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Dzwon po 
francusku 
W środę (24 stycznia) około godziny 20.00 
na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej (DK 61) 
i Nowodworskiej w Michałowie-Reginowie 
doszło do zderzenia dwóch pojazdów. 

Kierujący citroenem, wyjeżdżając z ulicy Nowo-
dworskiej, nie ustąpił pierwszeństwa kierujące-
mu peugeotem, który jechał od strony Zegrza  
w kierunku Legionowa. Po chwili na miejscu zjawiły 
się zastępy straży pożarnej z Legionowa, policja 
oraz zespoły ratownictwa medycznego. W trakcie 
działań służb na krajówce tworzyły się gigantyczne 
korki. Sięgały aż do wiaduktu w Legionowie.

 MK/zig

Śmiertelne dachowanie
32-letnia kobieta zginęła na miejscu, 
po tym jak jej auto dachowało na 
drodze krajowej nr 61 w okolicy 
mostu w Zegrzu. Do tego tragicznego 
wypadku doszło w czwartek  
(25 stycznia) około godziny 9.15. 

Kierująca fordem fiestą jechała od strony 
Serocka w kierunku Legionowa. Na łu-
ku, tuż przed wjazdem na most, jej auto 
wypadło z drogi. – Kobieta najprawdo-
podobniej nie dostosowała prędkości do 
warunków panujących na drodze. Po tym, 
jak kierowany przez nią samochód wypadł 
z jezdni, wielokrotnie dachował – relacjo-
nuje podkom. Emilia Kuligowska, oficer 
prasowy KPP w Legionowie. Kierująca nie 
miała szans na przeżycie. Czynności na 
miejscu zdarzenia, prowadzone pod nad-

zorem prokuratora, trwały kilka godzin. 
Przez ten czas ruch w kierunku Legionowa 
odbywał się po jednym pasie. 
 
W miejscu, w którym doszło do tego tra-
gicznego w skutkach zdarzenia, wielokrot-
nie zdarzały się groźne wypadki i kolizje.  
– Apelujemy 
więc do kierow-
ców o to, aby 
zdejmowali tam 
nogę z gazu. Re-
spektujmy prze-
pisy ruchu dro-
gowego i zwra-
cajmy uwagę na 
warunki panu-
jące na drodze, 
o tej porze roku 

jezdnia może być bowiem oblodzona. Pa-
miętajmy też o tym, że opony w naszych 
pojazdach muszą być wymienione na zi-
mowe. Powinny też mieć odpowiedni bież-
nik – przestrzega podkom. Kuligowska. 
 Elph        

Dzień po tragicznym wypadku przed mostem w Zegrzu, 
niespełna sto metrów od tego miejsca, doszło do 
kolejnego groźnego incydentu. W wyniku zderzenia 
dwóch pojazdów ranna została 70-letnia kobieta. 
Poszkodowana trafiła do szpitala. 

W piątek (26 stycznia) o godzinie 9.30 do Centrum Powiada-
miania Ratunkowego wpłynęło zgłoszenie o wypadku samo-
chodowym na drodze krajowej nr 61, przy skrzyżowaniu z ulicą 
Groszkowskiego w Zegrzu (gm. Serock). W zdarzeniu brały 
udział toyota oraz dostawczy mercedes. Kierującym nic się nie 
stało. Obaj byli też trzeźwi. Ranna została za to 70-letnia pa-
sażerka toyoty.  
 
Na miejsce wypadku jako pierwszy przybył zastęp z Wojsko-
wej Straży Pożarnej z Zegrza. Wojskowi strażacy zabezpieczyli 
miejsce zdarzenia oraz udzielili wsparcia psychicznego rannej 
kobiecie, która uskarżała się na ból głowy. Do czasu przyjazdu 
zespołu ratownictwa medycznego 70-latka pozostała w pojeź-
dzie pod opieką strażaków. Poszkodowana została następnie 
odwieziona do szpitala.
 
Na czas akcji i oględzin miejsca zdarzenia ruch w kierunku Le-
gionowa był prowadzony przez Jachrankę i Dębe. W działaniach 
brały udział trzy zastępy z JRG Legionowo i WSP Zegrze, policja, 
ratownictwo medyczne oraz służba drogowa GDDKiA. 

 Marek Karpowicz/zig  

Na deser chcieli „sałatę” Tydzień
na sygnale

SEROCK Kierowca nie miał szans 
W niedzielę (28 stycznia) około godziny 1.50 w Serocku doszło 
do wypadku. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba zmarła 
na miejscu.

Do tragicznego wypadku doszło na skrzyżowaniu ulicy Zakro-
czymskiej z Warszawską. – Jak wynika ze wstępnych ustaleń 
policjantów, 30-letni kierowca volkswagena nie dostosował 
prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył w słup 
energetyczny. W wyniku tego zdarzenia kierowca – miesz-
kaniec powiatu radomskiego, poniósł na miejscu – informuje 
rzeczniczka legionowskiej policji podkom. Emilia Kuligowska. 

Dokładne przyczyny i okoliczności wypadku zbadają policjanci 
z Serocka, pod nadzorem legionowskiej prokuratury.

 KG

Do zdarzenia doszło w ubiegłą 
niedzielę (21 stycznia) na tere-
nie Legionowa. – Wieczorem 
do jednej z restauracji przyszło 
trzech mężczyzn. Zamówili je-
dzenie, za które zapłacili. Byli pod 
wpływem alkoholu. W pewnym 
momencie podeszli do lady, ude-
rzyli o nią pięściami i używając 
wulgarnych słów, zaczęli grozić 
właścicielowi lokalu utratą ży-
cia oraz spaleniem restauracji, 
gdy ten nie wyda im pieniędzy 
z kasy. Pokrzywdzony właściciel 
nie dawał się zastraszyć i ka-
zał napastnikom opuścić lokal. 

Ci nie dawali za wygraną, byli 
agresywni, wykrzykiwali słowa 
„nie żyjesz” i wykonywali wobec 
pokrzywdzonego gest podcięcia 
gardła – relacjonuje rzeczniczka 
legionowskiej policji podkom. 
Emilia Kuligowska. 

Właścicielowi restauracji udało 
się zawiadomić policję. Dyżurny 
komendy natychmiast skiero-
wał na miejsce najbliższy pa-
trol. Funkcjonariusze zastali 
w lokalu trzech agresywnych 
gości. W trakcie zatrzymania 

mężczyźni nie stosowali się do 
wydawanych przez policjantów 
poleceń. Mundurowi obezwład-
nili agresorów i przewieźli ich na 
komendę. Tam okazało się, że są 
oni obywatelami Ukrainy w wie-
ku 34, 35 i 36 lat. – Zatrzymana 
trójka usłyszała zarzuty związa-
ne z usiłowaniem wymuszenia 
rozbójniczego, które dokonali 
wspólnie i w porozumieniu. Za 
tego typu przestępstwo grozi 
kara nawet do 10 lat pozbawie-
nia wolności – podsumowuje 
podkom. Kuligowska.

Wobec wszystkich trzech męż-
czyzn sąd zastosował środek 
zapobiegawczy w postaci tym-
czasowego aresztu na okres 
dwóch miesięcy.

 KG

Groźnie na łuku

LEGIONOWO Wpadł pod SKM-kę 
W czwartkowy (25 stycznia) wieczór, chwilę po godzinie 
22.00, przy peronie na stacji Legionowo Piaski pociąg Szyb-
kiej Kolei Miejskiej potrącił mężczyznę przechodzącego przez 
tory. Ranny trafił do szpitala. 

Pociąg linii S3 ruszył z Wieliszewa o godzinie 21.59. Do potrą-
cenia pieszego doszło z chwilą wjazdu składu na peron przy 
stacji Legionowo Piaski. Mężczyzna z poważnymi obrażeniami 
ciała został natychmiast odwieziony do szpitala. Na miejsce 
przyjechały zastępy straży pożarnej, policja oraz ratownictwo 
medyczne. Obecni byli też przedstawiciele kolei.

 Marek Karpowicz/zig
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Gaśnica na sygnale
W sobotę (27 stycznia) o godzinie 
15.45 dyżurny Powiatowego 
Stanowiska Kierowania odebrał 
zgłoszenie o pożarze, do którego 
doszło na klatce schodowej  
w bloku przy ulicy Kościuszki  
w okolicy legionowskiego  
Centrum Komunikacyjnego. 

Na miejsce natychmiast udały się dwa 
zastępy gaśnicze i podnośnik. Gdy 
ratownicy dotarli pod wskazany ad-
res, okazało się, że pożar... został już 
ugaszony. Przy pomocy gaśnicy prosz-
kowej zrobili to sami mieszkańcy bu-

dynku. Do zwarcia instalacji elektrycz-
nej doszło na wysokości pierwszego 
piętra. Strażacy jeszcze raz dokładnie 
sprawdzili miejsce pożaru, a następnie 
przekazali informacje pracownikom po-
gotowia energetycznego.
 
Cała interwencja trwała 12 minut. 
Strażacy nie od razu jednak wrócili do 
koszar. W czasie akcji pierwszy zastęp  
z JRG Legionowo został odesłany do 
Białobrzegów w gminie Nieporęt, gdzie 
w jednym z budynków załączył się sys-
tem przeciwpożarowy. 

 MK, DK/zig

Grozili, że podpalą jedną  
z legionowskich restauracji,  
bo chcieli wyłudzić pieniądze od jej 
właściciela. Teraz mogą spędzić za 
kratkami nawet 10 lat.  
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Serdecznie zapraszamy na dyżur radnego
w dniu 5 lutego 2018 r. 

Marcin Smogorzewski 
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

Agata Zaklika 
w godzinach od 16:30 do 18:00

Mieszkaniec Warszawy, nomen omen z ulicy Stanisława Barei, złożył w ubiegłym tygodniu 
wniosek o wygaszenie mandatu prezydenta Romana Smogorzewskiego. Wniosek równie 
absurdalny, jak nazwa prowadzonego przez wnioskodawcę fanpage’a na Facebooku. 
A że regularnie podglądamy tą pełną hejtu stronę, nie umknęła nam zapowiedź 
przygotowywanej od dawna wendety i trochę na nią czekaliśmy. 

I nie zawiedliśmy się. Zanim 
przejdziemy do meritum, kilka 
słów o autorze. 

„Dziś rozpoczęliśmy. Godzinę 
temu zostały złożone pierw-

sze ważne pisma, a jutro lub 
pojutrze idzie pierwsze zawia-
domienie dotyczące wiadomo 
kogo - zgodnie ze słowem da-
nym w zeszłym roku” – pisze 
autor absurdalnego wniosku. 

I dodaje, że samodzielnie 
prowadzi fanpage, na którym 
umieszcza np. grafiki podpi-
sane „Roman Psychopata”. 
Oświadcza także „wszystko 
robię dla idei poświęcając swój 

czas prywatny” i dodaje, że 
pisze to po to, aby „barany 
z urzędu i miejscowego 
brukowca nie pier@*@y”, 
a przyświeca mu idea po-
gonienia lokalnych samo-
rządowców, nazywanych 
przez niego mafią.

Ciemna przeszłość 
wnioskodawcy

Postanowiliśmy popy-
tać, kim jest szanowny 
wnioskodawca. Okazało 
się, że przeszłość ma cie-
kawą, ściśle powiązaną 
z tym, co obecnie chce 
zniszczyć. Były aktywny 
działacz PO, członek rady 
nadzorczej spółki miej-
skiej, nie został powoła-

ny na kolejną kadencję tak jak 
inni członkowie rady przez… 
Smogorzewskiego. Dlaczego? 
– Interesowała się nim policja, 
szukali go za jakieś przekręty 
w firmach, w których pracował. 
To się teraz nazywa „kreatyw-

na księgowość” – mówi jeden 
z pracowników spółki. Po odej-
ściu w zapomnienie, po latach 
ponownie pojawił się na sce-
nie politycznej jako kandydat 
Kukiz’15 na posła na Sejm RP. 
Mandatu oczywiście nie zdobył.

Bezpodstawne zarzuty

Dlaczego zatem człowiek, któ-
ry dostał niegdyś policzek od 
Smogorzewskiego, teraz chce, 
aby wygaszono jego mandat? 
Uważa, że prezydent prowa-
dzi… działalność gospodarczą. 
Jest to o tyle absurdalny za-
rzut, że wszystkie zakupione 
przez lata nieruchomości pre-
zydenckiej pary znajdują się  
w oświadczeniach majątko-
wych. A te co roku wnikliwie 
analizowane są zarówno przez 
urząd skarbowy, jak i służby 
wojewody. W ostatnim roku 
finanse i oświadczenia zostały 
prześwietlone przez CBA, która 
żadnych nieprawidłowości nie 
znalazła. 

Co dalej?

Sprawą zajmą się radni. Naj-
prawdopodobniej zostanie skie-
rowana do Komisji Rewizyjnej, 
która przeanalizuje wniosek  
i podejmie decyzję co dalej.  
Z opinii prawnej, do której udało 
nam się dotrzeć, wynika jednak, 
że wniosek jest całkowicie bez-
podstawny. – Zarzuty zawarte 
we wniosku są chybione i nie-
zasadne, a sam wniosek bez-
przedmiotowy – mówi Marcin 
Stępnik, radca prawny. 

Wnioskodawca nie odpuszcza. 
Na swoim fanpage’u pisze: „Zo-
baczycie, że niedługo wyprowa-
dzą też tego buca, co mieszka  
w Józefowie” i chwali się „Dziś 
poszło pierwsze zawiadomie-
nie o popełnieniu przestępstwa 
przez RS, a jutro idzie drugie 
zawiadomienie”. Wygląda to 
więc na zwykłą, bezsensowną 
zemstę. 

 Gadget

Panie Prezydencie, jak Pan skomentuje 
wniosek dobrze Panu znanego, byłego 
mieszkańca Legionowa?

– To absurd. Oczywiście nie prowadzę żadnej 
działalności gospodarczej, a informacja  
o zakupionych i sprzedanych przeze mnie 
nieruchomościach znajduje się  
w oświadczeniach majątkowych. 
Oświadczenia te są ogólnodostępne i były 
dokładnie analizowane m.in. przez Centralne 
Biuro Antykorupcyjne, które nie miało 
żadnych uwag. Wszystkie posiadane przeze 
mnie nieruchomości zostały umieszczone  

w oświadczeniach 
majątkowych. 

– Co zatem 
chce osiągnąć 
wnioskodawca?

