Do -
dat ki też skom po no wa ne we dle re -
cep tur do mo wych, po dob nie jak
so sy, z któ rych zwłasz cza pi kant ny
by wa na praw dę mi strzow ski. No
i fa la fe la po tra fią tu zro bić mniej
wię cej ta kie go, ja kie go pa mię tam
z sym pa tycz nej arab skiej knaj py
w Tu lu zie i po no cach mi się śni...

Aż się roz ma rzy łem, a tym cza -
sem trze ba do rze czy przy ziem -
nych, czy li cen, a te są wię cej niż
przy stęp ne. Co tu du żo ga dać,
w Ba bi lon Ke bab jest po pro stu ta -
nio. Ke bab w cien kim cie ście
od 7 zł, na gru bym od 9 zł, da nie
na ta le rzu od 12 zł. Cze go chcieć
wię cej. Smacz nie, ta nio, a por cje
w nor mie. Bę dę wra cał.

1. Me ga Ke bab, Ze grzyń ska 8
Za sko cze nie, bo w otwar tym

w ze szłym ro ku lo ka li ku na Ze -
grzyń skiej ke ba by wciąż są smacz -
ne i ta nie, tak jak po otwar ciu. Wa -
ha łem się, czy lep sze niż w Ba bi lo -
nie, czy nie. Zde cy do wał chy ba

mój ape tyt, bo por cje są tu gi gan -
tycz ne. Na praw dę nie ra dzę sza -
rżo wać i rzu cać się na wer sje XXL,
bo zwy kła ka nap ka za 10 zł zu peł -
nie wy star czy, by na jeść się do sy ta.
Po zje dze niu me ga ke ba ba z fryt ka -
mi le d wo wsta łem z krze sła. A kie -
szeń nie ucier pia ła. Cza sem ma ją
tu gor sze dni al bo zda rza im się
ku pić gor sze mię so, ale na kil ka na -
ście wi zyt tra fi ło się to raz. Ró żnie
by wa z ja ko ścią su ró wek, ale pal
sześć. Wer sja z ba ra ni ną naj lep sza,
kur czak smacz ny, nad wo ło wi ną
mo żna by po pra co wać. Ta kże

nad su ro wym i nie naj szczę śliw -
szym wy stro jem wnę trza.

Nie by łem w chwa lo nej po -
wszech nie za ke bab Ga stro stre fie
przy Błę kit nym Cen trum, nie kosz -
to wa łem też ke ba bów w no wo
otwar tym przez ro do wi te go Tur ka
lo ka lu na Ba to re go. Od wie dzę
i zdam re la cję. Od wie dzi łem za to
kil ka miejsc, któ rych zde cy do wa nie
nie po le cam. Nie bę dę wy mie niał
i ro bił an ty re kla my, ale ke ba bo wi
sma ko sze na pew no wie dzą, o któ -
re cho dzi. A mo że ma ją Pań stwo
swo je ulu bio ne miej sca? W ta kim
ra zie pro szę o pod po wiedź.

(wk)

A może
ma ją Pań stwo swo je ulu -
bio ne miej sca? W ta kim
ra zie pro szę 
o pod po wiedź.
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XX Festiwal Nauki„SAPERE  AUDE”, PAN Dom Zjazdów i Konferencji
w dniach 24 i 25 września 2016 r. w godzinach 10-16, JABŁONNA, ul. Modlińska 105

Patronat: Prezes Polskiej Akademii Nauk, Starosta Powiatu Legionowskiego, Wójt Gminy Jabłonna, Prezydent Miasta Legionowo
Patronat honorowy: Marszałek województwa mazowieckiego, Patronat medialny: Mazowieckie To i Owo Legionowo, Radio Hobby, LTV

