
Zaczęło się od tego, że kiedy
w styczniu spadł śnieg, kierowcy
apelowali do władz, żeby odśnie-
żyły rampę, bo jest ślisko. Miasto
odpowiedziało, że właścicielem
rampy jest przecież kolej. Zapyta-
ne o odśnieżanie PKP postanowi-
ły rampę… zamknąć. Do końca

lutego ma stanąć przed nią zakaz
wjazdu.

Dla kierowców oznacza to ko-
nieczność znalezienia nowego miej-
sca do parkowania, co graniczy nie-
mal z cudem. Każdy skrawek miej-
sca w okolicy jest zastawiony samo-
chodami. To, co się dzieje, woła

o pomstę do nieba. Teraz nastanie
mała parkingowa apokalipsa.
Otwarcie garażu wielopoziomowego
– który będzie na dodatek zapewne
płatny – nastąpi za kilka miesięcy.
Do tego czasu wojna o miejsca par-
kingowe na pewno się nie skończy.

(wk)

Parkingowy Armageddon
� PKP postanowiło zamknąć rampę kolejową, na której mieszkańcy urządzili sobie dziki
parking. Sytuacja z parkowaniem w okolicach stacji kolejowej będzie jeszcze gorsza niż była.
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Je że li po dob ne in sta la cje znaj -
du ją się na Two jej dział ce, a nie
przy po mi nasz so bie, abyś pod pi -
sy wał w prze szło ści ja kąś umo wę
z przed się bior cą prze sy ło wym, to
po wi nie neś po wa żnie za in te re so -
wać się spra wą. Pra wo stoi w tym
przy pad ku cał ko wi cie po Two jej
stro nie, masz więc du żą szan sę
na uzy ska nie cał kiem spo rej su my
pie nię dzy. Pierw szym kro kiem
po wi nien być kon takt z praw ni -
kiem, któ ry prze ana li zu je Two ją
sy tu ację. W ra mach współ pra cy
z „Echem”, kan ce la ria ad wo kac -
ko -rad cow ska Lex Na wi ga tor
mo że bez opłat wy ko nać dla Cie -
bie wstęp ną ana li zę praw ną.

Je śli Two je przy pusz cze nia się
po twier dzą, mo żesz i po wi nie neś

za cząć dzia łać. Ka żda fir ma
– nie wa żne czy pry wat na czy
pań stwo wa – ma obo wią zek pła -
cić Ci za to, że jej in sta la cje znaj -
du ją się na Two jej dział ce. Je śli
te go nie ro bi ła, praw nik w Two -
im imie niu bę dzie mógł
przed Są dem do ma gać się od -
szko do wa nia na wet za 10 lat
wstecz. Po za tym, ja ko wła ści ciel
nie ru cho mo ści, mo żesz żą dać ta -
kże ure gu lo wa nia tej kwe stii
na przy szłość. Fa cho wo na zy wa
się to usta no wie niem słu żeb no ści
prze sy łu – oczy wi ście ta kże nie
za dar mo. To od Two jej de cy zji
bę dzie za le ża ło, czy zde cy du jesz
się po bie ra nie sta łej, co rocz nej
opła ty czy na jed no ra zo we wy na -
gro dze nie za zgo dę wła ści ciel ską

na lo ka li za cję ka bli czy ga zo cią -
gu na Two im te re nie.

O ja kich pie nią dzach mó wi -
my? To oczy wi ście za le ży, przede
wszyst kim od te go gdzie znaj du je
się dział ka i jak du ża jej część
jest nie le gal nie wy ko rzy sty wa -
na przez za kład ener ge tycz ny.
Śred nie od szko do wa nia wy no szą
jed nak zwy kle od kil ku na stu
do na wet KIL KU SET TY SIĘ -
CY ZŁO TYCH.

Nie war to więc cze kać, tyl ko
jak naj szyb ciej pod jąć sta ra nia,
w ce lu uzy ska nia te go, co zgod -
nie z pra wem Ci się na le ży. Kan -
ce la ria Lex Na wi ga tor mo że Ci
sku tecz nie w tym po móc.

Za dzwoń i umów się na bez płat ne
spo tka nie: tel. 511 525 050

Przez Twoją działkę biegnie linia energetyczna?
� Nieznajomość prawa szkodzi. Szczególnie, gdy nie znamy naszych własnych
praw i w dodatku ktoś na tym bezwzględnie żeruje. Dokładnie z taką sytuacją ma
do czynienia większość właścicieli działek, którzy mimowolnie stali się ofiarami
zakładów energetycznych czy firm telekomunikacyjnych. Dawniej nikt nie zwracał
szczególnej uwagi na przepisy, a z prawem własności nikt się zbytnio nie liczył.
Dlatego też większość linii energetycznych, gazociągów czy też kabli
telefonicznych nie dość, że zostało poprowadzone na cudzych gruntach, to do
dzisiaj funkcjonuje „na dziko”.

Przez Twoją działkę biegnie taka lub mniejsza linia energetyczna?