– Od mniej więcej 2 lat 
widzimy, że wszystkie 

zgłoszenia do 
prokuratury 
służą 
jedynie 
biciu 

politycznej piany. Przoduje w tym jedna 
z lokalnych gazet, z którą pan Dariusz 
ściśle współpracuje, publikując w gazecie 
swoje artykuły. Ponieważ nie ma innych, 
poważniejszych spraw, które by można mi 
zarzucić w tym przedwyborczym okresie, 
wyciągane są tak kuriozalne sprawy jak ta, 
aby gazeta i pan Dariusz mieli o czym pisać. 
Jest to znana z prawej strony politycznej 
strategia polegająca na zdyskredytowaniu 
najsilniejszego kandydata, kiedy nie ma się 
nikogo, kto mógłby mu zagrozić.

– Nie denerwuje to pana? Tak po ludzku?

– Oczywiście że tak. Te zarzuty są tak 
absurdalne, że nawet nie ma sensu ich 
komentować. Ale pracuję w samorządzie 
już 19 lat i przywykłem do takiej brudnej 
walki politycznej. Liczyłem się z tym, choć 
zawsze boli, nawet samo to, że niepotrzebnie 
wydawane są ogromne pieniądze publiczne 
na niepotrzebne analizy, ekspertyzy, śledztwa. 
Ale wierzę w to, że mamy jednak państwo 
prawa i nie będę musiał udowadniać,  
że nie jestem wielbłądem. Głęboko wierzę  
w mądrość wymiaru sprawiedliwości i przede 
wszystkim naszych mieszkańców, którzy  
nie dadzą się zwariować.

Legionowo znane jest z walki o poprawę jakości powietrza. Akcje edukacyjne w szkołach, 
Ekopatrol, wymienionych ponad 200 pieców – to tylko niektóre z działań podejmowanych 
z myślą o środowisku. Okazuje się, że kolejnym krokiem będzie zakup oczyszczaczy 
powietrza dla żłobka i miejskich przedszkoli. Takie działania podjęły samorządy  
m.in. Warszawy i Krakowa.

Najmłodsi legionowianie, którzy w placówkach 
przedszkolnych spędzają często po 8-9 go-
dzin dziennie, będą mogli wkrótce oddychać 
czystym powietrzem. Oczyszczacze usuwają  

z pomieszczeń nie 
tylko szkodliwe 
substancje, takie 
jak pyły zawieszo-
ne, ale też kurz, 
bakterie i alergeny. 
Dotychczas miasto 
dbało o to, żeby 
najmłodsi podczas 
wysokich odczytów 
stacji WIOŚ nie wy-
chodzili na zewnątrz 
budynków. Teraz 

będą mogli oddychać 

pełną piersią, pozostając w środku. – Przekaże-
my dotację na zakup oczyszczaczy dyrektorom 
miejskich placówek przedszkolnych i żłobka. 
Przed zakupem tych sprzętów dyrektorzy skon-
sultują się z rodzicami i jeżeli otrzymają ich zgo-
dę, zakupią odpowiedni sprzęt – mówi Roman 
Smogorzewski.

Co warte podkreślenia, podobnie jak w przy-
padku akcji wymiany pieców węglowych na ga-
zowe, olejowe i pompy ciepła, budżet jest nie-
ograniczony. – Zdrowie naszych mieszkańców 
jest najważniejsze, dlatego przeznaczymy na 
ten cel tyle, ile będzie konieczne. Budżet będzie 
zwiększany w zależności od potrzeb – podkreśla 
prezydent Legionowa.

 IgZ
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Wniosek jak z Barei

Czyste powietrze  
w przedszkolach
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Wspólnie nacisną  
na pedały

Jeszcze w tym roku w Legionowie powstanie ponad 10 km 
nowych ścieżek rowerowych. Zostaną one wybudowane 
w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków 
unijnych, w którym udział bierze aż osiem podwarszawskich 
samorządów: Nieporęt, Wieliszew, Jabłonna, Nowy Dwór 
Mazowiecki, Czosnów, Łomianki, Radzymin,  
no i Legionowo jako lider projektu. Na terenie tych 
gmin ma powstać prawie 80 km połączonych ze 
sobą szlaków rowerowych.  

– Już dzisiaj widzimy powstają-
ce stacje rowerowe, czyli miej-
sca do odpoczynku dla rowerzy-
stów, ale jesteśmy już też przy-
gotowani do dalszej realiza-
cji tego projektu. Jeszcze 
zimą będziemy ogłaszali 
przetargi, żeby wiosną 
rozpoczęły się naprawdę 
duże prace budowlane  
w wielu miejscach Legio-

nowa – infor-
muje pre-
zydent 

Roman Smogorzewski. Bo 
trzeba przyznać, że te 10 km no-
wych ścieżek rowerowych, przy  
13 kilometrach kwadratowych 
powierzchni całego miasta, musi 
i chyba robi wrażenie. – Będą to 
ścieżki, które uzupełnią istnieją-

cą już infrastrukturę dla rowe-
rzystów. 
Powstaną 
one m.in. 
w ulicach: 

Kościuszki, 
Kwiatowa, 

Handlowa, Kolejowa, Szwajcar-
ska, Polna, Suwalna, Jagiellońska 
i Parkowa. Oprócz samych ście-
żek, w mieście pojawią się też 
wiaty rowerowe oraz miejsca 
odpoczynku dla rowerzystów 
– dodaje Tamara Mytkowska, 
rzecznik prasowy legionowskiego 
ratusza. Nic zatem dziwnego, że 
miłośnicy jednośladów już nie 
mogą się doczekać, aż ścieżki 
zostaną oddane do użytku.  
– Uwielbiam jeździć na rowe-
rze. Dużo na nim jeżdżę i bar-
dzo się cieszę, że będą ścieżki 
rowerowe i będę mógł nareszcie 
bezpiecznie dojeżdżać do domu 
– mówi 9-letni cyklista Oskar.
 
Na wybudowanie ścieżek 
wszystkie gminy biorące udział 
w projekcie mają czas do końca 

tego roku. – Wiele gmin ma z tym 
problemy, ale liczymy na to, że 
przy mocnym wsparciu uda się 
w tych ośmiu gminach zrealizo-
wać większość tego projektu, 
tak aby można go było rozliczyć 
– mówi prezydent Legionowa. 
Największy problem, zresztą 
od samego początku realizacji 
przedsięwzięcia, jest z Jabłon-
ną. Ze wszystkich partnerów 
to właśnie ona ma największe 
zaległości. Jak donosi portal 
Jabłonna Dla Mieszkańców, na 
koniec 2017 roku Urząd Gminy 
Jabłonna dysponował zaledwie 
35 - 40 proc. pozwoleń na budo-
wę. – Mimo nacisków, z jednej 
strony innych gmin, które mówią 
„Zabierzcie im pieniądze, bo oni 
nie dadzą rady i dajcie je nam”,  
a z drugiej Mazowieckiej Jed-

nostki Wdrażania Programów 
Unijnych, która też już widzi 
pewne problemy, my robimy  
i zrobimy absolutnie wszystko, 
żeby Jabłonna nie została z tego 
projektu wyrzucona. Zrobimy 
też wszystko, żeby oni wybudo-
wali te ścieżki rowerowe – po-
wiedział Roman Smogorzewski. 
 
Z punktu widzenia mieszkań-
ców Legionowa najważniejsze 
jest, aby Jabłonna dała radę 
wybudować przynajmniej jed-
ną ścieżkę rowerową, czyli tą 
biegnącą wzdłuż ulicy Strużań-
skiej. Dzięki temu legionowskie 
szlaki będą się mogły połączyć 
z tymi budowanymi na terenie 
gminy Nieporęt. 

 Rafał Michałowski 

W marcu ubiegłego roku radni ustanowili 
tytuł Honorowego Obywatela Powiatu 
Legionowskiego, który mają otrzymywać 
osoby działające na rzecz lokalnej 
społeczności i mające dla niego wyjątkowe 
zasługi. Od zeszłego piątku 
 (26 stycznia) wiemy już, że jako 
pierwsza to zaszczytne miano otrzymała 
Bronisława Romanowska-Mazur,  
prezes Koła nr 1 Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej. 

– Dla samorządu powiatowego bardzo istotne 
jest wzmacnianie lokalnej tożsamości. To dzię-
ki temu budują się więzi i relacje, które potem 
owocują nie tylko w codziennym życiu i pracy, 
ale również w biznesie. Idea Honorowego Oby-
watela Powiatu to przede wszystkim chęć zwró-
cenia uwagi na osoby, które swą postawą i ży-
ciem świadczą o najważniejszych wartościach, 
które chce promować samorząd  
– w marcu ubiegłego roku mówił 
legionowski starosta Robert Wró-
bel. Wniosek o to, aby to pani Bro-
nisława otrzymała tytuł Honorowego 
Obywatela Powiatu Legionowskiego, 
wpłynął do kapituły 24 listopada 2017 r.  
O nadanie go wnioskował zarząd 
Fundacji na Rzecz Dzieci i Młodzieży  
im. Wandy Tomczyńskiej. Kapituła tytu-
łu, jak się nietrudno domyślić, zaopinio-
wała go pozytywnie. A na styczniowej 
sesji rady powiatu (26 stycznia) radni 
jednogłośnie ten wniosek poparli. 
 
Bronisława Romanowska-Mazur zo-
stała więc pierwszym Honorowym 
Obywatelem Powiatu Legionowskie-
go. – Mówimy o osobie wyjątkowej  

i o wyjątkowych zasługach – tak poparcie kan-
dydatury Bronisławy Romanowskiej-Mazur ar-
gumentował dr hab. Jacek Szczepański, powia-
towy radny i członek kapituły. – Pani Bronisława 
Romanowska-Mazur mieszka w Legionowie 
bez przerwy od 1930 roku. W czasie wybuchu  
II wojny światowej jako harcerka wzięła aktyw-
ny udział w pogotowiu harcerskim, które po-
magało polskim żołnierzom przejeżdżającym 
przez legionowską stację kolejową. W trakcie 
okupacji była członkinią konspiracji niepod-
ległościowej, należała do Szarych Szeregów. 
Jako sanitariuszka i łączniczka wzięła udział  
w Powstaniu Warszawskim – kontynuował 
radny. Po wojnie pani Bronisława była z kolei 
cenionym pedagogiem, skonsolidowała też 
środowiska kombatanckie na terenie całego 
powiatu, a do dzisiaj jest jednym z najbardziej 
zagorzałych propagatorów idei patriotyzmu 
wśród mieszkańców powiatu.     
 Elph     

Jednogłośna decyzja
Bronisława Romanowska-Mazur pierwszym Honorowym Obywatelem 

Powiatu Legionowskiego 

Czas na zawodowstwo
Styczeń to miesiąc wielkich oczekiwań nauczycieli i uczniów 
liceów oraz techników. Każdego roku w tym czasie pojawia 
się Ogólnopolski Ranking Liceów i Techników „Perspektywy”. 
Teraz przypadła jego jubileuszowa, XX edycja. 

Powiatowy Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych im. Włodzi-
mierza Wolskiego w Serocku 
kolejny raz może poszczycić się 
obecnością w pierwszej setce 
tak prestiżowej klasyfikacji. 
Tym większy jest powód do 
dumy, że w stosunku do roku 
ubiegłego szkoła awansowała 
z 89 aż na 61 miejsce wśród 
mazowieckich techników. To 
jedyna szkoła powiatu legio-
nowskiego kształcąca w zawo-
dach, którą zaliczono do najlep-

szych. Kapituła rankingu brała 
pod uwagę sukcesy uczniów  
w olimpiadach, wyniki egzami-
nu maturalnego z przedmiotów 
obowiązkowych, przedmiotów 
dodatkowych oraz wyniki egza-
minu zawodowego.

Pozycja PZSP w Serocku jest 
potwierdzeniem wysokiego 
poziomu nauczania oraz od-
powiedniej atmosfery, pozwa-
lającej uczniom dobrze czuć się 
w szkole i zdobywać wiedzę. 

Należy podkreślić, że na wynik 
szkoły wpłynęły działania dy-
rekcji, kadry pedagogicznej,  
a także władz samorządowych 
wspierających placówkę. 
 
Tegoroczny Ogólnopolski 
Ranking Liceów i Techników 
„Perspektywy” potwierdza 
dobrą pozycję serockiej szkoły  
w ofercie edukacyjnej regio-
nu. Co ważne, jej absolwenci 
potrafią odnaleźć się nie tylko 
na egzaminach, ale i w życiu 
zawodowym. Wybierając kie-
runek kształcenia, warto zatem 
wziąć tę szkołę pod uwagę.

 Anna Gruszczyńska/oprac. red

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.

O G Ł O S Z E N I E
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Odszedł na  
wieczną wartę
W czwartek (25 stycznia) w wieku 89 lat zmarł kapitan  
w stanie spoczynku Józef Lemański – Honorowy 
Obywatel Gminy Jabłonna, harcerz Szarych Szeregów, 
uczestnik Powstania Warszawskiego, społecznik, 
członek Ochotniczej Straży Pożarnej, gminny radny,  
a przede wszystkim wielki patriota.  

Kpt. Józef Lemański (ps. Gruszka-Kajtuś) urodził się 15 mar-
ca 1929 roku. Był synem legionisty, zesłańca syberyjskiego 
z 1918 r. Już jako dziesięcioletni chłopiec wstąpił do Związku 
Harcerstwa Polskiego, a trzy lata później, mimo ogromnego 
zagrożenia, wstąpił do Szarych Szeregów przy dowództwie 
3. kompanii AK-Chotomów. Uczestniczył w akcjach sabotażo-
wych, prowadzonych głównie na szlaku kolejowym. 1 sierpnia 
1944 r. został przydzielony do pomocy sanitarnej przy szpitalu 
polowym 3. kompanii AK-Chotomów. Po upadku powstania 
ukrywał się wraz z rodziną na terenie Kampinosu. Do znisz-
czonego Chotomowa powrócił dopiero w styczniu 1945 r. Od 
1993 r. piastował społeczną funkcję Prezesa Koła Kombatantów 
w Chotomowie.
 
Jako społecznik i członek Ochotniczej Straży Pożarnej orga-
nizował powojenną odbudowę strażnicy, a za swe zasługi dla 
pożarnictwa został odznaczony m.in. Złotym Znakiem Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W latach 1968-1988 pełnił 
funkcję radnego Rady Gminy Jabłonna. Wśród mieszkańców 
kpt. Józef Lemański był znany przede wszystkim jako spo-
łecznik zaangażowany w patriotyczne wychowanie młodzieży 
i pielęgnowanie miejsc pamięci narodowej. Mocno angażował 
się m.in. w projekt przeniesienia i renowacji Pomnika Poległych 
i Pomordowanych w latach 1939-1945, znajdującego się przy 
rondzie marsz. Józefa Piłsudskiego w Chotomowie.  
 