so bo ta 24.09, godz. 10-16
In sty tut Che mii Or ga nicz nej PAN 
Co ukry wa przed na mi przy ro da - Z. Pa kul ski
War szaw ski Uni wer sy tet Me dycz ny
Za cho ro wać w Księ stwie War szaw skim- M. Tu ros.
„Urzą dze nie Szpi ta li do ku ment rę ką Księ cia Jó ze fa
Po nia tow skie go pod pi sa ny” – pre zen ta cja zre kon -
stru owa nej ksią żki- M. Tu ros, g.11. Me dy cy pol -
skich szwo le że rów- M. Tu ros, g.12. 
Szpi tal Plu szo we go Mi sia, Jak udzie lać pierw szej
po mo cy, Mie rze nie ci śnie nia - EM SA.
In sty tut Trans por tu Sa mo cho do we go
Sy mu la tor zde rzeń, sy mu la tor da cho wa nia, ba tak,
de to na tor po dusz ki ga zo wej.
Ko ło Na uko we Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj -
nych PW, KN ONYKS
Szkół ka lu to wa nia, Pong, la bi rynt.
In sty tut Ar che olo gii i Et no lo gii PAN 
Bo dzia – cmen tarz elit z po cząt ków pań stwa pol -
skie go - Z. Ku bia tow ski.
Po ltran splant
Me dy cy na trans plan ta cyj na - K. Ne sto ro wicz.
In sty tut Fi zjo lo gii i Pa to lo gii Słu chu 
Po kaz ba dań słu chu, No wo cze sne tech no lo gie
wspo ma ga ją ce słuch.
In sty tut Me dy cy ny Do świad czal nej i Kli nicz nej
PAN
Cho ro ba Al zhe ime ra – czy mo żna jej za po biec? M.
Bar ci kow ska g. 14.
ASP w War sza wie, Wy dział Kon ser wa cji i Re -
stau ra cji Dzieł Sztu ki
Kon ser wa cja rzeź by wo jow ni ka z Łu ku Trium fal ne -
go - A. Zam brzyc ka, A. Ka zbe ruk.
Po kój ką pie lo wy kró la Sta sia - W. Pro cyk.
Za byt ko wa sztu ka te ria gip so wa jak no wa - J. Sma za.
Ko pia – pra wie jak ory gi nał - W. Pro cyk, A. Cię -
żkow ski.
Jak po wsta je rzeź ba - E. Ma can der.
ASP w War sza wie, Wy dział Gra fi ki
Zrób zdję cie jak daw niej - K. Ja bło now ski.
ASP w War sza wie
Wszyst ko o pla ka cie - K. Stan ny, g. 15.
Warsz ta ty ce ra micz ne - S. Brach.
Eko In stal Ho me 
Ener ge ty ka Pro su menc ka – na uka, szan se, roz wój -
A. Ma ła chow ski.
Uni wer sy tet Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go,
Wy dział Bio lo gii i Na uk o Śro do wi sku
Warsz ta ty i eks pe ry men ty z fa so lą - A. Ba ra now ski.
UW, Ko le gium MI SMaP, IBD PAN im. M. Nenc -
kie go
Cie ka wost ki ze świa ta mró wek - P.J. Ma zur kie wicz.
In sty tut Geo de zji i Kar to gra fii 
Na rzę dzia współ cze snej, pre cy zyj nej gra wi me trii

oraz geo de zji sa te li tar nej.
Da ne sa te li tar ne co dzien nym na rzę dziem pra cy.
Cen trum Te le de tek cji.
In sty tut Agro fi zy ki PAN z Lu bli na 
Czy wiesz co jesz? M. Gos, K. No wak, E. Wnuk.
Wy cho dząc po za świa tło – pod czer wień ter mal na -
A. Sie dli ska.
Mi kro świat ro ślin ne go ży cia - J. Si ciń ska, A. No sa -
le wicz.
Zdro wot ne wła ści wo ści ole jów ro ślin nych - J. D.
Wią cek.
Na ro do wy Bank Pol ski 
Dba my o war tość pie nią dza.
Za mek Kró lew ski w War sza wie
„Ukry te w kró lew skich ob ra zach”. Po znaj ta jem ni -
ce Zam ku Kró lew skie go.
Ar chi wum PAN w War sza wie
Jak po wsta je do ku ment - B. Wik to row ska, M. Wy -
bie ral ska.
60-le cie AR CHI WUM PAN - A. Gieysz tor, B. Bor -
kow ski – Film.
Na czel na Izba Ap te kar ska, Okrę go wa Izba Ap te -
kar ska, Far gon
Skąd się bio rą le ki?
In sty tut Ho dow li i Akli ma ty za cji Ro ślin w Ja dwi -
si nie
Ziem niak – cen ny a nie do ce nia ny- M. Gru dziń ska.
In sty tut Sztu ki PAN
Dzia łal ność i pra ca et no mu zy ko lo ga - W. Groz dew,
P. Do rosz, E. Gry gier, A. Rut kow ska, J. Jac kow ski.
Te atr za że la zną bra mą w Pol sce- M. Ha siuk, g. 13.
Kwar tal nik Pa mięt nik Te atral ny - P. Kenc ki, g. 14.
Roz wa żna i ro man tycz na – em pi ro we stro je ślub -
ne w fil mie - A. Stra szew ska. 
Cen tral ne La bo ra to rium Ochro ny Ra dio lo gicz nej 
Pro mie nio wa nie jo ni zu ją ce: al fa, be ta, gam ma i X -
P. Kra jew ski, I. Pa cy niak.
Po wia to wy Ze spół Szkół Po nad gim na zjal nych
im. J. Si wiń skie go
Po kaz ca rvin gu. Dru kar ka 3D. Ener gia od na wial na.

