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o interes, w którym wszyscy 
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Rekordową liczbą wyjazdów do zdarzeń zakończyli 2017 rok 
legionowscy strażacy. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy 
zastępy wyjeżdżały aż 2121 razy, zarówno do pożarów, 
miejscowych zagrożeń. jak i alarmów fałszywych. 

Pierwszy raz w ponad 25-letniej hi-
storii Państwowej Straży Pożarnej 
w Legionowie przekroczono liczbę 
2 tysięcy interwencji w ciągu jed-
nego roku. Najwięcej wyjazdów 
z jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych odnotowały natomiast 

OSP Jabłonna, OSP Chotomów  
i OSP Legionowo. 
 
Statystyka przygotowana przez 
portal Wirtualne Legionowo opiera 
się na meldunkach sporządzonych 
z akcji ratowniczo-gaśniczych. 

W zestawieniu nie uwzględniono 
wyjazdów do usuwania skutków 
nawałnic, jakie w ubiegłym roku 
przeszły przez legionowski po-
wiat. Wyjazdy te zaliczone zostały 
jako wyjazdy gospodarcze i pomoc 
dla ludności, a nie jako działania 

ratownicze. Dodatkowo jako wy-
jazdy gospodarcze zaliczono też 
interwencje Sekcji Poszukiwawczo-
-Ratowniczej OSP Jabłonna poza 
terenem powiatu. 

 red.

W czwartek (11 stycznia) około godziny 
21.30 w Olszewnicy Starej (gm. Wieliszew) 
doszło do pożaru drewnianego budynku 
mieszkalnego. Na miejscu interweniowały 
trzy zastępy straży pożarnej  z Legionowa  
i Kałuszyna.

Po przybyciu na miejsce pierwszego zastępu 
strażacy zauważyli dym wydobywający się  
z dachu drewnianego budynku mieszkalnego. 
Jego domownicy zdążyli się z niego ewakuować 
jeszcze przed przybyciem straży pożarnej. Wła-
ścicielowi udało się też wygasić opalany drew-
nem kominek. Strażacy rozwinęli linię gaśniczą 
i podali dwa prądy wody na konstrukcje ścian 
i dachu. Spalone elementy został rozebrane,  
a cały budynek sprawdzono jeszcze przy użyciu 
kamery termowizyjnej. 
 MK/zig

Około godziny 18.40 policjanci zosta-
li poinformowani o kolizji, która miała 
miejsce na skrzyżowaniu ulic Suwal-
nej i Szarych Szeregów w Legiono-
wie. Jak ustalili na miejscu, kierujący 
BMW 34-letni mężczyzna nie ustąpił 

pierwszeństwa nadjeżdżającemu land 
roverowi i doprowadził do zderzenia.  
W kolizji szkodę odniósł także jadący 
za land roverem ford. Na szczęście ża-
den z uczestników zdarzenia nie doznał 
obrażeń i nie wymagał hospitalizacji.  
– Sprawca kolizji został ukarany manda-
tem w wysokości 500 złotych – podsu-
mowuje podinsp. Artur Bartczak.
 KG

W Wigilię stracili dom Tydzień
na sygnale

KRAKÓW Sonar pod Wawelem
W niedzielny wieczór (14 stycznia) legionowscy strażacy 
zostali powiadomieni przez Krajowe Centrum Koordynacji 
Ratownictwa i Ochrony Ludności o potrzebie użycia sonaru 
na terenie Krakowa. 

Legionowski sprzęt wraz z obsługą miałby pomóc w poszuki-
waniach zaginionego biznesmena Piotra Kijanki. Następne-
go dnia rano asp. sztab. Tomasz Kołodziński wraz z st. sekc. 
Marcinem Kowalikiem stawili się w Krakowie. Działania pro-
wadzili w rejonie mostu Kotlarskiego. Niestety poszukiwania 
zakrojone na ogromną skalę i przy użyciu dużej ilości sprzętu 
nie pomogły w odnalezieniu ciała. Decyzją kierujących akcją 
została ona zakończona około godziny 17.00 i wznowiona we 
wtorkowy poranek. Niestety 
bez powodzenia. Wieczorem 
tego samego dnia legionow-
scy strażacy opuścili Kraków 
i ruszyli w stronę Legionowa.
 
 Marek Karpowicz/zig

W niedzielę (24 grudnia) około 
godz. 18.30 do legionowskiej 
straży pożarnej wpłynęło zgło-
szenie o pożarze domu przy  
ul. Granitowej w Trzcianach. Na 
miejsce zadysponowano kilka 
wozów strażackich, policję, po-
gotowie ratunkowe i pogotowie 
energetyczne. – Przyjechaliśmy 
z Wigilii od mamy, zakręciłam 
koło stodoły i zobaczyłam pożar. 
Ruszyłam, żeby go gasić. Mąż za-
dzwonił po straż, która była już 
po 10 minutach. Sąsiedzi pomo-
gli nam wynieść cały dobytek. 
Nie udało się uratować tylko tego, 
co było na strychu – mówi An-
gelika Marszalik. – Na początku 
myślałem, że to mały pożar, któ-
ry niedawno się pojawił. Dopiero 
jak otworzyliśmy strych, okazało 
się, że tak nie jest. Jeden z sąsia-
dów wszedł na drabinę i lał wodę 

na górę. Płomienie latały mu nad 
głową, ryzykował życie – dodaje 
pan Przemysław.
 
Rodzina dziękuję Bogu, że do 
pożaru nie doszło w nocy, kie-
dy wszyscy zapewne by spali. 
Najważniejsze jest przecież to, 
że żyją. Życie mają jednak teraz 
wyjątkowo ciężkie, ponieważ  
w jednej chwili stracili dom,  
w którym mieszkali od lat. Po 
Wigilii razem z trójką dzieci mu-
sieli przenieść się do matki, gdzie 
obecnie mieszkają w jednym po-
koju i salonie. Z kolei ich domu 
już nie opłaca się odbudowywać. 
Budynek osiada i został też cał-
kowicie przelany wodą. Marsza-
likowie muszą więc teraz podjąć 
decyzję, czy będą budować no-
wy dom, czy przerabiać pobliską 
stodołę na budynek mieszkalny. 

Na pierwszą opcję tak napraw-
dę na tę chwilę ich nie stać.  
– Zastanawiamy się nad prze-
robieniem stodoły, ale jeszcze 
nie wiemy, czy pozwolą nam 
na to przepisy. Stodoła jest  
w najlepszym stanie, wystar-
czy jedynie wymienić dach, 
obmurować, ocieplić styropia-
nem, powylewać stropy i tyle 
– słyszymy. Już teraz pomoc 
pogorzelcom oferują sąsiedzi 
z Trzcian. Podczas niedawne-
go zebrania wiejskiego sołtys 
zapowiedział, że przeznaczy 
część pieniędzy z prowizji za 

rozniesione decyzje podatko-
we na projekt nowego budyn-
ku. Mają dołożyć się także inni 
mieszkańcy. Rodzina dostała 
również propozycję od jednego 
z mieszkańców, że wspomnia-
ny projekt wykona za darmo. 
Tuż po pożarze pomógł także 
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. – W okolicy jest parę 
firm budowlanych, do których 
zwrócę się o pomoc, jak pań-
stwo Marszalikowie podejmą 
decyzję, czy będą się budować 
– zapewnia Ryszard Doktor, soł-
tys Trzcian.

Rodzina przyznaje, że bez po-
mocy innych może być ciężko. 
Dlatego też przyjmie materia-
ły budowlane czy deklaracje  
o chęci pomocy przy budo-
wie nowego domu. Osoby, 
które chcą pomóc, proszone 
są o kontakt pod numerem  
tel. 660 164 558. Państwo 
Marszalikowie za już otrzyma-

ną pomoc dziękują państwu  
Afek i państwu Rusieckim, pani 
Ewie Kular, panu Markowi Smo-
lińskiemu oraz wszystkich oso-
bom, które pomogły zarówno 
podczas gaszenia pożaru, jak  
i po nim.

 Daniel Szablewski/
 Jabłonna Dla Mieszkańców

Kiedy wrócili z kolacji wigilijnej, widzieli jak płonął ich 
dom przy ul. Granitowej w Trzcianach (gm. Jabłonna). 
Dziś ten budynek nadaje się już tylko do rozbiórki.  
– To, co mieliśmy w środku, przetrwało dzięki sąsiadom. 
To oni pomogli nam w wyniesieniu dobytku – mówi 
Przemysław Marszalik. Rodzina z Trzcian będzie jednak 
potrzebowała dalszej pomocy.

Wieczorny 
pożar
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Do kolizji z udziałem trzech samochodów doszło  
w czwartek (11 stycznia) na skrzyżowaniu ulic Suwalnej  
i Szarych Szeregów. Sprawca został ukarany mandatem  
w wysokości 500 zł.

Źle postąpił, nie ustąpił
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Ponad dwa tysiące 
wyjazdów!
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Serdecznie zapraszamy na dyżur radnego
w dniu 22 stycznia 2018 r. 

Przemysław Cichocki 
w godzinach od 15:00 do 16:30

Urząd Miasta, pokój 4.02, III piętro

O G Ł O S Z E N I E

Janusz Klejment 
w godzinach od 16:30 do 18:00

Kogoś chyba pogięło
Rzadko przychodzą na adres redakcji e-maile tak nasycone 
emocjami. Niestety, w tym przypadku negatywnymi, 
a co gorsze, w pełni uzasadnionymi. Wprawdzie na 
ślady chuligańskiej aktywności można się natknąć 
zawsze i wszędzie, czasem jednak jej skutki potrafiłyby 
wyprowadzić z równowagi nawet kamień. A co dopiero 
panią Aldonę, spokojną legionowiankę w średnim wieku...

„Pisze do Państwa, bo to, co 
ostatnio zobaczyłam przy par-
ku im. św. Jana Pawła II, zwy-
czajnie odjęło mi mowę! Ja rozu-
miem, że pozbawionych rozumu 
debili nie brakuje też i w naszym 
mieście. Ale wyładowywać się na 
przedmiocie związanym, bądź 
co bądź, z najwybitniejszym 
w historii Polakiem?! Żeby ten 

idiota, który to zrobił, znalazł  
w sobie tyle refleksji, co siły, 
być może łapy by mu trochę za-
drżały. Tylko czy można się tego 
spodziewać po kimś o inteligen-
cji szczotki klozetowej? W takich 
chwilach żałuję, że zamiast Ko-
deksu wykroczeń nie obowiązuje 
u nas Kodeks Hammurabiego. 
Jakby w majestacie prawa koń-

czyny sprawcy potraktowano tak 
jak on potraktował tę tabliczkę, 
drugi raz obchodziłby ją z daleka. 
O ile by mógł chodzić... Ciekawe, 
co na to organa ścigania i opera-
torzy miejskiego monitoringu? 
Może warto byłoby spróbować 
namierzyć i przykładnie tego 
półgłówka ukarać? Mieszkańcy 
bardziej by się z tego ucieszyli,  
niż z kolejnego pechowca, któ-
rego złapano z gramem mari-
huany”.

Nic dodać, nic ująć – tylko ująć 
parkowego wandala. 

 red.     

W pierwszym tygodniu działalności Ekopatrol odwiedził 
27 legionowskich domów. Nie ujawniono ani jednego 
przypadku spalania niedozwolonych przedmiotów.  
Skąd zatem czarny dym, wydobywający się z kominów  
oraz wiszący wieczorami nad miastem smog? Jak się 
okazuje, mieszkańcy często ogrzewają się najtańszym 
węglem czy drewnem. A zarówno kiepskiej jakości węgiel, 
jak i mokre drewno kopcą. Są jednak dozwolone i nie ma 
możliwości, aby ukarać – często nieświadomych szkód, 
jakie powodują – trucicieli.

Wprowadzona w województwie 
mazowieckim uchwała anty-
smogowa daje 5 lat na 
wymianę starych, kop-
cących pieców. Nie mó-
wi jednak nic o jakości 
opału. Oznacza to, że 
regulacje dotyczące do-
zwolonego opału powin-
ny być wprowadzone na 
szczeblu ogólnopolskim. 
Niestety, dotychczas 
partia rządząca nie wi-
działa potrzeby zajęcia 
się tym tematem. W styczniu 
2017 r. rząd rozpoczął prace nad 
składającym się z 14 punktów 
programem Czyste Powietrze, 
którego celem jest rozwiązanie 
problemu smogu. Udało się zre-
alizować… jeden. A przecież wy-
miany pieców niewiele dadzą, 
jeśli część mieszkańców nadal 
będzie ogrzewała mieszkania 
najtańszym paliwem. 

Jak informuje Marcin Galoch, 
współtwórca legionowskiego 

Ekopatrolu, jego głównym 
zadaniem jest edukowanie 
mieszkańców. Pomimo szeroko 
zakrojonej akcji informacyjnej, 
ulotek wysyłanych do każdego 
właściciela domu jednorodzin-
nego, nie do wszystkich dotarła 
informacja o możliwości bez-
płatnej wymiany pieca na nowy, 
ekologiczny. – Naszym zada-
niem jest chodzenie od drzwi do 

drzwi, sprawdzanie, czym palą 
nasi mieszkańcy, sprawdzanie 
wilgotności drewna opałowego, 
ale przede wszystkim informo-
wanie o możliwości skorzystania 
z finansowanego w całości z bu-
dżetu miasta programu wymiany 
pieca. Co prawda uchwałodaw-
ca przewidział na to aż 5 lat, ale 
skoro teraz środki na ten cel są 
w budżecie miasta właściwie 
nieograniczone, po co czekać 
i użerać się z rozpalaniem, no-
szeniem opału, no i popiołem?  

– retorycznie py-
ta pełnomocnik 
 ds. jakości powie-
trza i gospodarki 
niskoemisyjnej.

Legionowski program jest naj-
bardziej popularnym w całym 
powiecie. Po części dlatego, że 
miasto nie tylko w 100 procen-
tach finansuje koszt nowego 

pieca (do 8 tys. zł), ale też koszt 
przyłącza gazowego do pose-
sji. Z programu skorzystały do-
tychczas 204 osoby, czyli użyt-
kownicy około 20 proc. wszyst-
kich pieców znajdujących się  
w granicach miasta. Inne gminy, 
posiadające na swoim terenie  
o wiele więcej pieców (ponad po-

łowa powierzchni Legionowa to 
budynki wielorodzinne, ogrze-
wane z sieci ciepłowni-
czej), wypadają bardzo 
słabo na tle miasta,  
a jakość powietrza, 
którym oddychają 
tamtejsi mieszkańcy, 
jest taka sama. Dla 
porównania, w Seroc-
ku w pomocą gminy 
wymieniono 77 z 4526 
tamtejszych pieców węglowych 
oraz 22 piece węglowe na węglo-
we lub pellet o wyższej spraw-
ności (2,2 proc. skuteczności), 

Jabłonna - 20 pieców z 2896 
posiadanych, co daje 0,6 proc. 
Wieliszew wymienił 35 z 1776 
posiadanych pieców, a Nieporęt 
dopiero planuje uruchomienie 
programu wymiany, czyli do-
tychczas zero. Nawet Warsza-
wa wypada kiepsko. W stolicy 
wymieniono zaledwie 279  

z funkcjonujących tam 15260 
pieców. 

Mieszkańcy, którzy zdecydowali 
się na zmianę pieca na gazowy, 
podkreślają płynące z wymiany 
korzyści. Ich do proekologicznej 

idei przyświecającej 
miejskim włodarzom 
przekonywać już nie 
trzeba. Ale wielu innych 
legionowian, owszem. 
Teraz w podjęciu de-
cyzji o wymianie pieca 
może im pomóc także 
specjalne, przemawia-

jące do wyobraźni i rozsądku 
urządzenie, które ma na swo-
im wyposażeniu Ekopatrol. 
– Pyłomierzem mierzymy po-
ziom zapylenia w mieszkaniach,  
w których są np. kominki. Miesz-
kańcy mogą nie zdawać sobie 
sprawy, że podczas palenia 
w starych piecach lub komin-
kach pył przedostaje się do 
mieszkań, więc osoba paląca 
w piecu truje siebie oraz swo-
ją rodzinę – mówi Marcin Ga-
loch, pełnomocnik prezydenta  
ds. jakości powietrza i gospo-
darki niskoemisyjnej. Warto  
o tym pamiętać. I zamiast robić 
dym o czyste powietrze, same-
mu pomóc je oczyścić. Dbając 

za jednym zamachem i o wła-
sne zdrowie, i o portfel.   

