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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!

To byłoby istne tsunami, jeśli
chodzi o samorządy z okolic Warszawy. Dotarliśmy do projektu
ustawy właśnie złożonego w Sejmie przez Prawo i Sprawiedliwość. Nie jest to projekt rządowy,
ale poselski, przedstawicielem
wnioskodawcy jest poseł PiS Jacek Sasin.

cin-Jeziorna, Legionowo, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Nieporęt, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Pruszków, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, Wieliszew,
Wołomin, Ząbki oraz Zielonka.

Megapowiat

Serock będzie w powiecie
pułtuskim

Projekt przewiduje powołanie
ogromnego powiatu, który utworzyłaby Warszawa wraz z 32 okolicznymi gminami. Do powiatu
nazywanego „miastem stołecznym Warszawa” wcielone zostałyby: Błonie, Brwinów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Halinów, Izabelin, Jabłonna, Józefów, Karczew, Kobyłka, Konstan-

Powołanie megapowiatu oznaczałoby zwiększenie liczby radnych. Dziś Warszawa jest jednocześnie gminą i powiatem, ale ma
tylko jedną Radę Warszawy. Megapowiat miałby 50-osobową radę, w której po jednym przedstawicielu miałyby podwarszawskie
gminy oraz warszawskie dzielnice.
Oprócz tego nadal działałaby Ra-

da Warszawy, pomniejszona z dzisiejszych 60 do 31 osób. Granice
powiatu warszawskiego wytyczono w poprzek niektórych istniejących powiatów, np. rozpadłby się
powiat pruszkowski czy piaseczyński. Gminy, które nie zostałyby włączone do megapowiatu, jak
gmina Serock, zostałyby „wchłonięte” przez powiat pułtuski. Powiatem kierować będzie prezydent Warszawy będący zarazem
burmistrzem stolicy. Zaś gminy
zachowałyby swoich wójtów, burmistrzów 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 akceptowalnego przez mieszkańców samorządu. Ta ustawa namacalnie likwiduje powiat legionowski.
Od 18 lat tworzyliśmy fajną strukturę, która współdziałała i współpracowała – podsumował planowane zmiany prezydent Legionowa Roman Smogorzewski.
Również wójt Jabłonny nie pozostawia suchej nitki na projekcie
PiS. – Mam bardzo dużo wątpliwości związanych z projektem
ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Zasadnicze pytanie
dla mnie to cel tej ustawy. O ile
jestem zwolennikiem powstania
aglomeracji warszawskiej to pyta-

Wierzę,
że każda zmiana
dotycząca wspólnoty
samorządowej,
szczególnie tak istotna,
będzie uwzględniała
zdanie mieszkańców
i będzie z nimi
skonsultowana – mówi
starosta Robert Wróbel.
nie, czy w tej sprawie nie chodzi
jedynie o próbę zmiany granic
okręgów wyborczych. W tym momencie w projekcie ustawy niejasne są kompetencje obecnych
gmin, które miałyby zostać przyłączone do Warszawy. Nie jestem

również zwolennikiem likwidacji
powiatu legionowskiego – powiedział Jarosław Chodorski.
Starosta zachował powściągliwość i ostrożnie ocenia zmiany.
– Wierzę, że każda zmiana dotycząca wspólnoty samorządowej, szczególnie tak istotna, będzie uwzględniała zdanie mieszkańców i będzie
z nimi skonsultowana – podsumował Robert Wróbel. Za to pozytywnie na nowy projekt spogląda wójt
Wieliszewa. – Dla nas, mieszkańców Wieliszewa, to może być
na plus. Dlatego, że mieszkańcy
gmin będą de facto wybierać prezydenta Warszawy, a dodatkowo każda 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 Paweł Kownacki.
Dariusz Burczyński

Zapraszamy do współpracy mieszkańców. Nie zwracamy materiałów niezamawianych.
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustowania nadesłanych materiałów oraz
opatrywania ich własnym tytułem. Nie odpowiadamy za treść reklam i ogłoszeń.

Wydawca: Wydawnictwo Prasowe Ostoja 2012 sp. z o.o.
adres redakcji: 03-026 Warszawa, ul. Ołówkowa 7a
Druk: ZPR Warszawa

Dwuletni Gabryś nie żyje
Odkryj świat
rzeczy niebanalnych Sepsa czy błąd w sztuce lekarskiej?
 Rozmowa z Katarzyną Marszał, malarką.

– Patrząc na Pani drogę można
dojść do wniosku, że dosłownie
każdy i w każdym momencie życia może odkryć w sobie twórcę.
– Oczywiście! Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które ozdabia swoje narzędzia pracy. To dużo mówi o naszej potrzebie wyrażania siebie i nadawania otoczeniu własnego, niepowtarzalnego
charakteru.
– Kształciła się Pani na kierunkach plastycznych?
– Nie. Mam za sobą kilkanaście lat pracy w ubezpieczeniach
i studia humanistyczne.