Masz dużą szansę na wysokie odszkodowanie

W 2014 ro ku Pił sud skie go by ła
prze bu do wy wa na – wte dy pra ce
do ty czy ły głów nie re mon tu na -
wierzch ni jezd ni, miejsc par kin -
go wych, wy mia ny kra wę żni ków,
ele men tów od wod nie nia ulicz ne -
go i ozna ko wa nia. W ra mach te -
go rocz ne go pro jek tu mię dzy So -
wiń skie go a Wy soc kie go po wsta -
nie dro ga ro we ro wa z as fal tu,
na przej ściach dla pie szych sta ną
azy le i prze bu do wa ne bę dzie

oświe tle nie ulicz ne. Po dob ne pra -
ce bę dą też wy ko na ne na So wiń -
skie go – tam prócz dro gi dla ro -
we rów bę dzie też no wa jezd nia,
prze bu do wa ne zo sta ną za to ka au -
to bu so wa i wjaz dy na po se sję
a przej ścia dla pie szych bę dą
oświe tlo ne. To w ra mach pro gra -
mu roz wo ju gmin nej i po wia to wej
in fra struk tu ry dro go wej na la -
ta 2016–2019. Pra ce bę dą kosz to -
wać 2,9 mi lio na zło tych, po ło wa

tych środ ków wy pły nie z ka sy
miej skiej.

Nie spój ne wi zje głów nej uli cy
mia sta

Ja kiej przy szło ści dla Pił sud -
skie go chce my? Część miesz kań -
ców po stu lu je ogra ni cze nie ru chu
sa mo cho do we go na tej uli cy,
przy naj mniej w jej czę ści (po mię -
dzy Rey mon ta a Ko per ni ka oraz
ul. Ry nek i na frag men tach Ba to -

re go, a ta kże Sien kie wi cza). Dzię -
ki ta kie mu roz wią za niu le gio no -
wia nie zy ska li by cie ka wą prze -
strzeń miej ską, bez piecz niej szą
i przy jaź niej szą dla pie szych czy
ro we rzy stów. Te raz na Pił sud skie -
go rzą dzą kie row cy. Na dep tak
jed nak nie ma te raz szans, ale
urząd nie wy klu cza ta kiej mo żli -
wo ści w przy szło ści. Pod ko niec
te go ro ku w mie ście pro wa dzo ne
bę dą kon sul ta cje spo łecz ne do ty -

czą ce zmian w pro gra mie re wi ta -
li za cji mia sta i to wte dy bę dzie
mo żna za de cy do wać o przy szło ści
uli cy. Przy po mi na my tyl ko, że
zwo len ni ków „udep ta ko wa nia”
Pił sud skie go by ło na ty le nie wie -

lu, że do tych cza so we pro jek ty
zmian tra fia ły do ko sza, a pro po -
zy cje po ja wia ją się re gu lar nie
od kil ku lat i obej mu ją je śli nie
cał ko wi te wy łą cze nie od cin ka Pił -
sud skie go z ru chu, to przy naj -
mniej wpro wa dze nie ru chu jed -
no kie run ko we go wo kół ryn ku.

(wt)

Wojewoda wyremontuje Piłsudskiego
� Szykuje się kolejny remont na Piłsudskiego. Po pracach sprzed dwóch lat teraz, z pieniędzy Urzędu Wojewódzkiego, prowadzone będą
kolejne, między Sowińskiego a Wysockiego.

Część
mieszkańców postuluje
ograniczenie ruchu
samochodowego na tej
ulicy, przynajmniej w jej
części (pomiędzy
Reymonta a Kopernika
oraz ul. Rynek
i na fragmentach
Batorego, a także
Sienkiewicza).

Czy część ul. Piłsudskiego powinna zostać deptakiem?
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Spół dziel nia zwró ci ła się
do Sta ro stwa Po wia to we go o po -
zwo le nie na bu do wę blo ku
przy Ogro do wej na ty łach urzę du
skar bo we go. No wy blok ma mieć
pięć pię ter, wła sny nie du ży dzie -
dzi niec i pod ziem ny par king. Po -
wsta nie tu 35 miesz kań. Spół -
dziel nia na ra zie cze ka na wy da -
nie po zwo le nia na bu do wę. Je śli
je do sta nie, to chce za cząć bu do -
wę jak naj szyb ciej. Praw do po dob -
nie jesz cze w tym ro ku.

Ta kże tu taj miesz kań cy za po -
wia da ją, że bę dą pro te sto wać.
Do po łą cze nia sił na ma wia ją ak -
tyw nie za an ga żo wa ni w pro test
miesz kań ców przy Bro niew skie go
Bog dan Kieł ba siń ski ze sto wa rzy -
sze nia Na sze Mia sto Na sze Spra -
wy i przed sta wi ciel nie daw no za -
ło żo ne go Sto wa rzy sze nia Le gio -
now skich Lo ka to rów – Ce za ry
Or łow ski.

– To chy ba je dy na dro ga. Gdy
pro te sty są roz pro szo ne i do ty czą
par ty ku lar nych in te re sów, szans
na wy gra ną z im pe rium pre ze sa
Ro sia ka wła ści wie nie ma. Ale jak
zbie rze my dwa ty sią ce pod pi sów,
jak przyj dzie my wszy scy pod spół -
dziel nię, to mo że wresz cie prze -
sta nie się za cho wy wać jak wład ca
nie za le żne go księ stwa skła da ją cy
wa sal ne hoł dy pa nu pre zy den to wi
– mó wi od po cząt ku za an ga żo wa -

ny w pro te sty miesz ka niec blo ku
nu mer 7 przy Bro niew skie go 4.