 IgZ

Na tropie trucicieli

– Piec wymieniliśmy w styczniu 2016. Oprócz tego, że czyściutko, nie trzeba 
pilnować, nic podkładać i martwić się, czy jak pojedziemy na skład, to węgiel 
będzie (a zdarzyło nam się, że pojechaliśmy w mrozy, a pan powiedział:  
sorry, dopiero w poniedziałek, a na dworze -20). Piec mamy nowej generacji 
z pogodynką, ustawiony na min., a w domu cieplutko, przyjemnie,  
a koszty, hmmm, porównując, ile wydawaliśmy na węgiel, a ile płacimy  
teraz, wychodzi to baaardzo podobnie, a komfort zupełnie inny.

 pani Katarzyna z ul. Słonecznej

– Skorzystałem z programu wymiany pieca węglowego na piec gazowy. 
Do tej pory odczuwam niewymierne korzyści, pomijając fakt, iż nie 
ma codziennego doglądania, brudu, to najważniejszą korzyścią jest 
koszt ogrzewania domu, który jest około 30% tańszy. Bardzo polecam 
skorzystanie z programu.

 pan Andrzej z ul. Kochanowskiego, piec wymienił na przełomie 2015/2016 r. 

– Pozytywy: refundacja pozwala na wymianę pieca, co daje: ochronę 
środowiska; oszczędność w eksploatacji środowiska naturalnego; więcej lasów, 
więcej tlenu, więcej darów lasu (grzyby ;>); mniej zachorowań na społeczne 
choroby płuc (astma, nowotwory, itp.); rozwój gospodarki. Negatywy: BRAK. 

 pan Mirosław z ul. Jaśminowej 

– Była to dobra decyzja. Formalności w tym przypadku są bardzo 
uproszczone, praktycznie wystarczy faktura na zakupiony piec. Nie wiem, 
czy trzeba kogoś, kto ma taki piec, zachęcać do wyrzucenia czarnego, 
śmierdzącego, pokrytego sadzą i popiołem pieca, do którego wiecznie 
trzeba podrzucać opał? Jeśli tak, to zachęcam. 

 pan Mariusz z ul. Rycerskiej, skorzystał z programu w zeszłym roku 
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Ponad 24 mln zł wyniesie deficyt w tegorocznym 
budżecie gminy Jabłonna. To 5,5 mln zł więcej niż rok 
temu. Władze gminy zamierzają pokryć go ze sprzedaży 
obligacji. Prawdopodobnie wszystko po to, żeby w roku 
wyborczym gmina więcej inwestowała. Tylko czy zostanie 
to zrealizowane, skoro w 2017 roku wójt zrezygnował  
z inwestycji za około 11,5 mln zł?

Pod koniec grudnia Rada Gminy 
Jabłonna uchwaliła budżet na 
2018 rok. Zakłada on dochody 
w wysokości blisko 109,5 mln 
zł oraz wydatki na poziomie ok. 
133,7 mln zł. Planowany defi-
cyt budżetowy wyniesie prawie 
24,3 mln zł i zostanie pokryty 
ze sprzedaży obligacji. W tym 
roku na inwestycje zaplanowano 
ok. 48 mln zł. – Żeby gospodarka 
finansowa gminy była skutecznie 
realizowana, we wszystkich sa-
morządach w dobrym tonie jest, 
że projekt budżetu uzgadniany 
jest w ramach lokalnego samo-
rządu. Ten projekt, jak i wszystkie 
poprzednie nie był uzgadniany  
z samorządem lokalnym. Chce-
my nazywać się samorządem, 
natomiast tutaj prowadzona jest 

autokratyczna działalność jednej 
osoby i nic ponadto – stwierdził 
radny Mariusz Grzybek.
 
Radni zauważyli, że wójt Jarosław 
Chodorski przygotował wirtual-
ny budżet. Powód?W tym roku 
planuje wydać ok. 48 mln zł na 
inwestycje, gdy jeszcze w 2017 
roku nie poradził sobie z reali-
zacją zadań inwestycyjnych na 
poziomie ok. 24,4 mln zł. W po-
przednim roku Chodorski zrezy-
gnował z inwestycji za kwotę ok. 
11,5 mln zł, tj. przede wszystkim 
z zadań wodno-kanalizacyj-
nych. – Zagłosujemy za tym 
budżetem, ale tak naprawdę 
głosujemy za fikcją. Rok bieżący 
to nam pokazuje. Gdyby dział in-
westycji liczył 20 osób i pracował 

po 20 godzin, to być może był-
by w stanie przerobić tę kwotę  
– ocenił sumę planowanych in-
westycji Witold Modzelewski, 
przewodniczący Rady Gminy.  
– Jak ma się wykonanie budżetu 
i realizacja gospodarki finan-
sowej, jeśli nie jest ona wyko-
nywana przez Wójta Gminy 
Jabłonna? Postaramy się głoso-
wać za tym budżetem, tylko że 
sam organ wykonawczy zobo-
wiązuje się do czegoś, a później 
tego nie realizuje. To jest fikcja 
– dodał radny Grzybek.
 
Jakie inwestycje planuje wy-
konać wójt Chodorski? Między 
innymi do tegorocznego bu-
dżetu przeszło niezrealizowane  
w tamtym roku zadanie polega-
jące na wodociągowaniu gminy, 
zarezerwowano też 4,5 mln zł 
na budowę ścieżek rowerowych 
i ok. 5,3 mln zł na termomoder-
nizację budynków użyteczności 
publicznej, o której wykonaniu 
mówiło się już w poprzednim 
roku. Gmina zamierza również 
wykonywać inwestycje kana-
lizacyjne, drogowe czy projek-
tować oświetlenie. – Mieliśmy  
(w 2017 roku – red.) 2,2 mln zł 

na zakup stacji uzdatniania wo-
dy Rajska Jabłoń i PAN. Niewiele 
zostało z tego wykonane i jest to 
w budżecie 2018 roku. Tak że jest 
to w pewnym sensie wirtualny 
budżet, bo i tak nie zostaje wy-
konany – stwierdził radny Marek 
Zieliński. – Pan wójt i tak zrobi to, 
co będzie chciał, czyli nie wyko-
na tego wszystkiego. Zawali nam 
ścieżki, zawali budowę dróg, za-
wali budowę kanalizacji i jeszcze 
parę innych rzeczy –  zapowie-
dział radny Zenon Chojnacki.
 
Po stronie dochodów gmina 
planuje uzyskać ok. 8,5 mln zł 
z podatków i opłat lokalnych,  
34 mln zł z podatku dochodo-
wego od osób fizycznych (PIT), 
ok. 19,4 mln zł z subwencji 
oświatowej czy ok. 13,8 mln zł  
z Programu Rodzina 500+. 

Ostatecznie za budżetem za-
głosowało 13 radnych,  
a 1 wstrzymał się od 
głosu. Teraz Jarosław 
Chodorski będzie musiał 
udowodnić, że jest w stanie zre-
alizować tak ambitny budżet 
inwestycyjny. Jeżeli – tak jak  
w poprzednim roku – tego 
nie zrobi, prawdopodob-
nie w grudniu 
już nie będzie 
przedstawiał 
projektu kolej-
nego budżetu.  
W tym roku mamy 
przecież wybory, 
a mieszkańcy na-
stępnych wpadek 
już nie wybaczą.

 Daniel Szablewski 
Jabłonna Dla Mieszkańców

Wyją  
na alarm
Jeśli mieszkańcy powiatu staną w obliczu zagrożenia, 
mogą być pewni, że zostaną szybko i skutecznie o tym 
fakcie powiadomieni. Powiat pozyskał ze środków 
województwa mazowieckiego prawie 400 tys. zł  
i wybudował nowoczesny system powiadamiania 
alarmowego.

System umożliwia reagowanie 
na pełne spektrum zagrożeń. 
Składa się z 31 nowych punk-
tów alarmowych w postaci 
nowoczesnych syren elek-
tronicznych szczelinowych 
wraz z pulpitem sterującym 
dla każdej z nich. Połączony 
jest z centralami powiatową  
i wojewódzką oraz systema-
mi będącymi już w gminach. 
Dzięki niemu możliwe jest 
ostrzeganie i alarmowanie lud-
ności o niebezpieczeństwach 
związanych z zagrożeniami 
terrorystycznymi, katastrofa-
mi naturalnymi, technicznymi  

i zjawiskami atmosferyczny-
mi. W czasie wojny system 
ma ostrzegać i alarmować 
ludność o zagrożeniach z po-
wietrza, wystąpieniu skażeń 
chemicznych, biologicznych  
i promieniotwórczych. Zapew-
nia możliwość przekazywania 
sygnałów dźwiękowych oraz 
komunikatów głosowych dla 
ludności w razie wystąpienia 
zagrożeń i stanowi odpowiedź 
na zalecenia dotyczące syste-
mów ostrzegania, określonych 
we wszystkich dokumentach 
strategicznych, odnoszących 
się do zarządzania kryzysowego.

Punkty alarmowe zostały zlokali-
zowane we wszystkich gminach 
powiatu legionowskiego: gmina 
Legionowo - 7 syren, miasto 
i gmina Serock – 9, gmina Ja-
błonna – 5, gmina Nieporęt – 4  
i gmina Wieliszew – 6. 

Całkowita wartość projektu 
wyniosła blisko 495 tys. zł. Ze 
środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego 2014-2020 
pozyskano prawie 396 tys. zł. 
Reszta środków to wkład wła-
sny powiatu i wszystkich gmin. 
Projekt zrealizowano w ramach 
działania 5.1 Dostosowanie do 
zmian klimatu – typ projektu: 
Systemy wczesnego ostrzega-
nia przed zjawiskami katastro-
falnymi, RPO WM 2014-2020.

 kala

Starostwo Powiatowe w Legionowie, a konkretnie jego 
Biuro Obsługi Mieszkańców, ma już za sobą pierwszą 
pracującą sobotę. Od 13 styczna w każdą sobotę, od ósmej 
rano aż do południa, petenci mogą załatwić swoje sprawy 
w zakresie architektury, geodezji, ochrony środowiska  
i komunikacji.
– Mieszkańcy powiatu od daw-
na sygnalizowali nam, że aby 
załatwić sprawę w urzędzie, 
muszą de facto brać dzień 
urlopu. Zwykle pracują oni  
w Warszawie i nawet w ponie-
działki, kiedy jesteśmy otwarci 
do 18.00, nie mają możliwości, 
żeby do nas na czas dotrzeć. 
Długo przygotowywaliśmy się 
do tego, żeby w tych wydzia-
łach, które mają najwyższe 
obłożenie i realizują najwięcej 
usług dla mieszkańców, uru-
chomić pracę również w sobo-
tę. I to się udało – mówi legio-
nowski starosta Robert Wróbel. 
Pierwszą pracującą sobotą dla 
Biura Obsługi Mieszkańców był 

13 stycznia. Tego dnia w sta-
rostwie załatwiono 52 sprawy, 
z jakimi przyszli mieszkańcy 
powiatu. Czas oczekiwania 
na swoją kolej wyniósł... zero 
minut.         
 
Rozszerzenie puli godzin pra-
cy starostwa, jak się można 
domyślić, mieszkańcy uznali 
za świetny pomysł. – Jak ktoś 
pracuje od ósmej do szesnastej 
czy siedemnastej, to w dzień 
powszedni nic w urzędzie nie 
załatwi. Musi wziąć dzień urlo-
pu. W sobotę jest dzień wolny 
od pracy i można z tego skorzy-
stać – powiedział pan Andrzej  
z Wieliszewa. Kierownictwo 

starostwa sugeruje wcześniej-
sze umawianie planowanej 
wizyty, zwłaszcza w wydziale 
komunikacji. – Aby usprawnić 
pracę również w sobotę, zachę-
camy do korzystania z ogólnodo-
stępnego numeru telefonu do 
wydziału komunikacji i uma-
wiania się na konkretną godzi-
nę, żeby załatwić swoją sprawę 
– zachęca starosta. Ten numer 
to 22 764 01 57.
 
Osoby pragnące skorzystać 
z usług starostwa w sobotę, 
muszą pamiętać, że wszelkie 
opłaty związane z załatwiany-
mi formalnościami będzie moż-
na w ten dzień uregulować na 
miejscu wyłącznie kartą płat-
niczą. Ci, którzy ich nie używa-
ją, wpłat będą mogli dokonać  
w najbliższym czynnym banku 
lub urzędzie pocztowym.  

 Elph

Przegłosowano 
wirtualny budżet

Nowoczesne syreny alarmowe zostały 
zainstalowane w strategicznych miejscach 
na terenie całego powiatu
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Otwarci w sobotę
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Pomóż się ogrzać
Zimą policjanci zwracają większą 
uwagę na miejsca, gdzie mogą 
szukać schronienia bezdomni. Są 
to zazwyczaj pustostany, ogródki 
działkowe, altanki. Aby jednak 
zapobiec tragedii, my również 
musimy być czujni i wykazać się 
dobrym sercem.
Jak co roku, policjanci codziennie współ-
pracują w tym zakresie ze Strażą Miejską, 
Strażą Ochrony Kolei, Strażą Graniczną 
oraz ośrodkami pomocy społecznej. 
Funkcjonariusze podkreślają, jak waż-
ne jest zaangażowanie i informowanie 
OPS-ów o osobach bezradnych, samot-
nych i bezdomnych potrzebujących 
pomocy.

„On jest pijany, zostaw go!”

Szczególnie narażone na wychłodzenie 
są osoby bezdomne i te będące pod wpły-
wem alkoholu. Jednym z największych 
mitów jest to, że alkohol rozgrzewa. Fak-
tycznie, przez moment po jego spożyciu 
robi się cieplej, ale już za chwilę organizm 
staje się jeszcze bardziej podatny na wy-
chłodzenie. – Wystarczy chwila nieuwa-
gi, nierówna nawierzchnia i można się 
przewrócić i nie mieć siły się podnieść. 
Wtedy o tragedię nietrudno. Dlatego 
też nie należy przechodzić obojętnie 
obok osób po alkoholu, podczas gdy 
na dworze panują niskie temperatury. 
Pamiętajmy, że tacy ludzie wymagają 
od nas szczególnej pomocy – człowiek 
nietrzeźwy zdecydowanie szybciej traci 

ciepło – podkreśla w swoim komunika-
cie Komenda Stołeczna Policji.

Zadbajmy o osoby starsze

Zima to także wyjątkowo niebezpieczny 
okres dla osób starszych i samotnych, 
które z różnych przyczyn nie mogą po-
radzić sobie z codziennymi czynnościami, 
takimi jak chociażby napalenie w piecu.  
– Jeśli znamy kogoś starszego, żyjące-
go samotnie, nie wstydźmy się spraw-
dzić i zapytać, czy potrzebuje naszej 
pomocy. Należy pamiętać, że są ośrodki 
i placówki, w których taka osoba otrzy-
ma opiekę i będzie bezpieczna. Funk-
cjonariusze informują ośrodki pomocy 
społecznej o osobach, które z racji swo-
jego wieku, samotności, niezaradności 
bądź trudnej sytuacji materialnej mogą 
stać się potencjalnymi ofiarami na skutek 
wychłodzenia organizmu. O trudnej sy-
tuacji sąsiada czy znajomego możemy 
powiadomić ośrodek pomocy społecznej 
– informuje KSP.

Nie wahaj się – reaguj!

Nie bądźmy obojętni wobec tych, któ-
rzy zwłaszcza teraz mogą potrzebować 
naszej pomocy. Pamiętajmy, że obo-
wiązkiem każdego z nas jest reagowa-
nie na cudzą krzywdę. Wystarczy tylko 
jeden telefon pod numer 112 lub 997 
lub 986, by uchronić kogoś od wychło-
dzenia i uratować czyjeś życie.

