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Do trzech przepraw sztuka

Bezpieczniej  
na Piaskach

s. 10

s. 3

Jakie czujniki,
takie wyniki

s. 5

Udawał glinę, 
wszedł  
na minę s. 2

Reklama
tel. 797 175 329

reklama@miejscowa.pl

Stal pękła w Arenie
s. 14

Jednym tunelem w Legionowie 
kolejarze się nie wykpią.  
Miasto naciska na PKP PLK  
i chce zbudowania aż trzech 
przepraw - dopiero wtedy 
komunikacja pojedzie  
właściwym torem

Popołudnie 
z seks... tetem

s. 16

OHO, KOLEJARZE 
CHYBA W KOŃCU 

PRZESTAWILI 
ZWROTNICĘ

s. 3
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W sobotnie  popołudnie (20 stycznia), chwilę po godzinie 15.00 do Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie wpłynęło zgłoszenie o wypadku 
samochodowym na skrzyżowaniu ulic Płochocińskiej z Kobiałka w Warszawie. 
Mimo że zdarzenie miało miejsce tuż za granicą powiatu legionowskiego,  
na pomoc poszkodowanym ruszyły służby z jego terenu.  

Kierujący oplem astrą, którym podróżo-
wało w sumie pięć osób, zatrzymał się na 
światłach przy skrzyżowaniu. Niestety, kie-
rujący jadącym za nim volkswagenem gol-
fem nie dostosował prędkości do panują-
cych warunków i uderzył w tył stojącego na 
czerwonym świetle opla. Jedna z jadących 
nim osób doznała obrażeń wymagających 
hospitalizacji. Na szczęście dla poszkodo-

wanej na wypadek „najechała” dwójka 
ratowników z Legionowskiego Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.  
– Natychmiast zaopiekowaliśmy się ranną 
kobietą, która uskarżała się na ból głowy. 
W pewnym momencie doszło do omdlenia. 
Przeprowadziliśmy badanie urazowe oraz 
zapewniliśmy komfort psychiczny, jedno-
cześnie okrywając panią folią termiczną, 

aby zapobiec wychłodzeniu – mówi Marcin 
Brzeziński z Legionowskiego WOPR.

Po chwili na miejscu pojawił się zastęp  
z OSP Kąty Węgierskie, a następnie zastępy 
z JRG Legionowo i zespół ratownictwa me-
dycznego. Zarówno strażacy, jak i ratownicy 
-  Marcin Brzeziński i Aleksandra Kalbarczyk, 
zajęli się poszkodowaną do czasu przybycia 
zespołu medycznego i zabrania pacjentki do 
szpitala. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają 
policjanci z warszawskiej drogówki. Pozosta-
łym podróżującym oboma pojazdami nic się 
nie stało. Kierujący byli trzeźwi.
 Marek Karpowicz/zig 

Próbował wyłudzić od 84-latki 20 tysięcy metodą 
 „na policjanta”. Dzięki czujności pracowników jednego  
z legionowskich banków i szybkiej reakcji funkcjonariuszy 
22-latek został zatrzymany. Teraz grozi mu kara  
do 8 lat więzienia.

W ubiegłym tygodniu legionow-
scy policjanci otrzymali infor-
mację od pracowników jednego 
z banków, że 84-letnia kobieta 
prawdopodobnie padła ofiarą 
oszustwa. Staruszka chciała 
wypłacić ze swego konta 20 tys. 
zł, co wzbudziło podejrzenia 
obsługi placówki. – Funkcjona-
riusze z wydziału kryminalnego 
natychmiast podjęli działania  
i objęli teren obserwacją. Na 
efekty nie trzeba było długo 
czekać. 22-letni Rafał O., peł-
niący w przestępczej strukturze 
rolę tzw. odbieraka, śledził swą 
ofiarę. Nie spodziewał się jed-
nak, że w tym czasie jest ob-
serwowany przez policję. Przez 

telefon oszust przekazywał po-
krzywdzonej, jak ma postępo-
wać. Kobieta wykonując jego 
telefoniczne polecenia, wzięła 
z banku kopertę, w której zgod-
nie z instrukcją policjantów za-
miast gotówki był pocięty pa-
pier, i miała przekazać ją prze-
stępcy. Gdy policjanci zauważyli 
mężczyznę, wkroczyli do akcji 
i zatrzymali podejrzanego na 
gorącym uczynku – relacjonu-
je przebieg akcji rzeczniczka 
legionowskiej policji podkom. 
Emilia Kuligowska. 
 
Kiedy pokrzywdzona 84-latka 
złożyła zeznania, opowiedziała 
funkcjonariuszom, że zadzwo-

nił do niej mężczy-
zna, który twierdził, 
że jest policjantem. 
Powiedział, że jej 
syn spowodował 
wypadek drogowy 
i podał go do telefo-
nu. Rzekomy syn prosił o pomoc 
i wypłatę pieniędzy, aby zostać 
zwolnionym przez prokuratora. 
Oczywiście był to tylko kolejny 
oszust, a nie syn 84-latki. W to-
ku dalszych czynności ustalono, 
że Rafał O. parę dni wcześniej, 
również w Legionowie, wyłudził 
od innej starszej kobiety prawie 
6 tys. zł. – Powodem miał być 
spowodowany przez syna ofia-
ry wypadek komunikacyjny na 
terytorium USA. Teraz 22-latek 
odpowie za oszustwa. Grozi mu 
kara do 8 lat więzienia. Funk-
cjonariusze oraz prokurator 
wnioskowali o tymczasowe 
aresztowanie podejrzanego. 

Sąd przychylił się do wniosku  
i aresztował go na trzy miesiące. 
Policjanci sprawdzają teraz jego 
kompanów oraz czy zatrzymany 
mężczyzna mógł mieć związek  
z innymi oszustwami „na poli-
cjanta” – podsumowuje pod-
kom. Kuligowska.
 
Pamiętajmy, policjanci nigdy nie 
proszą o przekazanie pieniędzy, 
przelanie ich na konto lub po-
zostawienie w jakimś miejscu. 
W takich sytuacjach bądźmy 
zawsze czujni, a wszelkie po-
dejrzane telefony zgłaszajmy 
na policję. 
 
 KG

WELISZEW Dwa ptaszki od flaszki
Wieliszewscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podej-
rzanych o dokonanie kradzieży z włamaniem i jednego po-
dejrzanego o kradzieże. 21-latek, 27-latek i 28-latek usłyszeli 
już zarzuty karne. 

Na początku stycznia do Komisariatu Policji w Wieliszewie zgło-
siła się właścicielka lokalu, która powiadomiła o włamaniu do jej 
sklepu w Kałuszynie i kradzieży dwóch butelek alkoholu. Wartość 
strat oszacowała na przeszło 3 tysiące złotych. – W toku prowa-
dzonego postępowania policjanci zabezpieczyli monitoring ze 
sklepu, który poddano oględzinom. Kamera nagrała, jak dwóch 
sprawców siekierą wybiło szybę w drzwiach oraz wyłamało roletę 
antywłamaniową. Policjanci po intensywnych czynnościach wy-
typowali osoby, które prawdopodobnie dokonały przestępstwa. 
Trop zaprowadził ich do Huberta K. i Remigiusza K. - miesz-
kańców powiatu legionowskiego. 21-latek i 28-latek zostali 
zatrzymani, a w trakcie przeszukania miejsc zamieszkania 
mężczyzn policjanci znaleźli taką samą siekierę, jaka widnieje 
na zabezpieczonym monitoringu – relacjonuje rzeczniczka 
KPP w Legionowie podkom. Emilia Kuligowska.
 
Przy okazji pracy nad opisaną sprawą policjanci ustalili, że 
Komisariat Policji w Jabłonnie prowadzi postępowanie przygo-
towawcze dotyczące kradzieży alkoholu i kosmetyków. Miało 
do nich dojść w marketach w Chotomowie i Michałowie-Regi-
nowie. Jak informuje podkom. Kuligowska, zebrany materiał 
dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo udziału  
w tych przestępstwach właśnie trzech zatrzymanych męż-
czyzn: Huberta K., Remigiusza K. oraz Michała K. 
 
Złodzieje usłyszeli już zarzuty. Ponadto decyzją sądu Hubert 
K. i Remigiusz K. zostali objęci policyjnymi dozorami. Za po-
pełnione przestępstwo grozi im nawet po 10 lat pozbawienia 
wolności. 

 KG/KPP

Pomoc  
bez granic

Udawał glinę, wszedł na minę Tydzień
na sygnale

LEGIONOWO Śmierć na Handlowej
W czwartek (18 stycznia) przy ul. Handlowej w Legionowie 
doszło do interwencji służb mundurowych. W jednym z miesz-
kań znaleziono zwłoki 66-letniego mężczyzny. 

Zaniepokojony mieszkaniec ulicy Handlowej zgłosił policjan-
tom, że od kilku dni nie ma kontaktu ze swoim sąsiadem 
i go nie widuje. Obawy sąsiada budził fakt, że mężczyzna 
ciężko chorował. – Policjanci skontaktowali się z członkiem 
jego rodziny. Ten przyjechał na miejsce i próbował otworzyć 
drzwi mieszkania. Okazało się jednak, że jest to niemożli-
we, gdyż w zamku od wewnątrz mieszkania musiały zostać 
klucze – relacjonuje rzeczniczka KPP w Legionowie podkom. 
Emilia Kuligowska. Na miejsce wezwano straż pożarną, która 
wyważyła drzwi. Kiedy funkcjonariusze dostali się do środka 
mieszkania, znaleźli tam leżącego w łóżku mężczyznę. Nie-
stety, 66-latek był martwy. – Jak poinformował nas członek 
rodziny zmarłego mężczyzny, od dłuższego czasu chorował 
on na raka. Z uwagi na ten fakt prokurator odstąpił od sekcji 
zwłok – podsumowuje podkom. Kuligowska.
 
 KG

Na terenie Legionowa doszło ostatnio 
do oszustwa metodą „na gazownika”. 
Policjanci ostrzegają przed 
kanciarzami, którzy wykorzystując 
łatwowierność seniorów i osób 
samotnych, kradną ich oszczędności.

Zdarzenie miało miejsce we wtorek  
(16 stycznia), w jednym z mieszkań przy 
ul. Daliowej w Legionowie. Ofiarą oszustwa 
padła 88-letnia kobieta. Tego samego dnia 
pokrzywdzona zgłosiła sprawę policji. – Jak 
oświadczyła, do jej mieszkania zadzwonił 
domofonem mężczyzna, który przedstawił 
się jako pracownik gazowni. Na szyi miał 
powieszony identyfikator. 88-latka wpuści-
ła mężczyznę do mieszkania, a ten zaczął 
oglądać licznik. Następnie powiedział, że 
jego firma ma zakładać alarmy gazowe  

i koszt takiego alarmu dla emerytów to  
300 zł, a dla pozostałych osób 600 zł. Ko-
bieta powiedziała, że nie ma takiej kwo-
ty. Mężczyzna nalegał na zapłatę połowy 
sumy. Kobieta dała oszustowi  
150 zł, a ten wypisał jej pokwi-
towanie i opuścił mieszkanie. Po 
jego wyjściu kobieta zobaczy-
ła, że na pokwitowaniu nie ma 
pieczątki gazowni. Stwierdziła 
także brak zegarka, który leżał 
na regale o wartości 200 zł – re-
lacjonuje rzeczniczka legionow-
skiej komendy podkom. Emilia 
Kuligowska. 
 
Mężczyzna powiedział kobiecie, 
że po resztę pieniędzy przyjdzie 
do niej pod koniec miesiąca. Ko-
bieta zorientowała się jednak, 

że została 
oszukana  
i okradzio-

na. Policja podaje rysopis oszusta: wiek ok. 
50 lat, 180 cm wzrostu, szczupła budowa 
ciała. 
 KG 

Oszust na gazie 
Policjanci przestrzegają przed domokrążcami, 
którzy podają się m.in. za gazowników, 
hydraulików, kominiarzy czy pracowników 
administracji. Przez nieostrożność można stracić 
oszczędności, dla osób starszych i samotnych, 
często całego życia. 

Co robić?
Nie można wpuszczać do domu obcych osób.  
W rozmowie z nieznajomym pracownikiem jakiejś 
instytucji należy żądać pokazania legitymacji  
lub podania personaliów i służbowego numeru 
w celu potwierdzenia jego tożsamości. Trzeba 
potwierdzić wizytę fachowca, dzwoniąc do 
danej instytucji. Gdy mamy wątpliwości co do 
autentyczności dokumentów, najlepiej zadzwonić 
na policję pod bezpłatne numery 997 lub 112.
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Serdecznie zapraszamy na dyżur radnego
w dniu 29 stycznia 2018 r. 

Marta Bogucka-Frańczak 
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

Mirosław Pachulski 
w godzinach od 16:30 do 18:00

Bezpieczniej  
na Piaskach

Nowa nawierzchnia, oświetlenie 
i odwodnienie, chodnik, a także 
progi zwalniające – znamy założenia 
przebudowy jednej z ważniejszych ulic 
na osiedlu Piaski. Inwestycja nie tylko 
poprawi komfort jazdy, ale także wpłynie 
na bezpieczeństwo i poprawę jakości życia 
mieszkańców osiedla.
Każdego dnia setki mieszkańców osiedla Pia-
ski zmierzają w kierunku stacji PKP Legionowo. 
Podczas intensywnych opadów na skrzyżowaniu  
Alei 1 Dywizji Zmechanizowanej z drogą biegnącą 
wzdłuż parkingu wielopoziomowego tworzy się 

ogromna kałuża. Ciężko jest też przedostać 
się z wyjścia podziemnego do okolicznych blo-
ków. W tym roku to się zmieni. Podczas najbliż-
szej sesji Rady Miasta Legionowo planowane 
jest wprowadzenie 800 tys. zł na przebudowę 
tego fragmentu drogi.

Co dokładnie zostanie zrealizowane? Na od-
cinku o długości 304 m powstaną asfaltowa 
jezdnia, jednostronny chodnik z kostki, a także 
zjazdy do posesji. Wybudowane będą również 
nowe oświetlenie drogowe i odwodnienie w po-
staci studni chłonnych. Inwestycja jest wynikiem 
współpracy mieszkańców wspólnot z ul. Zegrzyń-
skiej, radnych Dariusza Błaszkowskiego i Pawła 
Głażewskiego oraz władz miasta.

 IgZ

Czyżby zakorkowane legionowskie przejazdy przez tory 
kolejowe miały odejść w zapomnienie? W rejonie  
Bukowca ma powstać nowa, bezkolizyjna przeprawa  
pieszo – samochodowa. Ale to nie wszystko. Miasto 
prowadzi rozmowy z koleją, aby docelowo powstały  
aż trzy nowe przeprawy.

Jest na to szansa, ponieważ 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
rozpoczęły realizację projektu 
pod nazwą „Poprawa bezpie-
czeństwa na skrzyżowaniach 
linii kolejowych z drogami  
– etap III”. Jak mówi prezydent 
Roman Smogorzewski, Legio-
nowo oczywiście weźmie udział 

w tym projekcie. – Pod koniec 
roku 2017 zleciliśmy wykona-
nie wstępnych koncepcji bez-
kolizyjnych przepraw nad i pod 
torami na terenie miasta. Roz-
ważanych jest kilka wariantów, 
które zostaną skonsultowane  
z mieszkańcami – zapewnia 
prezydent.

Problem z niewystarczającą licz-
bą przepraw znany jest każde-
mu mieszkańcowi Legionowa. 
Podczas przebudowy trasy do 
Gdańska kolej wybudowała je-
dynie tunel w Al. Róż, mówiąc, 
że legionowski odcinek jest tak 
krótki, że właściwie mógłby po-
zostać bez żadnych inwestycji, 
a pociągi po prostu zwalniałyby 
na tym terenie. Po kilku latach 
okazało się jednak, że istnieje 
szansa na kolejne bezkolizyjne 
przejazdy. 