Za swój wysiłek i zaangażowanie otrzymał liczne odznacze-
nia: Medal Kustosza Tradycji Chwały i Sławy Oręża Polskiego, 
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Powstańczy, 
Medal „Pro-Patria”, odznakę Za wybitne Zasługi dla Związek 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. 26 kwiet-
nia 2017 r. otrzymał natomiast tytuł Honorowego Obywatela 
Gminy Jabłonna. 

 oprac. zig 

Przypomnijmy, ulicą Strużań-
ską każdego dnia jeżdżą tysią-
ce mieszkańców Legionowa. 
Ulica nie jest w żaden sposób 
połączona ze zurbanizowaną 
częścią Jabłonny, na terenach 
wokół niej praktycznie nie ma 
żadnych mieszkańców. Dlatego 
ulica Strużańska, droga woje-
wódzka przebiegająca przez te-
reny Jabłonny, znacznie odsta-
je od standardów, do których 
przyzwyczajeni są mieszkańcy 
Legionowa. – Nie ma chodni-
ka, jezdnia jest wąska, strach 
chodzić czy jeździć. Po zmroku 
ciemno jak… co i rusz na dro-
gę wybiegają dziki – mówi pan 
Robert, który ulicę Strużańską 
pokonuje na rowerze. – Jest 
bardzo niebezpiecznie, nie ma 
gdzie uciec przed rozpędzonym 
samochodem. To chyba jedyna 
ulica w Legionowie, na której 
nie ma oświetlenia. A przyda-
łoby się. Nie mówiąc o ścieżce 
rowerowej, która jest moim 
marzeniem – dodaje.

Władze Legionowa, widząc ma-
razm sąsiadów zza miedzy, po-
stanowiły wziąć sprawy w swoje 

samorządowe ręce. Podczas 
październikowej sesji podjęto 
uchwałę w sprawie przystąpie-
nia do procedury zmiany granic 
gminy Legionowo oraz przepro-
wadzenia konsultacji. Zakłada-
ła ona włączenie do Legionowa 
części terenu Józefowa II, na-
leżącego do Jabłonny. Mimo że 
są to w większości tereny leśne, 
będące własnością Lasów 
Państwowych, na których 
nie można absolutnie wyci-
nać drzew czy budować do-
mów, w Jabłonnie podniósł 
się lament – bo Legionowo 
przejmuje ich cenne lasy, 
żeby tam dogęszczać; że je 
wytną i posprzedają działki. 
Nikt nie słuchał racjonal-
nych argumentów. Władze 
Jabłonny także podsycały niepo-
kój w swoich mieszkańcach.

W końcu Legionowo 
powiedziało „dość” 

– W przypadku zmiany obie 
gminy nie zatraciłyby swych 
dotychczasowych atrybutów  
i specyfiki właściwych dla każ-
dej z tych gmin. Zapropono-

wana zmiana granic dotyczyła  
w większości kompleksu leśnego 
i nie zakładała ingerencji w infra-
strukturę społeczną i technicz-
ną, ani w układ urbanistyczny 
gminy Jabłonna, a tereny leśne 
obejmujące zdecydowaną więk-
szość przedmiotowego terenu 
zachowałyby swój charakter  
– pisze w uzasadnieniu do 

uchwały zastępca 
prezydenta Marek Pawlak.  
– Zaproponowana zmiana granic 
miała wywołać pozytywne skutki 
społeczne i gospodarcze, a tak-
że – dzięki inwestycjom w ulicę 
Strużańską – zwiększyć bez-
pieczeństwo użytkowników tej 
drogi. Jednakże dla władz gmi-
ny Legionowo równie ważnym 

aspektem jest utrzymanie i bu-
dowanie dobrych relacji i współ-
pracy międzygminnej oraz po-
dejmowanie takich działań, by 
nie podważały zaufania, jakim 
mieszkańcy obdarzają swych 
przedstawicieli we wspólnocie 
samorządowej. Zatem w związ-
ku ze zdecydowanym sprzeci-

wem mieszkańców 
gminy Jabłonna, 
radnych Rady 
Gminy Jabłonna 
oraz Wójta Gminy 
zasadnym będzie 
zaprzestanie pro-
cedowania  zmiany 
granic – dodaje. 

– Liczymy jednak 
na to, że zgodnie 
z zapewnieniami 
Wójta Gminy Ja-

błonna inwestycje 
poprawiające bezpieczeństwo 
użytkowników ulicy Strużań-
skiej, takie jak oświetlenie drogi 
czy budowa ścieżki rowerowej  
i chodnika, zostaną niezwłocznie 
zrealizowane – mówi prezydent 
Roman Smogorzewski
 AnKa

KZB Legionowo Sp. z o.o. poszukuje 
osoby do pielęgnacji terenów zielonych 
zarządzanych przez KZB

Na kandydatów oczekujemy  
w poniedziałek 5 lutego 2018 r. o godzinie 13.00  

w siedzibie KZB Legionowo Sp. z o.o.   
przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, 

parter, sala obsługi klienta.

Prosimy o przyniesienie ze sobą CV .

O G Ł O S Z E N I E

Nie będzie aneksji Jabłonny
Legionowo odstąpiło od procedury zmiany granic. Ponieważ 
mieszkańcy Jabłonny zaprotestowali przeciwko włączeniu 
części gminy w obszar miasta, dla zachowania dobrosąsiedzkich 
stosunków postanowiono zrezygnować z tego pomysłu.  
Ale władze Legionowa będą trzymały rękę na pulsie. Czekają na 
obiecane przez wójta Chodorskiego inwestycje, poprawiające 
bezpieczeństwo użytkowników ulicy Strużańskiej.

Trudna sztuka 
zarządzania
KZB Legionowo Spółka z o.o. to nie tylko zarządca 
nieruchomości wspólnot mieszkaniowych, ale również 
spółka zarządzająca gminnym zasobem mieszkaniowym.  
W sumie KZB opiekuje się 984 lokalami mieszkalnymi.

W zarządzie spółki znajduje się 
419 lokali w budynkach komu-
nalnych, 287 lokali socjalnych, 
275 lokali w budynkach wspól-
not mieszkaniowych oraz 3 lo-
kale w spółdzielczych zasobach 
mieszkaniowych. – Zasadniczą 
trudnością w zarządzaniu tymi 

nieruchomościami jest prawi-
dłowe utrzymanie techniczne bu-
dynków ze względu na znaczne 
zróżnicowanie stanu techniczne-
go, wynikające głównie z okresu 
ich powstania. Mamy do czynie-
nia z budynkami drewnianymi, 
pamiętającymi czasy sprzed 

II wojny światowej, a takich 
jest większość, po nowocze-
sne wielorodzinne budynki 
socjalne, powstałe w ostatnich 
latach – mówi prezes KZB Le-
gionowo Irena Bogucka. 

W związku z różnym stanem 
budynków znacznie różni się 
wysokość opłacanego przez 
mieszkańców czynszu. Uza-
leżniony jest on od kategorii 
lokali, ustalanej w zależności 
od mediów technicznych,  

w jakie dany lokal jest wypo-
sażony. Dla przykładu, w lo-
kalach kategorii I, wyposażo-
nych we wszystkie dostępne 
media, stawka czynszu wynosi  
4,89 zł/m2, podczas gdy w loka-
lach kategorii VI, o najniższym 
standardzie, jest to 2,45 zł/m2. 
Wyjątkiem są lokale socjalne, 
gdzie bez względu na standard 
stawka czynszu jest jednolita  
i wynosi: 1,22 zł/m2 w budyn-
kach wybudowanych po 2005 r. 
i 0,61 zł/m2 w pozostałych.

Nadrzędnym celem KZB jest 
dbałość o stan techniczny 
wszystkich zarządzanych obiek-
tów i bezpieczeństwo żyjących 
tam mieszkańców. – Prowa-
dzimy regularne kontrole stanu 
technicznego, stałą konserwa-

cję instalacyjną i budowlaną 
oraz na bieżąco reagujemy na 
zgłaszane przez mieszkańców 
usterki. Nadzór ten realizowa-
ny jest przez specjalistyczne 
firmy zatrudniające wysokiej 
klasy specjalistów: elektryków, 
hydraulików, kominiarzy oraz 
budowlańców, a także inspek-
torów nadzoru budowlanego  
– dodaje prezes Irena Bogucka. 

Zarządzane przez spółkę KZB 
Legionowo budynki są objęte 
rocznymi planami remontowy-
mi. Remonty te mają zróżnico-
wany zakres, uzależniony od 
oceny technicznej budynków.  
W niektórych są to prace zabez-
pieczające przed dalszą degrada-
cją, zapewniające bezpieczeń-
stwo ich użytkowania, w innych 
prowadzona jest pełna rewitali-
zacja z odtworzeniem nowocze-
snej infrastruktury technicznej. 
Do budynków doprowadzany 
jest gaz z sieci miejskiej bądź 
miejska sieć ciepłownicza, co  
w połączeniu z likwidacją ogrze-
wania węglowego zmniejsza 
emisję tlenku węgla do atmos-
fery. Taka koncepcja komplek-
sowej rewitalizacji przygoto-
wywana jest dla całego osiedla 
Kozłówka. 
 AnKa
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Szpital  
pod bronią

Jak pisaliśmy na początku 
stycznia, zwołana z myślą  
o dziennikarzach zbiórka doty-
czyła kolejnego etapu rozbudo-
wy DK 61. I to właśnie przeci-
nającej Legionowo „krajówce” 
poświęcone były kilkuminu-
towe oświadczenia Mariusza 
Błaszczaka oraz (w zastęp-
stwie anonsowanego wcześniej 
pryncypała) wiceministra infra-
struktury i budownictwa Mar-
ka Chodkiewicza. Korzystając  
z rzadkiej okazji bezpośrednie-
go kontaktu z prawą ręką pre-
zesa rządzącej krajem partii, 
podpytaliśmy ówczesnego sze-
fa MSWiA w temacie widoków 
na uruchomienie w Legionowie 

Trwa polityczna przepychanka w sprawie Przedszkola Gminnego  
w Chotomowie. Wójt prawdopodobnie nie zamierza zrezygnować  
z pomysłu budowy przedszkola kontenerowego za 4 mln zł i napisał 
list do radnych, w którym zadał im kilka pytań. „Czy widzi Pani/
Pan możliwość ponownego rozważenia budowy przedszkola 
modułowego, które pozwoli na przeniesienie wszystkich 
oddziałów przedszkolnych bez dodatkowego obciążania szkół przez 
okres ok. 3 lat (do czasu wybudowania przedszkola docelowego)?” 
– brzmi jedno z pytań.

Rozwiązanie problemu przedszkola 
w Chotomowie nie zmierza w do-
brym kierunku. Zamiast dojść do 
porozumienia podczas oficjalnych 
spotkań, Jarosław Chodorski pró-
buje wywierać presję na radnych 
przy pomocy Facebooka oraz listu. 
– Otrzymane odpowiedzi lub in-
formacja o ich braku zostaną opu-
blikowane i przedstawione opinii 
publicznej – pisze do radnych wójt.  
W liście Jarosław Chodorski zadał im 
następujące pytania:

- Gdzie Pani/Pana zdaniem należy 
zaprojektować i zbudować Przed-
szkole docelowe – przy szkole pod-
stawowej nr 1 na terenie CEKS czy 
w obecnej lokalizacji przy ul. Żeli-
gowskiego 27, inne (proszę o poda-
nie konkretnej lokalizacji)?
- Jaki ma Pani/Pan pomysł na relo-
kację dzieci na czas budowy przed-
szkola docelowego?
- Czy wsparł Pani/Pan Urząd w po-
szukiwaniu wykonawcy remontu 
budynku przy ul. Żeligowskiego 

27 (taka deklaracja padła podczas 
jednego ze spotkań Rady Gminy, 
na którym to pojawili się również 
rodzice)? W przypadku odpowiedzi 
pozytywnej, proszę o podanie na 
czym ta pomoc polegała.
- Które z prezentowanych rozwią-
zań dotyczących przedszkola tym-
czasowego są Pani/Pana zdaniem 
najlepsze: wynajem budynku przy 
ul. Piusa XI, budowa przedszko-
la modułowego na terenie CEKS,  
inne (jakie)?
- Czy widzi Pani/Pan możliwość 
ponownego rozważenia budowy 
przedszkola modułowego, które 
pozwoli na przeniesienie wszystkich 
oddziałów przedszkolnych bez do-
datkowego obciążania szkół przez 
okres ok. 3 lat (do czasu wybudo-
wania przedszkola docelowego)?
 
W piśmie wójt informuje, że urząd 
nie jest w stanie zagwarantować 

wykonania remontu i dalszego użyt-
kowania przedszkola w Chotomowie. 
– Jednocześnie musimy pamiętać  
o tym, że czas nie jest naszym sprzy-
mierzeńcem i każda zwłoka działa 
na niekorzyść mieszkańców gminy 
Jabłonna – informuje wójt. Przypo-
mnijmy, że rada gminy już w grudniu 
zarezerwowała środki na prace zwią-
zane z rozpoczęciem budowy przed-
szkola tradycyjnego. Z kolei na ostat-
niej sesji zabezpieczono pieniądze na 
wykup działki przy ul. Żeligowskiego, 
co ma pozwolić na powiększenie te-
renu obecnego przedszkola i posta-
wienie nowego. Ponadto poinformo-
wano, że jest możliwość przeniesienia 
dzieci w najbliższych miesiącach do 
prywatnego budynku przy ul. Piusa 
XI. Obecnie za prowadzenie negocja-
cji i ich ewentualną finalizację odpo-
wiedzialny jest wójt.
 
Urząd gminy od 29 maja ub. r. po-
siada ekspertyzę techniczną stanu 
technicznego Przedszkola Gminne-
go w Chotomowie, jednak wójt po-
informował o jej wynikach dopiero 
w październiku. Podczas spotkań  
z rodzicami wójt jako jedyne roz-
wiązanie przedstawiał pomysł bu-
dowy przedszkola kontenerowego. 
Urząd chciał, żeby obiekt powstał 
na terenie należącym do kurii przy 
ul. Piusa XI, jednak negocjacje za-
kończyły się fiaskiem. Obecnie wójt 
chciałby wybudować przedszkole 
kontenerowe przy CEKS.

