
To byłoby istne tsunami, jeśli
chodzi o samorządy z okolic War-
szawy. Dotarliśmy do projektu
ustawy właśnie złożonego w Sej-
mie przez Prawo i Sprawiedli-
wość. Nie jest to projekt rządowy,
ale poselski, przedstawicielem
wnioskodawcy jest poseł PiS Ja-
cek Sasin.

Megapowiat
Projekt przewiduje powołanie

ogromnego powiatu, który utwo-
rzyłaby Warszawa wraz z 32 oko-
licznymi gminami. Do powiatu
nazywanego „miastem stołecz-
nym Warszawa” wcielone zostały-
by: Błonie, Brwinów, Góra Kal-
waria, Grodzisk Mazowiecki, Ha-
linów, Izabelin, Jabłonna, Józe-
fów, Karczew, Kobyłka, Konstan-

cin-Jeziorna, Legionowo, Leszno-
wola, Łomianki, Marki, Michało-
wice, Milanówek, Nadarzyn, Nie-
poręt, Otwock, Ożarów Mazo-
wiecki, Piaseczno, Piastów, Prusz-
ków, Raszyn, Stare Babice, Sule-
jówek, Wiązowna, Wieliszew,
Wołomin, Ząbki oraz Zielonka.

Serock będzie w powiecie
pułtuskim

Powołanie megapowiatu ozna-
czałoby zwiększenie liczby rad-
nych. Dziś Warszawa jest jedno-
cześnie gminą i powiatem, ale ma
tylko jedną Radę Warszawy. Me-
gapowiat miałby 50-osobową ra-
dę, w której po jednym przedsta-
wicielu miałyby podwarszawskie
gminy oraz warszawskie dzielnice.
Oprócz tego nadal działałaby Ra-

da Warszawy, pomniejszona z dzi-
siejszych 60 do 31 osób. Granice
powiatu warszawskiego wytyczo-
no w poprzek niektórych istnieją-
cych powiatów, np. rozpadłby się
powiat pruszkowski czy piase-
czyński. Gminy, które nie zostały-
by włączone do megapowiatu, jak
gmina Serock, zostałyby „wchło-
nięte” przez powiat pułtuski. Po-
wiatem kierować będzie prezy-
dent Warszawy będący zarazem
burmistrzem stolicy. Zaś gminy
zachowałyby swoich wójtów, bur-
mistrzów czy prezydentów miast.

Mieszane odczucia
– Myślę, że moi mieszkańcy są

w szoku. Partia, która mówiła, że
będzie słuchać mieszkańców,
chce jedną ustawą zaprzepaścić

ostatnie 27 lat budowy mądrego,
odpowiedzialnego i akceptowal-
nego przez mieszkańców samo-
rządu. Ta ustawa namacalnie li-
kwiduje powiat legionowski.
Od 18 lat tworzyliśmy fajną struk-
turę, która współdziałała i współ-
pracowała – podsumował plano-
wane zmiany prezydent Legiono-
wa Roman Smogorzewski.

Również wójt Jabłonny nie po-
zostawia suchej nitki na projekcie
PiS. – Mam bardzo dużo wątpli-
wości związanych z projektem
ustawy o ustroju miasta stołeczne-
go Warszawy. Zasadnicze pytanie
dla mnie to cel tej ustawy. O ile
jestem zwolennikiem powstania
aglomeracji warszawskiej to pyta-

nie, czy w tej sprawie nie chodzi
jedynie o próbę zmiany granic
okręgów wyborczych. W tym mo-
mencie w projekcie ustawy nieja-
sne są kompetencje obecnych
gmin, które miałyby zostać przyłą-
czone do Warszawy. Nie jestem

również zwolennikiem likwidacji
powiatu legionowskiego – powie-
dział Jarosław Chodorski.

Starosta zachował powściągli-
wość i ostrożnie ocenia zmiany.
– Wierzę, że każda zmiana dotyczą-
ca wspólnoty samorządowej, szcze-
gólnie tak istotna, będzie uwzględ-
niała zdanie mieszkańców i będzie
z nimi skonsultowana – podsumo-
wał Robert Wróbel. Za to pozytyw-
nie na nowy projekt spogląda wójt
Wieliszewa. – Dla nas, mieszkań-
ców Wieliszewa, to może być
na plus. Dlatego, że mieszkańcy
gmin będą de facto wybierać prezy-
denta Warszawy, a dodatkowo ka-
żda gmina będzie miała swojego
przedstawiciela w radzie, to stworzy
większe możliwości. Może wówczas
Warszawa jako samorząd będzie
bardziej się z nami liczyła. Również
pierwsza strefa biletowa wydaje się
być kuszącą opcją dla mieszkańców
pozostałych gmin – powiedział Pa-
weł Kownacki.

Dariusz Burczyński

Wszyscy będziemy warszawiakami?
� Już niedługo granice Warszawy mogą kończyć się na Zalewie Zegrzyńskim, Narwi i wsiach graniczących z Nowym Dworem Mazowieckim.
Gigantyczny, zamieszkany przez ponad 2 miliony ludzi powiat chce stworzyć PiS, przyłączając aż 32 okoliczne gminy do stolicy. Oznaczałoby to,
że z mapy administracyjnej zniknąłby powiat legionowski, a wszystkie gminy z naszego powiatu, oprócz Serocka, znalazłyby się w Warszawie!
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Wierzę,
że każda zmiana
dotycząca wspólnoty
samorządowej,
szczególnie tak istotna,
będzie uwzględniała
zdanie mieszkańców
i będzie z nimi
skonsultowana – mówi
starosta Robert Wróbel.



Czy mo żna by ło unik nąć tej tra -
ge dii? Czy do szło do za nie dbań
i na ra że nia ży cia ma łe go pa cjen -
ta, któ ry osta tecz nie zmarł? Czy
do szło do błę du w sztu ce le kar -
skiej? Na te i wie le in nych py tań
mu szą te raz od po wie dzieć śled -
czy, któ rzy za bez pie czy li do ku -
men ta cję me dycz ną chłop ca
i prze słu chu ją świad ków.

Chłop cu prze pi sa no czop ki
Dwu let ni Ga bryś był zdro wym

i ener gicz nym dziec kiem. Kie dy
w nie dzie lę 22 stycz nia ma lec tra -
fił z bó lem brzu cha do ga bi ne tu
dy żur ne go le ka rza pe dia try
w Noc nej i Świą tecz nej Opie ce
w przy chod ni „na gór ce” w Le gio -
no wie, wy da wa ło się, że zo sta nie
mu udzie lo na sku tecz na po moc.
Jed nak to, co przed ka me ra mi te -
le wi zyj ny mi opo wia da ła zroz pa -
czo na mat ka chłop ca, po zo sta wia
wie le wąt pli wo ści w tej spra wie.
– Nie przy po mi nam so bie, że by
le kar ka prze pro wa dzi ła ze mną
ja ki kol wiek wy wiad. Po wie dzia ła,
że syn ma za czer wie nio ne gar dło,
wy pi sa ła nam zwy kłe le ki prze ciw -
go rącz ko we. Po wie dzia łam, że
bo li go prze cież brzu szek, więc ta -
blet ki zmie ni ła na czop ki – po -
wie dzia ła dla No waTV Pa ni Mał -
go rza ta, mat ka Ga bry sia. Wi zy ta
w przy chod ni nie wie le po mo gła.
Stan chłop ca po gor szył się i za -
czął wy mio to wać.