W tej chwili mieszkańcy ma-
ją do dyspozycji tunel Aleja 

Krakowska – Aleja Róż oraz 
wiadukt na drodze krajowej  
DK 61. W mieście istnieją tak-
że dwie przeprawy w poziomie 
torów: na ul. Piaskowej, a tak-
że w ul. Polnej i ul. Kwiatowej. 
Samorząd w ramach własnych 
środków wybudował też nad 
torami kolejowymi kładkę  
w ciągu ulic Parkowa – Wyszyń-
skiego. „Ta liczba przepraw jest 
niewystarczająca. Ruch kolejo-
wy, w szczególności na trasie  
E 65, jest na tyle intensywny, 
że zapewnienie płynności ruchu 
samochodowego i pieszego na 
przejazdach jest niemożliwe, 

skutkiem czego są długie kolej-
ki samochodów oczekujących 
po obu stronach przepraw”  
– piszą w piśmie do kolei wła-
dze Legionowa. „Każdego dnia 
na przejeździe w ul. Polna  
– Kwiatowa tworzą się ogrom-
ne korki, przejechanie przez 
ten przejazd często zajmuje  
20 - 30 minut. Równie zakorko-
wana jest droga krajowa nr 61.  
W godzinach komunikacyjne-
go szczytu obserwujemy także 
spowolniony ruch przy wjeździe 
do tunelu w Al. Krakowskiej  
– Al. Róż. Problem zbyt małej 
liczby przepraw podnoszony 
jest przez mieszkańców Legio-
nowa zarówno w koresponden-
cji kierowanej do Prezydenta 
Miasta, jak i poprzez lokalne 
media”.

– Budowa jednego dodatkowe-
go skrzyżowania bezkolizyjnego 
okaże się niewystarczająca dla 
potrzeb ponad 55–tysięcznego 
miasta – mówi prezydent Roman 
Smogorzewski. – Dlatego zlecone 
przez gminę wstępne koncepcje 
obiektów nad i pod torami doty-
czyć będą dwóch przepraw drogo-
wych, tj. w rejonie ul. gen. B. Roi 
oraz w ul. Krasińskiego, a także 
kładki pieszo – rowerowej w ciągu 
ul. Polna – Kwiatowa. Chcemy, aby 
kolej współfinansowała wszystkie 
te inwestycje – dodaje prezydent.

Wstępne koncepcje nowych 
rozwiązań komunikacyjnych 
będą gotowe do 31 maja br. Czy 
zostaną zrealizowane? Decyzja 
należy do kolei.
 AnKa 

Do trzech przepraw sztuka

Roman Smogorzewski
prezydent Legionowa

                Budowa jednego dodatkowego skrzyżowania 
bezkolizyjnego okaże się niewystarczająca dla potrzeb 
ponad 55–tysięcznego miasta, dlatego zlecone przez 
gminę wstępne koncepcje obiektów nad i pod torami 

dotyczyć będą dwóch przepraw drogowych i kładki

miejski radny

Paweł Głażewski

Przebudowa tej drogi to kolejna dobra 
wiadomość dla mieszkańców osiedla Piaski, po 
m.in. budowie basenu, parkingów, przebudowy 
peronu PKP Piaski, bloku z przychodnią, 
klubem osiedlowym i przedszkolem, znacznie 
poprawiająca komfort życia mieszkańców. 
Cieszy mnie, że wielomiesięczne starania 
radnego Dariusza Błaszkowskiego, liczne 
spotkania z mieszkańcami najbliżej położonych 
bloków przyniosą oczekiwany efekt. Inwestycja 
ta nie tylko wpłynie na komfort podróżnych, 
ale przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo 
w tym rejonie, a jest to bardzo uczęszczana 
droga. Te wszystkie inwestycje pokazują, 
jak ważna jest dobra współpraca pomiędzy 
radnymi, mieszkańcami i władzami miasta. 
Konflikty i przepychanki polityczne na pewno 
nie pomagają w realizacji potrzebnych 
mieszkańcom inwestycji. Dlatego cieszy mnie, 
że dzięki wparciu władz Legionowa tak wiele 
dobrego dzieje się także na osiedlu Piaski, a nie 
tylko w centrum miasta.  

miejski radny
Dariusz Błaszkowski

Cieszy mnie ogromnie, że jeszcze w tym roku 
zostanie zrealizowana długo oczekiwana 
przez mieszkańców modernizacja drogi 
wewnętrznej przebiegającej między parkingiem 
wielopoziomowym a blokami przy  
ul. Zegrzyńskiej 85, 87 i 89. Nowa droga zapewni 
większe bezpieczeństwo dla uczestników ruchu 
drogowego, zlikwiduje kałuże po opadach 
deszczu i zabezpieczy tunel przed zalewaniem. 
Na jednym ze spotkań z mieszkańcami wspólnot 
uzgodniliśmy, że w sprawie remontu drogi 
wewnętrznej złożę interpelację. Po ustaleniu  
z zainteresowanymi treści interpelacji została ona 
złożona w dniu 6.06.2016 r. W wyniku dalszych 
rozmów z mieszkańcami w grudniu 2016 roku 
złożyłem kolejny wniosek, poparty podpisami 
mieszkańców wspólnot z ul. Zegrzyńskiej, by na 
wyremontowanym odcinku drogi zainstalować 
dwa progi zwalniające. Wszystkie uwagi 
mieszkańców zostały uwzględnione w projekcie.
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Za nami pierwsza edycja konkursu „Odpowiedzialni społecznie 2017”, którego 
organizatorem byli Centrum Integracji Społecznej i powiat legionowski, przy 
wsparciu Instytutu Wolontariatu Pracowniczego. Wręczenie nagród osobom, 
firmom i instytucjom biorącym udział w konkursie zorganizowano na ostatniej  
w 2017 roku sesji rady powiatu.

– Konkurs miał na celu promocję społecznej 
odpowiedzialności biznesu i solidarności spo-
łecznej – tłumaczy Dorota Wróbel-Górecka, 
dyrektor CIS w Legionowie. – Często o spo-
łecznej odpowiedzialności myślimy w kate-
goriach luksusu, na który mogą sobie pozwo-
lić tylko duże firmy. My pokazujemy, że mali 
przedsiębiorcy, a są to często kilkuosobowe 
firmy, także są w stanie te wartości docenić 
i zatrudnić na przykład osobę długotrwale 
bezrobotną – dodaje starosta Robert Wróbel. 
Konkurs został podzielony na trzy kategorie: 
przedsiębiorca odpowiedzialny społecznie, 
instytucja odpowiedzialna społecznie oraz 
odpowiedzialny społecznie pracownik.

Od tych trzech podmiotów do konkursowej 
kapituły wpłynęło 17 zgłoszeń. W każdej 
kategorii jury przyznało po jednej nagrodzie 
głównej i po dwa wyróżnienia. – Zaskakujące 
było to, że tak dużo osób, instytucji i przedsię-
biorców zostało zgłoszonych do tego konkur-
su. To, jak na jego pierwszą edycję, bardzo 
dobry znak. Wygrali najlepsi, czyli ci, którzy 
byli rzeczywiście najbardziej aktywni, ale też 
ci, co mają określony cel i których działanie 
jest konsekwentne, ma jakąś misję, treść  
i jest spójne – uważa Izabela Dyakowska  
z Instytutu Wolontariatu Pracowniczego.  
– W konkursie postawiliśmy bardzo wy-
magające kryteria, które odnosiły się do 

środowiska wewnętrznego firmy i dotyczyły 
dialogu oraz zaangażowania pracowników w 
jej rozwój, jak również do dbałości o klientów 
i środowisko lokalne, czyli włączanie się we 
wdrażanie na rynek pracy osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Pytaliśmy też  
o zaangażowanie społeczne danej firmy czy 
instytucji – mówi Dorota Wróbel-Górecka. 
 
Pierwszym w powiecie legionowskim od-
powiedzialnym społecznie przedsiębiorcą 
została firma JARS Spółka z o.o., instytucją 
– Przedszkole Miejskie nr 12 w Legionowie, 
a pracownikiem Agnieszka Bziuk z firmy 
Chemko z Michałowa-Reginowa. – Jako 
pracodawca zdecydowałam się wziąć udział 
w tym konkursie ze względu na jego rangę. 
Uznałam, że przedszkole, jako jednostka 
edukacyjna wychowująca małe dzieci, musi 
być odpowiedzialne społecznie. Uważam, 
że tacy właśnie jesteśmy, co potwierdziła ta 
nagroda – powiedziała Grażyna Chojnowska, 
dyr. PM nr 12. Wtóruje jej pani Agnieszka  
z firmy Chemko. – Pracuję w dziale logistyki, 
mam więc kontakt z naszymi partnerami biz-
nesowymi i z handlowcami z firm zewnętrz-
nych. Ten tytuł to dla mnie duże uznanie, ale 
też osobista satysfakcja. Myślę, że pomoże 
mi rozwinąć skrzydła, być bardziej asertywną 
i na pewno lepiej będzie mi się współpraco-
wało z kontrahentami. 
 
Konkurs „Odpowiedzialni społecznie” będzie 
wydarzeniem cyklicznym. Jego druga edy-
cja już w tym roku. – Zapraszamy do udziału 
zarówno instytucje i firmy, które startowały 
w pierwszej edycji, jak i wszystkich innych 
przedsiębiorców, realizujących na co dzień 
wartości odpowiedzialności społecznej  
– zachęca dyr. CIS. 
 
 RafaM 

Ubiegłoroczna oferta Programu Polityki Zdrowotnej 
„Zdrowy Powiat” cieszyła się ogromnym powodzeniem 
wśród mieszkańców. Skorzystały z niej 4244 osoby,  
a całkowity koszt programu zamknął się w kwocie  
blisko 322 tys. zł.

Starostwo Powiatowe w Legio-
nowie aktywnie zajmuje się 
promocją i ochroną zdrowia 
od 2001 r. W obecnej formie 
już po raz siódmy zadbano  
o mieszkańców powiatu po-
przez zorganizowanie bez-
płatnych badań profilaktycz-
nych oraz dofinansowanie 
udziału w zajęciach szkoły 
rodzenia dla 20 par. W ofercie 
znalazła się m.in. diagnostyka 
ultrasonograficzna narządów 
wewnętrznych u dzieci. Prze-
badano 374 maluchy i choć  

u blisko połowy wykryto pewne 
nieprawidłowości, to nie wiąza-
ły się one z podejrzeniem no-
wotworów. Również dorosłym 
zaproponowano badania USG 
mające na celu wykrycie zmian 
nowotworowych. USG piersi 
wykonało 717 mieszkanek,  
u 11 zachodziło podejrzenie ra-
ka. Także badania w kierunku 
chorób nowotworowych jelita 
grubego i gruczołu krokowego 
cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem. Tych pierwszych, 
obejmujących badanie kału 

na krew utajoną oraz kolo-
noskopię, w przypadku, gdy 
test dał wynik pozytywny, 
przeprowadzono w sumie  
207 (w 113 przypadkach wy-
konano kolonoskopię). Z kolei 
188 panów zdecydowało się na 
oznaczenie PSA wolnego oraz 
USG transrektalne. W 12 przy-
padkach zalecono pogłębienie 
diagnostyki, gdyż zachodziło 
podejrzenie choroby nowo-
tworowej gruczołu krokowego. 
Blisko 800 drugoklasistów 
ze wszystkich publicz-
nych szkół 
podstawo-
wych z tere-
nu powiatu 
przebadano 
pod kątem 

wad postawy, 
zaś uczniom, 
u których takie 
wady wykryto 
w poprzedniej 
edycji projektu, 
zaproponowano 
instruktażowe 
zajęcia korek-
cyjne. W trosce 
o prawidłowy 
rozwój psycho-
ruchowy zorga-
nizowano bez-
płatne badania 
psychologiczne 
i neurologope-
dyczne dla dzie-
ci poniżej 6. roku 
życia. – Znów 
miałem okazję 
uczestniczyć 
w programie 
profilaktycz-
nym organi-

zowanym 

przez Starostwo Powiatowe  
w Legionowie. Niezmiernie cie-
szy mnie fakt, że świadomość 
profilaktyczna w naszym po-
wiecie wzrasta i pozwala nam 
na wczesne wykrycie wielu 
potencjalnie groźnych chorób. 
Rozpoczęcie wcześniejszego 
leczenia tych jednostek pozwa-
la na uniknięcie poważnych po-
wikłań pozostających z nami na 
resztę życia i je utrudniających. 
Nie wspominając o chorobach 
nowotworowych, których 
wczesne wykrycie pozwala  
w wielu przypadkach „wygrać 
życie” – podsumowuje specja-
lista radiolog Radosław Kalisz, 
jeden z lekarzy przeprowadza-
jących diagnostykę ultrasono-
graficzną w ramach programu.

Powiatowy program zdrowotny 
to nie tylko bezpłatne badania 
diagnostyczne, ale także sze-
reg dodatkowych inicjatyw. 
Przeprowadzono akcje edu-
kacyjne mające na celu pod-
niesienie świadomości i rozpo-
wszechnienie wiedzy z zakresu 

profilaktyki zdrowotnej – spo-
tkania z lekarzem stomatolo-
giem dla prawie tysiąca przed-
szkolaków i zajęcia z amazon-
kami dla ponad 700 uczniów 
gimnazjów i szkół średnich. 
Zakupiono maskotki do kare-
tek, aby zminimalizować stres 
u najmłodszych pacjentów 
oraz defibrylatory do powiato-
wych placówek edukacyjnych. 
Powiat finansował też szereg 
inicjatywy prozdrowotnych,  
m.in. współorganizując szkole-
nia i zawody z udzielania pierw-
szej pomocy, akcje krwiodaw-
stwa, warsztaty o tematyce 
nietrzymania moczu, senio-
ralne oraz dotyczące radzenia 
sobie z niepełnosprawnością 
osób bliskich i uczniami cho-
rymi na cukrzycę. Dodatkowo 
powiat włączył się w organi-
zację warsztatów z okazji Dni 
Zdrowia Psychicznego oraz Bia-
łej Soboty z Wojskiem, a także 
zajęć edukacyjnych z zakresu 
zdrowego odżywiania.
 
 kala

Promocja na profilaktykę

Ubiegłoroczny powiatowy program zdrowotny ponownie 
realizowaliśmy z myślą, że lepiej zapobiegać, niż leczyć.  

Stąd duży nacisk na promocję badań diagnostycznych w kierunku 
najczęściej występujących schorzeń nowotworowych u dorosłych oraz 

wad budowy narządów wewnętrznych i wad postawy u dzieci. 
Dodatkowo podjęto działania związane z edukacją 

zdrowotną, organizując wykłady tematyczne dla 
mieszkańców oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży. 
Co roku staramy się opracowywać program tak, aby 
z jego oferty mogła skorzystać jak największa liczba 
mieszkańców naszego powiatu.

Robert Wróbel

starosta legionowski  

Rowerem  
do Beniaminowa

Pierwsi społecznie 
odpowiedzialni

Choć do rozpoczęcia sezonu rowerowego jeszcze 
daleko, gmina Nieporęt robi wiele, by być do 
niego przygotowaną. Trwa tam właśnie budowa 
zapowiadanej już jakiś czas temu ścieżki rowerowej, 
która połączy Białobrzegi z Beniaminowem. 