 Jabłonna Dla Mieszkańców
 www.JablonnaDlaMieszkancow.pl 

Przegonili 
dzika
W środę (24 stycznia) straż miejska  
i pożarna otrzymały informację o dziku, 
który spaceruje sobie w rejonie ulicy 
Łowickiej w Legionowie. Na miejsce udała 
się załoga miejskich strażników  
oraz zastęp z JRG Legionowo.

Strażacy wraz ze strażnikami miejskimi prze-
pędzili dzika w kierunku Chotomowa i dalej po-
gnali go do lasu, gdzie nikomu już nie powinien 
zagrażać. Przypominamy, że nadal występuje 
zagrożenie afrykańskim pomorem świń. Cho-
roba ta nie stanowi zagrożenia dla ludzi, ale 
o każdym przypadku zauważenia padłych lub 
osowiałych dzików należy niezwłocznie zawia-
damiać odpowiednie służby.

 MK/zig

Ważniejsze 
dzieci 
czy kontenery?

O G Ł O S Z E N I E

Przy okazji jego krótkiej wizyty na prasowym briefingu w Legionowie 
zapytaliśmy Mariusza Błaszczaka, wtedy jeszcze szefa resortu 
spraw wewnętrznych i administracji, o losy obiecywanego przezeń 
powiatowego szpitala. Zapytaliśmy, nie wiedząc, że już za kilka dni 
lokalny poseł zostanie hetMONem... 

Razem handlowali narkotykami, teraz grozi im do 10 lat więzienia. 
30-letni mężczyzna i jego 22-letnia partnerka zostali zatrzymani przez 
legionowskich kryminalnych. „Przedsiębiorcza” para usłyszała już zarzuty.
– Patrol wydziału kryminalnego zauwa-
żył na ul. Parkowej w Legionowie  jadą-
cą toyotę. W środku siedział mężczy-
zna, mieszkaniec gminy Wieliszew, co 
do którego policjanci mieli podejrzenia, 
że może zajmować się handlem nar-
kotykami. Dlatego pojechali za autem. 
Kierujący podjechał pod dom swojej 
dziewczyny parę ulic dalej i tam spo-
tkał się z partnerką, wsiadając do jej 
samochodu – relacjonuje rzeczniczka 
KPP w Legionowie podkom. Emilia Ku-
ligowska. Wtedy policjanci wkroczyli do 
akcji. Funkcjonariusze skontrolowali 
kierujących i przeszukali samochody. 
W aucie kobiety funkcjonariusze zna-
leźli marihuanę i mefedron.      
 
– Ponadto, podczas sprawdzenia miej-
sca zamieszkania 30-letniego mężczy-
zny, policjanci znaleźli ponad 220 gra-

mów amfetaminy, przeszło 105 gramów 
marihuany, 600 sztuk woreczków folio-
wych, wagę elektroniczną, kalendarze  
z zapiskami oraz ponad 4 tysiące zło-
tych w gotówce – wylicza podkom. Ku-
ligowska. U 22-letniej kobiety funkcjo-
nariusze znaleźli natomiast marihuanę, 
wagę elektroniczną i 2 tysiące złotych  
w gotówce. Wszystko wskazuje na to, 
że wszystkie środki odurzające prze-
znaczone były do dalszej sprzedaży.
 
Para usłyszała już zarzuty. Sąd Rejonowy 
w Legionowie orzekł w stosunku do za-
trzymanego 30-latka areszt tymczasowy 
na okres trzech miesięcy, natomiast jego 
wspólniczka został oddana pod dozór po-
licji - dwa razy w tygodniu. Obojgu grozi 
kara do 10 lat pozbawienia wolności. 

 KG

Wpadka za dychę
szpitala, głównie z myślą o mie-
szańcach powiatu. – Są bardzo 
zaawansowane z Ministerstwem 
Obrony Narodowej, jest koncep-
cja, projekt dotyczący budowy  
w Legionowie szpitala, który bę-
dzie stanowił filię Wojskowego 
Szpitala Medycyny Lotniczej. To 
jest projekt, który będzie realiza-
cją pomysłów, dążeń mieszkań-
ców Legionowa od wielu, wielu lat. 
Ale na ten temat będziemy mówić 
osobno – zapowiedział Mariusz 
Błaszczak.

Teraz, gdy wiadomo już, że roz-
mowy z MON pan minister powi-
nien mieć bardzo ułatwione, wy-
pada żywić nadzieję na szybkie 
doprowadzenie ich do szczęśliwe-
go finału. Bo komu jak komu, ale 
dowodzącemu resortem obrony 
kapitulować przed oczekiwaniami 
wyborców po prostu nie wypada.

 Wonder    
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Kiedy „Miejscowa na Week-
end” doniosła o ruszeniu do 
akcji legionowskiego Ekopa-
trolu – komórki zajmującej się 
kontrolą posesji pod kątem ich 
wpływu na środowisko, pewien 
internauta, ps. Kwiatkowski  
z Legionowa, swoim zwyczajem 
postanowił miejską inicjatywę 
zrównać z ziemią. Po czym wy-
dając sąd w kwestii uprawnień 
wspomnianego ciała, raczył 
był szydzić: „ROZUMIEM, ŻE 
EKOPATROL POSIADA NAKAZ 
Z SĄDU LUB PROKURATO-
RA... w przeciwnym razie jest  
to działanie nielegalne, a je-
dynie pomysł na utrzymanie 
leniwej legionowskiej straży 
miejskiej”. 

Być może znaleźli się ludzie, 
którzy przeczytawszy te słowa, 
podziękowali w myślach Stwór-
cy, że stworzył takiego mędrca. 
Do tej raczej wąskiej grupy od-
biorców z pewnością nie należy 
jednak Marcin Galoch, jeden  
z motorów napędowych Ekopa-
trolu, będący pełnomocnikiem 
prezydenta miasta ds. jakości 
powietrza i gospodarki nisko-
emisyjnej. Poirytowany, jak 
można się domyślać, płyną-
cym ze wspomnianego postu 
przekazem, postanowił udzie-
lić autorowi „korków” z prawa.  
W związku z tym już dzień póź-
niej pokazał mu, gdzie haki zi-
mują. Do literatury pięknej owej 
ripoście dość daleko, urzekające 

może być w niej natomiast to, 
czego u komentatora zabrakło 
– wiedza. A oto, w pełnej wer-
sji, ściąga na temat tego, jakie 
uprawnienia mają członkowie 
„zielonego” patrolu. 
  
Prawo ochrony środowiska:

art. 379. 1. Marszałek wojewódz-
twa, starosta oraz wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta sprawują 
kontrolę przestrzegania i sto-
sowania przepisów o ochronie 
środowiska w zakresie objętym 
właściwością tych organów. 
2. Organy, o których mowa 
w ust. 1, mogą upoważnić do 
wykonywania funkcji kontrol-
nych pracowników podległych 

im urzędów marszałkowskich, 
powiatowych, miejskich lub 
gminnych lub funkcjonariuszy 
straży gminnych. 
3. Kontrolujący, wykonując 
kontrolę, jest uprawniony do: 
1) wstępu wraz z rzeczoznaw-
cami i niezbędnym sprzętem 
przez całą dobę na teren nie-
ruchomości, obiektu lub ich 
części, na których prowadzona 
jest działalność gospodarcza,  
a w godzinach od 6 do 22 – na 
pozostały teren;
2) przeprowadzania badań lub 

wykonywania innych niezbęd-
nych czynności kontrolnych; 
3) żądania pisemnych lub ust-
nych informacji oraz wzywania 
i przesłuchiwania osób w zakre-
sie niezbędnym do ustalenia 
stanu faktycznego; 
4) żądania okazania dokumen-
tów i udostępnienia wszelkich 
danych mających związek  
z problematyką kontroli.
A jeśli ktoś odmawia:
art. 225 § 1 kk:
„Kto osobie uprawnionej do 
przeprowadzania kontroli  

w zakresie ochrony środowiska 
lub osobie przybranej jej do po-
mocy udaremnia lub utrudnia 
wykonanie czynności służbo-
wej, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3. Do przepro-
wadzania kontroli w ww zakre-
sie nie jest potrzebny żaden 
nakaz z sądu lub prokuratury”. 

Powyższy wpis „Kwiatkowski 
z Legionowa” wirtualnie prze-
milczał...

 Gadget

Zgubił go monitoring
Nieporęccy policjanci zatrzymali 32-letniego  
Mirosława G. Mężczyzna jest podejrzany o włamanie  
do garażu na terenie działki letniskowej  
w Beniaminowie. Grozi mu nawet 10 lat więzienia.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Nieporęcie w ubiegłym 
tygodniu otrzymali zgłoszenie o kradzieży z włamaniem do 
garażu na terenie działki letniskowej w Beniaminowie. Łupem 
złodzieja padły narzędzia elektryczne. Pokrzywdzony wycenił 
straty na prawie 500 zł. – Szukając sprawcy, policjanci zabez-
pieczyli monitoring, na którym nagrała się postać osoby dokonu-
jącej przestępstwa. Analiza nagrania i rozpoznanie środowiska 
doprowadziły policjantów do wytypowania osoby podejrzanej  
o kradzież z włamaniem do garażu. Funkcjonariusze zatrzymali 
32-letniego Mirosława G. w jego miejscu zamieszkania – relacjo-
nuje rzeczniczka KPP w Legionowie podkom. Emilia Kuligowska. 

Jak się okazało, mężczyzna był już w przeszłości karany. Miro-
sław G. usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Jak informuje 
podkom. Kuligowska, legionowska prokuratura zdecydowała  
o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci 
policyjnego dozoru. Za swoje czyny mężczyzna może spędzić w 
więzieniu nawet 10 lat. – Policjanci nie wykluczają w tej sprawie 
innych zatrzymań, jeżeli potwierdzi się, że mężczyzna nie działał 
sam – podsumowuje rzeczniczka legionowskiej policji.

 KG  

Riposta na posta
Bywalcy wielu forów internetowych 
dobrze wiedzą, że poziom ekspresji 
zamieszczanych tam postów bywa  
z reguły odwrotnie proporcjonalny do 
ich merytorycznej esencji. Zdarzają 
się jednak wyjątki. Tak jak w krótkiej 
wymianie wirtualnych ciosów pomiędzy 
jednym legionowianinem (?) a miejskim 
urzędnikiem. Po starciu w temacie 
uprawnień Ekopatrolu ten pierwszy 
wylądował na deskach.    

Nad legionowskimi fanami oglądania filmów na dużym 
ekranie wisi chyba jakaś klątwa. Serial, a właściwie thriller 
opowiadający o planach budowy miejskiego kina wciąż 
trwa i brak widoków na jego szczęśliwe zakończenie. 
Tym razem marzenia o happy endzie przerwał starosta, 
nie dając zgody na rozbudowę galerii Gondola. Czy to 
ostateczna wersja scenariusza, na razie nie wiadomo.

Jako pierwsza aspiracje do za-
stąpienia nieistniejącego od kil-
kunastu lat kina Mazowsze miała 
mityczna, istniejąca dotąd tylko 
w wyobraźni inwestorów galeria 
handlowa w okolicach wiaduktu. 
Angaż do tego dzieła deklarowa-
li też właściciele Centrum Han-
dlowego Maxim, którzy swego 
czasu sporo trąbili o jego rozbu-
dowie. Na razie nic z tego nie wy-
szło. W tej sytuacji nowina, jaką 
kilka miesięcy temu obwieścił 

przedsiębiorczy szef Gondoli, za-
brzmiała dla kinomanów wręcz 
sensacyjnie. Wiele wskazywało 
na to, że filmowe hity – korzy-
stając z czterech nowoczesnych 
sal wyposażonych przez kinową 
sieciówkę Helios – będą oni mogli 
oglądać w samym centrum mia-
sta! I to całkiem szybko, bo już 
pod koniec przyszłego roku. 

Sęk w tym, że każda tego ty-
pu inwestycja rozpoczyna się 

od pozwolenia na budowę.  
I tu w ważnym dla rozwoju ak-
cji epizodzie prawo obsadziło 
legionowskiego starostę. Po 
rozpatrzeniu wniosku inwe-
stora przez jego ludzi, mocą 
swego urzędu Robert Wróbel 
odmówił zatwierdzenia zło-
żonego we wrześniu projektu 
budowlanego przewidującego 
rozbudowę Gondoli. Kolejnych, 
uzupełnionych przez inwesto-
ra wniosków, również. Ostat-
nia odmowna decyzja zapadła  
22 stycznia br. Jej uzasadnie-
nie urzędnicy tłumaczą na-
stępująco: – Wydaliśmy de-
cyzję odmawiającą udzielenia 
pozwolenia na nadbudowę, 
przebudowę i rozbudowę bu-
dynku handlowo-usługowego 

z garażem podziemnym,  
w wyniku której powstać 
miał budynek mieszkalny 
wielorodzinny z garażem  
i częścią usługową przy  
ul. Mrugacza w Legiono-
wie. Powodem odmo-
wy był fakt, że inwestor 
nie uzupełnił braków  
w dokumentacji, w tym 
wymaganej ekspertyzy 
technicznej budynku na 
działce nr 14/4 obręb 39  
w Legionowie, nie przed-
łożył dokumentów po-
twierdzających dokonanie 
zgłoszenia odwodnienia 
wykopów budowlanych  
i odprowadzenia wód z wy-
kopów budowlanych, oraz 
nie przedłożył projektu bu-
dowlanego, w którym zo-

stała jednoznacznie określona 
powierzchnia projektowanego 
obiektu – wyjaśnia Joanna Kaj-
danowicz ze Starostwa Powia-
towego w Legionowie.  

Jerzy Petz, właściciel galerii 
Gondola, nie chce komentować 
sprawy. Być może wychodząc 
ze słusznego skądinąd zało-
żenia, że pewne sprawy lepiej 
dogrywać bez medialnego roz-
głosu. Tak czy inaczej, kolejny 
odcinek tasiemca, w którym 
gwiazdą jest nowe legionow-
skie kino, znów nie zakończył 
się szczęśliwie. Odpowiedź na 
pytanie, kiedy nastąpi w nim 
pierwszy seans, wciąż pozo-
staje otwarta.   