O dach nad gło wą?
W naj świe ższym mie sięcz ni ku

spół dziel ni „Kon tak ty” uka zał się
ar ty kuł pod pi sa ny przez B. Saw -

czuk za ty tu ło wa ny „Bu du je my”.
Dość po kręt nie pro pa gan do wy.
Czy ta my w nim m.in.: „Choć bu -
dy nek nie ma jesz cze po zwo le nia
na bu do wę, chęć za ku pu znaj du -
ją cych się w nim miesz kań za de -
kla ro wa ło już kil ka dzie siąt osób.
Są to lu dzie, któ rzy szu ka ją da chu
nad gło wą. Czy mo żna im go od -
mó wić (…)?”. Ta ka pro pa gan da
to mo im zda niem Hi ma la je bez -
wstyd no ści. Bo lu dzie, któ rzy na -
praw dę szu ka ją da chu nad gło wą,
nie ma ją w SML -W cze go szu kać.

Na te miesz ka nia ich po pro stu
nie stać. Na wet pre zes Ro siak
w wy wia dzie dla Rzecz po spo li tej
przy zna wał, że więk szość na byw -
ców lo ka li w no wych blo kach to
lu dzie, któ rzy już miesz ka nia ma -
ją, a ku pu ją no we ja ko lo ka tę ka -
pi ta łu. Stąd po tem blo ki wid mo,
w któ rych po ło wa miesz kań idzie
pod wy na jem, a nie któ re na wet
nie wy koń czo ne sto ją so bie mie -
sią ca mi pu ste. Po co więc pi sać
bzdu ry o „lu dziach szu ka ją cych
da chu nad gło wą”?

Ra tusz też do gęsz cza
W tej po li ty ce pre ze sa Ro sia ka

ra mię w ra mię idzie z nim pod rę -
kę le gio now ski ra tusz. Miesz kań
ko mu nal nych nie ma, tym cza sem
na si wło da rze nie ba wem za czną
bu do wać na osie dlu Pia ski blok
z lo ka la mi na sprze daż. Bar dzo
się z tym śpie szą. Koń czy się prze -
targ na wy ko naw cę, pra ce ma ją
ru szyć wio sną. Ta kże w tym przy -
pad ku miesz kań cy pro te stu ją.
No wy bu dy nek bę dzie miał czte ry
kon dy gna cje na ziem ne i czę ścio -
wo ukry ty pod zie mią par king.
Bę dzie miał 30 miesz kań, ma tu
po wstać ta kże przy chod nia
i przed szko le. Je dy na po cie cha,
że ce na miesz kań bę dzie atrak cyj -
na, bo mia sto – zgod nie z pra wem
– nie mo że na miesz ka niach za ra -
biać. Po dob ne blo ki mia sto już
wy bu do wa ło na os. Mło dych. Ta -
jem ni cą po li szy ne la jest ta kże to,
że nie któ re miesz ka nia zo sta ły
ku pio ne przez oso by po wią za ne
z lo kal ny mi po li ty ka mi. Czy tym
ra zem bę dzie tak sa mo?

Rad ni chwy cą za ha mu lec?
Pro blem cią głe go do gęsz cza nia

le gio now skich osie dli do strze gli
wresz cie rad ni. Już wcze śniej
zresz tą po par li pro test miesz kań -
ców Bro niew skie go, ale pre zy -
dent Smo go rzew ski od mó wił
zmia ny stu dium za go spo da ro wa -
nia. Na lu to wej se sji ra dy mia sta

część rad nych wy stą pi ła z ostrą
kry ty ką pla nów do gęsz cza nia
SML -W. – Chciał bym się do wie -
dzieć, czy my ja ko ra da ma my ja -
ki kol wiek wpływ na do gęsz cze nia
mia sta? – py tał An drzej Ka li now -
ski. – Je śli po mię dzy blo ka mi
z lat 70-tych i 80-tych sta wia się
ko lej ną „plom bę”, któ rą na tych -
miast od gra dza się zaj mu jąc do -
tych cza so wy plac za baw, bo isko,
te ren zie lo ny miesz kań com oko -
licz nych blo ków, to ta ka dzia łal -
ność jest bar dzo szko dli wa – prze -
ko ny wał Ar tur Żo chow ski. Prze -
wod ni czą cy ko mi sji roz wo ju mia -
sta Mi ro sław Pa chul ski za pro po -

no wał, aby wy zna czyć wol ne prze -
strze nie mię dzy blo ka mi i zmie nić
dla nich pla ny za go spo da ro wa nia,
co sku tecz nie za trzy ma ło by wci -
ska nie tam no wych blo ków. Po -
mysł mo że i do bry, ty le że nie
wia do mo, kie dy ta ki plan mógł by
po wstać. Ha mo wa nie do gęsz czeń
mo że się oka zać po pierw sze ma -
ło sku tecz ne, bo znów mo że je za -
blo ko wać pre zy dent, po dru gie
spóź nio ne, bo mo że oka zać się,
że w mo men cie uchwa la nia no we -
go pla nu, prze strze nie, któ re mia -
ły być prze zeń chro nio ne już zo -
sta ną za bu do wa ne.

(wk)

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Jeśli pomiędzy
blokami z lat 70-tych
i 80-tych stawia się
kolejną „plombę”, którą
natychmiast odgradza
się zajmując
dotychczasowy plac
zabaw, boisko, teren
zielony mieszkańcom
okolicznych bloków, to
taka działalność jest
bardzo szkodliwa – mówi
radny Artur Żochowski.

