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– Za pra sza my wszyst kich na mecz
i ma my na dzie ję na świę to wa nie
awan su – mó wi pre zes Ar ka diusz
Kar dy ka. – Na ten suk ces, któ ry jest
w za się gu rę ki, cię żko pra co wa li śmy
przez ca ły rok wszy scy: za wod ni cy,

sztab tre ner ski, fi zjo te ra peu ci, pra -
cow ni cy biu ra, oso by, któ re po ma ga -
ły nam przy or ga ni za cji me czów oraz
oczy wi ście ki bi ce – do da je pre zes.

KPR w tym se zo nie nie prze -
grał żad ne go me czu. – Ta kże

i w naj bli ższym spo tka niu bę dzie
fa wo ry tem, co nie ozna cza, że
wal ka bę dzie ła twa. Za pra sza my
na go dzi nę 18 – za chę ca prezes
Kar dy ka.

Red

Mobilizacja!

Wszyscy na ręczną!
� W najbliższą sobotę 28 marca KPR Borodino Legionowo, w meczu z zespołem
Vetrex Sokół Kościerzyna, może potwierdzić swój awans do PGNiG Superligi. Będzie to
znakomite zwieńczenie udanego sezonu na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej.

KPR
Borodino 

w tym 
se zo nie nie

prze grał
żad ne go

me czu
Fot. Paulina K

ardyka



Przy Stru żań skiej na Rem belsz -
czyź nie w naj lep sze trwa bu do wa
Bie dron ki. To pierw sza za gra nicz na
mar ka w gmi nie Nie po ręt, gdzie
do tej po ry han dlo wy ry nek pro wa -
dzi li je dy nie lo kal ni przed się bior cy,
a ich skle py cie szą się du żą po pu -
lar no ścią. Nie ste ty, wszyst ko wkrót -
ce mo że się zmie nić. Na nie po ręc ki

ry nek wkra cza Bie dron ka. Po wsta -
nie kil ka set me trów od „Car lo”.

– Nie jest to do bra wia do mość,
choć ja ta kiej kon ku ren cji się nie
bo ję. Ma my to wa ry do brej ja ko ści
w roz sąd nych ce nach i mam na -
dzie ję, że klien ci nie zre zy gnu ją
z za ku pów w de li ka te sach
na rzecz nie peł no war to ścio wych

to wa rów. Oba wiam się jed nak, że
pięć in nych, ma łych skle pów
w oko li cy, któ re do sko na le so bie
te raz ra dzą, trze ba bę dzie za -
mknąć – mó wi wła ści ciel de li ka te -
sów „Car lo” Grze gorz Strze szew -
ski. – Roz ma wiam z han dlow ca mi
wie lu firm. Oni też są prze ra że ni
sy tu acją na ryn ku. Ostat nio sły sza -
łem o wio sce, gdzie już po kil ku
ty go dniach dzia ła nia Bie dron ki
upa dło 12 ma łych skle pi ków. Dla -
cze go na sze wła dze nie dba ją
o ro dzi my biz nes, a da ją za ra biać
za gra nicz nym kon cer nom? – za -
sta na wia się wła ści ciel skle pu.

Miesz kań cy lu bią, jak jest ta nio
Zda nia na te mat po wsta wa nia

ko lej nych mar ke tów są po dzie lo -
ne. Jed ni cie szą się z mo żli wo ści
tań szych za ku pów bli żej do mu, in -

ni kry ty ku ją kiep ską ja kość to wa -
rów ofe ro wa nych przez dys kon ty.

– Kil ka ra zy by łem w Bie dron ce
w Le gio no wie, jed nak szyb ko za -
uwa ży łem, że to co jest tań sze,
nie ko niecz nie jest do bre. Na wet
wo da mi ne ral na dla Bie dron ki
roz le wa na jest po dob no w Po zna -
niu, a nie tak jak „ory gi nał”
w Żyw cu. Na cią łem się też na so -
kach – ja kość ta sa ma a ce na ni -
ższa, za czą łem więc szu kać pod -
stę pu – i szyb ko zna la złem: kar -
ton w Bie dron ce jest mniej szy niż
te w in nych skle pach, jed nak ró -
żni cę w po jem no ści wi dać do pie -
ro, jak oba opa ko wa nia trzy ma
się obok sie bie w rę ce – mó wi
spo tka ny przez nas klient de li ka -
te sów „Car lo”. – Nikt mi nie po -
wie, że tej in wa zji nie mo żna po -

wstrzy mać. Jest wie le eta pów
i po zwo leń przy otwar ciu skle pu.
Wy star czy ło by nie dać po zwo le -
nia na al ko hol i ta ki sklep
na pew no by się nie utrzy mał
– za sta na wia się klient.

Sta ro stwo po wia to we, któ re
wy da je po zwo le nia na bu do wę,
twier dzi, że ma zwią za ne prze pi -
sa mi rę ce i zgo dy wy da wać mu si.

– Je śli wnio sek nie jest sprzecz -
ny z miej sco wym pla nem za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go
oraz prze pi sa mi, sta ro stwo jest
zo bo wią za ne wy dać sto sow ne po -
zwo le nie na bu do wę – mó wi Ma -
riusz Kra szew ski z le gio now skie -
go sta ro stwa.

Za py ta li śmy wój ta gmi ny Sie ra -
ko wi ce, ja ki jest je go spo sób
na ra to wa nie lo kal ne go han dlu.
Przy po mnij my: Sie ra ko wi ce to
jed na z nie wie lu gmin w Pol sce,
gdzie mar ke ty i dys kon ty nie ma ją
pra wa by tu. – Pol skie pra wo nie
chro ni ro dzi me go han dlu i w tym
jest naj więk szy pro blem. Nie ma
mo żli wo ści praw nych za blo ko wa -
nia ko lej nych mar ke tów. Nam się
uda ło, bo roz ma wiam z ludź mi,
tłu ma czę, że by nie sprze da wa li
dzia łek pod ta kie in we sty cje. Ma -
my 100-let nią tra dy cję han dlo wą,
te raz w Sie ra ko wi cach dzia ła 140
lo kal nych skle pów. Ich wła ści cie le
nie za ra bia ją ko ko sów, ale ra dzą
so bie. U nas nie ma ko le jek
do opie ki spo łecz nej – mó wi wójt
Sie ra ko wic Ta de usz Ko bie la. Pod -
kre śla też, że sa mo rzą dy ma ją
sku tecz ne na rzę dzie wal ki z por -
tu gal ski mi „dra pie żny mi owa da -
mi” – plan za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go. – To w nim po -
win ny zna leźć się od po wied nie
za pi sy chro nią ce miej sco wo ści
przed ar chi tek to nicz ny mi chwa -
sta mi, bo jak ina czej na zwać pa -
skud ny, żół ty bu dy nek np. w hi -
sto rycz nym punk cie mia sta?

