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Poszukiwany 
trafił za kratki
Legionowscy kryminalni zatrzymali 
29-letniego Dariusza O. Mężczyzna 
nie zastosował się do wyroku sądu,  
w wyniku czego był poszukiwany 
listem gończym. 

Dariusz O. był skazany przez Sąd Rejono-
wy w Legionowie za niestosowanie się do 
wcześniejszego, prawomocnego wyroku 

sądu. Miał orzeczo-
ną zastępczą karę 
45 dni pozbawienia 
wolności, jednak nie stawił się w wyzna-
czonym areszcie. 29-latek nie stosował się 
także do wezwań kuratora, sąd wydał więc 
za nim list gończy. W końcu poszukiwany 
Dariusz O. został zatrzymany w jednym  
z mieszkań na terenie Legionowa. Podczas 

zatrzymania był nietrzeźwy, miał promil 
alkoholu w wydychanym powietrzu. Po 
wytrzeźwieniu został przewieziony do 
jednego z warszawskich aresztów, gdzie 
spędzi najbliższe 45 dni. 

 KG

W czwartek (1 lutego) po godzinie 21.00 druhowie 
 z OSP Chotomów zauważyli ze swojej remizy pożar 
stodoły na terenie parafialnym przy ulicy Piusa. 
Pierwszy zastęp już po chwili był więc na miejscu  
i niestety nie miał dobrych wiadomości dla dyspozytora...

Jak się okazało, pożarem była objęta stodoła, w której nagro-
madzono różne rzeczy. Działania zastępów polegały na podaniu 
prądów wody w natarciu na płonący budynek oraz na przelewa-
niu wyniesionych, nadpalonych przedmiotów. Akcja gaśnicza 
trwała ponad półtorej godziny. Spaleniu uległy wnętrze oraz 
poddasze budynku gospodarczego. Na miejsce zdarzenia przy-
był patrol policji. Funkcjonariusze zajmują się już ustalaniem 
przyczyn pożaru.

 Marek Karpowicz

Dyżurna straży pożarnej po 
przyjęciu zgłoszenia natych-
miast wysłała na miejsce zastę-
py z JRG Legionowo. Strażacy  
z Chotomowa, którzy usłyszeli  
o akcji w ich pobliżu, sami zgłosi-
li, że są blisko i mogą podjechać 
pomóc. Po dwóch minutach przy 
dziewczynce byli już strażaccy 
ratownicy. W tym czasie dys-
pozytorka powiadomiła zespół 
ratownictwa medycznego, któ-
ry natychmiast został wysłany 
z Legionowa. Po chwili na miej-
scu, poza trzech zastępami 
straży pożarnej, pojawiła się 

również karetka specjalistycz-
na z punktu wyczekiwania przy 
legionowskiej policji. Ponieważ 
dziewczynka jeszcze od straża-
ków otrzymała kwalifikowaną 
pierwszą pomoc, już bez zagro-
żenia życia przekazana została 
medykom, którzy odwieźli małą 
pacjentkę do szpitala dziecięce-
go w Warszawie.

Mimo że na początku kobieta 
szukająca pomocy wybrała 
numer – do straży pożarnej, 
a nie do ratownictwa medycz-
nego – to i tak uzyskała pomoc 

dla córki. Dyspozytorzy służb 
ratunkowych wiedzą, jak za-
chować się w tak stresujących 
chwilach i jak maksymalnie 
zmniejszyć czas dojazdu służb 
ratowniczych. Wszyscy stra-
żacy, zarówno z PSP, jak i OSP, 
szkoleni są z udzielania pierw-
szej pomocy poszkodowanym 
w wypadkach, pożarach oraz 
innych zagrożeniach, jakie mo-

gą wystąpić na terenie powiatu. 
Na wyposażeniu samochodów 
gaśniczych są specjalistyczne 
torby PSP-R1. Coraz więcej 
jednostek posiada również defi-
brylatory, dzięki którym ratow-
nicy mogą przywrócić funkcje 
życiowe osób u których doszło 
do zatrzymania krążenia.

 Marek Karpowicz

POWIAT Poszukiwani świadkowie
Policja poszukuje świadków wypadku drogowego z 19 czerw-
ca 2017 roku, który nastąpił przy ul. Słonecznej 2 A w miej-
scowości Stanisławów Pierwszy. Osoby mogące pomóc  
w ustaleniu okoliczności tego zdarzenia proszone są o kontakt 
z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji w Nieporęcie.

W wypadku, do którego doszło w 19 czerwca w Stanisławowie 
Pierwszym na ulicy Słonecznej, uczestniczyły skuter marki 
Honda Pantheon o numerze rej. WH 4757 oraz samochód 
osobowy marki Renault Clio o numerze rej. WY 400 W.

Policjanci proszą wszystkie osoby, które były świadkami te-
go zdarzenia drogowego, o pomoc w ustaleniu okoliczności  
i osobiste skontaktowanie się z Komisariatem Policji w Niepo-
ręcie przy ul. Wojska Polskiego 3, lub telefonicznie z dyżur-
nym jednostki pod czynnymi całą dobę numerami telefonów:  
22 774 87 57, 22 774 87 67 i 22 767 12 91.

Telefon na wagę życia
W sobotę (3 lutego) do dyżurnej stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Legionowie zadzwoniła na numer 998 roztrzęsiona matka 3-letniej dziewczynki. 
Poinformowała, że jej córka zachłysnęła się treścią pokarmową i zaczęła się dusić.  

Mimo że kobieta w panice wybrała zły numer, uzyskała  
profesjonalną pomoc.

Tydzień
na sygnale

NIEPORĘT Pan Zbyszek od przebitych „kiszek”
Groził pracownikom nieporęckiego GOPS-u i przebijał opony 
w ich samochodach. Teraz za swoje czyny 52-letni  
Zbigniew P. odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 5 lat po-
zbawienia wolności. 

Nieporęccy policjanci zatrzymali Zbigniewa P. pod koniec 
stycznia. Mężczyzna poprzecinał wszystkie opony w czte-
rech zaparkowanych przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej pojazdach. – Funkcjonariusze ustalili, że już  
w grudniu ubiegłego roku 52-latek – początkowo telefonicz-
nie, a później także w rozmowach bezpośrednich – chcąc 
wymusić przydzielenie zasiłku, groził pozbawieniem życia oraz 
zniszczeniem mienia kilku pracownikom GOPS-u. Groźby bez-
prawne kierował także do kuratora sądowego, żądając wy-
dania zaświadczenia oraz zapomogi finansowej dla swojego 
syna – informuje rzecznik KPP w Legionowie kom. Jarosław 
Florczak. Ponadto Zbigniew P. był już dobrze znany policjan-
tom ze wcześniejszych interwencji.

Sąd Rejonowy w Legionowie przychylił się do popartego ma-
teriałem dowodowym zebranym przez policjantów wniosku 
Prokuratury Rejowej w Legionowie i aresztował Zbigniewa P. na  
3 miesiące. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
 KG

Pożar na plebanii

W sobotę (3 lutego) mieszkańcy wieżowca 
przy ul. Sobieskiego 8 w Legionowie 
poczuli na klatce schodowej dziwny 
zapach. Natychmiast powiadomili  
o tym straż pożarną. 

Na miejsce przybył zastęp z JRG Legionowo. 
Strażacy przy użyciu miernika wielogazowego 
dokonali pomiarów. Na szczęście nie wykaza-
ły one podwyższonego stężenia gazów, które 
mogłyby stanowić zagrożenie dla mieszkań-
ców. Po badaniach i przewietrzeniu klatki scho-
dowej strażacy powrócili do koszar.

 MK/zig

Zagadkowy 
fetor

W piątek (2 lutego) około 
godziny 9.00 dyżurny 
legionowskiej straży pożarnej 
odebrał zgłoszenie o plamie 
ropopochodnej znajdującej się 
na ulicy Leśnej w Jabłonnie. 

W pierwszym rzucie na miejsce 
udał się zastęp z OSP Jabłonna, 
a następnie z pomocą przyjechali 

strażacy z JRG Legionowo. Aby 
usunąć plamę z rozlanego paliwa, 
użyto neutralizatorów w postaci 
sorbentu oraz sintanu. Na czas 
akcji ruch na osiedlowej drodze 
został wstrzymany. W działaniach 
udział brały dwa zastępy z JRG Le-
gionowo oraz OSP Jabłonna.

 MK

Plama na Leśnej
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Serdecznie zapraszamy na dyżur radnego
w dniu 12 lutego 2018 r. 

Urząd Miasta, pokój 4.02, III piętro

O G Ł O S Z E N I E

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

Okazja od komornika

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, radnym może być tylko ten, kto mieszka  
na terenie danej gminy. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Legionowo prezydent 
Roman Smogorzewski poinformował, że radny Leszek Smuniewski od dawna  
nie jest mieszkańcem Legionowa. Co dalej z mandatem radnego?

Zgodnie z ordynacją wyborczą do rad gmin-
nych i powiatowych, bierne prawo wyborcze 
mają osoby stale zamieszkujące na terenie 
działania samorządu, w radzie którego ubie-
gają się o miejsce. Oznacza to, że radnym Rady 
Miasta Legionowo może być wyłącznie osoba, 
która zamieszkuje na terenie Legionowa. Gdzie 
zatem mieszka Leszek Smuniewski? 

– Zastanawiam się, jak pan radny Smuniew-
ski może udawać takiego świętego, bo nie-
dawno dowiedziałem się, że pan radny od lat 
nie zamieszkuje na terenie miasta, w związku  
z tym od lat nielegalnie bierze dietę radnego.  
I właściwie nie wiem, w jakiej formule tutaj (na 
sesji Rady Miasta Legionowo – przyp. red.) się 
wypowiada. Dawno temu stracił mandat radne-
go, bo tu nie mieszka. Nie wiedziałem o tym, ale 
przyszli mieszkańcy i zwrócili mi na to uwagę. 
Uczy nas demokracji, zasad, uczciwości, a ma 
pełną świadomość, że od wielu lat nie jest radnym 
– powiedział o radnym Smuniewskim prezydent.

Postanowiliśmy sprawdzić te informacje. Oka-
zuje się, że sąsiedzi nie widują radnego pod 
adresem, którym się oficjalnie posługuje.  

– Nie, on tu nie mieszka. Pobudował się prze-
cież. W Chotomowie mieszka, razem z żoną  
i dziećmi. Przecież niedawno znowu mu się uro-
dziło, to dlaczego miałby mówić, że mieszka  
w Legionowie z rodzicami, a nie z żoną, rodzi-
ną – mówi napotkana na os. Jagiellońska pani 
Anna, sąsiadka rodziców radnego Smuniew-
skiego. Potwierdza to pani Ewa, mieszkanka 
Chotomowa. – No pewnie, że tu mieszka. Fajna 
z nich rodzina, taka ciepła, kochająca się. Ale 
jak to, że tu nie mieszka, jak przecież mieszka? 
Ciągle go tu widzę – mówi zdziwiona.

Co na to sam zainteresowany? – Skoro pan 
powziął jakiekolwiek informacje o nieprawi-
dłowości czy łamaniu przepisów, to chyba wie 
pan, co należy zrobić i proponowałbym podjąć 
ewentualne działania – powiedział Leszek Smu-
niewski podczas sesji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeże-
li radny nie mieszka na terenie gminy, jego 
mandat należy wygasić. Będziemy informować  
o dalszych krokach Rady Miasta w tej sprawie. 

 IgZ

To i Owo pisze: „Zapytaliśmy in-
nych samorządowców na naszym 
terenie, czy kupują nieruchomości 
na komorniczych licytacjach. Do-
pytaliśmy się również, jak ocenia-
ją takich, którzy tak właśnie robią. 
Z dotychczasowych odpowiedzi 
wynika, że nie ma prawnego za-
kazu, ale oni nie zdecydowaliby się 
na coś takiego”. Zawsze chętny do 
oceny działań prezydenta miasta 

radny Andrzej Kalinowski w tym 
akurat temacie milczy. Postano-
wiliśmy sprawdzić, dlaczego. Od-
powiedź jest jasna.

Radny PiS kupuje od 
komornika

Z opublikowanego oświadczenia 
majątkowego radnego Andrze-
ja Kalinowskiego wynika, że co 

najmniej dwie z licznych posia-
danych przez siebie nierucho-
mości zakupił on na licytacjach 
komorniczych. Były to: dział-
ka o powierzchni 1465 m kw.  
o niezwykle atrakcyjnej war-
tości 62 tys. 658 zł oraz lo-
kal mieszkalny o powierzchni  
52,5 m kw. w równie niskiej ce-
nie, bo za zaledwie 183 750 zł. 
Obie nieruchomości radny Kali-

nowski zakupił na licytacjach 
komorniczych. Co ciekawe, 
ten sam radny kupił też dział-
kę budowlaną w rokowaniach, 
co oznacza zakup nie tylko po 

atrakcyjnej cenie, ale też roz-
łożony na bardzo korzystne 
raty. Radny wie zatem, jak 
małym kosztem ubić dobry 
interes.

Czy zakupy od komornika 
lub też od gmin, w drodze 
rokowań, są zgodne z pra-
wem? Oczywiście. Dlaczego 
jednak związane z Prawem  
i Sprawiedliwością media tak 
ochoczo wytykają taki zakup 
prezydentowi miasta, zupeł-
nie przemilczając fakt, że te 
„okazje” są ogólnodostępne  
i może z nich skorzystać każ-
dy, nawet promowany przez 
nich radny PiS?

Licytacje jawne  
i prowadzone przez 
sędziego

Komornik, dokonując tzw. 
obwieszczenia o licytacji 

nieruchomości, ma obowią-
zek ogłosić to co najmniej dwa 
tygodnie przed jej terminem  

w budynku sądowym i w lokalu 
organu gminy, właściwych dla 
miejsca położenia nieruchomo-
ści. Oznacza to, że na tablicy 
ogłoszeń możemy sprawdzać, 
jakie nieruchomości będą wy-
stawiane na publiczną licytację. 
Oprócz tego komornik ogłasza 
licytację w prasie, na prowa-
dzonym przez Krajową Radę 
Komorniczą portalu interneto-
wym oraz na własnej stronie 
internetowej. W serwisie inter-
netowym dostępny jest rów-
nież system powiadamiania  
o nowych licytacjach za pośred-
nictwem poczty elektronicznej, 
nie trzeba zatem szukać, żeby 
znaleźć „okazję” - takie infor-
macje przychodzą bezpośred-
nio na skrzynkę mailową. 

Licytacja odbywa się w sądzie, 
pod nadzorem sędziego z sądu 
właściwego dla miejsca położe-
nia licytowanej nieruchomości. 
Do licytacji przystąpić może 
każda osoba pełnoletnia (po-
za ustawowo wyłączonymi),  
a licytacja ma charakter pu-
bliczny. Dla jej przeprowadze-
nie wystarczające jest stawie-
nie się jednego licytanta. Wa-
runkiem udziału jest wpłacenie 
wadium. 

