
Każdego roku, gdy tylko robi się
chłodniej, jakość powietrza w Le-
gionowie spada do poziomów za-
grażających zdrowiu. Oczywiście
największa w tym „zasługa” opala-
nia domów węglowymi piecami,
w których zresztą nie zawsze pali się
wyłącznie węglem, ale czym popad-
nie. W efekcie powietrze w Legio-
nowie jest bardziej zanieczyszczone
niż centra największych europej-
skich miast. Wedle pomiarów Ma-
zowieckiego Wojewódzkiego In-
spektora Ochrony Środowiska,
średnie roczne stężenie drobnych
pyłów PM 2,5 wynosiło w ubiegłym
roku w Legionowie 32 mikrogra-
mów na m3, tymczasem w centrum
Warszawy – 24 m3.

Sezon grzewczy dopiero się roz-
począł, a Legionowo – jeśli chodzi
o zanieczyszczenie powietrza pyłem
PM 2,5 – bije rekordy. 13 paździer-
nika stężenie pyłów wyniosło 284
i było najwyższe w całej Europie.
W pozostałe dni nie spadało poni-
żej 180 mikrogramów na m3, co na-
dal jest stężeniem bardzo wysokim,
przekraczającym dopuszczalne nor-
my wielokrotnie. Strach pomyśleć,
co będzie, gdy zrobi się jeszcze
chłodniej.

Lekarze z Wojskowego Instytutu
Medycznego chcą przebadać 100
mieszkańców naszego miasta, by
określić wpływ pyłów na układ od-
dechowy i krwionośny legionowian.
Ochotnicy będą badani w ciągu ro-

ku dwukrotnie – latem i zimą dla
porównania wyników w sezonie
grzewczym i poza nim. Badania ma-
ją się zacząć jeszcze w tym roku
i potrwają trzy lata.

Urząd miasta próbuje ograniczyć
emisję pyłów. Od zeszłego roku

działa program dofinansowania wy-
miany pieców węglowych na gazo-
we lub olejowe oraz wykonanie
przyłącza gazowego. Tyle że nie
wszyscy mieszkańcy palą się do ko-
rzystania z dopłat, dowodząc, że wy-
miana w niektórych przypadkach

jest zbyt kosztowna, ponieważ wią-
że się z koniecznością przebudów
i remontów, a eksploatacja bardziej
ekologicznych pieców droższa niż
węglowych. Domy, z których komi-

nów wydobywa się podejrzany dym,
kontroluje rzekomo Straż Miejska,
sprawdzając, czym mieszkańcy palą.
Ale efekty tych kontroli są póki co
raczej mizerne. Strażnicy wlepili
wprawdzie kilkanaście mandatów,
udzielili kilkudziesięciu pouczeń,
ale trucicieli – co widać i czuć- jakoś
nie ubywa.

(wk)
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Stężenie pyłów bije rekordy

Legionowo ma zatrute powietrze
� Początek sezonu grzewczego jak co roku przynosi natychmiastowe pogorszenie jakości powietrza w naszym mieście.

Sezon
grzewczy dopiero się
rozpoczął, a Legionowo
bije rekordy. 13
października stężenie
pyłów wyniosło 284 i było
najwyższe w całej
Europie.



Spra wa przej ścia dla pie szych
na przed łu że niu uli cy Kra siń skie go
od Ko ściusz ki do Sme re ka nie jest
no wa i zna na od daw na. Ale to, co
się tam od ja kie goś cza su dzie je, to
już praw dzi we hor ren dum.

Tłu mek się nie cier pli wi…
Pa rę mi nut po go dzi nie 14.

przej ście się za my ka. Po czte rech
mi nu tach prze je żdża po ciąg
w kie run ku Le gio no wa. Mi ja na -
stęp nych kil ka mi nut i po ja wia się
po ciąg w prze ciw nym kie run ku.
W mię dzy cza sie gro ma dzi się
po obu stro nach po kaź na grup ka
pie szych i ro we rzy stów. Cze ka ją.
Przej ście na dal za mknię te. Mi ja ją
ko lej ne czte ry mi nu ty. Po ja wia się
na stęp ny po ciąg. Po na stęp nych
trzech prze la tu je Pen do li no
w kie run ku Gdy ni. Ko lej ka ro -
śnie. Prze jazd na dal za mknię ty.

Wi docz nie ma prze je chać na stęp -
ny po ciąg, ale ja koś nie prze je -
żdża. Tłu mek się nie cier pli wi.
W koń cu po ciąg się nie po ja wił,
za to po sied miu mi nu tach szla -
ban się pod niósł… Aż sły chać
wes tchnie nie ulgi. Przed wcze sne,
bo jesz cze nie zdą żył się do brze
pod nieść, gdy znów za czął opa -
dać. Lu dzie bie giem prze bie ga ją
z jed nej stro ny na dru gą. Nie
wszy scy zdą ży li. Prze cią ga ją ro we -
ry pod szla ba na mi.