AS

Idzie wiosna! To czas na zmiany w ogrodzie
Obserwując ogrody, można wysnuć wiele wniosków na temat ich właścicieli. Kochają porządek czy wolą

dzikość i naturalny nieład? Stać ich na cierpliwość czy oczekują szybkich efektów? I przede wszyskim:
czy mają wystarczająco dużo wolnego czasu na dbanie o ogród, by z chęcią w nim odpoczywać?

Wiosna to idealny moment na zmiany! To czas czyszczenia, usuwania, przycinania, koszenia, grabienia,
porządkowania. Potem pozostaje już: sadzić, budować, układać i cieszyć się efektem.

Tylko jaki ogród pasuje do Ciebie?
Porządek czy dzikość?
Plac zabaw dla dzieci czy ustronne miejsce do odpoczynku z książką?
Ogród warzywny, zielnik czy tak dobrane kwiaty, że kwitną przez cały sezon?
Naturalne ścieżki czy utwardzone alejki?
Prostota czy fantazyjne łuki, rzeźby i romantyczne zaułki?

Zaprojektuję ogród idealny dla Ciebie! Czasem kilka małych zmian daje spektakularny efekt
Zadzwoń! Przygotujemy dla Ciebie projekt, wykonamy, posprzątamy, zajmiemy się pielęgnacją.
Wszystko po to, byś odpoczywał podziwiając Twoją własną przyrodę.

Justyna Tuszyńska architekt krajobrazu
www.ogrodyprojektowanie.pl, tel. 607-617-744

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Markety rozkładają lokalny biznes
� Prawdziwa inwazja dyskontów dopiero przed nami. Sklepy znanych marek wyrastają jeden po drugim w różnych miejscach powiatu. Jak
sobie radzą z tą plagą lokalni przedsiębiorcy? Już niebawem na własnej skórze przekona się o tym Grzegorz Strzeszewski, właściciel delikatesów
„Carlo”. Rzut beretem od jego marketu rośnie kolejna Biedronka.

“Polecam. Po pierwszej wizycie zdecydowałem się na kolejne.
Pan Mikołaj ustalił przyczynę problemu i pracujemy nad jego
usunięciem. Mało tego, moja żona też się zapisała na wizytę.
Naprawdę polecam - indywidualne podejście do każdego pacjenta i
rzadko spotykane osobiste zaangażowanie, poparte wiedzą o
anatomii człowieka i profesjonalnym masażu”. K.

Chcesz pozbyć się bólu?
Wrócić do pełnej sprawności?
Zregenerować swoje mięśnie?

Arena Legionowo, ul. B.Chrobrego 50B/23 
oraz wizyty domowe tel: 504-498-488

www.proreh.pl

REHABILITACJA SPORTOWA 
I ORTOPEDYCZNA

Mgr Mikołaj Krekora

Specjalizujemy się w
rehabilitacji ortopedycznej 

i sportowej. Skutecznie
zwalczamy bóle stawów,

zmęczenie mięśni i dolegliwości
kręgosłupa. Skorzystaj z

profesjonalnej pomocy i dołącz
do grona zadowolonych

pacjentów. 
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Jak twier dzą funk cjo na riu sze
Cen tral ne go Biu ra An ty ko rup cyj -
ne go, spra wie za pła ty za nad wy -
ko na nia przez NFZ jed nej z pod -
war szaw skich kli nik CBA przy glą -
da ło się od li sto pa da ubie głe go
ro ku. Śled czy usta li li, że Mi ro sław
J., by ły wi ce szef ma zo wiec kie go
NFZ, miał przy jąć kilkaset tysięcy
zło tych ła pów ki w za mian za pod -
pi sa nie ugo dy z kli ni ką Me dig.
Dzię ki te mu kli ni ka otrzy ma ła
po nad 17 mi lio nów zło tych, za ba -
da nia i za bie gi, któ re już wy ko na -
ła na pa cjen tach. Wzbu dzi ło to
za nie po ko je nie śled czych, po nie -
waż in ne po dob ne pla ców ki do -
sta wa ły je dy nie po kil ka set ty się -
cy. Spe cjal na kon tro la w NFZ po -
twier dzi ła nie pra wi dło wo ści. Wąt -
pli wo ści kon tro le rów wzbu dzi ło
tem po za war cia ugo dy oraz kry te -
rium wy bo ru tej pla ców ki.

Kło po ty ma głów nie NFZ
– Po twier dzam, że CBA za trzy -

ma ło dwie oso by do spra wy pro wa -
dzo nej pod nad zo rem Pro ku ra tu ry
Okrę go wej w War sza wie. Wię cej
in for ma cji mo że ewen tu al nie prze -
ka zać pro ku ra tu ra – po in for mo wał
rzecz nik pra so wy CBA Ja cek Do -
brzyń ski. Pew ne jest, że za trzy ma ni
to Mi ro sław J. i rad ca praw ny Pa -
weł S., któ ry miał bez po śred nio
prze ka zy wać pie nią dze. Po twier -
dził to pro ku ra tor Prze my sław No -
wak z Pro ku ra tu ry Okrę go wej.

– Pa weł S., dzia ła jąc za po śred nic -
twem usta lo nej oso by, udzie lił Mi -
ro sła wo wi J. ko rzy ści ma jąt ko wej
w związ ku z za war ciem przez Na ro -
do wy Fun dusz Zdro wia ugo dy z jed -
nym z Nie pu blicz nych Za kła dów
Opie ki Zdro wot nej z sie dzi bą w Le -
gio no wie, do ty czą cej za pła ty przez
NFZ do dat ko we go wy na gro dze nia

w wy so ko ści po nad 17 mln zł z ty tu -
łu udzie la nia świad czeń opie ki zdro -
wot nej w ilo ści prze kra cza ją cej licz -
bę świad czeń wy ni ka ją cych z pod pi -
sa nej wcze śniej umo wy – czy ta my
w oświad cze niu pro ku ra tu ry.