– A zatem było to jak grom
z jasnego nieba?
– Zdecydowanie. Kilka lat temu w grudniu, przyjaciółka zaprosiła mnie na zdobienie bombek. Miesiąc później, pozostałe
po tym materiały wysypały mi się
na podłogę. Pochyliłam się
nad nimi i zdębiałam. Natychmiast pobiegłam do plastyków
i kupiłam sobie pierwsze w życiu
podobrazie, pędzle, farby… Właśnie w ten sposób powołałam
do życia Ludka, którego pierwszym wcieleniem był „Tragarz pomysłów”. Później powierzyłam
mu m.in. role: szczęśliwego żonkosia, oswajacza motyli, zirytowanego właściciela psa.
– Gdzie można obejrzeć Pani
prace?
– Zapraszam na stronę
www.darmelo.pl. Część z kolaży,
od niedawna, można też kupić
na poszewkach na poduszkę, reprintach i kaflach ceramicznych.
Rozm. oko

 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.

Czy można było uniknąć tej tragedii? Czy doszło do zaniedbań
i narażenia życia małego pacjenta, który ostatecznie zmarł? Czy
doszło do błędu w sztuce lekarskiej? Na te i wiele innych pytań
muszą teraz odpowiedzieć śledczy, którzy zabezpieczyli dokumentację medyczną chłopca
i przesłuchują świadków.

Chłopcu przepisano czopki
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Dwuletni Gabryś był zdrowym
i energicznym dzieckiem. Kiedy
w niedzielę 22 stycznia malec trafił z bólem brzucha do gabinetu
dyżurnego lekarza pediatry
w Nocnej i Świątecznej Opiece
w przychodni „na górce” w Legionowie, wydawało się, że zostanie
mu udzielona skuteczna pomoc.
Jednak to, co przed kamerami telewizyjnymi opowiadała zrozpaczona matka chłopca, pozostawia
wiele wątpliwości w tej sprawie.
– Nie przypominam sobie, żeby
lekarka przeprowadziła ze mną
jakikolwiek wywiad. Powiedziała,
że syn ma zaczerwienione gardło,
wypisała nam zwykłe leki przeciwgorączkowe. Powiedziałam, że
boli go przecież brzuszek, więc tabletki zmieniła na czopki – powiedziała dla NowaTV Pani Małgorzata, matka Gabrysia. Wizyta
w przychodni niewiele pomogła.
Stan chłopca pogorszył się i zaczął wymiotować.
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Podwójny przyjazd karetki
O 17.30 matka dziecka wezwała
pogotowie. Ratownik medyczny nie
zalecił hospitalizacji. – Byłam przygotowana, że pojadę do szpitala.
Wiadomo, że żadna matka nie chce
być w szpitalu, bo to zło konieczne.
Ale lekarz nie powiedział „no to jedziemy”, tylko zalecił „kontrolować”. Brzuszka w ogóle nie sprawdził – relacjonowała pani Małgorzata. Po upływie godziny stan chłopca
drastycznie pogorszył się. Gabryś
zaczął tracić przytomność, a matka
znów wezwała karetkę. – Wybiegła,
zaczęła krzyczeć, że dziecko nie oddycha. Przyjechało pogotowie
– opowiada jedna z sąsiadek. Pogotowie faktycznie przyjechało i – jak
relacjonuje matka – tym razem ratownicy działali błyskawicznie
i z pełnym zaangażowaniem. Około
półtoragodzinna reanimacja malca
jednak nic nie dała. Gabryś zmarł.
Początkowo śledztwo prowadziła
legionowska prokuratura, jednak
z uwagi na fakt, że mamy do czynienia z podejrzeniem o błąd w sztuce
lekarskiej, akta sprawy przekazano
do Prokuratury Rejonowej w Warszawie, która z urzędu zajmuje się
tego typu sprawami.

Prokuratura bada sprawę
– Prokuratura Regionalna
w Warszawie dysponuje wstępnymi
wynikami sekcji zwłok małoletniego
pokrzywdzonego
przekazanymi

przez Zakład Medycyny Sądowej
w Warszawie, podającymi przyczynę
zgonu, jednak z uwagi na obowiązującą tajemnicę śledztwa i gromadzone dowody, informacje w tym
zakresie nie mogą być ujawniane
środkom masowego przekazu
– mówi Agnieszka Zabłocka – Konopka, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Choć nie ujawniono wyników sekcji zwłok, spekulacji nie brakuje. – Wydaje się, że
przyczyną śmierci była posocznica,
czyli sepsa – powiedział w jednej
z audycji telewizyjnej doktor Michał
Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
Dyrekcja przychodni „na górce”
w Legionowie zapewnia, że dołoży
wszelkich starań w dokładne wyjaśnienie sprawy. Nie podaje jednak
żadnych
nowych
informacji.
– Dziecko zostało przyjęte przez dyżurnego lekarza pediatrę w NiŚOZ,
odbyła się konsultacja, po poradzie
dziecko wróciło do domu. Po pewnym czasie rodzic dziecka wezwał
pogotowie ratunkowe, gdzie oceniono stan pacjenta, dziecko nie
wymagało hospitalizacji, następnie
rodzice panowanie wezwali pogotowie ratunkowe, zespół specjalistyczny na miejscu podjął czynności ratunkowe, niestety lekarz stwierdził
zagon, zespół wezwał policję – mówi Dorota Glinicka, Prezes Zarządu ZOZ „Legionowo”.
Dariusz Burczyński

„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!
Okazuje się, że wydobywający
się z tysięcy kominów o tej porze
roku smog to nie jedyne zagrożenie dla mieszkańców miasta.
Na problemie smogu postanowili
„zarobić” oszuści.