Ko le ja rze ostrze ga ją
Prze jazd był za mknię ty w su mie

przez sie dem na ście mi nut. Po mi ja -
jąc sam fakt dłu gie go ocze ki wa nia
– któ re cza sem trud no zro zu mieć,
bo prze rwy mię dzy prze jaz da mi
po cią gów są na ty le dłu gie, że szla -
ban mo żna by pod nieść i opu ścić
– to przej ście ro bi się nie bez piecz -

ne. Bo nie wszy scy kar nie cze ka ją,
klnąc na czym świat stoi. Nie któ -
rzy prze cho dzą przed szla ba ny
i prze bie ga ją przez to ry.

Ko le ja rze tłu ma czą, że dłu gie
prze rwy mię dzy prze jaz dem po -
cią gu a otwar ciem szla ba nu wy ni -
ka ją z prze pi sów.

– Po za tym zwięk szył się ruch
po cią gów na tej tra sie, więc prze -
jazd co raz czę ściej jest za mknię ty.
Nie ma my na to żad ne go wpły wu
– tłu ma czy Mi ro sław Sie mie niec,
rzecz nik PKP PLK. Mó wi, że ko -
lej pó ki co li kwi da cji przej ścia nie
pla nu je, choć na rze ka ją na nie ta -
kże ma szy ni ści. Tych, któ rym nie
chce się cze kać, ostrze ga: – Po cią -
gi obec nie je żdżą tak szyb ko i tak
ci cho, że rze czy wi ście mo że my je
zo ba czyć w ostat niej chwi li.

Oby nie do szło do tra ge dii…
(wk)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Niebezpieczne przejście przez tory
� Są leniwe przejazdy kolejowe, my w Legionowie mamy swoje leniwe przejście.

Le gio now ska po li cja wspól nie
z war szaw ski mi cel ni ka mi i sa ne pi -
dem kon tro lu je lo ka le z au to ma ta -
mi do gier. W trak cie paź dzier ni -
ko wej kon tro li prze pro wa dzo nej
w kil ku te go ty pu przy byt kach po -
li cjan ci i cel ni cy spraw dza li, czy
au to ma ty i lo ka le fi gu ru ją w ba zie
da nych Urzę du Cel ne go II w War -
sza wie ja ko punk ty, w któ rych
urzą dza ne są gry. Zna leź li 15 nie -
le gal nie dzia ła ją cych ma szyn. Au -
to ma ty zo sta ły za re kwi ro wa ne,
a war szaw scy cel ni cy wsz czę li po -
stę po wa nie sto sun ku do ich wła -
ści cie li. Za ka żdy nie le gal nie po -
sia da ny au to mat gro zi im ka ra na -
wet 12 ty się cy zło tych grzyw ny.

Pro blem ha zar du ma oczy wi -
ście wy miar spo łecz ny. I to po wa -

żny, cza sem dra ma tycz ny, o czym
świad czyć mo że list na szej czy tel -
nicz ki do ty czą cy dwóch sa lo nów
gier na osie dlu Mło dych. „Mój
mąż znów prze grał tam wszyst kie
pie nią dze, któ re mie li śmy (…)
Oba sa lo ny i bar na dal pro spe ru -
ją, tyl ko są wy łą czo ne re kla my
(…) jest tak, jak by ło, tyl ko po ci -
chut ku, aby już się tym nikt nie
in te re so wał” – pi sze czy tel nicz ka.

Wszyst kich sa lo nów za mknąć się
nie da. Mo żna je dy nie kon tro lo wać
ich le gal ność. Od po cząt ku ro ku
ujaw nio no w Le gio no wie 30 nie le -
gal nych au to ma tów do gier, w ze -
szłym oko ło 50. Rzecz nicz ka le gio -
now skiej ko men dy Emi lia Ku li gow -
ska za po wia da dal sze kon tro le.

(wk)

Nielegalne automaty i hazard
� Legionowska policja po raz kolejny uderzyła
w jaskinie nielegalnego hazardu w naszym mieście.

Od początku roku ujawniono w Legionowie 30 nielegalnych
automatów do gier

Praktyka dziennikarska

Zdobądź pierwsze
doświadczenia

zawodowe

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl
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Wie le osób są dzi, że je śli prze -
sta nie jeść glu ten, tak jak zna na
ce le bryt ka, to w cu dow ny spo sób
po wró ci od ra zu do zdro wia.
Tym cza sem, nie ma jed nej, od -
po wied niej dla wszyst kich die ty!
Ka żdy z nas ma swój wła sny,
ukształ to wa ny przez ge no typ
i na wy ki ży wie nio we ze staw pro -
duk tów spo żyw czych, któ re nam
nie tyl ko nie słu żą, ale wręcz
szko dzą. W ta kim przy pad ku
układ im mu no lo gicz ny, któ ry po -
wi nien za jąć się nisz cze niem
bak te rii, wi ru sów, ko mó rek no -
wo two ro wych ata ku je czą stecz kę
nie stra wio ne go, nie ak cep to wa -
ne go przez nasz or ga nizm po kar -
mu. Pro wa dzi to do po wsta nia
w or ga ni zmie prze wle kłe go sta -
nu za pal ne go.

