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Od hurtownika do kierownika
Tak błyskawicznej kariery 

nie zrobił dotąd 
 w Legionowie chyba nikt! 
Jedyny miejski radny PiS, 

 zawodowo związany z branżą spożywczą 
Andrzej Kalinowski, został dyrektorem... 

 Wojskowej Specjalistycznej Przychodni 
Lekarskiej. Teraz będzie musiał dowieść, 

że o zwycięstwie w konkursie  
na to stanowisko nie zadecydowała 

partyjna legitymacja

KURCZĘ, 
CZARNO NABIAŁEM 
MUSZĘ UDOWODNIĆ, 

ŻE TO NIE BYŁ CHORY 
POMYSŁ...

Inwestycyjne 
(p)różności

Z nożem 
na gliniarzy

s. 10Szopka  
z mandatami

Aktorska 
lekcja 
 z życia

s. 3

Podróżni 
donikąd

s. 5s. 3
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Reklama
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Powietrze pod lupą
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s. 16
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Magda z „marysią”
Często bywa tak, że policjanci za przestępcami 
muszą naprawdę się nabiegać. Jednak czasem 
ci, którzy zadzierają z prawem, wpadają w ich 
ręce kompletnie przypadkiem. Tak też stało się 
w czwartek (8 lutego), kiedy funkcjonariusze 
zatrzymali 24-latkę, która miała przy sobie 
marihuanę.
Około godz. 23.40 policjanci z legionowskiej drogówki 
zainteresowali się w trakcie służby stojącym na jednym  
z parkingów w Wierzbicy volkswagenem. – Wewnątrz 
przebywało kilka osób i mundurowi postanowili sprawdzić, 
czy wszystko jest w porządku. Podczas interwencji zacho-
wanie jednej z pasażerek wzbudziło obawy policjantów, 
że ma coś do ukrycia. Okazało się, że 24-letnia Magdalena 
R. trzyma w swojej torebce dwa zawiniątka z roślinnym 
suszem. Po przebadaniu na testerze narkotykowym 
okazało się, że jest to marihuana, która ważyła łącznie  
1,26 gramów – relacjonuje rzecznik KPP w Legionowie 
kom. Jarosław Florczak.
 
Już następnego dnia 24-latka usłyszała zarzut posia-
dania środków 
odurzających. 
Za to przestęp-
stwo zgodnie  
z zapisami pra-
wa grozi kara do 
3 lat pozbawie-
nia wolności.
 KG

W środę (7 lutego) policjanci 
dostali wezwanie do awantury 
w jednym z barów na terenie 
Legionowa. – Kiedy funkcjo-
nariusze przybyli na miejsce, 
okazało się, że tuż przed ich 
przyjazdem z lokalu uciekł  
w nieznanym kierunku 34-let-
ni Bartosz P., który wywołał 
awanturę ze swoją pracującą 
w lokalu partnerką oraz wła-
ścicielem baru. Mężczyzna był 

bardzo agresywny. 
Personelowi lokalu 

groził śmiercią. Zakończonym 
metalowymi końcówkami 
tłuczkiem do mięsa niszczył 
wyposażenie lokalu. Wybił też 
szybę w zaparkowanym przed 
barem samochodzie właścicie-
la, po czym uciekł. Patrolowcy 
z legionowskiej komendy ru-
szyli do sprawdzania terenu,  
a Bartosz P. wrócił pod bar i tam 
został zatrzymany przez poli-

cjantów – relacjonuje rzecznik 
KPP w Legionowie kom. Jaro-
sław Florczak.

Ponadto funkcjonariusze usta-
lili, że Bartosz P. już wcześniej 
groził swojej partnerce po-
zbawieniem życia. Niszczył 
jej rzeczy i używał wobec niej 
przemocy. Jakby tego było 
mało, mężczyzna był poszu-
kiwany za swoje wcześniejsze 
przestępstwa i wykroczenia do 

odbycia kary 6 miesięcy i 15 dni 
pobawienia wolności, a także  
w celu ustalenia miejsca pobytu 
dla sądu w Łodzi i prokuratury 
z Woli. – Obecnie jego miejsce 
pobytu będzie znane. Decyzją 
Sądu Rejonowego w Legiono-
wie Bartosz P. trafił na 2 miesią-
ce do aresztu. Mężczyźnie grozi 
do 5 lat pozbawienia wolności 
– podsumowuje kom. Florczak.