Ze spół Szkół Ogól no kształ cą cych nr 2 im. Kró la
Ja na III So bie skie go z Le gio no wa 
Za ba wy z cie cza mi - A. Go dlew ska.
Jak wy glą da mój włos pod mi kro sko pem. Klo no -
wa nie się ro ślin - A. Mu siń ska.
Za baw ki fi zycz ne - A. Mu siń ska, B. Ko rem ba.
Areszt Śled czy War sza wa -Bia ło łę ka 
Sztu ka zza krat – ga le ria prac.
Ujarz mić prze stęp cę. Na praw swój błąd u bo ku bli -
skich. Ksią żki nie dzie lą – pre zen ta cja.
Am ba sa da Buł ga rii
Buł ga ria – lu dzie, kul tu ra, kra jo bra zy.
Fun da cja Mio do wa Osa da
Pszcze lar stwo w Pol sce. Ga tun ki mio dów i ich
wła ści wo ści. Wy ko rzy sta nie pro duk tów pszcze -
lich - P. Ko le siń ski.
Ogól no pol ski Cech Rze mio sła Zduń skie go 
Pie ce ko mo ro we – wy so ka wy daj ność czy ste spa -
la nie - R. Błasz czyk.
LE GRO BOT – Le gio now skie Ko ło Ro bo ty ki
Le guś – Wie lo za da nio wy Ro bot dla dzie ci i mło dzie ży.
Pod sta wy pro jek to wa nia i dru ko wa nia w 3D.
Pre zen ta cja kon struk cji i wy dru ków 3D. 
Szko ła lu to wa nia.
Bu do wa i wy ko rzy sta nie ska ne ra prze strzen ne go
ty pu Fan Sca an.
PAN Ogród Bo ta nicz ny – Cen trum Za cho wa nia
Ró żno rod no ści Bio lo gicz nej w Po wsi nie
Zdro wie, drze wa i krze wy w słu żbie zdro wia ludz -
kie go, ro śli ny kli ma tu cie płe go - P. Za krzew ski. 
Wy dział Elek trycz ny Po li tech ni ka Ślą ska
Za wo dy ro bo tów kla sy HE XOR - T. Sten zel.
NSP im. Ja na Paw ła II, Nie pu blicz ne Eu ro pej -
skie Gim na zjum Ję zy ko we w Le gio no wie, Nie -
pu blicz ne Przed szko le „Chat ka Pu chat ka”
Współ pra ca i życz li wość dro gą do suk ce su.
Fun da cja ART 
Anet ka i Hra bia – spek takl, g. 13.
Tkac two i zie lar stwo lu do we.
Sto wa rzy sze nie Kau kaz.pl 