 Wonder

Kino z czeskim filmem
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DAM PRACĘ
 ■ HYDRAULIKA  
Z DOŚWIADCZENIEM I PRAWEM 
JAZDY 601377517
 ■ KIEROWCA C+E KRAJ 608 449 030

KUPIĘ
 ■ GARAŻ W LEGIONOWIE 
MUROWANY 698 313 787 

NAUKA
 ■ MATEMATYKA MATURZYSTOM  
I STUDENTOM 503 194 300 

NIERUCHOMOŚCI  
WYNAJMĘ
 ■ MIESZKANIE M3 W JABŁONNIE 
536209930 
 ■ MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA  
509 048 137 
 ■ Poszukuję pomieszczenia 
magazynowego do 20m2 na 
terenie strzeżonym - posesji 
571459379

SPRZEDAM
 ■ M5 63,5M2 OS.JAG.CENTRUM 
505 349 430 

SZUKAM PRACY
 ■ MASAŻYSTKA POSZUKUJE 
SALONU W LEGIONOWIE DO 
WSPÓŁPRACY 502-053-399

USŁUGI
 ■ 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 

 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

• przeglądy rejestracyjne •
• naprawy główne i bieżące •

• serwis klimatyzacji •
Legionowo Przystanek

ul. Jagiellońska 88
tel. 22 793 01 79

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

MASAŻYSTKA POSZUKUJE 
SALONU W LEGIONOWIE  

DO WSPÓŁPRACY  
tel. 502-053-399 
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WARTO WIEDZIEĆ

Projekt przyjęty przez rząd zawiera regulacje, których celem ma być stymulowanie rozwoju 
elektro mobilności w Polsce oraz zastosowanie w transporcie paliw alternatywnych. Chodzi 
głównie o energię elektryczną oraz gaz ziemny – zarówno skroplony (LNG),  jak i sprężony (CNG).

Ustawa wdraża też do polskiego prawa dyrektywę europejską w sprawie rozwoju 
infrastruktury paliw alternatywnych. Przewiduje ona możliwość wprowadzenia przez rady 
gmin stref czystego transportu, po których mogłyby się poruszać tylko pojazdy napędzane 
paliwami alternatywnymi. Wprowadzenie stref nie będzie jednak obligatoryjne. Pierwszy 
etap rozwoju stacji ładowania energią elektryczną przypadnie na lata 2018–2019. 
Chcemy jako „PEC uczestniczyć w globalnych rewolucjach technologicznych”. Jest dla 
nas bardzo ważne, aby w tej rewolucji uczestniczyć, ale żeby w niej uczestniczyć, musimy 
stworzyć również dynamikę pomiędzy rozwojem infrastruktury i zachęcić użytkowników 
do korzystania z pojazdów elektrycznych  Po sukcesie związanym z ko-generacją firma nie 
zamierza jednak osiąść na laurach i już angażuje się w kolejne inicjatywy. Na realizację czeka 
już nowe zadanie inwestycyjne składające się z trzech skorelowanych ze sobą projektów. 
Tym razem firma postawiła na fotowoltaikę, czyli przekształcanie energii promieniowania 
słonecznego w energię elektryczną. Jest to technologia ciesząca się coraz większym 
powodzeniem ze względu na swoje liczne zalety, m.in. bezobsługowość, długą żywotność 
(25-30 lat) oraz niskie koszty eksploatacji. Jeszcze w tym roku na budynku administracyjnym 
PEC „Legionowo”, znajdującym się przy ulicy gen. Józefa Sowińskiego 37, powstanie instalacja 
PV o mocy 30 kW i powierzchni 172,7 m2. Przewiduje się montaż 89 monokrystalicznych 
modułów o mocy znamionowej 340 Wp i sprawności 17,52%  każdy. Dodatkowo na terenie 
firmy powstaną cztery wiaty o konstrukcji stalowej, stanowiące zadaszenie parkingu 
pracowniczego, na których również zostaną umieszczone panele fotowoltaiczne o takich 
samych parametrach. Na dachach poszczególnych zadaszeń zostanie rozmieszczonych 
28 modułów o łącznej mocy 9,52 kWp. Wyprodukowana energia elektryczna zostanie 
wykorzystana na zaspokojenie potrzeb biurowca. Nadwyżka energii pochodzącej ze źródła 
wytwórczego zostanie wprowadzona do sieci, a jej rozliczenie odbywać się będzie na 
zasadzie bilansowania rocznego zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 
źródłach energii. Elementem dopełniającym planowaną inwestycję będzie budowa wielo 
standardowej stacji ładowania samochodów elektrycznych prądem stałym o mocy 77.0 kW. 
Projekt przewiduje wykonanie stacji w pełnej wersji – z trzema standardami ładowania CCS, 
CHAde MO i Typ2, co pozwoli na obsługę wszystkich modeli samochodów elektrycznych 
produkowanych seryjnie. Stacja będzie wykorzystywała energię pochodzącą z instalacji 
fotowoltaicznej i umożliwi naładowanie akumulatora nawet w przeciągu 30 minut. Jej atutem 
będzie możliwość równoległego ładowania dwóch pojazdów. Przedsiębiorstwo szykuje jednak 
jeszcze jedną niespodziankę, ponieważ w ciągu pierwszego roku funkcjonowania punktu 
ładowania nie będzie pobierało opłat za jego użytkowanie. Niekomercyjne udostępnienie 
stacji właścicielom pojazdów elektrycznych niewątpliwie stanowi duży wkład firmy w rozwój 
elektromobilności. na poziomie lokalnym. Prawdopodobnie już w marcu zostanie wybrany 
wykonawca. PEC „Legionowo” jest znane z wdrażania nowych, proekologicznych rozwiązań. 

KZB Legionowo Sp. z o.o. poszukuje pracownika 
na stanowisko konserwatora w obiektach 
zarządzanych przez KZB  
(w wymiarze 4 godzin dziennie)

Od kandydatów oczekujemy:
- wykształcenia min. zawodowego,
- umiejętności wykonywania drobnych prac budowlanych,
- zdolności manualnych potrzebnych do wykonywania różnych 

napraw w budynku – tzw. „ złota rączka”.
Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy. 

Na kandydatów oczekujemy w poniedziałek 5 lutego 2018 r.  
o godzinie 13.00 w siedzibie KZB Legionowo Sp. z o.o.   

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

  DYŻURY RADNYCH
        5 lutego 2018 r. 

Marcin Smogorzewski
Radny 

Rady Miasta Legionowo 
(okr. wyb. nr 3)

w godz. 1500-1630

Agata Zaklika
Wiceprzewodnicząca

Rady Miasta Legionowo 
(okr. wyb. nr 18)

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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Wśród postanowień noworocznych często pojawiają się  
te o utracie zbędnych kilogramów. Niestety, bywa tak,  
że w pogoni za piękniejszą sylwetką chwytamy się 
popularnych diet, przez które tracimy nie tylko kilogramy, 
ale i zdrowie. Sprawdź, jakich diet zdecydowanie unikać, 
aby nie zrobić sobie krzywdy.
1000 kcal dla każdego

Dieta szczególnie popularna  
w kobiecych czasopismach. Z za-
łożenia bardzo prosta: wystarczy 
dostarczać organizmowi 1000 
kcal dziennie, oczywiście najlepiej 
z produktów uznawanych za nie-
tuczące i zdrowe. Choć na takiej 
diecie da się schudnąć, to nikt nie 
wspomina, ile niebezpieczeństw 
niesie ze sobą jej stosowanie  
- począwszy od błyskawicznego 
efektu jojo, po zaburzenia go-
spodarki hormonalnej (w tym 
zatrzymanie miesiączki), niedo-
bory witamin i minerałów itp. Za-
nim chwycimy się takiej metody 
na utratę zbędnych kilogramów, 
musimy zrozumieć, że dieta dla 
każdego to dieta dla nikogo. Na-
sze zapotrzebowanie kaloryczne 
może diametralnie się różnić  
w zależności chociażby od wzro-
stu czy aktywności fizycznej  
w ciągu dnia. Diety o tak niskiej 
podaży kalorii wprowadzają or-
ganizm w swego rodzaju stan 

hibernacji. Czujemy się spo-
wolnieni, nie mamy energii, bo 
oszczędzamy kalorie potrzebne 
na oddychanie, myślenie i co-
dzienne czynności. Prędzej czy 
później rzucamy się na wysoko-
kaloryczne produkty (bo ile 
można wytrzymać na głę-
bokim deficycie kalorycz-
nym?) i wtedy dochodzi 
do efektu jojo. A przecież 
chyba każdemu zależy 
na tym, by odchudzić się 
na lata, a nie na miesiąc.

Dieta ketogeniczna

Można powiedzieć, że od-
chudzanie jest skutkiem 
ubocznym zastosowania tej 
diety. Wynaleziono ją bowiem 
w zupełnie innym celu. Miała 
ona pomóc dzieciom chorym na 
lekooporną padaczkę. Szybko 
jednak ta dieta stała się modnym 
sposobem na utratę zbędnych ki-
logramów. Polega na ogranicze-
niu węglowodanów w diecie do 

pułapu, dzięki któremu po kilku 
dniach nasz organizm przejdzie 
w stan ketozy. Zwolennicy tej 
metody odchudzania  twierdzą, 
że dzięki temu łatwo spala się 
tłuszcz zapasowy. Nie jest to 
jednak prawdą. Gubić 
kilogramy będziemy 
także, spożywa-
jąc węglowodany  
w większej ilości, 

niż jest to 
wymagane przy 

diecie ketogennej. Kwe-
stia tylko, jak dużo kalorii 

dostarczymy organi-
zmowi. Aby chudnąć, 
musimy dostarczyć 

ich nieco mniej, niż po-
trzebujemy. Nie ma makroskład-
ników, które utuczą bardziej. Jest 
to tylko kwestia ilości. Co prawda 
każdy, kto pozbędzie się nieco 
węglowodanów z diety, schud-
nie, ale tylko dlatego, że zacznie 
spożywać mniej kalorii. Zmiana 

na wadze, owszem, okaże się 
raptowna, ale i tu zaskoczenie. 
Jak przekonują eksperci, na die-
cie ketogennej czy tej typu low 
carb (niskowęglowodanowej) 
tracimy od razu dużo wody i gli-
kogenu mięśniowego. Ponadto 
warto mieć na uwadze, że dieta 
ketogeniczna może obciążać ner-
ki i wątrobę. Na początku jej sto-
sowania trzeba się również liczyć 
z wystąpieniem mdłości, zaparć 
i zmęczenia. Na ketozie często 
dochodzi też do niedoborów wi-
tamin i składników mineralnych.

Dieta alkaliczna 

Zwolennicy tej diety 
twierdzą, że istnieją pro-

dukty, które zakwaszają nasz 
organizm, przynosząc w kon-
sekwencji znaczne 
szkody. Wyelimino-
wanie albo mocne 
ograniczenie mięsa, 
nabiału czy białego 
ryżu i mąki ma od-
młodzić oraz odchu-
dzić nasz organizm, 
a nawet wyleczyć 
nowotwory. Czy tak 
rzeczywiście może 
się stać? Na pewno 
nie z powodu cu-
downego „odkwa-

szenia”. Naukowcy twierdzą, że 
nasz sposób odżywiania nie ma 
żadnego wpływu na pH naszej 
krwi, a założenie, że dany pro-
dukt ma ją zakwasić, jest total-
nym niezrozumieniem fizjologii 
człowieka. Wtórują im dietetycy, 
podkreślając, że na takiej diecie, 
owszem, możemy schudnąć, bo 
zaczniemy zwracać uwagę na to, 
co jemy, i spożywając mniej prze-
tworzone produkty, dostarczymy 
mniej kalorii, a w konsekwencji 
stracimy zbędne kilogramy. 

Dieta 
bezglutenowa

Wykluczenie glutenu 
jest konieczne w przypad-

ku osób chorych na celiakię lub 
nadwrażliwość na gluten. Nieste-
ty, pod wpływem mody produkty 
z zawartością glutenu wykreśla 
ze swojego jadłospisu coraz wię-
cej osób. Przeciwnicy „zbrodni-
czego glutenu” twierdzą, że jest 
on odpowiedzialny za wiele cho-
rób, m.in. nowotwory, autyzm, 
depresję czy choroby autoim-

munologiczne. Teoria ta zdążyła 
zgromadzić tak wielu zwolen-
ników i osób, które chcą na niej 
zarobić, że właściwie w każdym 
sklepie znajdziemy żywność  
z napisem „gluten free”. I bardzo 
dobrze, bo to ułatwia życie oso-
bom nietolerującym lub nad-
wrażliwym. Jednak, jak przeko-
nują eksperci, tych jest w naszym 
społeczeństwie zaledwie kilka 
procent (około 3 proc. osób  
z celiakią i 6 proc. z nadwraż-
liwością). Większość z nas nie 
ma więc potrzeby wykluczania 
tego składnika z diety. Co cie-
kawe, wiele osób chętnie sięga 
po produkty bez glutenu, rze-
komo dbając o swoje zdrowie, 
lecz nie zauważa w ich składzie 
całej tablicy Mendelejewa. Po-
nadto dieta bezglutenowa w ża-
den sposób nie odchudza, jak 
twierdzi wielu ich zwolenników. 
Oczywiście może, ale nie musi. 
I tu znów wracamy do kwestii 
odpowiedniej kaloryki. Ponadto 
są przesłanki, aby twierdzić, że 
dieta bezglutenowa stosowana 
bez potrzeby jest po prostu nie-
zdrowa. 

 KG

ZABIEGI NA CIAŁO:
- ujędrniające

- wyszczuplające
- antycellulitowe

- liposukcja ultradźwiękowa
- fale radiowe

- mezoterapia bezigłowa i mikroigłowa
- elektrostymulacja

- pelingi
- body detox

- parafina dłoni
- świecowanie uszu

MASAŻE:
- masaż klasyczny
- masaż leczniczy
- masaż tybetański 

  (masaż dla osób, które mają problemy z kręgosłupem)

- masaż japoński 
  (odmładzający masaż szyi i dekoltu)

- masaż indyjski głowy (masaż na stres)

- masaż gorącymi kamieniami
- masaż muszlami lava

- masaż ziołowymi stemplami
- masaż aromatyczną świecą

- masaż podciśnieniowy
- masaż bambusowy

- masaż bańką chińską
  (przebój wśród zabiegów do walki z cellulitem)

- roll masaż
Sprzedaż kosmetyków
i suplementów diety

BIOMAX
GABINET

KOSMETYCZNY I MASAŻU
MEDYCYNA ESTETYCZNA

 tel. 502-053-399

BIOMAX

 

 

                    

 
ZAPROSZENIE 

W związku z planowanymi naborami wniosków Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński 
serdecznie zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, 
przedstawicieli administracji samorządowej, przedstawicieli sektora rybackiego i wszystkich 
zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych na:  

 
SPOTKANIE INFORMACYJNO - SZKOLENIOWE  

pt. "Zasady ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach Programu Operacyjnego 
„Rybactwo i Morze” oraz PROW na lata 2014-2020". 