Po dwój ny przy jazd ka ret ki
O 17.30 mat ka dziec ka we zwa ła

po go to wie. Ra tow nik me dycz ny nie
za le cił ho spi ta li za cji. – By łam przy -
go to wa na, że po ja dę do szpi ta la.
Wia do mo, że żad na mat ka nie chce
być w szpi ta lu, bo to zło ko niecz ne.
Ale le karz nie po wie dział „no to je -
dzie my”, tyl ko za le cił „kon tro lo -
wać”. Brzusz ka w ogó le nie spraw -
dził – re la cjo no wa ła pa ni Mał go rza -
ta. Po upły wie go dzi ny stan chłop ca
dra stycz nie po gor szył się. Ga bryś
za czął tra cić przy tom ność, a mat ka
znów we zwa ła ka ret kę. – Wy bie gła,
za czę ła krzy czeć, że dziec ko nie od -
dy cha. Przy je cha ło po go to wie
– opo wia da jed na z są sia dek. Po go -
to wie fak tycz nie przy je cha ło i – jak
re la cjo nu je mat ka – tym ra zem ra -
tow ni cy dzia ła li bły ska wicz nie
i z peł nym za an ga żo wa niem. Oko ło
pół to ra go dzin na re ani ma cja mal ca
jed nak nic nie da ła. Ga bryś zmarł.
Po cząt ko wo śledz two pro wa dzi ła
le gio now ska pro ku ra tu ra, jed nak
z uwa gi na fakt, że ma my do czy nie -
nia z po dej rze niem o błąd w sztu ce
le kar skiej, ak ta spra wy prze ka za no
do Pro ku ra tu ry Re jo no wej w War -
sza wie, któ ra z urzę du zaj mu je się
te go ty pu spra wa mi.

Pro ku ra tu ra ba da spra wę
– Pro ku ra tu ra Re gio nal na

w War sza wie dys po nu je wstęp ny mi
wy ni ka mi sek cji zwłok ma ło let nie go
po krzyw dzo ne go prze ka za ny mi

przez Za kład Me dy cy ny Są do wej
w War sza wie, po da ją cy mi przy czy nę
zgo nu, jed nak z uwa gi na obo wią -
zu ją cą ta jem ni cę śledz twa i gro ma -
dzo ne do wo dy, in for ma cje w tym
za kre sie nie mo gą być ujaw nia ne
środ kom ma so we go prze ka zu
– mó wi Agniesz ka Za błoc ka – Ko -
nop ka, rzecz nik Pro ku ra tu ry Re gio -
nal nej w War sza wie. Choć nie ujaw -
nio no wy ni ków sek cji zwłok, spe ku -
la cji nie bra ku je. – Wy da je się, że
przy czy ną śmier ci by ła po socz ni ca,
czy li sep sa – po wie dział w jed nej
z au dy cji te le wi zyj nej dok tor Mi chał
Sut kow ski z Ko le gium Le ka rzy Ro -
dzin nych w Pol sce.

Dy rek cja przy chod ni „na gór ce”
w Le gio no wie za pew nia, że do ło ży
wszel kich sta rań w do kład ne wy ja -
śnie nie spra wy. Nie po da je jed nak
żad nych no wych in for ma cji.
– Dziec ko zo sta ło przy ję te przez dy -
żur ne go le ka rza pe dia trę w Ni ŚOZ,
od by ła się kon sul ta cja, po po ra dzie
dziec ko wró ci ło do do mu. Po pew -
nym cza sie ro dzic dziec ka we zwał
po go to wie ra tun ko we, gdzie oce -
nio no stan pa cjen ta, dziec ko nie
wy ma ga ło ho spi ta li za cji, na stęp nie
ro dzi ce pa no wa nie we zwa li po go to -
wie ra tun ko we, ze spół spe cja li stycz -
ny na miej scu pod jął czyn no ści ra -
tun ko we, nie ste ty le karz stwier dził
za gon, ze spół we zwał po li cję – mó -
wi Do ro ta Gli nic ka, Pre zes Za rzą -
du ZOZ „Le gio no wo”.

Da riusz Bur czyń ski
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– Pa trząc na Pa ni dro gę mo żna
dojść do wnio sku, że do słow nie
ka żdy i w ka żdym mo men cie ży -
cia mo że od kryć w so bie twór cę.

– Oczy wi ście! Czło wiek jest je -
dy nym zwie rzę ciem, któ re ozda -
bia swo je na rzę dzia pra cy. To du -
żo mó wi o na szej po trze bie wy ra -
ża nia sie bie i nada wa nia oto cze -
niu wła sne go, nie po wta rzal ne go
cha rak te ru.

– Kształ ci ła się Pa ni na kie -
run kach pla stycz nych?

– Nie. Mam za so bą kil ka na -
ście lat pra cy w ubez pie cze niach
i stu dia hu ma ni stycz ne.

– A za tem by ło to jak grom
z ja sne go nie ba?

– Zde cy do wa nie. Kil ka lat te -
mu w grud niu, przy ja ciół ka za -
pro si ła mnie na zdo bie nie bom -
bek. Mie siąc póź niej, po zo sta łe
po tym ma te ria ły wy sy pa ły mi się
na pod ło gę. Po chy li łam się
nad ni mi i zdę bia łam. Na tych -
miast po bie głam do pla sty ków
i ku pi łam so bie pierw sze w ży ciu
pod obra zie, pędz le, far by… Wła -
śnie w ten spo sób po wo ła łam
do ży cia Lud ka, któ re go pierw -
szym wcie le niem był „Tra garz po -
my słów”. Póź niej po wie rzy łam
mu m.in. ro le: szczę śli we go żon -
ko sia, oswa ja cza mo ty li, zi ry to wa -
ne go wła ści cie la psa.

– Gdzie mo żna obej rzeć Pa ni
pra ce?

– Za pra szam na stro nę
www.dar me lo.pl. Część z ko la ży,
od nie daw na, mo żna też ku pić
na po szew kach na po dusz kę, re -
prin tach i ka flach ce ra micz nych. 

Rozm. oko

Odkryj świat 
rzeczy niebanalnych

� Rozmowa z Katarzyną Marszał, malarką.