Policja nie wyjaśnia sprawy

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.

„Inspekcja z urzędu, proszę
mnie wpuścić”
Było mroźne popołudnie, kiedy
do jednego z domów znajdujących
się na legionowskim Przystanku
zapukał z niezapowiedzianą wizytą inspektor, który chciał przepro-

mowali mieszkankę, że do pięciu
lat po wymianie pieca strażnicy
miejscy mają prawo wejść do domu w celu przeprowadzenia kontroli spalania. – Na wszelki wypadek o całym zajściu poinformowaliśmy policję oraz zamieściliśmy na naszej stronie internetowej stosowne ostrzeżenie – powiedziała Tamara Mytkowska.
Podobnych, tylko niezgłaszanych
prób oszustwa, może być więcej.

wadzić kontrolę przydomowej kotłowni wraz z tym, co jest palone
w piecu. „Inspekcja z urzędu, proszę mnie wpuścić, muszę sprawdzić stan pani pieca. Jeżeli pani
odmówi, zostanie ukarana grzywną” – takie mniej więcej słowa
usłyszała zaskoczona mieszkanka
domu przy ulicy Wileńskiej. Ponieważ już wcześniej była skontro-

lowana przez strażników miejskich, a także niedawno skorzystała z dopłaty na wymianę pieca, zaniepokoiła się i nie wpuściła, jak
się potem okazało – oszusta.

Prób oszustwa może być
więcej
– Odnotowaliśmy na razie tylko
jeden taki przypadek. Mieszkan-
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ka ulicy Wileńskiej, która wcześniej wymieniła piec, zadzwoniła
do nas do Wydziału Ochrony Środowiska. Rozmawiała z jednym
z naszych pracowników i poinformowała, że ktoś próbował wejść
do niej do domu mówiąc o kontroli pieca – mówi rzeczniczka ratusza Tamara Mytkowska. Pracownicy urzędu miasta poinfor-

Jak się okazuje, miejscowa policja nie podjęła żadnych działań,
aby wyjaśnić tę sprawę. – Nie prowadzimy postępowania, gdyż nie
otrzymaliśmy żadnego oficjalnego
zgłoszenia. Ale oczywiście 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. A tym samym wykorzystać łatwowierność
i naiwność ofiary. Każdą tego typu kradzież, czy oszustwo, należy
nam zgłosić – przekonuje podkom. Emilia Kuligowska z KPP
Legionowo. Również i pojawiające się w internecie mapy wskazujące trucicieli, mogą ułatwiać zadanie oszustom. I w zasadzie dopóki będzie trwać okres grzewczy,
a problem smogu pozostanie aktualny, to i proceder „na inspektora” ma szansę się rozkręcić.
Dariusz Burczyński
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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?
ny z oczu i dróg oddechowych
oraz w kontakcie bezpośrednim
z padłym lub chorym ptakiem.

Chcemy
uczulić mieszkańców,
żeby nie zbliżali się
do nieżywych lub
wyglądających na chore
ptaków. Pod żadnym
pozorem nie wolno ich
dotykać.
– Wirus przybył do Europy z Azji.
Przenoszony jest przez ptactwo
dzikie. Na chwilę obecną wirus
nie jest groźny dla człowieka

– uspokaja Mirosław Kado. Wirus
nie stanowi zagrożenia dla ludzi,
jednak należy pamiętać, że człowiek może go przenosić na pozostałe, nawet odległe obszary.
– Chcemy uczulić mieszkańców, żeby nie zbliżali się do nieżywych lub wyglądających na chore
ptaków. Pod żadnym pozorem nie
wolno ich dotykać. Ptasia grypa
nie jest wirusem atakującym ludzi, ale na odzieży i obuwiu możemy tego wirusa roznosić – mówi
rzeczniczka starostwa powiatowego w Legionowie Joanna Kajdanowicz. Źródłem roznoszenia
ptasiego wirusa mogą być również
np. opony samochodowe.
Dariusz Burczyński

Jabłonna stolicą mandatów

Pierwszy przypadek wystąpienia ptasiej grypy na Mazowszu
wykryto 20 grudnia minionego roku u łabędzia bytującego
na zbiorniku wodnym starorzecza
Wisły na Jeziorze Łacha w gminie
Józefów w powiecie otwockim.
Drugi przypadek w gospodarstwie
położonym w Popielarni (gmina
Wiskitki, powiat żyrardowski).
Tam ujawniono pierwsze na Mazowszu ognisko ptasiej grypy
u drobiu, w tym: kaczki, kury, gęsi,
indyki,
gołębie,
oraz
struś. I było to już 32 ognisko tej
choroby w Polsce, ale jak się okazuje – nie ostatnie.