 KSP/KejT

W drugą niedzielę stycznia już po raz 26 Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy zagrała w całym kraju. Jak co roku w akcji wzięli udział 
mieszkańcy powiatu legionowskiego. Tym razem na rzecz WOŚP udało 
się zebrać blisko 370 tys. zł.
Od samego rana na ulicach Legionowa 
i całego powiatu można było spotkać 
kwestujących wolontariuszy. Choć 
atmosfera z uwagi na porę roku była 
jak zwykle mroźna, to serca wszyst-
kich rozgrzewała chęć pomocy, tym 
razem na rzecz wyrównania szans  
w leczeniu noworodków. W trakcie  
26 finału WOŚP mieszkańcy Legiono-
wa mieli do dyspozycji cztery sztaby, 
w których jak zwykle nie brakowało 
atrakcji i dobrej zabawy. Koncerty, 
pokazy tańca, emocjonujące licyta-
cje, kawiarenki, akcja krwiodawstwa 
czy loterie – oj, „działo się”! 
 
Wszystko to pozwoliło wesprzeć ak-
cję Jurka Owsiaka płynącą z Legiono-

wa sumą 243129,34 zł. Okazała się 
ona o około 50 tysięcy mniejsza od 
tej rekordowej, z zeszłego roku. Naj-
więcej pieniędzy uzbierali wolontariu-
sze ze sztabu w „Konopnickiej”, szkoła 
przekazała bowiem ponad 135 tys. 
zł. Swe zeszłoroczne rekordy pobiły 
natomiast dwa legionowskie sztaby:  
w szkole na Piaskach - z kwotą  
47 tysięcy (6 tysięcy więcej) i ten 
utworzony przez dzielnych seniorów 
w ratuszu, który zasilił konto WOŚP 
sumą ponad 27 tys. zł. Seniorzy 
uzbierali przeszło 11 tysięcy więcej 
niż przed rokiem. Ostatni ze sztabów 
– w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
nr 2 przy ul. Jagiellońskiej, zebrał 
prawie 35 tys. zł. Dla porówna-

nia, w ubiegłym roku było to ponad  
58 tysięcy.
 
Wielkie granie miało miejsce także 
w innych gminach powiatu legio-
nowskiego. Po kilku latach przerwy 
na WOŚP-ową mapę powrócił Wie-
liszew. Dzięki kwestom i zorganizo-
wanej tam imprezie udało się zgro-
madzić ponad 42 tys. zł. Akcję Jurka 
Owsiaka prężnie wspierał Serock,  
w którym łącznie uzbierano około 60 
tysięcy. Przy tej sumie na szczególną 
uwagę zasługuje jadwisińska szkoła. 
gdyż usytuowany tam sztab zgro-
madził ponad 32 tys. zł. Natomiast 
Jabłonna dołożyła do dobroczynnej 
puli kolejne 20 tysięcy. 
 
Warto przypomnieć, że podane 
kwoty mogą wzrosnąć, ponie-
waż kilka sztabów prowadzi jesz-
cze aukcje internetowe. Jeśli więc 

ktoś ma ochotę weprzeć 
Wielką Orkiestrę Świą-
tecznej Pomocy, zapra-
szamy do wzięcia udziału  
w licytacjach. Można je 
znaleźć na Facebooku  
i stronach internetowych 
poszczególnych gmin.

 Katarzyna Gębal

Na ten rok Powiat Legionowski zaplanował szereg inwestycji w zakresie 
przebudowy dróg, modernizacji przejść dla pieszych przy szkołach 
oraz kontynuacji rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek 
Specjalnych w Legionowie. Warto tym planom przyjrzeć się nieco bliżej.

Powiat Legionowski konsekwentnie 
inwestuje w poprawę jakości swoich 
dróg, aby zapewnić ich użytkownikom 
bezpieczeństwo i komfort. Do prioryte-
tów zalicza też prace modernizacyjne  
w zarządzanych przez siebie placów-
kach edukacyjnych. Tylko w zeszłym 
roku w ramach tych obszarów inwe-
stycyjnych przebudowano skrzyżo-

wanie Al. Róż z Al. Legionów  
w Legionowie, drogę od ronda  
w Białobrzegach do Beniaminowa 
w gm. Nieporęt, odcinek drogi  
nr 1803W łączący Wolę Kiełpiń-
ską, Dosin i Skubiankę, most 
nad Kanałem Bródnowskim  
w Łajskach (ul. Sikorskiego) oraz 

wybudowano chodnik w Bożej Woli. 
Ponadto przeprowadzono termomoder-
nizację budynku szkoły przy ul. Targo-
wej oraz wyposażono ją w nowoczesne 
boisko sportowe. Także społeczność Po-
wiatowego Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Serocku od niedawna może 
cieszyć się wielofunkcyjnym boiskiem. 
Z kolei w Powiatowym Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Legionowie za-
montowano windę dla osób niepełno-
sprawnych, która połączyła wszystkie 
pięć poziomów budynku. 

W tym roku inwestycje drogowe też 
zapowiadają się obiecująco. W Komor-
nicy, w ciągu drogi 1822W, planowana 
jest budowa chodnika z dopuszczonym 
ruchem rowerowym. Warta ponad  
570 tys. zł inwestycja dotyczy odcinka 
od ul. Przedpełskiego do Pogodnej. Roz-
poczęcie prac planowane jest na koniec 
II kwartału, a ich zakończenie pod ko-
niec lata. Na wiosnę ruszy przebudowa  
ul. Prostej w Karolinie. Blisko 1,3 km dro-
gi, od ul. Promyka do DK 62, zyska nową, 
wzmocnioną jezdnię, odwodnienie oraz 
chodnik dla pieszych. Na te działania 
powiat przeznaczy 2 mln zł. Między ul. 
Gajową w Woli Aleksandra a ul. Kościel-
ną w Kątach Węgierskich ruszy, pla-
nowana na III kwartał, modernizacja 
ul. Wolskiej w ciągu drogi powiatowej 
1810W. Prace na dwukilometrowym 
odcinku obejmą kompleksową przebu-

dowę nawierzchni, 
poprawę geometrii, 
budowę odwodnie-
nia i chodnika. Koszt 
inwestycji to blisko 
3,5 mln zł. 

Zaplanowano też 
przebudowę przejść 
dla pieszych w są-
siedztwie szkół, aby 
poprawić bezpie-

czeństwo uczniów. Wstępnie wytypo-
wano 12 miejsc, w których zastosowa-
ne zostanie dodatkowe oznakowanie. 
Zmodernizowane przeprawy będą 
lepiej widoczne dla kierowców, nawet 
po zmroku. A to dzięki doświetleniu 
całego przejścia, zainstalowaniu bia-
ło-czerwonych pasów, mat antypośli-
zgowych oraz diod w nawierzchni jezd-
ni, tzw. „kocich oczu”, wyposażonych  
w czujniki zbliżania. Koszt przebudowy 
jednego przejścia to ok. 50 tys. zł.

W tegorocznym budżecie zabezpieczo-
no również środki z przeznaczeniem 
na wymianę dachu sali gimnastycznej 
przy PZSO w Legionowie oraz roz-
budowę Powiatowego Zespołu Szkół  
i Placówek Specjalnych. Będzie to drugi 
etap prac przy Jagiellońskiej 69, w wy-
niku którego powstanie dwupiętrowe 
skrzydło budynku. Na parterze znajdzie 
się przedszkole przeznaczone dla dzieci 
o różnym stopniu upośledzenia, a piętra 
zajmą ośrodek wczesnego wspierania 
rozwoju dzieci i poradnia psychologicz-
no-pedagogiczna. W dalszej perspek-
tywie planowane są ogród sensoryczny 
oraz boisko. Prace mają zostać rozłożone 
na 2 lata. W tym roku przeznaczono na 
nie 2,8 mln zł.
 
 kala

Przy planowaniu i realizacji inwestycji na drogach powiatowych koncentrujemy się 
na dwóch priorytetowych kwestiach. Są nimi bezpieczeństwo i komfort, zarówno 

kierowców, jak i pieszych użytkowników ruchu. Skupiamy się także na pracach 
budowanych i modernizacyjnych, prowadzonych na terenie placówek 

oświatowych, którymi zarządza powiat. Poprawa funkcjonalności, 
nowoczesne rozwiązania architektoniczne i technologiczne dają 
nam pewność, że należycie dbamy o rozwój i wygodę uczniów oraz 
pracowników w naszych szkołach.  

Robert Wróbel

starosta legionowski  
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aMiliony  
na inwestycje

Do budynku Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych 
zaplanowano dobudowę dwupiętrowego skrzydła

Koncert w sumie udany
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Wodna pomoc na kołach
Dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków z PZU SA  
i PZU Życie SA Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe zakupiło specjalistyczny samochód wyposażony 
w najwyższej jakości sprzęt ratowniczy. Nowym pojazdem 
ratownicy będą w stanie dotrzeć tam, gdzie łodzią, 
poduszkowcem lub skuterem szybko dotrzeć się nie da  
i dzięki temu jeszcze skuteczniej będą mogli nieść pomoc. 

– Zwykle jest dramatyczne 
wezwanie, szczególnie zimą, 
kiedy ktoś się topi i potrzebuje 
pomocy. Kilkakrotnie nam się 
już niestety zdarzyło, że lecąc 
poduszkowcem na taką inter-
wencję, natrafialiśmy w pew-
nym momencie na takie zwały 
lodu, przez które nie mogliśmy 
się przebić. W tej chwili poja-
wił się sprzęt, który po prostu 
drogą lądową może na miejsce 
zdarzenia dowieźć drużynę 
siedmiu ratowników, razem  
z wyposażeniem i niezbędnym 
sprzętem – tłumaczy Krzysztof 
Jaworski, prezes LWOPR. I to 
właśnie głównie ten sprzęt de-
cyduje o wyjątkowości pojazdu. 
– Przede wszystkim mamy bar-
dzo bogate wyposażenie do ra-
townictwa medycznego. Jest 
m.in. apteczka R1, auto-
matyczny defibrylator 

i deska ortopedyczna. Mamy 
oczywiście sporo sprzętu do 
ratownictwa wodnego. Każdy 
ratownik ma swoje indywidu-
alne wyposażenie w postaci 
płetw czy maski. Są też np. 
kolce lodowe do wykorzysta-
nia tak zimą, jak i latem. Jest 
też prawie alpinistyczny sprzęt 
asekuracyjny do wykorzysty-
wania przez ratowników, ale  
i np. w razie konieczności ewa-
kuacji poszkodowanych z róż-
nych dziwnych miejsc – wylicza 
prezes.

W aucie jest sporo sprzętu tech-
nicznego, który może być wy-
korzystywany również przy 

udzielaniu 

pomocy osobom poszkodowa-
nym w wypadkach drogowych. 
Na stanie jest też ekwipunek 
nurkowy służący do szybkiego 
wejścia pod wodę i wydobycia 
osoby tonącej. Jest w końcu  
i sprzęt, który ratownicy mogą 
wykorzystać do prac podwod-
nych czy poszukiwawczych.  
– To stałe wyposażenie tego 
auta i nikt nie ma prawa za-
brać z niego choćby jedne-
go elementu. W razie nagłej 
interwencji nie będzie więc 
szukania sprzętu po bazie i pa-
kowania go, tylko wszyscy od 
razu wsiadamy do samochodu 
i jedziemy. Dotrzemy wszędzie 
tam, gdzie nie damy rady ło-
dzią lub poduszkowcem oraz 
na wszystkie jeziorka i akweny 
na terenie powiatu – zapewnia 
prezes Legionowskiego WOPR. 
 
W zamierzeniu ratowników po-
jazd ma jednak służyć nie tylko 
do działań ratowniczych. Plan 
jest taki, aby dzięki niemu wię-

cej osób mogło zapo-
znać się 

z pracą i wyposażeniem WOPR-
-owców. – Legionowski WOPR 
to prężna organizacja, która 
świetnie wywiązuje się ze swo-
ich zadań związanych z zapew-
nieniem bezpieczeństwa nad 
Jeziorem Zegrzyńskim i bardzo 
dobrze, że udało im się pozy-
skać nowy samochód. Będzie 
on nie tylko służył do działań 
ratowniczych, ale również do 
działań o charakterze edukacyj-
nym i profilaktycznym oraz do 
tego, żeby na różnych powia-
towych wydarzeniach pokazy-
wać wszystkim, tak młodszym, 
jak i starszym, jak należy dbać 
o swoje bezpieczeństwo i jak 
bezpiecznie wypoczywać nad 
wodą – powiedział wicestarosta 
legionowski Jerzy Zaborowski. 
 
Uroczyste wprowadzenie sa-
mochodu do służby odbyło się  
w poniedziałek (15 stycznia). 
Od tego dnia jest on już gotowy 
na każdą interwencję. Oby jed-
nak najwięcej razy wyjeżdżał 
na... plenerowe pikniki i edu-
kacyjne spotkania z młodzieżą. 

 Rafał 
 Michałowski 

To była upojna noc. Ona i on w pokoju hotelowym, 
scenariusz spotkania niczym z „50 twarzy Greya”. Jednak 
po tej przygodzie jak z bajki zostały niestety nie tylko 
wspomnienia... 
Czasem cudowne chwile mo-
gą przemienić się w prawdzi-
wy horror. I to niezależnie od 
tego, czy spędzamy je z kimś 
przygodnym, czy też oddaje-
my swoje ciało zaufanej oso-
bie. Dzieje się tak szczególnie 
w przypadku kobiet, które 
coraz częściej padają ofiarami 
seks nagrań z sobą w roli głów-

nej. – Nawet nie wiem, kiedy to 
zrobił. Nie widziałam telefonu 
w jego dłoni, nie przyszło mi to 
do głowy... Później okazało się, 
że nagrał mnie, to znaczy nas, 
jak uprawiamy seks. Zrobił to 
bez mojej zgody! Dowiedzia-
łam się dopiero na imprezie, po 
kilku głębszych, od wspólnych 
znajomych, bo chwalił się tymi 

filmikami kumplom – żali się 
22-letnia Alicja. Na szczęście 
dziewczyna nie natknęła się na 
to pikantne „dzieło” w interne-
cie, ale jak dodaje, nigdy nie 
będzie pewna, czy nie został on  
upubliczniony na jakiejś stro-
nie. – On niby mówi, że nigdzie 
tego nie umieścił, ale jak mam 
wierzyć komuś, kto bez mojej 
zgody zrobił coś takiego? By-
łam głupia, bo wszyscy ostrze-
gali mnie, że to niezły goguś,  
a ja się zakochałam! – tłumaczy 
22-latka.

 

Inna 
z ofiar 
erotyczne-
go filmowca nie 
miała tyle szczęścia w nieszczę-
ściu. Swoją historię opisała na 
internetowym forum. Eks chło-
pak postanowił wykorzystać 
intymne nagrania z jej udzia-
łem, by wymóc na dziewczynie 
powrót do związku. – Byliśmy 
razem trzy lata, no i kiedyś mój 

były nagrał filmik jak się kocha-
my. Wykorzystał do tego swoją 
kamerkę. Dokładnie widać tam 
moją twarz i kompromitujące 
pozy. Wiem, że to głupie, że 
jemu tak zaufałam... Zerwali-
śmy już jakiś czas temu. Ja nie-
dawno zaczęłam się spotykać  

z innym facetem. Mój były 
się o tym dowiedział  

i teraz mnie szan-
tażuje! Grozi, 

że jeśli nie 
przestanę 
się spo-
t y ka ć  
z Piotr-
kiem, 
t o 
wrzu-
ci film 

do sieci 
– pisze 

użytkow-
niczka forum 

kafeteria. Jak 
przyznaje, szantaż 

na nią podziałał. Przestała 
spotkać się z nowo poznanym 
chłopakiem. Choć bardzo jej na 
nim zależy, to boi się, że seks 
taśmy skompromitują ją w jej 
rodzinnym mieście. – Co ludzie 
powiedzą, jak mnie zobaczą  
w Internecie? To małe miasto. 
Etykietka panienki z filmiku 

porno przylgnie do mnie na 
zawsze! A rodzice... eeh – tłu-
maczy swoją decyzję rozżalona 
dziewczyna. Niestety sprawa 
nie jest prosta. Jeśli raz ktoś 
posunął się do takich działań, 
bez wątpienia zrobi to znowu, 
Wszystko po to, aby uzyskać 
swój kolejny cel.
 