By ły wi ce szef ma zo wiec kie go
NFZ usły szał też in ny za rzut: przyj -
mo wa nia przez po nad rok, co mie -
siąc, kwo ty ok. 10 tys. zł za prze ka zy -
wa nie in for ma cji na te mat pla nów

kon tro li i zmian w umo wach. Obaj
po dej rza ni zo sta li ob ję ci po li cyj nym
do zo rem, mu sie li też wpła cić kau cję.

Spra wa wy re ży se ro wa na czy
świa dek ko ron ny?

Je rzy Petz, wła ści ciel kli ni ki,
ko men tu je spra wę bar dzo
oszczęd nie. – To ele ment woj ny
na gó rze, bądź kon ku ren cyj nej,
a my je ste śmy jej ofia rą – mó wi.

Spra wa pó ki co jest dość skom -
pli ko wa na. Pro ku ra tu ra pod kre śla,
że nikt z kli ni ki nie ma za rzu tów
po peł nie nia prze stęp stwa, ale też
nad mie nia, że „jed na oso ba wy stę -
pu ją ca w tym po stę po wa niu ko rzy -

sta z tzw. klau zu li nie ka ral no ści
okre ślo nej w art. 229 par. 6 Ko dek -
su kar ne go”. Ar ty kuł ten brzmi na -
stę pu ją co: „Nie pod le ga ka rze
spraw ca prze stęp stwa, je że li ko -
rzyść ma jąt ko wa lub oso bi sta al bo
ich obiet ni ca zo sta ły przy ję te przez
oso bę peł nią cą funk cję pu blicz ną,
a spraw ca za wia do mił o tym fak cie
or gan po wo ła ny do ści ga nia prze -
stępstw i ujaw nił wszyst kie istot ne
oko licz no ści prze stęp stwa, za nim
or gan ten o nim się do wie dział” …

Wy glą da więc na to, że to oso ba,
któ ra ofe ro wa ła ła pów kę, prze ka -
za ła śled czym wszel kie szcze gó ły.

AS

Mediq i historia wielkiej łapówki
� Legionowska klinika jest zamieszana w aferę korupcyjną z Narodowym Funduszem Zdrowia.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3
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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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Mał go sia Kierz kow ska to jed na
z tych osób, dla któ rej do ba jest
za krót ka. Ener gicz na, uśmiech -
nię ta, wiecz nie w bie gu. Na zdję -
ciach z pro wa dzo nych przez sie -
bie za jęć raz jest pszczo łą, in nym
ra zem pi ra tem, po tem ha waj ską
tan cer ką.

Jak to mo żli we, że dziew czy na,
któ ra jesz cze kil ka na ście lat te mu
by ła ukie run ko wa na na na uki ści -
słe, dzi siaj więk szość swo je go cza -
su spę dza na za ba wach z dzieć mi
i do glą da jąc pszczół w pa sie ce?

– Po pierw sze, je stem ma mą
dwój ki dzie ci – Sa man ty i Ma te -
usza – i my śla łam ca ły czas o ich
edu ka cji pla stycz nej i kre atyw nym
roz wo ju. A pszcze lar stwem za in -
te re so wał mnie mój teść, Jan
Kierz kow ski, któ ry od lat pro wa -
dzi pa sie kę w Ze grzu. Wstą pi łam
do Ko ła Pszcze lar skie go w Le gio -
no wie i szyb ko po lu bi łam opie kę
nad ty mi owa da mi. W mię dzy cza -
sie ukoń czy łam kurs ani ma tor ki

dzie cię cej a mo je sta ra nia i za an -
ga żo wa nie zo sta ły do ce nio ne
przez Urząd Pra cy w Le gio no wie,
któ ry przy znał mi do ta cję na pro -
wa dze nie dzia łal no ści ani ma cyj -
nej i edu ka cyj nej wśród dzie ci.
Ta ki był po czą tek Pszczół ki Go si
– opo wia da Mał go sia.

Za sa da nr 1 – trze ba lu bić
dzie ci

– Lu bię dzie ci. Nie sa mo wi te jest
ob ser wo wać, jak tru dzą się
nad pra ca mi pla stycz ny mi. Klej,
pa pier czy no życz ki w ma łych rącz -
kach – to dla nich wiel kie wy zwa -
nie. Ra dość na bu ziach po ukoń -
cze niu pra cy – bez cen na. Po za tym
naj młod sze urwi sy są nie zwy kle
kre atyw ne, ich wy obraź nia dzia ła
zu peł nie ina czej, niż u li ce ali stów
czy do ro słych – mó wi ani ma tor ka.
– Przez za ba wę z dzieć mi chcę
uczyć naj młod sze po ko le nie sza -
cun ku do pszczół i miod ku pro du -
ko wa ne go przez te owa dy.

W warsz ta tach pla stycz nych uży -
wa my ró żno rod nych ma te ria łów,
któ re dzie ci łą czą ze so bą i przy go -
to wu ją ró żne fi gur ki i po sta cie
z ba jek, bar dzo czę sto są to
pszczół ki – pod kre śla Go sia.

Mał go sia Kierz kow ska to ko lej -
na z po zy tyw nie za krę co nych

osób w Le gio no wie, z suk ce sem
łą czą ca pa sję z za wo dem i prze ka -
zu ją ca swą ener gię oto cze niu.

– To co ro bi, to nie jest tyl ko spo -
sób na biz nes. To styl ży cia. Goś ka
jest nie sa mo wi cie otwar ta i po zy -
tyw na, peł na po my słów. Ze zdu -
mie niem pa trzę, jak wie czo ra mi sie -

dzi i „kom bi nu je”. Po tra fi ła na brać
opa ko wań ze skle pu i ca łą noc bu -
do wać z nich igloo, aby dzie cia ki
mia ły fraj dę na stęp ne go dnia – opo -
wia da Ka sia Ra bie jew ska z le gio -
now skiej „Po my sło daj ni”, w któ rej
już w so bo tę 28 mar ca Pszczół ka
Go sia po pro wa dzi wiel ka noc ne
warsz ta ty „Smo cze ja jo”. Tam też
Mał go sia re gu lar nie pro wa dzi za ję -
cia pla stycz ne i kre atyw ne dla dzie ci
od 2 do 9 lat.Jej ko lej nym nie co -
dzien nym po my słem re ali zo wa nym
w „Po my sło daj ni” są dys ko te ki dla
dzie ci. Naj bli ższe pla no wa ne są
w kwiet nio we nie dzie le: 19.04 „Ha -
waj skie di sco”, a 26.04. „Pi rac kie di -
sco”. Or ga ni zu je też nie zwy kłe – te -
ma tycz ne uro dzi ny. Po za tym w ka -
żdą so bo tę pra cu je w Miej skim
Ośrod ku Kul tu ry przy Tar go wej.