Strefa zapowietrzona
– Do tej pory znaleziono pięć
martwych łabędzi w Narwi po obu
stronach zapory w Dębe.
U trzech stwierdzono ptasią grypę – mówi lekarz weterynarii
i radny powiatowy Mirosław Ka-
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do. Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach, w którym
wykonano badania ptaków, potwierdził obecność wirusa wysoce
zjadliwego typu H5N8 u trzech
łabędzi. Oznacza to, iż jest to
pierwszy odnotowany przypadek
ptasiej grypy w powiecie legionowskim. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim natychmiast wyznaczył 10 km strefę zapowietrzoną
od miejsca, w którym zostały znalezione zakażone ptaki. W gminie
Wieliszew są to miejscowościach
Poddębie, Komornica, oraz
w części Wieliszewa od skrzyżowania ul. Niepodległości z ul.
Przedpełskiego oraz ul. 600-lecia
do Zalewu Zegrzyńskiego. Strefą
została też objęta część sąsiedniej
gminy Serock, a dokładnie miejscowości Dębe, Bolesławowo,
Izbica od rzeki Narew do Drogi
Krajowej 62. Na granicach zagro-

żonego obszaru obie gminy mają
obowiązek ustawienia tablic
ostrzegających o występowaniu
na ich obszarze wysoce zjadliwej
grypy u ptactwa dzikiego. Wszyscy hodowcy drobiu w strefie zapowietrzonej powinni przygotować się na kontrole inspekcji weterynaryjnej, która będzie sprawdzała stan zdrowia drobiu i to, czy
są przestrzegane warunki. Te warunki to przede wszystkim drób
trzymany i karmiony wyłącznie
w zamknięciu.

Masowe padnięcia ptaków
Wirus H5N8 powoduje masowe
padnięcia ptaków głównie utrzymywanych w hodowlach w tym
również przyzagrodowych z uwagi
na ich zagęszczenie i łatwość szerzenia. Źródłem wirusa są ptaki
dzikie, głównie wodne oraz ptaki
drapieżne. Wirus przenosi się
za pośrednictwem kału, wydzieli-
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 Gdzie w Polsce wystawiono w 2016 roku najwięcej
mandatów za nieprzestrzeganie sygnalizacji
drogowej? W Jabłonnie.

W ubiegłym roku policja wystawiła w skali kraju ponad 430
tys. mandatów, czyli o prawie
jedną trzecią więcej niż w 2015
roku. Głównie dzięki fotoradarom, mobilnym rejestratorom
i urządzeniom do odcinkowego
pomiaru prędkości.
Rekord wystawionych mandatów w kategorii przejazdów
na czerwonym lub żółtym świetle

padł w Jabłonnie. Rejestrator
umieszczony na światłach na rondzie przy obwodnicy zarejestrował 18,3 tys. wykroczeń. Na podstawie zdjęć wystawionych zostało tyleż mandatów. Sam jedno takie zdjęcie dostałem. Udało mi
się wjechać na rondo o całą sekundę wcześniej niż zgasło żółte
światło. Bolesne…
(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…
źródło: FB/Miasto Legionowo

wejść w życie i od kiedy miałyby
obowiązywać. PiS coraz wyraźniej
dąży do tego, by szybko przesłać
wprowadzenie
kadencyjności
do Trybunału Konstytucyjnego,
który miałby zalegalizować działanie prawa wstecz. Jeśli tak by
się stało, Roman Smogorzewski
byłby rzeczywiście jednym z 66
ze 107 prezydentów miast, którzy
odpadliby z wyborczego wyścigu
przed startem. Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestuje jednak

Wieloletnie
Za rok znów czekają nas wybory samorządowe. Wiele wskazuje
na to, że, jeśli zmiany zasad wyboru organów samorządowych,
o których coraz głośniej mówi
PiS, zostaną wprowadzone, może
być to ostatnia kadencja prezydenta Legionowa Romana Smogorzewskiego. Wszystko jednak
zależy od tego, w jakim kształcie
ewentualne zmiany w ordynacji
wyborczej proponowane przez
PiS miałyby wejść w życie.