Choć droga dochodzenia swoich 
praw nie jest w tym przypadku 
ani łatwa, ani przyjemna, każda 
ofiara takiego upublicznionego 
seks nagrania może zgłosić 
sprawę do sądu. Niestety, Ko-
deks karny nie przewiduje żad-
nych konsekwencji wobec wspo-
mnianego czynu, ale już Kodeks 
cywilny tak. Możemy walczyć  
o zaniechanie dalszej publikacji,  
a także zadośćuczynienie pie-
niężne lub wpłatę przez taką 
osobę środków na dowolny cel 
charytatywny. Problem w tym, 
że tego, co ukazało się w sieci, 
cofnąć się już nie da, więc warto 
zawsze podchodzić do bliższych 
kontaktów ostrożnie. Osób  
o dziwnych upodobaniach nie 
brakuje, a w dzisiejszych cza-
sach, za sprawą postępu techno-
logicznego, mają one wyjątkowo 
ułatwione działanie.
 
 KejT

Od objęcia 
do ujęcia

Nie dali się 
zrobić w jajko
Ponad dwa gramy amfetaminy i prawie gram 
marihuany miał przy sobie zatrzymany w nocy  
z 16 na 17 stycznia 22-letni mieszkaniec powiatu. 
Narkotyki ukrył w… Kinder Niespodziance. 

Do zatrzymania doszło tuż po 1.00 w nocy przy ul. Piotra Skargi 
w Legionowie.  Jadąc radiowozem, policjanci z wydziału krymi-
nalnego legionowskiej komendy zauważyli mężczyznę, który 
stał przed furtką jednego z domów. W momencie, gdy nie-
umundurowani policjanci zatrzymali samochód na wysokości 
mężczyzny, ten zorientował się, że ma do czynienia z policją. 
Zakłopotany i zdenerwowany odrzucił trzymany w ręku przed-
miot na ziemię. Jak się okazało, było to opakowanie po Kinder 
Niespodziance – relacjonuje rzeczniczka KPP w Legionowie 
podkom. Emilia Kuligowska. 

W plastikowym opakowaniu po zabawce z jajka-niespodzian-
ki kryminalni znaleźli woreczki z białym proszkiem oraz susz 
roślinny. Mężczyzna został zatrzymany. Badanie wykonane 
testerem narkotykowym potwierdziło, że biały proszek to 
amfetamina, a susz to marihuana. – Jako dowód policjanci 
zabezpieczyli ponad dwa gramy amfetaminy i prawie gram 
marihuany. Wkrótce mężczyzna zostanie przesłuchany przez 
policjantów, którzy wyjaśnią pochodzenie narkotyków. 22-la-
tek usłyszy też zarzut karny i będzie odpowiadał przed sądem 
– podsumowuje podkom. Kuligowska.
 
 KG



7WYDARZENIAMIEJSCOWA na weekend, tel. 515 267 766, fax 22 774 11 77 CZWARTEK 18 stycznia 2018

Pierwsze w tym roku spotkanie Rady Osiedla Jagiellońska, które odbyło się  
w zeszły poniedziałek (8 stycznia), w całości poświęcono bezpieczeństwu. 
Gościem specjalnym zebrania był aspirant Mariusz Rabiega, dzielnicowy  
z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie. 

– Spotkanie dotyczy tego, co ostatnio 
dzieje się w całej Polsce. Mam na myśli 
przypadki oszustw na wnuczka czy poli-
cjanta, na które są narażone głównie star-
sze osoby. W związku z tym chcielibyśmy 
na ten temat porozmawiać i apelować do 
seniorów, żeby bardzo uważali – powie-
działa Elżbieta Makowiecka, przewodni-
cząca Rady Osiedla Jagiellońska. Te apele 
są niesłychanie ważne, jeśli weźmie się 
pod uwagę fakt, że znaczna część miesz-
kańców spółdzielczych zasobów to osoby  
w podeszłym wieku. I choć ostatnio na te-
renie Legionowa nie odnotowano żadnego 
przypadku oszustwa metodą na wnuczka, 
policjanta lub administratora, to jednak 
ciągłe przypominanie o zagrożeniu, ape-
lowanie o ostrożność, a przede wszystkim 
o zachowanie zdrowego rozsądku, jest cały 

czas potrzebne. – Aby nie dać się oszukać, 
najważniejsze jest kierowanie się zasadą 
ograniczonego zaufania. Jeżeli ktoś po-
daje się za policjanta i żąda przekazania 
pieniędzy lub wpłaty ich na konto, tłuma-
cząc, że ktoś z rodziny został zatrzymany 
lub spowodował wypadek i w ten sposób 
się „wykupi”, możemy być pewni, że mamy 
do czynienia z oszustem. Takie osoby że-
rują na empatii oraz współczuciu starszych 
ludzi w stosunku do swej rodziny i wyko-
rzystują ich naiwność – przekonuje asp. 
Mariusz Rabiega. Każdą taką rozmowę na-
leży natychmiast przerwać, upewnić się, że 
połączenie zostało rzeczywiście zakończo-
ne i samemu zadzwonić na policję lub do 
członka rodziny i poinformować o tym, że 
ktoś podający się za policjanta, funkcjona-
riusza CBŚ, prokuratora, pracownika so-

cjalnego, administratora lub też wnuczka 
czy kuzyna próbował się z nami połączyć. 
Wtedy będzie można zweryfikować, czy 
mówił prawdę. Druga podstawowa zasa-
da to nie przekazywać nieznanym osobom 
pieniędzy. Pamiętajmy, że żaden policjant 
czy prokurator nie ma prawa żądać od nas 
jakiejkolwiek gotówki. 
 
Niezależnie od apeli policji, również Rada 
Osiedla i jego administracja mają się za-
angażować w akcję informacyjną wśród 
członków spółdzielni. – Na klatkach scho-
dowych naszych budynków pojawiły się 
plakaty na ten temat. Proszę więc wszyst-
kich mieszkańców, żeby się z nimi zapo-
znali. Jest tam dużo ważnych informacji. 
Wiadomo też, że każdy z nas mieszka  
tu, na osiedlu, i rozmawia z mieszkańca-
mi. Tym sposobem również będziemy do 
nich docierali – powiedziała Elżbieta Ma-
kowiecka.

 RafaM

Po raz kolejny w ramach akcji 
„Trzeźwy poranek - nie kieruję na 
kacu” policjanci przeprowadzili na 
ulicach powiatu kontrole trzeźwości. 
Tym razem udało się sprawdzić 
trzeźwość 730 kierowców. 

W poniedziałek (15 stycznia) policjanci  
z wydziału ruchu drogowego przeprowa-
dzili akcję pod nazwą „Trzeźwy poranek 
- nie kieruję na kacu”. To już drugi raz  
w tym roku, kiedy funkcjonariusze ma-

sowo sprawdzili trzeźwość zmotoryzowa-
nych. – Działania policjantów z legionow-
skiej drogówki i podległych komisariatów 
wspólnie z policjantami z wydziału ruchu 
drogowego Komendy Stołecznej Policji 
skierowane są na przebadanie stanu 
trzeźwości jak największej liczby kieru-
jących pojazdami. Efekty wczorajszej 
porannej akcji to 730 kontroli, jeden 
nietrzeźwy kierujący oraz dwóch kieru-
jących, którzy prowadzili pojazdy mimo 
cofniętych uprawnień – informuje rzecz-

niczka KPP w Legionowie podkom. Emilia 
Kuligowska.  

Nietrzeźwy kierowca wpadł w ręce poli-
cjantów na ul. Strużańskiej w Legionowie. 
U  52-letniego mężczyzny kierującego 
oplem alkomat wykazał 1.3 promila. 
Wkrótce usłyszy on zarzuty. Grozi mu 
kara nawet do dwóch lat pozbawienia 
wolności i zakaz prowadzenia pojazdów.

 KG

Lodowisko przy Arenie Legionowo cieszy 
się ogromną popularnością. W czasie fe-
rii zimowych odbywa się pięć sesji – od 
godziny 9.00 do 20.30. W godzinach  
9.00 - 10.45 wszyscy mieszkańcy Legio-
nowa ślizgają się za darmo. 

Podobnie jak w poprzednich latach, na 
miejscu można wypożyczyć lub naostrzyć 
łyżwy. Jest także możliwość umówienia 

się z instruktorem na indywidualne lekcje 
jazdy, a dla najmłodszych spółka przygo-
towała pomagające w jeździe pingwiny.  
– Jest to owoc współpracy pomiędzy spółką 
KZB Legionowo a Brave Agency sp. z o.o., 
reprezentującą Ferrero Polska. W ramach 
kampanii „Kinder Pengui” na lodowisku 
pojawiły się nie tylko pingwiny, ale także 
kaski dla dzieci z atestem oraz kamizelki 
odblaskowe – mówi Irena Bogucka, prezes 

KZB Legionowo sp. z o.o.

Dla tych, którzy preferują spor-
ty wodne, Pływalnia Miejska przy  
ul. Królowej Jadwigi przygotowała 
gry i zabawy sportowe. Od środy do 
piątku w godzinach 10.00 - 17.00  
w ramach wykupionego biletu wstę-
pu dzieci w wieku przedszkolnym 
oraz szkolnym mogą wziąć udział  
w zajęciach, takich jak:

• piłka 
siatkowa 
– wodna

• koszykówka 
wodna 

• wyławiane 
przed-
miotów  
z dna basenu

• zawody pływackie (na czas 
oraz sztafety)

• gry i zabawy drużynowe.
Liczba osób przebywających w ciągu danej 
sesji na basenie nie może przekraczać 24. 
Kadra ratownicza pływalni przypomina, że 
dzieci o wzroście poniżej 1,40 m wchodzą 
pod opieką osoby pełnoletniej, a dzieci po-
niżej ósmego roku życia muszą przebywać 
na pływalni z opiekunem prawnym.

 AnKa

KZB Legionowo 
firmą godną 
zaufania

INFORMACJA

Prezydent Miasta Legionowo podaje do publicznej 
wiadomości, że zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy  
o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 
1997 roku (Dz. U. z 2016 r., poz.2147 ze zm.) na tablicach 
informacyjnych Urzędu Miasta Legionowo na okres  
21 dni tj. od dnia 15 stycznia 2018 roku do dnia 5 lutego 
2018 roku został umieszczony wykaz o przeznaczeniu 
do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym, na 
okres 3 lat, gruntu położonego w Legionowie przy 
ulicy Bałtyckiej 7  oznaczonego jako część działki  
nr ewidencyjny 43/9 o  powierzchni 19,53 m2  
w obrębie nr ewidencyjny 46 pod usytuowanym na 
gruncie garażem, na rzecz osoby prywatnej, która 
złożyła wniosek.

Bliższych informacji udziela Urząd Miasta Legionowo  
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, / pok. Nr 3.06, II piętro/, 
tel. 766-40-57.

 Prezydent Miasta
 Roman Smogorzewski

O G Ł O S Z E N I E

Dmuchany 
poniedziałek

Spółka KZB Legionowo otrzymała certyfikat „Firma 
Godna Zaufania”. Potwierdza on, że posiadające go 
przedsiębiorstwo jest rzetelne i świadczy usługi na 
najwyższym poziomie.

Certyfikat „Firma Godna Zaufania” to wyróżnienie mające na 
celu przede wszystkim pozytywną prezentację przedsiębiorstwa 
w sieci, a co się z tym wiąże, kreowanie jego dobrego wizerunku. 
Potencjalny klient, który po raz pierwszy wchodzi do siedziby 
danej organizacji, nabierze zdecydowanie większego zaufania 
do przedsiębiorstwa, które zostało wyróżnione przez zewnętrz-
ną, niezależną organizację – mówią organizatorzy.

Rybnicka firma CBOK Sp. z o.o. stworzyła innowacyjną i autor-
ską metodologię badań, która pozwoliła - na podstawie utwo-
rzonego algorytmu - na określenie tzw. współczynnika opinii. 
Firma przeprowadza badanie danego podmiotu gospodarczego 
w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie. W przypadku po-
zytywnego wyniku certyfikat zostaje przyznany. 

Certyfikat „Firma Godna Zaufania” stał się bardzo popularnym 
i szanowanym przez przedsiębiorców oraz klientów wyróżnie-
niem. Jest jednym z najpopularniejszych certyfikatów wyda-
wanych w Polsce.

 AnKaRada o bezpieczeństwie

Na spółkę z zabawą 
Aktywny wypoczynek na lodzie i w wodzie – to oferta na tegoroczne ferie, 

jaką dla mieszkańców przygotowała spółka KZB Legionowo. Lodowisko 
Miejskie jest czynne w godzinach 9.00 - 20.30, zaś na Pływalni 

Miejskiej czekają gry i zabawy wodne.
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DAM PRACĘ
 ■ KIEROWCA C+E KRAJ  
608 449 030

NIERUCHOMOŚCI  
WYNAJMĘ
 ■ GARAŻ W LEGIONOWIE PRZY  
UL. MICKIEWICZA   
TEL.609 433 959 
 ■ MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA  
509 048 137

KUPIĘ
 ■ GARAŻ W LEGIONOWIE 
MUROWANY 698 313 787

SPRZEDAM
 ■ M5 63,5M2 OS.JAG.CENTRUM 
505 349 430
 ■ PIEC GAZOWY 1 FUNKCYJNY 
JUNKERS 692 827 915

SZUKAM PRACY
 ■ MASAŻYSTKA POSZUKUJE 
SALONU W LEGIONOWIE DO 
WSPÓŁPRACY 502-053-399 
 ■ SPRZĄTANIE PRASOWANIE  
500 044 309

USŁUGI
 ■ CYKLINOWANIE UKŁADANIE  
507 603 653 
 ■ HYDRAULIKA-GLAZURA  
508 220 719 
 ■ KOMPUTER- LAPTOP- DOJAZD 
513 820 998 
 ■ MALOWANIE-TAPETOWANIE-
REMONTY - OSOBIŚCIE, 
SOLIDNIE – 694-065-757 
 ■ NAPRAWY AWARIE HYDRAULIK 
REMONTY 692827915
 ■ WSZYSTKO ZE SZKŁA, 
LUSTRA, KABINY, GRAFIKA NA 
SZKLE, NAPRAWY DOMOWE, 
HYDRAULIKA, MEBLE NA 
WYMIAR, SOLIDNIE, UCZCIWIE 
513-256-043

• przeglądy rejestracyjne •
• naprawy główne i bieżące •

• serwis klimatyzacji •
Legionowo Przystanek

ul. Jagiellońska 88
tel. 22 793 01 79

KZB Legionowo Sp. z o.o. poszukuje pracownika 
na zastępstwo w dziale Finansowo-Księgowym  
do obsługi obrotu kasowego na Targowisku Miejskim 
w Legionowie.
(w wymiarze pół etatu)

Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia min. średniego
• obsługi kasy fiskalnej
• podstawowej obsługi komputera (Word, Excel)
Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.

Na kandydatów oczekujemy we wtorek 23 stycznia 2018 r.  
o godzinie 13.30 w siedzibie KZB Legionowo Sp. z o.o.   

przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, parter, sala obsługi klienta.
Prosimy o przyniesienie ze sobą CV.

K Z B Legionowo Spółka z o.o. 
z siedzibą przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, 05-120 w Legionowie

wynajmie  pomieszczenia  znajdujące się w  budynku portierni  
przy ulicy  gen. Władysława Sikorskiego 11 w Legionowie  

Pomieszczenia znajdują się w budynku  parterowym ze swobodnym wejściem 
głównym i bocznym. Powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do najmu, na 
którą składają się pomieszczenia do wyłącznego użytkowania  najemcy oraz do 
wspólnego użytkowania korytarze oraz w.c. i łazienka.
Wyposażone są w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, telekomunikacyjną, 
centralnego ogrzewania.
Ewentualnego odnowienia pomieszczeń  wg swoich potrzeb dokona we własnym 
zakresie i na własny koszt  Najemca  po uzgodnieniu z Wynajmującym zakresu prac.
Pomieszczenia są przeznaczone na prowadzenie biurowej i innej nieuciążliwej 
działalności gospodarczej. 