Dwuletni Gabryś nie żyje
Sepsa czy błąd w sztuce lekarskiej?
� Warszawska Prokuratura Regionalna wyjaśnia, jak doszło do śmierci dwuletniego
Gabrysia z Serocka, który w niedzielę 22 stycznia z bólem brzucha trafił do gabinetu
dyżurnego lekarza pediatry w przychodni w Legionowie. W środowisku lekarzy mówi
się o możliwej sepsie, jednak prokuratura nie wyklucza nieumyślnego spowodowania
śmierci malca, a nawet błędu w sztuce lekarskiej.
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Oka zu je się, że wy do by wa ją cy
się z ty się cy ko mi nów o tej po rze
ro ku smog to nie je dy ne za gro że -
nie dla miesz kań ców mia sta.
Na pro ble mie smo gu po sta no wi li
„za ro bić” oszu ści.

„In spek cja z urzę du, pro szę
mnie wpu ścić”

By ło mroź ne po po łu dnie, kie dy
do jed ne go z do mów znaj du ją cych
się na le gio now skim Przy stan ku
za pu kał z nie za po wie dzia ną wi zy -
tą in spek tor, któ ry chciał prze pro -

wa dzić kon tro lę przy do mo wej ko -
tłow ni wraz z tym, co jest pa lo ne
w pie cu. „In spek cja z urzę du, pro -
szę mnie wpu ścić, mu szę spraw -
dzić stan pa ni pie ca. Je że li pa ni
od mó wi, zo sta nie uka ra na grzyw -
ną” – ta kie mniej wię cej sło wa
usły sza ła za sko czo na miesz kan ka
do mu przy uli cy Wi leń skiej. Po -
nie waż już wcze śniej by ła skon tro -

lo wa na przez stra żni ków miej -
skich, a ta kże nie daw no sko rzy sta -
ła z do pła ty na wy mia nę pie ca, za -
nie po ko iła się i nie wpu ści ła, jak
się po tem oka za ło – oszu sta.

Prób oszustwa może być
więcej

– Od no to wa li śmy na ra zie tyl ko
je den ta ki przy pa dek. Miesz kan -

ka uli cy Wi leń skiej, któ ra wcze -
śniej wy mie ni ła piec, za dzwo ni ła
do nas do Wy dzia łu Ochro ny Śro -
do wi ska. Roz ma wia ła z jed nym
z na szych pra cow ni ków i po in for -
mo wa ła, że ktoś pró bo wał wejść
do niej do do mu mó wiąc o kon -
tro li pie ca – mó wi rzecz nicz ka ra -
tu sza Ta ma ra Myt kow ska. Pra -
cow ni cy urzę du mia sta po in for -

mo wa li miesz kan kę, że do pię ciu
lat po wy mia nie pie ca stra żni cy
miej scy ma ją pra wo wejść do do -
mu w ce lu prze pro wa dze nia kon -
tro li spa la nia. – Na wszel ki wy pa -
dek o ca łym zaj ściu po in for mo -
wa li śmy po li cję oraz za mie ści li -
śmy na na szej stro nie in ter ne to -
wej sto sow ne ostrze że nie – po -
wie dzia ła Ta ma ra Myt kow ska.
Po dob nych, tyl ko nie zgła sza nych
prób oszu stwa, mo że być wię cej.

Po li cja nie wy ja śnia spra wy
Jak się oka zu je, miej sco wa po -

li cja nie pod ję ła żad nych dzia łań,
aby wy ja śnić tę spra wę. – Nie pro -
wa dzi my po stę po wa nia, gdyż nie
otrzy ma li śmy żad ne go ofi cjal ne go
zgło sze nia. Ale oczy wi ście ostrze -
ga my przed te go ty pu oszu sta mi.
Spraw cy mo gą po da wać się
za pra cow ni ków ad mi ni stra cji,
a czę sto są to też oso by, któ re po -
tra fią wzbu dzić za ufa nie swo jej
przy szłej ofia ry nie na gan nym wy -
glą dem i mi łą apa ry cją. A tym sa -
mym wy ko rzy stać ła two wier ność
i na iw ność ofia ry. Ka żdą te go ty -
pu kra dzież, czy oszu stwo, na le ży
nam zgło sić – prze ko nu je pod -
kom. Emi lia Ku li gow ska z KPP
Le gio no wo. Rów nież i po ja wia ją -
ce się w in ter ne cie ma py wska zu -
ją ce tru ci cie li, mo gą uła twiać za -
da nie oszu stom. I w za sa dzie do -
pó ki bę dzie trwać okres grzew czy,
a pro blem smo gu po zo sta nie ak -
tu al ny, to i pro ce der „na in spek -
to ra” ma szan sę się roz krę cić.

Da riusz Bur czyń ski

„Na urzędnika” – oszuści w natarciu

Wykorzystują smog
� Do Urzędu Miasta Legionowo dotarły sygnały o osobie podającej się za inspektora, która zażądała wpuszczenia
do domu w celu skontrolowania pieca. Odmowa wpuszczenia „kontrolera” miała skutkować karą grzywny.
Podobnych przypadków może być dużo więcej. Urząd i policja ostrzegają – nie dajcie się zwieść, to przestępcy!

Ostrzegamy
przed tego typu
oszustami. Sprawcy
mogą podawać się
za pracowników
administracji, a często są
to też osoby, które
potrafią wzbudzić
zaufanie swojej przyszłej
ofiary nienagannym
wyglądem i miłą
aparycją.
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Pierw szy przy pa dek wy stą pie -
nia pta siej gry py na Ma zow szu
wy kry to 20 grud nia mi nio ne go ro -
ku u ła bę dzia by tu ją ce go
na zbior ni ku wod nym sta ro rze cza
Wi sły na Je zio rze Ła cha w gmi nie
Jó ze fów w po wie cie otwoc kim.
Dru gi przy pa dek w go spo dar stwie
po ło żo nym w Po pie lar ni (gmi na
Wi skit ki, po wiat ży rar dow ski).
Tam ujaw nio no pierw sze na Ma -
zow szu ogni sko pta siej gry py
u dro biu, w tym: kacz ki, ku ry, gę -
si, in dy ki, go łę bie, oraz
struś. I by ło to już 32 ogni sko tej
cho ro by w Pol sce, ale jak się oka -
zu je – nie ostat nie.