Dwie kadencje i koniec
Kadencyjność
samorządów
od lat postuluje wiele środowisk,
choćby Ruch Palikota, SLD,
a całkiem niedawno Nowoczesna.
Z grubsza rzecz biorąc sednem
zmian miałoby być ograniczenie
do dwóch kadencji władzy prezydentów, burmistrzów i wójtów.
Nie wiadomo jeszcze, czy mają to
być kadencje jak dotychczas czteroletnie, czy pięcioletnie. Sama
zmiana wydaje się łączyć bardzo
na co dzień podzielone środowiska polityczne. Wielu komentatorów wskazuje też, że kadencyjność obowiązuje w niemal wszystkich zachodnich demokracjach.
Łatwo wytłumaczyć dlaczego.
Wieloletnie rządy tych samych ludzi i ekip rodzą problem tworzących się w miastach i miastecz-

kach korupcjogennych układów,
uwikłanych w koligacje ze światem lokalnego biznesu. Układy,
znajomości, nepotyzm, kolesiostwo, łapówkarstwo trawią polskie
samorządy. W wielu przypadkach
przekłada się to na jakość naszej
polityki, w szczególności tej samorządowej, gdzie lokalne media są
słabe i albo wchodzą w układ albo
klepią biedę, w dodatku docierają
do niewielkiej liczby mieszkańców. Owszem, media nagłaśniają
afery, patrzą na ręce, ale propagandowe tuby władzy niejednokrotnie zamiatają sprawy pod dywan. Rozbicie tych układów w wyborach jest trudne, wszak na władzę głosuje sztab urzędników, nauczycieli, wspiera ją zainteresowany zachowaniem status quo lokalny biznes.

Układ towarzysko-biznesowy
Czy z taką sytuacją mamy
do czynienia w Legionowie?
Część mediów lokalnych uważa,
że tak i wręcz domaga się rozbicia
układu polityczno-biznesowego
na linii prezydent – ratusz
– SML -W – koncesjonowany biznes. Szeroko opisywane afery,
z którymi wiązany jest prezydent
Smogorzewski, układy z prezesem
SML -W Szymonem Rosiakiem
zdawałyby się potwierdzać ten

stan rzeczy. Na razie, badający
kolejne sprawy prokuratorzy nie
znaleźli w działaniach prezydenta
nieprawidłowości.
Ale zostawmy afery i aferki, bo
niezależnie od tego, co wykażą
prowadzone wciąż jeszcze postępowania, dla wszystkich – nawet
dla tych, którzy prezydenta Smogorzewskiego lubią i doceniają jego dotychczasową pracę – jest
chyba jasne: układ władzy w Legionowie istnieje – tworzy się niejako naturalnie, towarzysko, czasem jest wybrukowany dobrymi
chęciami, czasem interesem. Ale
istnieje! Jaka jest w nim rzeczywista rola prezydenta? Nie mnie
o tym sądzić, wiadomo, że zmiana
trybu wyboru i funkcjonowania
samorządu może oznaczać, że
sprawujący urząd czwartą już kadencję Smogorzewski nie będzie
mógł startować w kolejnych wyborach, spełniając tym samym życzenia legionowskiej opozycji
wieszczącej, po sprawach ze
sprzedażą działki przy Parkowej,
czy ujawnienia faktu wynajmowania lokalu nabytego od spółdzielni bankowi, jego rychły koniec.

Czy prawo działa wstecz?
Z tym, że jednak nie na pewno.
Wszystko zależy od tego, w jakim
kształcie nowe przepisy miałyby

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.
nie tylko opozycja, oskarżająca
PiS o kierowanie się doraźną korzyścią polityczną, ale i prawnicy,
konstytucjonaliści,
wskazując
na niebezpieczeństwa takiego
rozwiązania, które byłoby de facto podważeniem zaufania do prawa. Także część środowisk związanych z partią rządzącą mówi
głośno, że prawo nie może działać

wstecz. Jeśli te argumenty przeważą, kadencyjność zacznie obowiązywać rzeczywiście od nadchodzących wyborów, ale dotychczasowe kadencje nie będą brane
pod uwagę. W takiej sytuacji nowa ordynacja nie zablokuje ubiegania się o reelekcję rządzącym
już ponad dwie kadencje. W tym
także prezydentowi Smogorzewskiemu, który, jeśli wygra wybory,
będzie mógł rządzić Legionowem
jeszcze przez osiem, a gdyby wydłużone zostały kadencje, nawet
przez dziesięć lat.

Skok do parlamentu
Inna sprawa, że nie wiadomo,
po pierwsze, w jakim stopniu kampania przeciw prezydentowi wpłynie na jego wynik wyborczy,
a po drugie, czy Smogorzewski
w ogóle będzie chciał jeszcze kandydować. Już przed poprzednimi
wyborami mówiło się, a on sam nie
zaprzeczał, że zamierza kandydować do parlamentu. Z ramienia
PO. Ostatnio ustąpił miejsca Janowi Grabcowi, niewykluczone jednak, że w kolejnych wyborach wystartuje sam i wcale nie będzie pozbawiony szans na sukces, o ile
Grabiec utrzyma wysoką pozycję
w strukturach PO. To, póki co,
wróżenie z fusów, ale może się
okazać, że ostatnia kadencja naszego prezydenta wcale nie musi być
ostatnią. I wbrew rozpętanej nagonce na Smogorzewskiego, może
wcale nie byłoby to takie najgorsze.
(wk)