AS

Wiel ka noc ne kom po zy cje
– warsz ta ty

W so bo tę 28 mar ca ośro dek
kul tu ry w Łaj skach za pra sza
do udzia łu w warsz ta tach świą -
tecz nych, w trak cie któ rych wła -
sno ręcz nie, choć pod czuj nym
okiem in struk to ra, uczest ni cy
– ca łe ro dzi ny – wy ko na ją wiel -
ka noc ne stro iki. Koszt 25 zł.

Gmin ne Cen trum Kul tu ry
Łaj ski, ul. Sta ni sła wa Mo niusz -
ki 2 (róg No wo dwor skiej),
tel. 22 782–20–02.

Baj ki na ścia nie
Rów nież w so bo tę,

o godz. 18.00, Klub Ro dzi ców Ty -
gie lek za pra sza na wspo mnie nio -
wą wy ciecz kę do PRL -u. W sa li
ślu bów le gio now skie go ra tu sza
bę dzie mo żna wspól nie obej rzeć
baj ki wy świe tla ne ze sta rych klisz
ce lu lo ido wych z rzut ni ka Ania.

Baj ki prze czy ta ją An drzej Krzy wy
i Han na Nie wia dom ska. Za pi sy
i in for ma cje: Syl wia Krzy ża now -
ska -Gra biec, tel. 22 784–44–99,
ps_syl wia@wp.pl.

Nie dziel ne Spo tka nia z Baj ką
W nie dzie lę 29 mar ca w sa li

wi do wi sko wej w ra tu szu naj -

młod si wpad ną w wir przy gód
z Pchłą Sza chraj ką i Ry ce rzem
Sza ła wi łą. Na spek takl za pra sza
Te atr Fan ta zja.

Pchła Sza chraj ka to peł na fan -
ta zji isto ta, któ ra mi mo „mar ne -
go” wzro stu uwiel bia czy nić ró -
żne pso ty, dla te go spek takl
utrzy ma ny jest w kli ma cie ka ba -
re tu, skrzy hu mo rem i dow ci -
pem. Bi le ty 10 zł.

Ra tusz Le gio no wo, ul. Pił sud -
skie go 41.

(red)

Weekend pełen wrażeń
� Najbliższy weekend w Legionowie obfituje
w rodzinne wydarzenia. Dokąd warto się wybrać?

Lokalna osobowość

Pozytywnie zakręcona – Pszczółka Gosia
� Miała być meteorologiem, potem bankowcem. Dzisiaj jest zapaloną pszczelarką i animatorką, w mieście częściej znaną jako Pszczółka
Gosia niż Małgorzata Kierzkowska.

źródło: m
oklegionow

o.pl

Klub rodziców Tygielek
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Świą ty nia przy ul. Mo dliń skiej
skoń czy w tym ro ku 61 lat, ale już
zo sta ła uzna na za za by tek. Mu ry
mo gą być no we, ale duch miej sca
pa mię ta dzie je znacz nie star sze.
Miesz ka jąc tak bli sko War sza wy
i jej za byt ków -nie za byt ków, bu do -
wa nych cza sem od ze ra po znisz -
cze niach II woj ny świa to wej, po -
win ni śmy o tym do brze pa mię tać.

Pierw szy ko ściół Mat ki Bo żej
Kró lo wej Pol ski po wsta wał przez
więk szość lat 20-tych i 30-tych.
Ukoń czo no go na rok przed wy bu -
chem woj ny i już wkrót ce le żał
w gru zach. Świą ty nia by ła znisz czo -
na tak bar dzo, że trze ba by ło zbu -
do wać no wą prak tycz nie od ze ra,
a wier ni mo dli li się… w sa li po bli -
skie go pa ła cu Po toc kich. Dzię ki
sta ra niom pro bosz cza Jó ze fa
Abra mo wi cza pra ce na bu do wie
roz po czę to w 1948 r., w epo ce sta -
li ni zmu i prze śla do wań Ko ścio ła
ka to lic kie go. Sześć lat póź niej od -
da no do użyt ku ko ściół w ta kiej
for mie, w ja kiej wi dzi my go obec -
nie: w neo ba ro ko wej sza cie, bo ga -
to zdo bio nym chó rem i pięk ną, po -
li chro mo wa ną ścia ną oł ta rzo wą

pro jek tu zna ne go w cza sach PRL -
-u gra fi ka Zyg mun ta Ka miń skie go.

– Wa lor hi sto rycz ny świą ty ni
wy ni ka przede wszyst kim ze
związ ków łą czą cych ja bło now ską
pa ra fię z ro dzi ną Po toc kich, dar -
czyń ców te re nu pod pla no wa ny
ko ściół – mó wi Agniesz ka Żu -
kow ska, rzecz nicz ka pra so wa ma -
zo wiec kie go kon ser wa to ra za byt -
ków. – Świa dec twem tych re la cji
jest za cho wa na pod nie ist nie ją cą
ka pli cą Po toc kich kryp ta z mau -
zo leum, w któ rym spo czy wa oj -
ciec ostat nie go wła ści cie la ma jąt -
ku ja bło now skie go, hra bia Au gust
Po toc ki. Ko ściół do ku men tu je ta -
kże ska lę znisz czeń wo jen nych
w Ja błon nie.

Ko ściół przy ul. Mo dliń skiej
jest ko lej nym obiek tem za byt ko -
wym w miej sco wo ści, któ rą śmia -
ło mo żna uznać za jed ną z naj ład -
niej szych w aglo me ra cji war szaw -
skiej. Wpi sa nie świą ty ni do re je -
stru za byt ków mo że być do brym
po wo dem do od wie dze nia Ja -
błon ny pod czas so bot nie go spa ce -
ru lub wy ciecz ki ro we ro wej.

DG

Mamy swój zabytek
� Wybudowany po II wojnie światowej kościół Matki
Bożej Królowej Polski w Jabłonnie trafił do rejestru
zabytków. Dlaczego?