Będzie ona miała długość 4,5 km i połączy się ze ścieżką biegną-
cą przy rondzie Legionów Polskich w Białobrzegach. Wyłożony 
asfaltową nawierzchnią szlak pieszo-rowerowy poprowadzi 
wzdłuż drogi powiatowej, wyremontowanej w ubiegłym roku 
przez legionowskie starostwo. Jej przebudowa kosztowała po-
nad 3 mln zł, a głównym celem tej inwestycji była poprawa bez-
pieczeństwa w tej części gminy Nieporęt. Zapewniają to pod-
wyższenia z kostki oddzielające oba pasy jezdni oraz wysepki, 
które otaczają przejścia dla pieszych. Dzięki tym rozwiązaniom 
wyprzedzanie w okolicy szkoły czy osiedla mieszkaniowego  
w Białobrzegach nie jest już takie proste.
 
Ścieżka rowerowa, którą z kolei buduje Urząd Gminy Nieporęt, 
to w pewnym sensie uzupełnienie tej inwestycji. Z jednej strony 
zapewni ona bezpieczeństwo osobom jadącym rowerem z Bia-
łobrzegów do Bieniaminowa (a przypomnijmy, że jest to kręta 
droga wiodąca przez las – red.). Z drugiej natomiast powinna 
podnieść walory turystyczne tej części gminy Nieporęt. 

 zig         
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Pomiar pomiarowi  
nierówny

Rozmowy na zdrowie

Dawniej można było wszystko na jedną kartę postawić, teraz można też 
wszystko z karty stracić – taka właśnie przykrość spotkała pana Wacława, 
któremu wirtualny złodziej do cna oczyścił kartę kredytową. A ponieważ 
chodziło o prawie 5 tys. zł, łatwo zrozumieć, że po wykryciu tego faktu 
resztę urlopu legionowianin musiał spisać na straty. No i żyć... na kredyt. 

Jak wspomina dobiegający pięćdzie-
siątki mieszkaniec osiedla Sobieskiego, 
kredytowy „plastik” wziął z banku tylko 
po to, by łatwiej mu było rezerwować 
za granicą noclegi poprzez oferują-
ce taką usługę portale internetowe.  
– Zwykłej, debetowej karty z reguły nie 
honorują, więc w tym samym banku 
postarałem się o kredytową. Z limi-
tem, według jego pracowniczki w sam 
raz, czyli 5 tys. zł – mówi pan Wacław. 
Przez kilka lat korzystał z niej bez prze-
szkód i kontrolował wszystkie dokonane 
w ten sposób 
transakcje. Po 
dwóch latach 
skończyła się 
ważność ko-
lejnej karty, 
więc bank 
przysłał no-
wą, a wła-
ściciel na-
tychmiast ją 
aktywował. 
Kilka dni później po raz pierwszy wy-
korzystał zaś do rezerwacji hotelu. 
Pierwszy i jak się okazało, jedyny.  
– Pewnego ranka, kiedy ze stolicy Sło-
wenii jechałem autobusem do Zagrze-
bia, dostałem automatycznego eseme-
sa z informacją o dokonaniu przelewu 
na, bagatela, ponad 4700 zł! Od razu 
przez internet zablokowałem kartę,  
a pani, która przyjmowała zgłoszenie, 
uspokoiła mnie, że tych pieniędzy nie 
stracę. I poradziła, żebym po powrocie 
natychmiast zgłosił reklamację w od-
dziale banku. 

W legionowskiej placówce ponownie 
zapewniono pana Wacława, że o swo-
ją kasę może być spokojny. – Jedna 
z pracowniczek przyznała przy okazji, 
że to nie pierwsza tego typu kradzież. 
Dowiedziałem się również, że w mo-
im przypadku dzień przed głównym 
„skokiem” złodziej dokonał próbnej 
transakcji na kilka złotych. Gdy ta się 
powiodła, poszedł na całość i korzy-

stając z jakiegoś adresu w Berlinie, za 
moje pieniądze zrobił sobie zakupy na 
Zalando. Szkoda tylko, że akurat o tym 
pierwszym przelewie system mnie nie 
poinformował. Wiedząc o nim, kartę 
zastrzegłbym dzień wcześniej i nie 
byłoby problemu – twierdzi poszkodo-
wany. Tak czy inaczej, na rozpatrzenie 
reklamacji czekał ze względnym spo-
kojem. Do czasu. 

Pierwszym niepokojącym sygna-
łem było ściągnięcie z konta całej 

na leżnośc i . 
„Taką mamy 
procedurę”  
– powiedziano 

mu w ban-
ku. Czekał 
więc dalej. 
Po miesią-
cu przyszło 
pismo in-
formujące, 

że „w sprawie nadal prowadzone 
jest postępowanie wyjaśniające”, 
wynikające z konieczności kontaktu 
„z akceptantem, za pośrednictwem 
którego kwestionowana transakcja 
została dokonana”. Efekt? Rozpa-
trywanie reklamacji przeciągnie się  
o kolejne cztery tygodnie. Wtedy pan 
Wacek zaczął nabierać wątpliwości, 
czy jeszcze zobaczy swego „piątaka”. 
Doskwierała mu zarówno wizja ewen-
tualnej straty, jak i świadomość łatwo-
ści, z jaką w cyfrowym świecie można 
zostać ograbionym przez jakiegoś, 
oddalonego czasem o tysiące kilome-
trów, cwaniaka. Postanowił więcej nie 
brać do ręki „kredytówki”. Wtedy, po 
ponad dwóch miesiącach od feralne-
go wyjazdu, otrzymał kolejne pismo  
z banku: „Informujemy, że reklamacja 
została uznana za zasadną”. Wreszcie! 
Do zrekompensowania legionowiani-
nowi nerwów i straconego czasu nikt 
już się jednak nie kwapił. A przydałoby 
się, najlepiej z odsetkami. 
 Gadget 

Zagadnienia z zakresu ochrony 
zdrowia i szpitalnictwa znalazły 
się w programie posiedzenia 
zarządu Związku Powiatów 
Polskich, które odbyło się 
16 stycznia br. w siedzibie 
legionowskiego starostwa.

Uczestnicy posiedzenia zajęli się 
analizą sytuacji w ochronie zdrowie 
oraz wymianą uwag i doświadczeń  
z zakresu funkcjonowania szpitali 
powiatowych. W dyskusji uczestni-
czyli przedstawiciele 17 powiatów. 
– Powiat legionowski jest aktyw-

nym członkiem Związku Powiatów 
Polskich. Dzięki temu jesteśmy na 
bieżąco we wszystkich kwestiach 
będących w kompetencji samorządu 
terytorialnego w Polsce. Z kolei po-
przez wymianę informacji mamy do-
stęp do dobrych praktyk w zakresie 
zarządzania samorządem w innych 
powiatach. Styczniowe posiedzenie 
w siedzibie legionowskiego staro-
stwa było dla nas ważne. Jesteśmy 
na etapie przygotowań do powsta-
nia szpitala na naszym terenie, więc 
tematyką posiedzenia byliśmy ży-
wo zainteresowani – powiedział po 

spotkaniu wicestarosta legionowski 
Jerzy Zaborowski.

Związek Powiatów Polskich to stowa-
rzyszenie powiatów, którego celem 
jest wspieranie idei samorządu te-
rytorialnego, integrowanie i obrona 
wspólnych interesów powiatów, 
kształtowanie wspólnej polityki, 
wspieranie inicjatyw na rzecz roz-
woju i promocji powiatów, wymiana 
doświadczeń oraz upowszechnianie 
modelowych rozwiązań w zakresie 
rozwoju i zarządzania.
 kala

                     Czujniki montowane w mieście  
są to często zwykłe, amatorskie samoróbki, 
niecertyfikowane i niesprawdzane  
pod względem jakościowym członek Ekopatrolu

Marcin Galoch

Sezon grzewczy w pełni, trwa więc coroczna walka  
z dokuczliwym smogiem. Ostatnio coraz więcej 
mieszkańców Legionowa montuje w swoich domach 
czujniki mające mierzyć czystość powietrza. Pojawia 
się jednak pytanie, czy są one skuteczne, a wykonane 
przez nie pomiary miarodajne? Postanowił to 
sprawdzić legionowski Ekopatrol. 

– Te czujniki, jak stwierdził Woje-
wódzki inspektorat Ochrony Śro-
dowiska, są to urządzenia tanie, 
budżetowe i mierzą praktycznie 
tylko przejrzystość powietrza, a nie 
stężenia konkretnych zanieczysz-
czeń. W związku z tym błąd po-
miaru jest czasami kilkukrotny. To 
znaczy, że podobne czujniki, dzia-
łające na tej samej samej zasadzie,  
w tym samym czasie i w tym samym 
miejscu pokazują bardzo różne wy-
niki – powiedział Marcin Galoch, 
pełnomocnik prezydenta ds. jakości 
powietrza i gospodarki niskoemisyj-
nej. Najlepszym przykładem niech 
będzie tu pomiar wykonany w ze-
szły czwartek około godziny 13.30 
na ul. Kordeckiego. Czujnik, który 

posiada Ekopatrol, pokazywał, że 
stężenie pyłu PM 2,5 wynosiło w gra-
nicach 8 - 9 mikrogramów na metr 
sześcienny. W tym samym czasie 
odczyt z czujnika zamontowanego 
na jednym z domów znajdujących 
się przy tej ulicy wskazywał około...  
30 mikrogramów. Pomiar różnił 
się więc ponad trzykrotnie. – War-
to zwrócić uwagę, że nasz czujnik 
jest również tani i budżetowy, ale 
markowy i pochodzący z masowej 
produkcji, w związku z tym produ-
cent gwarantuje jego skuteczność. 
Natomiast inne czujniki montowane 
w mieście są to często zwykłe, ama-
torskie samoróbki, niecertyfikowa-
ne i niesprawdzane pod względem 
jakościowym w każdych warunkach. 

Nie wiadomo więc, co one tak na-
prawdę mierzą i jaka jest ich sku-
teczność, jeśli idzie o informację 
o zanieczyszczeniu powietrza 
– przyznał Galoch.
  
Grubym nadużyciem jest 
zatem uznawanie, że wyniki 
pokazywane przez te nie-
profesjonalne urządzenia 

faktycznie oddają stan czystości 
powietrza w mieście. – Takie urzą-
dzenia tej informacji mieszkańcom 
nie dostarczą. One mogą dostarczyć 
pewnej informacji, ale trzeba zawsze 
do tego podchodzić krytycznie. Wi-
dzimy bowiem, że wynik na dwóch 
urządzeniach różniący się między 
sobą kilkakrotnie, a występuje  
w tym samym miejscu, w tym sa-
mym czasie i przy tym samym stę-
żeniu. Jedyne miarodajne pomiary 
mamy ze stacji Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony Środowiska przy 
ul. Zegrzyńskiej. Tam są profesjonal-
ne urządzenia, kosztujące kilkana-
ście tysięcy złotych. One dlatego tyle 
kosztują, bo ich wynik jest rzeczywi-
ście rzetelny – powiedział pełnomoc-
nik prezydenta ds. jakości powietrza 
i gospodarki niskoemisyjnej. 
 
Aktualny i przede wszystkim rzetel-
ny pomiar stanu powietrza w Legio-
nowie można na bieżąco śledzić na 
stronie internetowej Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

 RafaM

Ukartowany przekręt

O G Ł O S Z E N I E

fot. www.zpp.pl
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Ferie w bibliotece,  
czyli jak zostać youtuberem

Youtuberzy, czyli twórcy internetowi prezentujący swoje 
filmy lub vlogi w popularnym serwisie You Tube, to dla wielu 
młodych ludzi osoby otaczane takim samym podziwem  
i kultem jak, nie przymierzając, gwiazdy rocka. Na samym 
podziwie ich miłość do youtuberów się jednak często nie 
kończy. Sporo z nich chciałoby bowiem pójść w ich ślady. 
Dzięki warsztatom zorganizo-
wanym w pierwszym tygodniu 
ferii przez Miejską Bibliotekę 
Publicznej w Legionowie oraz 
Stację Frajda, młodzi legio-
nowianie mieli szansę zdobyć 
wiedzę i umiejętności, dzięki 
którym może im być łatwiej to 
marzenie spełnić. – Już dawno 
myśleliśmy o tego typu zajęciach 
dla starszych dzieci. O ile dla tych 
młodszych zajęcia organizują 
zarówno miejskie instytucje 
kultury, jak i prywatne firmy,  
o tyle starsze dzieciaki są nieco 
zaniedbane. Stąd pomysł na zor-
ganizowanie takich warsztatów. 
Są one naszą odpowiedzią na 
potrzeby współczesnej młodzie-
ży – powiedział Tomasz Talarski, 
dyrektor MBP w Legionowie. 

Montaż i prawa autorskie 

W tracie pięciodniowych zajęć, 
prowadzonych przez mieszka-

jącego w Legionowie youtube-
ra Oskara Długozimę, młodzi 
ludzie mogli m.in. nauczyć się 
obsługi programów do montażu 
obrazu i dźwięku oraz poznać 
miejsca, skąd zupełnie legalnie 
można ściągać muzykę i zdjęcia 
do swoich projektów. Ważnym 
punktem warsztatów były też 
zajęcia poświęcone prawom au-
torskim, podczas których uczo-
no dzieci tego, co w internecie 
można robić, a co jest tam nie-
legalne. – Ja się generalnie inte-
resuję YouTubem i próbuję tam 
tworzyć różne rzeczy, ale nie 
za dużo potrafię. Chciałem się 
więc dowiedzieć paru rzeczy, na 
przykład jak zmontować dobrze 
film albo jak dodać jakąś grafikę  
– powiedział Oskar Malik, jedne  
z młodych uczestników warsz-
tatów. I tego przyszli youtube-
rzy, o czym sami przekonują, 
w trakcie tych warsztatów się 
nauczyli. – Poznałem sporo 

fajnych programów do monto-
wania. Wcześniej montowałem 
na takich mało profesjonalnych,  
a teraz znam już te lepsze. 
Wiem też jak się robi miniatur-
ki na filmach i myślę, że dzięki 
temu na swoim kanale będę 
miał więcej subskrypcji – dodał 
chłopiec. 
 
Trzeba tu bowiem zaznaczyć, 
że mimo młodego wieku Oskar 
jest osobą, która ma swój ka-
nał na YouTubie i zaistniała już 
w środowisku internetowym. 
Biblioteczne warsztaty zostały 
więc tak pomyślane, aby sko-
rzystać z nich mogli zarówno 
zupełni nowicjusze, jak i mło-
dzi ludzie, którzy pierwsze kroki  
w tym serwisie mają już za so-
bą. – Dzieciaki przyszły z różną 
wiedzą i umiejętnościami. Nie-
którzy mają już swoje kanały 
i gdzieś tam w tym internecie 
raczkują, ale gros dzieci chce 
dopiero zacząć swą przygodę 
z YouTube’em. Zajęcia są więc 
tak dopasowane, żeby ci, którzy 
już coś wiedzą, się nie nudzili,  
a ci, którzy dopiero zaczynają, 
nie poczuli się źle w towarzy-
stwie doświadczonych youtu-

berów – powiedział Tomasz 
Talarski. 

