
Napięta sytuacja w „Trójce” trwa-
ła od kilku miesięcy, choć początko-
wo nieporozumienia zamiatane by-
ły przez dyrekcję pod przysłowiowy
dywan. Przed rozpoczęciem obec-
nego roku szkolnego szkoła stanęła
jednak w obliczu kryzysu, którego
nie dało się już dłużej ukrywać.
Część nauczycieli zwolniła się z pra-
cy, inni poprosili o urlopy, a więk-
szość tych, którzy pozostali, znajdo-
wała się w otwartym konflikcie z dy-
rektor Janicką. O sytuacji w szkole
nauczyciele i inni pracownicy pla-
cówki poinformowali władze mia-
sta, podkreślając, że nie widzą mo-
żliwości dalszej współpracy z obec-
ną dyrekcją. Zarzucali dyrektor Ja-
nickiej stosowanie mobbingu, lek-
ceważenie problemów, a także pu-
bliczne podważanie autorytetu, ob-
raźliwe wyzywanie w obecności ro-
dziców i uczniów.

Zła passa
Inna sprawa, że „Trójka” w ogó-

le nie ma najlepszej passy, wyjąt-
kowo często dochodziło tam ostat-
nio do co najmniej niepokojących
incydentów. Głośna była sprawa
jednej z nauczycielek, która pro-
wadziła lekcje pod widocznym
wpływem alkoholu, w czerwcu
podczas akademii z okazji zakoń-
czenia roku szkolnego zemdlała
czwórka uczniów. Dyrekcja, wyjąt-
kowo niefortunnie, tłumaczyła, że
dzieci przyszły do szkoły bez śnia-
dania, pomijając fakt, że uroczy-
stość odbywała się w trakcie upa-
łów w słabo wietrzonej sali gimna-
stycznej. Rodzice próbowali także
nagłośnić fakty prześladowania
niektórych uczniów (w tym niepeł-
nosprawnych) przez szkolnych ko-
legów, przypadki pobić. Szkoła te
sprawy także zamiatała pod dy-

wan, a władze miasta długo pozo-
stawały bierne. Wiceprezydent
Piotr Zadrożny wielokrotnie pod-
kreślał, że ma zaufanie do dyrek-
tor Janickiej.

Dopiero, gdy do ratusza wpły-
nęło pismo grupy nauczycieli
i pracowników administracji in-
formujące o nieprawidłowościach,
w lipcu odbyło się spotkanie władz
miasta z kilkoma nauczycielami,
a następnie Urząd Miasta prze-
prowadził w szkole kontrolę
i podjął próbę mediacji. Bezsku-
teczną. Pojawiły się kolejne pisma
nauczycieli, a potem kontrole
z inspekcji pracy oraz z kurato-
rium. Sytuacja stawała się coraz
bardziej napięta, a część zdezo-
rientowanych rodziców przepisy-
wała dzieci do innych szkół.

Pod koniec września z inicjaty-
wy rady rodziców, również nega-

tywnie opiniującej pracę dyrekcji,
odbyło się spotkanie poświęcone
sytuacji w szkole z udziałem na-
uczycieli, dyrektor Janickiej i licz-
nie przybyłych rodziców.

Nauczyciele powtórzyli zarzuty
wobec dyrektorki – mówili o bra-
ku szacunku, krzyku, zastrasza-
niu, poniżaniu pracowników. At-
mosfera była burzliwa. Dyrektor
Katarzyna Janicka odpierała za-
rzuty, pod którymi podpisało
się 70% pracowników, twierdząc
że są nieprawdziwe, a konflikt wy-
nika z faktu, że nauczyciele nie są
w stanie sprostać wysokim wyma-
ganiom, jakie ona jako dyrektor
przed nimi stawia. Część rodzi-
ców poparło jej stanowisko, więk-
szość jednak opowiedziała się
po stronie protestującej kadry.

Patową i niezdrową sytuację po-
stanowiły w końcu przeciąć wła-

dze miasta, wszczynając procedu-
rę odwoławczą w stosunku do dy-
rektor Janickiej. Prezydent miasta
wystąpił do kuratorium o przed-
stawienie opinii na temat pracy
dyrekcji. Kuratorium wydało jed-
nak opinię negatywną w sprawie
odwołania dyrektora w czasie ro-
ku szkolnego. Co więcej sporzą-
dzona na wniosek urzędu opinia
prawna potwierdziła, że nie ma
podstaw do odwołania dyrektora.
jak więc rozwiązać sytuację? – 3
października zastępca prezydenta
Piotr Zadrożny zawarł z dyrektor
szkoły kontrakt, zobowiązujący ją
m.in. do przedstawienia harmono-
gramu działań ukierunkowanych
na poprawę atmosfery pracy
w szkole oraz wypracowania z ra-
dą pedagogiczną porozumienia.
Niewypełnienie zapisów kontrak-
tu będzie skutkowało rezygnacją
pani dyrektor – informuje rzecz-
niczka ratusza Tamara Mytkow-
ska. Czy ów kontrakt rzeczywiście
poprawi sytuację w „Trójce”? To
się zapewne niebawem okaże.

(wk)

Wyzwiska i mobbing w podstawówce?
� Napięta sytuacja w legionowskim Zespole Szkół nr 3 znalazła w końcu swój finał. Ratusz odwoła z funkcji dyrektor szkoły Katarzynę Janicką.
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Czy dyrektor Katarzyna Janowska zostanie odwołana?
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Je śli oczy wi ście wszyst ko do brze
pój dzie. A że pój dzie do brze, obie -
cu je sam pre zy dent Ro man Smo -
go rzew ski. W przy szłym ro ku chce
nie tyl ko wy re mon to wać bo isko,

ale ta kże wy bu do wać w po bli żu
na pu stym pla cu no we, a przy oka -
zji utwo rzyć w tym miej scu si łow -
nię ple ne ro wą. Świet ny po mysł.
Wpraw dzie ta kich miejsc jest jesz -

cze kil ka, choć by przy par ku Ja na
Paw ła II al bo mię dzy blo ka mi 8
i 21 na Ja giel loń skiej. Pre zy dent
obie cu je, że i te bo iska do cze ka ją
się re mon tu, choć ra czej nie

w przy szłym ro ku. Gdy bym był zło -
śli wy, na pi sał bym, że z re mon tem
ra dzę się śpie szyć za nim pre zes
Ro siak za miast bo iska wci śnie
przy Zwy cię stwa no wy blok, tak jak
to się sta ło przy Bro niew skie go.
Tam bo isko też stra szy ło i re mon tu
się nie do cze ka ło, aż w koń cu po -
szło pod „za gęsz cze nie”.