 KG

Wieliszewscy policjanci zatrzymali 69-letniego Marka K. 
Mężczyzna jest podejrzany o napaść na funkcjonariuszy.  
Za to przestępstwo grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

W zeszły czwartek (8 lutego), 
tuż przed południem policjan-
ci z Wieliszewa dostali sygnał  
o awanturze w jednym z do-
mów na terenie gminy. – Funk-
cjonariusze na miejscu inter-
wencji zastali nietrzeźwego, 
awanturującego się z rodziną 
Marka K. Mężczyzna był bardzo 
agresywny. Używał wulgarnych 
słów i nie reagował na prośby 
rodziny oraz polecenia mundu-
rowych. W pewnym momencie 
Marek K. chwycił nóż i groził, że 
„załatwi” policjantów oraz sie-
bie. Wymachiwał 20-centyme-
trowym ostrzem, nie ustając  

w groźbach. Nie słuchał we-
zwań funkcjonariuszy do odło-
żenia noża i zachowania zgod-
nego z prawem, a jego agresja 
narastała – relacjonuje rzecz-
nik legionowskiej policji kom. 
Jarosław Florczak. Policjanci 
musieli przerwać ten atak furii, 
aby nie dopuścić do tragedii. 
Kiedy obezwładniali agresora, 
ten ranił jednego z policjantów 
nożem w kciuk. Mężczyzna 
został zatrzymany. Nie doznał 
przy tym żadnych obrażeń. Ba-
danie alkomatem wykazało, że  
w jego organizmie krążyło bli-
sko 2,5 promila alkoholu.

Jak informuje kom. Florczak, 
Marek K. usłyszał już trzy zarzu-
ty. Dotyczą one czynnej napaść 
na mundurowych w związku  
z pełnieniem obowiązków służ-
bowych, zmuszania policjantów 
groźbą do odstąpienia od czyn-
ności służbowych i znieważania 
funkcjonariuszy. Legionowski 

sąd przychylił się do wniosku 
policjantów oraz prokuratora 
i zastosował wobec 69-latka 
środek zapobiegawczy w po-
staci tymczasowego aresztu 
na trzy miesiące. Markowi K. 
grozi teraz do 10 lat więzienia.
 
 KG

Tydzień
na sygnale

POWIAT Recydywista na bani
Kompletnie pijany wsiadł za kierownicę. Jak się okazało, nie 
był to jego pierwszy raz. 39-letni Jarosław B. został zatrzyma-
ny w czwartek (8 lutego) przez serockich policjantów. Grozi 
mu teraz do 5 lat pozbawienia wolności.

Kiedy policjanci pełnili służbę na drogach Borowej Góry, ich 
uwagę zwrócił kierowca opla. Funkcjonariusze postanowili 
więc go skontrolować. Szybko wyszło na jaw, że Jarosław B. 
jest pijany. Badanie alkomatem wykazało, że w jego organi-
zmie krążyło 2,5 promila alkoholu. Jak wynika z policyjnych 
kartotek, 39-latek to recydywista. – Podczas sprawdzania 
danych mężczyzny okazało się, że to nie pierwszy raz, kiedy 
wsiada za kółko pod wpływem alkoholu. Już wcześniej sąd 
wydał mu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych do 
2078 roku – informuje rzecznik KPP w Legionowie kom. Ja-
rosław Florczak.
 
39-letni Jarosław B. został zatrzymany. Teraz usłyszy kolejne 
zarzuty: kierowania pod wpływem alkoholu i złamania zakazu 
sądowego. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.
 KG

Z nożem na policjantów

W piątek (9 lutego) nieznani sprawcy dokonali kradzieży 
portfela z damskiej torebki w autobusie linii L 41  
relacji Legionowo – Nowy Dwór Mazowiecki. 
Poszkodowana kobieta kradzież zgłosiła  
w nowodworskiej komendzie policji.

Według ustaleń policjantów 9 lutego nieznany sprawca bądź 
sprawcy dokonali kradzieży portfela z torebki damskiej z za-
wartością gotówki i dokumentów. Pokrzywdzona oszacowała 
straty na około 150 zł. Aktualnie prowadzone jest postępowanie  
w tej sprawie. Jednocześnie policjanci zwracają się do osób, 
które mogły być świadkami tego zdarzenia, o kontakt z nowo-
dworską komendą.