Stre fa za po wie trzo na
– Do tej po ry zna le zio no pięć

mar twych ła bę dzi w Na rwi po obu
stro nach za po ry w Dę be.
U trzech stwier dzo no pta sią gry -
pę – mó wi le karz we te ry na rii
i rad ny po wia to wy Mi ro sław Ka -

do. Pań stwo wy In sty tut We te ry -
na ryj ny w Pu ła wach, w któ rym
wy ko na no ba da nia pta ków, po -
twier dził obec ność wi ru sa wy so ce
zja dli we go ty pu H5N8 u trzech
ła bę dzi. Ozna cza to, iż jest to
pierw szy od no to wa ny przy pa dek
pta siej gry py w po wie cie le gio -
now skim. Po wia to wy Le karz We -
te ry na rii w No wym Dwo rze Ma -
zo wiec kim na tych miast wy zna -
czył 10 km stre fę za po wie trzo ną
od miej sca, w któ rym zo sta ły zna -
le zio ne za ka żo ne pta ki. W gmi nie
Wie li szew są to miej sco wo ściach
Pod dę bie, Ko mor ni ca, oraz
w czę ści Wie li sze wa od skrzy żo -
wa nia ul. Nie pod le gło ści z ul.
Przed peł skie go oraz ul. 600-le cia
do Za le wu Ze grzyń skie go. Stre fą
zo sta ła też ob ję ta część są sied niej
gmi ny Se rock, a do kład nie miej -
sco wo ści Dę be, Bo le sła wo wo,
Izbi ca od rze ki Na rew do Dro gi
Kra jo wej 62. Na gra ni cach za gro -

żo ne go ob sza ru obie gmi ny ma ją
obo wią zek usta wie nia ta blic
ostrze ga ją cych o wy stę po wa niu
na ich ob sza rze wy so ce zja dli wej
gry py u ptac twa dzi kie go. Wszy -
scy ho dow cy dro biu w stre fie za -
po wie trzo nej po win ni przy go to -
wać się na kon tro le in spek cji we -
te ry na ryj nej, któ ra bę dzie spraw -
dza ła stan zdro wia dro biu i to, czy
są prze strze ga ne wa run ki. Te wa -
run ki to przede wszyst kim drób
trzy ma ny i kar mio ny wy łącz nie
w za mknię ciu.

Ma so we pad nię cia pta ków
Wi rus H5N8 po wo du je ma so we

pad nię cia pta ków głów nie utrzy -
my wa nych w ho dow lach w tym
rów nież przy za gro do wych z uwa gi
na ich za gęsz cze nie i ła twość sze -
rze nia. Źró dłem wi ru sa są pta ki
dzi kie, głów nie wod ne oraz pta ki
dra pie żne. Wi rus prze no si się
za po śred nic twem ka łu, wy dzie li -

ny z oczu i dróg od de cho wych
oraz w kon tak cie bez po śred nim
z pa dłym lub cho rym pta kiem.

– Wi rus przy był do Eu ro py z Azji.
Prze no szo ny jest przez ptac two
dzi kie. Na chwi lę obec ną wi rus
nie jest groź ny dla czło wie ka

– uspo ka ja Mi ro sław Ka do. Wi rus
nie sta no wi za gro że nia dla lu dzi,
jed nak na le ży pa mię tać, że czło -
wiek mo że go prze no sić na po zo -
sta łe, na wet od le głe ob sza ry.

– Chce my uczu lić miesz kań -
ców, że by nie zbli ża li się do nie ży -
wych lub wy glą da ją cych na cho re
pta ków. Pod żad nym po zo rem nie
wol no ich do ty kać. Pta sia gry pa
nie jest wi ru sem ata ku ją cym lu -
dzi, ale na odzie ży i obu wiu mo -
że my te go wi ru sa roz no sić – mó wi
rzecz nicz ka sta ro stwa po wia to we -
go w Le gio no wie Jo an na Kaj da -
no wicz. Źró dłem roz no sze nia
pta sie go wi ru sa mo gą być rów nież
np. opo ny sa mo cho do we.

Da riusz Bur czyń ski

W ubie głym ro ku po li cja wy -
sta wi ła w ska li kra ju po nad 430
tys. man da tów, czy li o pra wie
jed ną trze cią wię cej niż w 2015
ro ku. Głów nie dzię ki fo to ra da -
rom, mo bil nym re je stra to rom
i urzą dze niom do od cin ko we go
po mia ru pręd ko ści.

Re kord wy sta wio nych man da -
tów w ka te go rii prze jaz dów
na czer wo nym lub żół tym świe tle

padł w Ja błon nie. Re je stra tor
umiesz czo ny na świa tłach na ron -
dzie przy ob wod ni cy za re je stro -
wał 18,3 tys. wy kro czeń. Na pod -
sta wie zdjęć wy sta wio nych zo sta -
ło ty leż man da tów. Sam jed no ta -
kie zdję cie do sta łem. Uda ło mi
się wje chać na ron do o ca łą se -
kun dę wcze śniej niż zga sło żół te
świa tło. Bo le sne…

(wk)

Jabłonna stolicą mandatów
� Gdzie w Polsce wystawiono w 2016 roku najwięcej
mandatów za nieprzestrzeganie sygnalizacji
drogowej? W Jabłonnie.

Chcemy
uczulić mieszkańców,
żeby nie zbliżali się
do nieżywych lub
wyglądających na chore
ptaków. Pod żadnym
pozorem nie wolno ich
dotykać.

Ptasia grypa atakuje

Wirusa można przenieść na ubraniu
� Trzy martwe łabędzie wyłowiono 23 stycznia w akwenie przy zaporze w Dębe. U dwóch z nich jednoznacznie wykazano obecność wirusa
H5N8 o wysokiej zjadliwości. Kolejne dwa martwe ptaki znaleziono dwa dni później. Czy to już początek epidemii ptasiej grypy?



Za rok znów cze ka ją nas wy bo -
ry sa mo rzą do we. Wie le wska zu je
na to, że, je śli zmia ny za sad wy bo -
ru or ga nów sa mo rzą do wych,
o któ rych co raz gło śniej mó wi
PiS, zo sta ną wpro wa dzo ne, mo że
być to ostat nia ka den cja pre zy -
den ta Le gio no wa Ro ma na Smo -
go rzew skie go. Wszyst ko jed nak
za le ży od te go, w ja kim kształ cie
ewen tu al ne zmia ny w or dy na cji
wy bor czej pro po no wa ne przez
PiS mia ły by wejść w ży cie.

Dwie ka den cje i ko niec
Ka den cyj ność sa mo rzą dów

od lat po stu lu je wie le śro do wisk,
choć by Ruch Pa li ko ta, SLD,
a cał kiem nie daw no No wo cze sna.
Z grub sza rzecz bio rąc sed nem
zmian mia ło by być ogra ni cze nie
do dwóch ka den cji wła dzy pre zy -
den tów, bur mi strzów i wój tów.
Nie wia do mo jesz cze, czy ma ją to
być ka den cje jak do tych czas czte -
ro let nie, czy pię cio let nie. Sa ma
zmia na wy da je się łą czyć bar dzo
na co dzień po dzie lo ne śro do wi -
ska po li tycz ne. Wie lu ko men ta to -
rów wska zu je też, że ka den cyj -
ność obo wią zu je w nie mal wszyst -
kich za chod nich de mo kra cjach.