Cena dla każdego taka sama

Cena wywoławcza wynosi za-
wsze 3/4 kwoty oszacowania, 
czyli rynkowej wartości nie-
ruchomości. Jeśli lokal się nie 
sprzeda, komornik ogłasza 
drugą licytację – wtedy cena 
wywoławcza zostaje obniżona 
do 2/3 kwoty oszacowania.

Ważne podkreślenia jest to, że 
komornik nie negocjuje ceny 
wywoławczej. Nie ma też możli-
wości zastosowania obniżki. Je-
śli lokal nie sprzeda się podczas 
drugiej licytacji,  kolejne nie są 
już organizowane.

Czy zatem zakup na licytacji jest 
tylko dla wybranych? Bzdura. 
Nie zawsze jest także gratką, 
jaką się może na pierwszy rzut 
oka wydawać. Zwykle licytowane 
nieruchomości są zrujnowane, 
należy je wyremontować, a to 
oznacza często ogromne wydat-
ki. Taka pozorna okazja może się 
zatem okazać studnią bez dna.  
O co więc chodzi bawiącym się  
w dziennikarstwo śledcze kole-
gom z MTiO? To po prostu kolejna 
seria pełnych pomówień tekstów 
z serii „zlecenie na Romana”. 
 AnKa

Ostatnio głośno jest w Legionowie o licytacjach komorniczych. 
Konkurencyjna gazeta grzmi, że prezydent kupił nieruchomość na  
takiej właśnie licytacji. I oburzona pyta: „Czy tak można? Czy działalność 
ta licuje ze sprawowanym urzędem?”. Oczywiście przemilcza,  
na czym polegają te licytacje, o zdanie nie zapytała także jedynego 
legionowskiego radnego z Prawa i Sprawiedliwości. A szkoda,  
bo miałby dużo na ten temat do powiedzenia. Przecież kilka swoich 
nieruchomości też zakupił od komornika.

Gdzie mieszka 
radny?
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Szkoła Liderów Miasta Legionowo, gdzie od jesieni ubiegłego roku kształci 
się około 20 przyszłych legionowskich liderów, jest już na półmetku. Energię 
nagromadzoną podczas trzech miesięcy intensywnych kursów i szkoleń 
postanowiono wykorzystać, aby porozmawiać o... energii, a konkretnie  
o regulacji energetyki, ale też o współpracy między trzema sektorami  
oraz o zrównoważonym rozwoju gminy. 

Konferencja zorganizowana w zeszły piątek 
w Poczytalni zapoczątkowała kolejny – jak 
się okazało połowinkowy – zjazd Szkoły Li-
derów Miasta Legionowo. – To ma być połą-
czenie wielu różnych, bardzo różnorodnych 
źródeł energii. Zarówno wiedzy, pieniędzy, 
doświadczenia oraz kompetencji, jak i na-
szych doświadczeń w uczeniu liderów. I to 

jest przykład tego. 
To nie jest tyl-

ko szkoła, 
w której 
rozwija-
my kom-

petencje 
liderskie, 

ale to 

też szkoła, w której poważnie podchodzi-
my do wyzwań, przed jakimi stoi miasto. 
Stawiamy więc liderom pytania, co należy 
tu zmienić – powiedziała Katarzyna Czay-
ka-Chełmińska ze Szkoły Liderów. – Zaj-
mujemy się diagnozowaniem problemów 
tego miasta. Uczymy ludzi przede wszyst-
kim rozmawiać ze sobą. Skupiamy ich  
w jednym miejscu i oni przez sześć mie-
sięcy, na zjazdach takich ja ten, otrzymują 
pewną narzędziowość, uczą się, jak razem 
współpracować i jak te problemy miejskie 
rozwiązywać. Stawiają też diagnozę, jakie 
są wyzwania dla danego miasta w danym 
regionie – dodała Izabela Rakuć-Kocha-
niak, ze współpracującej ze Szkołą Liderów 
Fundacji Veolia Polska. 

I jak mówią prowadzący, kandydaci na lide-
rów Legionowa – jak się zwykło to określać 
– dają radę. – Od koordynatorki, od trenera 
wiodącego i od samych uczestników słyszę, 
że to naprawdę niezwykłe doświadczenie. 
Przede wszystkim doświadczenie bardzo 
dużej energii oraz gotowości do wspólnego 
działania na rzecz miasta. To w tej chwili 
jedna z trzech szkół, które prowadzimy  
i mam poczucie, że tutaj jakoś ze szczegól-
ną energią to wszystko się rozgrywa – przy-
znała Katarzyna Czayka-Chełmińska. Co 
chyba dobrze wróży przyszłości Legionowa. 
Bowiem w czasach, kiedy wszyscy narze-
kamy na brak liderów i kryzys przywódz-
twa, może się okazać, że tych kilkunastu 
jest na wagę złota. – Wszyscy chcą kryty-
kować, hejtować i mądrzyć się, ale nikt nie 
chce ponosić odpowiedzialności i nie chce, 
żeby to jego krytykowano i hejtowano. Tym 
bardziej utwierdza mnie to w przeczuciu, że 
to są fajni ludzie. Oni się bowiem wydostali 
z tego marazmu. Wiem, że ta szkoła ma so-
lidną wiedzę do przekazania i bardzo dobry 
program, zobaczymy więc, jak to później 
będzie wyglądało. Jak to się mówi, po owo-
cach ich poznacie – powiedział prezydent 
Roman Smogorzewski. 
 
Szkolenie w ramach Szkoły Liderów Miasta 
Legionowo zakończy się w kwietniu tego 
roku. Legionowo jest trzecim miastem 
– po Mielcu i Ełku, w którym takie kursy 
są prowadzone. Jednym z absolwentów 
Szkoły Liderów jest m.in. prezydent Roman 
Smogorzewski. – Jako władza nie boimy się 
konkurencji i finansujemy młodych ludzi, 
także tych z opozycji, którzy często kry-
tycznie oceniają nasze działania, bo wiemy, 
jak bardzo potrzebni są liderzy w różnych 
dziedzinach i jak czasami nam brakuje 
partnerów społecznych, którzy zgodnie  

z zasadą pomocniczości państwa chcie-
liby realizować za publiczne pieniądze 
publiczne zadania – przyznał prezydent. 
Miejmy więc nadzieję, że już od maja 
zacznie się to zmieniać.  
 
 RafaM

W trakcie styczniowej sesji rady powiatu, przy okazji 
ustalania czasu pracy aptek działających na terenie 
powiatu legionowskiego, jak bumerang wrócił problem 
całodobowych dyżurów aptecznych. Przypomnijmy,  
że w tej chwili taką usługę prowadzi tylko „Apteka  
z uśmiechem” w Legionowie. Część radnych chciałaby,  
żeby takich aptek było w powiecie więcej.    

– Brakuje mi tego, aby w każdej 
gminie była jedna apteka, która 
dyżurowałaby przez cały czas. 
Ja rozumiem, że nie możemy 
tego wymusić, bo to placówki 
prywatne i nie prowadzi ich po-
wiat czy gmina, niemniej jednak 
może warto podjąć jakieś rozmo-
wy, żeby jednak ta apteka była 
też czynna w niedziele i święta. 
Nieraz ktoś przegapi możliwość 
zakupu lekarstwa, wstaje w nie-
dzielę rano, musi wziąć antybio-
tyk, a go nie ma i nie ma go też 
gdzie kupić. Trzeba jechać do 

Legionowa – powiedział radny 
Sebastian Sikora. Pamiętając 
jednak, że kilka lat temu apteka 
świadcząca wówczas tę usługę  
z niej nagle zrezygnowała i przez 
pewien czas w powiecie nie było 
żadnej całodobowej apteki, mo-
żemy się chyba cieszyć, że ma-
my teraz przynajmniej tę jedną. 
– Problem z dyżurami aptek jest 
problemem nie tylko naszego 
powiatu, ale jest problemem 
ogólnopolskim. Jako Związek 
Powiatów Polskich niejedno-
krotnie prowadziliśmy dyskusje 

odnośnie tego, żeby jakakolwiek 
apteka w ogóle funkcjonowała  
– przyznał Grzegorz Kubalski, 
członek Zarządu Powiatu Legio-
nowskiego. – Też chciałbym, żeby 
w każdej gminie była całodobowa 
apteka. Trzeba być jednak reali-
stą. Pamiętajmy, że kilka lat temu 
mieliśmy ogromny problem, żeby 
mieć chociaż jedną stale dyżuru-
jącą aptekę na terenie powiatu. 
Nikt bowiem nie chciał prowadzić 
dyżurów nocnych – dodał Miro-
sław Kado, wiceprzewodniczący 
rady powiatu. 

Niechęć wiąże się to m.in. z wyż-
szymi cenami leków. Osoba 
kupująca nocą medykamenty 
płaci za nie jeszcze dodatkową 
opłatę – tak zwaną taksę nocną. 
Nie dotyczy to co prawda leków 
pierwszej potrzeby, takich jak 
na przykład antybiotyki, ale jak 

wiadomo, wyższe ceny prze-
ważnie odstraszają klientów. 
Zyski całodobowych aptek nie 
zawsze więc równoważą koszty 
ich utrzymania i prowadzenia. 
Przyczyn braku zainteresowanie 
farmaceutów prowadzeniem 
całodobowych dyżurów jest 
zresztą więcej. – Jeżeli apteka 
sama z siebie nie otwiera się  
w niedzielę, to oznacza, że ma-
my do czynienia z jedną z dwóch 
sytuacji. Pierwsza jest taka, że 
liczba klientów jest tak mała, 
że jest to nieopłacalne z punk-
tu widzenia ekonomicznego. 
W takim momencie trudno jest 
oczekiwać, że ktoś będzie tam, 
w imię realizacji bliżej niesprecy-
zowanego interesu, siedział za 
darmo, czekając, że może ktoś 
się pojawi – powiedział Grzegorz 
Kubalski. Drugi powód jest taki, 
że w sporej liczbie aptek pracuje 

tylko jeden farmaceuta. Gdyby 
więc miała ona działać przez ca-
łą dobę, taki aptekarz by z niej 
praktycznie nie wychodził. 

Na szczęście są obecnie po-
dejmowane kroki, aby aptek 
pracujących nocą, w niedzielę  
i święta było więcej. – Toczą się 
w tej chwili prace zmierzające 
do tego, żeby Narodowy Fun-
dusz Zdrowia pokrywał koszty 
nocnych dyżurów aptek. Jeżeli 
tak się stanie, to przypuszczam, 
że automatycznie wzrośnie 
chęć do tego, żeby dyżurować 
przez całą dobę, bo niezależ-
nie od tego, czy ktoś przyj-
dzie, czy nie przyjdzie, to  
i tak farmaceuta otrzyma odpo-
wiednie wynagrodzenie – dodał 
Kubalski. 
 
Póki co, rozwiązanie, gdzie nie-
daleko od siebie działa zarówno 
przychodnia świadcząca nocną  
i świąteczną pomoc lekarską, jak 
i całodobowa apteka, wydaje się 

optymalnym. Tym bardziej, że 
specjalnego wyboru nie było. 
– Alternatywą dla rozwiązania 
w postaci jednego punktu ap-
tecznego czynnego 24 godziny 
na dobę było rozwiązanie, w któ-
rym każda apteka podejmowa-
łaby się pełnić dyżur w określony 
dzień miesiąca i w określonych 
godzinach. Nie muszę chyba mó-
wić, jaki by to powodowało chaos 
dla mieszkańców. W przypadku 
jakiejś choroby lub innej nagłej 
potrzeby, trzeba by było szukać 
w internecie albo na jakichś ulot-
kach, która apteka pełni akurat 
dyżur. Ten jeden punkt nam przy-
najmniej informacyjnie bardzo 
rozwiązuje problem – przyznał 
starosta Robert Wróbel. 
 
Całodobowy dyżur apteczny był 
wcześniej prowadzony w punkcie 
na ul. Kopernika. Od 1 paździer-
nika ubiegłego roku odbywa się 
on pod adresem Piłsudskiego 13.

 Rafał Michałowski  

                     Uczymy ludzi przede wszystkim 
rozmawiać ze sobą. Uczą się, jak razem 

współpracować i jak rozwiązywać 
miejskie problemy

Izabela Rakuć-Kochaniak
Fundacja Veolia Polska

Liderzy na półmetku
Napadli na przechodnia w przejściu podziemnym na 
terenie stacji PKP Legionowo Przystanek. Już po kilku 
minutach wpadli w ręce policji. Marcin C. i Jakub C.  
za rozbój odpowiedzą przed sądem. Grozi im kara  
do 12 lat więzienia.
Zdarzenie miało miejsce w ubiegły piątek, około godziny  
22.35 w przejściu podziemnym na terenie stacji PKP Legio-
nowo Przystanek. – Oficer dyżurny legionowskiej komen-
dy otrzymał informację o pobiciu mężczyzny. Natychmiast 
skierował na miejsce zdarzenia dbających o bezpieczeństwo 
Legionowa policjantów. Tam funkcjonariusze ustalili stan 
zdrowia pokrzywdzonego mężczyzny, rysopisy sprawców 
oraz ich sposób działania. Z informacji wynikało, że dwóch 
mężczyzn brutalnie zaatakowało przechodnia w podziem-
nym przejściu. Sprawcy wykorzystali bezbronność idącego 
przed nimi mężczyzny, który nie widział zbliżającego się z tyłu 
niebezpieczeństwa – relacjonuje rzecznik KPP w Legionowie 
kom. Jarosław Florczak. 

Pokrzywdzony dostał cios w tył głowy i przewrócił się, upa-
dając na twarz. Zdołał jednak przekręcić się na plecy i zoba-
czył dwóch bijących go po całym ciele mężczyzn. Napastnicy 
zabrali mężczyźnie to, co miał przy sobie: podręczną torbę, 
przedmioty codziennego użytku oraz 25 zł, po czym uciekli  
w różnych kierunkach. Jak informuje kom. Florczak, patrolow-
cy z legionowskiej komendy po błyskawicznej analizie uzyska-
nych informacji i upewnieniu się, że życie pokrzywdzonego nie 
jest zagrożone, przystąpili do sprawdzenia terenu. Już po kilku 
minutach od zdarzenia na jednej z ulic policjanci zatrzymali 
podejrzanych o rozbój 36-letniego Marcina C. oraz 21-letniego 
Jakuba C. Udało im się także odzyskać większość skradzio-
nego mienia. – Sąd Rejonowy w Legionowie przychylił się do 
wniosku prokuratora i policjantów prowadzących sprawę, aby 
obaj podejrzani najbliższe 3 miesiące spędzili w areszcie. Grozi 
im do 12 lat pozbawienia wolności – podsumowuje rzecznik 
legionowskiej policji.

 oprac. KG

Rozbój  
w ciemną noc

LEKki problem 
z aptekami
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Tylko między 16 a 22 stycznia na grypę zachorowało  
w naszym kraju prawie 163 tysiące osób. Choć  
w ubiegłym roku statystyki wyglądały jeszcze gorzej, 
eksperci apelują, aby nie zwlekać i się szczepić.
Grypa tylko z pozoru przypomina przeziębienie. Charakteryzuje 
ją wprost piorunująca siła działania. Jeśli zarazisz się grypą, 
może być tak, że wieczorem do łóżka położysz się zdrowy, zaś 
rano wstaniesz kompletnie chory. Wirus ten pozbawia siły od 
pierwszych chwil. Towarzyszą mu wysoka gorączka, kaszel, 
bóle mięśni i stawów, a nawet omdlenia. Z czasem pojawiają 
się ból gardła i katar. Najbardziej narażone na zachorowanie są 
osoby nieszczepione, powyżej 65 roku życia, a także najmłodsi. 
 
