
No właśnie kto? Przypomnijmy,
że zgodnie z planem ogłoszonym
zanim dworzec zaczęto budować,
jego administratorem miała być
miejska spółka KZB. Na początku
tego roku okazało się, że władze
miasta zdecydowały się dworzec
wraz z parkingiem wydzierżawić
prywatnemu operatorowi, który za-
robi na parkowaniu i komercyjnym
wynajmie powierzchni. Prawdopo-
dobnie przez następnych 20 lat, bo
na tyle ratusz chce podpisać umo-

wę. Na razie jednak nie został roz-
pisany nawet przetarg na wyłonie-
nie dzierżawcy. Urząd czeka bo-
wiem na zgodę współfinansującej
projekt strony szwajcarskiej na od-
danie zarządu nad obiektem w pry-
watne ręce.

Do tego czasu tymczasowym za-
rządcą dworca została… Miejska
Biblioteka Publiczna. Z jednej stro-
ny, to logiczne, bo przecież bibliote-
ka ma tu nową siedzibę – nowocze-
sną mediatekę, która zajmuje 60

procent powierzchni budynku.
Z drugiej jednak strony trudno się
oprzeć wrażeniu, że to sytuacja dość
kuriozalna, zwłaszcza w kontekście
istnienia KZB, które między innymi
w celu administrowania miejskimi
obiektami zostało powołane, a teraz
urzędnicy tłumaczą, że nie ma tam
odpowiednich kadr. Znaczy, że od-
powiednie kwalifikacje mają biblio-
tekarze?

Kadry to jedno, odrębna kwestia
to finanse, bo na razie wszystkie

koszty związane z dworcem będzie
ponosiło miasto. Pieniądze na ten
cel zostały niedawno decyzją Rady
Miasta przyznane bibliotece.

Na początek 124 tys. zł na utrzyma-
nie Multimedialnej Strefy Obsługi
Pasażera. Mediateka zajmie 2/3 po-
wierzchni budynku dworca, a mia-
sto zdaje sobie sprawę z wysokich

jej kosztów i jest w stanie je pokryć.
(…) Na parterze są powierzchnie
do wynajmu, które mają przynosić
dochody i zmniejszać koszty całego
obiektu.

Dworzec nie ma operatora, ale
nie ma też… kas biletowych. I być
może nie będzie. Zarówno Koleje
Mazowieckie, jak i obsługujący ko-
lejki SKM stołeczny Zarząd Trans-
portu Miejskiego nie planują otwar-
cia kas na legionowskim dworcu.
Tłumaczą, że są tu biletomaty, a bi-
let można kupić również w pociągu.
Kas nie uruchomi w Legionowie ta-
kże spółka PKP Intercity. – Uru-
chomienie kasy powierzymy zarząd-
cy dworca, który zostanie wyłoniony
w postępowaniu. Z żalem stwier-
dzam, że niestety żadna ze spółek
PKP nie jest zainteresowana pro-
wadzeniem kasy na dworcu w Le-
gionowie – mówi wiceprezydent
Piotr Zadrożny. (wk)
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Budynkiem zarządza biblioteka

Dworzec bez kas biletowych
� Dworzec otwarty. Pięknie. Ale jest kilka braków i kilka niewiadomych, w tym
najważniejsza: kto właściwie będzie nim zarządzał?

Uruchomienie
kasy powierzymy
zarządcy dworca, który
zostanie wyłoniony
w postępowaniu. Z żalem
stwierdzam, że niestety
żadna ze spółek PKP nie
jest zainteresowana
prowadzeniem kasy
na dworcu w Legionowie
– mówi wiceprezydent
Piotr Zadrożny.

Zatrudnimy
handlowców

do sprzedaży powierzchni
reklamowej 

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl



Wo kół te go blo ku by ło mnó -
stwo kon tro wer sji, czę sto po ja -
wia ło się py ta nie: „Mia sto ro bi
za de we lo pe ra, za miast bu do wać
miesz ka nia ko mu nal ne dla na -
praw dę po trze bu ją cych?” Nie da
się ukryć, że coś w tym jest.
Miesz kań ko mu nal nych bu du je
się w Le gio no wie za stra sza ją co
ma ło, a na ta ki lo kal cze ka się
w mie ście oko ło dzie się ciu lat. Co
nie zna czy, że bu do wa blo ku
na Pia skach nie ma sen su. Ma. Bo
prze cież po trze bu ją miesz kań nie
tyl ko ci naj go rzej upo sa że ni z do -
cho da mi po ni żej 882 zł 56 gr
na oso bę, ale i ci, któ rzy za ra bia ją
wię cej, ale na za kup lo kum
na wol nym ryn ku ich nie stać,
a ban ki od ma wia ją kre dy tu, bo

za trud nia ją się sa mi, pra cu ją
na za sa dzie umo wy o dzie ło al bo
cza so wych kon trak tów. Dla nich
bu do wa ny wła śnie blok jest szan -
są na wła sne miesz ka nie.