Ła two wy tłu ma czyć dla cze go.
Wie lo let nie rzą dy tych sa mych lu -
dzi i ekip ro dzą pro blem two rzą -
cych się w mia stach i mia stecz -

kach ko rup cjo gen nych ukła dów,
uwi kła nych w ko li ga cje ze świa -
tem lo kal ne go biz ne su. Ukła dy,
zna jo mo ści, ne po tyzm, ko le sio -
stwo, ła pów kar stwo tra wią pol skie
sa mo rzą dy. W wie lu przy pad kach
prze kła da się to na ja kość na szej
po li ty ki, w szcze gól no ści tej sa mo -
rzą do wej, gdzie lo kal ne me dia są
sła be i al bo wcho dzą w układ al bo
kle pią bie dę, w do dat ku do cie ra ją
do nie wiel kiej licz by miesz kań -
ców. Ow szem, me dia na gła śnia ją
afe ry, pa trzą na rę ce, ale pro pa -
gan do we tu by wła dzy nie jed no -
krot nie za mia ta ją spra wy pod dy -
wan. Roz bi cie tych ukła dów w wy -
bo rach jest trud ne, wszak na wła -
dzę gło su je sztab urzęd ni ków, na -
uczy cie li, wspie ra ją za in te re so wa -
ny za cho wa niem sta tus quo lo kal -
ny biz nes.

Układ to wa rzy sko -biz ne so wy
Czy z ta ką sy tu acją ma my

do czy nie nia w Le gio no wie?
Część me diów lo kal nych uwa ża,
że tak i wręcz do ma ga się roz bi cia
ukła du po li tycz no -biz ne so we go
na li nii pre zy dent – ra tusz
– SML -W – kon ce sjo no wa ny biz -
nes. Sze ro ko opi sy wa ne afe ry,
z któ ry mi wią za ny jest pre zy dent
Smo go rzew ski, ukła dy z pre ze sem
SML -W Szy mo nem Ro sia kiem
zda wa ły by się po twier dzać ten

stan rze czy. Na ra zie, ba da ją cy
ko lej ne spra wy pro ku ra to rzy nie
zna leź li w dzia ła niach pre zy den ta
nie pra wi dło wo ści.

Ale zo staw my afe ry i afer ki, bo
nie za le żnie od te go, co wy ka żą
pro wa dzo ne wciąż jesz cze po stę -
po wa nia, dla wszyst kich – na wet
dla tych, któ rzy pre zy den ta Smo -
go rzew skie go lu bią i do ce nia ją je -
go do tych cza so wą pra cę – jest
chy ba ja sne: układ wła dzy w Le -
gio no wie ist nie je – two rzy się nie -
ja ko na tu ral nie, to wa rzy sko, cza -
sem jest wy bru ko wa ny do bry mi
chę cia mi, cza sem in te re sem. Ale
ist nie je! Ja ka jest w nim rze czy wi -
sta ro la pre zy den ta? Nie mnie
o tym są dzić, wia do mo, że zmia na
try bu wy bo ru i funk cjo no wa nia
sa mo rzą du mo że ozna czać, że
spra wu ją cy urząd czwar tą już ka -
den cję Smo go rzew ski nie bę dzie
mógł star to wać w ko lej nych wy -
bo rach, speł nia jąc tym sa mym ży -
cze nia le gio now skiej opo zy cji
wiesz czą cej, po spra wach ze
sprze da żą dział ki przy Par ko wej,
czy ujaw nie nia fak tu wy naj mo wa -
nia lo ka lu na by te go od spół dziel -
ni ban ko wi, je go ry chły ko niec.

Czy pra wo dzia ła wstecz?
Z tym, że jed nak nie na pew no.

Wszyst ko za le ży od te go, w ja kim
kształ cie no we prze pi sy mia ły by

wejść w ży cie i od kie dy mia ły by
obo wią zy wać. PiS co raz wy raź niej
dą ży do te go, by szyb ko prze słać
wpro wa dze nie ka den cyj no ści
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,
któ ry miał by za le ga li zo wać dzia -
ła nie pra wa wstecz. Je śli tak by
się sta ło, Ro man Smo go rzew ski
był by rze czy wi ście jed nym z 66
ze 107 pre zy den tów miast, któ rzy
od pa dli by z wy bor cze go wy ści gu
przed star tem. Prze ciw ko ta kie -
mu roz wią za niu pro te stu je jed nak

nie tyl ko opo zy cja, oska rża ją ca
PiS o kie ro wa nie się do raź ną ko -
rzy ścią po li tycz ną, ale i praw ni cy,
kon sty tu cjo na li ści, wska zu jąc
na nie bez pie czeń stwa ta kie go
roz wią za nia, któ re by ło by de fac -
to pod wa że niem za ufa nia do pra -
wa. Ta kże część śro do wisk zwią -
za nych z par tią rzą dzą cą mó wi
gło śno, że pra wo nie mo że dzia łać

wstecz. Je śli te ar gu men ty prze -
wa żą, ka den cyj ność za cznie obo -
wią zy wać rze czy wi ście od nad cho -
dzą cych wy bo rów, ale do tych cza -
so we ka den cje nie bę dą bra ne
pod uwa gę. W ta kiej sy tu acji no -
wa or dy na cja nie za blo ku je ubie -
ga nia się o re elek cję rzą dzą cym
już po nad dwie ka den cje. W tym
ta kże pre zy den to wi Smo go rzew -
skie mu, któ ry, je śli wy gra wy bo ry,
bę dzie mógł rzą dzić Le gio no wem
jesz cze przez osiem, a gdy by wy -
dłu żo ne zo sta ły ka den cje, na wet
przez dzie sięć lat.

Skok do par la men tu
In na spra wa, że nie wia do mo,

po pierw sze, w ja kim stop niu kam -
pa nia prze ciw pre zy den to wi wpły -
nie na je go wy nik wy bor czy,
a po dru gie, czy Smo go rzew ski
w ogó le bę dzie chciał jesz cze kan -
dy do wać. Już przed po przed ni mi
wy bo ra mi mó wi ło się, a on sam nie
za prze czał, że za mie rza kan dy do -
wać do par la men tu. Z ra mie nia
PO. Ostat nio ustą pił miej sca Ja no -
wi Grab co wi, nie wy klu czo ne jed -
nak, że w ko lej nych wy bo rach wy -
star tu je sam i wca le nie bę dzie po -
zba wio ny szans na suk ces, o ile
Gra biec utrzy ma wy so ką po zy cję
w struk tu rach PO. To, pó ki co,
wró że nie z fu sów, ale mo że się
oka zać, że ostat nia ka den cja na sze -
go pre zy den ta wca le nie mu si być
ostat nią. I wbrew roz pę ta nej na -
gon ce na Smo go rzew skie go, mo że
wca le nie by ło by to ta kie naj gor sze.