Jak komentują eksperci, największym zagrożeniem dla zdro-
wych są ci, którzy choć zachorowali, bagatelizują swoje objawy. 
Zamiast leżeć w łóżku i dać organizmowi czas na walkę z choro-
bą, łykają środki przeciwbólowe i za wszelką cenę chcą wywiązać 
się z obowiązków w pracy albo chociażby odprowadzić dziecko 
do przedszkola. W ten sposób skutecznie zarażają innych. Leka-
rze podkreślają też fakt, że liczbę chorujących na grypę dałoby 
się obniżyć, gdybyśmy masowo się szczepili. Niestety, mimo 
wielu akcji informacyjnych szczepiących się osób wciąż jest ma-
ło. – Te szczepionki to bzdura. Wymysł lekarzy, co mają układy 
z tymi wszystkimi firmami. Wstrzykują tam jakieś świństwo,  
a ludzie się nabierają – komentuje pani Krystyna, ekspedientka 
z Legionowa. I nie jest w swojej opinii odosobniona. 

Tymczasem w szczepionkach znajduje się nic innego jak sam 
wirus grypy. Używając języka nieco bardziej specjalistycznego, 
w skład klasycznej trójskładnikowej szczepionki przeciwko grypie 
wchodzą antygeny powierzchniowe oraz elementy struktury we-
wnętrznej wirusów grypy typu A i B. Podana do organizmu, ma 
za zadanie wytworzyć odporność przeciw wirusowi grypy. Warto 
podkreślić, że jeśli zdecydujemy się na szczepienie, dobrze jest 
unikać dużych skupisk ludzi, ponieważ przez kilka dni nasza odpor-
ność będzie obniżona, a to może doprowadzić do zachorowania. 
Szczepionka przeciw grypie kosztuje ok. 30-50 zł. W Legionowie 
już od kilku lat prowadzony jest program bezpłatnych szczepień 
przeciw grypie dla legionowian powyżej 50 roku życia. W tym 
roku realizatorem zadania jest Mediq Szpital i Poradnie Specja-
listyczne przy ul. Piłsudskiego 20. 
 KejT

W ostatni czwartek stycznia w legionowskim ratuszu 
zaroiło się od mundurowych. To za sprawą rocznej odprawy, 
w trakcie której policjanci podsumowali rok swojej pracy. 
Sądząc po statystykach, całkiem udany. 

Odprawa rozpoczęła się od zło-
żenia meldunku zastępcy Ko-
mendanta Stołecznego Policji 
mł. insp. Krzysztofowi Smeli 
przez zastępcę Komendanta 
Powiatowego Policji w Legiono-
wie mł. insp. Dariusza Chojnow-

skiego. Następnie głos zabrała 
p.o. Komendanta Powiatowego 
Policji w Legionowie podinsp. 
Anna Jędrzejewska-Szpak, któ-
ra przywitała zaproszonych go-
ści. Wśród nich znaleźli się m.in. 
prezydent Legionowa Roman 

Smogorzewski, wicesta-
rosta Jerzy Zaborowski, 
a także burmistrz Seroc-
ka i wójtowie Jabłonny, 
Nieporętu i Wieliszewa.  
– Dalsza część odprawy 
dotyczyła pracy poli-
cjantów pionu prewen-
cyjnego i kryminalnego.  
Mł. insp. Krzysztof Sme-
la nakreślił także zamie-
rzenia i plany Komendy 
Stołecznej Policji na roz-
poczęty rok – relacjonuje 
rzeczniczka legionow-
skiej policji podkom. 

Emilia Kuligowska. 
 
Jak pracę funkcjonariuszy przed-
stawiają statystyki? Policjanci  
z KPP Legionowo w 2017 roku 
odbierali telefony alarmowe 
średnio 63 razy w ciągu doby. 
Funkcjonariusze prewencji od-
byli 13 034 służb patrolowych. 
Wśród wszystkich danych uwagę 
wzbudza duże wsparcie wydziału 
wywiadowczo-patrolowego KSP. 
Policjanci z tej jednostki zaliczy-
li na terenie legionowskiego 
powiatu aż 1900 służb. Jak 
podkreśliła podinsp. Anna Ję-
drzejewska-Szpak, te nieozna-
kowane patrole odznaczają się 
wyjątkowo dużą skutecznością, 
gdyż lokalni przestępcy (a to  

w ich fachu bywa zgubne...) za-
zwyczaj nie znają stołecznych 
funkcjonariuszy. 

Jeśli chodzi o sprawy związa-
ne z komunikacją, na drogach 
powiatu legionowskiego doszło  
w omawianym okresie do 
1263 kolizji i 45 wypadków,  
w których 5 osób poniosło śmierć,  
a 18 zostało rannych. Mundu-
rowi z drogówki skontrolowali  
41 181 kierowców, z czego, jak 
się okazało, 442 osoby wsiadły 
za kółko pod wpływem alkoholu. 
Ponadto w 2017 roku na terenie 
Legionowa odbyło się 48 imprez 
masowych, które zabezpieczało 
łącznie 1285 policjantów. 

W trakcie odprawy był też czas 
na wyróżnienia. Na zakończenie 
przełożona legionowskich po-
licjantów w asyście wiceszefa 
KSP wręczyła nagrody dwóm 
funkcjonariuszom z Komisa-
riatu Policji w Serocku. Mł. asp. 
Adam Baka i st. sierż. Jarosław 
Gos otrzymali gratyfikacje fi-
nansowe od Komendanta Sto-
łecznego Policji za uratowanie 
życia tonącemu w Jeziorze 
Zegrzyńskim mężczyźnie. Do 
zdarzenia doszło w grudniu 
ubiegłego roku.
 KejT

Za mundurem 
liczby sznurem W poniedziałek (5 lutego) nieporęccy policjanci 

otrzymali zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny. 
Funkcjonariuszom wystarczyło zaledwie 70 minut  
na jego odnalezienie.
Około godziny 20.00 do dyżurnego w Nieporęcie zgłosiła 
się zaniepokojona zniknięciem swojego krewnego rodzina.  
– Okoliczności zdarzenia były niepokojące. Jak ustalili policjanci, 
mężczyzna nie powinien przebywać sam i mogło grozić mu 
niebezpieczeństwo. Policjanci z legionowskiej komendy oraz 
podległych komisariatów potraktowali sprawę priorytetowo, 
uruchamiając przewidziane prawem procedury – informuje 
rzecznik legionowskiej komendy kom. Jarosław Florczak. 

Błyskawicznie podjęte działania sprawiły, że już około godziny 
21.10 odnaleziono mężczyznę w centrum Warszawy.
 oprac. KG

W zasobie spółki znajduje się 
siedem szkół, jedenaście przed-
szkoli oraz jeden żłobek, który 
jest największą placówką opieki 
dla najmłodszych dzieci w Polsce.

Podczas corocznych prac re-
montowo-inwestycyjnych le-
gionowskie placówki oświatowe 
w każde wakacje zyskują nowe 
oblicze. Latem 2017 roku po-
wstały sale dydaktyczne w ZSP 
nr 2, SP nr 3, PM nr 5 i 7 wraz 
z zapleczami sanitarnymi dla 
przedszkolaków, które zostały 
utworzone poprzez moderni-
zację lub adaptację istniejących 
pomieszczeń. Wykonano tam 
podłączenia instalacji elektrycz-
nych, hydraulicznych, wenty-
lacyjnych oraz zamontowano 
urządzenia klimatyzacyjne.

W związku z różnorodnym sta-
nem technicznym poszczegól-
nych budynków oświatowych, 
zakres ubiegłorocznych waka-
cyjnych prac remontowych był 
bardzo szeroki. Odświeżono 
wnętrza, w zależności od po-
trzeb malowane zostały sale 
gimnastyczne, klasy, koryta-
rze, klatki schodowe, a dodat-
kowo przeprowadzono prace 
związane z wymianą wykła-

dzin podłogowych (PM 1, PM 5,  
ZSP nr 2) i paneli (PM 9,  ZSP 2), 
cyklinowanie sal gimnastycznych 
(ZSP nr 2,  ZSO nr 2). W ko-
rytarzu SP nr 3 zamontowano 
osłony grzejnikowe. Wymianie 
poddane zostały dwa dźwigi 
towarowe (PM nr 10 i żłobek). 
Gruntownie zmieniły się szat-
nie legionowskiej „ósemki”, 
poprzez likwidację metalowych 
boksów, wyszlifowanie posadz-
ki lastryko, prace malarskie 
oraz montaż nowych szafek. 
W szkole utworzono pracownie 
fizyczną i chemiczną.

– Estetyka i funkcjonalność 
pomieszczeń w szkołach jest 
dla nas bardzo ważna, ale naj-
ważniejsze jest bezpieczeństwo 
uczniów. Jednym z kluczowych 
ubiegłorocznych zadań, mają-
cych na celu właśnie poprawę 
bezpieczeństwa przebywa-
jących w budynkach dzieci  
i młodzieży, był montaż awaryj-
nego oświetlenia ewakuacyj-
nego na każdej kondygnacji  
w Szkole Podstawowej nr 7 oraz  
w przedszkolach nr 9 i 12  
– mówi prezes Irena Bogucka  
z KZB Legionowo Sp. z o.o. – Mo-
dernizacji poddaliśmy również 
część hydrantów wewnętrznych 

w żłobku i przedszkolu nr 3. Do-
datkowo spółka sukcesywnie 
przeprowadza prace związane 
z wymianą, modernizacją oraz 
rozbudową sieci monitoringów 
szkolnych w przedszkolach nr 2 
i 7 oraz ZSP i ZSO nr 2. 

Jednak w KZB dbają nie tylko  
o wnętrza budynków, lecz także 
o nie same. Podczas wakacyj-
nych remontów został napra-
wiony dach nad halą sportową 
w szkole „jedynce”, naprawio-
no i w pewnych fragmentach 
przebudowano również dach 
nad PM nr 2. Wymianie, kon-
serwacji i uszczelnieniu zosta-
ły częściowo poddane okna 
m.in. w SP 1, ZSP nr 2, SP nr 3,  
SP nr 8, PM nr 5, PM nr 6,  
PM nr 7 i PM nr 10. 
Ogrodzenia i tereny wokół bu-
dynków szkolnych także nie 
zostały pominięte 
podczas wakacyj-
nych prac remon-
towych. Pomalo-
wano ogrodzenia 
w dwóch przed-
szkolach – nr 3 i 5. 
Na terenie trzech 
placówek oświa-
towych ułożono 
kostkę brukową: 

SP nr 1 - część dziedzińca przed 
budynkiem głównym, ZSP nr 2 
- część parkingu i chodnika bę-
dącego dojściem do budynku, 
PM nr 6 - nawierzchnia tarasów 
zewnętrznych, stanowiąca dro-
gę ewakuacyjną z sal dydak-
tycznych. – Wszystkie budynki 
szkół, przedszkoli oraz żłobka 
są na bieżąco sprawdzane pod 
względem bezpieczeństwa 
użytkowania poprzez okreso-
we przeglądy stanu technicz-
nego obiektów, instalacji wo-
dociągowych, kanalizacyjnych, 
elektrycznych i gazowych, pod-
ręcznego sprzętu przeciwpoża-
rowego, urządzeń wentylacji, 
klimatyzacji oraz monitoringu 
– zapewnia Irena Bogucka, pre-
zes KZB Legionowo.

 AnKa

Inwestycje w oświatę
KZB Legionowo Sp. z o.o., jako właściciel największego zasobu placówek 
oświatowych w powiecie legionowskim, co roku podejmuje działania mające 
na celu unowocześnianie, modernizację i podnoszenie standardów jakości 
legionowskich szkół i przedszkoli.

Znaleźli go 
w 70 minut
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Grypa  
– szczep się, kto może!
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Ponad 140 tysięcy  
na nagrody
Pod koniec poprzedniego roku wójt gminy Jabłonna Jarosław Chodorski 
przeznaczył ponad 140 tys. zł na nagrody dla urzędników. Docenił  
m.in. swojego zastępcę oraz sekretarza gminy. Radny Arkadiusz Syguła 
przypomniał, że sekretarz nie powinna zostać nagrodzona, lecz ukarana 
za modernizację placu zabaw przy szkole.

W grudniu 2017 r. Jarosław Chodorski 
docenił 72 pracowników jabłonow-
skiego urzędu i przyznał im nagrody 
uznaniowe na łączną kwotę 142.500 zł. 
Wójt nagrodził m.in. Marcina Michal-
skiego, zastępcę wójta, oraz Agniesz-
kę Sobczak, sekretarz gminy. Oboje 
otrzymali po 2.000 zł. – Panie wójcie, 
Komisja Rewizyjna wystąpiła do pana 
z wnioskiem odnośnie kontroli placu 
zabaw. Pani sekretarz była odpowie-
dzialna za to, że straciliśmy 46 tys. zł. 
Wysłaliśmy do pana wniosek, żeby pan 
udzielił upomnienia, a pan dał nagrodę  
2 tys. zł pani sekretarz. Nagrodę daje 
się za wybitne osiągnięcia, więc jakby 
gmina straciła 100 tys. zł, to pewnie 
byłaby nagroda 5 tys. zł – zwrócił się 
do wójta radny Arkadiusz Syguła. Głos 
postanowił zabrać wicewójt. – To nie są 
pana kompetencje. Gmina nie poniosła 
żadnych strat i inwestycja przebiegła pra-
widłowo – odpowiedział Marcin Michalski. 
 
Przypomnijmy, że zgodnie z wylicze-
niami urząd gminy nie wykorzystał  
ok. 52 tys. zł ze środków zewnętrz-
nych, uzyskanych na modernizację 

placu zabaw przy Szkole Podstawowej 
w Jabłonnie. Dodatkowo gmina wydała  
ok. 46 tys. zł z własnych środków na 
prace związane z jego modernizacją. 
– Dziwię się, że nie wykorzystano peł-
nej kwoty (ze środków zewnętrznych 
– red.), a urząd przeznaczył dodatko-
we kwoty na prace, które powinny być 
wykonane przy prawidłowo zrealizo-
wanym projekcie. Dla mnie to marno-
wanie publicznych pieniędzy – mówił 
podczas ubiegłorocznego posiedzenia 
Adam Krzyżanowski, przewodniczą-
cy Komisji Rewizyjnej. – Tak wygląda 
szastanie pieniędzmi na lewo i prawo  
– dodawał radny Arkadiusz Syguła.
 