Lu dzie, kul tu ra, kra jo bra zy.
Ko men da Po wia to wa Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej w Le gio no wie 
Tak ty ka dzia łań ra tow ni czo – ga śni czych Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej.
In sty tut Pod sta wo wych Pro ble mów Tech ni ki
PAN, CMKP w War sza wie
Fo ki, ste to sko py i ko mu ni ka cja pre na tal na – K. No -
wak, Ł. No wak.
To wa rzy stwo Przy ja ciół Le gio no wa
Re zy den cja w Ja błon nie - B. Mańk g. 15.
Rocz nik Le gio now ski.
Pa sie ka Mio do mi lo wy Las 
Wszyst ko co chcie li by ście wie dzieć o pszczo łach. 
BYŚ – Woj ciech Byś ki nie wicz, Fun da cja Chlo ro fil
Wszyst ko o no wo cze snej se gre ga cji.
MM. Kra jo bra zy 
W ogro dzie ró ża nym- M. Mo żdżeń.
In sty tut Kul tur Śród ziem no mor skich i Orien tal -
nych PAN
Ar che olog ma ga zy no wy w Egip cie - J. Iwasz czuk.
g. 11.
Ja kie ofia ry skła da no bo gom w sta ro żyt nym Egip -
cie? K. Ka piec, g. 12.
Stu denc kie Ko ło Ae ro dy na mi ki Po jaz dów PW,
SKAP 
Po kaz po jaz du kro pel ka. Prze jazd sa mo cho dem
elek trycz nym pac -car.
Aka de mia Wy cho wa nia Fi zycz ne go 
Po sta wa, bu do wa cia ła, o pro stych spraw no ści
mo to rycz nych, po moc przed me dycz na.
Świa to wy Zwią zek Pol skich Żoł nie rzy Łącz no ści,
Od dział Ze grze
Łącz ność woj sko wa na prze strze ni lat 1918- 1945-
M. Hu cal.
Wy dział Che micz ny, Po li tech ni ka War szaw ska
Po ka zy che micz ne Ko ła Che micz ne go Flo gi ston.
Sto wa rzy sze nie Hi sto rya z Wo ło mi na
Pre zen ta cja re plik ubio rów z cza sów księ cia J. Po -
nia tow skie go - E. Li twi niak.
Aka de mia Pe da go gi ki Spe cjal nej 
W świe cie nie wi do mych.
Pań stwo we Go spo dar stwo Le śne La sy Pań stwo -
we, Nad le śnic two Ja błon na
No wo cze sne le śnic two- D. Ryb kow ska.
Sto wa rzy sze nie Pol skich Wy na laz ców i Ra cjo na -
li za to rów, Na czel na Or ga ni za cja Tech nicz na
Wi dzial ne świa tło, dio dy LED, bez in wa zy je le cze nie
cho rych or ga nów czło wie ka – K. Chrap ko, K.
Okra szew ski. Mo del po jaz du Brzę czuś. Fon tan na
He ro na- D. Ta ra basz, K. Okra szew ski.
In sty tut Ma szyn Prze pły wo wych PAN 
Od na wial ne źró dła ener gii.
Cen trum Ba dań Ko smicz nych 
Od le głe w cza sie i prze strze ni zda rze nia ko smicz ne

a dzi siej szy ob raz zie mi- M. Ka czo row ski g. 14.

nie dzie la 25.09, godz. 10-16
Gosz czą u nas wy staw cy z so bo ty oraz do dat ko -
wo:
Po ltran splant
Me dy cy na trans plan ta cyj na - K. Ne sto ro wicz.
Aka de mia Sztuk Pięk nych w War sza wie, Wy dział
Gra fi ki 
RE MI NI SCEN CJE - K. Ja bło now ski, g. 14
In sty tut Bio lo gii Do świad czal nej im. M. Nenc kie -
go PAN 
Płeć mó zgu: mi ty czy fak ty – spoj rze nie z per spek -
ty wy „neu ro obra zo wa nia”- A. Gra bow ska,
g. 11.30.
Po wia to wy ZSO w Le gio no wie g. 10-14
Bio lo gia w j. an giel skim dla naj młod szych - A. Try -
bel, M. Ry chlik.
W pra cow ni u Tif fa ny’ego – klub AJA- I. Ka miń ska.
Wa ria cje z dźwię kiem - A. Wi chrow ska.
Che mia w kuch ni, świat barw - A. Ło ziń ska.
Am ba sa da Buł ga rii
Buł ga ria – lu dzie, kul tu ra, kra jo bra zy.
Cen trum Szko le nia Po li cji w Le gio no wie 
Pre zen ta cja bu sa edu ka cyj ne go, mo to cy kla słu -
żbo we go, al ko go gli.
Mia stecz ko ru chu dro go we go.
Wy dział Elek trycz ny Po li tech ni ka Ślą ska
Za wo dy ro bo tów kla sy HE XOR - T. Sten zel.
In sty tut Sztu ki PAN dwa dni?
Dzia łal ność i pra ca et no mu zy ko lo ga w kon tek ście
wy twa rza nia, opra co wa nia wy ko rzy sty wa nia i in -
ter pre ta cji źró deł fo no gra ficz nych - W. Groz dew, P.
Do rosz, E. Gry gier, A. Rut kow ska, J. Jac kow ski. 
Li te ra tu ra i kry ty ka emi gra cyj na – fak ty i mi ty - E.
Kra siń ski.
Wit ka cy- L. So kół, g. 14.
Roz wa żna i ro man tycz na – em pi ro we stro je ślub -
ne w fil mie - A. Stra szew ska.
Pa sie ka Mio do mi lo wy Las 
Wszyst ko co chcie li by ście wie dzieć o pszczo łach.
Ba tik na pa pie rze.
In sty tut Psy chia trii i Neu ro lo gii 
Udar mó zgu – mo żna za po biec i mo żna le czyć- M.
Kar liń ski.
In sty tut Kar dio lo gii 
Na gły zgon u spor tow ców - K. Bier nac ka g. 15.
Uni wer sy tet Mu zycz ny Fry de ry ka Cho pi na
Har fa zna na i nie zna na - A. Si ko rzak -Olek, kon cert
g. 13.
Staj nia Cze rem cho wa g. 12-13
Jaz da syn chro nicz na. Koń ja ki jest ka żdy wi dzi.
Mu zeum Hi sto rycz ne w Le gio no wie 
Pre zen ta cja ofer ty wy sta wien ni czej - J. Szcze pań ski.
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Bezpłatny internet, którego nie ma
�W Legionowie jest kilka miejsc, w których wiszą tabliczki informujące o lokalizacji
tzw. hot spotu, czyli możliwości bezpłatnego skorzystania z Internetu. Postępowo, tyle
że prawie żaden z tych hot spotów nie działa.