(wk)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

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

Zatrudnimy
handlowców

do sprzedaży powierzchni
reklamowej 

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

Nadchodzą zmiany

Koniec straszydła przy Zwycięstwa
� Na osiedlu Sobieskiego przy ulicy Zwycięstwa straszy od jakiegoś czasu
zaniedbane boisko. W przyszłym roku przestanie straszyć.

13 wrze śnia o godz. 17, po za -
koń cze niu pra cy na bu do wie
na Wo li, 28-let ni Mar cin Po rę ba
za te le fo no wał do na rze czo nej in -
for mu jąc, że jest na sta cji PKP
Ka sprza ka i la da mo ment wró ci
do do mu. Czas po wro tu znacz nie
się przed łu żył i prze ra żo na dłu gą
nie obec no ścią na rze czo ne go ko -
bie ta zgło si ła je go za gi nię cie. In -
ter net za wrzał, Mar ci na Po rę by
za czę li szu kać wszy scy. Po sty o je -
go za gi nię ciu by ły udo stęp nia ne
przez lo kal ne i war szaw skie por -
ta le, ogło sze nia ze zdję ciem po -
szu ki wa ne go po ja wi ły na klat kach
scho do wych le gio now skich blo -

ków. Po kil ku na stu dniach nie -
obec no ści Mar cin Po rę ba zja wił
się w do mu.

– W ostat nim ty go dniu wrze -
śnia Mar cin Po rę ba wró cił do do -
mu ca ły i zdro wy – in for mu je
pod kom. Emi lia Ku li gow ska
z Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Le gio no wie – Mę żczy zna wie -
dział, że jest po szu ki wa ny. Po li -
cjan ci za trzy ma li go pod czas ru ty -
no wej kon tro li po za wo je wódz -
twem ma zo wiec kim, jed nak
z uwa gi na proś bę pa na Po rę by
wię cej in for ma cji nie mo gę udzie -
lić – do da je Ku li gow ska.

(mk)

Odnaleziono Marcina Porębę
� Po trwających blisko pół miesiąca poszukiwaniach 28-
letni mieszkaniec Jabłonny został odnaleziony.

Takich miejsc
jest jeszcze kilka, choćby
przy parku Jana
Pawła II albo między
blokami 8 i 21
na Jagiellońskiej.
Prezydent obiecuje, że i te
boiska doczekają się
remontu, choć raczej nie
w przyszłym roku.
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Od da ny nie daw no do użyt ku
dwo rzec w Le gio no wie za stą pił
wsty dli wy ba rak. Ale ten wca le
nie słu żył za na miast kę „dwor ca”
od za wsze. Choć młod szym mo -
gło by się tak wy da wać, bo kon te -
ner po sta wio ny w la tach 80. ja ko
pro wi zor ka, oka zał się – jak to
z pol ski mi pro wi zor ka mi czę sto
by wa – wy jąt ko wo trwa ły. Wcze -
śniej stał w tym miej scu cha rak te -
ry stycz ny zie lo ny drew nia ny bu dy -

nek z krzy wą, trzesz czą cą pod ło -
gą. W je dy nym cia snym po miesz -
cze niu by ła ka sa bi le to wa (jak
wia do mo, w dzi siej szym „wy pa -
sio nym” dwor cu jej nie ma), wi -
siał wiel ki roz kład jaz dy (dzi siaj
mam nie dzia ła ją ce elek tro nicz ne
wy świe tla cze), sta ły ław ki słu żą ce
ja ko po cze kal nia. W dwóch
okien kach, z któ rych czyn ne by ło
naj czę ściej tyl ko jed no, ku po wa ło
się kar to ni ko we bi le ty z cha rak te -
ry stycz ną „dziur ką”. Kie dy bu dy -

nek był już w tak złym sta nie, że
gro ził za wa le niem, po szedł
do roz biór ki, a w je go miej scu
„chwi lo wo” – czy li na ja kieś 30 lat
– sta nął ów wspo mnia ny na wstę -
pie kon te ner. Wła dze za mie rza ły
dwo rzec bu do wać, ale pla ny cią -
gle od kła da no, zresz tą nie by ło to
wca le pierw sze za stęp stwo
na przy sło wio wą „chwil kę”, bo
w swo jej hi sto rii na sze mia sto
prze ży ło trzy bu dyn ki dwor co we
i kil ka pro wi zo rycz nych.

Ma ła, sen na sta cja
Pierw szy dwo rzec sta nął w dzi -

siej szym Le gio no wie w 1877 ro ku.
Wte dy sta cja na zy wa ła się jesz cze
Ja błon na i za trzy my wa ły się
na niej po cią gi Ko lei Nad wi ślań -
skiej wio dą cej z Kow la (na obec -
nej Ukra inie) do Mła wy. Bu dy -
nek sta cyj ny był nie wiel ki jed no -
pię tro wy, drew nia ny z cha rak te ry -
stycz ny mi zdo bie nia mi w sty lu
wiej skim. Obok sta ła wie ża ci -
śnień oraz par te ro wy bu dy nek
po moc ni czy (ro ze bra ny w 1998
ro ku). Przez pierw sze pięt na ście
lat ma lut ki dwo rzec zda wał eg za -
min zna ko mi cie. Sta cja by ła ma ła,
sen na ob słu gi wa ła głów nie let ni -
ków przy je żdża ją cych do Ja błon -
ny i na let ni sko Gu cin.