Elastyczne protezy nylonowe
N y l o n w p r o t e t y c e z n a l a z ł z a s t o s o w a ni e w l a tach 50. ubiegłego wieku.
W moim gabinecie jest co najmniej od 8 lat, ale
w Polsce wciąż uchodzi za technologię nową.
Faktem jest, że dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest
świetnym rozwiązaniem. Po pierwsze ma wieczystą gwarancję
jeśli chodzi o złamanie lub pęknięcie – bo pod wpływem nadmiernego obciążenia proteza wygina się. Pacjenci, którzy wymagają przygotowania chirurgicznego przed założeniem innego
rodzaju protez, w tym wypadku takiego przygotowania nie wymagają. Nylon dzięki swojej elastyczności może ominąć wypukłości kostne czy inne szczegóły anatomiczne, które przeszkadzają w noszeniu protezy tradycyjnej. Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie cenią w protezach nylonowych, jest brak
jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie mają klamer. Są cieńsze, lżejsze, nie powodują uczuleń.
Artur Pietrzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,
608-519-073
Warszawa,
ul. Myśliborska 104, piętro I
pon.-czw.: 10–12 i 15–18
www.superdentysta.com.pl
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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.
cyjny patrol, który przypadkiem
sprawdzał budynek w poszukiwaniu przebywającej tam młodzieży
i bezdomnych.

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

Wszystko działo się w niedzielę 22 stycznia na rogu ulic Gnieźnieńskiej i Gdańskiej w Legiono-

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ
BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL
KUPIĘ DZIAŁKĘ
·Kupię od właściciela tanią działkę budowlaną do
2
1000 m , 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
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wie. Jak udało nam się ustalić,
29-latka przed godziną 14.00 wybrała się do opuszczonego budyn-

ku w pobliżu linii kolejowej. Tam
próbowała się powiesić. Na szczęście przeszkodził jej w tym poli-

Kiedy policjanci weszli do środka, zobaczyli kobietę, która dawała jeszcze oznaki życia. Rozpoczęła się reanimacja. sierż. szt. Łukasz Dalecki oraz st. sierż Paweł
Słomczyński udzielali pomocy ko-

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

biecie, aż do momentu przyjazdu
na miejsce karetki pogotowia.
– Policjanci natychmiast przystąpili do akcji reanimacyjnej.
Jednocześnie jeden z nich powiadomił dyżurnego komendy, by
pilnie wezwał karetkę – opowiada
podkom. Emilia Kuligowska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.
– Po krótkim czasie kobieta odzyskała przytomność i zaczęła samodzielnie oddychać – dodaje
Kuligowska.
Przybyli na miejsce ratownicy
zabrali 29-latkę do szpitala.
Na razie nie są znane powody jej
decyzji. Policja, ze względu
na charakter zdarzenia nie udziela więcej informacji, podkreśla
za to wzorową postawę funkcjonariuszy.
Sierż.szt. Łukasz Dalecki i st.
sierż. Paweł Słomczyński to mundurowi z zespołu patrolowo-interwencyjnego legionowskiej komendy. W policji służą odpowiednio 10 i 5 lat.
(mc)

RÓŻNE
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@kancelariedoradcze.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
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·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

Zatrudnimy
dziennikarzy

zainteresowanych
tematyką
miejską

oraz handlowców

do sprzedaży
powierzchni reklamowej
w gazetach bezpłatnych
oraz portalu tustolica.pl

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

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

źródło: sexbomba.band.pl

Legionowska grupa rockowa wszech czasów

30 lat Sexbomby
 Tak naprawdę Sexbomba obchodziła jubileusz w ubiegłym roku. Ale

urodzinowy koncert odbył się dopiero 14 stycznia.

Na scenie warszawskiej Stodoły,
prócz samych jubilatów, pojawiły
się takie legendy polskiego punk-rocka jak KSU, Armia czy Moskwa. Czad był, klimat też, urodziny się udały, publiczność szalała.

Poszedłem z ciekawości
Ja też szalałem, choć z tymi szaleństwami za Sexbombą miałem
różnie. Po raz pierwszy usłyszałem
o tym zespole, gdy kolega z podstawówki opowiadał, że jego brat
gra na basie w takim punkowym
składzie i puszczał mi coś, co ledwo było słychać na leciwym Kasprzaku. Był rok 1986. Brat kolegi
nazywał się Bogdan i grał w Sexbombie, której nazwa wymyślona
została ponoć podczas wypadu
z dziewczynami pod namiot. Tego
samego roku w Jarocinie poszedłem na ich koncert z ciekawości.
Średnio mi się podobało. Może
dlatego, że za ortodoksyjnym punkiem nie przepadałem. Potem
przez jakiś czas Sexbomby bardzo
nie lubiłem. Robert Szymański,
zwany zupełnie nie wiem czemu
„Bambusem”, z ekipą przebrali
się za skinów i zaczęli grać „o”
i dla łysej publiczności. Na scenę
w Jarocinie sam rzucałem czym
popadło. Na szczęście chłopakom

dość szybko przeszło i dali sobie
z tym skinowaniem spokój. Choć
jeszcze przez jakiś czas na ich
koncerty przychodziły jakieś niedobitki łysych fanów. Pozostała
po tym okresie piosenka „Kochajmy się, czyli Dziewczyny kochajcie
łysych” do dziś grana obowiązkowo na koncertach.

nym punktem programu była
pieśń „Woda, woda, woda”. Można było nie kojarzyć nic innego,
ale ten kawałek do dzisiaj jest bodaj największym hitem. W dodatku evergreenem, bo i dzisiaj, czy
to na „Przystanku Woodstock”,
czy to w jakiś kameralnym pubie,
to właśnie tej piosenki publiczność domaga się najgłośniej.