Ro ko wa nia obar czo ne plot ką
W blo ku, któ ry jest ak tu al nie

bu do wa ny, bę dzie 30 miesz kań,
a spo sób ich ofe ro wa nia na ryn ku
jest dość skom pli ko wa ny, po dob -
ny do te go, ja ki obo wią zy wał
przy po dob nej miej skiej in we sty -
cji na Su wal nej. W pierw szym
prze tar gu ofe ro wa ne są miesz ka -
nia po ce nach ryn ko wych, w dru -
gim po ce nie znacz nie ni ższej,
a gdy zo sta ną jesz cze wol ne lo ka -
le, ogła sza ne są ro ko wa nia, pod -
czas któ rych in dy wi du al nie ne go -

cju je się kwo tę za ku pu z pre zy -
den tem mia sta.

By ło nie mal oczy wi ste, że
zwłasz cza ta ostat nia pro ce du ra
zro dzi ma sę po dej rzeń. Po Le gio -
no wie krą żą le gen dy po wta rza ne
przez jed ną z miej sco wych ga zet,
że miesz ka nia po pre fe ren cyj nych
ce nach w po przed nio od da nych
do użyt ku miej skich blo kach ku -
pić mo gli tyl ko zna jo mi pre zy den -
ta, a ro ko wa nia od by wa ły się w je -
go sa mo cho dzie. Rzecz nicz ka ra -
tu sza Ta ma ra Myt kow ska uci na
ta kie spe ku la cje: – To wie rut na
bzdu ra.. Za rów no ogło sze nia
o prze tar gach, jak i li sta osób,
któ re na by ły nie ru cho mość, są
pu bli ko wa ne w In ter ne cie. Ka żdy
mo że przy stą pić do prze tar gu i li -

cy to wać miesz ka nie. Wy gry wa
ten, kto ofe ru je naj wy ższą ce nę.
To ca ła fi lo zo fia!

Pierw szy prze targ na miesz ka -
nia w blo ku na Pia skach już się
od był. Jak na le ża ło się spo dzie -
wać, za in te re so wa nie by ło nie -
wiel kie, bo po co ku po wać w ce -

nie nie wie le tyl ko ni ższej od tych,
ja kie ofe ru ją ko mer cyj ni de we lo -
pe rzy? Żad ne z 30 miesz kań nie

zo sta ło sprze da ne, za in te re so wa -
ni cze ka ją na dru gi prze targ, któ -
ry od bę dzie się 14 paź dzier ni ka.
Tam ce ny bę dą za pew ne ni ższe.
Ale praw dzi wą oka zją są ro ko wa -
nia, do któ rych doj dzie jed nak
tyl ko wte dy, gdy zo sta ną wol ne
lo ka le nie sprze da ne w prze tar gu.

(wk)
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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

Szansa na tanie mieszkanie. Dla kogo?
� Kto ma szansę na mieszkanie w budowanym właśnie przez miasto bloku na osiedlu Piaski?

Po Legionowie
krążą legendy
powtarzane przez jedną
z miejscowych gazet, że
mieszkania
po preferencyjnych
cenach w poprzednio
oddanych do użytku
miejskich blokach kupić
mogli tylko znajomi
prezydenta, a rokowania
odbywały się w jego
samochodzie.
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Za kła dy „Pod ko wa” w pod le gio -
now skim Mi cha ło wie za czę ły dzia -
łać w 1930 ro ku. Wcze śniej fir ma
za ło żo na przez in ży nie ra Ja na Fol -
ma na dzia ła ła od 1921 ro ku w So -
snow cu. Po prze nie sie niu w oko li -
ce Le gio no wa na po trze by „Pod -
ko wy” zbu do wa no na wet przy sta -
nek ko le jo wy o na zwie Po nia tów.

Po cząt ko wo głów nym pro duk -
tem no we go za kła du by ły… pod -
ko wy i wkrę ca ne w nie śru by, po -
tocz nie na zy wa ne ha ce la mi. Mia -
ły one za po bie gać śli zga niu się
ko ni na pod mo kłym lub ob lo dzo -
nym pod ło żu. Zu ży wa ły się szyb -
ko, więc czę sto trze ba by ło je wy -
mie niać. Na wet co kil ka dni. Za -
po trze bo wa nie by ło wiec du że,
na czym „Pod ko wa” ko rzy sta ła
i in te res krę cił się świet nie.