Recepta na sukces

   
Droga od osób, które dopie-
ro w internecie raczkują, do 
prawdziwych gwiazd YouTube-
’a jest jednak bardzo daleka.  
A co najgorsze, nie ma prostej 
recepty na to, co zrobić, aby 
na youtubowym firmamencie 
zabłysnąć. – Trzeba mieć za-
angażowanie i charyzmę oraz 
przede wszyst-
kim nie przejmo-
wać się opinią 
ludzi. Hejt jest 
bowiem wszę-
dzie, a szczegól-
nie młode osoby 
się nim bardzo 
przejmują. Ja 
sam, gdy będąc 
jeszcze dziecia-
kiem zaczynałem 
swoją przygodę  
z YouTube, bardzo 
się zdziwiłem, gdy 
się okazało, że  
w internecie są 

nie tylko mili ludzie – śmieje się 
prowadzący warsztaty Oskar 
Długozima. Łatwiej, niż znaleźć 
receptę na zostanie gwiazdą 
internetu, jest natomiast prze-
widzieć, co się ludziom może  
w sieci spodobać. – Jest dużo 
contentów, czyli tematyk ka-
nałów na YouTubie. Najczęst-
szy i najpopularniejszy temat 
to gry komputerowe. Wystar-
czy nagrać jakąś popularną 
obecnie grę i już na kanale po-
jawiają się tysiące subskrypcji. 
Można też zaistnieć na vlogu. 
Tu jednak trzeba mieć dużą 
charyzmę, albo… być kontro-
wersyjnym. Jeżeli jest się kon-
trowersyjnym, sława szybko 
się pojawi. Pojawi się jednak 
niestety również i nienawiść  
– przyznał Długozima. 

Warsztaty z przyszłością 

Ferie z YouTube to, jak się oka-
zuje, nie koniec internetowych 

zajęć w legionowskiej biblio-
tece. Mają one być bowiem 
wstępem do realizacji cyklicz-
nych youtubowych warsztatów.  
– To będzie trzymiesięczny 
kurs dla tych, którzy chcą zo-
stać sławnymi youtuberami  
i w przyszłości zarabiać na tym 
jakieś pieniądze. Prawdopo-
dobnie ruszy już w lutym. Są-
dząc po zainteresowaniu, jakim 
cieszy się akcja Zima w Mieście, 
nie będziemy mieli żadnych 
problemów, żeby skomple-
tować jedną lub dwie grupy  
– powiedział dyr. MBP. I kto wie, 
może po zakończeniu kursu  
w Legionowie będziemy mieli 
jakiegoś sławnego youtu-
bera? A jeśli nie, to dzięki 
niemu młodzi legionowianie 
zdobędą przynajmniej wie-
dzę, która sprawi, że zamiast  
YouTube’em, zaczną być może 
swoją przygodę z filmem lub 
telewizją. 

 Rafał Michałowski 

Od pewnego czasu daje się zauważyć wyraźny wzrost 
zainteresowania szkolnictwem zawodowym. Wiadomo 
jednak, że tego typu szkoły nie mogą skutecznie 
kształcić młodzieży w oderwaniu od rynku pracy. Stąd 
też projekt „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną 
do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim 
rynku pracy”, realizowany wspólnie przez Urząd Miasta 
Legionowo, Starostwo Powiatowe w Legionowie oraz 
Towarzystwo Amicus. 

– Wiemy doskonale, że dla 
wielu młodych ludzi, którzy 
trafiają dopiero na rynek pra-
cy, bardzo dużym problemem 
jest znalezienia takiej pracy, 
która byłaby dla nich atrakcyj-
na i dawałby im satysfakcję.  
Z drugiej natomiast strony ma-
my pracodawców, dla których 
problemem jest znalezienia 
wykwalifikowanej kadry, która 
może nie ma doświadczenia, 
ale ma wykształcenie kierun-

kowe. Tego typu projekty, spo-
tkania i konferencje przybliżają 
nas do tego, żeby zacieśniała 
się współpraca między praco-
dawcami a sferą edukacji w na-
szym mieście – przyznał Piotr 
Zadrożny, zastępca prezydenta 
Legionowa. 
 
W ramach realizacji projektu 
w 2017 roku zorganizowano 
cztery konferencje poświęco-
ne współpracy edukacji i rynku 

pracy. Tema-
tem i zarazem 
głównymi bo-
haterami ostat-
niego, zorgani-
zowanego jesz-
cze w grudniu 
spotkania, byli 
rodzice, jako 
osoby mające 

bardzo duży wpływ na wybo-
ry swoich dzieci odnośnie ich 
ścieżki zawodowej. – Cel tego 
projektu jest oczywiście ta-
ki, żeby młodzież była dobrze 
przygotowana do podejmowa-
nia decyzji o wyborze ścieżki 
edukacyjnej i zawodu, żeby 
dostrzegała rynek pracy po-
wiatu legionowskiego i umiała 
umieścić tę ofertę w swoich 
zamiarach i w końcu, żeby 
edukacja i rynek pracy współ-
pracowały ze sobą po to, aby 
uczniów jak najlepiej przygo-
tować i żeby dobrze znali ten 
rynek i podejmowali świadome 
decyzje – powiedziała Elżbieta 
Tołwińska-Królikowska z Towa-
rzystwa Amicus. 
 
O konieczności ścisłej współ-
pracy szkół i pracodawców 
mówił też gość specjalny gru-
dniowej konferencji, Kuba Gie-
drojć z Konfederacji Lewiatan. 
– Nie można tego jednak przy-
gotować autonomicznie. Nikt, 
kto kształtuje rynek edukacji, 
sam sobie nie wymyśli czego 
potrzebuje biznes, a biznes nie 
jest powołany po to oraz nie ma 
takich środków i możliwości, 
żeby samemu kształcić sobie 

pracowników. Poza tym to jest 
kosztowne. Ta współpraca jest 
więc konieczna. Cała Europa 
Zachodnia to już widzi i wszę-
dzie następuje zwrot w kierun-
ku kształcenia zawodowego – 
przyznał. Dwie placówki zawo-
dowe działające na terenie po-
wiatu, czyli Powiatowy Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Jerzego Siwińskiego w Legiono-
wie oraz PZSP im. Włodzimie-
rza Wolskiego w Serocku, nie 
tylko doskonale to rozumieją, 
ale też skutecznie udaje im się 
wychodzić naprzeciw oczekiwa-
niom pracodawców. – To widać 
chociażby po naborze. W tym 
roku jest on nawet lepszy niż 
w poprzednich latach i widać, 
że młodzież coraz chętniej wy-
biera ścieżkę przygotowania do 
zawodu zamiast edukacji ogól-
nej w liceum ogólnokształcą-
cym. Widząc też to, jak szkoły 
współpracują z lokalnymi pra-
codawcami, myślę, że potrafią 
przedstawić atrakcyjną ofertę, 
dzięki której uczniowie znajdą 
swoje miejsce na rynku pracy 
– podsumowuje Elżbieta Toł-
wińska-Królikowska. 

 RafaM

Oczy z wieży
Pod koniec 2017 roku w leśnictwie Białobrzegi  
została zakończona inwestycja polegająca na budowie 
przeciwpożarowej wieży obserwacyjnej. Ma ona  
43,8 m wysokości i jest wyższa prawie o 13 m od 
poprzedniego obiektu, który służył wczesnemu 
wykrywaniu pożarów w lesie.
Starą wieżę wzniesiono na przełomie lat 70. i 80. i nie spełniała 
ona już swoich zadań,      m.in. ze względu na niewystarczającą  
– liczącą około 31 m – wysokość, która uniemożliwiała obser-
wację całego wyznaczonego terenu. Rozbiórka starego obiektu 
odbyła się 12 grudnia. Przed wzniesieniem nowej wieży koniecz-
ne było wybudowanie nowych fundamentów, ułożenie kostki 
brukowej oraz ogrodzenie otaczającego ją terenu.
 
Wieża ma konstrukcję stalową kratową i jest na niej obsadzo-
ny stelaż służący do zamontowania kamery. Podstawę wieży 
stanowi trójkąt o boku 4,5 m. Nowy punkt obserwacyjny ma 
służyć głównie w okresie zagrożenia pożarowego, trwającego od 
1 marca do 30 września, do wczesnego wykrywania pożarów. 
Budowa wieży została współfinansowana ze środków UE.
 
Na terenie powiatu legionowskiego funkcjonuje również druga 
wieża przeciwpożarowa. Znajduje się ona w Poniatowie w gminie 
Wieliszew. Część terenu powiatu legionowskiego monitorowa-
na jest też z wieży usytuowanej w Pomiechówku w powiecie 
nowodworskim.
 Marek Karpowicz/zig

Coś dla uczniów z zawodu



7WYDARZENIAMIEJSCOWA na weekend, tel. 515 267 766, fax 22 774 11 77 CZWARTEK 25 stycznia 2018

O krok od tragedii – to sformułowanie wyjątkowo często jest 
stosowane przy wielu medialnych doniesieniach. Jednak w tym 
przypadku nie ma w jego wykorzystaniu żadnego nadużycia.  
W sobotę (20 stycznia) jedna z mieszkanek Legionowa zatruła się 
tlenkiem węgla i trafiła do szpitala. Strażacy jak co roku apelują  
o ostrożność i informują o tym, jak ustrzec się „cichego zabójcy”. 
Zgłoszenie o zatruciu tlenkiem węgla 
u mieszkanki jednego z domów przy 
ul. Srebrnej w Legionowie wpłynęło 
do legionowskiej straży pożarnej 
po godzinie 20.00. Gdy ratownicy 
przybyli na miejsce, kobieta była 
nieprzytomna i leżała na podłodze 
w łazience. Została ona przekaza-
na załodze pogotowia ratunkowego, 
która natychmiast przetransporto-
wała ją do szpitala. W domu znajdo-
wały się jeszcze cztery inne osoby, 
które od razu wyprowadzono na 
zewnątrz budynku. Nic poważnego 
im się na szczęście nie stało. Stra-
żacy przy pomocy specjalistycznych 
czujników sprawdzili stężenie tlen-
ku węgla w łazience. Wynosiło ono  
170 ppm. Powodem pojawieniu 
się czadu był prawdopodobnie nie-
sprawny przepływowy podgrzewacz 
wody. Po przewietrzeniu pomiesz-
czeń strażacy jeszcze raz dokonali 
pomiarów. Tlenku węgla już nie wy-
kryto.

Sobotnie zatrucie czadem było już 
trzecim, które w tym sezonie grzew-
czym odnotowano na terenie powiatu 
legionowskiego. Na szczęście żadne  
z nich nie skończyło się tragicznie.  
W skali całego kraju dane są jednak 
zatrważające. Jak wynika ze statystyk 
prowadzonych przez Państwową Straż 
Pożarną, w ubiegłym roku w wyniku 
pożarów i zatruć tlenkiem węgla do 
szpitala trafiło 7414 osób. 50 to nato-
miast ofiary śmiertelne czadu. 
 
Najskuteczniejszym sposobem na 
wykrycie tlenku węgla jest czujka, 
które głośnym alarmem ostrzeże 
nas przed trującym gazem. Jest ona 
prosta w montażu, a jej koszt to około  
80 - 100 złotych. Systematycznie 
trzeba też przeprowadzać kontrole 
techniczne przewodów kominowych 
i wentylacyjnych. Należy również czę-
sto wietrzyć pomieszczenia, w których 
odbywa się proces spalania (kuchnie 
i łazienki wyposażone w termy gazo-

we) oraz użytkować tylko urządzenia 
sprawne technicznie. Przy wymianie 
okien należy natomiast sprawdzić ich 
wentylację, ponieważ nowe są bardziej 
szczelne w stosunku do tych wcześniej 
stosowanych w budynkach.
 
Do najczęściej popełnianych błędów, 
które mogą kosztować życie, należy: 
zasłanianie kratek wentylacyjnych  
i otworów nawiewnych, brak cyklicz-
nych przeglądów urządzeń grzew-
czych oraz przewodów dymowych  
i wentylacyjnych, samodzielne insta-
lowanie przewodów grzewczych bez 
fachowej opieki czy bagatelizowanie 
pierwszych objawów podtrucia tlen-
kiem węgla. Zaniepokoić powinny 
nas: duszności, bóle i zawroty gło-
wy, nudności, wymioty, oszołomie-
nia, osłabienia, przyspieszenie rytmu 
serca czy oddychania. Ich przyczyną 
może być właśnie ulatniający się tle-
nek węgla. W takich sytuacji należy 
natychmiast przewietrzyć pomiesz-
czenie, w którym przebywamy i nie-
zwłocznie zasięgnąć porady lekarza.   
 
Pamiętajmy, tlenek węgla jest gazem 
bezbarwnym i bezwonnym. 

 RafaM

– Prokuratura Rejonowa w Legionowie prowadzi śledztwo  
w sprawie przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków 
przez funkcjonariuszy publicznych w osobach urzędników Urzędu 
Gminy Jabłonna – informuje Katarzyna Ryniewicz-Smela, zastępca 
prokuratora rejonowego w Legionowie. Śledztwo dotyczy braku działań 
wynikających z ekspertyzy technicznej budynku Przedszkola Gminnego 
w Chotomowie i tym samym działania na szkodę interesu publicznego.

Zawiadomienie do prokuratury zostało 
złożone przez mieszkańców i to na ich 
wniosek wszczęła ona śledztwo o czyn  
z art. 231 § 1 Kodeksu karnego.  
– Śledztwo wszczęto w dniu 11 grud-
nia 2017 roku, a zatem pozostaje ono 
na początkowym etapie. Aktualnie 
wykonywane są czynności zlecone 
przez prokuratora. Decyzja w kwestii 
merytorycznego zakończenia śledztwa 
będzie możliwa po zgromadzeniu cało-
ści materiału dowodowego – informuje 
Katarzyna Ryniewicz-Smela. 
 
Na początku grudnia zawiadomienie 
do prokuratury złożyli także radni Ar-
kadiusz Syguła i Witold Modzelewski. 
Dotyczyło ono podejrzenia popełnienia 
przestępstwa przez funkcjonariusza 
publicznego Jarosław Chodorskiego, 
wójta gminy Jabłonna, polegającego 
na niedopełnieniu obowiązków po-
przez niepodjęcie działań wynikają-

cych z ekspertyzy technicznej budynku 
przedszkola, czym – według radnych  
– działał na szkodę interesu publicz-
nego, doprowadzając do powstania 
szkody w majątku gminy Jabłonna  
i narażenia na ryzyko utraty zdrowia  
i życia osób przebywających w przed-
szkolu.

W uzasadnieniu zawiadomienia czy-
tamy, że wójt przez ponad 5 miesięcy 
zatajał fakt otrzymania ekspertyzy 
technicznej budynku przedszkola, nie 
informował mieszkańców o zagroże-
niach związanych z użytkowaniem 
obiektu, ani nie podjął żadnych dzia-
łań zabezpieczających poprzez zle-
cenie wykonania niezbędnych robót 
budowlanych w celu poprawy stanu 
technicznego budynku.

 Daniel Szablewski 
 www.JablonnaDlaMieszkancow.pl  

Prokurator  
w przedszkolu

Cichy zabójca  
zaczaił się na Srebrnej

Jeszcze w latach 90. na III Parceli tylko 
nieliczne drogi były utwardzone,  
a większość stanowiły drogi gruntowe.  
Nie było kanalizacji i sieci wodociągowej, 
 o chodnikach nie wspominając.  
20 lat później nie ma problemu z dostępem 
do mediów, każdego roku powstają nowe 
nawierzchnie dróg. Dużo będzie działo się 
także w 2018 roku.

– Mieszkańcy naszej dzielnicy słusznie zwraca-
ją się z apelami o utwardzenie kolejnych od-
cinków dróg, zarówno do urzędu miasta, jak  
i do mnie, jako do radnego. Mogę śmiało powie-
dzieć, że problem jest stopniowo rozwiązywa-
ny. W poprzednich latach skupiliśmy się na do-
starczeniu mediów do poszczególnych ulic, a na 
obecnym etapie zajmujemy się utwardzeniem 
kolejnych dróg – mówi radny Marcin Smogo-
rzewski. I na potwierdzenie tych słów dodaje:  
– W tegorocznym budżecie miasta zaplano-
wano projekt i przebudowę dróg: Sikorskiego, 

Niklowej, Gawryszewskiego, Al. Róż, Orzecho-
wej i Wroniej.