Komisja przegłosowała wniosek skie-
rowany do wójta o ukaranie pracow-
ników, którzy zawinili przy inwestycji 
związanej z placem zabaw. Jako for-
mę ukarania zaproponowano wpisanie  
nagany. W ten sposób danemu urzęd-
ników nie można byłoby przyznać żad-
nej nagrody. 

 Daniel Szablewski, 
 www.JablonnaDlaMieszkancow.pl  

Dzieci towarzyszące rodzicom podczas 
wizyty w starostwie mogą liczyć na 
dobrą zabawę. Właśnie odświeżono 
i doposażono kąciki zabaw 
znajdujące się w budynku. 

Specjalnie wydzielone miejsca 
dla najmłodszych znajdują się  
w Biurze Obsługi Mieszkańców, 
Powiatowym Urzędzie  
Pracy i Biurze Pasz-
portowym. W ostat-
nim czasie zdecydo-
wano o ich odświeże-
niu i doposażeniu.

Kąciki zabaw wyposażono w kolo-
rowe mebelki, pufy i dywany. Aran-
żując przestrzeń dla maluchów, za-
dbano nie tylko o ich wygodę i bez-
pieczeństwo, ale także rozwój. Na 
najmłodszych czekają gry, zabawki 
interaktywne oraz kolorowanki, 
pozwalające ćwiczyć umiejętności 
logiczne oraz zdolności motorycz-
ne. – Rodzice zabierający  dzieci do 
urzędu doskonale wiedzą, jak nie-
interesujące dla najmłodszych jest 
czekanie w najkrótszej nawet kolejce 
czy grzeczne siedzenie przy okien-
ku. Moja córka czuje się swobodnie 
w przygotowanym specjalnie dla niej 
miejscu, oddalonym nieco od sta-
nowisk urzędników, jednak na tyle 
bliskim, bym miała ją na oku. Ja bez 
problemu mogę załatwić to, co mia-
łam w planach, ona się pobawi. Obie 
jesteśmy zadowolone. Myślę, że inni 
rodzice również dostrzegają dobro-
dziejstwo takich miejsc – podsumo-
wuje Beata Karaś, mama Lenki.
 Aga

Jakość obsługi od lat jest naszym 
priorytetem, co doceniają odwiedzający 

nas mieszkańcy. Nie zapominamy przy tym 
o najmłodszych, często towarzyszących 

rodzicom podczas wizyt 
w starostwie. Dla nich 
zorganizowaliśmy kąciki zabaw, 
a ostatnio zadbaliśmy, by były 
jeszcze bardziej kolorowe 
i atrakcyjne dla dzieci.

Robert Wróbel
starosta legionowski  
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Zabawa 
z urzędu

Od niedzieli (4 lutego) chrześcijanie 
obrządku wschodniego mogą  
w Legionowie uczestniczyć  
w Boskiej Liturgii, czyli 
odpowiedniku katolickiej mszy 
świętej. Nabożeństwa w języku 
ukraińskim odprawia o. Dmytro 
Orszulak.
Nabożeństwa są sprawowane w każdą 
niedzielę o godzinie 9.00 w wieczerniku  
w kościele św. Jana Kantego przy ulicy  
ks. Józefa Schabowskiego 2 w Legiono-

wie. Na terenie miasta funkcjonuje pięć 
kościołów katolickich, w tym kościół nale-
żący do Ordynariatu Polowego. W niedzie-
lę o godzinie 11.00, na pierwszym piętrze 
budynku przy ulicy 3 Maja 22 a, spotykają 
się natomiast osoby należące do Kościoła 
Baptystów.
 
Ciekawe, czy po zorganizowaniu dla wier-
nych obrządku wschodniego Boskiej Liturgii 
w katolickiej świątyni, powstanie w Legiono-
wie parafia prawosławna z własną cerkwią?
 MK

Liturgia ze Wschodu

Parkuj i jedź... z Piasków

                     Pierwszy projekt, czyli parking 
przy głównej stacji, Legionowo 
zrealizowało poza Zintegrowanymi 

Inwestycjami Terytorialnymi

Od poniedziałku (5 lutego) mieszkańcy Legionowa 
jadący każdego dnia do Warszawy koleją, swoje 
samochody, którymi dojeżdżają do stacji, mogą już 
zostawiać na dwóch nowych parkingach typu  
„Parkuj i Jedź”, jakie powstały w pobliżu przystanku 
kolejowego PKP Legionowo Piaski. Inwestycja została 
dofinansowana ze środków zewnętrznych. 

– Legionowo znajduje się w aglome-
racji warszawskiej, a jego mieszkań-
cy bardzo często muszą lub też chcą 
dojeżdżać do Warszawy. W związku 
z tym potrzeba komunikacyjna jest 
jedną z podstawowych potrzeb pu-
blicznych. Korzystamy też z tego, że 
jeszcze jesteśmy w Unii Europejskiej 
i że jeszcze daje nam ona pieniądze 
– powiedział Roman Smogorzewski, 
prezydent Legionowa. I to sporo, bo 
z 2,3 mln zł, które miasto wydało na 
budowę parkingów, aż 80 proc. po-
chodziło z dofinansowania właśnie ze 
środków unijnych.
 
Końcowy efekt tej inwestycji to 223 
miejsca parkingowe dla samocho-
dów, 70 dla rowerów oraz stanowi-
sko do ładowania aut elektrycznych, 
wyposażone w dwa gniazda o mocy 
2x11 kW. Parkingi są ogrodzone, 
monitorowane, nowocześnie oświe-

tlone, wykonane na 
solidnej podbudowie  
i wyposażone w kana-
lizację deszczową. Są na nich też za-
montowane kamery do sczytywania 
tablic rejestracyjnych. A co najważniej-
sze, korzystanie z nich jest całkowicie 
darmowe. – Okoliczni mieszkańcy 
pamiętają pewnie, że tutaj była hałda 
śmieci, na której było tysiące metrów 
sześciennych gruzu i innych odpadów 
budowlanych. To się udało zmienić 
i to, co kiedyś było przedmiotem 
wstydu i bałaganu, dzisiaj jest fajną 
i nowoczesną przestrzenią, która 
mam nadzieje, będzie też służyć jako 
przestrzeń publiczna do organizacji 
różnego rodzaju imprez i spotkań – 
powiedział prezydent Smogorzewski.
 
Budowa parkingów została zreali-
zowana w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych, których 

jednym z celów jest tworzenie w ca-
łej metropolii warszawskiej właśnie 
parkingów typu „Parkuj i Jedź”. Stąd 
też obecność na ich otwarciu wi-
ceprezydenta Warszawy, Michała 
Olszewskiego. – To nie jest tak, że 
od ZIT-u zaczęły się parkingi „Parkuj  
i Jedź”, bo w wielu miejscowościach 
metropolii funkcjonowały one już 
trochę wcześniej. Przykład dało tu 
chociażby Legionowo, które pierw-
szy projekt, czyli parking przy głów-
nej stacji w Legionowie, zrealizowało 
poza Zintegrowanymi Inwestycjami 
Terytorialnymi. Ta dojrzałość władz 
samorządowych w metropolii kiełko-
wała więc już od dawna – przyznał 
Michał Olszewski. 

 RafaM

wiceprezydent Warszawy  

Michał Olszewski
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Porozumienie 
ponad  
komendami

Zespół Wykroczeń Komendy Powiatowej Policji  
w Legionowie – w sprawie facebookowego profilu  
„Meczet Legionowo” i złożonego przez dziennikarkę 
„Gazety Powiatowej” zawiadomienia o wprowadzeniu  
w błąd dziennikarza oraz podszywaniu się pod imama, 
który zakończył kilka lat temu posługę w Polsce  
– postanowił odstąpić od skierowania wniosku  
o ukaranie do sądu z uwagi na niewykrycie sprawcy.
Na początku maja 2017 roku 
„Gazeta Powiatowa” poinfor-
mowała o budowie meczetu 
przy ulicy Targowej w Legio-
nowie. Tematem żyły zarów-
no lokalne, jak i ogólnopolskie 
media. Jak się później okazało, 
dziennikarze tej gazety dali się 
nabrać na prowokację młode-
go legionowianina. Specjal-
ne oświadczenie wydał w tej 
sprawie nawet Urząd Miasta 
Legionowo. Gdy rzeczona pro-
wokacja wyszła na jaw, dzien-
nikarka „Gazety Powiatowej” 
zawiadomiła służby o możli-
wości popełnienia wykroczenia 
polegającego na wprowadzeniu 
w błąd dziennikarza. Zawiado-
mienie dotyczyło również pod-
szywania się pod imama Kan-
dila, który obecnie przebywa 
w Egipcie. Policjanci dotarli do 
niego i poinformowali o wyda-
rzeniach w Legionowie. Imam 
odmówił jednak złożenia zawia-

domienia. Tym samym wątek 
podszywania się pod inną oso-
bę został umorzony.
 
Policjanci z Zespołu Wykro-
czeń KPP w Legionowie pro-
wadzili natomiast czynności  
w sprawie dziennikarki, która jak 
stwierdziła w zawiadomieniu,  
w związku z wprowadzeniem jej 
w błąd poniosła straty 
w pracy. Wątek ten  
11 października 2017 
roku, po przesłuchaniu 
wydawcy portalu Wir-
tualne Legionowo, któ-
ry opublikował wywiad 
z osobą prowadzącą 
fikcyjny facebookowy 
profil „Meczet Legio-
nowo”, został również 
umorzony. Policjanci 
zapoznali się z art. 12 
Prawa prasowego, 
które mówi, że dzien-
nikarz jest obowiązany 

zachować szczególną staran-
ność i rzetelność przy zbieraniu  
i wykorzystaniu materiałów 
prasowych, zwłaszcza spraw-
dzić zgodność z prawdą uzy-
skanych wiadomości. W związ-
ku z tym, że wydawca portalu 
Wirtualne Legionowo na pod-
stawie art.12 pkt. 2 nie ujawnił 
danych swojego informatora  
i poprosił o postanowienie są-
du o zdjęciu z niego tajemnicy 
dziennikarskiej, na co sąd nie 
zgodził się – nie było przesłanek 
do dalszego ustalania właścicie-
la profilu „Meczet Legionowo”.
 
Profil na Facebooku założyć mo-
że każdy. W Legionowie modne 

jest posiadanie wielu tzw. fej-
kowych kont . Rolą dzienni-
karza jest dojście do prawdy. 
Niestety, jak pokazują realia, 
nie wszyscy chcą jej dociekać, 
a zamiast tego wolą żywić się 
tanią i niepotwierdzoną sensa-
cją. Co ciekawe, zamieszanie 
z meczetem niektóre lokalne 
media postanowiły wykorzy-
stać do swojej osobistej walki  
z prezydentem Romanem  Smo-
gorzewskim i urzędem miasta, 
mimo że ci nie mieli z tym nic 
wspólnego!
 
Po wybuchu afery tematem 
meczetu miasto żyło przez do-
bry miesiąc. Powstały nowe 
konta na portalach społeczno-
ściowych, gdzie zwolennicy bu-
dowy wykłócali się z przeciwni-
kami. Temat poruszyły też me-
dia ogólnopolskie, informując  
o prowokacji w podwarszaw-
skim Legionowie.

 red. 

                     Złożyliśmy deklarację, że gmina jest 
pozytywnie ustosunkowana do budowy wiaduktów 

oraz kładki. Teraz czekamy na odpowiedź i mamy 
nadzieję, że będzie pozytywna

Wiaduktami nad torami

Roman Smogorzewski
prezydent Legionowa

Wiemy już nieco więcej na temat trzech bezkolizyjnych 
przepraw przez tory kolejowe, które miasto – za zewnętrzne 
środki – chce budować wspólnie z koleją. Chodzi tu o dwa 
wiadukty: jeden na przedłużeniu ul. Bolesława Roi i drugi  
w ciągu ul. Krasińskiego, oraz o kładkę pieszo-rowerową  
w miejscu przejazdu Kwiatowa-Polna. Jeśli tylko PKP poprze 
te inicjatywy, to realizacja inwestycji mogłaby ruszyć  
w połowie przyszłego roku. 
– Od wielu lat miasto naprawia 
te rzeczy, które przy okazji in-
westycji kolejowych nie są ro-
bione najlepiej. Musimy mieć 
przy tym świadomość, że są 
one realizowane na mocy spe-
custaw i do tego na terenach 
zamkniętych, wyłączonych  
z planu przestrzennego i jakiej-
kolwiek jurysdykcji czy wpływu 
miasta. Jak oglądamy też jakie-
kolwiek telewizyjne programy 
interwencyjne mówiące o in-

westycjach kolejowych, to lista 
rzeczy źle zrobionych jest bar-
dzo długa. Windy nie takie, pod-
jazdy są nie takie itp. Tę samą 
sytuację mamy i w Legionowie – 
mówi Roman Smogorzewski. Do 
poważnego myślenia o budowie 
bezkolizyjnych przepraw, które 
rozwiązałyby jeden z najbardziej 
palących komunikacyjnych pro-
blemów Legionowa, zachęciła 
miasto sama kolej. – Przyszło do 
nas pismo, które co prawda nie 

jest precyzyjne, a jego intencje 
trzeba głęboko śledzić, ale można 
wywnioskować z niego, że kolej 
chce zamknąć przejazd na Bu-
kowcu, a w zamian za to chce, że-
by miasto w ramach europejskich 
pieniędzy, którymi oni ewentual-
nie będą dysponować, dało wkład 
własny i było też inwestorem przy 
likwidacji przejazdu na Bukowcu  
i budowy w tym miejscu wiaduk-
tu – mówi prezydent. Wiaduktu, 
bo jak się okazuje, kolej odeszła 
już od budowy tuneli. 

Zamiast przejazdu... dwa 
wiadukty

Prezydent Smogorzewski nie 
wyobraża sobie jednak takiej 
sytuacji, żeby – do czasu bu-
dowy bezkolizyjnej przeprawy 

– na kilka lat zamknąć przejazd 
w ulicach Polnej i Kwiatowej. 
Zaproponował więc kolei inne 
rozwiązanie. – Kilkaset me-
trów dalej, na przedłużeniu ul. 
generała Bolesława Roi, mógł-
by powstać wiadukt kolejowy  
i dzięki temu ruch samochodowy 
zostałby trochę wyprowadzony  
z centrum Bukowca B. Poza tym, 
na czas jego budowy, przejazd 
Polna-Kwiatowa mógłby dalej 
funkcjonować. W jego miejscu 
chcielibyśmy za to postawić 
kładkę pieszo-rowerową. W tym 
miejscu biegnie bowiem jedna 
ze ścieżek rowerowych, a w tym 
roku powstaną tam nowe. Nie za-
pomnijmy też o tym, że ta prze-
prawa jest też naturalną drogą do 
Szkoły Podstawowej nr 1 – mówi 
Roman Smogorzewski. 