Z cza sem jed nak zna czą ca ro la
ko nia w pol skiej go spo dar ce się
zmniej sza ła, „Pod ko wa” szu ka ła za -
tem in ne go asor ty men tu pro duk -
cji. I zna la zła. W 1933 ro ku w Mi -
cha ło wie uru cho mia na zo sta ła szli -

fier nia szkieł optycz nych. „Pod ko -
wa” by ła pierw szą w Pol sce fa bry ką
te go ty pu w Pol sce! Spe cja li stę w tej
dzie dzi nie spro wa dzo no z Nie miec
bez zgo dy na szych i tam tej szych
władz. Z cza sem „Pod ko wa” sta ła
się dru gim po war szaw skich Pol -
skich Za kła dach Optycz nych pro -
du cen tem szkieł oku la ro wych
w kra ju. Od 1935 ro ku ja ko ofi cjal -

ną sie dzi bę sze fo stwo spół ki po da -
wa ło Le gio no wo, gdzie otwar to
przed sta wi ciel stwo han dlo we.

Ale „Pod ko wa” wciąż szu ka ła
no wych ob sza rów dzia łal no ści. Tuż
przed roz po czę ciem woj ny, w 1938
ro ku w Mi cha ło wie wy pro du ko wa -
no se rię prób ną dzie się ciu mo to cy -
kli na zwa nych Pod ko wa 98. Zbu do -
wa ny na wzór an giel skie go Ba ke ra

mo to cykl był ta ni i ma ło li tra żo wy.
Li cen cję od an giel skiej fir my Vil lers
wy ku pił in ży nier Adam Skal ski, któ -
ry też do sto so wał pro jekt do pol -
skich wa run ków. Pro duk cja ru szy ła
w lu tym 1939 ro ku. Do wrze śnia
z za kła du wy je cha ło od 100 do 150
eg zem pla rzy, z któ rych do dziś
prze trwa ło 21. Go to wy mi mo to cy -
kla mi pra cow ni cy je cha li w ko lum -
nie do skle pu Zo rel w War sza wie,
któ ry zaj mo wał się ich dal szą sprze -
da żą. Pierw szy prze jazd ko lum ny
mo to cy kli przez mia sto był po noć
w ży ciu ów cze sne go Le gio no wa

wiel kim wy da rze niem. Pięć Pod kó -
w98 sze fo stwo za kła du po da ro wa ło
woj sku. Pro duk cja nie osią gnę ła ni -
gdy ma so wej ska li. Pla ny ta kie uda -
rem nił wy buch woj ny.

We wrze śniu 1939 ro ku w bom -
bar do wa nej War sza wie zgi nął wła -
ści ciel fir my Jan Fol man. Za kład
prze ję li w za rząd Niem cy. „Pod ko -
wa” prze sta ła ist nieć w mar cu 1943
ro ku, gdy spło nął bu dy nek głów ny
za kła du. Resz tę za bu do wań znisz -
czy ła ofen sy wa ar mii so wiec kiej.
Dziś sto ją tu dom ki jed no ro dzin ne.

(wk)

Podkowa z Legionowa

Niezwykła historia przedwojennej firmy
� O balonach i namiotach z Legionowa słyszał zapewne każdy mieszkaniec miasta. Mało komu obiła się o uszy historia nieco mniej znanego,
choć bardzo słynnego, przedwojennego zakładu – „Podkowa” z Michałowa Reginowa.
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– Naj wa żniej sze dzia ła nia w ogro dach
w paź dzier ni ku to…?

– Sa dze nie. Więk szość drzew
i krze wów, zwłasz cza tych ku po -
wa nych z od kry ty mi ko rze nia mi,
po win no się sa dzić wła śnie te -
raz. Szcze gól nie do brze jest po -
sa dzić w tym mie sią cu ró że,
któ re zdą żą się uko rze nić
przed zi mą. Dla nich wy bie ra -
my miej sca sło necz ne i osło nię te
przed wia trem, z pod ło żem o du -
żej za war to ści próch ni cy. – A je śli
nasz ogród to nie ko niecz nie krze wy?

– Je śli wo li my by li ny, ro śli ny ce bu lo we
i jed no rocz ne, to ta kże do bry czas na za ję cie

się ni mi. Wie le ro ślin jed no rocz nych za -
kwit nie wcze śniej po zi mie, je śli po -

sie je my je je sie nią. Do po ło wy mie -
sią ca sa dzi my też nie któ re ro śli ny

ce bu lo we, a te, któ re nie po win -
ny zi mo wać – wy ko pu je my
i od po wied nio prze cho wu je -
my.

– A gdy już wszyst ko jest wy -
ko pa ne, po sa dzo ne i po sia ne?

– Wte dy po zo sta je na wo że -
nie. Pa mię taj my jed nak, że nie

wszyst kie na wo zy na da ją się
do uży wa nia je sie nią. Dlatego

najlepiej po wie rzyć swój ogród fa chow -
co wi. To nie praw da, że za trud nie nie ar chi -

tek ta kra jo bra zu zwią za ne jest z ogrom ny mi kosz ta mi.
Zy sku je my za to pew ność, że nasz ogród bę dzie miał pro -
fe sjo nal ną opie kę, ro śli ny bę dą dłu go cie szy ły oczy
a wszyst ko bę dzie się skła da ło na har mo nij ną ca łość.