Wykaz pomieszczeń:
1. pomieszczenie  nr  1   pow.  9,54 m2    
2. pomieszczenie  nr  2   pow.  7,95 m2    
3. pomieszczenie  nr  3 pow. 12,62 m2    
4. pomieszczenie  nr  4 pow. 9,66 m2    
5. pomieszczenie  nr  5 pow. 5,90 m2    
6. pomieszczenie  nr  6 pow. 7,92 m2    
7. pomieszczenie  nr  7 pow. 12,71 m2    
8. pomieszczenie  nr  8 pow. 8,09 m2    
9. pomieszczenie  nr  10 pow. 9,69 m2    
10. pomieszczenie  nr  11 pow. 5,19 m2    
11. pomieszczenie  nr  12 pow. 47,03 m2    

 Oprócz czynszu najmu najemca będzie ponosił dodatkowe opłaty wynikające  
z tytułu następujących kosztów: ogrzewania, zużycia energii elektrycznej, wody  
i ścieków, wyliczonych dla zajmowanej przez Najemcę powierzchni w stosunku  
do całkowitej powierzchni budynku.
 Opłaty z tytułu czynszu najmu oraz opłat za media Najemca będzie uiszczać 
w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez Wynajmującego przelewem na 
konto lub w kasie Wynajmującego przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 3 (o dotrzymaniu 
terminu dokonania wpłaty decyduje data wpływu na rachunek Wynajmującego).
Przewiduje  się zawarcie  umowy najmu  na czas nieokreślony. 

Bliższych informacji udziela: KZB Legionowo Sp. z o.o., ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, 
- w sprawach formalno-prawnych: tel. 22 766 47 38,
- w sprawach technicznych: tel. 22 766 47 34.

K Z B Legionowo Spółka z o.o. 
z siedzibą przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, 05-120 w Legionowie

wydzierżawi grunty oznaczone jako część działki nr ew. 3/29  
 w obrębie ew. 70 położonej w Legionowie  

przy ulicy  gen. Władysława Sikorskiego w Legionowie  

1. Opis nieruchomości
Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość położona w Legionowie, przy skrzyżowaniu 
ulic ul. Szarych Szeregów i ul. gen. Wł. Sikorskiego (obręb: 70, dz.ew. 3/29 ) będącej  
w użytkowaniu wieczystym spółki KZB Legionowo Sp. z o.o. o pow. 0,9352 ha.
Działka nr 3/29 położona jest w Legionowie, nieopodal północnej granicy miasta. 
Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi siedziba Starostwa Powiatowego 
oraz zabudowa przemysłowo-składowa. Dojazd ulicami o nawierzchni asfaltowej. 
Lokalizację nieruchomości należy ocenić jako dobrą. Kształt działki gruntu 
nieregularny, wielobok. Ukształtowanie terenu korzystne, teren w miarę płaski. 
Stan zagospodarowania: działka zabudowana budynkiem użytkowym, w części 
ogrodzona, na terenie nieruchomości znajdują się także drogi i place utwardzone. 
Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Legionowie  
IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze WA1L/00065250/3.

Bliższych informacji udziela: KZB Legionowo Sp. z o.o., ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, 
- w sprawach formalno-prawnych: tel. 22 766 47 38,
- w sprawach technicznych: tel. 22 766 47 34.

PSYCHOTERAPIA 
Halina Małgorzata  

Wilczyńska 
Gabinet Prywatny  

Legionowo 

tel. 506 791 261

BOL-MAR
dorabianie kluczy,  

ostrzenie: 
- noży  
- nożyczek 
- pił tarczowych 
- noży i sit do mięsa 
- noży heblarskich 
- sekatorów itp.
montaż i wymiana 

zamków  
Targ Miejski Legionowo

Centrum Komunikacyjne
(nowy punkt)

517 582 537 
www.bolmar.eu

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE  
i utrzymanie czystości na terenie 
osiedli, terenów zewnętrznych, 

sprzątanie po budowach, remontach, 
zakładach produkcyjnych, halach,  

magazynach, garażach, 
specjalistyczne sprzątanie  

obiektów medycznych, powierzchni 
biurowych, mycie okien,  

serwis nocny i dzienny.
Tel.  510 123 960

l.bogucki@barosgroup.pl
www.barosgroup.pl

WSZYSTKO ZE SZKŁA, LUSTRA,  
KABINY, GRAFIKA NA SZKLE,  

NAPRAWY DOMOWE, HYDRAULIKA, 
MEBLE NA WYMIAR,  
SOLIDNIE, UCZCIWIE 
tel. 513-256-043

 Ogłoszenia drobne są przyjmowane w Biurze Obsługi Klienta KZB Legionowo  
przy ul. Piłsudskiego 3 w godzinach pracy kasy: 

poniedziałek:12:00-16:00 
od wtorku do piątku: 09:00-13:00
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Gmina Legionowo w imieniu której działa K Z B Legionowo Spółka z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na wynajem, na okres 3 lat, lokalu o powierzchni 38m2 usytuowanego  
w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 7 w Legionowie, (nieruchomość zabudowana oznaczona nr Ew. 64/19 w obrębie Ew. 43).

1. Gmina Legionowo w imieniu której działa K Z B Legionowo Spółka z o.o. ogłasza, że 
w dniu 19 lutego 2018 roku o godzinie 12.00 w siedzibie KZB Legionowo Sp. z o.o., 
ul. marsz. J. Piłsudskiego 3 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na 
wynajem, na okres 3 lat, lokalu o powierzchni 38m2 usytuowanego w budynku przy  
ul. Tadeusza Kościuszki 7 w Legionowie, (nieruchomość zabudowana oznaczona  
nr Ew. 64/19 w obrębie Ew. 43).

2. Przed przystąpieniem do przetargu każdy zainteresowany winien zapoznać się z lokalizacją.
3. Cena wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi netto 40,00 zł/m2 oraz należny 

podatek VAT w wysokości 23% liczony od kwoty netto. 
 Postąpienie nie może wynosić mniej niż:  5,00 zł/m2

Stawka czynszu będzie waloryzowana jednostronnie przez Wynajmującego raz w roku 
kalendarzowym w drodze pisemnego powiadomienia, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa GUS za rok ubiegły. 
Podstawą każdorazowej waloryzacji jest czynsz obowiązujący w ostatnim, przed daną waloryzacją 
okresie rozliczeniowym, jednakże w przypadku, gdy wskaźnik waloryzacji będzie ujemny, Najemca 
zobowiązany będzie do zapłaty czynszu w wysokości należnej za poprzedni okres.
Czynsz najmu płatny będzie w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez 
Wynajmującego przelewem na konto ING Bank Śląski O/Legionowo nr rachunku 73 1050 1012 
1000 0005 0241 1663 lub w kasie (o dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty decyduje data 
wpływu na rachunek Wynajmującego).

Niezależnie od obowiązku uiszczania czynszu, Wynajmujący obciążać będzie Najemcę 
comiesięcznie za koszty zużycia wody i kanalizacji, rozliczane na podstawie odczytu 
wodomierza po stawkach aktualnie obowiązujących, na podstawie faktury.
Najemca będzie ponosić koszty zużycia energii elektrycznej oraz wywozu nieczystości stałych 
na podstawie odrębnych umów zawartych z usługodawcami.
Najemca będzie ponosił koszty utrzymania i korzystania z nieruchomości, w tym należności 
publiczno – prawne (podatek od nieruchomości).

4. Wadium ustalone w wysokości 304,00zł.,
co stanowi ok. 20% miesięcznego czynszu najmu netto określonego w oparciu o cenę wywoławczą 
za 1 m2.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium na rachunek 
bankowy K Z B Legionowo Spółka z o.o. prowadzony przez ING Bank Śląski O/Legionowo,  
nr 73105010121000000502411663 najpóźniej w dniu 14.02.2018r. do godziny 15:00

UWAGA: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu 
środków na rachunek bankowy K Z B Legionowo Spółka z o.o.

Zwrot wadium nastąpi:
– dla zwycięzcy przetargu - po podpisaniu umowy najmu wadium zostanie zaliczone na 

poczet pierwszych opłat z tytułu czynszu najmu, a w przypadku uchylenia się od podpisania 
umowy najmu ulega przepadkowi,

– pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni /roboczych/ po zakończeniu 
przetargu na rachunek bankowy podany przez uczestnika przetargu 

5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny - art. 701  
§ 3 Kodeksu Cywilnego.

6. Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia podany był do 
wiadomości publicznej i na tablicy informacyjnej K Z B Legionowo Spółka z o.o. oraz 
Urzędu Miasta na okres 21 dni tj. od dnia 14 grudnia 2017r.  do 4 stycznia 2018r.

7. Ponadto w tygodniku powiatu legionowskiego „Miejscowa na weekend” z dnia  
14 grudnia 2017r. podana została informacja o wywieszeniu tego wykazu.

8. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu 
do Prezesa K Z B Legionowo Spółka z o.o. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od daty 
przetargu.

9. Bliższych informacji udziela K Z B Legionowo Spółka z o.o., ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, pok. 
nr 6 lub pod nr tel. 766 47 32 lub 766 47 38.         

10. K Z B Legionowo Spółka z o.o. zawiadamia nabywcę o miejscu i terminie podpisania umowy 
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 PREZES ZARZĄDU
 Irena Bogucka

INFORMACJA

Prezydent Miasta Legionowo podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art.35 
ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 
z 2016 roku, poz.2147 ze zm.) na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Legionowo 
na okres 21 dni tj. od dnia 10 stycznia 2018 roku do dnia 31 stycznia 2018 roku został 
umieszczony wykaz o przeznaczeniu do  wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym, 
na okres 3 lat, gruntu oznaczonego jako część działki nr ewidencyjny 201/4 w obrębie 
ewidencyjnym 65 u zbiegu ulic Jana III Sobieskiego i Warszawskiej w Legionowie  
o powierzchni 12 m2 pod usytuowanym nośnikiem reklamowym w formacie 5 m na 
2,4 m, na rzecz osoby fizycznej, która złożyła wniosek.

Bliższych informacji udziela Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 
pok. nr 3.06 lub pod nr tel.766-40-57.

 Prezydent Miasta Legionowo
 Roman Smogorzewski

 W ciągu kilku ostatnich lat Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. 
przeszło wiele kluczowych zmian. Decydująca okazała się budowa źródła kogeneracyjnego 
zakończona w grudniu 2015 roku i związane z nią rozszerzenie działalności firmy. Obrane 
przez nią kierunki rozwoju zrodziły konieczność utworzenia nowych stanowisk pracy. Zarząd 
przedsiębiorstwa postawił na wykwalifikowanych specjalistów oraz na wykształconych, 
młodych ludzi ukierunkowanych na samorozwój. To właśnie w tych ostatnich pokłada on 
duże nadzieje i widzi przyszły potencjał spółki. 
 Wielu nowych pracowników może pochwalić się dyplomami wiodących polskich uczelni, 
w tym renomowanych uczelni technicznych. Położono nacisk na kandydatów, którzy ukończyli 
kierunki powiązane z działalnością przedsiębiorstwa takie jak finanse, rachunkowość, 
ciepłownictwo, gazownictwo czy ochrona środowiska. W gronie nowo zatrudnionych znaleźli 
się również absolwenci MBA o specjalizacji energetyka. W chwili obecnej osoby posiadające 
wykształcenie wyższe obejmują 23% kadry. Dla porównania, w roku 2014 osoby, które 
ukończyły studia stanowiły niecałe 13% wszystkich zatrudnionych. 
 Dzięki prowadzonej obecnie polityce personalnej przedsiębiorstwo może bazować na 
kompetencjach oraz doświadczeniu swoich wieloletnich pracowników przy jednoczesnym 
korzystaniu z wiedzy i umiejętności niedawno przyjętych osób. Jej długofalowe założenia 
biorą też pod uwagę fakt sukcesywnego wchodzenia w wiek emerytalny ważnych dla firmy 
fachowców oraz konieczność wprowadzania i szkolenia nowego personelu, mającego 
przejąć w przyszłości obowiązki dotychczasowych specjalistów. Rokrocznie przedsiębiorstwo 
organizuje praktyki dla absolwentów szkól zawodowych licząc, że być może dołączą oni 
kiedyś do obecnej załogi. Na dzień dzisiejszy osoby poniżej 35 roku życia stanowią część 
obsady (tylko 13%), co i tak daje znaczący, ponad trzykrotny wzrost na przestrzeni czterech 
ostatnich lat.
 Pracownicy PEC „Legionowo”, niezależnie od wieku, stale podnoszą swoje kwalifikacje. 
Firma zachęca ich zarówno do brania udziału w szkoleniach i seminariach tematycznych, 
jak i do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. Ciągłe dokształcanie się personelu 
jest bowiem niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Aktualnie przedsiębiorstwo 
stawia przed sobą kolejne wyzwania, a wykwalifikowana kadra to fundament, bez którego 
wykorzystywanie potencjału firmy w dalszej perspektywie nie byłoby możliwe.

  Prezes Zarządu
  Narcyz Krzysztof Tokarski

WYNAJEM POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
przy ul. Jagiellońskiej 13a w Legionowie

Informujemy, że KZB Legionowo Sp. z o.o. posiada 1 pomieszczenie biurowe  
w budynku przy ul. Jagiellońskiej 13a w Legionowie przeznaczone do wynajmu. 
Serdecznie zapraszamy notariuszy, komorników itp.
Kontakt: biuro KZB Legionowo Sp. z o.o., ul. marsz. J. Piłsudskiego 3
Kontakt: 22 766 47 38
e-mail: info@kzb-legionowo.pl
Pomieszczenie zlokalizowane jest I piętrze budynku, powierzchnia pokoju (pokój 
wynajmowany jest wraz z udziałem w części wspólnej budynku):
- pokój nr 11 – 15,11 m² + 2,27 m² (powierzchnia wspólna), RAZEM: 17,38 m².
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Odpowiem 
na każde
Wasze
pytanie!

O tym, że „dobrej zmianie” dobrze idzie, najłatwiej 
dowiedzieć się z telewizji. Prościej i zdrowiej uczynić 
to jednak, udając się na spacer. Choćby po grodzie 
jedynym w swoim rodzaju i jakich wiele zarazem  
– Legionowie. Monumentalnych owoców prawych 
i sprawiedliwych władców tu wprawdzie jeszcze 
nie widać, inwestycje w ludzi procentują za to jak 
zacier. Przekonaliśmy się o tym z kolegą Aleksan-
drem, gdyśmy pewnego przedpołudnia ciągnęli 
na mieście swój dziennikarsko-operatorski wózek.  
A właściwie (co tej roboty jest zasadniczą częścią), 
pod chmurką sobie na coś czekając. No i się, o czym 
za chwilę, doczekaliśmy.

W zdeprawowanych krajach Zachodu lub u innych 
dzikusów traktowani byśmy byli przez tubylców jak 
powietrze. W Polsce, kraju do szpiku kości nasiąk-
niętym chrześcijańską miłością, to nie do pomy-
ślenia. Dlatego ze zrozumieniem przyjęliśmy fakt, 
że już po kilku minutach jeden z mieszkańców 
ulicy Piotra Skargi, nie skarżąc się na styczniowy 

mrozek, wyszedł w lekkim negliżu przed chałupę  
i życzliwie pomachał do nas uzbrojoną w zaciśnię-
tą pięść prawicą. A nawet zachrypniętym głosem 
gromko pozdrowił! Wnikliwa analiza zmęczonego 
życiem wokalu pozwoliła wyłowić z tych okrzyków 
słowo „bydlaki” tudzież obietnicę podjęcia przez 
podmiot (de)liryczny aktywności zmierzającej do 
skrócenia naszego dnia pracy. Najlepiej o głowę. 
Olo jak to Olo, to olał. Ja natomiast ucieszyłem się, 
że w moim wątłym ciele rodak ujrzał kawał chłopa 
– bo jak na wiernego wierze przodków obywatela 
przystało, bankowo ten pozytywny tkwił w jego 
bydlęcym komunikacie przekaz. I tak oto zwykły 
służbowy wypad niespodziewanie stal się pokrze-
piającym świadectwem łączącego nasz dzielny na-
ród braterstwa. Owszem, jego przedstawicielom 
mylą się czasem wyrazy „bliźni” i „bluźni”, lecz kiedy 
należy dać wyraz męstwu, czynią to bez wahania. 
Byle zza płotu. 