Kład ka w Par ko wej to te mat
rze ka, któ ry cią gnie się od kil ku
lat. Przy po mnij my: po wy bu do wa -
niu tu ne lu w Alei Róż, ko le je pla -
no wa ły za mknię cie prze jaz du

w cią gu ulic Wy szyń skie go -Par ko -
wa – za rów no dla pie szych jak
i sa mo cho dów. Roz go rza ły dys ku -
sje, wła dze nie zgo dzi ły się na ta -
kie roz wią za nie, któ re przy czy ni -
ło by się do po dzie le nia mia sta al -
bo po gor sze nia bez pie czeń stwa
– wie le osób na dzi ko prze cho dzi -
ło by przez to ry. W koń cu się uda -

ło nie ja ko wy mu sić na PKP obiet -
ni cę umo żli wie nia bez ko li zyj ne go
przej ścia, pod wa run kiem że ko -
le ja rze do in we sty cji nie do ło żą.
W cza sie kon sul ta cji spo łecz nych
miesz kań cy zde cy do wa li, że wo lą
kład kę niż przej ście pod ziem ne
(na któ re i tak szan se by ły nie -
wiel kie, bio rąc pod uwa gę koszt
wy bu do wa nia). Mia sto z po wia -
tem po sta no wi ły współ fi nan so wać
tę in we sty cję. Wy ko na no pro jekt,
ogło szo no prze targ na bu do wę
kład ki. Zgło si ło się do nie go pięć
firm. Za wy bu do wa nie przej ścia
chcą od trzech do po nad pię ciu
mi lio nów zło tych.

– W po ło wie kwiet nia prze jazd
ko le jo wy w cią gu ulic Par ko wa -
-Wy szyń skie go w Le gio no wie ma
zo stać de fi ni tyw nie za mknię ty.
Ter min za mknię cia prze pra wy
przez to ry zbie ga się w cza sie
z mo żli wym roz po czę ciem prac
przy bu do wie kład ki pie szo -ro we -
ro wej w tym miej scu. Utrud nie nia

w ru chu pie szych i ro we rzy stów
po trwa ją za le d wie kil ka mie się cy
– mó wi Jo an na Kaj da no wicz z le -
gio now skie go sta ro stwa. Co da -
lej? W cią gu dwóch ty go dni po wi -
nien zo stać wy bra ny wy ko naw ca
kład ki. Póź niej mo żna po dzie lić
kosz ty i za de cy do wać, kto ile
do niej do ło ży.

Wła dze po wia tu wy stą pi ły o do -
fi nan so wa nie tej in we sty cji kwo -
tą 4,5 mln zł z re zer wy sub wen cji
ogól nej bu dże tu pań stwa. Swój
udział fi nan so wy za de kla ro wa ły
też wła dze Le gio no wa – mak sy -
mal nie 1,2 mln zł.

Bio rąc pod uwa gę naj bar dziej
opty mi stycz ny wa riant – bez od -
wo łań i in nych pro ble mów,
do któ rych nie ste ty ostat nio przy -
wy kli śmy przy le gio now skich in -
we sty cjach, pierw si pie si wkro czą
na no wą kład kę pod ko niec ro ku.

Pra ce po win ny ru szyć na prze -
ło mie kwiet nia i ma ja.

AS

Kładka w tym roku
� Tak będzie wyglądała kładka w ul. Parkowej. Prace nad jej budową ruszą
na przełomie kwietnia i maja, zaraz po tym, jak kolejarze zamkną ostatecznie
przejazd dla samochodów.

Utrudnienia
w ruchu pieszych
i rowerzystów potrwają
zaledwie kilka miesięcy
– mówi Joanna
Kajdanowicz
z legionowskiego
starostwa.

Za wy bu do wa nie przej ścia firmy chcą od trzech do po nad pię ciu mi lio nów zło tych.

źródło: P
rom

ost W
rocław
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Li nia ko le jo wa do Ze grza ist -
nia ła od po cząt ku XX wie ku aż
do ro ku 1994, kie dy zde cy do wa no
o jej li kwi da cji. W la -
tach 2006–2008 w se zo nie let nim
kur so wał je dy nie spe cjal ny po ciąg
„Ze grzyk”. Z te go roz wią za nia
rów nież zre zy gno wa no i od tam -
tej po ry spra gnie ni pla ży do je -
żdża ją nad Za lew Ze grzyń ski
na kół kach. Czte rech – sa mo cho -
dem lub au to bu sem (z nie wy god -
ny mi prze siad ka mi) i dwóch – en -
tu zja ści wy cie czek ro we ro wych.
Bez po śred nie go po łą cze nia ko le -
jo we go Ze grza ze sto li cą nie ma.
Wkrót ce ma się to zmie nić.

Unia pro mu je ko lej
Roz mo wy po mię dzy sta ro -

stwem le gio now skim, PKP
PLK S.A. i Urzę dem Mar szał kow -
skim na te mat mo der ni za cji li nii
do Ze grza sta ły się kon kret ne w li -
sto pa dzie ze szłe go ro ku. Po mysł
chwy cił, za czę ły się po szu ki wa nia
pie nię dzy, a mó wi my o nie ba ga -
tel nej su mie 20 mln zł. Uda ło się.

– Za rząd wo je wódz twa i PKP
Pol skie Li nie Ko le jo we S.A. pod -
pi sa ły list in ten cyj ny na re ali za cję
pro gra mu po lep sze nia prze wo zów
przy wspar ciu unij nych środ ków
z Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go Wo je wódz twa Ma zo wiec -
kie go na la ta 2014–2020. W do ku -
men cie wśród in we sty cji do re ali -
za cji zna la zły się pra ce na li nii
nr 28 na od cin ku Wie li szew – Ze -
grze – in for mu je Jo an na Kaj da no -
wicz z le gio now skie go sta ro stwa.
Co to ozna cza? Jest za pew nie nie,

że pie nią dze na tę in we sty cję bę dą
po cho dzi ły z Unii Eu ro pej skiej.

To ry, pe ron i par king
Te ren pod in we sty cję jest go to -

wy, pod ko niec ro ku zo sta ła wy -
po wie dzia na umo wa dzie rża wy
wła ści cie lo wi skła du cel ne go, któ -
ry dzia łał na jed nej z dzia łek.
Obec nie po za bu do wa niach nie
ma tam już śla du. – Przy wró ce nie
po łą cze nia ko le jo we go do Ze grza
na bie ra wresz cie re al nych kształ -
tów – cie szy się sta ro sta le gio now -
ski Jan Gra biec. – Uda ło się przy -
go to wać te ren, za pew nić fi nan so -

wa nie, te raz czas na kon kret ne
de cy zje PKP w spra wie re ali za cji
in we sty cji – do da je.

Ma ją one za paść w naj bli ższym
cza sie, przed spo tka niem PKP
PLK z sa mo rzą da mi po wia tu i są -
sied nich gmin.