I jeszcze trzeci!

Na dwóch bezkolizyjnych 
przeprawach, które miałyby 
powstać na Bukowcu, plany 
miasta się jednak nie kończą. 
Ratusz chciałby postawić jesz-
cze jeden wiadukt. Miałby on 
stanąć na przedłużeniu ul. Kra-
sińskiego w pobliżu Kozłówki, 
w miejscu gdzie obecnie funk-
cjonuje strzeżone przejście 
dla pieszych. – Taką deklara-
cję, że gmina jest pozytywnie 
ustosunkowana do budowy 
wiaduktu na Bukowcu i w cią-
gu ul. Krasińskiego do ul. Ko-
lejowej oraz do budowy kładki  
w miejscu obecnego przejazdu, 
złożyliśmy. Czekamy teraz na 
odpowiedź i mam nadzieję, że 
będzie ona pozytywna – mówi 

prezydent. Jeśli tak się stanie 
i uda się na ten cel pozyskać 
środki zewnętrzne, to wszystkie 
trzy inwestycje mogłyby ruszyć 
w połowie przyszłego roku. In-
westorem będzie urząd miasta, 
co jak przekonuje prezydent, ma 
ogromne zalety. – Będziemy od-
powiadali za to, co i jak będzie 
wybudowane. Dzisiaj sytuacja 
jest taka, że nie byliśmy inwe-
storem tunelu, nie wydaliśmy 
tam ani jednej złotówki i o ni-
czym w zasadzie nie mogliśmy 
decydować, a odpowiedzialność 
przed mieszkańcami spływa na 
nas albo jest przez nieprzychylne 
media na nas wtłaczana – kończy 
prezydent. Czekamy więc teraz 
na ruch ze strony kolei. 

 Rafał Michałowski                  

Ostatnio legionowscy policjanci po raz kolejny 
prowadzili na drogach powiatu działania prewencyjno-
kontrolne. Akcja „Jestem odpowiedzialny - jadę 
bezpiecznie” przyniosła mało chlubny plon  
w postaci 27 mandatów.

Po raz kolejny, w godzinach 9.00-14.00, na drogach powiatu 
legionowskiego legionowska i stołeczna drogówka oraz słuchacze 
kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego przeprowa-
dzili wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. – Podej-
mowane czynności polegały m.in. na kontroli prędkości pojazdów, 
sprawdzaniu trzeźwości kierujących oraz korzystania z pasów 
bezpieczeństwa przez wszystkich podróżujących, a także stanu 
technicznego pojazdów. Ponadto policjanci reagowali na wszyst-
kie inne ujawnione w ruchu drogowym przewinienia kierujących, 
które zaprzeczały nazwie działań „Jestem odpowiedzialny - jadę 
bezpiecznie” – informuje rzecznik prasowy KPP w Legionowie 
kom. Jarosław Florczak.

Jak się okazało, wielu kierowców nie stosowało się do zasad 
ruchu drogowego. Funkcjonariusze skontrolowali kilkadziesiąt 
pojazdów i wystawili 27 mandatów karnych. Zatrzymali jedno 
prawo jazdy z powodu przekroczenia dozwolonej prędkości 
powyżej 50 km/h. Natomiast za zły stan techniczny pojazdów 
- dwa dowody rejestracyjne.

Rzecznik KPP podkreśla, że już wkrótce planowane są kolejne 
wspólne działania. – Takie akcje są możliwe dzięki porozumie-
niu między p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie 
podinsp. Anną Jędrzejewską-Szpak i Komendant Centrum 
Szkolenia Policji w Legionowie insp. Anną Rosół – podkreśla 
rzecznik legionowskiej policji. 
 KG

„Meczet Legionowo”  
trafił do kosza
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DAM PRACĘ
 ■ Dyrektor Przedszkola Miejskiego 
Nr 12 im. Króla Maciusia  
w Legionowie pilnie zatrudni 
nauczyciela w pełnym  
wymiarze czasu pracy.  
Kontakt: 22 774-58-38;  
www.przedszkolemaciusia@wp.pl 
 ■ Hydraulika z doświadczeniem  
i prawem jazdy 601 377 517
 ■ Tokarza, frezera praca  
w Legionowie tel 536 060 266
 ■ 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 
 ■ Poszukuję pomieszczenia 
magazynowego do 20m2 na 
terenie strzeżonym-posesji  
571 459 379

SPRZEDAM
 ■ M5 63,5M2 Os. Jag. Centrum  
505 349 430 

SZUKAM PRACY
 ■ Masażystka poszukuje salonu  
w Legionowie do współpracy  
502-053-399 

USŁUGI
 ■ Komputer- laptop- dojazd  
513 820 998 
 ■ Malowanie-tapetowanie-remonty 
- osobiście, solidnie –  
694-065-757 

O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Legionowskiego

z dnia 2 lutego 2018 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1496 t.j.)

z a w i a d a m i a m ,

że w dniu 30 listopada 2017 r. na wniosek Wójta Gminy Wieliszew, z siedzibą  
w Wieliszewie, przy ul. Modlińskiej 1, zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji  
drogowej  polegającej  na budowie drogi klasy D wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
w pasie drogowym ul. Kolejowej, na terenie działki o nr ewid.: 376/35 w obrębie 
nr 19 Michałów-Reginów, gmina Wieliszew, w ramach zadania inwestycyjnego  
pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingów w systemie  
„Parkuj i jedź” – PKP Michałów-Reginów i PKP Wieliszew, gmina Wieliszew”.

 W związku z powyższym, informuje się strony, iż w terminie 7 dni od dokonania 
zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Architektury 
Starostwa Powiatowego w Legionowie (Legionowo, ul. Sikorskiego 11, piętro V 
pokój - Obsługa gmin, nr tel. 022 764 05 36, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 
w godz. 8.00 do 18.00, wtorek – piątek 8.00 do 16.00, sobota w godz. 8.00 do 12.00). 
 Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 t.j.) zawiadomienie 
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 z up. Starosty 
 (-)  Paweł Trawkowski
 Naczelnik Wydziału Architektury

Informacja

Prezydent Miasta Legionowo podaje do publicznej wiadomości zgodnie  
z art. 35 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku  
(Dz.U. z 2018 roku, Nr 121 ze zm.), że na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta 
Legionowo oraz na stronie internetowej Urzędu www.bip.legionowo.pl na okres 
21 dni tj.  od dnia 24 stycznia 2018 roku do dnia 14 lutego 2018 roku umieszczone 
zostały wykazy o przeznaczeniu do sprzedaży, w drodze przetargu działek  gruntu, 
stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo:
1. ozn. nr ew. 82 o powierzchni 1450 m2 w obr. nr ew. 1 ul. Brzozowa
2. ozn. nr ew. 14 o powierzchni 1500 m2 w obr. nr ew. 26 ul. Gdańska
3. ozn. nr ew. 56 o powierzchni 1496 m2 w obr. nr ew. 5 ul. Aleja Legionów
4. ozn. nr ew. 19/9 o powierzchni 5275 m2 w obr. nr ew. 69 ul. Olszankowa

Termin przetargu i jego warunki zostaną podane do publicznej wiadomości 
odrębnym ogłoszeniem.

Dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać w Urzędzie 
Miasta Legionowo ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami pok. Nr 3.06, II piętro tel. 766-40-57 a w sprawie przeznaczenia 
terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta pok. nr 3.07 
tel.766-40-61 w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia przetargu.

 Prezydent Miasta
 Roman Smogorzewski

• przeglądy rejestracyjne •
• naprawy główne i bieżące •

• serwis klimatyzacji •
Legionowo Przystanek

ul. Jagiellońska 88
tel. 22 793 01 79

BOL-MAR
dorabianie kluczy,  

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

zamków  
Targ Miejski Legionowo

Centrum Komunikacyjne
(nowy punkt)

517 582 537 
www.bolmar.eu

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

sprzątanie po budowach, remontach, 
zakładach produkcyjnych, halach,  

magazynach, garażach, 
specjalistyczne sprzątanie  

obiektów medycznych, powierzchni 
biurowych, mycie okien,  

serwis nocny i dzienny.
Tel.  510 123 960

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

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

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

 ■ Naprawy awarie hydraulik 
remonty 692827915 
 ■ Wszystko ze szkła, lustra, 
kabiny, grafika na szkle, naprawy 
domowe, hydraulika, meble na 
wymiar, solidnie, uczciwie  
513-256-043

 Ogłoszenia drobne są przyjmowane w Biurze Obsługi Klienta KZB Legionowo przy ul. Piłsudskiego 3  
w godzinach pracy kasy: poniedziałek:12:00-16:00 od wtorku do piątku: 09:00-13:00 

R E K L A M A  –  t e l .  7 9 7  1 7 5  3 2 9   •••  r e k l a m a @ m i e j s c o w a . p l
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 PREZES ZARZĄDU
 Irena Bogucka
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Odpowiem 
na każde
Wasze
pytanie!

Gdyby przypadkiem ktoś jeszcze nie zauważył, dy-
żurna garstka panów kochających prezydenta ina-
czej wypomina mu właśnie, że ma łeb do zarabiania 
kasy. Prezydenta Legionowa, rzecz jasna. Chodzi  
o ciemne rzekomo interesy ubijane, paradoksalnie, 
w majestacie prawa i z tegoż prawa reprezentanta-
mi. Tylko czekać, aż owi oskarżyciele wezmą się za 
komorników, będących bądź co bądź Romanowy-
mi wspólnikami, których rolą jest wystawianie mu 
na licytacjach co smaczniejszych kąsków. Na ich 
miejscu już przygotowywałbym sobie linię obrony 
– najlepiej taką bez sensu, żeby pasowała do pasia-
ka, w jaki część mediów chce odziać legionowskiego 
„króla działek”. 

Cóż, trąci ten cały szum groteską. W kraju, którym 
trzęsie człek kasowaniem biletów NBP niezaprzą-
tający sobie głowy, wychodzenie przed finansowy 
szereg rzeczywiście może być ryzykowne. A znając 
biznesowe obrzędy pewnego ojca, nawet Rydzy-

kowne. Nie każdy jednak ma swego Morawieckie-
go, więc o własną przyszłość musi zadbać sam. Bo 
ufanie w tej kwestii ZUS-owi krezusostwem na sta-
rość raczej nie grozi... I tu pojawia się wizerunkowy 
kłopot, gdyż po stronie prawych i sprawiedliwych 
też łatwo znaleźć takich, co licząc na zyski, liczą 
głównie na siebie. To dlatego jako wściekły PiSbull 
rozszarpujący szefa ratusza za niecne konszachty 
z komornikami jedyny miejski radny podłączony 
pod Nowogrodzką spisany jest na straty. Z drugiej 
strony – dzięki pomocy najsprawiedliwszego wśród 
Zbigniewów – rychło może wyjść na jaw, że licyta-
cje, podczas których nieruchomości wyhaczał zły 
Roman, są be, zaś te nabyte przez pana Andrzejka 
– pod każdym względem cacy. Nie byłby to zresztą 
ani pierwszy, ani ostatni taki przypadek w historii 
krajowego politykierstwa. Bo u nas ludzie władzy 
rzadko chcą i potrafią wspólnie coś budować. Więk-
szość woli posyłać oponentów pod młotek.  

Listy do naszej "M" piszcie na adres: 

pod(...)słuchane
Mogłoby się wydawać, że nie istnieje 
związek pomiędzy długością sesji Ra-
dy Miasta Legionowo a składem te-
go szacownego ciała. Sądząc jednak 
po styczniowych obradach, jedno  
z drugim potrafi mocno się wiązać. 
Co prawda państwo samorządow-
cy zaczęli comiesięczną nasiadówkę  
o 11, a więc godzinkę później, niż mają 
w zwyczaju, lecz skończyli ją dopiero 
po 16! Owszem, zdarzały im się już  
i dłuższe maratony, ich przyczyna 
leżała wszak wtedy w obszernym 
porządku obrad tudzież wadze za-
wartych w nim uchwał. Tutaj powód 
był zgoła inny i nosi imię Mirosław. 
Świeżo uprawomocniony radny  
z Piasków (któremu z własnej, nie-
przymuszonej woli mandacik odstąpił 
tamtejszy weteran – pan Józek) miał 
w wielu sprawach tyle pytań i wątpli-
wości, że czynienie zadość jego po-
nadprzeciętnej dociekliwości zajęło 
mnóstwo czasu. W imieniu indago-
wanych przezeń person wyrażamy 
nadzieję, że nie był to czas stracony. 

Czasem, skoro już człowiek zajmie 
się czasem, trudno od niego uciec. 
Tym razem też wracamy do kwestii 
jego upływu oraz wpływu na samo-
rządową egzystencję powiatu. A do-
kładniej rzecz ujmując, jego kawałka 
w postaci gminy Jabłonna. Doniesio-
no nam otóż, że tamtejszy wójt, pan 
Jarek, nie pojawiwszy się o czasie na 
środowej nasiadówce swoich (choć 
znając rozkład politycznych sił, nie 
do końca) radnych, zrzucił to ponoć 
na konieczność wzięcia udziału w za-
planowanym tego samego dnia, jeno 
wcześniej, konwencie lokalnych włoda-
rzy. Czy ów fakt zmartwił uczestników 
jabłonowskiej sesji, czy może poczuli 
się brakiem kontaktu z wójtem uraże-
ni – nie mamy pojęcia. Wiadomo za to 
o zabiegach będących w stanie takim 
zdarzeniom zapobiec. Wzorem są tu 
przywołani obok radni z Legionowa, 
którzy w środę spotkali się właśnie 
z godzinną zwłoką. O czym, podsu-
wając na przyszłość taką opcję, nie-
zwłocznie donosimy.    
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Niemal równo pięć lat temu 
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Legionowie otworzyła się 
na wirtualną rzeczywistość. 
Dzięki umowie zawartej na 
początku 2013 roku z platfor-
mą Ibuk Libra, księgozbiór le-
gionowskiej książnicy wzbo-
gacił się wówczas o ponad 
600 elektronicznych książek. 

– W czasach takiego pośpie-
chu, kiedy ciągle brakuje nam 
czasu, możliwość wypożycze-
nia online książki elektronicz-
nej bez wychodzenia z domu  
i w dodatku skorzystania z niej 
w dowolnym czasie, gdy na 
przykład stoimy w kolejce lub 
jedziemy do pracy, to dla nas 
ogromna korzyść – mówiła Da-
nuta Masiak, ówczesna dyrek-
tor Miejskiej i Powiatowej (jesz-
cze wtedy – red.) Biblioteki 
Publicznej w Legionowie. Jako 
jedni z pierwszych z wypoży-
czalni online mogli skorzystać 
lokalni – ale nie tylko – dzienni-

karze. W tej grupie oczywiście 
byliśmy również i my.
 