Le gio no wo i Le gio nó wek
Gdy w 1892 ro ku na te re nie

dzi siej sze go Le gio no wa zlo ka li -
zo wa ny zo stał du ży car ski gar ni -

zon z trzy ty sięcz ną za ło gą,
na sta cji za czął się praw dzi wy
ruch, tym bar dziej że zbu do wa na
zo sta ła ta kże tra sa do Ze grza.
Bu dy ne czek dwor co wy pę kał
w szwach, ale prze trwał aż
do 1915 ro ku, kie dy to wy co fu ją -
ce się od dzia ły ro syj skie go spa li -
ły. Rok póź niej Niem cy od da li
do użyt ku pro wi zo rycz ny bu dy -
nek, któ ry prze trwał na stęp ne
dwa dzie ścia lat. Mie ści ły się
w nim biu ra za wia dow cy sta cji,
dy żur ne go ru chu oraz bu fet.
Za po cze kal nię słu żył zaś oso bo -
wy wa gon ko le jo wy. Sta cja jed -
nak ca ły czas no si ła na zwę Ja -
błon na, do pie ro w 1934 ro ku zo -
sta ła zmie nio na na Le gio no wo.
Nie ba wem po wsta ły też dwie ko -
lej ne sta cje w na szym mie ście:
Przy sta nek Le gio no wo i Le gio -
nó wek (dziś Le gio no wo Pia ski).

No wo cze sność wy sa dzo na
w po wie trze

Ruch ko le jo wy w mie ście sta le
rósł, więc sta ra niem władz w koń -
cu lat 30. zbu do wa ny zo stał no wy
dwo rzec – je den z no wo cze śniej -
szych w ów cze snej Pol sce. Zo stał
wznie sio ny w du chu ar chi tek tu ry
funk cjo na li zmu. Wy ró żnia ły go
geo me trycz ne bry ły, klin kie ro we
okła dzi ny, cen tral ne ogrze wa nie.
W bu dyn ku mie ści ła się re stau ra -
cja i kiosk „Pol skie go To wa rzy -
stwa Księ gar ni Ko le jo wych”
Ruch, w któ rym mo żna by ło ku -

pić pocz tów ki z wi do ka mi Le gio -
no wa. Na to miast je go otocz nie
oświe tla ły praw dzi wie wiel ko -

miej skie la tar nie, tak zwa ne „pa -
sto rał ki”.

Pod czas woj ny w gma chu dwor -
ca dzia ła ła re stau ra cja Al fon sa
Graj ner ta, któ ra ja ko jed na z nie -
licz nych w Le gio no wie po sia da ła
wła sny te le fon. W paź dzier ni -
ku 1944 ro ku wy co fu ją cy się żoł -
nie rze nie miec cy wy sa dzi li dwo -
rzec w po wie trze.

Po woj nie, pod ko niec lat 40.
ko lej po sta wi ła trze ci w hi sto rii
Le gio no wa bu dy nek dwor co wy
– ów zie lo ny stan dar do wy drew -
nia czek, któ ry pa mię tam z dzie -
ciń stwa. No a te raz ma my naj -
now szy dwo rzec. Ty le że za miast
re stau ra cji jest bi blio te ka, a te go,
co po win no być na dwor cu, nie
ma. Ale jest wresz cie i miej my na -
dzie ję, że nikt go nie spa li, ani nie
wy sa dzi w po wie trze jak to z po -
przed ni mi na szy mi dwor ca mi by -
wa ło.

(wk)

Wybuchowa historia miasta

Sześć dworców w Legionowie
� Legionowska kolej miała w swej historii kilka budynków dworcowych. O ich dziejach opowiada wystawa otwarta
pod koniec września w miejskim Muzeum Historycznym. Warto pokrótce te dzieje przypomnieć.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Pierwszy
dworzec stanął
w dzisiejszym Legionowie
w 1877 roku. Wtedy stacja
nazywała się jeszcze
Jabłonna i zatrzymywały
się na niej pociągi Kolei
Nadwiślańskiej wiodącej
z Kowla (na obecnej
Ukrainie) do Mławy.

Peron stacji kolejowej w Legionowie, ok. 1936 r. Dworzec w Legionowie w latach 60.
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Dzi wi fakt, że mi mo wol nych
i na ra zie dar mo wych miejsc
na wie lo po zio mo wym par kin gu
wciąż za sta wio na sa mo cho da mi
jest ca ła ram pa ko le jo wa od stro -
ny Szwaj car skiej. Są na jej skra ju
wy ty czo ne miej sca do par ko wa -

nia, ale sa mo cho dy sto ją sznu rem
przy sa mych to rach. Nie któ re
z za mon to wa nych na ram pie
ogra nicz ni ków zo sta ły wy rwa ne,
a sa mo cho dy sto ją tu przez ca ły
dzień, bo kie row cy par ku ją
z przy zwy cza je nia. Do nie daw na

mo gli to ro bić bez kar nie, ale
w ostat ni week end wrze śnia ko lej
usta wi ła wresz cie daw no za po wia -
da ne zna ki za ka zu za trzy my wa nia
się. Zna ki ow szem sto ją, ale kie -
row cy par ku ją na dal. Le gio now -
ska straż miej ska pó ki co roz po -

czę ła ak cję in for mu ją cą kie row -
ców o za ka zie po zo sta wia nia au ta
w tym miej scu, groź bie man da tu
w wy so ko ści 100 zł i jed ne go
punkt kar ne go.

– Bę dzie my in for mo wać kie -
row ców o no wych zna kach i za -
chę cać do po zo sta wia nia aut
na par kin gu wie lo po zio mo wym,
na któ rym dwa gór ne po zio my
ma ją bar dzo du żo wol nych miejsc
– mó wi ko men dant stra ży Ry szard
Gaw kow ski. Za po wia da jed no cze -
śnie, że od po ło wy paź dzier ni ka
ta ry fy ulgo wej dla par ku ją cych
na ram pie już nie bę dzie.