Rusza lawina dogęszczania legionowskich osiedli
� Niedawno pisaliśmy o protestach mieszkańców przeciwko budowie przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową nowego
bloku przy Broniewskiego. Tymczasem spółdzielnia chce daje dogęszczać osiedla. Problemem zajęli się legionowscy radni. Ale czy zdołają
pohamować dogęszczenia?

W tym miejscu na tyłach Urzędu Skarbowego SML-W chce
postawić blok



Pił ka rze Le gio no vii run dę wio -
sen ną II li gi za in au gu ru ją już 5
mar ca me czem z Ko twi cą Ko ło -
brzeg. Pod czas zi mo wej prze rwy
w ze spo le do ko na ła się ka dro wa
re wo lu cja.

Trans fe ro wy za wrót gło wy
Spo śród pod sta wo wych pił ka -

rzy ode szli: Omar Mon ter de
(do By to vii By tów), Sa mu el son
Odun ka (do Vic to rii Su le jó wek),
Ka mil Tla ga i Ma riusz Za wo dziń -
ski (obaj do Wi dze wa Łódź) oraz

Ka rol Ziąb ski (do Po go ni Gro -
dzisk Ma zo wiec ki). Być mo że
odej dzie ta kże fi lar de fen sy wy
Le on Leu stek.

Le gio no via ta kże du żo ku po -
wa ła. Spro wa dzi ła zi mą aż je de -
na stu no wych za wod ni ków. Wiel -
kie na dzie je klub po kła da zwłasz -
cza w po zy ska nym z Wi gier Su -
wał ki 26-let nim na past ni ku Ro -
ber cie Hir szu, któ ry ma na swo im
kon cie wy stę py w Le chii Gdańsk.
Wzmoc nie niem obro ny ma
być 28-let ni Krzysz tof Mi cha lak

(wy cho wa nek GKS Beł cha tów
ostat nio wy stę pu ją cy w Po lo nii
By tom). In nym no wym obroń cą
zo stał Serb Alek san dar Ba jat, ku -
pio ny z FK ČSK -Pi va ra Čela re vo.
Za wod ni kiem Le gio no vii zo stał
ta kże mło dzie żo wiec Ślą ska Wro -
cław – Kry stian Miś.

Naj wię cej zmian na stą pi ło w po -
mo cy. So lid nym punk tem dru ży ny
po wi nien być 22-let ni Woj ciech Ka -
li now ski wy po ży czo ny z Gór ni ka
Łęcz na i ma ją cy już do świad cze nie
w eks tra kla sie. In nym war to ścio -
wym na byt kiem po wi nien się oka -
zać Hu bert Ty lec wy po ży czo ny z I -
-li go we go Za głę bia So sno wiec. Być

mo że naj cie kaw szym trans fe rem
oka że się za kup z Po go ni Sie dl ce
Kry stia na Wój ci ka, któ ry ostat nio
prze ży wał kry zys, ale w po przed -
nim se zo nie in te re so wa ły się nim
na wet klu by eks tra kla sy. Do Le gio -
no vii tra fi li ta kże bra cia bliź nia cy:
Łu kasz i Ra fał Wolsz tyń scy z Gór -
ni ka Za brze oraz do świad czo ny 30-
let ni po moc nik Ja ro sław Wie czo -
rek, któ ry ostat nio grał w ze spo le
Drwę cy No we Mia sto.

Czy z tej mą ki bę dzie chleb?
Oczy wi ście, nie wia do mo. Ni by

osła bie nia są spo re. Ode szło
z Le gio no vii kil ku pił ka rzy, któ rzy
je sie nią two rzy li krę go słup dru ży -
ny, de cy do wa li o jej cha rak te rze.
Ale no wi w spa rin gach pre zen tu ją
się nie źle. Spa rin gi zresz tą w ogó -
le na pa wa ją umiar ko wa nym opty -
mi zmem. Więk szość Le gio no via
wy gry wa ła. O ile zwy cię stwo ta kie
jak z KS Ło mian ki 6:1 mo że nie
ro bi wiel kie go wra że nia, wszak to

dru ży na IV -li go wa, o ty le roz bi cie
i to na wy jeź dzie w Ra do miu tam -
tej sze go Ra do mia ka aż 5:0 mu si
cie szyć. Prze cież to dru ży na, któ -
ra w ta be li zaj mu je wy ższe miej -
sce od le gio no wian. A to już zwia -
stun te go, że Le gio no via ma szan -
se na utrzy ma nie się w li dze.
Po run dzie je sien nej zaj mu je 14
miej sce i ma tyl ko punkt prze wa gi
nad stre fą spad ko wą. Tre ner Ry -
szard Wie czo rek jest opty mi stą:

– Spa rin gi to nie to sa mo co li -
ga, ale nie ty le wy ni ki ile gra po -
zwa la pa trzeć na na sze szan se
z opty mi zmem. Nie tyl ko je śli
cho dzi o utrzy ma nie, ale mo że
i coś wię cej, czy li spo koj ne miej -
sce w środ ku ta be li. Je stem prze -
ko na ny, że stać nas na to – mó wi.

Przed pił ka rza mi jesz cze dwa
spa rin gi: z Ur su sem War sza wa
i ŁKS Ło mża, a 5 mar ca wy jazd
do Ko ło brze gu. Oby po wró ci li
z tar czą.