Termin i miejsce spotkania:  
15.02.2018 r. – Aula Starostwa Powiatowego w Legionowie, ul. Generała Władysława 
Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, godz. 10.00 – 12.00. 

Jeśli chcesz pozyskać środki unijne na realizację własnych pomysłów i dowiedzieć się czy Twój 
projekt wpisuje się w „Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru 
LGD Zalew Zegrzyński” przyjdź na spotkanie informacyjno-szkoleniowe. 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.lgdzz.pl lub pod nr tel. (22) 76 40 413. 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
 Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Ogłoszenie opracowane przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński. Ogłoszenie współfinansowane jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” - poddziałania „Wsparcie 

na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014 - 2020. 
 

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Diety, których lepiej 
unikać w 2018 roku
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Odpowiem 
na każde
Wasze
pytanie!

No i znów oddaliłem się od półmetka! Przynajmniej 
statystycznego biegu na dystansie męskiego ży-
wota. Kilkanaście dni temu różni, z pozoru życzliwi 
ludzie, przypomnieli mi, że czas leci. Były uśmiechy, 
życzonka i buziaki – urodzinowa full opcja. Gdyby 
jeszcze tylko głów większości tych metrykalnych 
pocieszaczy nie rozsadzała radosna myśl typu „Do-
brze, że to nie ja jestem taki stary”... Z drugiej stro-
ny, trudno im się dziwić. Dziś w cenie zdecydowanie 
jest młodość. Ja z kolei na ten padół łez i podatków 
wepchałem się dwa miesiące przed terminem, więc 
sam jestem sobie winien. W efekcie półwiecze mam 
na wyciągnięcie kalendarza i przedrostek „uro” powi-
nienem już zacząć identyfikować nie z urodzinami, 
lecz raczej z urologiem. Prosta ta konstatacja, nie 
przeczę, bardzo popsuła mi nastrój. Baran ze mnie, 
a nie mieszaniec Koziorożca z (roz)Wodnikiem, że 
poddałem się myślom o przemijaniu! Tylko jak tu  
w spokoju ducha gonić Matuzalema, gdy na łbie fry-
zjerska pustynia, w głowie pamięć coraz bardziej 

przypomina tę z Commodore 64, zamiary zaś już 
dawno przekroczyły siły? No jak? 
 
Lecząc przeto smutek, wespół z redakcyjną ga-
wiedzią przystą-piliśmy do gastronomicznej części 
siwczyńskiego jubelka. Już starożytni Polanie ma-
wiali, że na frasunek dobry trunek. No to polaliśmy. 
Lemoniada musiała być jednak ciut zleżała, gdyż  
w trakcie pocierania szyjki kolejnej butelki wyłonił się 
z niej nieco kościsty, acz sympatyczny z pyska dżin. 
Wyedukowany przez Sindbada oraz baśnie z 1001 
nocy, zanim jeszcze przybysz dał głos, zapodałem 
mu życzonko. Jakie, powiedzieć się wstydzę. Dżina 
też zresztą pokrył rumieniec i odmówił. Ale potem, 
legionowskim targowiskiem, doszliśmy do porozu-
mienia. Chłop z chłopem zawsze się wszak dogada, 
zwłaszcza przy flaszeczce. Kiedy kilka godzin później 
otworzyłem oczy, kryjówka dżina była pusta. Oby 
w przeciwieństwie do złożonej przezeń obietnicy. 

Listy do naszej "M" piszcie na adres: 

pod(...)słuchane
Stara to prawda, że nad istnieniem 
i dostępnością oczywistych, „z urzę-
du” przysługujących nam dóbr się 
nie zastanawiamy. Woda w kranie 
czy elektryczność w gniazdku – są 
i tyle. Tak samo ma się sprawa ze 
śmieciami (lub jak woli to ujmować 
kilku legionowskich ludzi spółdziel-
czości – ze śmiećmi). Dopóki kosze 
nie zaczynają kwitnąć, a dzielne 
chłopaki z branży oczyszczania kur-
sują zgodnie z rozkładem, kwestia 
sprzątania nie zaprząta nam głowy. 
Ten nasz spokój jednak kosztuje, i to 
sporo. Na jednej z nasiadówek miej-
skich samorządowców pan Roman, 
szef ratusza, wyjawił (niezauwa-
żony zresztą przez nikogo) fakt, że  
w ubiegłym roku nowych pojemni-
ków na uboczne produkty konsump-
cyjnego dobrobytu gród kupił za całe 
półtorej bańki złociszy! Niestety, to 
inwestycja z gatunku tych, za któ-
re włodarzom próżno oczekiwać 
wdzięczności. Choć przecież, co by 
nie mówić, kosz-towna.  

Jak niektórzy przedstawiciele na-
szego fachu skłonni są powtarzać, 
dziennikarstwo to misja. Trudno 
więc się dziwić, że dla jej powodze-
nia część kolegów po fachu skłonna 
jest do nie byle jakich poświęceń. 
I żeby sprzedać ludowi lansowaną 
akurat ideę, gotowi oni są dać im ją 
za darmo. Sądząc po tym, co nam 
ostatnio doniesiono, tak właśnie 
postąpili tropiciele zła wszelkiego  
z „Mazowieckiego To i Owo”. Zamiast 
po próżnicy wznosić modły o to, aby 
zniknął cały nakład numeru, zrobili 
czytelnikom numer i w strategicz-
nych urzędach powiatu swe dzieło 
udostępnili za friko. Ów gest, jak 
można domniemywać, pozostawał 
w ścisłym związku z treścią główne-
go tekstu gazety, po raz tysięczny 
piętnującego uczynku człeka, bez 
którego MTiO straciłoby rację istnie-
nia. Czyli de facto wszystko, gdyż  
w swoich insynuacjach i domysłach  
– także zdaniem Temidy – racji raczej 
nie miewa.
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EJPierwszego marca minie 
równo osiem lat od momen-
tu uruchomienia połączeń 
Szybkiej Kolei Miejskiej. Dla 
wszystkich dojeżdżających 
do Warszawy było to wyda-
rzenie, na które długo czekali. 
Prezydent Legionowa Roman 
Smogorzewski mówił wów-
czas nawet o rewolucji ko-
munikacyjnej. 

– Zawsze twierdziliśmy, że 
przyszłość komunikacji pu-
blicznej to kolej. Tak duża 
liczba połączeń zapewni na-
szym mieszkańcom bardzo 
komfortowy dojazd i powrót 
ze stolicy – mówił prezydent. 
To, co miało bowiem charak-
teryzować linię S9, łączącą 
Warszawę Gdańską z Legio-
nowem i Wieliszewem, to 
właśnie częstotliwość kurso-
wania. Planowano, że dzien-
nie w każdą stronę pociągi 

będą jeździły aż 37 razy. Za-
nim jednak składy wyjechały 
na tory, trochę to potrwało, 
a legionowscy pasażerowie 
musieli się wykazywać wręcz 
anielską cierpliwością. – Uru-
chomienie Szybkiej Kolei 
Miejskiej trwało tak długo, bo 
były pewne problemy z tabo-
rem oraz z Kolejami Mazo-
wieckimi, które miały trochę 
inną wizję tych połączeń – tłu-
maczył wówczas prezydent 
Legionowa. 
 
Uruchomieniu Szybkiej Kolei 
Miejskiej nie towarzyszyły 
jednak tylko huraoptymi-
styczne opinie. – Do tej becz-
ki miodu dodałbym kilka ły-
żek dziegciu – mówił Roman 
Smogorzewski. Pierwszą  
z nich był tabor, jaki obsłu-
giwał legionowskich pasaże-
rów. Do Legionowa jeździły 
stare składy EN 57, które były 

oznakowane barwami i logo 
warszawskiego ZTM-u. Prze-
woźnik dawał jednak nadzie-
ję, że po mniej więcej półtora 
roku funkcjonowania do na-
szego miasta zaczną jeździć 
także nowoczesne składy. 
Druga łyżka dziegciu to fakt, 
że pociągi Szybkiej Kolei Miej-
skiej nie dojeżdżały do stacji 
Legionowo Przystanek. 
 
Co się przez ten czas zmie-
niło? Tabor jest już w całości 
nowy, ale niestety – jak SKM-
-ka nie dojeżdżała do stacji 
Legionowo Przystanek, tak 
do niej dalej nie dojeżdża. Na 
szczęście pasażerowie już od 
kilku lat mogą korzystać ze 
Wspólnego Biletu i jeździć na 
jego podstawie pociągami 
Kolei Mazowieckich lub też 
bezpłatnymi autobusami do-
jeżdżać do stacji PKP Legiono-
wo lub PKP Legionowo Piaski.        

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

Spadło z pióra

■ "M" odpowiada:

Drogi Adamie!
Gdybyś miał golarkę na baterie, mógłbyś zaoszczędzić nieco czasu 

i poranną toaletę wykonywać w autobusie. W zależności od długości 
trasy linii komunikacji miejskiej, można też obrać ziemniaki na obiad, 
odrobić lekcje, umówić się na randkę. Ogranicza Cię tylko wyobraźnia 
i rozkład jazdy. Słuchaj muzyki, słuchaj książki, pisz wiersze, ucz się 
języków obcych.

Urodżinowe życzonko

SZYBKA REWOLUCJA  

Adam
Droga redakcjo, znasz jakieś sprawdzone metody na praktyczne 

wykorzystywanie czasu spędzonego w transporcie komunikacji miejskiej? 
Codziennie widuje tysiące patrzących się pusto ludzi w pociągach. Nie chcę 
być jednym z nich. Zawsze to jakieś 3 h więcej. 

Droga redakcjo mówiąc poetycko Królowa Zima do nas zawitała, a ludźko: 
niemiłosiernie p**dzi. Koty nie chcą wychodzić na zewnątrz i załatwiać swoje 
kocie potrzeby. A kuwetę trzeba wymieniać 3 razy w tygodniu, bo chałupa mała  
i „aromat” się roznosi? Są jakieś nietypowe źwirki wchłaniające zapach czy mam 
sprawić kotom ubranka?

Waldek Siwczyński

■ "M" odpowiada:

Pampersy i choinki zapa-
chowe albo mniej żarcia – jak 
powiedział nasz redakcyjny 
specjalista od futrzaków do-
mowych. Wszystko zależy, 
drogi czytelniku, ile masz tych 
kotów… Może łatwiej będzie 
wychodzić na dwór samemu?
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Serdeczne wyrazy współczucia i słowa otuchy  
z powodu śmierci

Taty
do głębi poruszeni tym wydarzeniem 

składamy

Eli Pietrzykowskiej
składają

Robert Wróbel 
Starosta Legionowski 

oraz pracownicy 
Starostwa Powiatowego w Legionowie

Serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

kapitana Józefa Lemańskiego 
ps. „Kajtuś”

Honorowego Obywatela Gminy Jabłonna
Uczestnika Powstania Warszawskiego

Prezesa Koła Kombatantów w Chotomowie
Kawalera Krzyża Powstańczego

do głębi poruszeni tym wydarzeniem
składamy

Rodzinie i Najbliższym
Robert Wróbel 

Starosta Legionowski
Szymon Rosiak 

Przewodniczący Rady Powiatu w Legionowie

Z głębokim żalem zawiadamiamy,  
że w dniu 25 stycznia 2018 r. zmarł

kpt. Józef Lemański
Honorowy Obywatel Gminy Jabłonna 

Żołnierz Szarych Szeregów, 
Prezes Koła Związku Kombatantów  

Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych w Chotomowie 
Kawaler Krzyża Oficerskiego  
Orderu Odrodzenia Polski.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się  
w dniu 3 lutego 2018 roku o godz. 12.00   

w kościele Wniebowzięcia NMP w Chotomowie

Rodzinie i Najbliższym
serdeczne wyrazy współczucia  

składa 
Zarząd Koła Powiatowego Związku Kombatantów 

Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów  
Politycznych w Legionowie

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

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

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

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

 Pani

Elżbiecie Błoch i Jej Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

Męża
Łączymy się w bólu po odejściu ukochanej osoby

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

Naszej Koleżance

Barbarze Żochowskiej
wyrazy głębokiego współczucia i szczerego żalu 

z powodu śmierci

Mamy
składają

Dyrektor, Koleżanki i Koledzy 
wraz z Radą Rodziców 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Legionowie
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Kogo jak kogo, ale lokalnych samorządowców w powiatowym tygodniku nigdy za wiele.  
Przy okazji kolejnego posiedzenia legionowskich radnych im oraz ich gościom strzeliliśmy 
więc kilka fotek. Informujemy zarazem, że zamieszczone pod nimi podpisy mają bardzo luźny 
związek z uwiecznioną w kadrze sytuacją. A dokładniej rzecz ujmując, nie mają żadnego.

W nieobiektywnym obiektywie

- Rychu, uznaliśmy z prezydentem, że przyda ci się na ścianie dziewczyna jak z obrazka

- Wiesz co, Paweł? Mój prezes też słucha disco polo

- Widzisz, Adam, a zawsze ci powtarzałam, że życie to nie teatr

- Zaraz, zaraz, gdzie ja położyłem te haki na prezydenta?

 - Trochę mnie irytuje, że ten gość coś pisze, kiedy ja przemawiam

- Bliskie kontakty z mieszkańcami to dla samorządowca podstawa

- Sorki, że zasłaniam usta, ale przed sesją jadłem wędzone szprotki w oleju

- Kiedyś chciałam śpiewać w ich zespole, ale mnie nie przyjęły
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Trochę zgrywu
z obiektywu

Właściciel tego namiotu na mur-beton lubi biwakować
fot. red.

 Większość 
członków to kobiety, 
więc łatwo mu nie było

Roman Smogorzewski 
prezydent Legionowa podczas sesji 
rady miasta o Ryszardzie Winnickim, 
długoletnim szefie lokalnego oddziału 
Polskiego Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów.

Żarty...

Rozmawiają dwie plotkarki: - Wiesz kochana,  
o Ani to nie można powiedzieć złego słowa...
- To porozmawiajmy o kimś innym..

■ ■ ■
Po czym poznać wesołego motocyklistę?
- Po muchach między zębami.

Poznaj myśli kobiet patrzących w sufit:
Kochanka: - Przyjdzie czy nie przyjdzie?
Kurtyzana: - Zapłaci czy nie zapłaci?
Żona: - Pomaluje wreszcie ten sufit  
czy nie pomaluje?

■ ■ ■
- Zosiu, dlaczego ten twój piesek tak się na mnie 
patrzy?
- On tak zawsze, gdy ktoś je z jego miski.

Telefon to jest super rzecz... Można  
sobie porozmawiać ze znajomymi... nie oferując im 
nic do picia!