Kul tu ra par ko wa nia
Nie zna czy to wca le, że par kin -

go wa sa mo wol ka w oko li cy się
skoń czy. Po prze ciw nej stro nie to -
rów nie jest wca le le piej. Lu dzie
wciąż zo sta wia ją sa mo cho dy
na ca ły dzień na oko licz nych uli -
cach, gdzie tyl ko się uda i zna le -
zie nie wol ne go miej sca gra ni czy
z cu dem. Cza sem na przy dwor co -
wej uli cy Ko ściusz ki kie row cy blo -
ku ją ca ły chod nik, zmu sza jąc
mat ki z wóz ka mi do przej ścia
środ kiem uli cy. To ko lej ny przy -
kład kul tu ry par ko wa nia, któ ra
w na szym mie ście wo ła o po mstę
do nie ba. Bo prze cież ta kie kwiat -
ki wca le nie są rzad ko ścią. Lu dzie

par ku ją na ście żkach ro we ro -
wych, traw ni kach, „ko per tach”,
miej scach prze ciw po ża ro wych,
zaj mu ją dwa miej sca par kin go we
sta jąc na środ ku li nii. Sło wem

kom plet na sa mo wol ka. Kil ka
przy kła dów na na szych zdję ciach.
Wię cej zna leźć mo żna na przy -
kład na fa ce bo oko wym pro fi lu
„Mi strzo wie par ko wa nia Le gio -
no wo i oko li ce”, któ ry tro pi po -
dob ne przy pad ki. Zrób my coś
z tym, pięt nuj my ta kich „mi -
strzów” i ama to rów par ko wa nia
gdzie po pad nie. To wca le nie jest
mar gi nal ny pro blem.

(wk)
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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

Parkowanie po legionowsku

Kompletna samowolka
� Parking przy dworcu został otwarty już jakiś czas temu, ale sytuacja z parkowaniem
niewiele się poprawiła. Dziwne?

Ludzie
wciąż zostawiają
samochody na cały
dzień na okolicznych
ulicach gdzie tylko się
uda i znalezienie
wolnego miejsca
graniczy z cudem.
Czasem kierowcy blokują
jak na naszych zdjęciach
z przydworcowej ulicy
Kościuszki cały chodnik,
zmuszając matki
z wózkami do przejścia
środkiem ulicy.



Uwiel biam piz zę, więc za ma -
wiam czę sto i wszę dzie, gdzie tyl -
ko je stem. Naj lep szą ja dłem
w Ne apo lu za mniej niż 10 Eu ro,
ale i w na szym mie ście są
na szczę ście miej sca, w któ rych
piz za na praw dę jest piz zą. Cza -
sem na wet bar dzo do brą. Po zwo -
lę za tem so bie nie skrom nie oce -
nić te le gio now skie piz ze rie, któ -
re ja ko ta ko znam.

Da Gras so, Si wiń skie go 2
Omi ja nie sie ció wek sze ro kim

łu kiem jest w do brym to nie. Po -
nie kąd słusz nie, ale sęk w tym, że
wśród piz ze rii te sie cio we do mi nu -
ją. W le gio now skim Da Gras so
piz ze rzy ma ją lep sze i gor sze dni,
go rzej, że po dob nie jest z ob słu gą.
Klient mo że się tu mo men ta mi
po czuć jak in truz, mo że to na fa li
no stal gii za PRL? Sam lo kal nie -
zbyt ob szer ny i przy tul ny, le piej
za ma wiać te le fo nicz nie niż wy brać
się tam na ro man tycz ny wie czór.
W su mie więc do po praw ki, choć
w te lep sze dni na piz zę nie mo żna

na rze kać. Do brze pod pie czo ne
cia sto, du ży wy bór kom po zy cji,
świet nie zro bio ne so sy (w do dat ku
gra tis). Ale by wa też, że piz za po -
da wa na jest al bo pra wie zim na, al -
bo ewi dent nie za dłu go prze trzy -
ma na w pie cu. Do po praw ki są też
za mó wie nia te le fo nicz ne wy jąt ko -
wo czę sto my lo ne. Ce ny dość przy -
stęp ne: pod sta wo wa du ża mar ge ri -
ta (42 cm) – 19,90 zł. Naj dro ższe
kom po zy cje nie prze kra cza ją 40 zł.

Te le piz za, Rey mon ta 12/16
Ko lej na sie ciów ka z usta lo ną

mar ką, nie ste ty le gio now ski lo kal
jest za le d wie śred ni. Ser wu ją tu
piz zę bar dziej w sty lu ame ry kań -
skim niż śród ziem no mor skim, ale
to aku rat mo gło by być atu tem.
Gdy by tyl ko kla sycz ne cia sto by ło
mniej gu mo wa te i po trak to wa ne
so lą. Jest dziw ne, pa pie ro we i bez
sma ku. No a na piz zy tro chę wie je
pust ką, nie roz piesz cza ją tu nad -
mia rem skład ni ków. Le piej tu za -
ma wiać niż jeść na miej scu, bo
wnę trze i ma ło przy tul ne, i urzą -

dzo ne w sty lu „jedz i spa daj”.
Ogrom ny plus to ob słu ga. Mi ło,
grzecz nie. Do sta wa szyb ka, wszyst -
ko się zga dza, żad nych nie po ro zu -
mień. Ce ny? Nie co wy ższe niż
u kon ku ren cji. Za „go łą” du żą (38
cm) mar ge ri tę trze ba za pła cić
– 37,90 zł, a naj dro ższe du że kom -
po zy cje kosz tu ją pra wie 60 zł.
Z tym tyl ko, że pro mo cje są bar -
dzo czę ste, a pra wie za wsze mo żna
ku pić dwie piz ze w ce nie jed nej.

Gu sto Do mi nium, 3 Ma ja 22
Dla mnie nie spo dzian ka, mi ło

tam pójść. Choć pa wi lo nik ma ło
wy szu ka ny, to wnę trze cał kiem
przy jem ne, urzą dzo ne z gu stem,
choć bez sza leństw, a i ogró dek
bar dzo przy tul ny od gro dzo ny
od uli cy blusz czem. No a piz za?
Za ska ku ją co do bra: świe żość, świe -
żość i jesz cze raz świe żość. To się
czu je – świe że pie czar ki, po mi do ry,
be kon na pew no nie z re cyc lin gu.
Cia sto cien kie przy jem nie chru pią -
ce, w wer sji su per gru bej nie co
mdła we, ale ogól nie le piej niż przy -

zwo ite. Mi ło tu po sie dzieć, ale i za -
mó wić war to. Za mó wie nia te le fo -
nicz ne re ali zo wa ne względ nie szyb -
ko i co naj wa żniej sze piz za za wsze
przy je żdża go rą ca, pro sto z pie ca.
Ce ny? Naj ni ższe nie są, ale w nor -
mie. Za du żą mar ge ri tę (38 cm) za -
pła ci my 26,90 zł. Spo ro pro mo cji,
ho no ro wa ne są kar ty du żej ro dzi ny
i to tak „na sło wo ho no ru”. Po zy -
tyw na me ta mor fo za w jed ną z lep -
szych sie ció wek w Le gio no wie.