Ob ja wy nie to le ran cji po kar -
mo wej są bar dzo ró żne:
od wzdę cia, bó lu brzu cha i bie -
gun ki po przez zmia ny skór ne czy
na wra ca ją ce in fek cje, po oty łość,

mi gre ny, nie płod ność i wie le in -
nych. Do bór wła ści we go ja dło -
spi su jest klu czo wy i mu si opie -
rać się na in dy wi du al nie prze -
pro wa dzo nych te stach, co po -
zwa la wy klu czyć skład ni ki, któ re
szko dzą. Od po wied nia do agni -
sty ka umo żli wia spraw dze nie
nie to le ran cji spo ży wa nych pro -
duk tów, w tym ta kże do dat ków
spo żyw czych ta kich jak kon ser -
wan ty, barw ni ki czy aro ma ty;

a rów nież na stwier dze nie nie do -
bo rów pier wiast ków śla do wych
i wi ta min. Eli mi na cja szko dzą -
cych po kar mów po zwa la na szyb -
ką po pra wę sa mo po czu cia i sta -
nu zdro wia.

Te sty nie to le ran cji po kar mo -
wych me to dą MO RA mo żna
prze pro wa dzić w Ga bi ne cie Bio -
re zo nan su „Re al -Med” przy ul.
Po mor skiej 31A w War sza wie.
Za pi sy: 22 814–52–40.

O pa trio tycz nym mu ra lu, któ ry
za sło ni brzyd ki be to no wy mur
NCK, już pi sa li śmy. Je go ma lo wa -
nie roz po czę te na po cząt ku paź -
dzier ni ka mo żna by ło śle dzić
na vi de oblo gu w ser wi sie Youtu be.

Dzi siaj dzie ło au tor stwa Ra fa ła
Ro sko wiń skie go, zna ne go z ma lo -
wi deł ścien nych w gdań skiej stocz -
ni czy w Mu zeum Po wsta nia War -
szaw skie go, jest na ukoń cze niu.
Przed sta wia po nad ty siąc lat chwa -

ły pol skie go orę ża – naj wa żniej sze
bi twy i ope ra cje w hi sto rii pol skie -
go woj ska: od bi twy pod Ce dy nią
w 972 ro ku po współ cze sne ope ra -
cje po ko jo we w Afga ni sta nie. Ro -
sko wiń ski sta rał się, jak sam mó wi,
jak naj le piej od zwier cie dlić hi sto -
rycz ne de ta le, umun du ro wa nie
i uzbro je nie, ko rzy stał z kon sul ta -
cji hi sto rycz nych.

Re kord czy nie?
Uro czy ste od sło nię cie na stą pi 10

li sto pa da, czy li dzień przed świę -
tem nie pod le gło ści. Le gio now skie
ma lo wi dło bę dzie mia ło 736 me -
trów dłu go ści i 2120 m2 po wierzch -
ni, co czy ni go naj więk szym mu ra -

lem hi sto rycz nym w Eu ro pie,
a praw do po dob nie ta kże na świe -
cie. Praw do po dob nie, bo nikt nie
pro wa dzi do kład nych sta ty styk. Jak
za po wia da rzecz nicz ka le gio now -
skie go ra tu sza Ta ma ra Myt kow ska,
dzie ło zo sta nie zgło szo ne do Księ gi
Re kor dów Gu ines sa. I jest spo ra
szan sa, że zo sta nie do niej wpi sa ne.

Hołd dla Le gii
W po wsta nie mu ra lu za an ga żo -

wa ło się Mi ni ster stwo Obro ny Na -
ro do wej. Po dzi wiać bę dą go nie
tyl ko miesz kań cy oko li cy, ale ta kże
pa sa że ro wie po cią gów prze je żdża -
ją cych przez Le gio no wo. Z okien
po cią gów wi dać pó ki co pseu do -

ma lo wi dła ki bo li Le gii. Ku me mu
za sko cze niu na pa trio tycz nym mu -
ra lu au tor uwiecz nił herb Le gii
oraz jej ki bi ców. Ar ty sta włą czył go
do pro jek tu na wnio sek MON, by
uczcić woj sko wy klub spor to wy
z le gio no wy mi tra dy cja mi. W su -
mie zro zu mia łe. W cza sach, gdy ki -
bo le Le gii po da wa ni są przez nie -
któ rych po li ty ków za wzo rzec pa -
trio ty zmu, po mysł na wet nie dzi wi.
Pro po nu ję jed nak po praw kę i na -
ma lo wa nie pa trio tów w sza li kach
pod czas nie daw nej bi twy z hisz -
pań ski mi po li cjan ta mi w Ma dry cie.
Wte dy bę dzie i pięk nie, i kon se -
kwent nie – jak bi twy, to bi twy!