(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

Legionovia przygotowuje się do nowego sezonu

Sporo nowych twarzy
� Drużyna Legionovii jest na finiszu przygotowań do rundy wiosennej II ligi. W zespole
nastąpiło sporo zmian. Wyniki sparingów są więcej niż obiecujące.

Trzej nowi muszkieterowie Legionovii: Wieczorek, Hirsz i Wójcik. W sparingach prezentowali się
więcej niż obiecująco



Sta cja Mi cha mie ści się do kład -
nie na prze ciw ko sta cji ko le jo wej.
Z ze wnątrz za chę ca ją co nie wy -
glą da – ot ni ja ki pa wi lon wci śnię -
ty w ciąg kloc ko wa tej przy dwor -
co wej za bu do wy. Pro ble mem jest
par ko wa nie. Zna le zie nie wol ne go
miej sca w oko li cach sta cji w go -
dzi nach otwar cia ba ru, czy -
li 10–17, gra ni czy z cu dem.

Wnę trze za ska ku je. Lo kal jest
nie wiel ki, mie ści się tu kil ka za le -
d wie sto li ków, ale Sta cja Mi cha
w ni czym nie przy po mi na kla sycz -
nych dwor co wych i przy dwor co -
wych ja dło daj ni. Wła ści ciel nie
sku sił się na wra ca ją ce do łask ce -
ra to we ob ru sy i swoj ską ku chen ną
sier mię gę. Jest schlud nie, czy sto,
skrom nie, ale wszyst ko do sie bie

pa su je. Odro bi nę do ku cza brak
wen ty la cji – pa nu je dusz ny mi kro -
kli mat. W su mie jed nak mi ło, nie
prza śnie, ale skrom nie, a w kar cie
da nia eklek tycz ne. Do mi nu je pol -
ska tra dy cja, ale i jest też coś
z włosz czy zny, a i eg zo ty ka się tra -
fia. Na za mó wio ne da nia nie cze -
ka się zbyt dłu go. Więc do dzie ła.

Po pierw sze – zu py. Wy bór dość
nie wy myśl ny. Naj tań sze są ro sół do -
mo wy z ma ka ro nem, po mi do ro wa
z ma ka ro nem lub ry żem i ja rzy no -
wa – po 5,50 zł za ta lerz. Nie co wię -
cej trze ba za pła cić za ogór ko wą
– 6,50 zł, barszcz ukra iń ski al bo żu -
rek z jaj kiem i kieł ba są – 7,50. Naj -
wię cej trze ba za pła cić za przy jem -
ność zje dze nia fla ków – 8,50 zł.
Przy jem ność, bo fla ki umie ją tu

przy rzą dzać wca le nie gor sze niż
w du żo bar dziej wy staw nych lo ka -
lach. Po le cam też żu rek – nie oszu -
ka ny i tak gę sty, że ły żka nie mal stoi
jak na sza pie cho ta pod Kir hol mem.

Po dru gie – dru gie da nia. Świet -
ne ma ją tu pie ro gi – z mię sem, ka -
pu stą al bo ru skie po 1,30 zł za sztu -
kę. Zu peł nie do brze wy pa da scha -
bo wy w dwóch od mia nach – po gó -
ral sku i wiej sku (17 zł por cja z fryt -
ka mi lub ziem nia ka mi), ja dłem też
tu taj na praw dę przy zwo itą so lę pa -
nie ro wa ną z ziem nia ka mi (19 zł).
Po za tym w kar cie wy bór dość kla -
sycz ny: bit ki, an try ko ty, mie lo ne,
de vo la il le, wą trób ka, spa ghet ti.
Wszyst ko w ce nie kil ku na stu zło -
tych za por cję z do dat ka mi i su rów -
ka mi. Ta niej mo żna zjeść na le śni ki

z se rem, jabł kiem lub szpi na kiem
(7–8 zł) al bo plac ki ziem nia cza ne.
Ja ko świa to wej sła wy fan plac ków
nie mo głem so bie od mó wić. Spró -
bo wa łem tych z so sem pie czar ko -
wym (8,80 zł). Pra wie jak te żo -
ny. I w tym wy pad ku „pra wie” nie
czy ni wiel kiej ró żni cy. Wresz cie
pla cek po wę gier sku, o któ rym to
da niu ża den z mo ich wę gier skich
zna jo mych ni gdy w ży ciu nie sły -
szał. Mniej sza jed nak o to. Grunt,
że pla cek na praw dę pysz ny, szko da
tyl ko, że po da ny z zim nym so sem.
Cóż, mo że mia łem pe cha. Do brze
też za pa mię tam bur ri to. Smacz ne,
choć nie po trzeb nie po da wa ne
na wy ściół ce z su ró wek.

Bra ku je nie co w kar cie dań de -
se ro wych oraz ja kichś in nych na -

po jów po za ga zo wa ny mi ze staj ni
Pep si Co. Ale na rze kać nie ma co.
Jest smacz nie i nie dro go. Są też
pro mo cje. Co dzien nie da nie dnia
mo żna zjeść za 13,90 zł. Przy kła -
do wy ze staw: gro chów ka oraz
pul pe ty w so sie po mi do ro wym
z ka szą lub ogór kiem ki szo nym.
Jak ktoś nie prze pa da za ka szą,
mo że ją wy mie nić na ziem nia ki
(go to wa ne bądź opie ka ne), fryt ki
al bo ko pyt ka. Ze staw su ró wek też
mo żna skom po no wać sa mo dziel -
nie. Je dze nie mo żna za mó wić ta -
kże te le fo nicz nie. Tro chę to trwa,
cza sem – jak mo żna wy czy tać
z opi nii – przy je żdża zim ne, ale
na smak rzad ko kto na rze ka.