Ogrody Tuszyńska
Projekty, zakładanie, pielęgnacja

ogrodów
607-617-744

Jak przygotować ogród do zimy?
� Październik w ogrodach to czas przygotowań do zimy. Z Justyną Tuszyńską, architektem krajobrazu, rozmawiamy o tym, co
zrobić, by nasze rośliny zdrowo przezimowały.



Fe no men skle pów z uży wa ną
odzie żą ro dził się u nas od po cząt -
ku lat 90. Nie od ra zu się przy ję ły,
bo Po la cy mu sie li po ko nać pew ną
psy cho lo gicz ną ba rie rę, by prze -
ko nać się, że ku po wa nie rze czy
uży wa nych wca le nie mu si być
świa dec twem „gor szo ści”. Nad te -
go ro dza ju punk ta mi cią ży ło
odium skle pów dla ubo gich. To się
już daw no zmie ni ło. W przy byt -
kach zwa nych po pu lar nie szma -
tek sa mi, lum pek sa mi, czy ciu cho -
lan da mi za opa tru ją się już nie tyl -
ko ci, któ rych nie stać na za ku py
w „nor mal nych” skle pach. Od kil -
ku lat śmia ło mo że my mó wić o se -
cond – hand'owym bo omie. Ku pu -
ją tu tak na praw dę wszy scy na wet
je śli szcze rze i otwar cie się do te -
go nie przy zna ją, na wet mo do wi
or to dok si, dla któ rych li czy się nie
met ka zna nej mar ki, ale ory gi nal -
ność. A, że ta jest dziś w ce nie,
więc szma tek sy prze ży wa ją praw -
dzi wy re ne sans po pu lar no ści.

W Le gio no wie po dob ne skle py
przy ję ły się bar dzo szyb ko i za -
wsze by ło ich wy jąt ko wo du żo.
Nie któ re szyb ko wpraw dzie pa da -
ły, in ne trwa ły, a dziś ta kże jest
ich u nas na wet jak na kra jo wą
nor mę wy jąt ko wo spo ro. Po dzie li -
ły się też, je śli cho dzi o ofe ro wa ny
asor ty ment. Oprócz ty po wych
skle pów ofe ru ją cych odzież
na wa gę al bo na sztu ki za bar dzo
ni ską ce nę, po wsta ły ta kże co raz
mod niej sze szma tek so we outle ty,
w któ rych mo żna ku pić ubra nia
mar ko we i nie zno szo ne za znacz -
nie ni ższą ce nę, niż ta, któ rą trze -
ba za pła cić w ga le rii han dlo wej.
Ta kie skle py w na szym mie ście ta -
kże są. Choć by bar dzo faj na Ra -
mo ne ska na ty łach sa mu na ro gu
So wiń skie go i Ka zi mie rza Wiel -
kie go al bo Bab ski Świat na Pił -
sud skie go mię dzy Rey mon ta i Ba -
to re go – obo wiąz ko wy przy sta nek
dla po lu ją cych na oka zję ta nich
ciu chów tak pre sti żo wych ma rek

jak Hil fi ger, La co ste, Ralph Lau -
ren, czy Za ra.

Ale ja naj bar dziej lu bię te kla -
sycz ne ciu cho lan dy z wie sza ka mi,
sto ja ka mi, ko sza mi, w któ rych
mo żna wy bie rać i prze bie rać
wśród ciu chów ró żnej ma ści
– lep szych i gor szych. W „mo ich”
skle pach za wsze znaj dę coś dla
sie bie lub ro dzi ny, a to bu ty dla
dzie ci, a wy grze ba nych w ko szach
t -shir tów dzie cię cych – a to z Zyg -
za kiem McQu eenem, a to z Dar -
them Va de rem, któ re tak uwiel -
bia mój sy nek, ni gdzie in dziej się
nie ku pi. Z „mo ich” szma tek sów
nie mal ni gdy nie wy cho dzę bez
ja kiejś ory gi nal nej zdo by czy. Któ -
re lu bię naj bar dziej?

Lumpingowy sport
w „Szmizjerce”

Przed 9.00 ra no w ka żdy czwar -
tek przed „Szmi zjer ką” na Ja giel -
loń skiej na otwar cie ocze ku je za -
wsze spo ry tłu mek. Do mi nu ją
ma my z dzieć mi, ale są też ele -
ganc kie pa nie w śred nim wie ku,
a cza sem tra fia ją się i pa no wie.
Tro chę to wy glą da jak ko lej ka
przed otwar ciem de li ka te sów
za cza sów PRL -u. Do „Szmi zjer -
ki” cho dzę naj czę ściej. Mo żna tu
zna leźć wszyst ko. Odzież sprze -
da je się tu na ki lo gra my. Sys tem
sprze da ży jest pro sty. Naj dro żej
jest w dniu do sta wy, czy li
w czwart ki – 59 zł za ki lo gram,
a w ka żdym ko lej nym dniu ce na

spa da o 10 zł. Naj ta niej jest w śro -
dy – 9 zł. Cza sem sa ma się z so bą
za kła dam, czy rzecz, za któ rą
chcę za pła cić ta niej, bę dzie jesz -
cze do ku pie nia na stęp ne go dnia.
Cza sa mi cze kam jesz cze dłu żej.
Cza sem wy gry wam i ła pię oka zję,
cza sem… wy gry wa kto in ny. Ta ki
„lum pin go wy” sport.