(wk)
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O spra wie kład ki na Par ko wej
pi sa li śmy kil ka krot nie. W lu tym
zo sta ła od da na do użyt ku, choć
Ma zo wiec ki Wo je wódz ki In spek -
tor Nad zo ru Bu dow la ne go wy ka -
zał, że nie po sia da ona wy ma ga -
nych uła twień dla nie peł no spraw -
nych i ro we rzy stów. W związ ku
z tym zo sta ła je dy nie tym cza so wo
do pusz czo na do użyt ku na rok,
czy li do koń ca stycz nia 2017 ro ku.
Póź niej sze użyt ko wa nie MWINB
uza le żnił od wpro wa dze nia po -
pra wek. Wła dze for so wa ły po mysł
do bu do wa nia na kład ce wind,
ogło si ły prze targ na pro jekt,
w któ rym wy star to wał tyl ko je den
ofe rent, któ ry jed nak za pro po no -
wał ce nę trzy krot nie wy ższą niż
mia sto chcia ło wy dać. Prze targ
zo stał za tem unie wa żnio ny, zaś
przy kład ce sta nę ły ta bli ce za bra -

nia ją ce wjaz du na nią na ro we rze,
a nie peł no spraw nym ofe ru ją ce
po moc miej skich stra żni ków.

Wy glą da ło to dość ab sur dal -
nie, na szczę ście wy glą da na to,
że z ab sur dem ko niec. Roz strzy -
gnię ty wła śnie dru gi prze targ
wy ło nił kon sor cjum dwóch spół -
ek – „War szaw skie Przed się bior -
stwo Mo sto we Mo sty” i „Bu -
dow nic two”, któ re za 940 tys. zł
za pro jek tu ją i fi zycz nie do bu du -
ją win dy do kład ki. Przy sto so wa -
ne do po trzeb osób nie peł no -
spraw nych i po ru sza ją ce się
z pręd ko ścią po wy żej 0,6 me tra
na se kun dę win dy ma ją się po ja -
wić przy kład ce naj póź niej
do koń ca stycz nia 2017 r. Win dy
bę dą ob ję te trzy let nim okre sem
gwa ran cji i ser wi su.

(wk)

Koniec absurdalnej kładki
� Na warunkowo dopuszczonej do użytku kładce
w ciągu Parkowej zostaną wybudowane windy.

Mural niemal gotowy

Legionowo w Księdze Rekordów Guinessa?
� Już 10 li sto pa da ukoń czo ny zo sta nie naj dłu ższy na świe cie mu ral pa trio tycz ny. Po wsta je on w Le gio no wie, na ogro dze niu Na ro do we go Cen -
trum Kryp to lo gii, przy Szwaj car skiej.
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Chorzy na własne życzenie
O tym, jak karmimy nasze choroby
� Pomimo rosnącej popularności „zdrowego” stylu życia i w ramach niego
różnorodnych diet eliminacyjnych (bezmlecznej, bezglutenowej itp.),
promowanych przez znane osoby, powszechna świadomość roli, jaką w naszym
zdrowiu i życiu odgrywa nietolerancja pokarmowa, jest w dalszym ciągu znikoma.



W dzi siej szych cza sach ze ga rek
wy da je się prze żyt kiem. W koń cu
wszy scy ma my ze gar ki w te le fo -
nach, smart fo nach, elek tro nicz -
nych ga dże tach. To po co ko mu
ze ga rek? Ano, są ta cy, któ rzy
wciąż ze gar ki no szą, pie lę gnu ją,
piesz czą… Do bry ze ga rek dla
jed nych jest no wo cze sną wi zy tów -
ką, ozna ką pre sti żu, dla in nych
nie rzad ko cen ną pa miąt ką ro -
dzin ną. Dla in nych wresz cie
– na przy kład dla mnie – są pięk -
ny mi przed mio ta mi z nie dzi siej -
szą być mo że, mo że ana chro nicz -
ną, ale jed nak z du szą.

Za kład przy Ja giel loń skiej
Ze gar mistrz dla mnie jest tyl ko

je den – Śnie żko. Ma swój za kład
w Le gio no wie od lat, choć daw -
niej mie ścił się on gdzie in dziej
niż te raz, przy daw nej PZPR, czy -
li dziś Pił sud skie go. Cho dzi łem
tam z oj cem, któ ry swo je Atlan ti -
ki, Se iko, a na wet ra dziec kie Sla -

vy trak to wał z aten cją i lu bił, że by
wszyst ko dzia ła ło jak w przy sło -
wio wym ze gar ku. I Śnie żko te ze -
gar ki na pra wiał, czy ścił, kon ser -
wo wał, a ja wpa try wa łem się, jak
za kła da lu pę, jak się po chy la

nad wi docz nym zza la dy sto li -
kiem, oglą da, coś suw miar ką mie -
rzy, coś re gu lu je. Po dzi wia łem na -

rzę dzia – czysz czar kę do ze ga rów,
lu py, pre cy zyj ne śru bo krę ty. Fa -
scy nu ją ca by ła dla mnie przy sło -
wio wa ze gar mi strzow ska pre cy -
zja, ja kieś na bo żeń stwo. Mo że
prze sa dzam, ale mam sła bość
do lu dzi, któ rzy lu bią to, co ro bią.
A pan Zyg munt lu bił. To by ło wi -
dać na pierw szy rzut oka.