Bie sia do wo, Wy soc kie go 4
Jed no z nie wie lu miejsc, gdzie

piz za ozna czo na w me nu ja ko pi -
kant na rze czy wi ście nie mal pa li
pod nie bie nie, co jak dla mnie jest
za le tą. Cia sto do brze do pie czo ne,
chru pią ce, świe że, bo ga ty wy bór
skład ni ków, na któ rych nikt nie
oszczę dza. Lo kal mo że nie zbyt
ele ganc ki, ale ja ko ta ko urzą dzo -
ny, choć nie co cia sny i nie za wsze
są wol ne miej sca. Do dzwo nić też
się cza sem cię żko, a szyb kość re -
ali za cji za mó wień po zo sta wia co
nie co do ży cze nia. Po my sło we me -
nu z za ska ku ją cy mi na zwa mi ty pu
„ku ra w za gro dzie” to po mysł cał -
kiem faj ny, za le tą jest też fakt, że
mo żna łą czyć na jed nej du żej piz zy
dwa ze sta wy skład ni ków np. pół
„Wio chy” i pół „Do padł ko wal
świn kę”. Swo ją dro gą jak to
brzmi… Ce ny bar dzo przy stęp ne
– od po wied nik mar ge ri ty zwa ny
tu taj „Ma ry ną ze mły na” kosz tu -
je 33,50 zł za wiel ką (aż 57 cm).

Pizza Valdiego,
Słowackiego 15 a

Miej sce tro chę z in nej pół ki, jest
tu na praw dę do bra, praw dzi wa,
pach ną ca świe żo ścią i przy pra wa -
mi piz za na ul tra cien kim wło skim,
chru pią cym cie ście w sty lu ne apo -
li tań skim, wy pie ka na w pie cu opa -
la nym drew nem. Nie mal ide ał.
Nie mal, bo co do ja ko ści skład ni -

ków miał bym pew ne za strze że nia.
Szyn ka po win na być cie niut ka,
a nie by le ja ka, po dob nie z se rem.
Co do so sów, też mam pew ne wąt -
pli wo ści, bo jak dla mnie są nie co
roz wod nio ne. Ale pal sześć.
Grunt, że go spo da rze ro bią
wszyst ko, aby ha sło „Praw dzi wie
wło ska” nie by ło tyl ko re kla mo -
wym slo ga nem. War to dać tej piz -
zy szan sę. Zwłasz cza, że ma jąt ku
wca le nie kosz tu je: w stan dar do -
wym roz mia rze od 18 zł za mar ge -
ri tę do 30 za wła sną kom po zy cję
mię sno – wa rzyw ną. Mi ło tu
przyjść, bo miej sce jest po wło sku
kli ma tycz ne i sym pa tycz ne.

Ore ga no, Ba to re go 17
Mo im zda niem dru gie ar cy cie -

ka we miej sce dla mi ło śni ków piz -
zy. Lo ka lik ma lut ki, skrom niut ki,
nie co ba ro wy wy strój nie za chę ca
es te ty ką, za to sa ma piz za pysz na,
mo żna przyjść w ciem no. Zna ko -
mi te cia sto – po wło sku cien kie
i do brze wy pie czo ne. Skład ni ki

świe że, ta kże owo ce mo rza i co
istot ne do bra ne z gło wą i umia -
rem. Co tu się roz pi sy wać, za ma -
wiam tu czę sto i ni gdy się jesz cze
nie za wio dłem. Wła ści ciel swo ją
przy go dę z piz zą roz po czął dzie -
sięć lat te mu, swo je umie jęt no ści
zdo by wał w wie lu re stau ra cjach,
jed nak je go ma rze niem by ło
otwar cie wła snej piz ze rii i tak
wła śnie po wsta ło Ore ga no – z mi -
ło ści do piz zy. I te mi łość się
po pro stu w tej piz zy czu je, tę
odro bi nę ar ty zmu, któ rej bra ku je
wie lu sie ciów ko wym. Ce ny są
przy stęp ne, a roz miar naj więk szej
piz zy po wa la na ko la na
– aż 60 cm. Mar ge ri ta od 10 zł
za mi ni (21 cm) do 34 zł za naj -
więk szą. Do po pra wy te le fo nicz -
ne za mó wie nia. Zda rza się cze kać
na do sta wę i go dzi nę.

(wk)

Szlakiem legionowskiej gastronomii

Dokąd na pizzę Legionowie?
� Tym razem w naszym cyklu subiektywny przegląd miejsc, w których można zjeść w naszym
mieście co najmniej przyzwoitą pizzę.

5tel. 502-280-720reklama w „Echu”

Najlepszą
pizzę jadłem w Neapolu
za mniej niż 10 Euro, ale
i w naszym mieście są
miejsca, w których pizza
naprawdę jest pizzą.

Praktyka dziennikarska 

Zdobądź pierwsze doświadczenia zawodowe

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl



Za bu do wa nia In sty tu tu Me te -
oro lo gii i Go spo dar ki Wod nej
przy uli cy Szo so wej (dzi siaj Ze -
grzyń skiej 38) po ja wi ły się w pej -
za żu Bu kow ca na po cząt ku
lat 30. XX wie ku. Wte dy wła śnie
zo stał tu taj utwo rzo ny Ośro dek
Ae ro lo gii Pań stwo we go In sty tu tu
Me te oro lo gicz ne go (PIM). Po -
wstał z ini cja ty wy ów cze sne go dy -
rek to ra PIM prof. Ste fa na Hła -
sek -Hła ski oraz dr. Kon stan te go
Li sow skie go, któ re go wy zna czo no
na kie row ni ka no wej pla ców ki.