■ ■ ■
Panie Doktorze, mam kłopoty z zaśnięciem.
- Proszę brać te czopki, są bardzo mocne.
Przy następnej wizycie pacjent prosi:
- A mógłbym dostać coś słabszego? Bo jak się 
budzę, to mam jeszcze palec w tyłku.

Horoskop
na nadchodzący

tydzień
RYBY

Czeka cię udany i spokojny tydzień. 
Jeśli poświęcisz czas na zastanowie-
nie i chwilę refleksji, wtedy znaj-

dziesz wyjście z kłopotów i odzyskasz we-
wnętrzną równowagę. Popracuj nad tym.  

BARAN

Chętnie pomożesz komuś, kto jest 
w gorszej od ciebie sytuacji. W pracy 
w tym tygodniu będziesz mieć 

więcej spokoju. Pojawi się możliwość skupienia 
na ważnych obowiązkach domowych.

BYK

Możesz mieć więcej obowiązków, 
które wybiją cię z rytmu tygodnia. 
Bądź zdyscyplinowany, nie bagate-

lizuj początkowych trudności. W miłości czeka 
cię teraz chwilowe ochłodzenie uczuć.

BLIŹNIĘTA

W tym tygodniu dojdziesz do wnio-
sku, że musisz jeszcze raz przemy-
śleć minione wydarzenia i zakoń-

czone już sprawy. Zapragniesz samotności  
i spokoju, a bieżące sprawy poczekają.

RAK

Zwróć się ku trwałym wartościom 
i tradycji. Porozmawiaj ze starszy-
mi osobami i życzliwie przyjmij 

ich rady. Na dyskusję i bunt przyjdzie jeszcze 
czas. W pracy lepiej przestrzegaj terminów.

LEW

Przed tobą tydzień nowych pomy-
słów i ciekawych możliwości. Po-
czujesz, że świat stoi przed tobą 

otworem! Będziesz optymistyczny, dzięki cze-
mu spotkasz się z życzliwością innych ludzi.

PANNA

Ktoś sprawiedliwy i rozważny zgo-
dzi się pomóc ci w ważnej sprawie. 
Nie odrzucaj dobrych rad, tylko 

spokojnie je przemyśl. Dla samotnych kobiet 
tydzień zwiastuje intrygujące spotkanie.

WAGA

Nie szastaj pieniędzmi, nie wydawaj 
wszystkiego na zabawę, bo wpę-
dzisz się w finansowe kłopoty. Za-

uważ, kto potrzebuje pomocy w najbliższym 
otoczeniu i daj z siebie wszystko.

SKORPION

W pracy wykażesz się innowacyjno-
ścią i samodzielnością. To będzie 
dobry tydzień. Jednak nie naduży-

waj alkoholu i nie przejadaj się, bo możesz znieść 
to o wiele gorzej niż zwykle.

STRZELEC

Czeka cię udany tydzień. Kłopoty 
wreszcie pozostawisz za sobą. Po-
dejmiesz trudną decyzję i postawisz 

na swoim. Poczujesz się wolny, szczęśliwy  
i gotowy na nowe doświadczenia.

KOZIOROŻEC

Tydzień pod znakiem miłości - od-
kryjesz, czego pragniesz. Porzucisz 
strach i obawy, odsłonisz swoje 

prawdziwe uczucia. Samotni mogą liczyć na 
nową, obiecującą znajomość.

WODNIK

Zastanów się, czy rzeczywiście 
wszystko chcesz zacząć od nowa. 
Każdą decyzję przemyśl dobrze, 

zanim spalisz za sobą wszystkie mosty. Nie rób 
nic chaotycznie, musisz mieć  plan.

Specjalny miejscowy 
horoskop

Znalezione w sieci

Czy wiesz, że jeż potrafi pływać? To urocze zwierzątko, kiedy się przestraszy, zwija się  
w kulkę i stroszy igły. W ten sposób odstrasza drapieżniki. Kolce jeży to przekształcone 
włosy. Są one zbudowane z keratyny. Jeż prowadzi nocny tryb życia. Odżywia się 
owadami. Coraz częściej trafia do domów jako zwierzę hodowlane, która umila nam 
życie. Hodowcy twierdzą, że to zwierzęta niezwykle inteligentne i muzykalne.

Na ból głowy pomaga zjedzenie 
kwaśnych wiśni.

Zakupy bez ruszania się z domu?  
Około 720 000 Polaków robi zakupy  
w Internecie.

Dwie trzecie pacjentów klinik chirurgii 
plastycznej to stali klienci.

Co trzeci ankietowany mężczyzna 
przyznaje, że najczęstszą fantazją 
seksualna, jest trójkąt pomiędzy nim  
a dwiema kobietami.

Prawie 44% porodów w Polsce  
odbywa się obecnie za pomocą 
cesarskiego cięcia.

Czy wiesz, że kobiety z wydatnymi 
udami są bardziej atrakcyjne  
dla 75% mężczyzn?

Jak szybko poprawić nastrój kobiety? 
Według naukowców należy ją przytulić. 
Ważne jednak jest to, by na tym 
poprzestać..

Największy pająk na świecie może 
mieć nawet 30 centymetrów. 
Ptasznik żyje w tropikach.
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W kolejnej kolejce PGNiG 
Superligi szczypiorniści KPR 
Legionowo podejmowali na 
własnym parkiecie ekipę Mebli 
Wójcik Elbląg. Niestety, nie był 
to dobry mecz w wykonaniu 
podopiecznych Marcina 
Smolarczyka.

Pierwsza połowa niedzielnego 
spotkania nie zwiastowała jeszcze 

katastrofy. KPR starał się narzucić 
swój styl gry i w pewnym momen-
cie miał nawet cztery bramki prze-
wagi. Ale im dłużej trwał mecz, tym 
gorzej prezentowali się zawodnicy 
KPR-u, których tego dnia zawodziła 
w głównej mierze skuteczność. Na-
wet najlepszy strzelec zespołu, Kac-
per Adamski, nie radził sobie pod 
bramką gości. Pierwsza odsłona 
meczu skończyła się minimalnym 
prowadzeniem KPR-u 12:11.

W drugiej odsłonie meczu do głosu 
doszli gracze z Elbląga. Zaczęli wy-
korzystywać liczne błędy w obronie, 
które popełniali legionowianie. Do-
datkowo przez pierwsze piętnaście 
minut KPR zdołał rzucić jedynie 
dwie bramki. Wszystko to złożyło 
się na jego przykrą i niespodziewa-
ną porażkę 20:25.

 
 Łukasz Rozwens
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PGNIG SUPERLIGA MĘŻCZYZN - GRUPA GRANATOWA
M Z P B Bramki Pkt

1. PGE VIVE Kielce 19 19 0 9 714:443 66

2. NMC Górnik Zabrze 15 13 2 6 451:390 45

3. MMTS Kwidzyn 18 12 6 7 484:498 43

4. Chrobry Głogów 18 10 8 5 484:504 35

5. Zagłębie Lubin 18 7 11 4 525:556 23

6. KPR Legionowo 19 4 15 1 456:541 12

7. Meble Wójcik Elbląg 19 3 16 2 427:529 11

8. Spójnia Gdynia 18 2 16 1 472:594 7

20 : 25   (12:11)

KPR Legionowo – Meble Wójcik Elbląg 

KPR Legionowo: Krekora, Kujawa, Wyrozębski – Grabowski – 5,  
Rutkowski – 3, Ciok – 2, Ignasiak – 2, Kowalik – 2, Adamski – 2, Brinovec – 1, 
Gawęcki – 1, Niedziółka – 1, Suliński – 1, Fugiel, Jędrzejewski, Miecznikowski.
Karne: 6 – cztery wykorzystane
Kary: 8 minut (Ciok, Gawęcki, Kowalik , Suliński – 1 x 2 minuty)

Meble Wójcik Elbląg: Fiodor, Kiepulski, Ram – Szopa – 6, Kupiec – 5, 
Moryń – 4, Koper – 3, Grzegorek – 3, Adamczak – 2, Netz – 1, Tórz – 1, 
Miedziński, Lachowicz, Załuski, Nowakowski.
Karne: 3 – dwa wykorzystane
Kary: 2 minuty (Kupiec – 1 x 2 minuty)

O jeden kosz za daleko
Legion Legionowo nie 
może zaliczyć meczu 
z MUKS Piaseczno do 
udanych. Drużyna 
Przemysława Raczyka 
niespodziewanie przegrała 
100:101, chociaż początek 
sobotniego meczu nie 
zwiastował jakichkolwiek 
problemów.

Legion, który po słabym po-
czątku sezonu radzi sobie 
coraz lepiej, rozpoczął potycz-
kę od mocnego uderzenia.  
W pierwszej kwarcie, jak przy-
stało na gospodarzy, legiono-
wianie dominowali na boisku  
i wygrali tą część meczu 27:14. 
Niestety, w drugiej odsłonie 
spotkania do głosu doszli ko-
szykarze z Piaseczna, którzy 
odrobili prawie całe straty.  
W trzeciej kwarcie Legion wziął 

się do pracy i wydawało się, że 
goście, którzy do Legionowa 
przyjechali w bardzo okrojo-
nym składzie, zaczynają słab-
nąć, a ostatnia odsłona meczu 
będzie jedynie formalnością. 
Po raz kolejny jednak wróciły 
demony nękające koszykarzy  
z Legionowa. Przeciwnicy zaczę-
li seryjnie trafiać za trzy punkty  
i ciężko wypracowana przewaga 
Legionu zaczęła znikać w eks-
presowym tempie. Goście zdo-
łali doprowadzić do dogrywki, 
w której wykazali się większym 

opanowaniem i ostatecznie 
triumfowali 101:100. 

Porażka z sąsiadującym w tabe-
li MUKS Piaseczno jest sporym 
rozczarowaniem, zwłaszcza 
że zwycięstwo wymknęło się  
w ostatniej akcji meczu. Oka-
zję do rehabilitacji koszykarze 
Legionu będą mieli już 2 lutego. 
Czeka ich jednak trudne zada-
nie, gdyż zmierzą się z zajmu-
jącym drugie miejsce w tabeli 
MUKS Hutnikiem Warszawa. 
 ŁR

100 : 101   
po dogrywce (27:14, 15:24, 30:22, 18:30, 10:11)

KS Legion Legionowo – MUKS Piaseczno 

KS Legion Legionowo: Lewandowski – 24, Zawistowski – 18, Teklak – 17, 
Powierża – 9, Niedbalski – 9, Mikos – 7, Łopaciński – 6, Kosiński – 4,  
Kostecki – 4, Piasecki – 2, Pawłowski, Bandurski.

LTS Legionovia Legionowo pokonała na własnym parkiecie 
Bluesoft Mazovię Warszawa. Po słabym początku meczu 
młode siatkarki z Legionowa potrafiły się podnieść  
i wygrać z liderkami rozgrywek.

Podopieczne Wojciecha Lalka 
przegrały pierwsze dwa sety 
20:25 i wydawało się, że lider 
II ligi jest tego dnia poza zasię-
giem. Na szczęście w trzeciej 
partii „lalki” pokazały, że nie 
bez przyczyny zajmują wyso-
kie, trzecie miejsce w ligowej 
tabeli. Przyjezdne prowadziły 
już 7:3, ale legionowianki po-
trafiły odwrócić losy seta i po 
dramatycznej końcówce zwy-
ciężyły do 23. Nie mniej zacięty 
był kolejny set, który zakoń-

czył się wynikiem 26:24 dla 
Legionovii i o tym, kto będzie 
schodził z boiska w lepszych 
humorach, miał zadecydować 
tie-break. 

W rozstrzygającym secie Ma-
zovia prowadziła już 11:8, ale 
po przerwie, o którą poprosił 
trener gospodyń, Legionovia 
rzuciła się do odrabiania strat. 
Ostatecznie ta pogoń zakoń-
czyła się sukcesem i LTS nie-
spodziewanie pokonał lidera 
rozgrywek 3:2. 
 ŁR

3 : 2 (20:25, 20:25, 25:23, 26:24, 15:13)

LTS Legionovia Legionowo – Bluesoft Mazovia Warszawa 

LTS Legionovia Legionowo: Niderla, Orlicka, Rogalska, Wałek, 
Dąbrowska, Montowska, Trzeciak, Sochaczewska, Rojecka, Hamuda, Ciejka 
(L), Kaczmarczyk (L).

Goście przemeblowali KPR

3 LIGA MĘŻCZYZN
PKT MECZE ZW. - POR. DOM WYJAZD PKT. ZD. - PKT. STR

1 UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 19 10 9 - 1 4 - 0 5 - 1 983 - 671

2 MUKS Hutnik Warszawa 19 10 9 - 1 5 - 0 4 - 1 782 - 602

3 KS Legion Legionowo 15 9 6 - 3 3 - 2 3 - 1 811 - 677

4 MUKS Piaseczno 15 10 5 - 5 2 - 3 3 - 2 751 - 784

5 Pultovia 12 10 2 - 8 2 - 4 0 - 4 660 - 777

6 NOSiR 11 9 2 - 7 2 - 2 0 - 5 578 - 756

7 Pułaski Warka 11 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 535 - 833

Zaserwowały liderkom porażkę
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Sprasowane  
przez Developres

Rosnąca forma siatkarek Legionovii Legionowo dawała nadzieję na 
niespodziankę w niedzielnym meczu z Developresem SkyRes Rzeszów. 
Niestety, uczestniczki Ligi Mistrzyń okazały się u siebie zbyt mocne dla 
ekipy z Legionowa. 
W pierwszym secie Legionovia bardzo 
długo zdawała się dyktować warunki, 
prowadziła nawet 8:5. Jednak z cza-
sem to gospodynie zaczęły narzucać 
swój styl gry. Pomimo sporego oporu ze 
strony legionowianek pierwsza odsłona 
zakończyła się zwycięstwem gospodyń 

25:20. W drugim secie rzeszowianki 
dominowały i dosyć łatwo wygrały do 
16. Ostatnia partia również należała do 
siatkarek Developresu, które od począt-
ku uzyskały przewagę punktową i nie 
oddały jej do końca seta, zakończonego 
wynikiem 25:21. 