 MK 

LEGIONOWO Wpadł mieszkańcom w ok(n)o
Dzięki czujności mieszkańców jednego z legionowskich osie-
dli pijany kierowca wpadł w ręce policji. 45-letni Robert C. 
odpowie za swoje czyny przed sądem. Grozi mu do 2 lat po-
zbawienia wolności. 

W poniedziałek (12 lutego) przed godz. 8.00 mieszkańcy 
jednego z legionowskich osiedli powiadomili policję o dziwnym 
zachowaniu kierowcy, który jeździł po parkingu seatem. – Męż-
czyzna kilkakrotnie wsiadał do swojego pojazdu, przejeżdżał kil-
ka metrów, parkował na chodniku, utrudniając pieszym przejście  
i wysiadał z samochodu. Dyżurny natychmiast skierował na miej-
sce zdarzenia patrol z wydziału ruchu drogowego legionowskiej 
komendy. Po przybyciu na miejsce policjanci ustalili, że 45-let-
ni Robert C. będąc nietrzeźwym kierował seatem, naruszając  
art. 178 a par. 1 Kodeksu karnego. Badanie alkomatem wy-
kazało u mężczyzny ponad 2,5 promila alkoholu – relacjonuje 
rzecznik KPP w Legionowie kom. Jarosław Florczak. Policjanci 
zatrzymali prawo jazdy mężczyzny. Robert C. wkrótce zosta-
nie przesłuchany i usłyszy zarzuty. Za jazdę na „podwójnym 
gazie” grozi mu do 2 lat więzienia.
 KG

Kurs na torebkęWe wtorek (13 lutego) w miejscowości Czarna Struga, na 
drodze wojewódzkiej nr 632 łączącej Nieporęt z Markami, 
doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Ucierpiała  
w nim jedna osoba. 

Zdarzenie miało miejsce około godziny 9.00 rano. Kobieta kierują-
ca toyotą yaris najprawdopodobniej nie dostosowała prędkości do 
warunków panujących na jezdni i w pewnym momencie wypadła 
z drogi. Auto dachowało i zatrzymało się dopiero w przydrożnym 
lesie. Prowadząca auto została ranna. Natychmiast odwieziono ją 
do szpitala. 
 
Na miejscu wypadku pracowały policja i straż pożarna. Przez pewien 
czas droga wojewódzka nr 632 była zamknięta w obu kierunkach. 

 Zig  

Wziął się z barem za bary
Ostatnio coraz częściej dochodzi do awantur w legionowskich barach.  
Tym razem w jednym z lokali 34-latek wymachiwał tłuczkiem do mięsa 
i groził śmiercią jego obsłudze, w tym pracującej tam swojej partnerce. 
Awanturnik zniszczył także wyposażenie baru oraz zaparkowany przed 
lokalem samochód właściciela. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia.

Toyota na dachu

fot. KP PSP Legionowo
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Serdecznie zapraszamy na dyżur radnego
w dni 19 lutego 2018 r. 

Anna Łaniewska 
w godzinach od 15:00 do 16:30

Urząd Miasta, pokój 4.02, III piętro

O G Ł O S Z E N I E

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

Jedyny radny Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta 
Legionowo, handlarz jajkami i nabiałem, został… 
dyrektorem Wojskowej Specjalistycznej Przychodni 
Lekarskiej w Legionowie. Konkurs ogłoszony był przez 
szefa Ministerstwa Obrony Narodowej, legionowianina 
Mariusza Błaszczaka. Poproszeni o komentarz w tej sprawie 
mieszkańcy zgodnym chórem mówią: – No to mamy 
naszego lokalnego Misiewicza!

Właściciel firmy o jakże chwytliwej nazwie 
Export-Import Hurt-Detal Artykuły Prze-
mysłowe i Spożywcze Andrzej Kalinowski, 
specjalizującej się w sprzedaży hurtowej 
mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów 
i tłuszczów jadalnych, zapewne był naj-
lepszym spośród wszystkich specjalistów 
biorących udział w konkursie na dyrektora 
placówki medycznej.

Jak na takie stanowisko, wymogi nie były 
wygórowane: wystarczyło legitymować się 
wyższym wykształceniem i 5-letnim sta-
żem pracy na stanowisku kierowniczym lub 
trzyletnim stażem już nie jako kierownik,  
w przypadku ukończenia studiów na kie-
runku zarządzanie. Przy rekrutacji oceniana 
była koncepcja funkcjonowania i rozwoju 
przychodni. I ta prezentacja, w PowerPoincie 
– jak zaznaczono w ogłoszeniu, musiała prze-
sądzić, skoro konkursu nie wygrał doświad-
czony manager, mający udokumentowane 
doświadczenie w branży medycznej, lecz 
ktoś, kto pieniądze robi na handlu… jajkami.