Ta kie teo re tycz ne hot spo ty
opa trzo ne in for ma cją „Hot Spot
Urząd Mia sta Le gio no wo” są
mię dzy in ny mi przy fon tan nie
na ryn ku, na pla cu za baw

przy Kró lo wej Ja dwi gi, w ra tu szu.
Jesz cze ja kiś czas te mu rze czy wi -
ście mo żna by ło w tych punk tach
bez płat nie po łą czyć się z sie cią
wi fi i sko rzy stać z In ter ne tu. Ow -

szem, dzia ła ła ta sieć wol no, ale
dzia ła ła. A te raz nie dzia ła w ogó -
le. Sie ci zwy czaj nie zni kły, po zo -
sta ły tyl ko za chę ca ją ce do ko rzy -
sta nia z nich zna ki. 

Do nie daw na z bez płat ne go In -
ter ne tu mo żna by ło ta kże sko rzy -
stać w bi blio te ce na Bro niew skie -
go, ale kie dy ta za czę ła prze pro -
wadz kę do Cen trum Ko mu ni ka -
cyj ne go, ta kiej mo żli wo ści już nie
ma. W sa mym Cen trum hot spot
po dob no ma być, ale na ra zie
jesz cze nie dzia ła. 

Ro zu miem, że mia sto nie ma
obo wiąz ku za pew niać miesz kań -
com ta kich luk sów jak bez płat ny
in ter net, choć więk szość miast ta -
kie punk ty ma, ale je śli już się wy -
wie sza ta blicz ki i chwa li na stro -
nach urzę du no wo cze sną usłu gą,
to wy pa da ło by, że by dzia ła ła. Ka -
mil Stęp kow ski z Urzę du Mia sta
Le gio no wo obie cu je i wy ja śnia:
– W Cen trum Ko mu ni ka cyj nym
bę dzie funk cjo no wał Hot Spot,
jest on obec nie kon fi gu ro wa ny.
Kwe stię nie spraw nych punk tów
do stę po wych zgło si my do fir my
ob słu gu ją cej te miej sca.

Pó ki co po zo sta je na przy kład
wy brać się do McDo nal da, gdzie
dar mo we wi fi dzia ła świet nie. 

(wk)

W Legionowie powstanie
najdłuższy mural w Polsce
�Jeszcze w tym roku na Piaskach ma powstać
patriotyczny mural ponad siedemsetmetrowej długości.

Na mu rze ota cza ją cym Na ro do -
we Cen trum Kryp to lo gii na Pia -
skach po wsta nie mu ral, któ ry upa -
mięt ni sto naj więk szych bi tew w hi -
sto rii na sze go kra ju. Z ra cji te go, iż
osią gnie on re kor do wą w Pol sce
dłu gość aż 736 me trów bie żą cych,
zo sta ną na nim od two rzo ne na wet
naj mniej sze szcze gó ły, ta kie jak ro -
dzaj bro ni czy ubio ru.