Porażka oznacza, że Legionovia osu-
nęła się na 11 miejsce w tabeli. Trzeba 
jednak pamiętać, że punkty zdobyte  
w Rzeszowie stanowiłyby dużą sensację 
i przegrana była czymś, z czym należało 
się liczyć. W niedzielę (4 lutego) pod-
opieczne Piotra Olenderka rozegrają 
niezwykle ważny mecz z sąsiadującym 
w tabeli Impelem Wrocław i w tym spo-
tkaniu muszą wygrać, jeżeli ponownie 
chcą uciec ze strefy spadkowej.
 Łukasz Rozwens

LIGA SIATKÓWKI KOBIET 2017/2018

M. Pkt. Sety m.pkt.

1 ŁKS Commercecon Łódź 15 39 44:15 1097:906

2 Chemik Police 15 39 42:16 1128:964

3 Developres SkyRes Rzeszów 14 35 39:14 1165:991

4 Grot Budowlani Łódź 15 28 29:20 1017:838

5 Enea PTPS Piła 15 26 32:25 1281:1173

6 BKS Profi Credit Bielsko-Biała 15 24 33:29 1161:1140

7 Polski Cukier Muszynianka Muszyna 15 23 30:29 1069:1059

8 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 15 21 29:31 1114:1148

9 Trefl Proxima Kraków 15 16 25:33 1256:1317

10 Impel Wrocław 15 15 23:36 1253:1372

11 Legionovia Legionowo 15 15 22:35 1158:1268

12 Pałac Bydgoszcz 14 13 18:34 1056:1169

13 Poli Budowlani Toruń 15 12 15:37 842:1046

14 MKS Dąbrowa Górnicza 15 6 14:41 1007:1213

3 : 0  (25:20, 25:16, 25:21)

Developres SkyRes Rzeszów – Legionovia Legionowo 

Legionovia Legionowo: Alagierska, Wójcik, Szpak, Damaske, Jasek, 
Mielczarek, Korabiec (L), Mikołajewska, Bączyńska, Grabka, Pacak.
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Piłkarze Legionovii KZB Legionowo rozegrali pierwszy tegoroczny 
sparing. Trener Robert Pevnik miał okazję zobaczyć, jak jego zespół 
poradzi sobie z mocnym rywalem. Ale to szkoleniowiec Polonii Warszawa 
był po meczu w gorszym nastroju…

Poloniści jeszcze w poprzednim sezonie 
rywalizowali na boiskach II ligi z Legio-
novią. Jak na ironię, stołeczna drużyna, 
która miała ambicje awansu o klasę 
wyżej, kompletnie zawiodła i musiała 
pogodzić się z goryczą relegacji. Obec-
nie poloniści zajmują dziewiątą pozycję  
w pierwszej grupie III ligi i nie mają więk-

szych nadziei na promocję. Legionovia 
natomiast robi wszystko, aby uniknąć 
losu warszawian – drużynę wzmocniło 
kilku nowych zawodników, którzy mają 
stanowić o sile ekipy Roberta Pevnika. 
Jednym z tych piłkarzy jest Mario Va-
silj. Chorwat w 43 minucie spotkania 
dał Legionovii prowadzenie. Na 2:0 

podwyższył Wojciech Kalinowski, który 
skutecznie wykonał jedenastkę.

Legionowianie udanie rozpoczęli nowy 
rok, ale rywalizacja w lidze jest czymś 
zupełnie innym niż mecze sparingowe. 
Do tego, żeby udanie prezentować się 
w ligowych rozgrywkach, jeszcze dłu-
ga droga, a nowi piłkarze muszą mieć 
czas na wkomponowanie się w drużynę. 
Pierwszy mecz rundy wiosennej Legiono-
via rozegra na początku marca.
 Łukasz Rozwens

2 : 0  (1:0)

Legionovia Legionowo – Polonia Warszawa 

Vasilj (43), Kalinowski (55).
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Start na zero z tyłu
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Modelarnia Legionowo ma się dobrze i ciągle się rozwija. 
Powstała w 1974 roku i początkowo działała w ramach 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej. 
Wtedy to jej podopieczni odnosili największe sukcesy 
na zawodach modelarskich. Obecnie modelarnia 
funkcjonuje jako stowarzyszenie, a na zajęcia chodzi tam 
stale około 15 młodych modelarzy. 

– W tej chwili budowaliśmy 
rzutki klasy F1N. W ferie ko-
rzystaliśmy natomiast z go-
ścinności Areny Legionowo  
i przygotowywaliśmy się tam 
do zawodów, które odbędą się 
4 lutego na warszawskim Be-
mowie. Wszystkie modele dzieci 
wykonały same, oczywiście 
pod okiem 

instruktora, a teraz solidnie 
trenujemy, bo jak zawsze chce-
my powalczyć o dobre miejsca – 
powiedział Henryk Świrski, pro-
wadzący zajęcia w legionowskiej 
modelarni. A jak to osiągnąć? 
Młodzi modelarze mają już na to 
swoją receptę. – Żeby uzyskać 
dobry wynik, samolot musi być 

odpowiednio wyważony 
– powiedział Ka-

rol Szymań-
ski. – Moim 

zdaniem najważniejsze jest to, 
żeby pod dobrym kątem i z dosta-
teczną siłą rzucić model – dodał 
Kuba Rosłoń.
 
Start na Bemowie to nie jedyne 
zawody halowe, w jakich jeszcze 
tej zimy wezmą udział członko-
wie Modelarni Legionowo. Przed 
nimi jeszcze otwarte zawody 
klubowe oraz starty w Zielonce 
i Wieliszewie. – W okresie zimo-
wym skupiamy się szczególnie 
na rzutkach klasy F1N, ale już 
myślami i przygotowaniami je-
steśmy przy mistrzostwach Ma-
zowsza, które co roku w czerwcu 

odbywają się w Chrcynnie. Na te 
zawody budujemy już szybow-
ce klasy F1A1/2 i F1H – dodał 
Henryk Świrski, które w odróż-
nieniu od modeli klasy F1N nie 
są wypuszczane z ręki, ale są 
holowane.
 
Wszyscy chętni miłośnicy mode-
larstwa wciąż mogą zasilić sze-
regów legionowskiej modelarni. 
Mieści się ona przy ul. Siwińskiego 
9, blok 406, a zajęcia odbywają 
się w każdy wtorek i środę w go-
dzinach od 16.30 do 19.30.

 Elph 

Artysta 
nieBODObny 
do nikogo

Jak zdradza gwiazda wieczo-
ru, musical pod krótkim, acz 
wymownym tytułem „Bodo”, 
narodził się dzięki zbiegowi roz-
maitych okoliczności. Na całe 
szczęście tych szczęśliwych.  
– Trzy lata temu wpadł mi  
w ręce scenariusz filmu fabular-
nego o Eugeniuszu Bodo, później 
na moją prośbę przerobiliśmy 
go na scenariusz musicalowy,  
a w międzyczasie okazało się, że 
od wielu lat leżał w Telewizji Pol-
skiej scenariusz na serial, który 
zaczynał być wtedy realizowany. 
To przyspieszyło nasze działania 
i właściwie stworzyliśmy ten 
spektakl trochę w partnerstwie 
prywatno-publicznym – wspo-
mina Dariusz Kordek. Ojcem 
przedsięwzięcia i zarazem jed-
nym z aktorów został szef domu 
kultury w Rawiczu Dariusz Ta-
raszkiewicz. O stronę finansową 
zadbali natomiast sponsorzy: 
Rawicka Fabryka Wyposażenia 

Wagonów „Rawag”  oraz war-
szawska Fundacja Skene Pro 
Arte. – I to jakby zbiór tych osób 
oraz instytucji, ale przede wszyst-
kim ogromna determinacja moja  
i Darka, chęć stworzenia, właści-
wie jedynego w kraju, podróżują-
cego po Polsce musicalu spowo-
dowały, że on powstał. 

I na pierwszy rzut oka, i ucha 
było widać, że trud autorów się 
opłacił. Na bazie nieśmiertelnych 
przebojów słynnego piosenkarza  
i aktora stworzyli barwną opo-
wieść o Eugeniuszu Bodo. Chwi-
lami frywolną, momentami tra-
giczną – lecz przecież właśnie 
taką rolę napisało dla niego 
życie. – Każdy widz sam wycią-
gnie jakąś refleksję, ale nasze za-
łożenie było takie, żeby przekazać 
widowni prostą, może banalną, 
ale bardzo mądrą myśl, żeby 
chwytać chwilę i żyć nią teraz, bo 
nie wiadomo, co czeka na nas za 

drzwiami czasu. Jedno jest pew-
ne: żadna z chwil spędzonych 
w ratuszu nie była stracona. 
Scenografia nawiązująca do lat 
międzywojennych, profesjonal-
na choreografia, stylowe i często 
zmieniane kostiumy, efekty spe-
cjalne – wszystko to złożyło się 
na imponującą całość. Aż trudno 
było uwierzyć, że na scenie (raz 
nawet na wrotkach…) pojawiło 
się w sumie tylko pięć osób. Ca-
łości dopełniały projekcje archi-
walne i te stworzone na potrzeby 
spektaklu, współistniejące nie-
kiedy z „żywym” aktorstwem.  

Kreując postać pierwszego cele-
bryty II RP, Dariusz Kordek sta-
rał się unikać taniego imitator-
stwa (choć jego stylizowany na 
pamiętną scenę z filmu „Piętro 
wyżej” taniec w czerwonej sukni 
z półnagim partnerem – palce li-
zać!). Po części dlatego, że Bodo 
był tylko jeden. – Nie robimy tu 

werystycznego naśladownictwa. 
W dwóch, trzech momentach ba-
wimy się trochę konwencją z lat 
20. i 30., naśladując ówczesny 
sposób poruszania się, zacho-
wania czy mówienia, ale nie było 
naszym celem stworzenie kopii 
jeden do jednego. Ważnym ele-
mentem są kostiumy, scenogra-
fia i to daje poczucie i smak tam-
tych lat – uważa odtwórca roli 
Eugeniusza Bodo. Ale najważniej-
sze były i są oczywiście piosenki: 
„Umówiłem się z nią na dziewią-
tą”, „Już taki jestem zimny drań”, 
„Sex appeal”, „Baby, ach te baby”, 
„Ach, jak przyjemnie”… Wszystkie 
one zabrzmiały w Legionowie, raz 
jeszcze przypominając o czasach, 
w których od tworzenia muzyki  
i tekstów byli profesjonaliści. Co 
zarówno im, jak też wykonaw-
com zdecydowanie wychodziło 
na dobre. 

 Waldek Siwczyński 

Czym zasłynął Eugeniusz Bodo, żadnemu z widzów nie 
trzeba było tłumaczyć. A fakt, że w sobotę wypełnili oni 
salę widowiskową legionowskiego ratusza tak szczelnie, 
mówił o ich doń uczuciach więcej niż słowa. W roli 
nieżyjącego od ponad siedmiu dekad artysty wystąpił 
Dariusz Kordek. I sporo na scenie tańcząc, z tego trudnego 
zadania wywiązał się śpiewająco. 

Kleją i rzucają

Wydarzenia
kalendarz

LEGIONOWO Arena Legionowo, 2.02, godz. 19.00
Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego „Przy wigilijnym stole”. Wstęp wolny. 

NIEPORĘT GOK ul. Dworcowa 9 a, 3.02, godz. 10.00
Warsztaty gospel dla dzieci i dorosłych prowadzone przez 
Sienna Gospel Choir. Szczegóły: fb oraz www.parafia- 
stanislawow.waw.pl. Zgłoszenia: gospel.nieporet@gmail.com 
oraz tel. 789 269 915.  

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 3.02, godz. 19.00
Spektakl Teatru Trzynastka pt. „Garsoniera”. Jest to zabawna 
komedia o relacjach damsko-męskich; o niedoskonałości oraz 
śmieszności ludzkich charakterów. Jest to opowieść o dwóch 
amantach odnoszących sukcesy, oddanych swej pracy i nie 
stroniących od romansów. Czy pewność siebie przedstawicieli 
męskiej płci zostanie poskromiona? Czy kobiety są (jak się 
powszechnie mówi) tą słabą płcią? „Garsoniera", to farsa, 
która obnaża nasze słabości, bawi i skłania do małej refleksji 
– info. organizatora. Scenariusz i reżyseria: Adam Aksamit. 
Występują: Klaudia Kleina, Adam Aksamit, Agnieszka Miat-
kowska, Sebastian Figat. Wstęp wolny. 

LEGIONOWO fili MOK ul. Targowa 65, 4.02, godz. 14.00 
Czwarte spotkanie Klubu Winylowej Płyty. Będzie można po-
słuchać płyt, wymienić się winylami i spędzić czas przy dobrej 
muzyce w miłej atmosferze. Nie tylko melomani znajdą tu 
coś dla siebie. Podczas spotkania zaplanowano poczęstunek 
dla uczestników. Przewidziano też oddzielne pomieszczenie 
dla chcących wymienić się winylami. Masz winyle? Lubisz ich 
słuchać? To spotkanie jest właśnie dla ciebie. Wstęp wolny.  

LEGIONOWO filia „Piaski” Muzeum Historycznego, 4.02, godz. 15.00 
Prelekcja prezesa Towarzystwa Przyjaciół Legionowa Erazma 
Domańskiego pt. „Sztandary wojskowe garnizonu Legiono-
wo”. Wstęp wolny.

STANISŁAWÓW PIERWSZY kościół NMP Wspomożycielki Wiernych, 
4.02, godz. 19.00 
Koncert gospel podsumowujący warsztaty. Wstęp wolny.

LEGIONOWO filia MOK ul. Targowa 65, 6.02, godz. 12.30
Koncert dla dzieci „Od baśni do baśni” w wykonaniu artystów 
Filharmonii Narodowej: Liza Wesołowska – sopran, Katarzyna 
Pawłowska – mezzosopran, Marcin Sochan – skrzypce i Anna 
Hajduk – fortepian. Muzyka była zawsze mocno związana ze 
sferą sacrum i towarzyszyła religijnym obrzędom. Jednak  
w każdej epoce, obok dzieł inspirowanych wiarą i budzących 
wzniosłe uczucia, powstawały utwory świeckie, nie tylko 
służące odmiennym celom, ale także rządzące się własnymi 
prawami. Najmłodszym słuchaczom proponujemy piosenki 
i utwory instrumentalne w różnych nastrojach. Każda z tych 
kompozycji opowie nam o czymś ciekawym. Będziemy zatem 
poruszać się od historii do historii, od baśni do baśni, dając 
okazję do interesujących porównań ich języka dźwiękowego 
i charakterystycznych środków wyrazu. Pokażemy również, 
jak zmiana tekstu lub aranżacji utworu może wpłynąć na jego 
postrzeganie – info. organizatora.

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 6 - 9.02
Szkolny przegląd filmów dokumentalnych. Informacje o pro-
gramie: http://4youth.pl/filmy-Legionowo/.   