Listy do naszej "M" piszcie na adres: 

pod(...)słuchane
Mało które wydarzenia na niewyda-
rzonej krajowej scenie politycznej 
miewają zbawienny wpływ na Legio-
nowo z przyległościami. A to akurat 
może i powinno! Jak z telewizyjnych 
„Wiadomości” wiadomo, ostat-
nie przegrupowanie sił rządowych 
stanowiło kolejny element działań 
zmierzających do uczynienia z Polo-
nii hegemonii. W ich to ramach teka 
hetMONa wpadła w ręce wychowa-
nego na lokalnym gruncie pana Ma-
riusza, który to – nie będąc jeszcze 
wodzem Ministerstwa Obrony Na-
rodowej – roztoczył ostatnio przed 
sąsiadami wizję posiadania szpita-
la. Na poły wojskowego, ale jednak.  
O ile, rzecz jasna, miasto i okoliczne 
gminy zrobią na niego zrzutkę. Te-
raz, szepczą po kątach ludziska, ta 
prozdrowotna ściepa jest już chyba 
zbędna, bo w nowym resorcie mini-
ster kasy ma jak prochu. Najwyżej 
armia dostanie kilka armat mniej, 
ale w rodzimym grodzie efekt będzie 
wystrzałowy!  

Nie da się ukryć, że źródłem sugero-
wanej obok ministerialnej hojności 
(o ile się kiedyś ziści) byłaby – obok 
chrześcijańskiej miłości bliźniego  
– także naturalna dla polityka chęć 
zapadnięcia w życzliwą pamięć wy-
borców. A ministrowi, za wyjątkiem 
tych od zdrowia czy oświaty, z tym 
łatwiej. Większą zagwozdkę, co już 
zaczyna dochodzić naszych uszu, 
mają w tej kwestii kandydaci na 
legionowskich radnych. Jesienna 
elekcja, ze swoim powrotem do 
partyjnych list wyborczych, znów 
wymusi bratobójczą walkę na gło-
sy. Tymczasem pula imponujących 
kampanijnych miraży wydaje się  
w mieście ograniczona, bo więk-
szość z tego, co w nim być powinno, 
już jest. I to dobrej jakości. Chcąc 
zaliczyć wlepiony przez obywateli 
mandat, trzeba więc trochę pogłów-
kować. Ci, którzy nie chcą go mieć  
z głowy, właśnie się uaktywnili. Tylko 
czekać, aż zaczną obiecywać, że nie 
będą bezradni.      
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EJNiedługo minie równo dzie-
sięć lat od zbrodni, która 
wstrząsnęła mieszkańcami 
Legionowa. Na przełomie 
stycznia i lutego 2008 roku 
42-letnia Iwona G. i jej 18-let-
ni syn Daniel zostali zamor-
dowani w swoim mieszkaniu  
w bloku przy ulicy Hetmańskiej 
10. Zwłoki matki i syna leżały  
w wannie. Do tej makabrycz-
nej zbrodni przyznał się 
23-letni konkubent kobiety 
Jan A., mieszkaniec Piastowa. 

Iwona G. wraz z synem miesz-
kała w niespełna 30-metro-
wym pomieszczeniu piw-
nicznym zaadaptowanym na 
mieszkanie komunalne. Ko-
bieta miała jeszcze 22-letnią 
córkę, dziewczyna mieszkała 
jednak u dziadków. To właśnie 
oni, zaniepokojeni kilkudnio-
wym milczeniem Iwony G., 
postanowili się z nią skon-

taktować. Po kilku nieuda-
nych próbach połączenia w 
końcu ktoś odebrał telefon.  
W słuchawce odezwał się głos 
nieznajomego mężczyzny, 
który poinformował, że... za-
bił Iwonę G. i jej 18-letniego 
syna. Rodzina natychmiast 
poinformowała policję. – Na 
miejsce udali się funkcjona-
riusze w asyście straży po-
żarnej. Ponieważ drzwi do 
mieszkania były zamknię-
te, trzeba je było wyważyć.  
W środku znaleziono zwłoki 
mężczyzny i kobiety. Oboje 
zostali najprawdopodobniej 
uduszeni – relacjonował st. 
sierż. Robert Szumiata, ów-
czesny oficer prasowy KPP  
w Legionowie. 
 
Głównym podejrzanym o doko-
nanie tej makabrycznej zbrodni 
okazał się konkubent Iwony G., 
23-letni wówczas mieszka-

niec Piastowa, Jan A. Podczas 
przesłuchania w legionow-
skiej prokuraturze mężczyzna 
przyznał się do popełnienia 
przestępstwa. Z jego zeznań 
wynikało, że najpierw zamor-
dował Iwonę G., a po tym, jak 
jej syn Daniel wrócił do domu, 
zabił także jego. Janowi A. po-
stawiono zarzut podwójnego 
zabójstwa. – Motyw zbrodni 
jest w dalszym ciągu badany. 
Najprawdopodobniej przyczy-
ną tej tragedii był zawód miło-
sny – tłumaczył kom. Marcin 
Szyndler, ówczesny rzecznik 
prasowy KSP. Jan A. spotykał 
się z Iwoną G. od jesieni 2007 
roku. Mężczyzna nie mógł się 
pogodzić z faktem, że kobie-
ta z nim zerwała. Podejrzany 
zeznał, że w rozmowie tele-
fonicznej z rodziną zmarłej 
przyznał się do zabójstwa, bo 
chciał, aby kobieta i jej syn zo-
stali godnie pochowani.  

Czekam też na tradycyjną korespondencję.  
Listy  wysyłajcie na adres:  
ul. Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

■ "M" odpowiada:

Moczyć 30 minut w detergentach w temperaturze 40 stopni. 
Nie wykręcać ;)

PS. Pomyśl o zmianie diety dla męża. Warto to skonsultować  
z dietetykiem. Odpowiednio skonstruowana dieta pomoże mężo-
wi szybciej osiągnąć oczekiwane efekty, może pomóc pozbyć się 
przykrego zapachu oraz poprawić inne aspekty Waszego pożycia.

Ania
Drogie panie z redakcji! Mam ogromną prośbę do wszystkich kobitek z redakcji 

i nie tylko o pomoc. Mój facet zaczął od Sylwestra intensywnie ćwiczyć. Nie, żebym 
nie popierała jego noworocznych postanowień, ale.. jest jeden problem. MĄŻ 
ŚMIERDZI. Serio. Za każdym razem, gdy wraca z siłowni wali jak stado spoconych 
bizonów. Żaden dezodorant ani „blocker” nie działa. Perfumy tylko 

pogarszają sprawę. Dziewczęta, pomóżcie! 

Spadło z pióra

■ "M" odpowiada:

Droga Grażynko! Nie pisałaś nic o odgłosach sąsiadki, więc tak 
naprawdę nie masz pewności, czy sąsiad uprawia seks. Tak krótki czas 
trwania owych dziwnych odgłosów w godzinach rannych sugerowałby 
raczej zabieg mycia zębów. Co jednak zrobić z kłopotliwym sąsiadem? 
Koledzy z redakcji podpowiadają dwa wyjścia:

1.Codziennie urządzać konkurencyjny koncert. Zaczynać o 16.13 
i kończyć o 16.45. 

2. Wywiesić na klatce schodowej kartkę „Kochany sąsiedzie, który 
budzisz mnie codziennie rano o 6.15 waleniem łóżka w ścianę. Po 
długości stosunku domyślam się, że masz jakieś problemy zdrowotne. 
Zatem podaję nr do znajomego lekarza specjalisty...”

Grażyna
Mam dość! Mój sąsiad codziennie budzi mnie o 6.15. Nie potrzebuję 

budzika. CODZIENNIE w dni powszednie i święta skoro świt budzi mnie 
walenie w ścianę. Na początku myślałam, że to pralka albo ktoś tłucze 
kotlety ale żeby tak wcześnie ? Inna sprawa, że to jego łóżko tłucze 
się może z minute nie więcej, a potem cisza (..) Dość irytujący popis. 
Najgorzej jest w sobotę lub niedzielę, bo człowiek chciałby pospać.

O dzielnym mężu i jego orężu
Waldek Siwczyński

ZBRODNIA DEKADY 
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OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

      Spółdzielnia  Mieszkaniowa  Lokatorsko – Własnościowa  w  Legionowie, ul. Jagiellońska  
11,  05-120 Legionowo,  ogłasza II przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej 
własności lokalu, z tym że pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają 
zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie  
i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, 
pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu 
na takiego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu.
Przedmiotem  przetargu  jest ustanowienie odrębnej własności lokalu do następującego  lokalu  
mieszkalnego:

1.   Lokal  kat. M-4  (3 pokoje,  kuchnia,  przedpokój,  łazienka ,  wc)   Nr  44 położony 
w Legionowie na Osiedlu  „Jagiellońska”  przy  ul. Kazimierza Wielkiego 31,  
na 1  piętrze,  o  pow. użytkowej 52,90 m2, w tym pow.  mieszkalnej 35,60 m2,  
z  przynależną piwnicą  Nr 44 o pow.  12,24 m2. Z  lokalem  wiąże  się udział  6514/576271  
w części  nieruchomości  wspólnej,  którą stanowi prawo  własności części   gruntu, na 
której budynek  jest  posadowiony  oraz  części budynku  i  urządzenia,  które nie służą  
wyłącznie  do użytku  właścicieli lokali.

 
Cena wywoławcza ustalona została na kwotę 179.84,00 zł. (słownie zł: sto siedemdziesiąt 
dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści).
Wadium  wynosi  8.992,00 zł.  (słownie zł: osiem tysięcy dziewięćset  dziewięćdziesiąt  dwa).
Zainteresowani  nabyciem  powyższego   lokalu   mogą   składać   pisemne  oferty  na  nabycie  
lokalu  w terminie do dnia                               
14.02.2018 r. w Sekretariacie Zarządu Spółdzielni (I piętro) przy ul. Jagiellońskiej 11 
w Legionowie. W razie przesłania oferty pocztą lub kurierem otwarte zostaną jedynie oferty, 
które wpłynęły do Spółdzielni przed upływem zakreślonego wyżej terminu.
Oferta winna zawierać:

1) imię i nazwisko oferenta,
2) adres zamieszkania lub siedziby oferenta,
3) oferowaną cenę za lokal w PLN z oznaczeniem lokalu mieszkalnego,
4) oświadczenie oferenta o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie 

odrębnej własności lokalu postawionego do przetargu,
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru 

określonego w Regulaminie przeprowadzania przetargu na ustanowienie odrębnej 
własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej 
w Legionowie, zwanym dalej Regulaminem przetargu,

6) dowód wpłacenia wadium z podaniem tytułu wpłaty,
7) oferta pisemna i oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisem oferenta.

 
Wadium w formie pieniężnej w PLN w podanej wysokości należy wpłacić na konto bankowe
Bank  Pekao  SA    51 1240 1082 1111 0000 0428 2338
w terminie do  dnia 12.02 .2018 r.   
Uwaga: za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na konto bankowe 
Spółdzielni (art. 454 §2 k.c.)

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał przepada w razie nie wpłacenia przez 
niego w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu różnicy 
między oferowaną ceną a wniesionym wadium, przy czym termin ten może być przedłużony 
na wniosek oferenta na warunkach określonych w §13 Regulaminu przetargu.
  Oferty zostaną otwarte w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jagiellońskiej 11,  pok. 9 w dniu   
15.02.2018 r. o godz. 11.00.
Mieszkanie można oglądać do dnia 09.02.2018r, zgłaszając wcześniej zainteresowanie 
oglądaniem najpóźniej do godziny 15.00 w dniu  08.02.2018r.   w  siedzibie  Administracji  
Osiedla  „Jagiellońska ”  przy Alei 3 Maja 34   – tel.  (22) 774-51-52  w. 1212, 1214.                          
Cena wywoławcza  ww. lokalu została ustalona na podstawie operatu szacunkowego 
wykonanego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.
    Dodatkowe informacje o zbywanym  lokalu można uzyskać pod nr telefonu (22) 774-51-52 
w. 1162  lub w siedzibie  Spółdzielni  Mieszkaniowej  pok. Nr  8  oraz  w  Administracji   
Osiedla „Jagiellońska”  w godzinach od 8.00 do 15.00    (wt.-piąt.)   oraz  od  10.00 do 18.00 
(poniedziałek).
W tym samym miejscu został wyłożony Regulamin przetargu. Spółdzielnia zastrzega sobie 
prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia  bez  podania  przyczyn.                      
                                                                                                                   
  
 Zarząd  SML-W 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY JABŁONNA

o przystąpieniu do sporządzenia zmian 10 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
w gminie Jabłonna

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z. U. z 2017  
poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jabłonna następujących uchwał oraz  
o przystąpieniu do sporządzenia zmian następujących planów miejscowych:

1) uchwała nr XLIV/399/2017 z dnia 30 października 2017r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części południowej wsi Boża Wola;

2) uchwała nr XLIV/400/2017 z dnia 30 października 2017r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna wsi Wólka Górska;

3) uchwała nr XLIV/401/2017 z dnia 30 października 2017r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części północnej wsi Boża Wola;

4) uchwała nr XLIV/403/2017 z dnia 30 października 2017r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna południowo-wschodniej części wsi Chotomów w zakresie części I;

5) uchwała nr XLIV/404/2017 z dnia 30 października 2017r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczący północnej części wsi Chotomów;

6) uchwała nr XLIV/406/2017 z dnia 30 października 2017r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części południowo-zachodniej wsi Jabłonna;

7) uchwała nr XLVIII/433/2017 z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczący części północno-zachodniej obszaru wsi Jabłonna;

8) uchwała nr XLVIII/434/2017 z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna zachodnia część wsi Chotomów;

9) uchwała nr XLVIII/435/2017 z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części wsi Jabłonna rejon ulic Zegrzyńskiej, Modlińskiej i Szkolnej;

10) uchwała nr XLVIII/436/2017 z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczący obszaru wsi Dąbrowa Chotomowska i części wsi 
Chotomów.

Zmiany w/w planów miejscowych dotyczyć będą wyłącznie części tekstowej tych planów. Ich celem jest korekta 
ustaleń dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków sanitarnych: w zakresie zmiany minimalnych 
średnic przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, zmiany źródła zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę 
oraz dopuszczenia możliwości prowadzenia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej po terenach innych niż drogi 
publiczne i wewnętrzne. Nie ulegną zmianie rysunki planów miejscowych, a co za tym idzie nie ulegną zmianie przebiegi 
projektowanych dróg oraz przeznaczenie terenów. 

Z dokumentacją w/w procedur planistycznych można zapoznać się w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urzędu 
Gminy Jabłonna pod adresem ul. Modlińska 152 pok. 21;  05-110 Jabłonna w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek w godz. 
8:00-18:00, od wtorku do czwartku w godz. 8:00-16:00 oraz w piątek w godz. 8:00-14:00, z wyłączeniem dni świątecznych.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmian planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie skierowanym do 
Wójta Gminy Jabłonna na adres: ul. Modlińska 152;  05-110 Jabłonna w terminie do dnia 9 lutego 2018r. Wnioski mogą być 
wnoszone również ustnie do protokołu w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Jabłonna lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres poczty elektronicznej: urząd@jablonna.pl) bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wniosek winien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski wniesione po w/w terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia nadesłanych wniosków jest Wójt Gminy Jabłonna.

„Nie umiera ten,  
Kto trwa w sercach,  
I pamięci Naszej ”

Koleżance 

Monice Zdrodowskiej
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

Taty
Koleżanki i Kolega  

z Działu Administowania Nieruchomościami

„Ci, których kochamy,  
nie umierają nigdy,  
bo miłość, to nieśmiertelność”

Koleżance

Monice Zdrodowskiej i Jej Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

Taty
Łączymy się w bólu po odejściu ukochanej osoby

Prezes oraz Pracownicy KZB Legionowo Sp. z o.o.