Wie ża na wzgó rzu
Kom pleks PIM -u zo stał wy bu -

do wa ny na wy dmo wym wzgó rzu,
za jął po nad 10- hek ta ro wą dział -
kę wy kro jo ną pod czas par ce la cji
z ma jąt ku hra bie go Mau ry ce go
Po toc kie go. Za da niem ob ser wa -
to rium by ło ba da nie wy ższych
warstw at mos fe ry. Wy ko ny wa ne
tu by ły przede wszyst kim po mia ry
ci śnie nia at mos fe rycz ne go, tem -
pe ra tu ry i wil got no ści. Me te oro -

gra fy do po mia rów wy no szo ne
by ły w gó rę naj czę ściej ba lo na mi,
wy pro du ko wa ny mi oczy wi ście
w le gio now skiej fa bry ce ba lo nów.
No ta be ne sa me son dy ta kże pro -
du ko wa ne by ły na miej scu w Wy -
twór ni Wy ro bów Gu mo wych inż.
Jó ze fa Roj ka u zbie gu ulic Wrzo -

so wej i Za cisz nej na Bu kow cu.
Dach bu dyn ku PIM wień czy ła
wie ża do pro wa dze nia ob ser wa cji
me te oro lo gicz nych. Z prac ob ser -
wa to rium przed woj ną ko rzy sta ło
przede wszyst kim lot nic two, jak
rów nież in sty tu cje pań stwo we.

Wy sa dzo ne w po wie trze
W cza sie II woj ny świa to wej te -

ren PIM za ję li Niem cy, któ rzy
wie żę ośrod ka wy ko rzy sty wa li ja -
ko sta no wi sko ob ser wa cyj no -na -
słu cho we dla Luft waf fe. Je go za -
da niem by ło wy kry wa nie sa mo lo -
tów alianc kich i okre śla nie miejsc
zrzu tów w oko li cach War sza wy.
Przed opusz cze niem Le gio no wa
oku pan ci bu dy nek PIM wraz
z wie żą wy sa dzi li w po wie trze.

Ośro dek zo stał sta ran nie od bu -
do wa ny w la tach 50. Z przed wo -
jen nej in fra struk tu ry za cho wa ła
się bru ko wa na dro ga z ce men to -
wym chod ni kiem oraz bu dy nek,
w któ rym miesz kał z ro dzi ną kie -
row nik ośrod ka. Ob ser wa to rium
do dzi siaj słu ży do po mia rów sta -
nu po go dy pod szyl dem IMiGW.
Mi mo zmia ny na zwy nikt ob ser wa -
to rium nie na zy wał ina czej niż
PIM. Dłu go dzia ła ła obok pie kar -
nia na zy wa na po wszech nie po pro -
stu pie kar nią „przy Pi mie”, a jej
wy pie ki uwa ża ne by ły za naj lep sze
w mie ście. Pie kar nia dzia ła zresz tą
do dzi siaj i mo żna w niej ku pić
świet ne na dzie wa ne bu łecz ki.

Polarna wyprawa
Centkiewiczów

Cie ka wost ką jest fakt, że wła -
śnie z le gio now skie go PIM
w 1932 ro ku wy ru szy ła pierw sza
pol ska wy pra wa po lar na na Wy -
spę Nie dźwie dzią. Jej kie row ni -
kiem zo stał inż. Cze sław Cent kie -
wicz. Póź niej szy pi sarz i pod ró -
żnik od 1932 ro ku był pra cow ni -
kiem le gio now skie go ob ser wa to -
rium. Przy PIM funk cjo no wa ły
warsz ta ty i sto lar nia – wła śnie
tam wy ko na no sprzęt i ze bra no
ekwi pu nek dla uczest ni ków eks -
pe dy cji. 12 lip ca 1932 r. ze sta cji
ko le jo wej w Le gio no wie wy pra wa
wy ru szy ła. Uczest ni cy spę dzi li
na Wy spie Nie dźwie dziej rok,
pro wa dząc ba da nia geo lo gicz ne,

przy rod ni cze i me te oro lo gicz ne.
Po po wro cie Cze sław Cent kie wicz
po zo stał w ob ser wa to rium, gdzie
pra co wał do wy bu chu woj ny. Tu -
taj na pi sał po wieść „Wy spa mgieł
i wi chrów”, w któ rej za warł re la -

cję z wy pra wy na Wy spę Nie -
dźwie dzią.

Ali na i Cze sław Cent kie wi czo -
wie zwią za li się z le gio now skim
PIM ta kże po woj nie. W la -
tach 1950–1957 miesz ka li w bu -
dyn ku u pod nó ża wy dmy, na któ -
rej wzno si się gmach ośrod ka. Pa -
ni Ali na by ła wów czas rad ną
miej ską w Le gio no wie. Stąd wy -
ru sza li na swo je wy pra wy i tu taj
na pi sa li kil ka swo ich ksią żek. Ale
to już zu peł nie in na hi sto ria…

(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

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·2000 m2, w tym 1000 m2, zalesione. Prąd-siła.
Woda-studnia wiercona. Ogrodzenie siatka.
Dogodny dojazd. Kierunek Wyszków, wieś
WYSYCHY, ul. Spokojna, gm. Zabrodzie. Księga
wieczysta 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

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

Elektryk 506-506-006

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

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

Ubez pie czy cie le naj chęt niej
wi dzie li by swo ich klien tów je dy -
nie ja ko płat ni ków skła dek. Kie -
dy ubez pie czo ne mu lub po szko -
do wa ne mu w wy pad ku na le ży
za pła cić od szko do wa nie, za czy na
się pro blem. Ubez pie czy cie le
zna ją ró żne sztucz ki, by nie wy -
pła cić ani gro sza…

Oso bom, któ rym ubez pie czy -
cie le za ni ża ją wy so ko ści kwot od -
szko do wań, po ma ga wła śnie Fun -
da cja Lex Spe cia lis. Je śli je steś
oso bą po szko do wa ną w wy pad ku
dro go wym, w pra cy, pa dłeś ofia rą
błę du me dycz ne go lub do zna łeś
szko dy w wy ni ku upad ku – zgłoś
się po BEZ PŁAT NĄ PO MOC.
Ze sta ty styk są do wych wy ni ka, że
kwo ty od szko do wań wy pła ca nych
do bro wol nie przez ubez pie czy cie -
li są na wet czte ro krot nie ni ższe
niż uzy ski wa ne wy ro kiem są do -
wym. Nie po zwól ode brać so bie
na le żnych Ci pie nię dzy!