Fajny, żywiołowy rockandroll
Była też chyba na pierwszej kasecie „Kiedy?!? Wreszcie wybuchnie Sexbomba” rozprowadzanej
przez zespół na koncertach i przegrywanej domowym sposobem.
Mam do dzisiaj ten bestseller.
Bambus nosił już wtedy coraz dłuższe włosy, w szczytowym okresie
prawie do pasa, a Sexbomba grała
fajnego, żywiołowego rockandrolla – trochę w stylu Ramones, trochę melodyjnego punk-rocka
w tym było. I bardzo dobry to był
czas. Składy się zmieniały, ale muzycznie był jakiś constans, a że
Robert Szymański pisze całkiem
niezłe teksty, trzymała Sexbomba
poziom. W Legionowie koncertowali często i były to fajne imprezy,
zresztą niewiele się działo, więc…
Grali a to w MOK-u, a to w kinie
Mazowsze, a to w Konopnickiej,
a to w Avioteksie, a kulminacyj-

Hallo, to ja pędzę do Ciebie
światłowodem
Potem bywało różnie. Owszem
Sexbomba odniosła sukces komercyjny kawałkiem „Hallo to ja”
ze słynnym wersem „Hallo, to ja
pędzę do Ciebie światłowodem”.
Jak głosi legenda, tekst powstał
po tym, jak Robert Szymański został rozpoznany przez babcię klozetową w jednym z pubów, dzięki
czemu mógł korzystać z pisuarów
bez żadnych opłat. Ale to już nie
było to, co tygrysy lubią najbardziej. Zalatywało popem, pastiszem, nie było dawnej energii,
prostoty. No, ale też nie było tragedii. Wciąż była w tej muzyce jakaś świeżość. Ale już Mariol walczących w kisielu i wycieczek
na Hel to zupełnie nie trawiłem.
Na szczęście z czasem Sexbomba zaczęła coraz częściej wracać
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do korzeni, jak choćby na krążku
„Newyorksyty” znów była w Jarocinie, a nie w Opolu, nagrywała
z Siczką z KSU, a nie dajmy na to
z Dodą. Słowem, powróciła
do domu. Choć akurat w Legionowie grała już rzadko. Choć jeden słynny jubileuszowy koncert
w naszym mieście pamiętam.
Z 2006 roku bodajże. W finale
Bambus zaśpiewał nawet duet
z gościem specjalnym Pawłem
Kukizem. Znalazło się to potem
na trzypłytowym zestawie „SEXXBOMBA”. Była też płyta DVD z teledyskami, filmem
dokumentalnym o grupie…

Czasy się zmieniają,
a Sexbomba wciąż gra
Bambus przy okazji coś robił.
Pracował w MOK-u, organizował
koncerty, jakieś eventy szalone,
nawet festiwal zakończony skandalem. Dziś sądzi się z MOK-iem
o nieuzasadnione zwolnienie
z pracy, wcześniej wojował z Rosiakiem o wyjście bloku, w którym
mieszka ze spółdzielni i utworzenie wspólnoty mieszkaniowej. Wygrał. I generalnie niegłupio myśli.
Mam tylko nadzieję, że jakimś Ku-

kizem nie zostanie i na stanowisko
dajmy na to prezydenta miasta nie
wystartuje. Szkoda go. Niech już
lepiej gra w tej Sexbombie
do wcześniejszej emerytury, jak
zapowiadał trzydzieści lat temu
w jednym z pierwszych wywiadów
na łamach kultowego „Razem”.
To kapela po przejściach, ale ma
swoją niszę ekologiczną, publikę,

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.
hmm, może nawet charyzmę. Fajnie, że jest. Czasy się zmieniają,
a Sexbomba wciąż gra… Dobrze,
że są w życiu jakieś niezmienne
rzeczy. Szkoda tylko, że jubileuszowy koncert nie mógł się odbyć
np. w legionowskiej Arenie…
(wk)
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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…

O lokalizacji pod budowę nowoczesnej strażnicy w Legionowie mówi się od lat. W ostatnim
czasie komendant powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
(PSP) prowadzi na ten temat rozmowy z Nadleśnictwem Jabłonna,
do którego należy „zielony trójkąt” pomiędzy ul. Nowobarska,
Krakowską, a Jagiellońską.