Wy ró żnio ne zo sta ną naj wa -
żniej sze hi sto rycz ne da ty, któ re
ka żdy le gio no wia nin po wi nien
znać. Na mu ra lu po ja wi się ta kże
wie le po sta ci hi sto rycz nie zwią za -
nych z mia stem. 

Od po wie dzial na za re ali za cję
pro jek tu Fun da cja Ru sko Art

przed sta wi ła trzy pro jek ty, któ re
na po cząt ku wrze śnia zo sta ły pod -

da ne spo łecz nym kon sul ta cjom.
Wy bra ny zo stał pro jekt przed sta -
wia ją cy m.in.le gio now ską po ro -
dów kę, czy li Wil lę Brat ki, żoł nie -
rzy i herb mia sta.

(wk)

Na murze
ota cza ją cym Na ro do we
Cen trum Kryp to lo gii
na Pia skach po wsta nie
mu ral, któ ry upa mięt ni sto
naj więk szych bi tew w hi -
sto rii na sze go kra ju. 



NIERUCHOMOŚCI
·Sprzedam działkę 2000 m2 w tym 1000 m2

zalesione, na rekreacyjną lub budowlana-
jednorodzinna. WYSYCHY gm. Zabrodzie pow.
Wyszków. ul. Spokojna – Wąska. Dojazd z dwóch
stron. 44 km od Warszawy, Ogrodzona-siatka, prąd
– siła, wodociąg w drodze. Księga wieczysta.
95.000,00 PLN. 508-385-718

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

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

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

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

PPIILLNNIIEE  –– ssaammooddzziieellnnyycchh  pprraaccoowwnniikkóóww
wwyykkoońńcczzeenniioowwyycchh  ddoo  rreemmoonnttóóww  ww WWaarrsszzaawwiiee
ii ookkoolliiccaacchh..  PPrrzzeeśślliijj  CCVV  ddrraabbiinnkkaa@ddrraabbiinnkkaa..ppll,,  

tteell..  551166--116655--444499  

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

DAM PRACĘ

PPaannóóww  ddoo  oocchhrroonnyy  2222 883344--3344--0000

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
·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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

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

– 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.



Zna ko mi te wy stę py KPR RC
Le gio no wo wy raź nie roz bu dzi ły
ape ty ty wszyst kich sym pa ty ków
pił ki ręcz nej na Ma zow szu.
W klu bie nikt nie ukry wa, że szó -

ste miej sce w Pol sce nie jest szczy -
tem ma rzeń. W nad cho dzą cym se -
zo nie dru ży na KPR RC Le gio no -
wo bę dzie wy stę po wać w Li dze
Za wo do wej.

Po za koń cze niu se zo nu w le gio -
now skiej eki pie do szło do kil ku
zmian. Du żym za sko cze niem dla
dzia ła czy i ki bi ców by ła in for ma cja,
że z klu bu od cho dzi tre ner Ro bert
Lis. By ły szko le nio wiec KPR
– u po sta no wił po szu kać no wych
wy zwań i skon cen tro wać się na pra -
cy asy sten ta Re pre zen ta cji Pol ski.

Osta tecz nie no wym szko le niow -
cem KPR RC Le gio no wo zo stał
Ma rek Mo ty czyń ski, któ ry w prze -
szło ści osią gał suk ce sy m.in.
w Płoc ku i w Mie dzi Le gni ca (7
miej sce – naj wy ższe w hi sto rii wy -
stę pów le gni czan w Su per li dze).
Na sta no wi sku dru gie go tre ne ra
po zo stał Mar cin Smo lar czyk.

Osta tecz nie od przy szłe go se zo -
nu w bar wach le gio now skiej eki py
bę dą wy stę po wać: Woj ciech Gu -
miń ski oraz Ja kub Łu cak. Wy mie -
nie ni za wod ni cy ma ją cy za so bą wy -
stę py w Re pre zen ta cji Pol ski. Dzię -
ki swo je mu do świad cze niu mo gą
oni dać no wą ja kość na skrzy dłach.