O komentarz popro-
siliśmy kilku napo-
tkanych mieszkań-
ców osiedla Piaski, 
na którym znajduje 
się przychodnia.  
– Ale jaja! Jaja jak 
berety, chciałoby 
się powiedzieć – 
mówi pani Barbara. 
– Co on ma za wie-
dzę, jak zarządzać 
przychodnią? Prze-
cież to taki nasz lokalny Misiewicz. W sumie 
nawet do tego prawdziwego podobny, tyle 
że starszy – dodaje. – Musi mieć jakieś 
ukryte talenty, skoro go wybrali do takiej 
fuchy. PiS to przecież taka praworządna 
partia, na pewno da się to uzasadnić. Mu-
siał dać się poznać jako lojalny członek,  
to mu w prezencie dali przychodnię,  
w której powstanie szpital. Pewnie go na 
nowego Smogorzewskiego szykują – uwa-
ża pan Jan.

Jedno o radnym Kalinowskim można po-
wiedzieć – ma chłop łeb do interesów. 
Przyszedł znikąd, został jedynym radnym 
PiS. Karierę zaczął od handlu na bazarze, 
potem poszedł w hurt, przy okazji kupując 
kilka nieruchomości, także od komorników. 
W końcu za takie trudy, w wieku zaledwie  
41 lat, został dostrzeżony przez wierchusz-
kę partii i awansowany na szefa przychodni 
wojskowej. Pozazdrościć kariery. 
 AnKa

Wniosek  
w komisji
Wniosek o wygaszenie mandatu prezydenta Romana 
Smogorzewskiego był rozpatrywany przez Komisję 
Rewizyjną Rady Miasta Legionowo. Jej członkowie 
złożyli wnioski formalne o zwrócenie się o opinię 
prawną do radców prawnych Urzędu Miasta Legionowo, 
uzyskanie zewnętrznej opinii prawnej oraz zwrócenie 
się do prezydenta Romana Smogorzewskiego o złożenie 
pisemnych wyjaśnień.
Przypomnijmy, mieszkaniec Warszawy, znany ze swoich 
antylegionowskich upodobań, złożył wniosek, twierdząc,  
że prezydent Roman Smogorzewski prowadzi działalność go-
spodarczą i z tego powodu jego mandat powinien być wyga-
szony. Oprócz Rady Miasta Legionowo, wniosek zaadresował 
także do Wojewody Mazowieckiego.

Jak mówi prezydent Smogorzewski, wniosek jest absurdalny, 
gdyż oczywiście nie prowadzi on działalności gospodarczej.  
– Informacja o zakupionych i sprzedanych nieruchomościach 
znajduje się w oświadczeniach majątkowych, opublikowanych 
w BIP. Oświadczenia te były dokładnie analizowane m.in. przez 
Centralne Biuro Antykorupcyjne, Urząd Skarbowy i Wojewodę 
Mazowieckiego. Żaden z tych organów nie miał uwag. Ten 
wniosek służy jedynie biciu politycznej piany i zapewnieniu 
lokalnej gazecie tematów na najbliższe, przedwyborcze mie-
siące. Nie mając innego kandydata na prezydenta Legionowa, 
próbuje się zdyskredytować tego najsilniejszego – mówi prezy-
dent Smogorzewski, podkreślając, że każdy, nawet najbardziej 
absurdalny wniosek, to nie tylko czas, jaki trzeba na niego po-
święcić, ale także koszty ponoszone przez całe społeczeństwo.
O wynikach pracy komisji poinformujemy w kolejnych  
numerach.