Na projekt i przebudowę ul. Sikorskiego, na odcin-
ku od Wardenckiego do Olszankowej, zaplanowa-
no 277 tys. zł. Na Niklową 400 tys. zł, a na Gaw-
ryszewskiego 750 tys. zł. Prawie milion złotych 
będzie natomiast kosztowała przebudowa Al. Róż 
na odcinku od Al. Legionów do Orzechowej oraz 
samej ulicy Orzechowej. Przebudowa Wroniej to 
kolejne pół miliona złotych. – W kilkuletnim planie 
przygotowanym na mój wniosek postaramy się 
dokończyć prace związane z poprawą warunków 
drogowych – mówi radny Smogorzewski, doda-
jąc, że nie zapomina także o bezpieczeństwie na 
drogach. – Poza nowym, bezpiecznym przejściem 
dla pieszych na ulicy Mireckiego będę dążył do po-
prawy bezpieczeństwa w okolicach przejść dla pie-
szych przy cmentarzu – obiecuje samorządowiec.

W tym roku na III Parceli powstaną także urzą-
dzenia rekreacyjne przy ul. Targowej. 
 AnKa

Inwestycyjny 
boom  
na III Parceli

Początek roku to dobry czas na 
podsumowania. Spółka KZB Legionowo 
pośród wielu zadań zajmuje się także 
zarządzaniem nieruchomościami. Rok 2018 
rozpoczęła intensywnie. W katalogu ma 
już 36 nieruchomości, którymi zarządza. 
Należą one do wspólnot mieszkaniowych. 
KZB Legionowo Sp. z o.o. zarządza nieruchomo-
ściami, w skład których wchodzi ponad 1200 lokali 
o łącznej powierzchni użytkowej ok. 60 000 m2. 
W ubiegłym roku spółka przejęła w zarząd kolejne 
nieruchomości: przy ul. Przemysłowej 6 (21 lokali), 
1. Dywizji Zmechanizowanej 16 (33 lokale) oraz 
Wspólnotę Mieszkaniową „Projekt Park Legionowo” 
przy ul. Mickiewicza 25 i 27 (114 lokali). 

W połowie lutego rozpoczną się pierwsze zebrania 
ze wspólnotami. W chwili obecnej przygotowywane 
są sprawozdania finansowe, które właściciele lokali 
otrzymają przynajmniej na siedem dni przed termi-
nem zebrania. – W naszej działalności zarządczej 
spółka kieruje się przede wszystkim zasadą ochro-
ny interesów właścicieli lokali, realizacją uchwał 
wspólnoty mieszkaniowej oraz zapewnieniem 
stałej współpracy z zarządami wspólnot – mówi 
prezes KZB Irena Bogucka. – Jako największy  

w mieście zarządca nieruchomości posiadamy no-
wą siedzibę z salą konferencyjną, w której odbywa-
ją się zebrania poszczególnych wspólnot. Fachową 
obsługę zapewnia doświadczona i wykwalifikowa-
na kadra pracowników, wśród których znajduje się  
5 osób posiadających zawodową licencję zarządcy 
nieruchomości oraz 3 osoby mające uprawnienia  
w zakresie nadzoru robót budowlanych. System roz-
liczeń finansowych wspólnot mieszkaniowych oparty 
jest na nowoczesnym programie komputerowym 
Perseus, umożliwiającym każdemu właścicielowi 
lokalu internetowy dostęp do własnych kartotek 
rozrachunkowych – mówi prezes KZB Legionowo.

Warte podkreślenia jest także to, że KZB Legiono-
wo zapewnia wspólnotom mieszkaniowym pełną 
obsługę prawną, świadczoną przez radcę prawnego 
zatrudnionego przez spółkę, roczne i pięcioletnie 
przeglądy budowlane wykonywane przez pracow-
ników spółki posiadających uprawnienia budowla-
ne, dostęp do sal na potrzeby zebrań w budynkach 
szkół i przedszkoli stanowiących własność spółki.  
W specjalnej ofercie dla nowo pozyskanych wspól-
not mieszkaniowych znajduje się niezmienność 
wynagrodzenia zarządcy w ciągu pierwszych 5 lat 
współpracy.
 AnKa

Po pierwsze, interes 
właścicieli

miejski radny

Marcin Smogorzewski
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DAM PRACĘ
 ■ KIEROWCA C+E KRAJ  
608 449 030
 ■ Zatrudnimy do sprzątania obiektu 
C-r Białołęka w Warszawie  
ul. Światowida 17. Oferujemy 
12,00 zł netto za godzinę. Kontakt 
telefoniczny Jacek 606 961 660.

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

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

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

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

KZB Legionowo Sp. z o.o. poszukuje pracownika 
na stanowisko nauczyciela w przedszkolu  
„Wesołe Sówki” w wymiarze ½ etatu,  
z wykształceniem wyższym I lub II stopnia  
o kierunku pedagogika przedszkolna.

Na kandydatów oczekujemy w poniedziałek 29 stycznia 2018 r.  
o godzinie 12.30 w siedzibie KZB Legionowo Sp. z o.o.   

przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, parter, sala obsługi klienta.

Prosimy o przyniesienie ze sobą CV.
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USŁUGI
 ■ CYKLINOWANIE UKŁADANIE  
507 603 653 
 ■ 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

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości gruntowej  
oraz wynajem budynku biurowo-magazynowego w obr. ew. 70,  działka nr 3/29,  ul. Sikorskiego 11 w Legionowie

1. Opis nieruchomości

A. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości gruntowej 
położonej w Legionowie, przy skrzyżowaniu ulic ul. Szarych Szeregów  
i ul. gen. Wł. Sikorskiego (obręb: 70, dz.ew. 3/29) będącej w użytkowaniu 
wieczystym spółki KZB Legionowo Sp. z o.o. 
B.  Przedmiotem przetargu jest najem nieruchomości budynkowej 
położonej w Legionowie, przy skrzyżowaniu ulic ul. Szarych Szeregów  
i ul. gen. Wł. Sikorskiego (obręb: 70, dz.ew. 3/29) będącej w użytkowaniu 
wieczystym spółki KZB Legionowo Sp. z o.o. 
Działka nr 3/29 położona jest w Legionowie, nieopodal północnej 
granicy miasta. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi siedziba 
Starostwa Powiatowego oraz zabudowa przemysłowo-składowa. 
Dojazd ulicami o nawierzchni asfaltowej. Lokalizację nieruchomości 
należy ocenić jako dobrą. Kształt działki gruntu nieregularny, 
wielobok. Ukształtowanie terenu korzystne, teren w miarę płaski. Stan 
zagospodarowania: działka zabudowana budynkiem użytkowym,  
w części ogrodzona, na terenie nieruchomości znajdują się także drogi  
i place utwardzone. 
Budynek biurowo-magazynowy – wolnostojący, parterowy, 
niepodpiwniczony. Zrealizowany w technologii tradycyjnej, 
uprzemysłowiony, murowany z cegły wapienno-piaskowej, nieotynkowany. 
Przykryty stropodachem betonowym krytym papą. Stolarka okienna 
drewniana, stolarka wewnętrzna płycinowa, drzwi wejściowe do budynku. 
Wyposażenie w instalacje techniczne: wodociągowa, kanalizacyjna, 
centralnego ogrzewania, elektryczna, telekomunikacyjna. 
Dla nieruchomości prowadzona jest jest przez Sąd Rejonowy  
w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze 
WA1L/00065250/3.
2. Cena wywoławcza
I. Część terenu oznaczona na mapie kolorem zielonym Nr 1  
– pow. 3.382,46 m² – 2.705,97 zł netto/miesięcznie (słownie: dwa tysiące 
siedemset pięć złotych 97/100 netto) 
II. Część terenu oznaczona na mapie kolorem różowym Nr 2  
– pow. 5.744,54 m² – 4.595,63 zł netto/miesięcznie (słownie: pięć tysięcy 
siedemset czterdzieści cztery złote 63/100 netto)
III. Budynek oznaczony na mapie kolorem niebieskim Nr 3 – pow.  
136,30 m² wraz z terenem pod budynkiem o pow. 225 m² – 1.397,16 zł 
netto/miesięcznie (słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt siedem 
złotych 16/100). 
Do ww. ceny wywoławczej  należy doliczyć podatek VAT w aktualnie 
obowiązującej wysokości. 
3. Wysokość postąpienia.
I. Część terenu oznaczona na mapie kolorem zielonym Nr 1  
– postąpienie nie może być mniejsze niż 100,00 netto.
II. Część terenu oznaczona na mapie kolorem różowym Nr 2  
– postąpienie nie może być mniejsze niż 100,00 netto.
III. Budynek oznaczony na mapie kolorem niebieskim Nr 3 – postąpienie 
nie może być mniejsze niż 50,00 netto.

4. Obciążenia nieruchomości oraz zobowiązania, których 
przedmiotem jest nieruchomość.
Nieruchomość  jest obciążona służebnością przesyłu.
Dział III księgi wieczystej nr WA1L/00070211/6 zawiera następujący wpis:
„Służebność przesyłu ustanowiona na użytkowaniu wieczystym 
działki gruntu o numerze ewidencyjnym 3/29, obszaru 0,9352 ha, 
położonej w Legionowie, przy ul. Szarych Szeregów, polegająca na 
prawie zainstalowania sieci kablowej sn - 15kv oraz światłowodu 
wraz z prawem dostarczania i przesyłu energii elektrycznej, ich 
przebudowy oraz rozbudowy, a także całodobowego dostępu  
w celu wykonywania czynności związanych z remontami, naprawami, 
modernizacją, eksploatacją, konserwacją, odbudową i odnową wyżej 
wymienionej infrastruktury, w celu zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń przesyłowych oraz zaniechaniu zabudowy  
i dokonywania nasadzeń w tym pasie gruntu, przy czym wykonywanie 
tego prawa ograniczone jest do pasa gruntu o szerokości 1 (jednego) 
m, długości 133,59 (sto trzydziestu trzech i 59/100) m i o powierzchni  
133,59 (trzydziestu trzech i 59/100) m2, wzdłuż przebiegu wyżej 
wymienionych sieci, usytuowanych na nieruchomości obciążonej 
zgodnie ze szkicem na mapie, która stanowi załącznik do aktu 
notarialnego, zgodnie z § 2 ust. 1 aktu notarialnego ustanowienie 
służebności przesyłu z dnia 22.12.2016 roku, nr rep. A 13794/2016”. 
Służebność została ustanowiona na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. w Legionowie.
Dział IV księgi wieczystej nr WA1L/00070211/6 wpisów nie zawiera. 
5. Termin i miejsce przetargu.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 
10 lat nieruchomości gruntowej oraz wynajem budynku biurowo-
magazynowego w obr. ew. 70,  działka nr 3/29, ul. Sikorskiego 11  
w Legionowie odbędzie się w dniu 5 lutego 2018 r. o godz. 
12.00 w siedzibie KZB Legionowo Sp. z o.o. w Legionowie,  
ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, parter, Sala Obsługi.
6. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia.
Wadium ustala się w wysokości: 
I. Część terenu oznaczona na mapie kolorem zielonym Nr 1 – 2.700,00 zł 
(słownie: dwa tysiące siedemset złotych)
II. Część terenu oznaczona na mapie kolorem różowym Nr 2 – 4.500,00 zł 
(słownie: cztery tysiące pięćset złotych) 
III. Budynek oznaczony na mapie kolorem niebieskim Nr 3 – 1.300,00 zł 
(słownie: jeden tysiąc trzysta złotych)
W przetargu ( licytacji ) mogą wziąć udział oferenci, jeżeli wpłacą wadium 
na rachunek bankowy KZB Legionowo Spółka z o.o. prowadzony przez 
ING Bank Śląski O/Legionowo, nr 73105010121000000502411663 
najpóźniej w dniu 31 stycznia 2018r. do godziny 15:00, przy czym liczy 
się data i godzina wpływu na konto KZB Legionowo Sp. z o.o.
Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres  
10 lat nieruchomości gruntowej oraz wynajem budynku biurowo 
magazynowego w obr. ew. 70,  działka nr 3/29,  ul. Sikorskiego 11  
w Legionowie będzie odbywał się na podstawie stosownego 
regulaminu. 

Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie 
na okres 10 lat nieruchomości gruntowej oraz wynajem budynku 
biurowo-magazynowego w obr. ew. 70,  działka nr 3/29, ul. Sikorskiego 11 
w Legionowie  został opublikowany na stronie internetowej  KZB Legionowo 
Sp. o.o. : www. kzb-legionowo.pl pod linkiem: http://kzb-legionowo.
pl/images/przetargi/2018/sikorskiego11/regulamin_przetargu_
ustnego.pdf 
Bliższych informacji udziela: KZB Legionowo Sp. z o.o.,  
ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, 
- w sprawach formalno-prawnych: tel. 22 766 47 38,
- w sprawach technicznych: tel. 22 766 47 34.

 Prezes Zarządu
 Irena Bogucka
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  DYŻURY RADNYCH
        29 stycznia 2018 r. 

Marta Bogucka-Frańczak
Radna 

Rady Miasta Legionowo 
(okr. wyb. nr 23)

w godz. 1500-1630

Mirosław Pachulski
Wiceprzewodniczący

Rady Miasta Legionowo 
(okr. wyb. nr 13)

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

 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

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

Panu

Markowi Gortatowi
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Taty
Łączymy się w bólu po odejściu ukochanej osoby
Prezes oraz Pracownicy KZB Legionowo Sp. z o.o.

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

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

PSYCHOTERAPIA 
Halina Małgorzata  

Wilczyńska 
Gabinet Prywatny  

Legionowo 

tel. 506 791 261

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

Koledze

Henrykowi Dąbrowskiemu  
i Jego Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

Siostry
Łączymy się w bólu po odejściu ukochanej osoby
Prezes oraz Pracownicy KZB Legionowo Sp. z o.o.
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Odpowiem 
na każde
Wasze
pytanie!

Istnieje ponoć smutna życiowa reguła: kto ma 
farta w kartach, nie ma szczęścia w miłości. Jeśli to 
prawda, a pod pojęcie kart łapią się też te otwierane 
przez internetową przeglądarkę, o byciu przedmio-
tem adoracji powinienem chwilowo zapomnieć. Nie 
ma jednak co narzekać, gdyż e-maile, jakie ostatnio 
wpadły mi do skrzynki, są w stanie osłodzić nawet 
sercową posuchę. A pisują do mnie same szychy.