Na sza oce na: 4/6.
(wk)
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Szlakiem legionowskich barów: Stacja Micha
� Proponujemy Państwu subiektywny ranking miejsc, gdzie można w Legionowie tanio i smacznie zjeść. Dziś propozycja pierwsza – Stacja
Micha na Kościuszki.



DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·Sprzedam 2000 m2, w tym 1000 m2 las.
Budowlana. Media. Wysychy, gm. Zabrodzie
kierunek Wyszków 508-385-718

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Holowanie 513-513-988

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980, lub 22 665-04-89

·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·HOTEL DLA ZWIERZĄT WWW.PSOTELFIDO.PL
TEL. 733-778-899

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

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

BUDOWLANE
·A Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424

·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

·Posadzki Mixokretem tel: 691-300-501

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

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

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?

3. Do Państwa dyspozycji są nasi handlowcy.

Rafał Puszkarski
e-mail: rafal.puszkarski@gazetaecho.pl,

tel. 508–125-418
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

Kie dy bu do wa no ob wod ni cę,
nie za dba no nie ste ty o po trze by
ro we rzy stów i pie szych z Ja błon -
ny, któ rym ode bra no mo żli wość
swo bod ne go i szyb kie go do tar cia
do po bli skie go Le gio no wa. Nie -
za le żnie od kie run ku tra sy
– w stro nę Le gio no wa czy War -
sza wy – kie row cy mu szą wje chać
na ob wod ni cę, in nej mo żli wo ści
nie ma. Pie si na to miast są zmu -
sze ni do nie przy jem ne go spa ce ru
ście żką wzdłuż la su do ul. Sza rych
Sze re gów.

– Od cię li nas od świa ta, a prze -
cież tak nie wiel ka od le głość dzie li
nas od War szaw skiej. Dro ga koń -
czy się nam przy In sty tu cie PAN.
Dla cze go nie mo żna jej przed łu -
żyć? Lu dzi miesz ka ją cych w tej
od cię tej czę ści Ja błon ny jest co raz

wię cej, co raz wię cej dzie ci ko rzy -
sta z ro we rów ja ko środ ków ko -
mu ni ka cji i ma ją do wy bo ru – al -
bo je chać do oko ła wsi, przez cen -
trum i Kau fland, al bo la sem
– opo wia da pa ni Mo ni ka.

Dro ga sta no wią ca ul. Aka de -
mij ną jest wła sno ścią Skar bu Pań -
stwa w użyt ko wa niu wie czy stym
Pol skiej Aka de mii Na uk. Urzęd -
ni cy z Ja błon ny zna ją pro blem
i de kla ru ją go to wość do dzia ła nia.
Na po cząt ku mu si po wstać plan
za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go, po tem bę dą roz mo wy z PAN.

– Gmi na przy go to wu je wła śnie
pro jekt miej sco we go pla nu za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go pół -
noc nej czę ści Ja błon ny w re jo nie
ron da S3. Do ku ment bę dzie za -
wie rał mię dzy in ny mi pla ny ukła -

dów ko mu ni ka cyj nych w tym re jo -
nie. Uchwa le nie pla nu umo żli wi
ko lej ne dzia ła nia zmie rza ją ce
do po pra wy ko mu ni ka cji osie dli
znaj du ją cych się w pół noc nej czę -
ści Ja błon ny i umo żli wi upo rząd -
ko wa nie sys te mu wła sno ścio we go
z Pol ską Aka de mią Na uk – mó wi
Mi chał Smo liń ski z urzę du gmi ny
w Ja błon nie i do da je, że pro jekt
no we go pla nu bę dzie go to wy
w pierw szej po ło wie 2016 ro ku.
Pod ko niec ro ku po wi nien zo stać
za twier dzo ny. Wte dy do pie ro bę -
dzie mo żna my śleć o wy bu do wa -
niu dro gi, któ ra po łą czy Le gio no -
wo z pół noc ną czę ścią Ja błon ny.

– Zjazd z War szaw skiej już jest
go to wy. Trze ba go tyl ko po łą czyć
z Aka de mij ną – mó wi pa ni Mo ni ka.

AS

Kiedy osiedla Jabłonny zyskają połączenie z Warszawską?

Ślepa Akademijna
� W drodze do Legionowa mieszkańcy północnej części Jabłonny muszą brnąć
ścieżką przy lesie. Kiedy to się zmieni?

Ma ję, Ma ry się i Mi ko ła ja wi tał
wśród no wych oby wa te li mia sta pre -
zy dent Ro man Smo go rzew ski.
Szczę śli wym ro dzi com, Mał go rza cie
i Ja no wi Ko wal czy kom, po da ro wał
spe cjal ny wó zek przy sto so wa ny do
prze wo zu trój ki ma lu chów, ubran ka
oraz za baw ki dla dzie ci. Go spo da -
rze od wdzię czy li się tor tem w kształ -

cie „jaj ka nie spo dzian ki” ozdo bio -
nym le gio now ski mi sym bo la mi.