Zła ma nie czy trwa ła szko da?
Fun da cja po ma ga w spra wach

od mo wy wy pła ty od szko do wa nia
w przy pad ku nie wiel kich szkód
jak drob ne zła ma nia, zwich nię -
cia, ura zy, ale rów nież w przy -
pad ku za ni ża nia przez le ka rzy
ubez pie czy cie li pro cen to we go
uszczerb ku na zdro wiu. Ró żni ce
w mo żli wym od szko do wa niu mo -
gą być ko lo sal ne!

Nie pod pi suj cie ugo dy!
W jed nej ze spraw ubez pie -

czy ciel wy pła cił kwo tę ty siąc zł
oraz za pro po no wał ugo dę
przy do pła cie mar nych 500 zł.
W wy ni ku dzia łań fun da cji do -
pła cił kwo tę pię ciu ty się cy zł
a po skie ro wa niu spra wy do są -
du po szko do wa ny mo że li czyć
na kwo tę dwu dzie stu ty się cy zł
do pła ty. Pod pi su jąc ugo dę bez
po mo cy praw nej stra cił by mnó -
stwo pie nię dzy!

Krew ny umarł w wy pad ku?
Wie lu ubez pie czy cie li od ma -

wia wy pła ty za dość uczy nie nia
za śmierć krew ne go z wy pad ku
dro go we go przed 2008 ro kiem,
po mi mo że Sąd Naj wy ższy na ka -
zał w wie lu orze cze niach wy pła tę
pie nię dzy na rzecz człon ków ro -
dzin ofiar wy pad ków.

Masz do nich pra wo! Je że li
spo tkał Cię po dob ny pro blem
lub od nio słeś ob ra że nia i nie za -
wia do mi łeś ubez pie czy cie la
– zgłoś się do nas. Na si praw ni cy
i kon sul tan ci udzie lą Ci po trzeb -
nej bez płat nej po ra dy lub bez -
płat nie spo rzą dzą pi smo do
ubez pie czy cie la.

„Fun da cja Lex Spe cia lis”
ul. Ho ża 37/6,

00–681 War sza wa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151

of fi ce@fun dlex.pl,
www.fun dlex.pl

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?
� Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Zgłoś się do nas. Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci
należne pieniądze!

DAM PRACĘ
·Gimnazjum nr 123 na Białołęce zatrudni
pracowników na stanowiska woźnych w pełnym
i niepełnym wymiarze czasu pracy Tel.
22 58-70-989
·PANIE do sprzątania OD ZARAZ, różne
lokalizacje, atrakcyjne warunki 692-343-587
·PANÓW do prac porządkowych na budowach
– różne lokalizacje – PILNIE 692-343-587
·PANÓW DO PRAC PORZĄDKOWYCH NA
BUDOWIE 692-343-587
·PILNIE Panie do sprzątania po budowie:
664-913-624

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

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
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328
·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666

Ośrodek
został starannie
odbudowany
w latach 50.
Z przedwojennej
infrastruktury zachowała
się brukowana droga
z cementowym
chodnikiem oraz
budynek, w którym
mieszkał z rodziną
kierownik ośrodka.
Obserwatorium do dzisiaj
służy do pomiarów stanu
pogody pod szyldem
IMiGW.

Symbol Legionowa?

Nasze obserwatorium, czyli PIM
� PIM w Legionowie to jedna z najdłużej działających instytucji w naszym mieście i ma naprawdę ciekawą historię…
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Zatrudnię kierowcę kat CE

Transport
międzynarodowy

(chłodnia). 
Europa Zachodnia 
tel. 531–385–393



Kra dzie że i wła ma nia za wsze
by ły jed ną z plag blo ko wisk i zu -
peł nie wy eli mi no wać się ich nie
da. Ostat nio zło dzie je sta ją się
jed nak co raz bar dziej ak tyw ni. 

Po pierw sze sa mo cho dy
Sta ty stycz nie nie jest tak źle.

Ge ne ral nie gi nie ich, co jest ogól -
no pol ską chwa leb ną nor mą,
znacz nie mniej niż jesz cze kil ka
lat te mu. Na si lił się za to pro ce -
der okra da nia sto ją cych na osie -
dlo wych par kin gach sa mo cho -
dów. Zło dzie je dzia ła ją wła ści wie
wszę dzie i we dle po dob ne go
sche ma tu. Ty pu ją au ta, z któ rych
wła ści cie le nie ko rzy sta ją re gu lar -
nie i czę sto, a któ re wy glą da ją
z ich punk tu wi dze nia obie cu ją co,
po czym – jak twier dzi po li cja
– mię dzy 2 a 4, gdy noc ne mar ki
już śpią, a ran ne ptasz ki jesz cze
nie wsta ją, wcho dzą do środ ka,
plą dru ją wnę trze i wy no szą, co
tyl ko da się sprze dać. Gi ną ra dia,
pa sy bez pie czeń stwa, elek tro nicz -
ne ga dże ty i roz ma ite przed mio ty
po zo sta wio ne w schow kach, czy

ba ga żni ku. Gdy zło dzie je czu ją
się pew nie, krad ną też „na cha -
ma” aku mu la to ry, ka ta li za to ry,
koł pa ki, a na wet ca łe ko ła. Co raz
czę ściej też spusz cza ją z ba ków
pa li wo, a na fa ce bo oko wym pro fi -
lu sa mo po mo co wym co raz wię cej
osób ska rży się też na gi ną ce ta -
bli ce re je stra cyj ne. 

Po dru gie ro we ry
Kra dzie że ro we rów to zmo ra

po wszech na w ca łym na szym kra -
ju. Ale w Le gio no wie przy bie ra
roz mia ry znacz nie wy ższe niż kra -
jo wa śred nia. Nic dziw ne go,
wszak więk szość ro we rów prze -
cho wy wa na jest w piw ni cach,
na klat kach scho do wych, na bal -
ko nach. Ukraść je stam tąd sto -
sun ko wo ła two, więc gi ną na po -
tę gę. I po lek kich re tu szach tra -
fia ją na ba za ry i gieł dy. Zło dzie je
ma ją za da nie pro ste, po nie waż
ro wer znacz nie ła twiej sprze dać
niż sa mo chód. Chy ba że jest
ozna ko wa ny wy gra we ro wa ny mi
na ra mie ko da mi przy pi sa ny mi
do wła ści cie la. To oczy wi ście nie

za bez pie cza przed kra dzie żą cał -
ko wi cie, ale zmniej sza ry zy ko. Ty -
le tyl ko, że le gio now ska ko men da
ro we rów nie zna ku je, je dy nie
od cza su do cza su or ga ni zu je do -
raź ne ak cje, na co dzień chęt nych
od sy ła do War sza wy, naj bli żej
na Bia ło łę kę.