(wk)

Ostatnia kadencja prezydenta Smogorzewskiego?
� Proponowane przez PiS i popierane przez część środowisk politycznych wprowadzenie kadencyjności organów samorządowych może
oznaczać, że obecna kadencja będzie ostatnią. Z tym, że nie na pewno…
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NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  --
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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

Wieloletnie
rządy tych samych ludzi
i ekip rodzą problem
tworzących się
w miastach
i miasteczkach
korupcjogennych
układów, uwikłanych
w koligacje ze światem
lokalnego biznesu.
Układy, znajomości,
nepotyzm, kolesiostwo,
łapówkarstwo trawią
polskie samorządy.
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KUPIĘ DZIAŁKĘ
·Kupię od właściciela tanią działkę budowlaną do
1000 m2, dla powierzchni zabudowy 18 m x 13
m (bliźniak, 1 piętro). Z szybkim dojazdem (SKM,
KM, ZTM) i blisko Warszawy, blisko szkoły
podstawowej, kościoła, przychodni publicznej,
sklepów – maksymalna odległość do 1,2 km.
Oferty kierować na tel. 518-523-214 lub e-mail:
adrestomka@vp.pl

USŁUGI STOLARSKIE
·Cyklinowanie, 3 X lakier. TANIO ! Remonty
mieszkań. Tel. 572-762-866

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

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

USŁUGI MOTORYZACYJNE

Holowanie 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
·ZJAZD-projekt, 660-678-810

FINANSE

KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym

kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż

chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?

zapytania@kancelarie-doradcze.pl

·KREDYTY trudne. Upadłość 515-048-468

RÓŻNE

·Skup książek – dojazd 606-900-333

ANTYKI

·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu

klienta, 666-900-333

·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu

klienta, 666-923-218

·Kupię stare motocykle-części 505-529-328

KUPIĘ SAMOCHÓD

·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze

w każdym stanie, również bez dokumentów

i rozbite. T. 519-353-990

·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI

·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

ZŁA HISTORIA KREDYTOWA? Zbyt duża
liczba zapytań do BIK? Zgłoś się do nas

– nasza Kancelaria świadczy usługi
w zakresie przeglądu historii kredytowej

oraz liczby zapytań. Pomagamy
w niwelowaniu skutków negatywnych
wpisów w bazach, z których banki

korzystają podczas weryfikacji. Wysoka
skuteczność! Zadzwoń: 22 490-91-39,

napisz: zapytania@kancelarie-
doradcze.pl

DAM PRACĘ
·Pilnie! Panie do sprzątania po budowie. Kontakt:
602-415- 513

Przedszkole na Białołęce poszukuje
nauczyciela zajęć rytmicznych

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

505-992-952

·Zatrudnię eksedientki i sprzedawców do
sklepu spożywczego z możliwością
zakwaterowania w Łomiankach, tel.
608-455-492

Zatrudnimy
dziennikarzy

zainteresowanych 
tematyką
miejską

oraz handlowców
do sprzedaży

powierzchni reklamowej 
w gazetach bezpłatnych
oraz portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

Wszyst ko dzia ło się w nie dzie -
lę 22 stycz nia na ro gu ulic Gnieź -
nień skiej i Gdań skiej w Le gio no -

wie. Jak uda ło nam się usta lić,
29-lat ka przed go dzi ną 14.00 wy -
bra ła się do opusz czo ne go bu dyn -

ku w po bli żu li nii ko le jo wej. Tam
pró bo wa ła się po wie sić. Na szczę -
ście prze szko dził jej w tym po li -

cyj ny pa trol, któ ry przy pad kiem
spraw dzał bu dy nek w po szu ki wa -
niu prze by wa ją cej tam mło dzie ży
i bez dom nych.

Kie dy po li cjan ci we szli do środ -
ka, zo ba czy li ko bie tę, któ ra da wa -
ła jesz cze ozna ki ży cia. Roz po czę -
ła się re ani ma cja. sie rż. szt. Łu -
kasz Da lec ki oraz st. sie rż Pa weł
Słom czyń ski udzie la li po mo cy ko -

bie cie, aż do mo men tu przy jaz du
na miej sce ka ret ki po go to wia.

– Po li cjan ci na tych miast przy -
stą pi li do ak cji re ani ma cyj nej.
Jed no cze śnie je den z nich po wia -
do mił dy żur ne go ko men dy, by
pil nie we zwał ka ret kę – opo wia da
pod kom. Emi lia Ku li gow ska, ofi -
cer pra so wa Ko men dy Po wia to -
wej Po li cji w Le gio no wie.
– Po krót kim cza sie ko bie ta od zy -
ska ła przy tom ność i za czę ła sa -
mo dziel nie od dy chać – do da je
Ku li gow ska.

Przy by li na miej sce ra tow ni cy
za bra li 29-lat kę do szpi ta la.
Na ra zie nie są zna ne po wo dy jej
de cy zji. Po li cja, ze wzglę du
na cha rak ter zda rze nia nie udzie -
la wię cej in for ma cji, pod kre śla
za to wzo ro wą po sta wę funk cjo -
na riu szy.

Sie rż.szt. Łu kasz Da lec ki i st.
sie rż. Pa weł Słom czyń ski to mun -
du ro wi z ze spo łu pa tro lo wo -in ter -
wen cyj ne go le gio now skiej ko -
men dy. W po li cji słu żą od po wied -
nio 10 i 5 lat.

(mc)

O krok od tragedii

Młoda kobieta próbowała się zabić
� To był niemal cud. 29-letnią kobietę, która przyszła do jednego z pustostanów w Legionowie, aby popełnić
samobójstwo, w ostatniej chwili uratowali policjanci.

Kiedy
policjanci weszli
do środka, zobaczyli
kobietę, która dawała
jeszcze oznaki życia.
Rozpoczęła się
reanimacja.



Na sce nie war szaw skiej Sto do ły,
prócz sa mych ju bi la tów, po ja wi ły
się ta kie le gen dy pol skie go punk -
-roc ka jak KSU, Ar mia czy Mo -
skwa. Czad był, kli mat też, uro dzi -
ny się uda ły, pu blicz ność sza la ła.

Po sze dłem z cie ka wo ści
Ja też sza la łem, choć z ty mi sza -

leń stwa mi za Se xbom bą mia łem
ró żnie. Po raz pierw szy usły sza łem
o tym ze spo le, gdy ko le ga z pod -
sta wów ki opo wia dał, że je go brat
gra na ba sie w ta kim pun ko wym
skła dzie i pusz czał mi coś, co le d -
wo by ło sły chać na le ci wym Ka -
sprza ku. Był rok 1986. Brat ko le gi
na zy wał się Bog dan i grał w Se -
xbom bie, któ rej na zwa wy my ślo na
zo sta ła po noć pod czas wy pa du
z dziew czy na mi pod na miot. Te go
sa me go ro ku w Ja ro ci nie po sze -
dłem na ich kon cert z cie ka wo ści.
Śred nio mi się po do ba ło. Mo że
dla te go, że za or to dok syj nym pun -
kiem nie prze pa da łem. Po tem
przez ja kiś czas Se xbom by bar dzo
nie lu bi łem. Ro bert Szy mań ski,
zwa ny zu peł nie nie wiem cze mu
„Bam bu sem”, z eki pą prze bra li
się za ski nów i za czę li grać „o”
i dla ły sej pu blicz no ści. Na sce nę
w Ja ro ci nie sam rzu ca łem czym
po pa dło. Na szczę ście chło pa kom

dość szyb ko prze szło i da li so bie
z tym ski no wa niem spo kój. Choć
jesz cze przez ja kiś czas na ich
kon cer ty przy cho dzi ły ja kieś nie -
do bit ki ły sych fa nów. Po zo sta ła
po tym okre sie pio sen ka „Ko chaj -
my się, czy li Dziew czy ny ko chaj cie
ły sych” do dziś gra na obo wiąz ko -
wo na kon cer tach.