Tro jacz ki szyb ko ro sną i przy -
bie ra ją na wa dze. Ma mie oraz
świe żo upie czo ne mu ta cie w nie -
ła twej opie ce nad ma lu cha mi po -
ma ga ro dzi na. Pań stwu Ko wal czy -
kom ser decz nie gra tu lu je my!

(wk)

Potrójne szczęście
w Legionowie
� Kilka tygodni temu w Legionowie urodziły się trojaczki.

– Zjazd z War szaw skiej już jest go to wy. Trze ba go tyl ko po łą czyć z Aka de mij ną – mó wi pa ni Mo ni ka
W imieniu miasta prezydent podarował szczęśliwym rodzicom

specjalny wózek 

DAM PRACĘ
·Akademia Kusznierewicza szuka bosmana do
portu w Zegrzynku: zarządzanie portem, czartery,
naprawy. Mile widziane uprawnienia żeglarskie
i motorowodne. CV na:
m.wasik@akademiakusznierewicza.pl

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

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328

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

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

Ogłoszenie drobne
nadasz na

www.dodaj-ogloszenie.pl



Pi sa li śmy już o de ner wu ją cych
współ pa sa że rach i ich na wy kach.
Py ta li śmy też o naj mniej ty po we
skar gi i py ta nia, ja kie wpły wa ły
od pa sa że rów, w tym o mo żli wość
prze wo zu mar twe go ko ta. Ale tym
ra zem po pa trzy my na kie row ców.

Naj częst szą for mą wy la nia swo -
ich kom plek sów jest zwy kłe

cham stwo. – Kie row ca noc nej li -
nii N42 na pę tli Gór czew ska za -
czął wy ga niać pa sa że rów z au to -
bu su. Że by to jesz cze by ło na wet
sta now cze „wy sia dać, ko niec kur -
su” – trud no, nikt nie ocze ku je
w au to bu sie Wer sa lu. Ale fa cet
za czął blu zgać, wul gar nie i cham -
sko ubli ża jąc wszyst kim, któ rzy

nie wy sie dli od ra zu. A kie dy za -
czą łem mu ro bić zdję cia – usły -
sza łem, żem cio ta i pe dał oraz
mam wy pierd…lać. Ro zu miem,
że by cie kie row cą od po wie dzial -
nym za bez pie czeń stwo kil ku na -
stu czy kil ku dzie się ciu pa sa że rów
to za ję cie stre su ją ce, ale są in ne
me to dy na ra dze nie so bie ze stre -
sem – mó wi pan Wła dy sław.

In na sy tu acja, gdy kie row ca
pod no si swój sta tus mo ral ny, ko -
rzy sta jąc z nie uwa gi bądź nie zna -
jo mo ści re aliów wśród pa sa że rów:
– Wy cho dząc z cen trum han dlo -
we go M1 Mar ki zo ba czy łem sto ją -
cy au to bus 190 z wy świe tla ją cym
się ko mu ni ka tem: „za 1 min. od -
jazd”. Od ru cho wo przy spie szy łem
kro ku, by zdą żyć. Wci ska łem gu -
zik (ten przy drzwiach) jed nak te
się nie otwo rzy ły. Po no wi łem pró -
bę przy na stęp nych drzwiach – na -
dal nic. W koń cu zdu mio ny wy ko -
na łem krok w tył (czę sto au to bu sy
na pę tli ma ją drzwi za blo ko wa ne
po za jed ny mi otwar ty mi – ska rży
się pan Pa weł. – W tym mo men cie

pod szedł w mo ją stro nę pan, któ ry
oka zał się kie row cą i po wie dział:
„moc niej wci śnij!”. Nie za re ago -
wa łem, spoj rza łem ze zdu mie -
niem, ten zaś po wtó rzył: „No,
moc niej wci śnij!”. W tym mo men -
cie zro zu mia łem, że mam do czy -
nie nia z kie row cą – oso bą od po -
wie dzial ną prze cież za stan au to -
bu su, któ ry pro wa dzi. Dla te go też
po le ce nie wy ko na łem, pod sze -
dłem po now nie do drzwi i na ci -
sną łem gu zik du żo moc niej. Gdy
kie row ca po wie dział, że za sła bo,
podi ry to wa ny po wie dzia łem, że
moc no wci skam, na co ten skwi to -
wał, cy tat: „Je steś de bi lem?”. I co
się pro szę pań stwa oka za ło: au to -
bus stał co praw da wzdłuż li nii
przy stan ku, jed na kże stał w pew -
nej od le gło ści od wia ty przy stan -
ko wej au to bu su 190. Są dzi łem, że
au to bus stoi na przy stan ku; gdy
po wie dzia łem o tym kie row cy, ten
stwier dził, że „to nie jest przy sta -
nek”. Dla te go drzwi by ły za blo ko -
wa ne i gu zi ki nie dzia ła ły.