No wo cze sna fir ma i mu zeum
Ze gar ki na pra wia od 50 lat.

Wcze śniej pra co wał w Se roc ku,
Wy szko wie, na Ja giel loń skiej jest
już od 20 lat… Pra cow nia pa na
Zyg mun ta przy po mi na po łą cze -
nie no wo cze snej fir my i mu zeum.
Wi si tu spo ro sta rych ze gar ków,
w ga blo tach spo ro no wych, szkło
drew no. Tro chę wczo raj, tro chę
dziś, tro chę po za cza sem.

Przy no szę sta ry ze gar ku pio ny
na pchlim tar gu. Pięk ny, ko min ko -
wy, rzeź bio ny, z wa ha dłem. Nie
spodo bał się jed ne mu z mo ich ko -
tów, no i nie szczę ście. Pan Zyg -
munt roz bie ra ze gar na czę ści,
wszyst kie fo to gra fu je. Mó wi, że na -
pra wa ta kich ze ga rów śred nio się
opła ca, bo ro bo ty mo że być mnó -
stwo i koszt więk szy niż ku pie nie
po dob ne go na pchlim tar gu. – Ta ki
ze gar to i dla mnie świę to… Wie
pan, czym ja się na co dzień zaj mu -
ję? – ma cha rę ką. – Wy mia ną ba te -
rii – od po wia da sam so bie. Na rze -
ka na tan de tę, mó wi, że sta rych al -
bo no wych, ale do brych ze gar ków
co raz mniej klien ci przy no szą.
A przy cho dzą z ta nią chińsz czy zną,
na do brą spra wę jed no ra zo we go
użyt ku. Trze ba by ło się prze sta wić,

do sto so wać do po trzeb ryn ku. Dla -
te go też fir ma Pia ścik – Śnie żko,
w któ rej pan Zyg munt jest dziś
wspól ni kiem od 20 lat, zaj mu je się
też sprze da żą ze gar ków szwaj car -
skich i ja poń skich, pa sków, bran so -
let, ba te rii oraz in nych ak ce so riów
do ze gar ków. No a pan Zyg munt
wciąż na pra wia…

Mój ze gar ode bra łem po ty go -
dniu. Cho dzi do dziś, cho ciaż jak -
by odro bi nę się spóź nia, więc
trze ba bę dzie za nieść. Oczy wi ście
do Śnie żki, choć tro chę mi głu pio,
bo dru gi za kład ze gar mi strzow ski
na ro gu Pił sud skie go i Ko ściusz ki
też lu bię. By łem tam dwa ra zy
i nie po wiem – pe łen pro fe sjo na -
lizm. Ale jed nak tra dy cja ro dzin -
na to tra dy cja. Pój dę do Śnie żki.

(wk)

Trochę poza czasem

Zegarmistrz światła z Legionowa
� Zygmunt Śnieżko – zegarmistrz z pięćdziesięcioletnim stażem jest w stanie naprawić każdy, nawet najbardziej skomplikowany zegarek.

Dobry
zegarek dla jednych jest
nowoczesną wizytówką,
oznaką prestiżu, dla
innych nierzadko cenną
pamiątką rodzinną. Dla
innych wreszcie
– na przykład dla mnie
– są pięknymi
przedmiotami
z niedzisiejszą być może,
może anachroniczną, ale
jednak z duszą.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Wszyst kie oso by, któ re nie
ukoń czy ły w prze szło ści szko ły
śred niej, mo gą za pi sać się do na -
sze go Li ceum. Na to miast oso by,
któ re po sia da ją już wy kształ ce nie
śred nie, ma ją szan sę po wtó rze nia
ma te ria łu na kur sie ma tu ral nym.
Po sta ra li śmy się, aby na ukę w na -
szej pla ców ce ła two mo żna by ło
po go dzić z pra cą za wo do wą
i obo wiąz ka mi ży cia co dzien ne -
go. Za ję cia od by wa ją się w cy klu
week en do wym dwa ra zy w mie -
sią cu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Do dat ko we in for ma cje do stęp ne są na stro nie www.ascho ols.pl 
oraz pod nu me rem te le fo nu: 22 110-00-99
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KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: z niepłacącym lokatorem;
z problemem prawnym; zadłużone 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

CCyykklliinnoowwaanniiee,,  rreennoowwaaccjjaa  sscchhooddóóww  pprrooffeessjjoonnaallnniiee
779944--339977--000011