Te xland
Po są siedz ku w daw nym sa mie

„Spo łem” jest dru gi z mo ich ulu -

bio nych kla sycz nych szma tek sów
„Te xland”. Cza sem trze ba się na -
grze bać po ko szach i po roz glą dać
po wie sza kach, za nim w rę kę
wpad nie coś god ne go uwa gi. Ale
za to ja ka sa tys fak cja! Zda rzy ło
mi się tu ku pić nie mal ide al nie
iden tycz ny skó rza ny płaszcz, ja ki
no sił w „Ma trik sie” Ke anu „Neo”
Re eves prak tycz nie za bez cen.
Ale nie tyl ko ciu chy tu są. By wa ją

ozdo by, pły ty DVD, ksią żki, puz -
zle. Kie dyś ku pi łam ta kie z 2 ty -
się cy ele men tów. Nie bra ko wa ło
ani jed ne go! Tu taj ce ny li czy się
od sztu ki. Do sta wy są tak jak
w „Szmi zjer ce” w czwart ki i wte -
dy trze ba za pła cić 11 zł. Za ka żdą
sztu kę. Po tem co dzien nie ce na
spa da o 2 zł, aż do śro dy, kie dy
jak ła two po li czyć wszyst ko kosz -
tu ję zło tów kę.

Ta ki sam sys tem obo wią zu je
w bliź nia czym skle pie „Te xlan du”
w daw nym sa mie na So bie skie go
przy tar gu. Za opa trze nie, asor ty -
ment po dob ne, z tym tyl ko że do -
sta wy są we wto rek i wte dy ce na
wy no si 11 zł, zaś wszyst ko po zło -
tów ce mo żna ku pić w po nie dzia łek.

Gdzie jesz cze cho dzę?
Cza sem do Ba skin ki na 3-go

Ma ja obok księ gar ni i piz ze rii
Do mi nium. To wła ści wie ta ka hy -
bry da – część to wa ru mo żna ku -
pić na wa gę, a „lep sze” rze czy są
wy ce nia ne. Cza sem za sym bo licz -
ną zło tów kę mo żna tra fić praw -
dzi wy sza ło wy skarb, a ubra nia
wy ce nio ne mo żna ku pić za pół
ce ny. Po za tym prze mi ła jest tu
ob słu ga. Po dob ny sys tem obo wią -
zu je w po pu lar nym ciu cho lan dzie
na Pił sud skie go przy Pep co, ale
ja koś się w nim gu bię i ni gdy nie
wiem, co ile kosz tu je, czy jest
na wa gę, czy wy ce nio ne. Rza dziej
ostat nio za glą dam. Nie wszę dzie
by łam. Sły sza łam wie le do bre go
o „Ta nim świe cie” przy Ze grzyń -
skiej, ale ja koś do tych czas tam
nie za błą dzi łam. Ale po le caj cie
faj ne ciu cho lan dy, w któ rych sa mi
ro bi cie za ku py. Na ca łe szczę ście
fakt ro bie nia tam za ku pów prze -
stał być daw no wsty dli wą kwe stią.

(mk)

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

Legionowska ciucholandia

Szmateksy przeżywają renesans
� Legionowskie sklepy z tanią odzieżą przeżywają prawdziwy renesans popularności.

Od kilku
lat śmiało możemy
mówić o second
– hand'owym boomie.
Kupują tu tak naprawdę
wszyscy nawet jeśli
szczerze i otwarcie się
do tego nie przyznają,
nawet modowi ortodoksi,
dla których liczy się nie
metka znanej marki, ale
oryginalność
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Bu dy nek, w któ rym mie ści się
Car ska, jest pięk ny i sty lo wy. To
po zo sta łość po car skich ko sza -
rach. Gdy pra wie de ka dę te mu za -
czę ła tam dzia łać re stau ra cja, wy -
da wa ło się, że prze pis na suk ces
jest pew ny. Tym cza sem re stau ra -
cja ra dzi ła so bie ra czej mar nie.

Na ty le, że od wie dzi ła ją Mag da
Ges sler i prze pro wa dzi ła swo ją te -
le wi zyj ną „Ku chen ną re wo lu cję”.
Na ekra nach mo gli śmy wśród go -
ści przy by łych na po re wo lu cyj ne
otwar cie zo ba czyć wie lu lo kal nych
no ta bli, mie dzy in ny mi ów cze sne -
go sta ro stę Ja na Grab ca.