 AnKa

Od hurtownika  
do kierownika

Administrator jednego z fanpage’ów na Facebooku nie 
zwalnia tempa. Po złożeniu opartego na wydumanych 
i całkowicie nieprawdziwych przesłankach wniosku 
o wygaszenie mandatu prezydenta Romana 
Smogorzewskiego, teraz dostarczył wojewodzie wniosek 
o wygaszenie mandatu radnej Agnieszki Borkowskiej. 
Powodem miałoby być to, że… jest wiceprezesem 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej.
Mieszkaniec Warszawy pró-
buje udowodnić, że mandat 
powinien zostać wygaszony  
z powodu związków pomiędzy 
mieniem miasta a spółdzielnią. 
Sugeruje, że radna miałaby 
uzyskiwać jakieś korzyści z te-
go powodu. Jak napisał na swo-
jej stronie na Facebooku, spół-
dzielnia podpisała szereg umów 
z gminą Legionowo, co według 

niego oznacza, że SMLW  
(a tym samym radna Borkow-
ska) osiąga przychody z dzia-
łalności gospodarczej z umów 
z gminą. Przywołuje przy tym 
szereg umów na „astronomicz-
ną” kwotę… 8,5 tys zł, zawar-
tych pomiędzy Strażą Miejską  
a SMLW na korzystanie z ener-
gii elektrycznej i linii światłowo-
dowej na potrzeby miejskiego 

monitoringu. Jakie korzyści 
miałaby z w/w umów czer-
pać radna Borkowska? Tego 
już nie precyzuje. 

Jak informuje sam dono-
siciel, sprawa została skie-
rowana do Wojewody Ma-
zowieckiego 5 lutego 2018 
roku. „Czekamy co dalej!”  
– pisze. Podaje także przy-
kład umowy zawartej na 
długo przed tym, zanim 
Agnieszka Borkowska zo-
stała wiceprezesem SMLW, 
czyli w czerwcu 2016 roku. 
Nie przeszkadza mu nawet 
to, że umowa ta przestała 
obowiązywać, zanim radna 
została powołana na sta-

nowisko wiceprezesa SMLW. 
– Czy ten człowiek nie ma ro-
dziny? Własnego życia? Jak 
bardzo musi być zafiksowany 
w swej nienawiści do legionow-
skiego samorządu, że spędza 
całe życie, szukając wyima-
ginowanych „haków”? Składa 
mnóstwo wniosków o udziele-
nie informacji, szuka, węszy,  
a jak tylko mu się wydaje, że coś 
ma – bach, i donosik! Smutny 
to człowiek – komentuje jeden  
z legionowskich urzędników.

Co do wniosku o wygasze-
nie mandatu radnej, uważa 
ona, że zarzuty są całkowicie 
bezpodstawne. – Wiem, że 
do Wojewody Mazowieckiego 
wpłynął wniosek o wygaszenie 
mojego mandatu. Nie znam 
jeszcze stanowiska Wojewody 
w tej sprawie. Jak tylko dostanę 
dokumenty, to się do nich usto-
sunkuję – komentuje redakcji 
Agnieszka Borkowska.

 IgZ

Kolejna 
ofiara speca  
od absurdalnych 
wniosków
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Strażacy u podstaw
Tym razem na rozpoczęcie swojej przy-
gody ze strażą pożarną zdecydowało się 
24 druhów z powiatu legionowskiego  
i 4 z nowodworskiego. W niedzielę rozpo-
częli oni kurs podstawowy, w skład które-
go wchodzą nauka metodą e-learningo-
wą oraz szkolenie praktyczne, połączone 

z przejściem przez komorę dymową  
w Pionkach koło Radomia. Po ukończeniu 
kursu druhowie otrzymają zaświadczenia 
upoważniające ich do udziału w akcji ra-
towniczo-gaśniczej.

 Marek Karpowicz

Miłość, namiętność, związek i… koniec. Pozostają łzy  
oraz tęsknota. Niestety, często okazuje się także,  
że ex pozostawia inne kłopotliwe pamiątki. I niektóre  
z nich leczy się równie ciężko jak złamane serce.  
Inne pozostają z nami na zawsze. Choroby weneryczne  
to nadal zmora naszych czasów.

Choroby przenoszone drogą 
płciową, zwane też chorobami 
wenerycznymi, mogą być wy-
wołane przez bakterie, wirusy, 
grzyby lub pasożyty. Do zaka-
żenia może dojść nie tylko pod-
czas tradycyjnego stosunku, 
lecz także podczas kontaktów 
oralnych i analnych. Do czynni-
ków zwiększających ryzyko za-
chorowania należą m.in. duża 
liczba partnerów seksualnych, 
niestosowanie prezerwatyw 
czy nadużywanie alkoholu oraz 
substancji psychoaktywnych, 
zwiększających skłonność do 

podejmowania ryzyka i wyłą-
czających zdrowy rozsądek.