Jestem adwokatem Elorm Bernard Ganya. Wysy-
łam przypomnienie w sprawie przedsięwzięcia, które 
chcialbym z toba poradzic. Mój ostatni klient, który 
zmarl na smiertelny wypadek samochodowy z ro-
dzina w drodze do pobliskiego kraju, pozostawiając 
w banku ogromna kwote (5,7 mln dolarów USD), 
Am kontaktujac się z Toba maja to samo nazwisko 
Z moim ostatnim klientem, aby pomóc mi uzyskac 
ten fundusz na swoim koncie bankowym bez za-
dnego problemu. Ale badz spokojny, ze wszystko 
jest legalne i wolne od ryzyka. „Bądź spokojny”? 
Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, mając w kiesze-

ni taaaaką kasę! I widoki na większą. Uświadomił 
mi to inny klawy „lojer”. Jestem prawnikiem Kel-
ly Brown, pełnomocnikiem do mojego późnego 
klienta, który zmarł w katastrofie samochodowej 
z rodziną podczas podróży do kraju i otrzymałem 
mandat z jego banku, aby dostarczyć najbliższego 
krewnego swojego funduszu (USD 13 580 000). Po 
nieudanych próbach odnalezienia krewnych posta-
nowiłem skontaktować się z Tobą. No to przytulę 
już ponad dwie dychy – ekstra! Tym bardziej, że 
sprawę ma do mnie także barrister Pierre Atkins. On 
też donosi o familii, która zaliczyła dzwon „w drodze 
do pobliskiego kraju”. A do raju 9 baniek baksów nie 
weźmie… Kontaktując się z Tobą o tym, że masz 
to samo nazwisko Z moim ostatnim klientem, aby 
pomóc mi uzyskać ten fundusz na swoim koncie 
bankowym bez żadnego problemu. Stary, no pro-
blem, pomogę! Ale w drogę do pobliskiego kraju za 
żadne skarby nie ruszę – zbyt duże ryzyko wypadku. 

pod(...)słuchane
Rotacja kadr to w każdej firmie nor-
malka. Ów proces, choć oczywiście 
w różnym natężeniu, zachodzi także 
w legionowskim ratuszu. Komplet-
nie wstrząśnięci, aczkolwiek nie za 
zbytnio zmieszani, zmuszeni je-
steśmy donieść, że ze służbą pod 
panem prezydentem pożegnała się 
właśnie pani Ewa, odpowiadająca za 
odpowiadanie na zadawane przez 
mieszkańców pytania. Gdyby ktoś 
przypadkiem nie wiedział, to piękne 
ucieleśnienie cnót wszelakich ciała 
wprawdzie nie posiadało, miało za 
to niezmierzone pokłady cierpliwo-
ści, pozwalające bez znudzenia do 
znudzenia powtarzać to samo. Nie-
stety, z biegiem czasu zaczepiało ją 
via komputer coraz mniej petentów 
i stało się jasne, że niedotykalską 
Ewcię należy etatowo zredukować. 
Jak ta była już miejska urzędniczka 
odebrała utratę zajęcia, nie wiemy. 
Tak czy siak, przeszła do historii.  
I trąci wirtualną myszką.  

Ciekawych rzeczy dowiedzieliśmy się 
w trakcie traktujących o bezpieczeń-
stwie „korków” dla rodziców tudzież 
tych, co dopiero nad becikowym pra-
cują. Choćby w temacie znaczenia, 
jakie dla użyteczności fotelika samo-
chodowego ma jego… kolor. Samemu 
małolatowi barwa owego mebla wisi, 
rzecz jasna, kalafiorkiem. Już prędzej 
zwracają na nią uwagę jego starzy, 
dopasowując odcień do tapicerki 
swej gabloty. W tym przypadku chodzi 
wszak o sprawę znacznie ważniejszą, 
bo po ludziach chodzą, jak wiadomo, 
wypadki. Zwłaszcza tych, którzy jeż-
dżą. Więc jeśli już ktoś zaliczy po dro-
dze zbędny przystanek i w wysiadce 
muszą pasażerom pomóc strażacy, 
wtedy kolor mobilnego siedzonka 
odgrywa kluczową rolę. Zasada jest 
taka: im jaśniejszy i jaskrawszy, tym 
lepiej – bo łatwiej ratownikom zoba-
czyć, czy w środku jest jakieś bejbi. 
Warto o tym pamiętać – na wszelki 
wypadek.     
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Dzisiejsze osiedle Kozłowka 
to już nie to samo miejsce 
co jeszcze kilkanaście lat te-
mu. Zmiana jego wizerunku 
rozpoczęła się równo 10 lat 
temu, kiedy Urząd Miasta 
Legionowo wspólnie z Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej i Ca-
ritasem zaczęli realizować tak 
zwany Projekt Kozłówka.

Gdy na początku 2008 roku 
projekt ruszał, na Kozłówce 
mieszkało ponad pięćset osób. 
Spora część z nich to byli lu-
dzie długotrwale bezrobotni, 
żyjący z zasiłku lub zapomogi 
z Ośrodka Pomocy Społecz-
nej. Nie brakowało tam też 
miłośników spożywania alko-
holu. – Nie możemy dopuścić 
do takiej sytuacji, że ci ludzie 
zostaną całkowicie wyklucze-
ni ze społeczeństwa – mówił 
wówczas naszej redakcji Ma-
rek Niewiadomski, kierownik 
legionowskiego Caritasu. – Na-
szym zadaniem jest zaktywi-

zowanie tych ludzi, tak aby mo-
gli stanąć na własnych nogach  
i zacząć normalnie żyć – dodał. 
Pierwszym etapem realizacji 
projektu było zdiagnozowanie 
głównych problemów osiedla  
i potrzeb jego mieszkańców.  
– Zastanawiamy się, którą 
grupą społeczną zająć się  
w pierwszej kolejności. Myśli-
my, że rozpoczniemy od roz-
wiązania problemu bezrobot-
nych matek i ich dzieci – mó-
wiła Anna Brzezińska, dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Legionowie.  
 
Najmłodszymi mieszkańcami 
osiedla zajęło się caritasowe 
ognisko wychowawcze. W po-
moc zaangażował się również 
Miejski Ośrodek Kultury, który 
prowadził z nimi zajęcia arty-
styczne oraz – istniejący jesz-
cze wówczas – Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, który zadbał 
o rozwój sportowy młodych 
mieszkańców Kozłówki. Dla 

ich matek przygotowano nato-
miast kursy i szkolenia mające 
ułatwić im znalezienie atrakcyj-
nego zatrudnienia. – OPS nie 
jest urzędem pracy. Nie mo-
żemy więc zagwarantować, że 
znajdziemy dla nich pracę. Mo-
żemy jedynie nauczyć ich, jak 
zachowywać się na rozmowie 
kwalifikacyjnej, jak pisać C.V. 
oraz zorganizować dla nich roz-
mowy z psychologiem, które 
miałyby podnieść ich poczucie 
własnej wartości – tłumaczyła 
nam Anna Brzezińska. W kolej-
nych etapach planowano m.in. 
pomoc osobom uzależnionym. 

„Projekt Kozłówka” to nie była 
jednak tylko praca z ludźmi, ale 
także zmiana wizerunku same-
go osiedla. Wybudowano tam 
kolejne budynki mieszkalne 
oraz – w ramach programu re-
witalizacji miasta – wykonano 
wiele inwestycji poprawiają-
cych tamtejszą infrastruktu-
rę. I to przyniosło efekty. 

Waldek Siwczyński

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

Droga redakcjo!
Mam koło sześćdziesiątki. Jestem normalną szarą 

kobietką. W życiu miałam tylko jednego mężczyznę  
– męża. Do tej pory. Co się zmieniło? Chciałam 
napisać list do kobiet podobnych do mnie, które przez 
całe życie były zaniedbywane. Żeby coś zrobiły ze 
swoim życiem i obudziły się.

Całe życie przekonywano mnie, że miejsce 
kobiety jest w kuchni, że jest przy mężu, że nie ma 
prawa głosu. Nie narzekałam. Miałam dobre życie. 
Gotowałam, prałam, sprzątałam. Mąż zawsze miał 
pierwszy głos. Ja siedziałam w domku przy dzieciach, 
on pracował i bawił się na bankietach. Bywały dni, 
że lubiłam kiedy wyjeżdżał na delegacje. W domu 
było cicho, porządek, mogłam spokojnie odpocząć i 
mogłam robić to co chciałam. Przy nim nigdy nie można 
było siąść. Podaj, podnieś, pozamiataj. Nasze życie 
intymne nigdy nie było rewelacyjne. Teraz to wiem. 
Niechętnie przytulałam się do męża. Matka mówiła, 
że to obowiązek i żona powinna być posłuszna. Nie 
tłumaczyła nic dokładnie. Dawniej nie było zwyczaju 
rozmawiania o takich rzeczach. Matka wstydziła się 
powiedzieć mi o miesiączce a co dopiero o seksie. 

Urodziłam troje dzieci. Nawet 
wtedy nic się nie zmieniło. Byłam 
ciągle zmęczona i zapracowana. 
Mężczyźni, którzy twierdzą, że praca w domu to nie 
praca to idioci. Nie miałam ochoty na seks. Po całym 
dniu harówki miałam dość. Mąż przychodził, robił 
sobie dobrze i szedł spać. Nic nowego. Wątpliwości 
zgasił nawet ksiądz. Na spowiedzi tłumaczył mi, że 
rola matki i żony jest bardzo ważna i żebym piekła 
częściej ciasto dla męża a dzieci surowo wychowywała 
w bojaźni bożej. Myślałam, że tak ma być.

Co się zmieniło? Ja. Ja się zmieniłam. Po tych 
wielu latach ciężkiej pracy, zaczęłam mieć problemy 
ze zdrowiem. Lekarze, rehabilitacja, leczenie,  
w końcu wyjazd do sanatorium. Trzymałam się  
z boku. Wystraszona, samotna, nieszczęśliwa. 
Podczas jednego z wieczorów poznałam grupę 
przyjaciół. Grali w karty, chodzili na spacery, na tańce. 
Bawili się i śmiali. Zazdrościłam im. Chciałam być 
jak oni. Wtedy poznałam Waldemara. Miły, czuły, 
delikatny, zawsze całował mnie w dłoń na powitanie 
i zaglądał 

w oczy. 

Zawsze miał dobre słowo. Nie wiem jak to się stało. 
Może za dużo o jeden kieliszek wiśniówki, może. 
Straciłam głowę. Pewnego wieczoru odprowadził mnie 
do pokoju i został na noc.

Rankiem siadłam na łóżku i zaniosłam się płaczem. 
Łkałam przez godzinę albo dłużej. Płakałam nad swoim 
życiem. Nad straconymi latami. Nigdy nie przeżyłam 
czegoś takiego z moim mężem. Teraz wiem, że 
traktował mnie jak gumową lalkę. Myślał tylko o swoich 
potrzebach. A ja trwałam przy nim i nie protestowałam, 
bo tak ma być bo dzieci są przecież, bo nie wypada.  
Tyle czasu zmarnowałam!

Nigdy nie jest za późno. Dzieci dorosły i każde ma 
swoje życie. Musiały zaakceptować moją decyzję. 
Nie było łatwo. Teraz spotykam się z Waldemarem. 
Odkrywam na nowo seks. Czytam o grze wstępnej 
o orgazmie, kupuję seksowne koszulki i nadrabiam 
czas. Czuję się jak młoda dziewczyna. Nieważne, że 

młodzi patrzą na mnie jakbym 
zwariowała. Teraz czuję, że żyję.

Spadło z pióra
Spadkowa masa i kasa

DEKADA ZMIAN 

gazeta@miejscowa.pl Listy do naszej "M" piszcie na adres: 
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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

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

 Budowa źródła ko-generacyjnego w postaci trzech silników gazowych oraz kotłowni gazowej na terenie 
ciepłowni miejskiej w Legionowie. 

 Od momentu uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej PEC „Legionowo” posiada 5 koncesji: 
wytwarzanie ciepła, przesył i dystrybucja ciepła, wytwarzanie energii elektrycznej, obrót energią elektryczną, 
dystrybucja energii elektrycznej. 

 Uruchomienie produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w skojarzeniu za pomocą 3 silników gazowych Caterpillar 
o łącznej mocy 6MW (3 x 2MW), spowodowało utworzenie pionu zarządzania energią.

 Produkujemy 6MW energii elektrycznej, 0,5 MW zużywamy na potrzeby własne, ok. 2 MW energii elektrycznej 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej dostarcza do odbiorców końcowych a pozostałą część sprzedaje na Towarowej 
Giełdzie Energii. 

 Pion ds. zarządzania energią obok pionu technicznego i finansowego jest najmłodszą komórką organizacyjną 
spółki. Został on utworzony wraz z uruchomieniem kogeneracji w 2016r do wykonywania ściśle określonych zadań, 
do których należy m.in. sprzedaż energii elektrycznej wyprodukowanej w procesie kogeneracji. 

 Oprócz tego zajmujemy się obsługą kontrahentów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Spółki w zakresie dostaw  
i rozliczeń energii elektrycznej, prowadzimy bilansowanie handlowe, nawiązujemy kontakty z nowymi odbiorcami. Oprócz 
tego prowadzimy rozliczenia handlowe kupowanego gazu, całą sprawozdawczość z działalności obrotu, dystrybucji energii 
elektrycznej. Odpowiadamy również za zawieranie transakcji niestandardowych dla energii elektrycznej i produktów 
powiązanych takich jak certyfikaty pochodzenia energii elektrycznej. Prowadzimy analizę otoczenia prawnego  dostosowując 
się do często zmieniających się przepisów branży energetycznej.
  
  Prezes Zarządu
  Narcyz Krzysztof Tokarski 

WYNAJEM POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
przy ul. Jagiellońskiej 13a w Legionowie

Informujemy, że KZB Legionowo Sp. z o.o. posiada 1 pomieszczenie biurowe  
w budynku przy ul. Jagiellońskiej 13a w Legionowie przeznaczone do wynajmu. 

Serdecznie zapraszamy notariuszy, komorników itp.

Kontakt: biuro KZB Legionowo Sp. z o.o., ul. marsz. J. Piłsudskiego 3
Kontakt: 22 766 47 38
e-mail: info@kzb-legionowo.pl

Pomieszczenie zlokalizowane jest I piętrze budynku, powierzchnia pokoju (pokój 
wynajmowany jest wraz z udziałem w części wspólnej budynku):
- pokój nr 11 – 15,11 m² + 2,27 m² (powierzchnia wspólna), RAZEM: 17,38 m².

MASAŻYSTKA POSZUKUJE 
SALONU W LEGIONOWIE  

DO WSPÓŁPRACY  
tel. 502-053-399 RE
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Uroczyste otwarcie w miejskim żłobku nowych sal terapeutycznych opisywaliśmy już szeroko  
w połowie grudnia. Dziś przyszedł czas na mały suplement w postaci obfitego plonu 
zdjęciowego. W przeciwieństwie do podopiecznych tej wyjątkowej placówki, płacz przy jego 
oglądaniu jest mile widziany. Ma się rozumieć, ze śmiechu. 

No to po maluchu!

 - Teraz zapraszam wszystkich gości na leżakowanie

 - Zaraz, zaraz, czy my nie za mało wzięłyśmy za ten występ?

- Panie ministrze, urzekły mnie pańskie skarpetki

 - Co to, to nie - piosenki dzieciom nie zaśpiewam!

 Parafian, również tych najmłodszych, 
zawsze warto mieć na oku

 - Nasz gość zdradził, że przy żłobie 
jest równie miło jak w żłobku

Piękno kwiatów potrafi zmiękczyć nawet najtwardszego faceta

W tak młodym wieku granie w kulki uchodzi jeszcze na sucho...
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Trochę zgrywu
z obiektywu

Jak widać, także w Legionowie da się robić odjazdowe zakupy
fot. red.

 Dziękują za 
przejrzystą prezentację 
projektu budżetu. Nawet 
ja ją zrozumiałem

Szymon Rosiak,  
przewodniczący Rady Powiatu 
Legionowskiego podczas dyskusji 
poprzedzającej głosowanie nad 
tegorocznym budżetem.

Żarty...

Pacjent zwraca się lekarza: 
- Panie doktorze, czy wyleczy mnie pan  
z bezsenności? 
- Oczywiście, ale najpierw musimy postawić 
diagnozę. A potem zlikwidować przyczynę. 
- Ale wie pan, będzie trudno. Żona jest bardzo 
przywiązana do naszych dzieci.

Przychodzi baba do lekarza: 
Lekarz pyta: - Pani mieszka w domu koło stadionu. 
Nie przeszkadza to pani? 
- NIE, NIE, NIE NIE NIE, NIE NIE NIE NIE, NIE NIE!

■ ■ ■
Jaś wraca do domu nad ranem. Ojciec staje w progu 
mieszkania i groźnie pyta o to, gdzie był całą noc. 
- Tato! Przeżyłem swój pierwszy raz! - odpowiada 
zadowolony z siebie Jasiek. 