Co mo że po li cja? 
Tak się skła da, że miesz kam

na osie dlu Ja giel loń ska i tyl ko
w ostat nich dwóch ty go dniach bi -
lans kra dzie ży w mo im i są sied -
nim blo ku przed sta wia się cał -
kiem po kaź nie. W po ło wie wrze -
śnia zgi nę ły dwa ro we ry przy pię te
łań cu cha mi do wspor ni ków dasz -
ku przed klat ką scho do wą. Zło -
dzie je po pro stu prze cię li za pię cie
i po je cha li w si ną dal. Po li cja by ła
na miej scu szyb ko i to w znacz nej
si le. Po li cjan ci dzia ła li pro fe sjo -
nal nie, zdję li od ci ski, ba da li śla dy.
Dziel ni co wy prze pro wa dził wy -
wiad z są sia da mi. Py tam o ska lę
zja wi ska: – Ro we rów gi nie co raz
wię cej. Nie tyl ko z piw nic i kla tek

scho do wych, ale też z par kin gów
przed skle pa mi – od po wia da.
Przy zna je, że po li cji uda je się od -
na leźć nie wie le skra dzio nych jed -
no śla dów, choć cza sem zda rza się
spek ta ku lar na ak cja, jak nie daw -
no na Przy stan ku, gdy zło dzie je
pró bo wa li ukraść ro wer sprzed
sta cji PKP na oczach ka mer mo -
ni to rin gu.

Kil ka dni póź niej na przy blo ko -
wym par kin gu jed nej no cy okra -

dzio ne zo sta ły czte ry sa mo cho dy.
W tym mój. Chwi lę się wa ha łem,
czy w ogó le zgła szać kra dzież po -
li cji. W koń cu stra ty nie ta kie

wiel kie: wy rwa na klam ka, ra dio,
pa sy tyl nych sie dzeń i... ma te rac
z ba ga żni ka. Zgło si łem. Po li cjan ci
by li po chwi li. Obej rze li, spi sa li
pro to kół, nie ba wem tech ni cy
zdję li od ci ski. Oczy wi ście na od -
zy ska nie cze go kol wiek nie li czę,
ale py tam dla for mal no ści. Po li -
cjant ma cha rę ką, nie da je wiel -
kiej na dziei. Przy zna je, że po dob -
ne przy pad ki są co raz częst sze,
a zło dzie je co raz bez czel niej si. Co
mo gło by po móc? – Mo ni to ring.
Ta blicz ki o tym, że osie dle jest
mo ni to ro wa ne wi szą na co dru -
gim śmiet ni ku, ale więk szość
osie dlo wych par kin gów jest po za
za się giem ka mer. Zresz tą zło dzie -
je do brze wie dzą, gdzie są ka me -
ry, któ re dzia ła ją, a któ re są tyl ko
atra pa mi i mo gą dzia łać wła ści wie
bez kar nie – mó wi. Dzień póź niej
gi nie jesz cze są sia dom wó zek
z klat ki scho do wej, a z blo ku
obok mo to ro wer. Jak wi dać pro -
blem jest. I to cał kiem po wa żny.
Coś z tym trze ba zro bić. 

(wk)

PS. Ra dia mi szko da. Do bre
by ło, ale mam też drob ną sa tys -
fak cję, że na ma te ra cu się zło dziej
nie wy śpi. Nie dość, że zo sta wił
za tycz kę, to ma te rac i tak był
dziu ra wy.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

Uzdro wi ciel znaj du je za bu rze -
nia ener ge tycz ne ró żnych or ga -
nów w cie le czło wie ka i sku tecz -
nie je eli mi nu je. Wzmac nia na tu -
ral ne si ły obron ne or ga ni zmu,
udra żnia i oczysz cza ka na ły
ener ge tycz ne.

Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no -
ścią bez błęd ne go do tar cia do źró -
dła cho ro by oraz tym, jak szyb ko
ustę pu ją ich wie lo let nie scho rze -
nia. Pa ni Mał go rza cie z Lu bli na
już w cza sie pierw szej wi zy ty po -
mógł w do le gli wo ściach ko bie cych.
Wy star czy ły trzy wi zy ty, by in ne mu
pa cjen to wi prze sta ły do skwie rać
bó le w krę go słu pie. Pan Mi cha ło wi

w cią gu dwóch se an sów zli kwi do -
wał pro ble my z pro sta tą.

Ja mes sku tecz nie po ma ga w le -
cze niu wie lu in nych cho rób m.in.:
no wo two ro wych, za pa le niu sta wów,
pro ble mach i zmia nach reu ma tycz -
nych, cho ro bach ukła du ner wo we -
go, uda rze mó zgu, mi gre nie.

Uzdro wi ciel przyj mu je na Za ci -
szu, ale do je żdża też do do mu pa -
cjen ta oraz szpi ta la, je śli cho ry nie
jest w sta nie do trzeć do ga bi ne tu.

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
� James A. Cabelas pochodzi z długowiecznej rodziny, w której dar uzdrawiania
przechodzi z pokolenia na pokolenie. Podczas półgodzinnego zabiegu operuje swą
energią duchową skutecznie wpływając na całe spektrum chorób.

Absolwent Paramedycznego
I Technicznego Instytutu

Meridian w Baguio City oraz
Azjatyckiego Instytutu

Fundacji Paramedycznej
w Pasay na Filipinach

Pla ga kra dzie ży na blo ko wi skach
� Ostat nio w sie ci le gio no wia nie co raz czę ściej ostrze ga ją się wza jem nie przed zło dzie ja mi krad ną cy mi
sa mo cho dy, ro we ry i co kol wiek, co uda im się zna leźć na blo ko wych klat kach scho do wych. Po li cja przy -
zna je, że licz ba kra dzie ży w Le gio no wie ro śnie.

Kradzieże
ro we rów to zmo ra po -
wszech na w ca łym na -
szym kra ju. Ale w Le gio no -
wie przy bie ra roz mia ry
znacz nie wy ższe niż kra jo -
wa śred nia. 