Du żym wzmoc nie niem klu bu po -
wi nien być ta kże ko ło wy An to nio
Pri ba nić. Sam szko le nio wiec pod -

kre śla, że spro wa dze nie Pri ba ni cia,,
za ostrza ry wa li za cję na tre nin gu, co
pod no si po ziom przy go to wań”.

W po rów na niu do po przed nie -
go se zo nu na pa pie rze dru ży na
KPR RC Le gio no wo jest sil niej -
szym ze spo łem. Je śli wszyst ko bę -
dzie do brze funk cjo no wa ło, to
pod opiecz ni tre ne ra Mo ty czyń -
skie go na dal bę dą się li czyć się
w wal ce o czo ło we lo ka ty w naj wy -
ższej kla sie roz gryw ko wej. 

Jak w nad cho dzą cym se zo nie
bę dą funk cjo no wać roz gryw ki pił ki
ręcz nej? Od se zo nu 2016/2017
Zwią zek Pił ki Ręcz nej zde cy do wał,
że Su per li ga na wzór fran cu skiej
LNH (Li gue Na tio nal de Hand -
ball) zo sta nie prze kształ co na w Li -
gę Za wo do wą. W naj wy ższej kla sie
roz gryw ko wej bę dzie wy stę po wać
czter na ście dru żyn. Staw kę Su per -
li gow ców uzu peł nią be nia min ko -
wie: Piotr ko wia nin Piotr ków Try -
bu nal ski, Me ble Wój cik El bląg
oraz dru ży ny, któ re otrzy ma ły,,
Dzi ką Kar tę” od ZPRP: PGE Stal
Mie lec oraz Wy brze że Gdańsk.

Ze spo ły bę dą po dzie lo ne
na dwie gru py:,, gra na to wą i po ma -
rań czo wą”. Dru ży na KPR – u tra fi
do gru py gra na to wej a jej ry wa la mi
bę dą dru ży ny: Vi ve Tau ron Kiel ce
(ak tu al ny mistrz Pol ski), MMTS
Kwi dzyn, Chro bry Gło gów, Po goń

Szcze cin, Wy brze że Gdańsk oraz
Me ble Wój cik El bląg.

Po mi mo po dzia łu zo sta nie za -
cho wa na ry wa li za cja ka żdy z ka -
żdym. Za wy gra ny mecz dru ży na
otrzy ma dwa punk ty. Za zwy cię -
stwo z ze spo łem ze swo jej gru py
otrzy ma ona do dat ko wy punkt.
Jed no cze śnie zni ka ją re mi sy. Je że li
w re gu la mi no wym cza sie na ta bli cy
wy ni ków bę dzie re mis, o zwy cię -
stwie roz strzy gać bę dzie do gryw ka
(2x5 mi nut). Je śli ona nie wy ło ni
zwy cięz cy, od bę dzie się kon kurs
rzu tów kar nych. Zwią zek pił ki
ręcz nej po sta no wił nie krzyw dzić
ze spo łów, któ re wal czy ły do koń ca.
Dru ży na, któ ra w re gu la mi no wym
cza sie zre mi so wa ła, za bra kło jej
szczę ścia w do gryw ce bądź w kon -
kur sie rzu tów kar nych, otrzy ma je -
den punkt za to spo tka nie.

Po run dzie za sad ni czej ro ze gra -
na zo sta nie run da fi na ło wa, do któ -
rej awan su ją po trzy naj lep sze dru -
ży ny z obu grup. O czwar ty bi let
do ćwierć fi na łów po wal czą ze spo ły
z czwar te go i pią te go miej sca. Bę dą
mu sia ły zmie rzyć się w do dat ko -
wym, ba ra żo wym dwu me czu. 

Pierw sze spo tka nie KPR RC Le -
gio no wo ro ze gra już 9.09 w pią tek
o go dzi nie 20.00 w na szej Are nie
Le gio no wo. Bi le ty w ce nie 20 i 10 zł. 

Jakub Sielski

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. 502-280-720 7

KPR RC Legionowo przed sezonem
�Dru ży na KPR RC Le gio no wo by ła praw dzi wą re we la cją roz gry wek w se zo -
nie 2015/2016. Ska zy wa na na po żar cie dru ży na z pod war szaw skiej miej sco wo ści za ję -
ła osta tecz nie bar dzo do bre szó ste miej sce w ta be li PGNiG Su per li gi.

źródło: Paulina K
ardyka