Faj ny, ży wio ło wy roc kan droll
By ła też chy ba na pierw szej ka -

se cie „Kie dy?!? Wresz cie wy buch -
nie Se xbom ba” roz pro wa dza nej
przez ze spół na kon cer tach i prze -
gry wa nej do mo wym spo so bem.
Mam do dzi siaj ten be st sel ler.
Bam bus no sił już wte dy co raz dłu -
ższe wło sy, w szczy to wym okre sie
pra wie do pa sa, a Se xbom ba gra ła
faj ne go, ży wio ło we go roc kan drol -
la – tro chę w sty lu Ra mo nes, tro -
chę me lo dyj ne go punk -roc ka
w tym by ło. I bar dzo do bry to był
czas. Skła dy się zmie nia ły, ale mu -
zycz nie był ja kiś con stans, a że
Ro bert Szy mań ski pi sze cał kiem
nie złe tek sty, trzy ma ła Se xbom ba
po ziom. W Le gio no wie kon cer to -
wa li czę sto i by ły to faj ne im pre zy,
zresz tą nie wie le się dzia ło, więc…
Gra li a to w MOK -u, a to w ki nie
Ma zow sze, a to w Ko nop nic kiej,
a to w Avio tek sie, a kul mi na cyj -

nym punk tem pro gra mu by ła
pieśń „Wo da, wo da, wo da”. Mo -
żna by ło nie ko ja rzyć nic in ne go,
ale ten ka wa łek do dzi siaj jest bo -
daj naj więk szym hi tem. W do dat -
ku ever gre enem, bo i dzi siaj, czy
to na „Przy stan ku Wo od stock”,
czy to w ja kiś ka me ral nym pu bie,
to wła śnie tej pio sen ki pu blicz -
ność do ma ga się naj gło śniej.

Hal lo, to ja pę dzę do Cie bie
świa tło wo dem

Po tem by wa ło ró żnie. Ow szem
Se xbom ba od nio sła suk ces ko -
mer cyj ny ka wał kiem „Hal lo to ja”
ze słyn nym wer sem „Hal lo, to ja
pę dzę do Cie bie świa tło wo dem”.
Jak gło si le gen da, tekst po wstał
po tym, jak Ro bert Szy mań ski zo -
stał roz po zna ny przez bab cię klo -
ze to wą w jed nym z pu bów, dzię ki
cze mu mógł ko rzy stać z pi su arów
bez żad nych opłat. Ale to już nie
by ło to, co ty gry sy lu bią naj bar -
dziej. Za la ty wa ło po pem, pa sti -
szem, nie by ło daw nej ener gii,
pro sto ty. No, ale też nie by ło tra -
ge dii. Wciąż by ła w tej mu zy ce ja -
kaś świe żość. Ale już Ma riol wal -
czą cych w ki sie lu i wy cie czek
na Hel to zu peł nie nie tra wi łem.

Na szczę ście z cza sem Se xbom -
ba za czę ła co raz czę ściej wra cać

do ko rze ni, jak choć by na krą żku
„Ne wy ork sy ty” znów by ła w Ja ro -
ci nie, a nie w Opo lu, na gry wa ła
z Sicz ką z KSU, a nie daj my na to
z Do dą. Sło wem, po wró ci ła
do do mu. Choć aku rat w Le gio -
no wie gra ła już rzad ko. Choć je -
den słyn ny ju bi le uszo wy kon cert
w na szym mie ście pa mię tam.
Z 2006 ro ku bo da jże. W fi na le
Bam bus za śpie wał na wet du et
z go ściem spe cjal nym Paw łem
Ku ki zem. Zna la zło się to po tem
na trzy pły to wym ze sta wie „SE -
XXBOM BA”. By ła też pły -
ta DVD z te le dy ska mi, fil mem
do ku men tal nym o gru pie…

Czasy się zmieniają,
a Sexbomba wciąż gra

Bam bus przy oka zji coś ro bił.
Pra co wał w MOK -u, or ga ni zo wał
kon cer ty, ja kieś even ty sza lo ne,
na wet fe sti wal za koń czo ny skan -
da lem. Dziś są dzi się z MOK -iem
o nie uza sad nio ne zwol nie nie
z pra cy, wcze śniej wo jo wał z Ro -
sia kiem o wyj ście blo ku, w któ rym
miesz ka ze spół dziel ni i utwo rze -
nie wspól no ty miesz ka nio wej. Wy -
grał. I ge ne ral nie nie głu pio my śli.
Mam tyl ko na dzie ję, że ja kimś Ku -

ki zem nie zo sta nie i na sta no wi sko
daj my na to pre zy den ta mia sta nie
wy star tu je. Szko da go. Niech już
le piej gra w tej Se xbom bie
do wcze śniej szej eme ry tu ry, jak
za po wia dał trzy dzie ści lat te mu
w jed nym z pierw szych wy wia dów
na ła mach kul to we go „Ra zem”.
To ka pe la po przej ściach, ale ma
swo ją ni szę eko lo gicz ną, pu bli kę,

hmm, mo że na wet cha ry zmę. Faj -
nie, że jest. Cza sy się zmie nia ją,
a Se xbom ba wciąż gra… Do brze,
że są w ży ciu ja kieś nie zmien ne
rze czy. Szko da tyl ko, że ju bi le -
uszo wy kon cert nie mógł się od być
np. w le gio now skiej Are nie…

(wk)

Legionowska grupa rockowa wszech czasów

30 lat Sexbomby
� Tak naprawdę Sexbomba obchodziła jubileusz w ubiegłym roku. Ale
urodzinowy koncert odbył się dopiero 14 stycznia.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

Kulminacyjnym
punktem każdego
koncertu była pieśń
„Woda, woda, woda”.
Można było nie kojarzyć
nic innego, ale ten
kawałek do dzisiaj jest
bodaj największym hitem.
Właśnie tej piosenki
publiczność domaga się
najgłośniej.

źródło: sexbom
ba.band.pl



O lo ka li za cji pod bu do wę no -
wo cze snej stra żni cy w Le gio no -
wie mó wi się od lat. W ostat nim
cza sie ko men dant po wia to wy
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
(PSP) pro wa dzi na ten te mat roz -
mo wy z Nad le śnic twem Ja błon na,
do któ re go na le ży „zie lo ny trój -
kąt” po mię dzy ul. No wo bar ska,
Kra kow ską, a Ja giel loń ską.