Kinga jest 25-letnią, atrakcyjną 
kobietą. Od roku związana była 
ze sporo starszym, majętnym 
mężczyzną. On dawał jej bez-
pieczeństwo finansowe, ona je-
mu – siebie. Nie zabezpieczali 
się, bo on nie lubił „gumki”. Po 
jakimś czasie okazało się, że 
chętnych do zaspokajania je-
go potrzeb było więcej. O wiele 
więcej. Kinga odeszła. Ale nie 
uwolniła się od niego całkowi-
cie. – Nie mogłam już dłużej 

znieść myśli, że byłam jedną 
z wielu. Kilka miesięcy się na 
to godziłam, bo byłam do niego 
przywiązana. Nie wyobrażałam 
sobie życia bez niego. Ale w koń-
cu powiedziałam „dość” i ode-
szłam. Po jakimś czasie zaczęły 
się pierwsze objawy. Strasznie 
bolały mnie jajniki. Po kilku wi-
zytach ginekolog zaproponował 
badania. Okazało się, że chlamy-
dia to był najmniejszy problem. 
Zaraził mnie też wirusem HPV. 
Całe szczęście, że nie złapałam 
HIV – mówi Kinga.

Niestety, historii takich jak Kingi 
jest mnóstwo. Pomimo postępu 
medycyny oraz wzrostu świa-
domości społecznej, choroby 
weneryczne to bardzo często 
występujące schorzenia. 
 AnKa

Choroby przenoszone drogą płciową (weneryczne), związane 
są z szeroko pojętą aktywnością seksualną. Oznacza to, że do 
infekcji może dojść nie tylko podczas klasycznego stosunku 
płciowego, ale także podczas stosunków oralnych  
i analnych. Do zakażenia dochodzi przez bezpośredni kontakt  
z zainfekowanymi narządami partnera lub wydzieliną narządów 
płciowych. Dotyczą głównie osób o wysokiej aktywności 
seksualnej, czyli w dużej mierze ludzi młodych i nastolatków 
oraz wszystkich osób, które uprawiają seks ryzykowny. Część 
chorób wenerycznych dość łatwo się leczy. Jednak są takie, 
które mają bardzo poważne skutki, jak np. infekcja wirusem 
HPV lub HIV, który jest istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju 
raka szyjki macicy oraz innych trudności.

Które z infekcji są przenoszone drogą płciową?

Do zakażeń przenoszonych drogą płciową zalicza się wiele 
chorób bakteryjnych, wirusowych i pierwotniakowych. 
Większość ludzi słyszała o kile i rzeżączce, które nadal są 
rozpowszechnione w naszym społeczeństwie. Powtarzalne 
są również infekcje wirusowe tj. zakażenia opryszczką (HSV) 
i wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Spośród wielu jednak najgroźniejszym wirusem, którym można 
się zarazić na drodze kontaktów seksualnych, jest HIV – wywołujący zespół nabytego upośledzenia 
odporności, czyli AIDS. To choroba, której obecnie nie da się wyleczyć.

Jak uchronić się przed zakażeniem?

Najlepszą ochroną przed chorobami przenoszonymi drogą płciową jest prezerwatywa. Stwarza ona 
mechaniczną barierę pomiędzy narządami płciowymi obojga partnerów, co uniemożliwia przedostanie się 
patogenu do organizmu drugiej osoby.

mgr Barbara Wesołowska-Budka
psycholog psychoterapeuta-seksuolog
Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO
ul. Mała 11, 05-123 Chotomów

Pamiątka po miłości

W niedzielę (11 lutego) w Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Legionowie rozpoczął 
się kolejny kurs podstawowy dla 
strażaków ochotników z powiatów 
legionowskiego i nowodworskiego.

W sieci fiskusa

W często zmieniającej się 
fiskalnej rzeczywistości 
przedsiębiorcy nie mogą sobie 
pozwolić na błędy i zaniedbania. 
Dotyczy to na przykład płatników 
podatku VAT, których ten rok 
przywitał nowymi regulacjami. 