Dumny ojciec bierze go pod ramie i mówi:  
- A to co innego, siadaj, napij się , zapal sobie...
- Drinka wypiję chętnie, papierosa też zapalę,  
ale usiąść, nie usiądę...

■ ■ ■
Rozmawiają dwie gaździny:
- A mój synalek to teroz studyjuje w takim 
uniwersytecie. To się tak nazywo ugryz. A może 
użarł... A, już wim! UJOT!

Horoskop
na nadchodzący

tydzień
RYBY

W tym tygodniu czekają cię szczę-
śliwe wydarzenia. Poczujesz się 
potrzebny i ważny, a ludzie będą ci 

sprzyjać. Ktoś może ułatwić ci załatwienie trud-
nej sprawy tylko dlatego, że cię lubi.

BARAN

Korzystaj z nowych możliwości  
i postaraj się zaprezentować otocze-
niu z jak najlepszej strony. W miłości 

nadchodzą dobre dni. W twoim związku zapa-
nuje więcej zgody i miłości.

BYK

Poświęć więcej czasu ukochanej 
osobie i zorganizuj romantyczny 
wyjazd. Jeśli jesteś samotny, to bę-

dziesz miał powodzenie u płci przeciwnej. Nowa 
znajomość może zakończyć się romansem.

BLIŹNIĘTA

W okolicznościach, które wydadzą 
ci się nieprzychylne, tkwi nowa 
szansa. Musisz ją dostrzec i wyko-

rzystać. Nie działaj pochopnie, nie ulegaj 
presji chwili. Kieruj się jasnymi zasadami.

RAK

W tym tygodniu postaraj się nie 
rzucać w oczy osobom, które mają 
do ciebie pretensje. Bądź skromny, 

nie chwal się osiągnięciami czy pieniędzmi. To 
przyniesie ci spokój i uchroni od sporów.

LEW

W tym tygodniu powinieneś zacho-
wać ostrożność. Wskutek lekko-
myślności lub lenistwa możesz 

zrazić do siebie osobę, na której ci zależy.  
W pracy przygotuj się do ważnego zadania.

PANNA

Odkryjesz swoje powołanie lub 
znajdziesz ścieżkę, którą chciałbyś 
podążać. Twoje opinie będą nieza-

leżne i rewolucyjne. Dyskutuj, ale nie staraj się 
zbyt mocno do nich przekonywać.

WAGA

Ktoś zarzuci ci, że wcale nie intere-
sujesz się jego sprawami. To może 
być przyjaciel lub inna bliska ci 

osoba, która próbuje nawiązać z tobą kontakt. 
Może zbyt dużo uwagi poświęcasz pracy?

SKORPION

W tym tygodniu będziesz miał tyle 
nowych spraw i zajęć, że nie na 
wszystkie wystarczy ci czasu. Ktoś 

poprosi cię o pomoc, a ty będziesz musiał zała-
twić coś na ostatnią chwilę.

STRZELEC

Nie ulegaj wszystkim żądaniom, nie 
bierz do siebie cudzych pretensji. 
Dzięki odwadze i wytrwałości po-

konasz trudności i dotrwasz do weekendu  
w dobrej formie. Wykorzystaj go na zabawę!

KOZIOROŻEC

Nie przesadzaj z używkami, bo 
możesz sprowadzić na siebie kłopo-
ty. Pod wpływem alkoholu powiesz 

coś, czego potem będziesz żałować. Zachowaj 
ostrożność także w wydawaniu pieniędzy.

WODNIK

Pewne wydarzenie, takie jak sen lub 
niezwykły zbieg okoliczności, spra-
wi, że zwrócisz swoją uwagę we 

właściwym kierunku. Odkryjesz, czego ci po-
trzeba do szczęścia i odważnie po to sięgniesz.

Specjalny miejscowy 
horoskop

Czy wiesz, że około 20% nastolatków 
umieściło w Internecie lub wysłało do 

znajomych swoje nagie zdjęcia lub zdjęcia  
o charakterze erotycznym?

Nastolatki, które grają na komputerze 
godzinę dziennie, są bardziej narażone 

na ADHD niż ich rówieśnicy.

Według naukowców orgazm u mężczyzny trwa 
średnio 6 sekund, zaś u kobiety około 20 sekund.

Dendrofilia to pociąg seksualny do… drzew.

Znalezione w sieci

Jaszczurka, która waży 135 kilogramów i mierzy około 
3 metry? To waran z Komodo. Ten jaszczur potrafi połknąć 

ofiarę całą, bez pogryzienia. Żywi się kozami, świniami, ale nie 
pogardzi też człowiekiem.

Czy 
wiesz, że 
mrówkojad, 
który na co 
dzień żywi 
się owadami, potrafi jednym uderzeniem 
łapy zabić człowieka? Zdenerwowany,  
by się bronić, używa swoich długich  
i wyjątkowo ostrych pazurów. Te mierzą 
około 10 centymetrów długości.

Czy wiesz, że operacjom plastycznym 
poddawani są nie tylko ludzie, ale też zwierzęta? 
Niektóre psy rasy buldog mają fundowany lifting 
oczu i pyska, zabiegi w obrębie nosa, które mają 
za zadanie  zmniejszyć pofałdowanie i ułatwić 
zwierzętom oddychanie.
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Stal pękła 
w Arenie

KPR od początku spotkania na-
rzucił rywalom swoje warunki gry 
i szybko objął prowadzenie 3:1. 
Goście starali się odrabiać straty  
i w pewnym momencie zbliżyli się 
nawet na jedno trafienie. Ale wte-
dy drużyna Marcina Smolarczyka 
opanowała sytuację i na przerwę 

zespoły schodziły przy wyniku 
15:10 dla KPR-u.

W drugiej odsłonie meczu gospo-
darze kontynuowali dobrą grę.  
W roli najskuteczniejszego strzel-
ca Kacpra Adamskiego zastąpił 
Kamil Ciok, którego rzuty nękały 

defensywę mielczan. Na pięć mi-
nut przed końcem spotkania KPR 
prowadził 28:18 i było jasne, że 
już nic nie pozbawi legionowskiej 
drużyny zwycięstwa. Ostatecznie 
mecz zakończył się zasłużoną wy-
graną KPR-u 31:23. 
                                         ŁR

31 : 23  (15:10)

KPR Legionowo – Stal Mielec 

KPR Legionowo: Krekora, Kujawa, Wyrozębski – Ciok – 8, Adamski – 5, 
Brinovec – 5, Grabowski – 3, Ignasiak – 3, Rutkowski – 3, Suliński – 2, 
Niedziółka – 1,Kowalik – 1, Jędrzejewski, Miecznikowski, Fugiel, Gawęcki.
Karne: 6 – cztery wykorzystane
Kary: 14 minut (Gawęcki, Ciok Fugiel, Krekora, Brinovec, Ignasiak, 
Grabowski – 1 x 2 minuty)

Stal Mielec: Lipka – 2, Wiśniewski – Krępa – 5, Sarajlić – 4, Krupa – 4, 
Janyst – 3, Wilk – 2, Mochocki – 1,Rusin – 1, Cuzić – 1, Basiak, Kłoda, 
Ćwięka, Kawka, Skuciński.
Karne: 6 – dwa wykorzystane
Kary: 10 minut (Cuzić 2 x 2 minuty, Kawka, Kłoda, Ćwięka – 1 x 2 
minuty)

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

1. PGE VIVE Kielce 18 18 0 8 675:418 62

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

3. MMTS Kwidzyn 16 10 6 5 419:447 35

4. Chrobry Głogów 17 9 8 4 455:478 31

5. Zagłębie Lubin 16 7 9 4 471:484 23

6. KPR Legionowo 17 4 13 1 414:493 12

7. Meble Wójcik Elbląg 17 2 15 1 379:480 7

8. Spójnia Gdynia 16 2 14 1 424:533 7

fot. FB KPR Legionowo 

To był bardzo dobry weekend dla 
legionowskiego sportu. Najpierw 
w piątek siatkarki pokonały 
KSZO, później zaś, w niedzielę, 
szczypiorniści KPR Legionowo 
sprawili niespodziankę, wygrywając 
z wyżej notowaną Stalą Mielec. 

Klemen Nemanič ma zadbać 
o to, by Legionovia traciła jak 
najmniej bramek

LTS rozbija Dargfil

Pierwsze 
wzmocnienia 
Legionovii

Piłkarze Legionovii KZB Legionowo rozpoczęli przygotowania  
do zbliżającej się wielkimi krokami rundy wiosennej. W batalii  
o utrzymanie w II lidze mają pomóc nowi zawodnicy.

Drużyna prowadzona przez Rober-
ta Pevnika doznała kilku poważnych 
osłabień, z których najbardziej zna-
czącym jest odejście jej najlepsze-
go strzelca, Mateusza Żebrowskiego 
(GKS Katowice). Ale działacze Le-
gionovii nie pozostają bierni, dzięki 
czemu w zespole pojawiło się kilka 
nowych twarzy. Jak podaje interne-
towa strona klubu, zespół wzmocnili: 

Wojciech Szumilas – 21-letni po-
mocnik, wychowanek MKS Lędziny, 
dotychczas reprezentował barwy 
GKS Tychy, który przystał na jego 
wypożyczenie.

Klemen Nemanić – 21-letni środ-
kowy obrońca, który do tej pory re-

prezentował barwy NK Roltek Dob. 
Słoweniec ma za sobą występy  
w reprezentacjach U 19 i U 17. 

Mario Vasilij – 22-letni chorwacki 
środkowy napastnik, grający do tej 
pory w drugoligowej słoweńskiej  
NK Krka. Wcześniej występował 
w barwach NK Radomlje oraz RNK 
Split. 

Wszyscy pozyskani zawodnicy są 
młodzi i trzeba mieć nadzieję, że 
będą wzmocnieniem legionowskiej 
drużyny, która w ostatnich meczach 
rundy jesiennej prezentowała się 
dosyć mizernie.

 Łukasz Rozwens

Siatkarki LTS Legionovii 
Legionowo pokonały 3:0 Dargfil 
Rawa Mazowiecka i tym samym 
zrehabilitowały się za porażkę  
z NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki.
Rozgrywki II ligi są dla Legionovii poligo-
nem, na którym mogą ograć się młode 
siatkarki. Wyniki nie są najważniejsze, 
ale podopieczne trenera Wojciecha 
Lalka dają z siebie wszystko w każdym 
kolejnym meczu. Nie inaczej było w spo-
tkaniu z Dargfilem Rawa Mazowiecka, 
mimo problemów ze skompletowaniem 

składu przetrzebionego przez kontuzje. 
Legionovia pewnie wygrała pierwszego 
seta do 18. Niewielkie problemy wy-
stąpiły w drugiej odsłonie, ale ambitnie 
grająca drużyna z Legionowa opano-
wała sytuację i wygrała 25:23. Ostat-
nia partia była już jedynie formalnością 
– rezultat 25:14 
oznaczał, że LTS 
zwyciężył w ca-
łym meczu 3:0.

LTS Legionovia 
Legionowo z 27 

punktami zajmuje obecnie trzecie miej-
sce w II-ligowej tabeli. Kolejne spotka-
nie drużyna Wojciecha Lalka rozegra 
27 stycznia, a jej przeciwnikiem będzie 
liderująca stawce Mazovia Warszawa.

 ŁR

0 : 3  (18:25, 23:25, 14:25)

Dargfil Rawa Mazowiecka – LTS Legionovia Legionowo 

LTS Legionovia Legionowo: Montowska, Rojecka, Sochaczewka, Wałek, 
Orlicka, Hamuda, Ciejka (L).
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Niczym Szpak z popiołów

To był wspaniały wieczór w Arenie Legionowo!  
Tylko nieco ponad godziny potrzebowały siatkarki 
Legionovii Legionowo, aby w piątek (19 stycznia)  
pokonać do zera KSZO Ostrowiec Świętokrzyski i odnieść 
trzecie zwycięstwo z rzędu. 

Podopieczne Piotra Olenderka 
rozpoczęły ten rok z przytupem. 
Najpierw sensacyjnie wygrały 
w Łodzi, później z kwitkiem od-
prawiły faworyzowany BKS Profi 
Credit Bielsko-Biała. A teraz ich 
ofiarą padła drużyna z Ostrow-
ca. Pierwszy tegoroczny mecz 
na własnym parkiecie był nie-
wątpliwie najlepszym wystę-
pem legionowianek w tym se-
zonie. – Nie skupiałyśmy się na 
tym, co było. Chcemy trenować 
dobrze, chcemy grać dobrze, no 
i mam nadzieję, że udało nam 
się przełożyć to na dzisiejsze 
spotkanie i że nie tylko wynik 
jest dla nas dobry, ale i wido-
wisko było dobre – powiedziała 

Anna Korabiec, libero Legionovii 
Legionowo.  

To prawda, było. Można nawet 
zaryzykować stwierdzenie, że 
tak dobrego meczu jej drużyna 
nie zagrała również w poprzed-
nich rozgrywkach. Przyjezdne 
dotrzymywały kroku gospody-
niom jedynie do stanu 15:15  
w pierwszym secie. Później Le-
gionovia docisnęła pedał gazu  
i zaczęła odjeżdżać bezradnym 
rywalkom. Pierwszy set zakoń-
czył się wynikiem 25:18. Fan-
tastyczne spotkanie zaliczyła 
eks zawodniczka KSZO Paulina 
Szpak. Rozgrywająca ma za 
sobą niezbyt udany sezon, a po 

przejściu do Legionovii długo 
nie mogła dojść do optymalne 
dyspozycji. Wszystko to wyda-
je się być jednak wspomnie-
niem, bo podobnie jak cały 
zespół, Szpak odzyskała formę 
oraz radość z gry w siatkówkę.  
– Zaczęło się to z Łodzią, bo  
z Piłą niby też było 3:2, też niby 
po tych dwóch setach słabych 
potem wróciłyśmy. Myślę, że 
mecz z Łodzią pokazał nam, że 
możemy walczyć i naprawdę  
z każdym można wygrać. Po-
tem doszło Bielsko, tam też się 
dobrze czułyśmy fizycznie i też 
był to taki pozytywny mecz. 
Czułyśmy, że możemy wygrać 
nawet za więcej punktów, ale te 
dwa też były okej. No a dzisiaj 
to już po prostu super! To był 
chyba najlepszy mecz w na-
szym wykonaniu w tym sezonie 
– ocenia rozgrywająca Paulina 
Szpak.

W drugiej odsłonie Legiono-
via kontynuowała świetną 
grę, błyskawicznie budując 
przewagę, której nie od-
dała do końca wygranej do  
19 partii. W trzecim secie 
drużyna z Legionowa doko-
nała egzekucji na komplet-
nie zagubionych rywalkach. 
Doskonale funkcjonował 
cały zespół – ataki Magda-
leny Damaske i Małgorzaty 
Jasek siały spustoszenie, 
Anna Korabiec była bezbłęd-
na w przyjęciu, a drużyna impo-
nowała spokojem i pewnością 
siebie. Ostatni set zakończył się 
wynikiem 25:15 i zwycięstwo 
Legionovii stało się faktem.  
– Skończył nam się mikrocykl,  
a w zasadzie cały cykl, i to był 
owoc pracy, którą wykonaliśmy 
od razu po świętach. Jestem za-
dowolony, ale nie do końca, bo 
jest jeszcze bardzo dużo rzeczy 

do poprawy. Aczkolwiek tak, 
13:4 w bloku robi swoje. Idziemy  
w swoją stronę, tak jak dogada-
liśmy się po świętach. I mam na-
dzieję, że jeszcze długo będziemy 
szli tą ścieżką – komentuje trener 
Legionovii Legionowo. 
 