Re stau ra cja odży ła. Klien ci
mo że nie wa lą drzwia mi i okna mi,
ale jest ich we dle wła ści cie lek
znacz nie wię cej niż przed pro gra -
mem. Re stau ra cja jest wier na ide -
al ne mu dla kli ma tu i hi sto rii
miej sca me nu, na któ re skła da ją
się przede wszyst kim da nia kuch -

ni ro syj skiej. Czy li pe łen suk ces?
In te res się krę ci, ale wo kół te go,
czy jest do koń ca czy sty po ja wi ły
się ostat nio pew ne wąt pli wo ści.

W za byt ku no co wa li bez dom ni
Oka za ło się, że czynsz, ja ki wła -

ści ciel ki re stau ra cji pła cą obec nie
mia stu za 30-let nią dzie rża wę,
wy no si 172 zł, co jak na lo kal
o po wierzch ni 180 m2 wraz z 35-
aro wą dział ką wy da je się kwo tą
śmiesz nie ni ską. Wła ści ciel ki re -
stau ra cji Re na ta Fa bi jań czuk
i Be ata Bicz przy po mi na ją jed -
nak, że dro ga do te go, aby za go -
spo da ro wać daw ne ko sza ry na re -
stau ra cję by ła dłu ga i wy bo ista.
Gdy przej mo wa ły go od mia sta,
stan bu dyn ku był opła ka ny. Przez
kil ka na ście lat stał pu sty, no co wa -
li tam bez dom ni, w oknach nie
by ło szyb, tyn ki zdar te miej sca mi
do go łej ce gły, a pod ło ga dziu ra -
wa jak si to. Wła ści ciel ki przy zna -
ją, że czynsz jest ni ski, ale do wo -
dzą, że na re mon ty, wy mia nę da -
chu, do pro wa dze nie lo ka lu
do sta nu uży wal no ści wy da ły po -
nad 800 ty się cy zło tych, nie mó -
wiąc o in we sty cjach w wy po sa że -
nie. – Prze cież to nie jest na sza
wła sność, a nie mia ły śmy pew no -
ści, czy nam się uda, to na praw dę
by ło du że ry zy ko.

Jak to w po dob nych przy pad -
kach po ja wi ły się po dej rze nia, że
wła ści ciel ki Car skiej ko rzy sta ją
z pre fe ren cyj nych wa run ków dzię -
ki ukła dom z wła dza mi. One sa me
za prze cza ją, za prze cza ją też wła -

dze mia sta. Gdy Urząd Mia sta
w 2005 ro ku ogło sił prze targ
na wy dzie rża wie nie zruj no wa ne go
bu dyn ku, wy star to wa ły tyl ko
obec ne wła ści ciel ki Car skiej. – In -
nych chęt nych nie by ło, a mia sto
nie mia ło pie nię dzy na re mont
obiek tu. W su mie więc mia sto
zro bi ło do bry in te res. Gdy by nikt
się nie zgło sił, to ten pa miąt ko wy
bu dy nek da lej po pa dał by w ru inę
al bo się cał kiem roz le ciał – ar gu -
men tu je pre zy dent Smo go rzew ski.

I trud no od mó wić mu ra cji.
Grunt, że bu dy nek się ostał, że

po czte rech la tach od re wo lu cji
na dal jest tam smacz nie i kli ma -
tycz nie. Tyl ko, że gdy ra chu nek
za obiad prze kra cza czynsz, ja ki
wła ści ciel ki pła cą za wy na jem, to
jed nak tro chę za baw ne.

(wk)

Jaka jest cena za ratowanie zabytku?

Carska pod lupą
� Restauracja Carska najbardziej znana jest z kuchennej rewolucji, jaką przed
czterema laty przeprowadziła tam Magda Gessler. Ostatnio głośno o restauracji z racji
wątpliwości, czy czynsz, jaki płacą za dzierżawę właścicielki nie jest aby ciut za niski…

Właścicielki
przyznają, że czynsz jest
niski, ale dowodzą, że
na remonty, wymianę
dachu, doprowadzenie
lokalu do stanu
używalności wydały
ponad 800 tysięcy
złotych, nie mówiąc
o inwestycjach
w wyposażenie. – Przecież
to nie jest nasza
własność, a nie miałyśmy
pewności, czy nam się
uda, to naprawdę było
duże ryzyko.