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·ZJAZD-projekt, 660-678-810

BUDOWLANE

Elektryk 506-506-006

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

FINANSE
·Dojazd do klienta! Pożyczka do 25.000 zł!
668-681-911

·Kredyty trudne, upadłość 515-048-468
anna@astina.pl

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

OGŁOSZENIA DROBNE

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. Górczewska 200 m.17,

01-460 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
·Energiczną Panią zatrudnienie w pralni
w Kauflandzie Warszawa ul. Mehoffera,
informacje tel. 602-127-620
·OD ZARAZ – Panów do prac porządkowych na
budowie – od 10 zł/h/netto tel. 668-048-138
·PILNIE Panów do prac ogólnobudowlanych na
budowie – od 12 zł/netto/h – tel. 694-488-313

PPoosszzuukkuujjęę  ooppiieekkuunnkkii  ddllaa  ssttaarrsszzeejj  ppaannii
ww NNiieeppoorręęcciiee,,  wwyymmaaggaannee  –– uummiieejjęęttnnoośśćć

ggoottoowwaanniiaa  oorraazz  pprroowwaaddzzeenniiaa  ssaammoocchhoodduu..  PPrraaccaa
33 ddnnii  ww ttyyggooddnniiuu  55--66  ggooddzz..  ddzziieennnniiee  tteell..

660088--009966--775544  lluubb  660033--777700--000055

RÓŻNE
·Deratyzacja, skutecznie tanio likwidujemy
karaluchy, pluskwy, pchły, kuny, pierzemy
dywany 605-325-849
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

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

Zatrudnimy handlowców
do sprzedaży powierzchni reklamowej 

w gazetach bezpłatnych oraz portalu tustolica.pl
CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Za po wia da się na praw dę do bry
wie czór, bo wiem na sce nie po ja wią
się Ka ta rzy na Pa ko siń ska, Je rzy Kry -
szak, For ma cja Cha te let i Ka ba ret
Ske czów Mę czą cych. Bę dą ba wić
pu bli kę przez po nad trzy go dzi ny.

Pod czas Ka ba re to we go Do bre -
go Wie czo ru For ma cja Cha te let
ob cho dzić bę dzie 20- le cie swo je go
ist nie nia. – Dwa dzie ścia lat to na -
praw dę szmat cza su i dla te go przy -
go to wa li śmy coś wy jąt ko we go

– obie cu ją Adam Mał czyk, Bar ba -
ra Tom ko wiak i Mi chał Pa łub ski.
Pro gram wie czo ru od bie ga nie co
od tra dy cyj nych ka ba re to nów.
– To ka ba re to wy spek takl ja kie go
jesz cze na pol skiej sce nie es tra do -
wej nie by ło – re kla mu je im pre zę
or ga ni za tor. Bę dzie to swe go ro -
dza ju po je dy nek ka ba re to wych ar -
ty stów, któ rzy bę dą mu sie li
wznieść się na wy ży ny, by za ser wo -
wać wi dow ni hu mor naj wy ższej
pró by. – Trzy ró żne ka ba re to we
świa ty i je den cel – roz ba wić Was
do łez! – za po wia da Je rzy Kry szak.

Je śli wie rzyć na ukow com, któ -
rzy ob li czy li, że 15 mi nut śmie chu
wy dłu ża ży cie o je den dzień, trzy
go dzi ny w Are nie mo gą wy dłu żyć
ży cie o ca łe 12 dni. War to więc
przyjść? War to – pod wa run kiem,
że bę dzie śmiesz nie. A jest na to
szan sa.

Bi le ty (od 50 do 80 zł) mo żna
ku pić w księ gar ni „u Lesz ka”
ul. Ba to re go 10 oraz za po śred -
nic twem stron: www.ka ba re to we -
bi le ty.pl, www.bi le ty na ka ba re -
ty.pl.

(wk)

Kabaretowy dobry wieczór w Arenie
� Gwiazdy polskiego kabaretu wystąpią na imprezie kabaretowej, która
odbędzie się 18 listopada w legionowskiej Arenie.

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.

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
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Ra dio Hob by stra ci ło kon ce sję
w lip cu 2016 ro ku. Po wo dem ode -
bra nia ra diu upraw nień by ło
wpusz cze nie na an te nę pro pa gan -
do wych au dy cji ro syj skie go ra dia
Sput nik. Wła ści ciel tłu ma czył ten
fakt trud no ścia mi fi nan so wy mi,
do wo dził, że za pie nią dze od Ro -
sjan mo że utrzy mać ra dio. Od wo -
łał się od de cy zji. W efek cie Hob -
by na dal na da je. Ja kim pra wem?
Rzecz nik Kra jo wej Ra dy Ra dio -
fo nii i Te le wi zji od po wia da, że
na czas po stę po wa nia są do we go
KRRiT wy da ła po sta no wie nie
o wstrzy ma niu wy ko na nia de cy zji
na ka zu ją cej na tych mia sto we za -

prze sta nie nada wa nia pro gra mu.
Przy szłość ra dia nie jest za tem
jesz cze osta tecz nie prze są dzo na.
Z jed nej stro ny szko da by ło by je -
dy nej lo kal nej sta cji ra dio wej na -
da ją cej w Le gio no wie, z dru giej
Hob by w ostat nich la tach pre zen -
tu je ra czej bez na dziej ny po ziom
i słu chal ność ma nie wiel ką. Ostat -
nio jed nak wła ści ciel zaj mu je się
czę ściej niż do tąd lo kal ny mi pro -
ble ma mi, wpusz cza jąc na an te nę
mię dzy in ny mi dzia ła czy Sto wa -
rzy sze nia Le gio now skich Lo ka to -
rów kry ty ku ją cych po li ty kę władz
mia sta i le gio now skiej spół dziel ni.