Wygrana pozwoliła Legionovii 
opuścić strefę spadkową. Ekipa 
Piotra Olednerka zajmuje obec-
nie 10 miejsce w tabeli i może 

spokojniej podejść do kolejnych 
spotkań. Za wcześnie jednak na 
hurraoptymizm, gdyż liga jest 
bardzo wyrównana i nikt nie ma 
ochoty na nerwową końcówkę 
sezonu. Ale wygląda na to, że 
Legionovia weszła wreszcie na 
poziom, który powinien zagwa-
rantować jej bezpieczne utrzy-
manie. 
 
 Łukasz Rozwens

LIGA SIATKÓWKI KOBIET 2017/2018

M. Pkt. Sety m.pkt.

1 ŁKS Commercecon Łódź 14 37 41:13 1097:906

2 Chemik Police 14 36 39:15 1027:883

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

4 Enea PTPS Piła 14 25 30:22 1176:1067

5 Grot Budowlani Łódź 14 25 26:20 942:791

6 BKS Profi Credit Bielsko-Biała 14 23 31:26 1050:1029

7 Polski Cukier Muszynianka Muszyna 14 22 28:26 1069:1059

8 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 14 19 26:29 1003:1037

9 Trefl Proxima Kraków 14 16 24:30 1175:1216

10 Legionovia Legionowo 14 15 22:32 1101:1193

11 Pałac Bydgoszcz 13 13 18:31 1000:1094

12 Impel Wrocław 14 12 20:36 1178:1316

13 Poli Budowlani Toruń 14 12 15:34 795:971

14 MKS Dąbrowa Górnicza 14 4 11:39 901:1108

3 : 0  (25:18, 25:19, 25:15) 

Legionovia Legionowo – KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 

Legionovia: Szpak, Mielczarek, Damaske, Alagierska, Pacak, Jasek, Korabiec 
(libero).

KSZO: Biedziak, Miros, Skrzypkowska, Soter, Wojtowicz, Wańczyk, 
Pauliukouskaya (libero), Markiewicz (libero) oraz Gryka, Łyszkiewicz, 
Stroiwąs.

MVP: Paulina Szpak (Legionovia)

fot. Ryszard Glapiak

fot. Ryszard Glapiak

Siatkarki Legionovii Legionowo rewelacyjnie rozpoczęły 2018 rok, 
ale kolejne spotkanie, które rozegrają w Rzeszowie, będzie dla nich 
niezwykle trudnym testem. Developres SkyRes Rzeszów to zdobywca 
trzeciego miejsca w poprzednich rozgrywkach i jeden z faworytów  
do złota w obecnym sezonie.

Poprzedni sezon był dla rzeszowia-
nek bardzo udany. W meczu o trzecie 
miejsce dosyć niespodziewanie po-
konały Impel Wrocław. Dobre wyniki 
zachęciły działaczy do wzmocnienia 
zespołu tak, aby walczył o mistrzo-
stwo Polski. Drużynę zasiliły takie 
zawodniczki jak Kamila Ganszczyk, 
Monika Ptak, Helene Rousseaux (Be-
siktas Stambuł), Jelena Blagojević 
(Chemik Police), Natalia Gajewska 
(Trefl Sopot) i Agata Sawicka (Im-
pel Wrocław). Aktywność na rynku 
transferowym opłaciła się, gdyż rze-

szowianki kroczą od zwycięstwa do 
zwycięstwa, zajmują trzecie miejsce 
w tabeli i pozostają niepokonane  
w pięciu ostatnich spotkaniach. Pod-
opieczne utytułowanego włoskiego 
trenera Lorenzo Micelliego biją się na 
kilku frontach i muszą łączyć występy 
w Lidze Siatkówki Kobiet z meczami 
w Lidze Mistrzyń. Kolejne spotka-
nie Developers rozegra 25 stycznia  
z mistrzem Szwajcarii Voléro Zu-
rych. Zmęczenie po tak wymaga-
jącym meczu może być szansą dla 
rozpędzającej się Legionovii. Pomimo 

dobrych wyników ekipę z Rzeszowa 
da się pokonać. Wprawdzie przegrała  
w tym sezonie jedynie dwa mecze  
w lidze – 2:3 z ŁKS-em Commercecon 
Łódź i 1:3 z KSZO Ostrowiec Święto-
krzyski, ale wygrana tego drugiego ze-
społu pokazuje, że i rzeszowiankom 
przytrafiają się słabsze występy.

Gospodynie są zdecydowanym fa-
worytem spotkania z Legionovią, ale 
drużyna Piotra Olenderka pokazała, 
że jest w stanie wygrywać z zespo-
łami teoretycznie silniejszymi od sie-
bie. O tym, czy uda się jej przedłużyć 
zwycięską passę, przekonamy się 
już 28 stycznia. Początek spotkania 
o godzinie 20.00.
 
 Łukasz Rozwens
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Wydarzenia
kalendarz

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 25.01, godz. 17.30 
Powiatowa Instytucja Kultury zaprasza na kolejne „Kino otwarte”. 
Tym razem będzie to projekcja filmu „Za niebieskimi drzwiami” 
oraz spotkanie z reżyserem Mariuszem Palejem. Wstęp wolny. 

SEROCK sala widowiskowa Centrum Kultury i Czytelnictwa, 
25.01, godz. 18.00
Spotkanie z płk. Krzysztofem Przepiórką i Dominikiem Rut-
kowskim, autorami książki o polskich siłach specjalnych 
„Szturman – odważni żyją, ostrożni trwają”. Bilety w cenie  
5 zł są do nabycia w kasie CKiCz  w Serocku. 

SEROCK sala widowiskowa Centrum Kultury i Czytelnictwa, 
26.01, godz. 11.00
Poranek w Teatrze. Spektakl dla dzieci od 5 roku życia  
„Fabryka śniegu”. Czas trwania około 50 minut. Bilety w cenie 
5 zł są do nabycia w kasie CKiCz  w Serocku. 

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 26.01, godz. 12.00 i 14.00
Zimowe Kino dla Dzieci. Projekcja filmu „Anastazja”: Ania, 
uzyskawszy pełnoletność, opuszcza sierociniec, nie pamięta-
jąc swojej przeszłości. Po przybyciu do Petersburga spotyka 
Dymitra, który dostrzega w niej księżniczkę Anastazję, naj-
młodszą córkę cara Mikołaja II. Wstęp wolny. 

JABŁONNA Galeria Jabłonna w UG Jabłonna, 26.01, godz. 18.00 
Wernisaż wystawy prac Anny Kamińskiej. „Na pytanie, czy od 
dawna maluję, odpowiadam, że od dawna chciałam. Swoją 
przygodę malarską zaczęłam w wieku 47 lat, uczestnicząc  
w zajęciach w Kobyłce pod okiem Bogusi Ołowskiej. W swoich 
pracach wykorzystuję różne techniki: akwarelę, pastel, ołó-
wek, ale najbardziej kocham olej. - tak pisze o sobie malarka. 
Wstęp na wernisaż jest wolny. 

LEGIONOWO MOK ul. Norwida 10, 26.01, godz. 19.00
„Jachtostopem wśród kanibali i artystów - rajskie archipelagi 
Vanuatu i Wysp Salomona”, czyli spotkanie z podróżnikiem 
Rafałem Sigielem. W trakcie prezentacji poznamy ciekawostki  
o życiu, kulturze i zwyczajach na tym niezwykłym archipelagu 
na krańcu świata. Dowiemy się między innymi: ile świń kosztuje 
dobra żona w hierarchicznych kulturach klanowych na Vanuatu? 
Jak smakuje mistyczny napój kava kava oraz dlaczego przed 
sporządzeniem musi on zostać przeżuty i wypluty przez młodych 
chłopców? – info. organizatora. Wstęp wolny. 

LEGIONOWO filia MOK ul. Targowa 65, 26.01 – 08.02
„Mosty” - wystawa malarstwa Grupy Plastycznej Seniorów, pro-
wadzonej przez Barbarę Retmaniak. Grupa istnieje od sześciu lat 
i działa przy filii MOK w Legionowie przy ul. Targowej 65. Finisaż 
wystawy „Mosty” zaplanowano na 8 lutego na godz. 19.00.

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 27.01, godz. 18.00
„Bodo Musical”. W roli głównej Dariusz Kordek. Spektakl ujęty 
w nietypową formę. Z jednej strony przenosimy się na estra-
dę lat 20. i 30., pełną piór, cekinów i zalotnych spojrzeń pań  
o wątpliwej reputacji, a z drugiej mamy wrażenie, że ogląda-
my film z tamtych czasów z całą paletą charakterystycznych 
gestów, słów i układów choreograficznych. Do tego swoistego 
uroku dodają współczesne projekcje multimedialne, stworzo-
ne specjalnie na potrzeby spektaklu. – info. organizatora. Bile-
ty w cenie 50 zł są dostępne w MOK Legionowo ul. Norwida 10.   

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 28.01, godz. 15.00 
Niedzielne Spotkania z Bajką. Spektakl Teatru Lalek Dużych 
Pianka – „Czerwony Kapturek”. Bilety w cenie 10 zł są do 
nabycia w MOK Legionowo ul. Norwida 10.  

SEROCK sala widowiskowa Centrum Kultury i Czytelnictwa, 
28.01, godz. 18.00 
Wieczór w Teatrze. Spektakl Teatru Powszechnego im. Jana 
Kochanowskiego w Radomiu „Tajemniczy Mr. Love” w reży-
serii Zbigniewa Rybki. Bilety w cenie 25, 20 i 15 zł do nabycia  
w kasie CKiCz w Serocku.   

SEROCK Centrum Kultury i iCzytelnictwa, do 28. 01 
„Talentiada” w Serocku. Masz talent? Ten konkurs jest dla 
Ciebie! Zaprezentuj się! Do dnia 28.01.2018 r. Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Serocku czeka na zgłoszenia z filmami 
prezentującymi Państwa talent. Nagroda główna w wysokości 
1000zł! Do wspólnej zabawy w CKiCz w Serocku zapraszamy 
kandydatów z całej Polski.

LEGIONOWO MOK ul. Norwida 10, 28.01, godz. 18.30 
Rock w MOK – koncert grup Ga Ga, Zielone Żabki i Radioaktyw-
ny Świat. Bilety w przedsprzedaży – 20 zł (tel. 504 402 204),  
w dniu koncertu 25 zł. 
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Popołudnie z seks... tetem
Jak zawsze w trzecią niedzielę miesiąca i jak zwykle  
o 13.00 – w miniony weekend ruszył szesnasty sezon 
jabłonowskiego cyklu „Pałacowe spotkania z muzyką”. 
Zaszczyt jego rozpoczęcia przypadł w udziale zespołowi 
wokalnemu Imprevisti. A ponieważ wykonawcy śpiewali jak 
z nut, inaugurację należy uznać za udaną. 
Chcąc śpiewać to, co im w sercach 
gra, zespół Imprevisti założyli  
w 2005 roku członkowie Chóru 
Akademickiego Uniwersytetu 
Warszawskiego. – Początkowo 
zajmowaliśmy się wyłącznie 
muzyka dawną i przez dwa, 
trzy lata śpiewaliśmy wyłącznie 
renesans. Potem zaczęliśmy 
rozszerzać repertuar i w krąg 
naszych zainteresowań wdarła 
się szeroką falą muzyka cer-
kiewna. Po prostu bardzo, ale 
to bardzo nam się podobała  
– wspomina kierowniczka zespo-
łu Marta Czarkowska. Wyróżnie-
nie na Międzynarodowym Festi-
walu Muzyki Cerkiewnej w Haj-
nówce utwierdziło wokalistów  
w przekonaniu, że obrali wła-
ściwą muzyczną drogę. Liczna 
pałacowa publiczność już po 
pierwszych dźwiękach zdawa-
ła się być tego samego zdania. 
Doskonałą intonację, a także 
zgranie artystów wytrawni me-
lomani wyczuli od razu. I słuch 
ich nie mylił. – Ciekawe i dość 

ryzykowne w naszym wypadku 
było to, że zajęliśmy się muzyką 
cerkiewną, będąc zespołem sze-
ścioosobowym. Tradycyjnie jest 
to muzyka wykonywana przez 
ogromne, a przynajmniej duże 
zespoły, natomiast kameralne 
wykonania to rzadkość – dodaje 
sopranistka. – Z powodów tech-
nicznych, np. długości frazy, nie 
każdy utwór się dla nas nadaje. 
Tam, gdzie w dużym chórze jest 
możliwość wymiany oddecho-
wej, u nas jest zupełnie inaczej. 
Każdy ma swoją solową partię  
i w związku z tym wiele utworów 
po prostu technicznie nie nadaje 
się do wykonania przez taki ze-
spół jak nasz.  

Szczęśliwie dla publiczności rów-
nie dużo się nadaje. Zwłaszcza 
że obficie czerpiąc ze starych 
pieśni cerkiewnych, artyści 
chętnie sięgają po współczesne, 
utrzymane w tym stylu kompo-
zycje. Choć zwykle wykonują je 
w dużych, dysponujących spe-

cyficzną akustyką świątyniach, 
na byłych książęcych włościach 
zespół Imprevisti też wypadł 
śpiewająco. – Pałac jest akurat 
takim, powiedziałabym, najlep-
szym zamiennikiem z powodu 
chociażby budowy. Mamy tu 
kopułę, która jest też zwykle  
w budowlach cerkiewnych, więc 
myślę, że muzyka bardzo nie 
ucierpi – żartowała przed wy-
stępem Marta Czarkowska.

Rzeczywiście, muzyka nie ucier-
piała. Tym chętniej więc uniesie-
ni sakralnymi nutami słuchacze 
obejrzeli po koncercie wystawę  
w „Oranżerii”. Na początek sezonu 
w Galerii Sztuki Współczesnej po-
kazano grafiki absolwentki war-
szawskiej ASP, Zdzisławy Ludwi-
niak. Jak obiecują organizatorzy, 

niedzielne muzyczno-plastyczne 
uczty wciąż mają być smaczne 
i sycące. – Mam nadzieję, że 
również w tym roku będziecie 
państwo zadowoleni i zauro-
czenie nie tylko atmosferą pa-
łacu, ale i muzyką, której w tych 
pięknych wnętrzach będziemy 
słuchać. Jak zawsze będzie ona 
ogromnie urozmaicona, o bar-
dzo dobrym wykonaniu, tak że 
myślę, że będą to niepowtarzal-
ne doznania – mówi Magdalena 
Grzelecka, dyr. Domu Zjazdów 
i Konferencji Polskiej Akademii 
Nauk w Jabłonnie. 

Kolejny odsłona „Pałacowych 
spotkań z muzyką” odbędzie się 
18 lutego. Początek oczywiście  
o 13.00. 
 Waldek Siwczyński
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Kibicom oraz mieszkańcom, którym leży na sercu czystość 
legionowskiego powietrza, miejscy urzędnicy proponują  
w najbliższą niedzielę połączenie przyjemnego z pożytecznym.  
Jako bonus oferując wszystkim duże sportowe emocje.  

Zasady konkursu pod hasłem „Nie truj – daj oddychać! Powietrze 
bez śmieci” są proste: każde dziecko, które w niedzielę (28 stycznia) 
przyjdzie do hali Arena na mecz piłki ręcznej pomiędzy legionowskim  
KPR a ekipą Meble Wójcik Elbląg i zabierze ze sobą rysunek ilustrujący 
temat konkursu, obejrzy spotkanie za darmo. Jego rodzice oczywiście 
również. 

Należy pamiętać, aby przed oddaniem pracy plastycznej ją podpi-
sać, dodając kontaktowy numer telefonu. Trzy najlepsze rysunki 
zostaną nagrodzone. Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie  
Fb@nietrujdajoddychac.
 red. 

Z rysunkiem na mecz