Przed urzęd ni ka mi wie le pra cy.
Ko niecz na bę dzie prze bu do wa
to rów do Wie li sze wa, bu do wa
trak cji i re mont pe ro nu w Ze grzu
Po łu dnio wym. Wła dze po wia tu
chcą też zmian na te re nie
przy sta cji – miał by tam zna leźć
się przede wszyst kim par king.

AS

Udało się – będzie pociąg do Zegrza
� Mało kto wierzył w wielki powrót idei pociągu prosto na plażę, a staje się to coraz
bardziej realne. Są pieniądze na kolej do Zegrza.

To spe cjal ne miej sce, umo żli -
wia ją ce mat kom, któ re nie mo gą
lub nie chcą opie ko wać się swo imi
no wo na ro dzo ny mi dzieć mi, po zo -
sta wie nie ich bez na ra ża nia ma lu -
chów na śmierć. Naj star sze za cho -
wa ne „okno ży cia” znaj du je się we
Wło szech, w Pol sce pierw szą ta ką
pla ców kę otwar to w 2006 ro ku
w Kra ko wie. Naj czę ściej miesz czą
się one przy żeń skich klasz to rach
bądź szpi ta lach i są tak zbu do wa -
ne, by o umiesz cze niu dziec ka
w oknie by li na tych miast po in for -
mo wa ni od po wie dzial ni za nie lu -
dzie. W War sza wie funk cjo nu ją
dwa ta kie okna: przy Ho żej,
w Zgro ma dze niu Sióstr Fran cisz -
ka nek Ro dzi ny Ma ryi oraz
przy Kło po tow skie go, u Sióstr
Mat ki Bo żej Lo re tań skiej.

W Le gio no wie nie by ło do tąd
przy pad ków po rzu ce nia dziec ka,
ale wła dze mia sta chcą, by „okno
ży cia” roz po czę ło dzia łal ność.

– Po wiat le gio now ski to bli sko 100
ty się cy miesz kań ców i na wszel ki wy -
pa dek ta kie miej sce po wsta nie – mó -
wi Ta ma ra Myt kow ska, rzecz nicz ka
urzę du mia sta. – Mia ło by być ulo ko -
wa ne przy Do mu Sa mot nej Mat ki
i Dziec ka pro wa dzo nym przez ur -
szu lan ki przy uli cy Scha bow skie go.

To dość na tu ral ne miej sce, bo
za kon ni ce pro wa dzą nie tyl ko dom
dla sa mot nych ma tek, ale też Cen -
trum Pro mo cji Ży cia – pla ców kę,
gdzie mo żna zna leźć po moc
w trud nych sy tu acjach ży cio wych.

Okno ma po wstać jesz cze tej
wio sny.

(wt)

Otwierają Okno Życia
� Trwają przygotowania do uruchomienia pierwszego
w Legionowie – i jedynego w okolicy – Okna Życia.



GRUNT SPRZEDAM
·Działka 68 ar na granicy woj. maz, święt. i łódz.
Dojazd asfaltowy, nasłoneczniona. Idealna do
zamieszkania lub wypoczynku. Cena 68 tys. zł.
Tel. 695-231-192

INNE DO WYNAJĘCIA
·Plac 750 m2 W-wa ul. Modlińska
250 504-629-855

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem lub
z dowolnym problemem prawnym. 796-796-596

NAUKA
·SZKOŁA MUZYCZNA CASIO Tarchomin
– keyboard, fortepian, organy, akordeon,
gitara klasyczna, gitara elektryczna,
gitara basowa, perkusja, flet, wokal
– tel. 511-486-484

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

USŁUGI INNE
·ANTENY TELEWIZJA montaż serwis tel.
534-10-20-10
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

DOM I OGRÓD
·DERATYZACJA USUWANIE KUN PRANIE
DYWANÓW 605-325-849

BUDOWLANE
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·Gaz-serwis-hydraulika. 602-620-836
·PIECE gazowe używane sprzedaż, montaż
691-686-772
·Wylewki Mixokretem W-wa i okolice
691-300-501

FINANSE
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

DAM PRACĘ

SSeerrwwiissaanntt  uurrzząąddzzeeńń  cchhłłooddnniicczzyycchh
ii kklliimmaattyyzzaaccyyjjnnyycchh  zz ddoośśwwiiaaddcczzeenniieemm..  TTeell..

660022--1188--9955--3366

·Zatrudnię elektromonterów i pomocników
721-473-080

WYPOCZYNEK
·MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM.
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80, WWW.SZCZEPANKOWO.PL

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 602-254-650

SSkkuupp  kkssiiąążżeekk,,  ddoojjaazzdd  550099--2200--4400--6600

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
·KUPIĘ KAŻDE AUTO, NAJLEPSZA CENA
530-444-333

KUPIĘ CZĘŚCI
·Do Fiata 125 p tel. 513-513-988

Ogłoszenie drobne nadasz 
na www.echodrobne.pl

OGŁOSZENIA
DROBNE

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Mo der ni za cja bę dzie pro wa dzo -
na w ra mach pro jek tu JES SI CA,
do to wa ne go przez Ko mi sję Eu ro -
pej ską i prze zna czo ne go na re wi -
ta li za cję ob sza rów miej skich. To
nie pierw sza in we sty cja w mie ście
wy ko ny wa na z tej pu li – naj bar -
dziej wi docz ną bę dzie Park Zdro -
wia. Po nad to ze środ ków JES SI -
CA bu do wa ne jest przez PEC źró -
dło ener gii ko ge ne ra cyj nej.

Bu dy nek zy ska cał ko wi cie no -
we in sta la cje we wnętrz ne, wy mie -
nio na zo sta nie ca ła sto lar ka bu -
dow li, włącz nie z pod ło ga mi.

Do te go szy ku je się wy mia na
więź by i po szy cia da cho we go oraz
no wy sys tem ter micz ny z pa ne la -
mi sło necz ny mi, sys te mem cyr ku -
la cji cie pła i kli ma ty za cją.

„Sta ry” ra tusz do cze ka się re -
mon tu w ra mach miej skie go pro -
gra mu re wi ta li za cji naj star szych
bu dyn ków w Le gio no wie. Oprócz
nie go na re mont cze ka ją dwa
przed szko la (nr 3 oraz 11), w któ -
rych pra ce ta kże ma ją być fi nan -
so wa ne przez JES SI CA.