Mo da re tro na mię dzy woj nie
i „ce le bry tów” z tam tych lat trwa
w naj lep sze, sku tecz nie pod sy ca na

przez po pu lar ny se rial „Bo do”.
Na fa li tej po pu lar no ści po wstał
spek takl mu zycz ny pe łen mię dzy -

wo jen nych szla gie rów fil mo wych,
ta kże wy ko ny wa nych przez Eu ge -
niu sza Bo do. W so bo tę 24 wrze -
śnia zo sta nie on wy sta wio ny w ra -
tu szu. Wi dzo wie usły szą naj pięk -
niej sze szla gie ry przed wo jen ne go
ki na w sce nicz nym kli ma cie ów -
cze snych ka wia re nek. Wy ko naw cy
przy po mną zna ne tan ga, fo xtro ty,
wal czy ki, naj więk sze szla gie ry Bo -
do: „Umó wi łem się z nią na dzie -
wią tą”, „Sex ap pe al” czy „Zim ny
drań”. Pio sen ki wzbo ga co ne zo -
sta ły scen ka mi ak tor ski mi i ko me -
dio wy mi, a ta kże kli ma tycz ny mi
cho re ogra fia mi.

Utwo ry -pe reł ki
– W spek ta klu „Bo do Ca fe” łą -

czy my trzy świa ty – po wszech nie
zna ne i lu bia ne pio sen ki fil mo we
z lat 30-tych po przed nie go stu le -
cia, po ry wa ją cą mu zy kę na ży wo
oraz ak tor skie scen ki w sty lu ka -
ba re tów mię dzy wo jen nych. W za -
sa dzie mo żna to na zwać te atra li -
zo wa nym kon cer tem. Utwo ry -pe -
reł ki za ara nżo wa ne na ze spół wo -
kal no -in stru men tal ny przez
Krzysz to fa Ko ło dzie ja oży wi łam
na wzór ope ret ki krót ki mi dia lo -
ga mi, ru chem sce nicz nym, ko stiu -
ma mi „z epo ki” oraz ele men ta mi

sce no gra fii – mó wi re ży ser ka i au -
tor ka sce na riu sza wi do wi ska Da -
nu ta Raj chel.

Po mysł zro dził się z do świad -
czeń ar ty stycz nych Da nu ty Raj -
chel – mez zo so pra nist ki, pe da go -
ga śpie wu, ani ma tor ki ży cia kul -
tu ral ne go i en tu zjast ki mu zy ki re -
tro. Z wiel kim mu zycz nym wy czu -
ciem roz wi jał go Krzysz tof Ko ło -
dziej, któ ry współ two rzył ara nża -
cje, a ta kże przy go to wał ze spół
do wy stę pów. Trzon in stru men tal -
ny wy ko naw ców sta no wi ze spół
Tan go Stan Qu in tet, zna ny z nie -
zwy kle uda nych in ter pre ta cji tang
Asto ra Piaz zol li. Brzmie nie ze -
spo łu wzbo ga ci ło się o in stru men -
ty per ku syj ne i for te pian jaz zu ją -
cy. Za po wia da się no stal gicz ny
wie czór z nie śmier tel ny mi prze -
bo ja mi. Obec ność obo wiąz ko wa!

(wk)

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

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.

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

Bodo w kawiarni

Wieczór z nieśmiertelnymi przebojami
� W kawiarni, ale takiej nieprawdziwej, bo zaaranżowanej na scenie. 24 września w sali widowiskowej miejskiego
ratusza spektakl muzyczny retro „Bodo Cafe”.

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

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

Elektryk 506-506-006

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

·Kancelaria radcy prawnego z siedzibą
w Warszawie specjalizująca się w prawie
rodzinnym i cywilnym z powodzeniem prowadzi
sprawy o rozwód, separację, alimenty, ustalenie
kontaktów, podział majątku, sprawy dot.
nieruchomości. Zapisy telefoniczne od pn. do pt.
pod numerem telefonu: 502-250-650 oraz
kontakt@kancelariastrzalkowska.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

DAM PRACĘ
·PANÓW DO PRAC PORZĄDKOWYCH NA
BUDOWIE 692-343-587
·PILNIE Panie do sprzątania po budowie:
664-913-624

Przedszkola na Bemowie i Białołęce
zatrudnią nauczycieli. Oferujemy pracę

na pełny etat, na podstawie umowy
o pracę w nowoczesnych placówkach

przedszkolnych. Poszukujemy
nauczycieli wychowania

przedszkolnego, którzy lubią swój zawód
i wykonują go z pasją. Wymagamy, aby

osoba miała ukończoną pedagogikę
wczesnoszkolną lub przedszkolną.
Zatrudnienie od 1 października i od

1 listopada 2016 roku. Proszę
o nadsyłanie aplikacji z zaznaczeniem

preferowanej lokalizacji (Białołęka i/lub
Bemowo). CV:

dyrektor@naszeananasy.pl

Przedszkole na Białołęce poszukuje
nauczyciela zajęć rytmicznych

w wymiarze 3 zajęć półgodzinnych raz
w tygodniu, godziny i dzień do ustalenia.