Sa mi przed kil ku la ty pi sa li śmy
o tym, jak kie row cy po tra fią trak -
to wać „przy jezd nych”. To aku rat
ne ga tyw ne przy kła dy i wca le nie
ozna cza ją, że więk szość war szaw -
skich kie row ców au to bu sów to
pro sta ki czy cha my. Z dru gie go
bie gu na jest prze cież We so ły Kie -
row ca, któ ry oprócz wier nych fa -
nów ma też swo ich prze ciw ni ków,
któ rzy wo le li by, by nie okra szał
swo imi ko men ta rza mi pod ró ży
i po pro stu ro bił swo ją ro bo -

tę. I zna ko mi ta więk szość kie row -
ców (płci oboj ga!) to wła śnie „lu -
dzie środ ka” – bez zbęd nych na -
pięć wo żą nas z punk tu A do B.
Swo ją dro gą, ko bie ty za kie row ni -
cą au to bu su chy ba nie ge ne ru ją ta -
kich na pięć jak mę żczyź ni. A na -
pięć jest spo ro. – Od po cząt ku ro -
ku do po ło wy lu te go te go ro ku
do Za rzą du Trans por tu Miej skie go
wpły nę ło 350 skarg na pro wa dzą -

cych po jaz dy (łącz nie – na kie row -
ców, mo tor ni czych i ma szy ni stów)
– mó wi Mał go rza ta Po toc ka, rzecz -
nik ZTM. – Więk szość skarg do ty -
czy nie od po wied nie go słow nic twa
pro wa dzą cych po jaz dy, nie otwie ra -
nia pierw szych drzwi, nie wy pusz -
cza nia z po jaz du na przy stan ku,
„szar pa nia” po jaz dem pod czas jaz -
dy, za my ka nia drzwi przed no sem.

ZTM za pew nia też, że wszyst -
kie skar gi są roz pa try wa ne, wo bec
win nych są wy cią ga ne kon se kwen -
cje a pa sa że ro wie za wsze są in for -
mo wa ni o dal szym lo sie ich skar gi.

(wt)

Kierowca – cham? Oj, zdarza się…
� O zachowaniach pasażerów i kierowców warszawskich autobusów można napisać elaborat. To właśnie w komunikacji publicznej wyłażą
na wierzch wszystkie nasze i nie nasze wady, kompleksy i żale.

ZTM
zapewnia też, że wszystkie
skargi są rozpatrywane,
wobec winnych są
wyciągane
konsekwencje
a pasażerowie zawsze są
informowani o dalszym
losie ich skargi.

Pa cjen to wi po świę ca oko ło pół
go dzi ny – w tym cza sie roz po -

zna je scho rze nie i po dej mu je
z nim wal kę. Od sta nu pa cjen ta

za le ży, czy bę dzie to uzdra wia nie
du cho we, ma gne ty za cja or ga nów
czy bez kr wa wa ope ra cja na cie le
astral nym. Dzię ki swo im umie -
jęt no ściom mo że spra wić, że
ustą pią wie lo let nie na wet scho -
rze nia zwią za ne z no wo two ra mi,
prze ro stem pro sta ty, za pa le niem
sta wów i reu ma ty zmem, bó lach
krę go słu pa, cho ro ba mi ukła du
ner wo we go czy pro ble mach
z krą że niem.

Gu il ler mo przyj mu je na war -
szaw skim Zaciszu, ale mo że ta -
kże przy je chać do pa cjen ta.

Za pi sy i in for ma cje co dzien nie
w godz. 9.00–19.00 pod nu me ra mi
te le fo nów (22) 679–22–47;
605–324–865 lub 605–177–007.

Wię cej in for ma cji: www.fi li -
pin skieuz dro wie nia.pl.

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel
� Guillermo Tavares, absolwent paramedycznego
i Technicznego Triniville Central College, Inc.
w Trynidadzie przez działania energetyczne potrafi
sprawić, by organizm zaczął pracować lepiej.
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We dług le śni ków wil ki w la -
sach po wia tu le gio now skie go nie
by tu ją na sta łe, lecz po ja wia ją się
okre so wo i od cho dzą. Wi du je się
ra czej po je dyn cze osob ni ki, wa -
ta hy się wła ści wie nie zda rza ją.
Skąd się wzię ły? Praw do po dob -

nie z Pusz czy Kam pi no skiej.
W Pol sce po pu la cja wil ków, swe -
go cza su nie mal cał ko wi cie wy tę -
pio nych – po za Biesz cza da mi
i Bia ło wie żą, po wo li się od ra dza.
Dzia ła nia zmie rza ją ce do re sty -
tu cji ga tun ku przy no szą sku tek.

Jesz cze w 2007 ro ku ży ło ich
w na szym kra ju za le d wie 380,
dziś licz ba do bie ga ty sią ca.
W po szu ki wa niu po ży wie nia wil -
ki wę dru ją zi mą na no we te re ny
i za czy na ją się po ja wiać tam,
gdzie kil ka lat te mu ich jesz cze
nie by ło. Prze wa żnie tyl ko okre -
so wo, ale z cza sem mo że się to
zmie nić. Wil ki od kil ku na stu lat
są pod ochro ną, a ich po ja wie nie
się w oko li cy jest rzad ko ścią. Le -
śni cy uspo ka ja ją, że zwie rzę ta te
nie są ani tro chę nie bez piecz ne.
Od wie lu lat nie by ło w Pol sce
przy pad ku ata ku wil ka na czło -
wie ka. Na wet tam, gdzie by tu ją
one sta łe i więk szych licz bach.

(wk)

źródło: W
ikipedia

Wilki wróciły do legionowskich lasów
� W okolicy Legionowa i Jabłonny pojawiły się wilki, które w naszych lasach są
niezwykłą rzadkością.