W trakcie konferencji praso-
wej zorganizowanej 13 lutego 
2013 roku każdy z żurnalistów 
otrzymał dwutygodniowy 
dostęp do zbiorów pozyska-
nych przez Miejską i Powia-
tową Bibliotekę Publiczną  
w Legionowie oraz pod okiem 
przedstawiciela PWN (Ibuk 
Libra jest bowiem częścią te-
go wydawnictwa – red.) mógł 
poznać wszystkie możliwości 
platformy. – Książki można 
tylko czytać, ale istnieje też 
możliwość pracy z nią. Możemy 
wprowadzać w niej notatki i za-
znaczać fragmenty. Istnieje tez 
możliwość wyszukiwania słów, 
które nas interesują – mówił 
Piotr Kołacz z Wydawnictwa 
Naukowego PWN. Nie można 
jej było tylko drukować. Taka 
opcja była możliwa dopiero 
wtedy, kiedy książka została 
kupiona bezpośrednio z plat-

formy Ibuk Libra. – Tę platfor-
mę tworzyliśmy w ten sposób, 
aby była ona bardzo intuicyj-
nym i prostym narzędziem,  
a nie skomplikowanym, które 
mogłoby odstraszać – zachwa-
lał nam Piotr Kołacz.
 
Z kolei przedstawiciele bi-
bliotekarskich stowarzyszeń 
przekonywali nas, że elektro-
niczne książki to przyszłość 
czytelnictwa. – To jest nie-
uniknione i im szybciej biblio-
teki publiczne to zrozumieją, 
tym lepiej. Jeśli ona nie będzie 
wchodziła w te nowe źródła, 
to po pewnym czasie stanie 
się magazynem starych ksią-
żek. Dlatego też bardzo wiele 
bibliotek publicznych wchodzi 
w Ibuka – mówiła Elżbieta 
Stefańczyk, przewodnicząca 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich. My się jednak nie do 
końca daliśmy temu przeko-
nać i dalej wolimy tradycyjną, 
drukowaną książkę.   

Waldek Siwczyński

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

■ "M" odpowiada:

Kochana Jolu!
Schowaj pilota i piwo. Nie gotuj obiadu. Zapytaj, czy woli zaprosić 

na kolację do domu teściową, czy woli spędzić ten wieczór w restau-
racji z tobą…?

Pamiętaj, że w odróżnieniu od koleżanek masz męża, a nie chłopa-
ka. Mężczyźni po ślubie przechodzą w inny tryb. Już im się nie chce 
zabiegać, randkować i zdobywać względy. Obecnie szuka świętego 
spokoju, gorącego obiadu, dostępu do wi-fi i tv oraz szybkiego sek-
su. Pociesz się, bo na tresurę nigdy nie jest za późno. Wystarczy, że 
ograniczysz dostęp do tego towaru luksusowego i mądrze będziesz 
stosować metodę kar i nagród. Powodzenia!

Jola
Już od miesiąca przypominam swojemu mężowi, że niedługo są 

Walentynki, ale euforii nie widzę. Jak znów zapomni, to się wścieknę. Koleżanki 
z pracy się chwalą co roku, jakie to prezenty dostały albo jak romantycznie 
spędziły wieczór z chłopakiem. Chodzą do kina albo do restauracji i pokazują 
pierścionki, kolczyki, czekoladki. Rok temu sama sobie kupiłam prezent, bo mi 
było wstyd. Moje Walentynki to patrzenie na barana, który siedzi z piwem przed 
telewizorem i z pilotem w ręku i czeka na obiad. Co mam zrobić?

Spadło z pióra

■ "M" odpowiada:

Marku – Historia zna kilkunastu Świętych Walentych. Dwoje z nich obchodzą swoje 
rocznice 14 lutego. Jeden to kapłan rzymski, a drugi biskup Terni. Nie wiadomo, którego  
z nich powinieneś obwiniać za swoje cierpienia. W tradycji chrześcijańskiej można 
odnaleźć przypowieść o świętym, który potajemnie udzielał ślubów zakochanym parom. 
Rzecz się działa za czasów panowania cesarza Klaudiusza II, który zakazał małżeństw, 
bo baby odciągały mężczyzn od wstępowania do armii. Ów święty przypłacił to życiem, 
a jego ostatni list „Od Twojego Walentego” do ukochanej stał się początkiem tradycji 
wysyłania kartek w dniu 14 lutego.

Kochany Marku, pamiętaj, że prawdziwy mężczyzna nie boi się okazywania uczuć.  
Nie jest ważne, gdzie i w jaki sposób spędzisz ten dzień, ważne jest to, z kim go spędzisz. 
Miłego Świętego Walentego!

Marek
Kto wymyślił te p(…) walentynki? O co tu chodzi? Tyle świąt jest na świecie  

i jeszcze jedno wymyślili. Jeszcze się nie zaczęły, a już rzygam serduszkami.

Robota z pomocą młota

INTERNETOWA BIBLIOTEKA  
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  DYŻURY RADNYCH
        12 lutego 2018 r. 

Andrzej Kalinowski
Radny 

Rady Miasta Legionowo 
(okr. wyb. nr 12)

w godz. 1500-1630

Janusz Klejment
Przewodniczący

Rady Miasta Legionowo 
(okr. wyb. nr 8)

w godz. 1630-1800

Dyżury odbywają się 
w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej

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

e-mail: kancelaria@um.legionowo.pl

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 

DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DOSTARCZANEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO 
ENERGETYKI CIEPLNEJ „LEGIONOWO” SP. Z O.O. ?

CIEPŁO SYSTEMOWE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. wytwarza ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej.

 CZYM JEST CIEPŁA WODA UŻYTKOWA?

Ciepła woda użytkowa to produkt, który powstaje w wyniku ogrzania zimnej wody wodociągowej ciepłem sieciowym. 
Wyprodukowane w elektrociepłowni ciepło trafia do sieci ciepłowniczej, a następnie do węzłów cieplnych znajdujących się  
w budynkach, gdzie jest wykorzystane nie tylko do centralnego ogrzewania, ale może także podgrzewać wodę z wodociągów. 
Proces podgrzewania odbywa się w wydzielonym pomieszczeniu, gdzie w specjalnym wymienniku ciepła woda z wodociągu jest 
ogrzewana do temperatury 55 oC. Stąd ciepła woda transportowana jest izolowanymi rurociągami do mieszkań użytkowników, 
gdzie po odkręceniu kranu, płynie ze stałą temperaturą.

ZALETY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

1. Bezpieczeństwo

 Podgrzewanie wody wodociągowej odbywa się poza mieszkaniami użytkowników, w wymienniku ciepła. Dzięki temu 
z łazienek i kuchni można usunąć indywidualne podgrzewacze wody, co eliminuje ryzyko zatrucia, wybuchu gazu czy 
porażenia prądem.

2. Komfort

 Korzystanie z ciepłej wody użytkowej zapewnia mieszkańcom komfort użytkowania przez 365 dni w roku. To nie 
tylko odpowiednia, stała temperatura wody oraz ciągłość dostaw, ale również możliwość jednoczesnego korzystania  
z ciepłej wody przez wielu użytkowników. Użytkownicy ciepłej wody użytkowej – z uwagi na fakt, że urządzenia służące 
do jej podgrzania znajdują się w pomieszczeniach technicznych, a nie mieszkaniach - zyskują dodatkową przestrzeń do 
zagospodarowania, a konieczność dbania o urządzenia i regularne przeglądy instalacji spada na dystrybutora.

3. Ekonomia (konkurencyjne i stabilne ceny)

 Koszty podgrzania wody ciepłem sieciowym są porównywalne do kosztów gazu zużytego do podgrzania analogicznej 
ilości wody. Podgrzewanie wody ciepłem sieciowym jest najkorzystniejszym rozwiązaniem finansowym. Koszty jej 
przygotowania są porównywalne do kosztów, jakie ponosimy, podgrzewając wodę w indywidualnych piecykach 
gazowych. Warto przy tym pamiętać, że korzystając z usługi PEC „Legionowo” Sp. z o.o., nie ponosimy kosztów związanych 
z serwisem oraz ewentualną wymianą piecyka.

4. Ekologia

 Ciepło sieciowe, które podgrzewa wodę użytkową, jest ekologiczne. Wytwarza się je i dostarcza, stosując najnowocześniejszą 
technologię. Dzięki temu uzyskuje się niski wskaźnik strat energii w trakcie dostarczania ciepła i redukcję emisji do 
atmosfery szkodliwych związków chemicznych. Dzięki wykorzystaniu ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej do atmosfery 
emitowane jest co najmniej 20% dwutlenku węgla mniej w porównaniu do starego systemu podgrzewania wody

5. Sprawność i dostępność służb serwisowych

 Pogotowie techniczne PEC „Legionowo” Sp. z o.o. jest w dostępne pod numerem telefonu (22) 774-49-11 lub 692-730-476. 
Wystarczy poinformować o zdarzeniu dyspozytora, aby po okresie niezbędnym na przyjazd służb technicznych zjawili się 
serwisanci PEC-u. Pogotowie techniczne usuwa wszelkie awarie leżące po stronie dostawcy ciepła oraz świadczy odpłatne 
usługi polegające na naprawach instalacji wewnętrznych.

6. Pewność dostaw i niezawodność systemu.

 Gwarancję nieprzerwanych dostaw zapewnia ciągła praca źródeł ciepła oraz promienisto-pierścieniowa budowa sieci 
ciepłowniczej, umożliwiająca, w przypadku konieczności przeprowadzenia prac remontowo-konserwacyjnych sieci, 
zmianę kierunku zasilania. Brak tzw. przerw remontowych jest bardzo pozytywnie odbierany przez naszych odbiorców.

  Prezes Zarządu

  Narcyz Krzysztof Tokarski 
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Ponieważ samorządowcy, także ci z Legionowa, lubią być na publicznym widoku, dzisiaj 
znów z przyjemnością im to umożliwiamy. W trakcie styczniowej sesji rady miasta wykazali 
się bowiem wyjątkową fotogenicznością.

Klatki nie od parady

- Słuchajcie, a może oskarżymy prezydenta o wybicie dinozaurów?

- Kurcze, co tu zrobić, żeby ci z koalicji wyszli jak najgorzej?

- W dowód wdzięczności otrzymuje pan dożywotnią wejściówkę na nasze obrady

- Zaraz sprawdzę solidność tej mównicy!

- To jest medal za udział w bitwie pod Lenino, ale też ładny

- Masz tu grzywkę Sławomira z  „Miłości w Zakopanem”

- Tadek, słyszałem, że Nawałka powołał cię na mundial!

- Chłopaki, mam cynk, że w kolejnej kadencji nie dostaniecie diety
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Trochę zgrywu
z obiektywu

Jeśli to jakaś odmiana stracha, to chyba raczej nie na wróble...
fot. red.

 Usiądźmy, 
pan Marek lubi 
pogadać
Roman Smogorzewski,  
prezydent Legionowa podczas styczniowej 
sesji rady miasta, przed pożegnalnym 
przemówieniem byłego działacza 
siatkarskiej Legionovii, Marka Bąka. 

Żarty...
Żona dzwoni do męża i się wścieka:
- Gdzie ty znowu polazłeś? Powinieneś od 4 godzin 
być w domu! - krzyczy mu do słuchawki.
- Kotku pamiętasz ten sklep jubilerski z tym 
wisiorkiem na wystawie co ci się podobał?  
- pyta mąż.
- OOOczywiście misiaczku – potulnie mówi żona…
- No to jestem w knajpie naprzeciwko…

Jasio kocha się z Małgosią. - Teraz do przodu.  
Trochę w bok. O tak. W lewo. Jeszcze. Teraz się cofnij 
– instruuje go Małgosia podczas pieszczot. W końcu 
Jasio nie wytrzymał: - Małgośka ty się zdecyduj czy 
chcesz się kochać czy parkować!

■ ■ ■

Mam 3 bilety do kina na Walentynki! - mówi chłopak.
- Dlaczego akurat trzy? - pyta dziewczyna
- Dla twojego taty, mamy i siostry...

Żona pyta męża: - Kochanie powiedz mi co cię 
najbardziej we mnie pociąga. Moja inteligencja czy też 
seksowne ciało? - Twoje wyjątkowe poczucie humoru…

■ ■ ■
Ania zwierza się Oli: - A wiesz, że mój mąż jest 
impotentem?
- Nie wiedziałaś o tym przed ślubem?
- No wspominał wprawdzie o jakiejś nieruchomości, 
ale myślałam że mówi o domku nad jeziorem…

Horoskop
na nadchodzący

tydzień
RYBY

Podejmiesz się odpowiedzialnego 
zadania i zapobiegniesz niepo-
trzebnym kłótniom. Twoje opinie  

i decyzje będą jasne, sprawiedliwe i konkretne. 
To będzie wyjątkowy dobry tydzień!

BARAN

W tym tygodniu nie będziesz zwra-
cał większej uwagi na towarzyskie 
i zawodowe sprawy. Czekają cię 

spokojniejsze, ale bardzo udane dni. Wykonasz 
swoje obowiązki i poświęcisz czas na relaks.

BYK

Powiedzie się finansowa operacja 
lub sprawa, na jakiej ci zależy. 
Zbierzesz efekty swojej pracy  

i przestaniesz się denerwować. Pomyśl o tym, 
żeby poświęcić więcej uwagi najbliższym.

BLIŹNIĘTA

Zaczniesz zastanawiać się nad 
kierunkiem, w jakim zmierza two-
je życie, może czas na zmianę? Fi-

lozoficzne rozmyślania poprawią ci nastrój,  
a nawet zaimponują pewnej znajomej osobie. 

RAK

W tym tygodniu będziesz wojow-
niczo nastawiony do wszystkich 
osób i wydarzeń, z jakimi się ze-

tkniesz. Będziesz chciał udowadniać swoje 
racje i przekonywać do swoich pomysłów.

LEW

Unikaj kobiet, które są zapalczywe 
i impulsywne. Zapoczątkowane 
przez nie wydarzenia mogą ścią-

gnąć na ciebie kłopoty. Zanim zgodzisz się na 
ryzykowną propozycję, przemyśl to.

PANNA

Bądź dobrej myśli, bo los jest po 
twojej stronie. Gwiazdy wróżą 
udział w wesołej imprezie lub spo-

tkaniu. W miłości zapowiadają rozmowę  
o wspólnych zamierzeniach i inwestycjach. 

WAGA

Sprawy zawodowe pochłoną cię bez 
reszty, a rodzina i przyjaciele będą 
musieli prosić cię o zainteresowanie. 