Stra żni ca na Przy stan ku?
Co do sen sow no ści bu do wy no -

wej ba zy dla stra ża ków chy ba nikt
nie ma wąt pli wo ści. Jest ona po -
trzeb na, gdyż sta ry bu dy nek
na ro gu Mic kie wi cza i Ba to re go
mu si po mie ścić stra ża ków z Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej, jak
i z ochot ni ków. Ma ło te go, obec -
na sie dzi ba na wet po mo der ni za -

cji i roz bu do wie ni gdy nie bę dzie
w peł ni za spo ka ja ła po trzeb ćwi -
czeb nych stra ża ków z pro stej
przy czy ny – dział ka, któ rą dys po -
nu ją stra ża cy, jest za ma ła. Jak
prze ko nu je ko men dant PSP w Le -
gio no wie, oko ło 1,3 ha te ren
w trój ką cie ul. No wo bar skiej -Kra -
kow skiej -Ja giel loń skiej był by dla
nich wręcz wy ma rzo ny. Je go du -

żym atu tem jest wiel kość, uzbro je -
nie w me dia, a ta kże bez po śred nie
są siedz two tu ne lu, któ ry po zwa la
na szyb kie prze miesz cza nie się
przez prze ci na ją ce mia sto ko le jo -
we to ry. Stra ża cy nie ukry wa ją, że
po trze bu ją też te re nu do ce lów
ćwi czeb nych, dla te go część drzew
trze ba by wy ciąć. Nad le śnic two
przy chyl nie spo glą da na dzia ła nia
stra ża ków i chcia ło by im ja koś po -
móc. Jed nak nad le śni czy chciał by
prze ka zać stra ża kom znacz nie
mniej sze dział kę, bo o pow. 3 tys.
m2 i wy łącz nie w użyt ko wa nie
– bez zmia ny jej do tych cza so we go
wła ści cie la, a więc Skar bu Pań -
stwa. Na po dob nych zresz tą za sa -
dach funk cjo nu je po bli ski Dom
Po mo cy Spo łecz nej „Kom ba tant”.

Mia sto wy tnie las?
Rów no le gle ko men dant po wia -

to wy PSP pro wa dzi roz mo wy
z pre zy den tem Ro ma nem Smo -
go rzew skim, gdyż być mo że
wkrót ce to mia sto sta nie się wła -
ści cie lem nie tyl ko te go „zie lo ne -

go trój ką ta” o po wierzch ni 1,3 ha,
ale ta kże po zo sta łych zie lo nych
te re nów w oko li cy. Łącz nie to
aż 2,7 ha po wierzch ni le śnej! Jak
mia ło by do te go dojść? Otóż mia -
sto już w 2005 ro ku wy stą pi ło
do wo je wo dy o prze ję cie tych te -
re nów, ale do pie ro w mi nio nym
ro ku uzy ska ło ta ką zgo dę. Od tej
de cy zji od wo ła ło się Nad le śnic -
two i spra wa osta tecz nie tra fi ła
do Kra jo wej Ko mi sji Uwłasz cze -
nio wej. – Mia sto jest za in te re so -
wa ne tym, aby jak naj wię cej grun -
tów po sia dać i na nich za ra biać.
Tym bar dziej, że w miej sco wym
pla nie za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go te ren jest pod ce le
usłu go we i za bu do wy miesz ka nio -
wej jed no ro dzin nej. Jak mia sto
przej mie te grun ty, to bę dzie mo -
gło te te re ny sprze dać, a po le sie
po zo sta nie wspo mnie nie – prze -
ko nu je nad le śni czy Ste fan Tra -
czyk, któ ry – jak stwier dził – zro bi
wszyst ko, aby te ren ten nie wpadł
w rę ce pre zy den ta mia sta.

Da riusz Bur czyń ski

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Wytną las na legionowskim Przystanku?
� Las na legionowskim Przystanku, który obecnie przecina ul. Nowobarska, już wkrótce może stać się wspomnieniem. Miasto jest bliskie
przejęcia przeszło 2,7-hektarowego lasu od Skarbu Państwa. O to, by tak się nie stało, walczy Nadleśnictwo. Również strażacy upatrują tam
swojego miejsca pod nowoczesną strażnicę…

Drew nia na ta bli ca z nie wy raź -
ny mi czar ny mi na pi sa mi „Ju di -
schs Woh gne” i „Dziel ni ca Ży -
dow ska, Niem com i Po la kom
wstęp wzbro nio ny” zo sta ła wy sta -
wio na sprze daż przez miesz kań ca
Le gio no wa, któ ry – jak mó wi
– zna lazł ją na stry chu pod czas
prac re mon to wych w oko li cach
uli cy Ja na III So bie skie go. Po -
cząt ko wo zna laz ca chciał za ta bli -
cę 10 tys. zł. Za in te re so wa nie hi -
sto ry ków, mu ze al ni ków (m.in.
z Ży dow skie go In sty tu tu Hi sto -
rycz ne go) i zbie ra czy oka za ło się
tak du że, że ta bli ca osią gnę ła ce -
nę na tych mia sto we go za ku pu
– 55 tys. zł. Cen ną pa miąt kę

chcia ło ku pić też le gio now skie
mu zeum, któ re go pra cow ni cy
spo tka li się na wet z wy staw cą.
Dy rek tor Ja cek Szcze pań ski
po oglę dzi nach jest nie mal pew -
ny, że ta bli ca jest au ten tycz na, nie
ma jed nak pie nię dzy na jej za kup,
a ta kże kon ser wa cję.

Historyczne pamiątki
własnością państwa

W po ło wie stycz nia ta bli ca, któ -
rej osta tecz nie nikt nie ku pił,
znik nę ła z au kcji. Oka za ło się, ze
spra wą za in te re so wa ła się po li cja
na wnio sek Związ ku Gmin Wy -
zna nio wych Ży dow skich. Dla cze -
go? Bo zgod nie z pra wem wszyst -

kie od na le zio ne hi sto rycz ne pa -
miąt ki sta ją się wła sno ścią pań -
stwa, zaś dla ich zna laz ców prze -
pi sy prze wi du ją je dy nie na gro dy.
Co się więc sta nie z ta bli cą? Pó ki
co tra fi ła do de po zy tu w na szym
Mu zeum Hi sto rycz nym. Kon ser -
wa tor za byt ków ma nie ba wem
zba dać oko licz no ści jej od na le zie -
nia, a po wo ła ni prze zeń rze czo -
znaw cy oce nią je go war tość hi sto -
rycz ną i ma te rial ną. Dy rek tor
Mu zeum Hi sto rycz ne go Ja cek
Szcze pań ski nie ukry wa, że bar -
dzo by chciał, aby pa miąt ka z get -
ta zo sta ła w pla ców ce na sta łe.
– Gdy stan praw ny tej ta bli cy zo -
sta nie wy ja śnio ny, oka że się, czy

zo sta nie na szym eks po na tem
– mó wi. Miej my na dzie ję, że tak,

bo pa mią tek z get ta za cho wa ło
się bar dzo nie wie le.                (wk)

Pamiątka z legionowskiego getta
� Pisaliśmy niedawno o legionowskim getcie. Tymczasem niedawno w serwisie Allegro
została wystawiona pochodzącą właśnie z getta w Legionowie pamiątkowa tablica.
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