  DYŻURY RADNYCH
        22 stycznia 2018 r. 

Przemysław Cichocki
Radny 

Rady Miasta Legionowo 
(okr. wyb. nr 22)

w godz. 1500-1630

Janusz Klejment
Przewodniczący

Rady Miasta Legionowo 
(okr. wyb. nr 8)

w godz. 1630-1800

Dyżury odbywają się 
w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, pokój nr 4.02, piętro 3,
tel. 22 766 40 05

e-mail: kancelaria@um.legionowo.pl
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Kolejna powiatowa odsłona Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy znów sprawiła, że na 
ulice wyległy setki wolontariuszy i tysiące mieszkańców pragnących wesprzeć Owsiakowe 
granie. My również, oczywiście z lekkim przymrużeniem obiektywu, postanowiliśmy do 
symbolicznej puszki dorzucić swoje trzy grosze.

Weselsza struna Orkiestry

- Słuchajcie, dziewczyny, najlepiej nam poszły kremówki z musztardą!

 - Za tego fanta, panie Andrzeju, trzeba wziąć co najmniej trzy tysiaki

- To ja dopłacę 10 zł i proszę ten torcik wysłać do Australii

 - Robert powiedział, że do tej koszulki dorzuca 10 procent swych zarobków

- Jeśli nie wrzuciliście nic do puszki, znajdziemy was!

- Zaraz nie będzie pani lekko, bo wrzucam swoje ciężko zarobione pieniądze

- Dzwonię do Jurka i powiem mu, że nie chcecie oddać kieszonkowego

 - Znalazłem wczoraj portfel Marszałka Sejmu, więc będę kupował do oporu
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Trochę zgrywu
z obiektywu

Zainteresowanym czytelnikom chętnie zdradzimy, gdzie w Legionowie  
da się upolować takie okazje...            fot. red.

 "Mężczyźni to 
lekarstwo" - dawno tak 
pięknego stwierdzenia nie 
słyszałem z ust kobiety

Roman Smogorzewski,  
prezydent Legionowa, odnosząc się  
do słów jednej z pań podczas 
przedstawienia dla seniorów  
w sali widowiskowej ratusza.

Żarty...

- Kochani rodzice, od dawna nie wiedziałam jak 
wam to powiedzieć, że źle się czuję w swoim ciele. 
Już wiem, że powinnam urodzić się mężczyzną. 
Oświadczam wam, że jestem w trakcie terapii 
hormonalnej i niedługo poddam się operacji  
zmiany płci.
- Jaja sobie robisz!?

Kumpel zwierza się kumplowi przy piwie:  
- Wiesz, moja żona jest bardzo zaniepokojona 
moimi zaburzeniami erekcji. No i mamy zupełnie 
różne poglądy na temat ich usunięcia. Żona kupiła 
mi viagrę, ja jej sprzęt... do odchudzania.

■ ■ ■
Sklep zoologiczny:
- Macie w sklepie kameleony?
- Nie wiemy...

Widzę, że majsterkujesz?
- Krzesło dla teściowej buduję.
- A dużo jeszcze zostało ci do zrobienia?
- Nie, tylko elektryka...

■ ■ ■
Kumpel pyta kolegę:
- Po co kupujesz sobie gumową lalkę? Masz żonę!
- Wiesz, żeby sobie z kimś szczerze, od serca 
pogadać...

Znalezione w sieci
Nietoperze wampiry żywią się krwią bydła  
i koni, ale nie stronią też od krwi człowieka…

Muchołówka amerykańska – roślina 
drapieżna potrafi chwytać owady w ułamku 
sekundy. Całkowite jej przetrawienie trwa 
około 10 dni.

Czy wiesz, że w średniowieczu koty 
kojarzono z czarami? Bywało, że zrzucano 
je z wieży kościelnej w świąteczne dni ku 
uciesze gawiedzi lub palono w ogniskach.

Kobiety wolą mężczyzn, którzy pamiętają  
o nieistotnych szczegółach.

Horoskop
na nadchodzący

tydzień
RYBY

Dbaj o siebie i rozpieszczaj się, jakbyś 
była królową, a inni też zaczną cię 
tak traktować. Kupuj ciuchy, dodat-

ki, ulubione czekoladki, zmień fryzurę i bywaj 
na przyjęciach. To twój czas!

BARAN

Nie chwal się swoimi możliwościa-
mi, tylko szybko zabierz się do pracy. 
Możesz przekonać szefa do planu, 

na którym od dawna ci zależy, albo nawet 
awansować. Postaraj się.

BYK

Potrzebujesz chwili wytchnienia od 
codziennych obowiązków. Po pracy 
odpoczywaj i zadbaj o siebie. W re-

lacjach z bliskimi będzie spokojnie. Nie grożą ci 
w tym tygodniu żadne kłótnie i zgrzyty.

BLIŹNIĘTA

Pozbądź się myśli, że twoje plany są 
skazane na porażkę. W tym tygo-
dniu gwiazdy wskazują, że jest 

szansa na powodzenie. Wiele jednak zależy od 
ciebie, swoimi myślami kreujesz przyszłość! 

RAK

Nie zamartwiaj się cudzymi proble-
mami. Nie jesteś w stanie zmienić 
całego świata. Bądź wsparciem, ale 

nie poświęcaj się ponad wszystko. Ktoś może to 
odebrać przeciwnie do twoich intencji. 

LEW

To zdecydowanie czas na działanie. 
Przestań się zastanawiać i zawalcz 
o to, na czym najbardziej ci zależy. 

Pewna bliska osoba może odsunąć się od ciebie, 
jeśli jej na to pozwolisz, możesz żałować.

PANNA

Nie zaniedbuj spraw sercowych na 
rzecz pracy. Wybierz się na spacer  
z bliską ci osobą. Zobaczysz, że wte-

dy wszystko zacznie układać się łatwiej i po 
twojej myśli. Zadbaj też o zdrowie. 

WAGA

W tym tygodniu czeka cię trochę 
kłopotów, jednak nie daj wyprowa-
dzić się z równowagi. Chowaj spokój 

i czujność, a ze wszystkich sytuacji wyjdziesz 
obronną ręką. A może nawet z korzyścią. 

SKORPION

W pracy będziesz musiał zmierzyć 
się z nadmiarem obowiązków. To 
sprawi, że chwilami będziesz mieć 

dość. Jednak pamiętaj, po burzy zawsze wycho-
dzi słońce. I to szybciej, niż myślsz!

STRZELEC

Ten tydzień to świetny czas na spo-
tkania z przyjaciółmi. Nie odrzucaj 
zaproszeń na imprezy, a będziesz się 

świetnie bawić. Dla samotnych Strzelców to 
idealna okazja, by nawiązać nową znajomość. 

KOZIOROŻEC

Nie daj się zbić z tropu i dąż do 
wyznaczonego przez siebie celu. 
Ktoś z zazdrości może źle ci pod-

powiadać, jednak nie sugeruj się tym. Słuchaj 
głosu serca i spełniaj marzenia!

WODNIK

Nie angażuj się w niepotrzebne 
kłótnie czy spory. Zachowaj spo-
kój, a zyskasz na tym. Poświęć też 

trochę czasu na relaks. Może wypad do kina 
lub teatru albo spacer w mroźny wieczór?

Specjalny miejscowy 
horoskop

„Podwładny powinien przed obliczem 
przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, 

by tak swoim pojmowaniem sprawy nie peszyć 
przełożonego” - z zarządzenia cara Piotra  
z 1708 roku.

Czy wiesz, że zjedzenie tabliczki czekolady 
może wywołać świadome sny? Świadome 
sny to takie, w których możesz kontrolować 
wydarzenia i zdajesz sobie sprawę, że śpisz.

Jak ludzie radzili sobie przed wynalezieniem budzika? 
Okazuje się, że można było zamówić sobie usługi 
specjalnego pracownika, który chodził po ulicach i pukał  
w szyby okien. Dzięki temu ludzie nie spóźniali się do pracy.

Według naukowców 
kobiety uległe w łóżku 
na co dzień rządzą  
w związku…

Statystyczny 
Polak pije około 
50 ml soku 
owocowego 
dziennie.
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KPR ograł 
Szczypiorniaka
W pierwszej rundzie Pucharu Polski KPR Legionowo 
zmierzył się na wyjeździe z KS Szczypiorniakiem Dąbrowa 
Białostocka. Drużyna Marcina Smolarczyka nie dała szans 
rywalom występującym na co dzień w II lidze.

Sobotni mecz był rozstrzygnięty praktycznie już po pierwszych 
30 minutach. KPR prowadził 20:9 i tylko przysłowiowe trzęsienie 
ziemi mogło sprawić, że szczypiorniści z Legionowa schodziliby 
z boiska pokonani. Do kataklizmu jednak nie doszło i w drugiej 
odsłonie meczu KPR potwierdził swoją dominację, wygrywając 
ostatecznie 38:19. W szeregach drużyny z Legionowa doskonale 
zaprezentowali się Michał Ignasiak oraz Kacper Adamski, którzy 
razem rzucili aż 19 bramek. 

 ŁR

17 : 38  (9:20)

KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka – KPR Legionowo 

Bramki dla KPR: Michał Ignasiak – 10, Kacper Adamski – 9,  
Michał Grabowski – 9, Damian Suliński – 5, Mateusz Rutkowski – 3,  
Frenki Brinovec – 1, Paweł Gawęcki – 1.

– Mamy do czynienia z jednymi z najlep-
szych tancerzy w Polsce. Oczywiście nie 
ma tu wszystkich, bo jest i Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy, i zaczynają się 
ferie. Dzisiaj, w niedzielę, mamy tancerzy 
hip-hopowych, wczoraj mieliśmy tancerzy 
tańca nowoczesnego, disco i tancerzy mo-
dern art, jazzowych, też na bardzo wyso-
kim poziomie – wylicza Mariusz Mikołajek, 
organizator turnieju. 

Zawodnicy startowali w wielu kategoriach 
wiekowych, byli również podzieleni ze 
względu na poziom zaawansowania. Śle-
dzenie turnieju ułatwiał system ocen. Wi-
dzowie i zawodnicy mogli na bieżąco śledzić 
wyniki na zamontowanym nad parkietem 
telebimie. – Wprowadziliśmy zupełnie no-
wy system sędziowania, oceny punktowej, 
gdzie publiczność może obserwować, na 
którym miejscu jest zawodnik. Tego nie ma 
na innych zawodach i w Europie tylko jeden 
kraj zaczyna to wprowadzać. My jesteśmy 

pierwsi, jedyni, jest to nasz autorski system 
– dodaje choreograf.  

Mimo że turniejowa rywalizacja była jak 
zwykle zacięta, zawodnicy cieszyli się sa-
mym udziałem w imprezie i szansą zapre-
zentowania swych nieprzeciętnych umie-
jętności. Ale doceniając wynikającą z tego 
przyjemność, zawodnicy liczyli również na 
dobry wynik sportowy. – To jedyny turniej, 
w jakim biorę udział solo. 
Drugi raz jestem na „Time 
For Dance” i mam nadzie-
ję na to, że będzie lepiej niż  
w zeszłym roku, czyli chcia-
łabym wejść chociaż do 
półfinału – zwierza się jedna  
z tancerek. 

Cieszy fakt, że legionow-
ska impreza zyskuje coraz 
większe powodzenie. A przy 
okazji pomaga zaszczepiać  

w ludziach pasję, która trwa przez całe 
życie. – Jeżeli ktoś chce poznać siebie, to 
taniec jak najbardziej jest do tego odpo-
wiedni. Taniec otwiera, uczy rywalizacji oraz 
kontaktu z innymi. I jest to po prostu fajna 
zabawa – zapewnia inna z uczestniczek. 
Warto o tym pamiętać, nie tylko w trakcie 
karnawału. 

 Łukasz Rozwens

Wygrały czarno  
na Bielsko-Białym

W pierwszych dwóch setach 
Legionovia postawiła fawory-
towi ciężkie warunki, ale BKS 
wydawał się w piątek odpor-
ny na wszelkie przeciwności 
losu. Pierwszą partię siatkarki 
z Bielska-Białej wygrały do 21.  
W drugiej, mimo że przegrywa-
ły już 3:10, zdołały ostatecznie 
podwyższyć wynik spotkania 
na 2:0. Kiedy wydawało się, 
że zamkną je w trzech setach, 
Legionovia pokazała, że jest 
zespołem, który przeszedł na 

przestrzeni ostatnich tygodni 
olbrzymią metamorfozę. To 
już nie ta drużyna, którą stać 
jedynie na pojedyncze zrywy  
i która tylko czeka na egzeku-
cję w meczach z teoretycznie 
silniejszymi rywalami. 

Nie mając nic do stracenia, le-
gionowianki rzuciły się do odra-
biania strat i wygrały trzeciego 
seta 25:16. Następna odsłona 
to prawdziwa wojna, z której 
zwycięsko ponownie wyszedł 

team Piotra Olenderka. Wynik 
26:24 oznaczał, że o tym, kto 
wygra spotkanie, zadecydu-
je kolejny w tym sezonie tie-
-break. Kibice Legionovii ciągle 
pamiętają seryjne porażki do-
znawane w rozstrzygających 
setach, które o mało co nie ze-
pchnęły ich zespołu do niższej 
ligi. Teraz Legionovia wydaje 
się być zupełnie inną drużyną, 
która nie zamierza zadowalać 
się jednym punktem i marno-
wać włożonego w mecz wysiłku. 

Podopieczne Piotra Olenderka 
nie dały szans rywalkom i wy-
grały 15:9, a cały mecz 3:2.

Dwa kolejne zwycięstwa, w do-
datku osiągnięte z tak mocnymi 
rywalami, pozwalają mieć na-
dzieję, że wszystko co najgor-
sze, jest już za legionowskim 
zespołem. Walka o utrzymanie 
nie będzie co prawda łatwa, ale 
Legionovia od dawna nie grała 
lepiej.
 Łukasz Rozwens

LIGA SIATKÓWKI KOBIET 2017/2018

M. Pkt. Sety m.pkt.

1 ŁKS Commercecon Łódź 13 34 38:12 997:823

2 Chemik Police 13 33 36:15 1027:883

3 Developres SkyRes Rzeszów 13 32 36:14 1090:934

4 Grot Budowlani Łódź 13 25 26:17 942:791

5 Enea PTPS Piła 13 22 27:22 1101:1017

6 BKS Profi Credit Bielsko-Biała 13 20 28:26 1050:1029

7 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 13 19 26:26 951:962

8 Polski Cukier Muszynianka Muszyna 13 19 25:26 994:1008

9 Trefl Proxima Kraków 13 16 23:27 1092:1116

10 Pałac Bydgoszcz 13 13 18:31 1000:1094

11 Impel Wrocław 13 12 20:33 1128:1241

12 Legionovia Legionowo 13 12 19:32 1026:1141

13 Poli Budowlani Toruń 13 12 15:31 795:971

14 MKS Dąbrowa Górnicza 13 4 11:36 850:1033

2 : 3   (25:21, 25:22, 16:25, 24:26, 9:15)

BKS Profi Credit Bielsko-Biała – Legionovia Legionowo 

BKS Profi Credit Bielsko-Biała: Nowicka, Jagieło, Konieczna, Grant, 
Sobolska, Mucha, Lemańczyk (L), Mancuso, Różański.

Legionovia Legionowo: Jasek, Mielczarek, Damaske, Wójcik, Alagierska, 
Szpak, Korabiec, Grabka, Bączyńska, Pacak, Adamel (L).

fot. www.lsk.plps.pl

Sympatycy Legionovii Legionowo wreszcie mają powody do 
zadowolenia. Po niespodziewanej wygranej w poprzedniej 
kolejce zespół prowadzony przez Piotra Olenderka sprawił 
kolejną sensację. Tym razem odwracając losy wyjazdowego 
meczu z BKS Profi Credit Bielsko-Biała.