Pewna osoba może zepchnąć na ciebie swoje 
obowiązki. Potrzebujesz dużo siły…

SKORPION

Nie staraj się zwyciężać za wszelką 
cenę. Możesz przecenić swoje siły 
lub sprawa okaże się niewarta tak 

wielkich wyrzeczeń. Poprzestań na tym, co re-
alne do osiągnięcia w tej chwili.

STRZELEC

Sprawa, która cię nurtuje, rozwiąże 
się nie teraz, a w nadchodzących 
tygodniach. Gwiazdy przestrzegają 

przed kłopotami w podróży oraz chwilowymi 
problemami w relacjach.

KOZIOROŻEC

Czeka cię zwycięstwo w sporze 
lub korzystne rozstrzygnięcie 
trudnej sprawy. Twoja cierpli-

wość i wiara zostaną wynagrodzone. Poczu-
jesz satysfakcję, że warto było  się tak starać. 

WODNIK

Potrzebujesz w tym tygodniu od-
poczynku i relaksu, a wtedy nabie-
rzesz sił i wpadniesz na dobre po-

mysły. W miłości gwiazdy wróżą wiele wspól-
nych wydatków i używanie życia.

Specjalny miejscowy 
horoskop

Znalezione w sieci
Czy wiesz, że podczas jednej minuty 
całowania spalamy aż 26 kalorii?

 W Japonii w Walentyki to kobiety wręczają 
czekoladki mężczyznom.

Jednym z najsłynniejszych walentynkowych 
upominków było jabłko pokryte w różowym 
lukrze. Dostała je od króla Henryka VIII Anna 
Boleyn. Słodki owoc był umieszczony w szkatułce 
wysadzanej perłami.

Z okazji Walentynek w USA sprzedaje się co roku 
około 200 milionów róż, wysyła się około miliarda 

kartek na całym świecie, a producenci 
prezerwatyw mówią o 30% wzroście 
sprzedaży prezerwatyw. To święto jest też 
okazją by kupić gry erotyczne i bieliznę 
erotyczną.

Najdroższą kartką walentynkową była 
kartka, którą Marii Callas podarował 
Arystoteles Onasis. Warta 250 000 
dolarów kartka ze złota wysadzana 
była diamentami i szmaragdami. Całość 
zapakowana była w futro z norek.

Walentynki czyli Dzień zakochanych to także 
Europejski Dzień Świadomej Impotencji. Według 
internautów patronem tego święta jest producent 
Viagry.

Około 15% Amerykanek przyznaje, ze sama sobie 
wysyła kwiaty na Walentynki…

Miesiąc po Dniu Zakochanych w aptekach 
obserwuje się zwiększony popyt na testy ciążowe…
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PGNIG SUPERLIGA MĘŻCZYZN - GRUPA GRANATOWA
M Z P B Bramki Pkt

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

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

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

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

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

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

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

8. Spójnia Gdynia 18 2 16 1 472:594 7

26 : 41   (15:17)

KPR Legionowo – Orlen Wisła Płock  

KPR: Krekora, Kujawa, Wyrozębski - Adamski 6, Rutkowski 1, Ciok 3, 
Niedziółka 2, Gawęcki 1, Brinovec 1, Grabowski 6/6, Suliński 4, Ignasiak 2, 
Kowalik.
Karne: 6/7
Kary: 6 min. (Ciok - 4 min., Kowalik, Brinovec, Niedziółka, Rutkowski 
- po 2 min.)

Orlen Wisła: Borbely, Wichary - Duarte 4, T. Gębala 1, Racotea 3, 
Obradović 2, Olkowski 1/1, Tarabochia 2, de Toledo 2, Ivić 6/1,  
Krajewski 5, Mihić 4, Daszek 2, Ghionea 7, M. Gębala 1, Piechowski 1.
Karne: 2/2
Kary: 6 min. (M. Gębala, Krajewski, Daszek - po 2 min.)

fot. FB KPR Legionowo 

Wymęczone 
punkty 
Legion Legionowo wygrał kolejne spotkanie  
w III Lidze Koszykówki Mężczyzn. Tym razem w pokonanym 
polu zostawił NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki. Grający na 
wyjeździe legionowianie mieli problemy z niżej notowanym 

przeciwnikiem, ale ostatecznie  
zdołali przechylić szalę na  
swoją stronę i zainkasowali 
kolejne punkty.
Legion wygrał pierwszą kwartę, 
ale ledwie trzy punkty przewagi 
zwiastowały problemy w kolejnych 
częściach meczu. I faktycznie pod-
opieczni Przemysława Raczyka nie 
prezentowali się tego dnia najlepiej. 
Nowodworzanie nie pozwalali fa-
worytom na zbudowanie większej 
przewagi i w połowie meczu prze-

grywali jedynie dwoma punktami. Dopiero w czwartej kwarcie 
Legion zdołał pokazać swoją wyższość i odskoczył na kilka oczek. 
Ostatecznie mecz zakończył się wyszarpanym zwycięstwem 
legionowian 101:93.
 ŁR

93 : 101   
(20:23, 30:29, 22:23, 21:26)

NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki – KS Legion Legionowo 

KS Legion Legionowo: Marcin Teklak –32, Przemysław Lewandowski 
– 25, Jeremi Kosiński – 12, Marcin Mikos – 11, Filip Turkowski – 5, Maciej 
Łopaciński – 5, Maciej Niedbalski – 4, Sebastian Powierża – 3, Krzysztof 
Piasecki – 2, Sebastian Kostecki – 2, Patryk Pawłowski, Kamil Rybałtowski.

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

1 UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 21 11 10 - 1 5 - 0 5 - 1 1078 - 730

2 MUKS Hutnik Warszawa 21 11 10 - 1 6 - 0 4 - 1 871 - 665

3 KS Legion Legionowo 18 11 7 - 4 3 - 2 4 - 2 975 - 859

4 MUKS Piaseczno 17 11 6 - 5 3 - 3 3 - 2 865 - 829

5 Pultovia 13 11 2 - 9 2 - 4 0 - 5 719 - 872

6 NOSiR 12 10 2 - 8 2 - 3 0 - 5 671 - 857

7 Pułaski Warka 12 11 1 - 10 1 - 4 0 - 6 580 - 947

Utonęli 
w Wiśle

®
Dobra woda z Legionowa

PWK „Legionowo” Nowa Era

Europejskie standardy,
                            czystość i porządek - to nas wyróżnia

INFORMACJA
 
 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) Starosta Legionowski 
reprezentujący Skarb Państwa informuje, iż  
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie 
(ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo) wywieszony 
zostaje na okres 21 dni tj. od dnia 13 lutego  
2018 r. do dnia 5 marca 2018 r. wykaz nieruchomości 
Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży 
użytkownikowi wieczystemu.

Derby Mazowsza pomiędzy KPR Legionowo i Orlenem 
Wisłą Płock miały niespodziewany przebieg. Skazywany na 
pożarcie zespół z Legionowa prowadził już 15:11 i można 
było mieć nadzieję na sensacyjne rozstrzygnięcie. Niestety, 
tylko do czasu.
Zgromadzeni w legionowskiej 
Arenie kibice przecierali oczy 
ze zdumienia, kiedy ambitnie 
walczący KPR zdobywał kolejne 
bramki. Świetnie spisywał się Mi-
kołaj Krekora, który bronił w nie-
prawdopodobnych sytuacjach. 
Dobrze funkcjonował również 
atak Legionowa, a w szeregi gości 
zaczęła wkradać się nerwowość. 
Widząc, że meczu nie da się wy-
grać na stojąco, Wisła wzięła się 
do roboty. Kiedy siatkę bramki 
KPR-u zaczął dziurawić Ivić, prze-
waga gospodarzy znikała niczym 
kamfora. Na przerwę zespoły 

schodziły przy wyniku 17:15 dla 
wicemistrzów Polski. 

W drugiej połowie trener  
Orlenu dokonał zmian i posta-
wił na graczy, którzy są zwykle 
zmiennikami. KPR, który do tej 
pory dzielnie stawiał czoła na-
szpikowanej gwiazdami druży-
nie z Płocka, zaczął tracić siły.  
W ostatnich piętnastu minu-
tach gracze z Płocka urządzili 
sobie festiwal strzelecki i raz 
po raz wyprowadzali zabójcze 
kontry, na które snująca się po 
boisku drużyna z Legionowa 

nie mogła znaleźć odpowiedzi. 
Ostatecznie mecz zakończył się 
wysokim zwycięstwem gości 
41:26.

Trener Marcin Smolarczyk nie 
był zadowolony z postawy ze-
społu, którego gra komplet-
nie posypała się po przerwie. 

Trzeba jednak pamiętać, że 
jego drużyna i tak w tym sezo-
nie osiąga wyniki ponad stan,  
a ewentualne punkty zdobyte 
z tak mocnym przeciwnikiem 
byłyby absolutną sensacją.

 
 Łukasz Rozwens

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E
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Siatkarki Legionovii 
Legionowo efektownie 
wróciły na zwycięską 
ścieżkę. Po emocjonującym 
meczu podopieczne Piotra 
Olenderka pokonały w 
niedzielę na własnym 
terenie Impel Wrocław 3:1.

Spotkanie w legionowskiej Are-
nie miało duży ciężar gatunkowy. 
Głównie z tego względu, że Im-
pel oraz Legionovia sąsiadowały  
w tabeli, a zwycięstwo umożliwiało 
im ucieczkę ze strefy spadkowej. 

Pierwszy set był bardzo wyrów-
nany, ale więcej zimnej krwi  
w końcówce zachowały zawod-
niczki Impelu, które wyszarpały 

wygraną 27:25. W drugiej od-
słonie Legionovia początkowo 
miała duże kłopoty. Przegrywała 
już 7:13 i nic nie zapowiadało, 
że set jest jeszcze do uratowa-
nia. Widząc problemy swojego 
zespołu, trener gospodyń doko-
nał istotnych korekt w składzie 
– na boisku pojawiły się Anna 
Bączyńska oraz Alicja Grabka. 
Roszady przyniosły skutek i Le-
gionovia wygrała do 20. – Co do 
zmian, to chciałem podkreślić, 
że bardzo się cieszę, że zawod-
niczki rezerwowe wnoszą nam 
nową jakość. Czy to były klu-
czowe zmiany? Myślę, że tak, 
ponieważ było troszeczkę wię-
cej spokoju i poradziliśmy sobie 
bez zabezpieczenia w przyjęciu 
i radziliśmy sobie w ataku. Tak 

więc jestem bardzo zadowolony 
z tych dwóch zmian – komento-
wał na gorąco Piotr Olenderek.
W trzeciej odsłonie legiono-
wianki kontynuowały dobrą grę. 
Zbudowały przewagę, której nie 
oddały już do końca seta, w któ-
rym zwyciężyły 25:21. Z dobrej 
strony pokazały się Małgorzata 
Jasek oraz Magdalena Dama-
ske, których ataki sprawiały 
Impelowi poważne problemy.  
W czwartej partii Legionovia 
postawiła „kropkę nad i”, wy-
grywając 25:19. – Cieszę się, 
że mogłam pomóc drużynie, 
bardzo dużo dała też zmiana 
Ani Bączyńskiej. Dużo trenu-
jemy razem i jesteśmy zgrane. 
Cieszę się bardzo, że udało się 
wyciągnąć tego drugiego seta, 

bo przegrywałyśmy już sześcio-
ma punktami, no i wiadomo, że 
takie sety najbardziej budują  
– mówi Alicja Grabka, rozgry-
wająca Legionovii Legionowo. 

Dzięki niedzielnemu zwycię-
stwu Legionovia awansowała na  
10 miejsce w tabeli i opuściła 
strefę spadkową. W następnej 
kolejce drużyna z Areny wybiera 
się na mecz do Dąbrowy Gór-
niczej. Miejscowy MKS wygrał  
w tym sezonie tylko dwukrotnie 
i jest czerwoną latarnią rozgry-
wek. Ten fakt oraz rosnąca for-
ma Legionovii dają nadzieję na 
kolejne punkty.

 Łukasz Rozwens

LIGA SIATKÓWKI KOBIET 2017/2018

M. Pkt. Sety m.pkt.

1 Chemik Police 16 42 45:17 1224:1032

2 ŁKS Commercecon Łódź 16 39 45:18 1097:906

3 Developres SkyRes Rzeszów 15 38 42:15 1261:1071

4 Grot Budowlani Łódź 16 31 32:20 1092:905

5 Enea PTPS Piła 16 29 35:26 1281:1173

6 BKS Profi Credit Bielsko-Biała 16 24 34:32 1241:1236

7 Polski Cukier Muszynianka Muszyna 16 23 31:32 1137:1155

8 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 16 21 29:34 1181:1223

9 Trefl Proxima Kraków 16 19 28:34 1351:1399

10 Legionovia Legionowo 16 18 25:36 1258:1355

11 Pałac Bydgoszcz 15 16 21:34 1131:1223

12 Impel Wrocław 16 15 24:39 1340:1472

13 Poli Budowlani Toruń 16 12 16:40 924:1141

14 MKS Dąbrowa Górnicza 16 6 14:44 1061:1288

3 : 1  (25:27, 25:20, 25:21, 25:19) 

Legionovia Legionowo – Impel Wrocław  

Legionovia: Jasek, Pacak, Mielczarek, Damaske, Alagierska, Szpak, Korabiec 
(libero) oraz Adamek (libero), Grabka, Bączyńska.

Impel: Nichol, Murek, Trojan, Gałucha, Gierak, Chojnacka, Stenzel (libero) 
oraz Wołodko, Świętoń, Pancewicz (libero), Łozowska
MVP:Małgorzata Jasek (Legionovia Legionowo).

Stomil 
minimalnie 
lepszy
Piłkarze Legionovii KZB Legionowo rozegrali kolejny 
sparing. Tym razem zespół Roberta Pevnika zmierzył się 
u siebie z występującym w I lidze Stomilem Olsztyn.

Olsztynianie, podobnie jak 
Legionovia, nie mieli łatwej 
jesieni – przegrali trzy ostat-
nie mecze i zajmują miejsce 
w strefie spadkowej Nice I Ligi. 
Obydwa zespoły czeka więc 
walka o utrzymanie, którą 
Legionovii mają ułatwić do-
konane tej zimy wzmocnie-
nia. Spotkanie było kolejną 
okazją do tego, by przyjrzeć 
się nowym graczom oraz dać 
szansę zawodnikom z zespo-
łów młodzieżowych. I obydwa 
te cele, w mniejszym lub więk-
szym stopniu, zostały przez 
sztab trenerski zrealizowane. 