Co znaj dzie się w od no wio nym
„sta rym” ra tu szu? Po nie waż pro -

gram, z któ re go KZB Le gio no wo
po ży cza pie nią dze na pra ce ma
du że ob ostrze nia, na pew no ca ło -
ści nie zaj mą pod mio ty ko mer cyj -
ne. Bu dy nek mu si bo wiem speł -
niać funk cje pu blicz ne – naj praw -
do po dob niej ulo ku ją się tam biu -
ra KZB Le gio no wo. Co jesz cze?
Nie wia do mo, ale za rzą dza ją ca
bu dyn kiem spół ka ma jesz cze
czas na zna le zie nie na jem ców
– re mont, któ ry ma się roz po cząć
już wkrót ce, po trwa oko ło pię ciu
mie się cy.

(wt)

Stary ratusz odmłodnieje
� Legionowski magistrat zmienił swoją siedzibę w sierpniu 2008 roku. Poprzednia lokalizacja
była wykorzystywana do niedawna między innymi przez harcerzy, którzy jednak w styczniu
musieli opuścić budynek przy Piłsudskiego 3. Szykuje się bowiem generalny remont.

Jeszcze do niedawna tak wyglądał budynek
przy Piłsudskiego 3 A tak ma wyglądać po remoncie

źródło: w
w

w.legionow
o.pl

PM2,5, PM10, ben zo al fa pi ren,
dwu tle nek azo tu – te na zwy po wi -
nien za pa mię tać ka żdy miesz ka -
niec Le gio no wa. To wy stę pu ją ce
w po wie trzu py ły i sub stan cje, któ -
re to wa rzy szą nam na ka żdym kro -
ku. Dwa pierw sze to py ły za wie szo -
ne o śred ni cy od po wied nio do 2,5
i do 10 mi kro me trów. Te pierw sze
są tak ma łe, że mo gą do stać się
do ukła du krwio no śne go, wszyst kie
wy wo łu ją cho ro by ser ca i zwięk sza -
ją ry zy ko za cho ro wa nia na ra ka
płuc. Skąd się bio rą? Mię dzy in ny -
mi z do mów ogrze wa nych dzię ki
spa la niu śmie ci, ale głów nym tru ci -
cie lem są sa mo cho dy. Więk szość

PM2,5 i PM10 to po pro stu mi kro -
sko pij ne frag men ty opon i kloc ków
ha mul co wych. Jak du żo jest ich
w le gio now skim po wie trzu? Niech
prze mó wią licz by.

Za nor mal ną sy tu ację uzna je się
stę że nie py łów PM2,5 w wy so ko -
ści 20 µg/m3 (20 mi kro gra mów
na metr sze ścien ny). W mo men cie
pi sa nia te go ar ty ku łu sta cja po -
mia ro wa przy ul. Ze grzyń skiej po -
ka zu je 167 µg/m3, zaś naj wy ższą
war to ścią w cią gu ostat nich kil ku
dni by ło 525 µg/m3. Nor ma by ła
więc prze kro czo na po nad dwu -
dzie sto sze ścio krot nie. W wie lu
kra jach Eu ro py i świa ta przy ta kim

stę że niu szko dli wych py łów za ję cia
w szko łach zo sta ły by od wo ła ne
a miesz kań cy zo sta li by po in for mo -
wa ni, że nie na le ży opusz czać do -
mu bez wy raź nej przy czy ny.

Naj gor sze z naj gor szych wy ni -
ków od no to wa no w po bli żu głów -
nych ulic: obok Są du Re jo no we go
przy So bie skie go, na ron dzie
na skrzy żo wa niu So bie skie go
i Par ko wej i przy ra tu szu. Z ak tu -
al ny mi wy ni ka mi po mia rów po -
wie trza mo żna za po znać się
na stro nie http://aqicn.org/ci -
ty/po land/ma zo wiec kie/le gio no -
wo/ze grzyn ska/.

DG

Powietrze w Legionowie nie nadaje się do oddychania?
� W Paryżu, gdy jakość powietrza osiąga stan alarmowy, wprowadza się ograniczenia w ruchu pojazdów a temat nie
schodzi z pierwszych stron gazet. W Legionowie powietrze jest znacznie gorsze.
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9 mar ca oko ło godz. 14. po li cja
do sta ła in for ma cję o mło dych lu -
dziach, któ rzy mo gli mieć przy so -
bie nar ko ty ki. Funk cjo na riu sze
pró bo wa li za trzy mać ich w oko li -
cy ul. Le śnej. W gru pie tej był też
Ra fał W. W oba wie przed kon se -
kwen cja mi chło pak spa ni ko wał,
pró bu jąc po łknąć za mknię ty w to -
reb ce gram ma ri hu any. Do szło
do tra ge dii. 19-la tek zmarł, dła -
wiąc się nar ko ty kiem. To są fak ty.
Po tem roz po czę ły się do my sły:
czy po li cjan ci przy czy ni li się
do śmier ci chłop ca, nie po zwa la -
jąc mu po łknąć fo lii? Czy re ani -
ma cja i pro ces udzie la nia po mo cy
– za rów no przez funk cjo na riu szy,
jak i ra tow ni ków – zo sta ły prze -
pro wa dzo ne pra wi dło wo?

Rodzice nie potrafią tego
zrozumieć

– Le karz po wie dział żo nie, że
ktoś mu siał mu ści snąć gar dło,
dla te go nie prze łknął za wi niąt ka,
któ re w naj szer szym miej scu mia -
ło je dy nie 2,5 cm. Gdy by chło pak
prze łknął ten gram ma ri hu any,
na pew no by prze żył, ale po li cja
nie mia ła by do wo du. Dla nich li -
czą się sta ty sty ki… – mó wił roz ża -
lo ny oj czym Ra fa ła, Piotr Kra sic -
ki. – Na wet je śli po li cjant bez po -
śred nio nie przy czy nił się
do śmier ci sy na, po wi nien go ra -
to wać. Ow szem wy ko ny wał ma saż
ser ca, ale prze cież przy za dła wie -
niu to żad ne wyj ście. Po za tym
ka ret ka przy je cha ła po 20 mi nu -
tach. By ło już za póź no…

Ra fa ła wspo mi na ją ja ko ra do -
sne go, po moc ne go chło pa ka. Pra -
co wał, w do mu zaj mo wał się wie -
lo ma spra wa mi. – Był ta ki sam,
jak wie lu in nych w je go wie ku.
– Cza sem mie li śmy ja kieś drob ne
spię cia, jak w ka żdym do mu. Był
chęt ny do po mo cy. Zaj mo wał się
sto lar ką i to on wy ko ny wał do mo -
we pra ce. Nie by ło z nim ni gdy
żad nych więk szych pro ble mów
– wspo mi na oj czym i do da je, że
na po grzeb przy szło wie le osób,
któ re lu bi ły i ce ni ły chłop ca. Sto sy
kwia tów i wień ców le żą tam
do dziś.