Strażnica na Przystanku?
Co do sensowności budowy nowej bazy dla strażaków chyba nikt
nie ma wątpliwości. Jest ona potrzebna, gdyż stary budynek
na rogu Mickiewicza i Batorego
musi pomieścić strażaków z Państwowej Straży Pożarnej, jak
i z ochotników. Mało tego, obecna siedziba nawet po moderniza-

cji i rozbudowie nigdy nie będzie
w pełni zaspokajała potrzeb ćwiczebnych strażaków z prostej
przyczyny – działka, którą dysponują strażacy, jest za mała. Jak
przekonuje komendant PSP w Legionowie, około 1,3 ha teren
w trójkącie ul. Nowobarskiej-Krakowskiej-Jagiellońskiej byłby dla
nich wręcz wymarzony. Jego du-

żym atutem jest wielkość, uzbrojenie w media, a także bezpośrednie
sąsiedztwo tunelu, który pozwala
na szybkie przemieszczanie się
przez przecinające miasto kolejowe tory. Strażacy nie ukrywają, że
potrzebują też terenu do celów
ćwiczebnych, dlatego część drzew
trzeba by wyciąć. Nadleśnictwo
przychylnie spogląda na działania
strażaków i chciałoby im jakoś pomóc. Jednak nadleśniczy chciałby
przekazać strażakom znacznie
mniejsze działkę, bo o pow. 3 tys.
m2 i wyłącznie w użytkowanie
– bez zmiany jej dotychczasowego
właściciela, a więc Skarbu Państwa. Na podobnych zresztą zasadach funkcjonuje pobliski Dom
Pomocy Społecznej „Kombatant”.

Miasto wytnie las?
Równolegle komendant powiatowy PSP prowadzi rozmowy
z prezydentem Romanem Smogorzewskim, gdyż być może
wkrótce to miasto stanie się właścicielem nie tylko tego „zielone-

 Pisaliśmy niedawno o legionowskim getcie. Tymczasem niedawno w serwisie Allegro
została wystawiona pochodzącą właśnie z getta w Legionowie pamiątkowa tablica.
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chciało kupić też legionowskie
muzeum, którego pracownicy
spotkali się nawet z wystawcą.
Dyrektor Jacek Szczepański
po oględzinach jest niemal pewny, że tablica jest autentyczna, nie
ma jednak pieniędzy na jej zakup,
a także konserwację.

Historyczne pamiątki
własnością państwa
W połowie stycznia tablica, której ostatecznie nikt nie kupił,
zniknęła z aukcji. Okazało się, ze
sprawą zainteresowała się policja
na wniosek Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Dlaczego? Bo zgodnie z prawem wszyst-

kie odnalezione historyczne pamiątki stają się własnością państwa, zaś dla ich znalazców przepisy przewidują jedynie nagrody.
Co się więc stanie z tablicą? Póki
co trafiła do depozytu w naszym
Muzeum Historycznym. Konserwator zabytków ma niebawem
zbadać okoliczności jej odnalezienia, a powołani przezeń rzeczoznawcy ocenią jego wartość historyczną i materialną. Dyrektor
Muzeum Historycznego Jacek
Szczepański nie ukrywa, że bardzo by chciał, aby pamiątka z getta została w placówce na stałe.
– Gdy stan prawny tej tablicy zostanie wyjaśniony, okaże się, czy

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

Dariusz Burczyński
źródło: Allegro

Pamiątka z legionowskiego getta
Drewniana tablica z niewyraźnymi czarnymi napisami „Judischs Wohgne” i „Dzielnica Żydowska, Niemcom i Polakom
wstęp wzbroniony” została wystawiona sprzedaż przez mieszkańca
Legionowa, który – jak mówi
– znalazł ją na strychu podczas
prac remontowych w okolicach
ulicy Jana III Sobieskiego. Początkowo znalazca chciał za tablicę 10 tys. zł. Zainteresowanie historyków, muzealników (m.in.
z Żydowskiego Instytutu Historycznego) i zbieraczy okazało się
tak duże, że tablica osiągnęła cenę natychmiastowego zakupu
– 55 tys. zł. Cenną pamiątkę

go trójkąta” o powierzchni 1,3 ha,
ale także pozostałych zielonych
terenów w okolicy. Łącznie to
aż 2,7 ha powierzchni leśnej! Jak
miałoby do tego dojść? Otóż miasto już w 2005 roku wystąpiło
do wojewody o przejęcie tych terenów, ale dopiero w minionym
roku uzyskało taką zgodę. Od tej
decyzji odwołało się Nadleśnictwo i sprawa ostatecznie trafiła
do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. – Miasto jest zainteresowane tym, aby jak najwięcej gruntów posiadać i na nich zarabiać.
Tym bardziej, że w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego teren jest pod cele
usługowe i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Jak miasto
przejmie te grunty, to będzie mogło te tereny sprzedać, a po lesie
pozostanie wspomnienie – przekonuje nadleśniczy Stefan Traczyk, który – jak stwierdził – zrobi
wszystko, aby teren ten nie wpadł
w ręce prezydenta miasta.

zostanie naszym eksponatem
– mówi. Miejmy nadzieję, że tak,

bo pamiątek z getta zachowało
(wk)
się bardzo niewiele.