Większość ludzi interesu zapewne 
jest zmian w przepisach świado-
ma, urzędnicy fiskusa wolą jednak 
dmuchać na zimne. I przypominają. 
– Od tego roku wszyscy podatnicy 
VAT mają obowiązek comiesięcz-
nego składania Jednolitego Pliku 
Kontrolnego (JPK), czyli wyłącznie 
elektronicznej ewidencji sprzedaży  
i nabyć. Pierwszy taki plik, za miesiąc 
styczeń, należy złożyć do 25 lutego 
– informuje Sebastian Łabędź, kie-
rownik działu obsługi bezpośredniej 

Urzędu Skarbowego w Legionowie. 
Jak przystało na XXI wiek, da się to 
zrobić m.in. drogą elektroniczną. 
Służy do tego bezpłatna aplikacja  
„e-mikroprzedsiębiorca”, dostępna 
dla VATowców na stronie interneto-
wej Ministerstwa Finansów. – Po-
nadto, żeby potwierdzić Jednolity 
Plik Kontrolny, można między innymi 
uczynić to profilem zaufanym. W so-
boty 17 i 24 lutego, w godzinach 9.00 
– 13.00, zapraszamy wszystkich do 
naszego urzędu na dzień otwarty. 
Pomożemy wtedy między innymi 
w wysyłce JPK, założeniu i potwier-
dzeniu profilu zaufanego, a także  
w e-deklaracjach, czyli wysłaniu ze-
znania przez internet.   

Warto wspomnieć, że w tej ostat-
niej kwestii mieszkańcy powiatu 
legionowskiego należą już do krajo-

wej awangardy. Mimo to są jeszcze 
wśród nich tacy, którzy rozliczając się  
z fiskusem, wolą zaliczyć osobistą wi-
zytę w urzędzie. Tymczasem nie jest 
to wcale konieczne. – Przypominamy 
podatnikom i zachęcamy ich do skła-
dania wszystkich zeznań, deklaracji  
i informacji podatkowych przez inter-
net. W tym miesiącu setki naszych 
podatników otrzymało listy, ponadto 
wysłaliśmy kilkanaście tysięcy wia-
domości mailowych informujących  
o rozliczeniu przez www.edeklara-
cje.gov.pl. W zeszłym roku ponad  
75 proc. mieszkańców powiatu le-
gionowskiego złożyło zeznanie przez 
internet – mówi Sebastian Łabędź.  
W tym nie powinno być gorzej. Aż  
90 proc. dostarczonych już fiskusowi 
deklaracji trafiło do skarbówki drogą 
elektroniczną. Tacy podatnicy to 
prawdziwy skarb!
 Wonder

Oszustwo na ciepło?
Na początku tego tygodnia  
w administracjach spółdzielczych 
osiedli rozdzwoniły się telefony 
od mieszkańców pytających, 
czy legionowska SMLW 
prowadzi wymianę grzejników 
w mieszkaniach? Ponieważ 
spółdzielnia nic takiego nie robi, 
szybko okazało się, że rzekome 
prace przy kaloryferach  
to prawdopodobnie kolejna  
próba oszustwa.

– Okazuje się, że grupa osób chodzi 
po budynkach i podając się za pra-
cowników spółdzielni lub firmy, która  
z nią współpracuje, oferuje taką właśnie 
usługę. Przedstawiają oni propozycję 
podpisania umowy z rozłożeniem na 
raty, a płatność miałaby być potrącana 
w czynszu – informuje Beata Woźniak, 
kierownik administracji osiedla Jagiel-

lońska. O takiej formie płatności oczywi-
ście nie może być mowy, bo spółdzielnia 
takiej usługi nie zlecała. A podpisana 
umowa obliguje niestety mieszkańców 
do spełnienia jej warunków.
 
Administracje spółdzielczych osiedli po 
raz kolejny apelują więc do lokatorów  
o czujność i rozwagę. – Oczywiście pań-
stwo doskonale wiedzą, że w momencie 
kiedy spółdzielnia cokolwiek robi w da-
nym budynku, to wcześniej na klatkach 
schodowych są wywieszane ogłoszenia. 
Jeżeli są to natomiast poważniejsze usłu-
gi lub remonty, to lokatorzy są jeszcze  
o tym dodatkowo informowani poprzez 
kartki wrzucane im do skrzynek na listy. 
Prosimy więc o rozwagę, bo spółdzielnia 
z tą usługą nie ma nic wspólnego – do-
daje Beata Woźniak. Nie bądźmy więc 
łatwowierni i nie dajmy się naciągać! 

 Elph
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Inwestycyjne (p)różności
Gdyby uczestniczyli w grudniowym posiedzeniu 
legionowskich radnych, wielu mieszkańców miasta 
usłyszałoby, że planowane przez ratusz inwestycje dojdą  
w tym roku do skutku – nawet jeśli chwilowo zabrakło ich  
w projekcie aktualnego budżetu. Kilku ważnych  
rzeczy dowiedzieli się też w trakcie sesji sami radni.  
I to takich w temacie budowlanej aktywności samorządu 
fundamentalnych.   