Co tak na praw dę sta ło
się 9 mar ca w Le gio no wie?

– Pro wa dzo ne są dwa po stę po -
wa nia. Jed no do ty czą ce roz pro -
wa dza nia nar ko ty ków, dru gie
w spra wie śmier ci Ra fa ła W. – in -
for mu je Re na ta Ma zur z Pro ku -
ra tu ry Okrę go wej War sza wa Pra -
ga. Wy ni ki sek cji zwłok jed no -
znacz nie wska zu ją na to, że przy -
czy ną śmier ci 19-lat ka by ło po -
łknię cie za wi niąt ka z ma ri hu aną
(utknę ło w dol nej czę ści tcha wi -
cy) co w kon se kwen cji do pro wa -
dzi ło do „ostrej nie wy dol no ści
od de cho wo – krą że nio wej”. Sek -
cja wy klu czy ła udział osób trze -
cich.

Ro dzi na Ra fa ła jest obu rzo -
na wy ni ka mi.

– Nie mu sie li go pod du szać.
Wy star czy, ze przy trzy ma li za gar -
dło w od po wied nim miej scu aby
do wód rze czo wy nie zo stał po -
łknię ty. Nie ma śla dów? Oni wie -
dzą jak to ro bić – mó wi roz go ry -
czo ny mę żczy zna.

Po li cja pod kre śla, że chło pak
nie zmarł w cza sie in ter wen cji,
lecz już w szpi ta lu. – 19-la tek za -
dła wił się w cza sie in ter wen cji,
po tem funk cjo na riusz pod jął re -
ani ma cję. Przy je chał je den ze spół

po go to wia, po tem dru gi z le ka -
rzem i za bra no go do szpi ta la. In -
for ma cję o je go śmier ci otrzy ma -
li śmy po godz. 17 – mó wi Ma riusz
Mro zek z Ko men dy Sto łecz nej
Po li cji.

Spra wą tra gicz nej śmier ci na -
sto lat ka za in te re so wał się też wo -
je wo da ma zo wiec ki, któ ry roz po -
czął od ręb ne po stę po wa nie ma ją -
ce usta lić, czy słu żby me dycz ne
nie do pu ści ły się do za nie dba nia.

– Obej mu je ono dzia ła nia ra -
tow ni cze pod ję te przez le gio now -
skie i war szaw skie ze spo ły ra tow -
nic twa me dycz ne go oraz Szpi tal -
ny Od dział Ra tun ko wy w Szpi ta lu
Bród now skim. Po stę po wa nie pro -
wa dzo ne jest z udzia łem kon sul -
tan tów wo je wódz kich w dzie dzi -
nach: ra tow nic twa me dycz ne go,
in ten syw nej te ra pii oraz ane ste -
zjo lo gii – in for mu je rzecz nicz ka
wo je wo dy, Ivet ta Bia ły.

Poruszenie i pretekst
do zadymy

Śmierć chło pa ka wy wo ła ła wiel -
kie po ru sze nie w ca łym mie -
ście. 15 mar ca przed le gio now ską
ko men dą do szło do bi ja ty ki.

– Nie po szli śmy tam roz ra biać,
a za trzy mać się na chwi lę i upa -
mięt nić Ra fa ła. Po ja kimś cza sie
z me czu w War sza wie wró ci li ki bi -
ce i wte dy za czę ły w kie run ku po -
li cji la tać bu tel ki i ka mie nie
– opo wia da zna jo my 19-lat ka.

– Te kil ka dzie siąt osób to za dy -
mia rze (z ca łą świa do mo ścią uży -

wam te go okre śle nia), któ rym nie
za le ża ło na uczcze niu pa mię ci
chło pa ka – pod kre śla st. asp. Ma -
riusz Mro zek z Ko men dy Sto łecz -
nej Po li cji.

Kam pa nia ru szy ła
Tra ge dię w Le gio no wie szyb ko

wy ko rzy sta li też po li ty cy.
Przed le gio now ską ko men dą po -
ja wi li się Ja nusz Kor win -Mik ke
i Prze my sław Wi pler. Po mi mo
ape li za rów no ro dzi ny Ra fa ła, jak
i władz mia sta, nie oby ło się bez
ko lej nych chu li gań skich eks ce -
sów. Agre syw ni uczest ni cy pi kie ty
swo ją złość naj pierw pró bo wa li
wy ła do wać na dzien ni ka rzach
a w kie run ku po li cji zno wu za czę -
ły la tać bu tel ki. Osta tecz nie po li -
cja roz pę dzi ła za dy mia rzy i za -
trzy ma ła kil ka na ście osób.

Ko lej ny pro test, tym ra zem już
na spo koj nie i bez zbęd nych emo -
cji i agre sji zor ga ni zo wa no
przed bu dyn kiem pro ku ra tu ry le -
gio now skiej. 22 mar ca na to miast
uli ca mi Le gio no wa prze szedł
marsz upa mięt nia ją cy tra gicz nie
zmar łe go chło pa ka.

– W koń cu pa mięć Ra fa ła zo -
sta ła usza no wa na. Oby ło się bez
chu li gań skich wy bry ków. Tym ra -
zem nie przy szli ci, któ rym za le ży
na wy wo ła niu burd, a i po li cja nie
pro wo ko wa ła ni ko go swo ją obec -
no ścią. Ca ły marsz za bez pie cza li
stra ża cy i straż miej ska – ko men -
tu je jed na z uczest ni czek mar szu.

AS

Kilkunastu zatrzymanych,

Czy to koniec sprawy Rafała?
� 9 marca legionowscy policjanci próbowali zatrzymać młodych mężczyzn
podejrzewając, że mają przy sobie narkotyki. Interwencja zakończyła się tragicznie.
Zginął 19-letni Rafał W. Zdarzenie pociągnęło za sobą lawinę kontrowersji, oburzenia
i protestów. Legionowo trafiło do wszystkich ogólnopolskich mediów.

O wydarzeniach w Legionowie pisały media w całym kraju,
nawet tak odległe jak „Głos Wielkopolski”