Roztańczona Arena
W miniony weekend hala Arena gościła uczestników V edycji 
Ogólnopolskiego Turnieju Tańca „Time for Dance 2018”. 
Organizatorzy, czyli Stowarzyszenie Tańca Nowoczesnego  
w Legionowie oraz Born2Dance Studio, zadbali, aby impreza 
stała na najwyższym poziomie – zarówno sportowym, 
 jak i organizacyjnym. 
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Terminy meczów sparingowych
27.01 Polonia Warszawa
03.02 Ursus Warszawa

07.02 Victoria Sulejówek
10.02 Motor Lublin

17.02 przeciwnik nieznany
21.02 Pilica Białobrzegi
24.02 Legia II Warszawa

Przed rozpoczęciem rozgrywek KSZO 
przeszło rewolucję kadrową i możliwości 
zespołu z Ostrowca Świętokrzyskiego by-
ły wielką niewiadomą. Spodziewano się 
walki o utrzymanie w lidze, tymczasem 
zespół prowadzony przez Adama Grabow-
skiego gra zaskakująco dobrze. KSZO ma 
na swoim koncie sześć wygranych spo-
tkań, zajmuje wysokie, siódme miejsce 
w tabeli i co najważniejsze, ma siedem 
punktów przewagi nad strefą spadkową. 
W poprzedniej kolejce siatkarki KSZO wy-
grały 3:1 z rywalem w walce o utrzymanie,  
KS Pałacem Bydgoszcz, tak więc do spo-
tkania z Legionovią będą podchodzić ze 
sporym optymizmem. W meczu z Pałacem  
z dobrej strony pokazała się rozgrywająca 
Marta Biedziak, ale forma całego zespołu 
zdaje się rosnąć, a jak pokazuje obecny 

sezon, KSZO potrafi wygrywać z zespołami  
z dolnej połówki tabeli. 

Trener Grabowski ma jednak kilka proble-
mów spowodowanych przez urazy zawod-
niczek. W poprzedniej kolejce na parkiecie 
nie pojawiła się Katarzyna Szałankiewicz, 
a kilka innych siatkarek zagrało tylko przez 
chwilę. Z zespołu odeszła podstawowa 
rozgrywająca Agnieszka Rabka, która za-
siliła szeregi KS DevelopResu Rzeszów. 
Dlatego w meczu w Bydgoszczy Marta Bie-
dziak musiała radzić sobie bez zmienniczki.  
W Ostrowcu postanowiono jednak działać 
i być może jeszcze przed meczem z Legio-
novią drużyna zostanie wzmocniona nową 
zawodniczką. Mówi się o kilku nazwiskach, 
jednak najpoważniejszą kandydatką jest 
Magdalena Gryka, była siatkarka Impelu 

Wrocław i BKS Profi Credit Bielsko-Biała, 
obecnie reprezentująca barwy azerskiego 
Azzerail Baku. W obozie Legionovii humory 
również dopisują. Zespół zanotował kapi-
talny początek roku, sprawiając dwie du-
żego kalibru niespodzianki i od dawna nie 
grał lepiej. Inaczej niż w poprzednich roz-
grywkach, drużyna nie jest trapiona przez 
kontuzje, a do składu wraca Aleksandra Ra-
sińska, która od dłuższego czasu zmagała 
się z urazem. 

W sobotę (20 stycznia) o godzinie 18.00  
w legionowskiej Arenie czeka nas interesu-
jące widowisko o dużym ciężarze gatunko-
wym. Ewentualna wygrana pozwoli Legio-
novii uciec ze strefy spadkowej i zanotować 
serię zwycięstw, niewidzianą w Legionowie 
od niepamiętnych czasów.  ŁR
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Nawet najwięksi optymiści nie spodziewali się że do pierwszego w nowym roku 
meczu we własnej hali Legionovia będzie przystępować po dwóch kolejnych 

zwycięstwach. Podopieczne Piotra Olenderka  chcą przedłużyć tą serię, 
ale w meczu, który rozegrają z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, 

trudno wskazać faworyta.

Piłka już w grze Legionovia KZB Legionowo rozpoczęła przygotowania 
do rundy wiosennej. Na pierwszym treningu pojawiło 
się ponad 30 piłkarzy. Teraz trener Robert Pevnik ma  
z nich stworzyć drużynę, która będzie walczyć  
o utrzymanie w II lidze.

Zła informacja jest taka, że wśród 
zawodników Legionovii nie ma już 
Mateusza Żebrowskiego, który 
przenosi się do I-ligowego GKS Ka-
towice. Jest to potężne osłabienie, 
gdyż pomocnik miał udział w więk-
szości strzelonych przez Legionovię 
bramek i był motorem napędowym 
zespołu. Z klubem żegna się rów-
nież Maciej Goliński. Urodzony  

w Warszawie obrońca występował 
w Legionowie nieprzerwanie od 
sezonu 2011/12, jednak nie zdecy-
dowano się na przedłużenie z nim 
umowy. Sztab szkoleniowy stoi 
przed sporym wyzwaniem, by uzu-
pełnić braki w składzie, ale nie jest 
to nowa sytuacja w klubie, który co 
rundę przechodzi poważne zmiany 
kadrowe. 

Jak podaje internetowa strona Le-
gionovii, wśród testowanych zawod-
ników można było zobaczyć Mate-
usza Kochalskiego (17-letni bram-
karz, Legia II Warszawa), Mateusza 
Leleno (19 lat, pomocnik Puszcza 
Niepołomice) Eryka Więdłochę  
(20 lat, pomocnik, Legia II Warsza-
wa) oraz doświadczonego szwedz-
kiego obrońcę Mario Wasilja. Swoje 

umiejętności mogli również zapre-
zentować gracze drużyn juniorskich.

Widać więc, że Legionovia stawia 
na młodych graczy. Wypada mieć 
nadzieję, że po raz kolejny uda się 
zmontować skład, który zajmie bez-
pieczne miejsce w środku tabeli. 

 Łukasz Rozwens
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W poprzedniej kolejce KSZO 
pokonało KS Pałac Bydgoszcz 3:1 Bąk odleciał  

z Legionovii
Jak podaje biuro 
prasowe siatkarskiej 

Legionovii Legionowo, doszło do zmiany w zarządzie 
klubu. Dla wielu kibiców, zwłaszcza tych mniej obeznanych 
z kulisami lokalnego sportu, może ona być co najmniej 
zaskakująca. 

Poniżej komunikat, jaki wydał  
w tej sprawie klub:

„Zmiana w Zarządzie Legio-
novia S.A. i LTS Legionovia
Zarząd Legionovia S.A. i Legio-
nowskiego Towarzystwa Siat-
kówki Legionovia informuje, iż 
po wieloletniej wspólnej pracy  
z roli wiceprezesa i wszelkich in-
nych funkcji w klubowych struktu-

rach zrezygnował pan Marek Bąk. 
Dziękujemy mu za trud włożony 
w rozwój legionowskiej siatkówki  
i życzymy wszystkiego dobrego  
w życiu prywatnym i zawodo-
wym”.

O powodach rozstania z działa-
czem autorzy komunikatu nie 
informują.
 ŁR

ZwiękKSZOne nadzieje  na sukces
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Wydarzenia
kalendarz

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 19.01, godz. 12.00 i 14.00 

Zimowe kino dla dzieci i film pt. „Strażnicy marzeń”. Bohatero-
wie z baśni dla dzieci, m.in. Święty Mikołaj, Królik Wielkanocny 
i Jack Mróz, łączą siły, aby przezwyciężyć Króla Ciemności 
imieniem Mrok, nim sprowadzi on na świat wieczną ciemność 
– info. organizatora. Wstęp wolny.

LEGIONOWO MOK ul. Norwida 10, 19.01, godz. 18.00

Emka – raper z Legionowa i jego goście. Emka - raper z pod-
warszawskiego Legionowa. Od 2010 roku wraz z innym ra-
perem Bacą i Dj Rastem tworzy zespól 2wrot pod4tku. Grupa 
jest laureatem konkursów talentów takich jak: Teraz Twój rap 
II - III miejsce (realizowany przez sławnego rapera - Pono) 
GAPA 2010 - II miejsce. Zespół wystąpił również na juwena-
liach Politechniki Warszawskiej na stadionie warszawskiej 
Syrenki. Występowali w wielu miejscach w Warszawie i oko-
licach, zostawiając po sobie dobre wrażenie – info. organiza-
tora. Wstęp wolny.

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 20.01, godz. 19.00

Spektakl „Szalone nożyczki”: To wyjątkowy projekt teatralny 
tworzony przez pasjonatów, entuzjastów i profesjonalistów 
w jednym. Łączy nas miłość do teatru oraz wysoka klasa 
podejmowanych zadań. Zależy nam, aby powstający spek-
takl był na rynku teatralnym absolutnym „Top of the Top”! 
Punktem wyjścia dla naszego projektu jest kultowy i uwiel-
biany scenariusz pt. „Szalone nożyczki” - utwór ten grany jest  
w najlepszych teatrach komediowych świata już od ponad 
pięćdziesięciu lat. Nie bez powodu znalazł się w Księdze Re-
kordów Guinnessa! Energiczny i przebojowy fryzjer prowadzi 
salon w lokalu wynajętym od Pani Izabeli. Kiedy artysta fryzur 
zajmuje się całą plejadą barwnych charakterów, dochodzi do 
morderstwa – właścicielka lokalu nie żyje. W salonie przebywa 
inspektor policji, który zamyka salon i rozpoczyna śledztwo,  
a jego świadkami zostają - UWAGA! - WIDZOWIE! – info. or-
ganizatora. W rolach głównych: Krzysztof Ibisz/ Lesław Żurek, 
Ula Dębska/ Joanna Kupińska, Dominika Gwit, Alan Andersz, 
Maciej Wilewski/ Michał Piróg, Leszek Stanek.

LEGIONOWO LO im. M. Konopnickiej, 20.01, godz. 11.00 - 17.00 

Powiatowa instytucja Kultury i Powiatowy Zespół Szkół Ogól-
nokształcących zapraszają na „Planszowisko”, czyli gry dla 
młodszych i starszych. Wielbiciele historii, podróży, łamigłó-
wek i statków kosmicznych, zabierzcie rodzinę i przyjaciół  
i pograjmy – info. organizatora. 

JABŁONNA pałac, 21.01, godz. 13.00 

Kolejny koncert z cyklu „Pałacowe spotkania z muzyką”. Wy-
stąpi zespół wokalny Imprevisti w składzie: Marta Czarkowska 
– sopran, Anna Kuraś-Boruta – mezzosopran, Aleksandra 
Czapiewska – alt, Jakub Grabowski – tenor, Bartosz Stawiar-
ski-Lietzau – baryton, Mateusz Irmiński – bas. W programie 
muzyka cerkiewna i ludowa z terenów Rosji i Ukrainy. Po kon-
cercie w Galerii Sztuki Współczesnej „Oranżeria” odbędzie się 
wernisaż wystawy Zdzisławy Ludwiniak. Wstęp wolny. 

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 19.01, godz. 12.00 i 14.00 

Zimowe kino dla dzieci i film pt. „Na fali”. Film opowiada hi-
storię pingwina Cody'ego Mavericka, którego największym 
marzeniem jest udział w mistrzostwach świata w surfingu oraz 
wygranie ich – info. organizatora. Wstęp wolny.
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Warsztaty  
pełne 
w(it)rażeń

W roli jednego z ojców impre-
zy życie obsadziło lokalnego 
twórcę Andrzeja Bochacza, 
autora projektu „Legionowo 
stolicą witrażu”. Życie i przypa-
dek. – Kiedyś zapytałem go, czy 

możemy w jego akcję włączyć 
niepełnosprawnych uczniów. 
Zastanawialiśmy się, w jaki 
sposób to zrobić. I namówiłem 
pana Andrzeja na warsztaty 
szkolne. Przy okazji powstała 
idea, aby włączyć do nich też 

rodziców. I rozpoczęliśmy ta-
kie sobotnio-niedzielne działa-
nia. Pierwsze warsztaty trwały  
48 godzin, a przyjechali na nie 
ludzie z całej Polski – wspomi-

na Jerzy Jastrzębski z PZSiPS. 
Z czasem wpadało ich coraz 
więcej. Dla organizatorów to 
kolejny dowód, że warto było 
z pomocą uznanych mistrzów 
– m.in. Urszuli Kotarby i Ewy 
Zdanowskiej, tworzących mo-

zaiki artystyczne – zająć się 
popularyzacją sztuki mozaiki  
i witrażu. I warto było zająć nią 
uczniów szkoły przy Jagielloń-
skiej 69. – Rozwijają swą kre-

atywność, zdolności manual-
ne, a przede wszystkim ma-
ją świetną zabawę. Ludzie 
dziwią się, że nasi uczniowie 
wykonują prace na tak wy-
sokim poziomie: starannie, 
dokładnie, z jakimś zamy-
słem i doborem kolorów. To 
razem daje ogromne warto-
ści dydaktyczne i terapeu-
tyczne – twierdzi nauczyciel.

Gdy Andrzej Bochacz za-
czynał współpracę ze szko-
łą, miał wątpliwości, czy 
jej uczniowie podołają wy-
zwaniu. Ci jednak wznieśli 
się ponad swe ogranicze-

nia. – Okazało się, że dzieciaki 
bardzo szybko w to weszły. To 
już jest piąty rok. Każdego roku 
robimy jakąś pracę, a dzieci in-
tensywnie w tym uczestniczą: 
razem projektujemy, razem 
wycinamy szkiełka i razem się 
kaleczymy, razem lutujemy  
i na końcu montujemy. Niektóre 
z tych witrażyków dzieci biorą 
ze sobą do domów, ale zawsze 
na koniec kolejnego roku sta-
ramy się wykonać pracę, która 
później zdobi szkołę – mówi za-
łożyciel Legionowskiej Pracowni 
Witraży 12u. Pierwszą był numer 
na budynku PZSiPS, kolejnymi 
witraże oparte na motywach lo-
kalnych i zapożyczonych z bajek. 
Ostatnim dziełem jest Koszałek 
Opałek, który ozdobi wejście do 
jednej ze szkolnych sal. Choć już 

teraz uczestnicy warsztatów na 
każdym kroku mogli dostrzec, 
że placówka mozaikami i witra-
żami stoi. 

Swoją drogą tego typu rękodzie-
ło zdobywa w kraju coraz szerszą 
popularność. Dawid Zborowski, 
który uczy początkujących witra-
żystów, wie o tym jak mało kto. 
– Od 10 lat, kiedy robimy warsz-
taty witrażu, powstało kilka-
naście pracowni zawodowych. 
Przewinęło się około 1,5 tys. 
kursantów, którzy gdzieś tam 
w łazienkach, kuchniach, piw-
nicach czy na balkonach robią 
witraże. Czasami tak dobre, że 
od strony pomysłu i wykonania 
tzw. pracownie artystyczne nie 
mają możliwości się z nimi po-
równywać – twierdzi artysta. Jak 
zapewnia, aby tworzyć witraże, 
nie trzeba wielkich zdolności 
plastycznych. Czego ponoć... 
jest przykładem. Co więcej, 
wcześniejsze doświadczenia  
z ołówkiem czy pędzlem mogą 
nawet przeszkadzać. Jedno jest 
pewne: barierą dla początku-
jących raczej nie powinny być 
pieniądze. – Żeby zacząć np. 
działalność korporacyjną, trze-
ba grubego szmalu – laptopa, 
samochodu itp. Tu potrzeba no-
ża do cięcia szkła, trochę szkła, 
lutownicy, czyli sprzętu i mate-
riałów za około 1000-1500 zł.  
I nagle można konkurować z ryn-
kiem chińskim, robiąc prezenty 
nasączone wielkimi emocjami, 
bo coś się samemu zrobiło. I to 
jest niesamowite.   

 Waldek Siwczyński

O G Ł O S Z E N I E

W drugi weekend grudnia Powiatowy Zespół 
Szkół i Placówek Specjalnych stał się centrum 
polskiego witrażu. Wszystko za sprawą 
goszczących w legionowskiej placówce  
IV Krajowych Warsztatów Witrażu i Mozaiki 
Artystycznej. A właściwie ich wyjątkowym, 
zakręconym na punkcie swej pasji uczestnikom. 