W pierwszej połowie bramkę 
dla Legionovii zdobył Eryk 
Więdłocha. Stomil odpowie-
dział trafieniem Marcela Ziem-
manna i na przerwę drużyny 
schodziły przy wyniku 1:1. 
W drugiej odsłonie, za spra-
wą bramki Olafa Martynka, 
legionowianie wyszli na pro-
wadzenie, jednak pierwszo-
ligowcy z Olsztyna zdołali 
wyrównać. Niedługo później,  
w 64 minucie, Mateusz Miętlic-
ki strzelił gola na 3:2 i zapewnił 
Stomilowi zwycięstwo.

 Łukasz Rozwens

2 : 3
KS Legionovia KZB Legionowo - Stomil Olsztyn 

KS Legionovia KZB Legionowo: (I połowa) Kochalski 
– Grzelak, Wojcinowicz, Nemanič, Kalinowski, Leleno, 
Skwarczek, Szumilas, Janković, Więdłocha, Vasilj. (II połowa) 
Kowalczyk – Lewandowski, Załęcki, Zając, Kutarba, Martynek, 
Ostrowski, Zaklika, Rybkiewicz,  Kuśmierek, Mazurek.

Stomil Olsztyn: Miszczuk (46 Leszczyński) – Bucholc  
(46 Ernest Dzięcioł), Baranowski (46 Sołowiej, 70 Mosakowski), 
Karankiewicz (46 Dziemidowicz), de los Reyes (46 Szywacz)  
– Ramírez (35 Tanczyk), Biedrzycki (46 Biedrzycki), Głowacki 
(46 Mikołajewski, 70 Zając), Lech (46 Stromecki), Ziemann  
(46 Głowacki) – Siemaszko (46 Mętlicki).

fot. Ryszard Glapiak

Legionovia rozbija Impel
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Wydarzenia
kalendarz

SEROCK Biblioteka Miejska w Serocku, 9.02, 
godz. 16.00
Pierwsze – organizacyjne spotkanie Klubu Mi-
łośników Poezji. Do przyjścia organizatorzy za-
chęcają wszystkich, którzy piszą wiersze i chcą 
się podzielić swoją twórczością, oraz jak naj-
szersze grono osób zainteresowanych poezją. 

LEGIONOWO Poczytalnia, 9.02 i 10.02,  
od godz. 16.30 
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicja-
tyw Lokalnych BIZOON zaprasza na warsztaty 
dla kobiet „Nie sama mama”. Warsztaty dla ko-
biet, które chcą wprowadzić zmiany w swoim 
życiu zawodowym. Często urodzenie dziecka 
uruchamia w kobietach chęć wprowadzenia 
zmian, także w życiu zawodowym. Planowane 
wydarzenie ma pomóc kobietom znaleźć nowy 
pomysł na siebie, pokazać jak łączyć pracę za-
wodową z życiem rodzinnym, dać praktyczne 
wskazówki prawne, jak rozpocząć własną dzia-
łalność, a to wszystko wzbogacone poradami 
stylistki, dietetyka i instruktora fitness – info. 
organizatora. Dodatkowe informacje i zapisy na 
stronie: www.niesamamama.bizoon.pl.

LEGIONOWO księgarnia Jarosława Gąski  
ul. Batorego 17.00, 9.02, godz. 18.00
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki „Ścież-
ki”. Dyskusja o książce „Bloki w słońcu” Lidii 
Pańków.  

JABŁONNA restauracja pałacowa, 9.02,  
godz. 19.00
Koncert Piotra Krępecia w ramach Palace  
Jazz Caffe. Bilety do kupienia w pałacowej re-
stauracji. 

WIELISZEW sala im. K. Klenczona, 9.02,  
godz. 19.00 
Spektakl Teatru Mazowieckiego „Przyszedł 
mężczyzna do kobiety”. W sztuce Siemiona 
Złotnikowa poznajemy historię Diny i Wiktora 
– zwykłą a zarazem niezwykłą, komiczną i dra-
matyczną, zabawną i smutną… jak samo ży-
cie. Oboje po przejściach i z przeszłością, oboje 
samotni, rozżaleni i spragnieni ciepła, bliskości 
oraz szczęścia u boku innej osoby. Pozornie in-
ni, nie pasujący do siebie, ale jakże podobni 
w poszukiwaniu prawdziwego uczucia. Czy im 
się uda? Czy przypadkowa znajomość przero-
dzi się w coś więcej, a jedno spotkanie będzie 
początkiem nowego, prawdziwego związku? 
Sztuka nie daje oczywistych odpowiedzi, ale 
daje nadzieję i pozostawia nas z wiarą, że na 
miłość nigdy nie jest za późno… – info. orga-
nizatora. Występują: Anna Wojton, Leon Cha-
rewicz/ Waldemar Obłoza. Bilety do nabycia  
w Centrum Kultury w Wieliszewie. 

JABŁONNA Gminne Centrum Kultury i Sportu, 
10.02, godz. 10.00
Warsztaty „Twoja stylowa metamorfoza”.  
Poprowadzi je stylistka Monika Mirowska. 
Zapisy pod numerem telefonu 22 782 47 37.  
Koszt 40 zł.  

LEGIONOWO Poczytalnia, 19.02, godz. 11.30
Walentynkowe warsztaty cukiernicze dla dzie-
ci i dorosłych. Poprowadzą je pasjonatki kre-
atywnego cukiernictwa z pracowni Lookier-
nia. Informacje: 22 732 00 36 wew, 104 lub  
info@bibliotekalegionowo.pl. 

 Tygodnik Powiatowy
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LEGIONOWO Galeria Sztuki „Ratusz”, 10.02, 
godz. 17.00
Wernisaż wystawy Duety – „Folkowa ikona” 
Agnieszki Chodakowskaiej-Plewczyńskiej  
i Wioletty Dominiczak. Wydarzeniu będzie 
towarzyszyła prezentacja autorskiej biżuterii 
ceramicznej.  

LEGIONOWO Poczytalnia, 10.02, godz. 18.00
„Podręcznik sztuki” – spotkanie autorskie  
z Mariuszem Bonaszewskim. Do dziś kobiety, 
słysząc jego nazwisko, wzdychają i mówią, 
że widziały go w roli Hamleta. Ten Hamlet, 
choć najlepiej pamiętamy przez widzów – był 
dopiero początkiem jego bogatej teatralnej 
drogi. Mężczyźni z kolei cenią role w filmach  
i serialach, szczególnie tych kryminalnych. Au-
diobooki zaś uwielbiają wszyscy. Na spotkaniu 
porozmawiamy o tym, jak ta artystyczna droga 
wygląda teraz, co jest dla aktora najbardziej 
ekscytujące w teatrze i w zawodzie. Dlaczego 
warto wychodzić na scenę i co to w człowieku 
zmienia. Będzie szansa na zadanie pytań i po-
słuchanie odpowiedzi. Będzie po prostu szansa 
na spotkanie – info. organizatora.

LEGIONOWO Galeria Sztuki „Ratusz”, 10.02,  
godz. 19.00
Wernisaż wystawy malarstwa Małgorzaty 
Omelańczuk-Pawluk, inspirowanej wierszami 
Haliny Poświatowskiej. Najczęstszym tematem 
moich prac są martwe natury, kwiaty i pejzaże, 
w szczególności motywy leśne, a także inspi-
racje poezją. Do poezji Haliny Poświatowskiej 
maluję już od dziesięciu lat - i z każdym ob-
razem odkrywam w twórczości poetki i samej 
sobie nowy odcień, nową barwę, nowe oblicze 
żywiołów, które przenikały poezję Poświatow-
skiej. W jej wierszach zainspirował mnie bardzo 
głęboki przekaz, który ze sobą niosą - o życiu, 
radości, uczuciach, erotyzmie. Na każdej wy-
stawie pokazuję nowe obrazy, eksperymentuję 
kolorem, fakturą, plamą, tak jak Poświatowska 
eksperymentowała ze środkami wyrazu styli-
stycznego – info. organizatora. 

SEROCK Centrum Kultury i Czytelnictwa, 10.02
Finał „Talentiady 2018”. Szczegóły na stronie 
internetowej: www.kultura.serock.pl. 

LEGIONOWO Muzeum Historyczne, 11.02, godz. 9.44
„Historyczny escape room”. Z okazji 100. rocz-
nicy Odzyskania Niepodległości w Muzeum Hi-
storycznym w Legionowie zostanie zorganizo-
wana gra „Wspomnienia Weterana Legionów 
Polskich". Będzie miała ona charakter escape 
roomu. Zapraszamy rodziny i grupy znajomych 
(od 2 do 6 osób). Obowiązują zapisy na kon-
kretną godzinę – co godzinę, od 9.45 do 15.45. 
Zgłoszenie chęci uczestnictwa w zabawie wraz 
z preferowaną godziną należy przesłać drogą 
mailową: animacja2@pik.legionowski.pl. 
Szczegółowy regulamin zabawy jest dostęp-
ny na stronie: www.muzeum.legionowo.pl  
i www.pik.legionowski.pl. 

LEGIONOWO filia MOK ul. Targowa 65, 11,02, 
godz. 12.00
Koncert w Salonie Artystycznym. Wystąpią: 
Dorota Bonisławska – śpiew, Łukasz Parcheta  
– skrzypce i Michał Jung – klawesyn. W progra-
mie m.in. utwory: Georg Friedrich Haendel – 
Arie „Ah! mio cor" oraz „Ombra mai fu"; Antonio  
Vivaldi – Arie „Sposa son disprezzata" i „Un certo 
non so che"; Wolfgang Amadeusz Mozart – „Una 
donna"; Johann Jacob Walther – Suita I d-moll  
z Hortulus Chelicus; Hanry Purcell – Suita a-moll, 
nr. 4; Johann Sebastian Bach/Benedetto Marcello 
– Adagio z Koncertu d-moll. Wstęp wolny. 

Za mundurem 
dźwięki
chórem

Wystarczyło spojrzeć w ka-
lendarz, by stwierdzić, że  
z piątkowym koncertem MOK 
zdążył na ostatnią chwilę.  
– Według liturgii Kościoła ka-
tolickiego jest to ostatni dzień, 
kiedy można śpiewać kolędy  
i kiedy jeszcze choinka może 
stać w domach, ale już nale-
żałoby ją sprzątnąć. Dlatego 
spotykamy się w największej 
sali koncertowej miasta, gdzie 
wystąpi Reprezentacyjny 
Zespół Artystyczny Wojska 
Polskiego – mówi dyr. Zenon 
Durka. – W programie przy-
wołamy symbolikę i tradycję 
Bożego Narodzenia. Odwiedzą 
nas trzej królowie, kolędnicy, 
aniołowie, ale także przedsta-
wimy uczucia żołnierzy pełnią-
cych swoją służbę w polskich 
kontyngentach wojskowych  
w różnych, często zapalnych re-
gionach świata – zapowiedział 
na początku imprezy zespołowy 
konferansjer. 

Muzycy i wokaliści w mun-
durach bywali już w Legiono-
wie kilka razy. Przy okazji 
Święta Niepodległości wystąpili  
np. z koncertem pieśni patrio-
tycznych. – Ekipa niesamowita: 
chór, orkiestra, czasem balet, 
doskonale przygotowani soliści. 
Mają wszechstronny repertuar, 
a dzisiaj będzie to program ko-
lędowy – dodaje szef MOK-u. 
Sądząc po frekwencji, pomysł 
okazał się strzałem w dziesiątkę. 
– Jak widzicie, ten obiekt nie słu-
ży tylko emocjom sportowym. 
Dzisiaj, mam nadzieję, będzie 
służył głębokim przeżyciom du-
chowym i religijnym. Jest nas 
prawie tysiąc, więc 
myślę, że to będzie 
największe legio-
nowskie wspólne 
kolędowanie – po-
wiedział do miesz-
kańców prezydent 
Roman Smogo-
rzewski. 

Pomylił się jednak ten, kto sądził, 
że usłyszy w Arenie tradycyjne 
wersje świątecznych ever-
greenów. Nic nie ujmując ich 
ponadczasowej atrakcyjności, 
wojskowi artyści wzbogacili ko-
lędy i pastorałki o ciepłe, jazzo-
we dźwięki. A ponieważ zrobili to  
z dużym smakiem, widowisko 
pod tytułem „Przy wigilijnym 
stole” było naprawdę bombowe.  
– Nam, przynajmniej ludziom 
z mojego pokolenia, wojskowy 
zespół kojarzy się z nudnym 
śpiewaniem, paniami w star-
szym wieku, czymś bardzo po-
ważnym, trąconym stylem „zza 
Buga”. A tutaj dominuje raczej 
styl zza oceanu – śmieje się Ze-
non Durka. Ciekawe aranżacje, 
stylowe solówki, wokalne impro-
wizacje – to wszystko sprawiło, 
że publiczność na długo zapa-
mięta piątkowy wieczór z kolę-
dami. Można sobie tylko życzyć, 
aby podobny muzyczny prezent 
legionowianie otrzymali też 
przy okazji kolejnej Gwiazdki.  
 
 Waldek Siwczyński

Na tegorocznych obchodach Święta Gminy Jabłonna wystąpi 
grupa Enej. Tak zadecydowali mieszkańcy gminy, którzy 
wzięli udział w specjalnym internetowym głosowaniu.

Ankietę postanowiło wypełnić 
około 300 osób. Wśród nich 
ponad połowa oddała swój głos 
na grupę Enej. I dzięki temu to 
właśnie ona będzie gwiazdą 
tegorocznego Święta Gminy 

Jabłonna. Obchody połączone 
z Festiwalem Sołectw odbędą 
się 8 września. 
 
Enej to polski zespół rocko-
wo-folkowy, założony w 2002 

roku w Olsztynie przez braci 
Piotra i Pawła Sołoduchów 
oraz ich przyjaciela Łukasza 
Kojrysa (obecnego managera 
zespołu). Grupa to mieszan-
ka różnorodna kulturowo,  
co ma swe źródło w pochodze-
niu członków zespołu - rodzina 
braci Sołoduchów ma korze-
nie ukraińskie, Mirosław Or-
tyński urodził się we Lwowie,  
a pozostali członkowie zespołu 
to Polacy. Enej ma na swym 
koncie osiem singli bijących 
rekordy popularności w sieci  
i królujących na listach przebo-
jów wszystkich największych 
rozgłośni radiowych w Polsce. 
Są to „Radio Hello”, „Skrzydla-
te ręce”, „Tak smakuje życie”, 
„Lili” i „Symetryczno-Liryczna”, 
„Zbudujemy Dom”, „Nie chcę 
spać” oraz „Kamień z napisem 
LOVE”.

 Kejt/www.enej.pl
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Zamiast żywiołowego dopingu kibiców,  
w pierwszy piątek lutego legionowską  
Arenę wypełniły całkiem inne dźwięki. 
Organizatorzy z Miejskiego Ośrodka Kultury 
postarali się, aby były to kolędy, pastorałki  
i piosenki o tematyce bożonarodzeniowej.  
Ale tym razem zaprezentowane w naprawdę 
wyjątkowym wykonaniu. 

Enej od święta