(wk)

Ra dio Hob by wciąż na da je
� Ra dio Hob by, choć stra ci ło kon ce sję na nada wa nie,
wciąż nie znik nę ło z ete ru.

Tuż przy sa mej szko le „Trój ce”,
mię dzy blo ka mi na Bro niew skie -
go, w pa wi lo ni ku, gdzie za dzie -
cin nych lat ku po wa ło się ze szy ty,
za baw ki i roz ma ite ga dże ty, dzia -
ła so bie bar mlecz ny „Ły cha”.
Mię dzy skle pem mię snym i kwia -
ciar nią. Ani wnę trze, ani ara nża -
cja ra czej nie za chę ca ją do wej -
ścia – ja sny wy strój, ka fel ki, tro -
chę ste ryl nie, kil ka pro stych sto -
licz ków, na szy bach wil goć. Przy -
da ła by się odro bi na in tym no ści
i ja kieś ak cen ty, któ re ocie pli ły by
lo ka lik, nada ły by mu nie co do mo -
we go cha rak te ru. Mam świa do -
mość, że na tak ma łej prze strze ni
nie wie le da się zro bić, ale jed nak.

Smacz nie i ta nio
Ale wejść do Ły chy war to! Dla -

cze go? Bo jest tu po pro stu
smacz nie i ta nio. W mo jej opi nii
to bo daj naj lep szy bar mlecz ny
w Le gio no wie, dy stan su ją cy kon -
ku ren cję rze czą pod sta wo wą
– sma kiem. W „Gru bej Ka ś ce”,
w „Sta cji Mi cha” by wa ró żnie,
tym cza sem „Ły cha” pó ki co kar -
mi pysz nie. Ow szem, wy bór nie
jest tu mo że osza ła mia ją cy. Co -
dzien nie do wy bo ru kil ka zup
i dru gich dań, ale czę ste ro ta cje
spra wia ją, że na wet re gu lar ne sto -
ło wa nie się tu taj nie gro zi mo no -
to nią. Zacz nij my od zup – po mi -
do ro wa, ro sół, ogór ko wa – do pra -
wio ne, ro bio ne z ja kimś do mo -
wym szny tem, czymś trud nym
do zde fi nio wa nia, co spra wia, że

smak od bie ra się ja ko wła śnie do -
mo wy. To sa mo ze scha bo wym,
z na le śni ka mi, sznyc lem z se rem,
ko tle tem po żar skim. Wszyst ko
zro bio ne ze sma kiem, do pra wio -
ne, nie czuć w da niach sztucz no -
ści. Su rów ki świe że, ziem nia ki
pierw szo rzęd ne, kru che. Tyl ko
spa ghet ti sma ko wa ło mi mniej
– zro bio ne po pol sku, dość mdłe
i bez wy ra zu.

I te raz naj lep sze. Ka żdy obiad
kosz tu je tu tyl ko 10 zł. Za do wóz
na te re nie Le gio no wa trze ba do -
pła cić 3 zł. Do dat ko we punk ty
za ob słu gę – mi łą, życz li wą, sym -
pa tycz ną, go to wą przy go to wać coś
a la car te, je śli aku rat nie ma
za du że go tło ku. Tak do bre do mo -
we je dze nie w tak ni skiej ce nie to
praw dzi wy ewe ne ment! Po le cam.

(wk)

Szlakiem legionowskich barów
Najlepszy bar mleczny w Legionowie?
� W mojej skromnej ocenie Łycha to w tej chwili najlepsze miejsce, gdzie
w Legionowie można tanio zjeść.

Łychę znajdziemy tuż przy sa mej szko le „Trój ce”, 
mię dzy blo ka mi na Bro niew skie go.

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



reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Po cią gi pan cer ne za wi ta ły
do Le gio no wa, któ re wów czas
jesz cze Le gio no wem zresz tą nie
by ło, więc do Ja błon ny No wej,
po I woj nie świa to wej. Od po cząt -

ku lat 20. sta cjo no wał tu taj 2 Pułk
Sa pe rów Ko le jo wych. Od 1924
ro ku pod le gał mu Dy wi zjon Ćwi -
czeb ny Po cią gów Pan cer nych.
W mie ście na sta łe by ły wów czas

trzy po cią gi pan cer ne: „Da nu ta „,
„Ge ne rał Sosn kow ski” i „Pa de -
rew ski „. Zi mą 1924 ro ku roz po -
czę ły się pierw sze kur sy. Do je sie -
ni 1927 ro ku prze szko lo no w Le -
gio no wie po nad 2000 ofi ce rów
i żoł nie rzy.