CV: dyrektor@naszeananasy.pl

·Restauracja Ratusz w Legionowie
poszukuje – kelnerów i kelnerek, pomoc
kuchni, kucharza samodzielnego – CV
prosimy przesyłać na adres email
msaturski@gmail.com
·SPRZĄTANIE W EKIPIE MOBILNEJ
– WARSZAWA I OKOLICE – DOCZYSZCZANIE
POSADZEK – DYSPOZYCYJNYCH. ZAROBKI DO
3500 ZŁ NETTO. TEL. 510-284-239

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

ANTYKI
·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
·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666



Cho dzi o to, że na osie dlu dzia -
ła ją aż trzy sa lo ny gier otwar te 24
go dzi ny na do bę. Do te go otwar ty

dłu go w no cy bar, w któ rym ta kże
są au to ma ty i ca ło do bo we de li ka -
te sy, w któ rych no cą sprze da je się
prak tycz nie tyl ko al ko hol.

Miesz kań cy na rze ka ją na ha łas
w po bli żu miej sco wych przy byt ków
noc nych roz ry wek, śmiet nik zo sta -
wia ny przez ama to rów kon sump cji
na po jów wy sko ko wych „na miej -
scu” pod skle pem. „Dla cze go z Os.
Mło dych ro bi się get to? (…) Au to -
mat na au to ma cie (bez kon tro li)
(…) Po li cja ow szem by wa na tym

osie dlu, ale prze je dzie sa mo cho -
dem, na wet no sa nie wy sa dzi,
przy skle pie pi ją na tzw. hej nał,
a ra dio wóz je dzie da lej (…) Są
awan tu ry, bi ja ty ki, na ka me rze mo -
żna zo ba czyć. (…) Bo imy się o sie -
bie, dzie ci” – ska rży się jed na
z miesz ka nek na ofi cjal nym por ta -
lu in for ma cyj nym mia sta.

Co na to wła dze?
Pre zy dent Smo go rzew ski od po -

wia da, że wła ści wym do nad zo ru
dzia łal no ści sa lo nów gier jest na -
czel nik urzę du cel ne go oraz po li -
cja. Pod kre śla, że ani pre zy dent,
ani ra da mia sta nie ma ją upraw -
nień do kon tro li tych miejsc, tym
bar dziej do za my ka nia ty chże

punk tów. A co z za wia do mie nia mi
o awan tu rach, nad uży wa niu al ko -
ho lu w miej scach pu blicz nych?
Rzecz nicz ka le gio now skiej po li cji
Emi lia Ku li gow ska mó wi:
– Na Osie dle Mło dych po li cja
wzy wa na jest czę sto. W re jo nie ca -
ło do bo wych de li ka te sów in ter wen -
cje są częst sze niż gdzie in dziej.
Na to miast je śli cho dzi o sa lo ny
gier, sy gna ły o ich ucią żli wo ści są
ra czej spo ra dycz ne, a na ich
umiej sco wie nie nie ma my wpły wu.

Fak tycz nie, sa mo rzą dy, któ re
pró bo wa ły licz bę i umiej sco wie nie
sa lo nów re gu lo wać, np. uchwa la -
jąc ich mi ni mal ną od le głość
od szko ły, prze gry wa ły po tem
w są dach, bo uchwa ły oka zy wa ły
się nie zgod ne z usta wą ha zar do -
wą. Z dru giej jed nak stro ny usta -
wa o grach ha zar do wych, choć wy -
ma ga za łą cze nia do wnio sku
o udzie le nie kon ce sji na pro wa -
dze nie ka sy na gry po zy tyw nej opi -
nii ra dy gmi ny o lo ka li za cji, nie
za wie ra ge ne ral nych za sad lo ka li -
za cji te go ty pu obiek tów. Pre zy -
dent obie cu je, że zdo pin gu je za -
rów no po li cję, jak i straż miej ską
do uwa żniej sze go pa tro lo wa nia
osie dla i po pra wy bez pie czeń stwa.

Cóż po zo sta je, trzy ma my
za sło wo.

(wk)

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

Awantury, bijatyki, automaty bez kontroli

Las Vegas na Osiedlu Młodych
� Czytelnicy z Osiedla Młodych alarmują, że w ich okolicy rozpanoszyły się salony gier i całodobowe sklepy
z alkoholem. – Komu tak bardzo zależy na tym, żeby z Osiedla Młodych zrobić Las Vegas? – pyta ironicznie
mieszkaniec osiedla w liście do prezydenta Romana Smogorzewskiego.

Na Osiedle
Młodych
policja wzywana jest
często. W rejonie
całodobowych
delikatesów interwencje
są częstsze niż gdzie
indziej. Natomiast jeśli
chodzi o salony gier,
sygnały o ich uciążliwości
są raczej sporadyczne,
a na ich umiejscowienie
nie mamy wpływu
– mówi Emilia Kuligowska
z legionowskiej policji.