W paź dzier ni ku 1927 ro ku dy -
wi zjon zmie nił na zwę na 1 Dy wi -
zjon Po cią gów Pan cer nych, któ re -
mu przy dzie lo no sześć po cią gów.
Żoł nie rze dy wi zjo nu no si li po ma -
rań czo we oto ki na ro ga tyw kach,
czar no -po ma rań czo we pro por -
czy ki na koł nier zach kur tek
i płasz czy, a na ra mien ni kach cy -
frę arab ską 1 z du żą li te rą P.

W przeded niu wy bu chu woj ny
w Le gio no wie sta cjo no wa ło pięć

po cią gów pan cer nych: „Da nu ta „,
„Po znań czyk „, „Pa de rew ski”
„Ge ne rał Sosn kow ski” i „Śmierć
„. Dwa pierw sze zo sta ły przy dzie -
lo ne do Ar mii Po znań, trze ci
do Ar mii Po mo rze. Tyl ko „Ge ne -
rał Sosn kow ski” i „Śmierć' po zo -
sta ły do dys po zy cji ów cze sne go

do wód cy le gio now skie go dy wi zjo -
nu puł kow ni ka Ja na Da ma sie wi -
cza i wal czy ły w kam pa nii wrze -
śnio wej w skła dzie Ar mii Mo dlin.

Krótki żywot pancernych
wagonów

„Ge ne rał Sosn kow ski” do 9
wrze śnia ope ro wał mię dzy Na siel -
skiem, Le gio no wem, Wy szko wem
i Tłusz czem wspie ra jąc pie cho tę
bro nią cą li nii Bu gu. Pod czas od -
wro tu 10 wrze śnia zo stał za ata ko -
wa ny na skrzy żo wa niu to ru z dro -

gą Wy szków -Ło chów przez bom -
bow ce nur ku ją ce. Ja dą cy ze
znacz ną szyb ko ścią skład zo stał
znisz czo ny przez bli ską eks plo zję
bom by 250 kg. Plat for ma, wa gon
ar ty le rii i pa ro wóz wy pa dły z to -
rów, wa gon sztur mo wy zo stał ob -
ję ty po ża rem. Do wód ca, ka pi tan
Sta ni sław Mło dzia now ski, roz ka -
zał znisz cze nie i opusz cze nie po -
cią gu, na stęp nie zdo łał od na leźć
wśród unie ru cho mio nych po cią -
gów ewa ku acyj nych 4 dzia ła
i utwo rzyć z za ło gi po cią gu im -
pro wi zo wa ną ba te rię, któ ra kon -
ty nu owa ła wal kę.

„Śmierć” zo sta ła przy dzie lo na
ja ko od wód Na czel ne go Do wódz -
twa, osta tecz nie jed nak prze szła
pod roz ka zy do wód cy twier dzy
Mo dlin. Po ciąg bo jo wy ope ro wał
na od cin ku Mo dlin -Po mie chó -
wek, wspo ma ga jąc jed nost ki
w oko li cach Za kro czy mia i No we -
go Dwo ru Ma zo wiec kie go. 19
wrze śnia sto czył nie roz strzy gnię ty
po je dy nek z nie miec kim po cią -
giem. 25 wrze śnia pa ro wóz opan -
ce rzo ny zo stał znisz czo ny, za stą -
pio no go zwy kłą lo ko mo ty wą.
W ostat nich dniach obro ny po -
ciąg sta cjo no wał zwy kle w wy ko -
pie ko ło for tu „Ostro łę ka”.
Po ka pi tu la cji za ło gi twier dzy
Mo dlin 28 wrze śnia, za ło ga po cią -
gu znisz czy ła dzia ła i przy rzą dy
ce low ni cze.

Z kam pa nii nie oca lał ża den
z le gio now skich po cią gów, wszyst -
kie zo sta ły znisz czo ne. Sztan dar
za ko pa ny zo stał w oko li cach Lwo -
wa przez wy co fu ją cych się na po -
łu dnio wy wschód żoł nie rzy. Ale
o le gio now skich po cią gach
pod spe cjal nym nad zo rem war to
pa mię tać.

(wk)

„Śmierć” z Legionowa

Krótka historia niezwykłych pociągów
� O tym, że Legionowo było przed wojną mekką wojsk balonowych wiedzą wszyscy, ale fakt, że
stacjonowały tu pociągi pancerne trochę jest zapomniany.

Z kampanii
nie ocalał żaden z
legionowskich pociągów,
wszystkie zostały
zniszczone. Sztandar
zakopany został w
okolicach Lwowa przez
wycofujących się na
południowy wschód
żołnierzy. Ale o
legionowskich
pociągach pod
specjalnym nadzorem
warto pamiętać.

Przysięga żołnierzy I Dywizjonu Pociągów Pancernych, 1933

Po ciąg pan cer ny „Śmierć”, la ta 20.
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