Początek grudniowej sesji rady 
miasta był swoim zwyczajem 
raczej ospały. Przedstawiając 
comiesięczne sprawozdanie 
zauważył to zresztą prezydent 
Legionowa, poproszony przez 
jednego z radnych o „podniesie-
nie” głosu. – I tak odnoszę wra-
żenie, że mnie nikt nie słucha 
– odparł Roman Smogorzewski. 

Remont na odwodnieniu 
pisany

Ku zadowoleniu samorządow-
ców później sytuacja uległa 
zmianie. Głównie za sprawą 
świeżo upieczonego radnego, 
który od razu postanowił za-
znaczyć swą obecność. – Ja 
mam pytanie odnośnie tego 
projektu przebudowy ulicy 
na osiedlu Piaski, przy garażu 
wielopoziomowym. Ja widzę, 

że to zostało pomniejszone  
w 2017 roku... i tutaj dość znacz-
na kwota. Co z tym wydatkiem  
i z tym remontem tej drogi?  
– zapytał Mirosław Grabowski. 
Jak wyjaśnił zastępca prezy-
denta, zarówno ta inwestycja, 
jak i kilka innych, wypadła z bu-
dżetu nie bez powodu. Po prostu 
pierwotne oferty uczestników 
przetargu wielokrotnie przekra-
czały i możliwości finansowe in-
westora, i kwoty kosztorysowe. 
A kiedy już kwestię pieniędzy 
dopięto, na poprawki w strate-
gicznym miejskim dokumencie 
było za późno. – Nie udało się to 
niestety w tym roku, ponieważ 
otwarcie tych ofert było dosłow-
nie parę chwil temu. Nie udało 
nam się jeszcze tego wprowa-
dzić z przyczyn czysto technicz-
nych do projektu budżetu, który 
w tej chwili głosujemy. I te trzy 

inwestycje, podobnie zresztą 
jak inwestycje termomoderni-
zacyjne, powrócą w przyszłym 
roku (w 2018 – red.), może  
w styczniu, może w lutym. Ab-
solutnie ich nie zarzucamy i bę-
dą realizowane. Jesteśmy goto-
wi i mamy wszelkiego rodzaju 
pozwolenia oraz dokumentacje 
techniczne – zapewnił Marek 
Pawlak.     

Wygląda więc na to, że o inwe-
stycję leżącą w kręgu zaintere-
sowań nowego radnego miesz-
kańcy Piasków mogą być spo-
kojni. – Ona jest o tyle istotna, 
że przy okazji budowy tej drogi 
odwodnimy także i poprawimy 
sytuację w tunelu przy przejściu 
przez stację. Zaniżamy niwelaty 
tej drogi, robimy odwodnienie, 
w związku z tym sytuacja, która 
miała kilkakrotnie miejsce, że 
woda wpływała nam do tego 
tunelu, poprzez przebudowę 
tej ulicy zostanie finalnie roz-
wiązana – dodał zastępca szefa 
ratusza. Takie zapewnienia rad-
ny Grabowski uznał jednak za 
niewystarczające. – Ja chciałem 
się tylko dopytać, czy w budże-
cie są przewidziane na 2018 rok 
środki na remont tej drogi, bo 

to nie tak jak pan powiedział, 
że za drogie były oferty, tylko 
nikt nie przystąpił do przetar-
gu, który państwo ogłosiliście. 
Padło pytanie, padła też odpo-
wiedź. – Powiedziałem en bloc 
o wszystkich przetargach, które 
staraliśmy się dwu-, trzykrotnie 
rozstrzygać. Ja teraz nie pamię-
tam, w którym przypadku zło-
żono czy nie złożono ofert, czy 
one kilkakrotnie przekraczały 
założony budżet. Mówiłem 
łącznie o 4 albo 5 inwestycjach. 
Jeżeli wpływają oferty przekra-
czające nasze możliwości lub 
co gorsza, nie wpływają żadne 
oferty, bo nikt nie jest zaintere-
sowany realizacją takiej inwe-
stycji, to szanowny panie, siłą 
rzeczy nie możemy jej realizo-
wać – odrzekł Marek Pawlak. 

Mała draka o tysiaka

W trakcie grudniowej sesji jeden 
z niechętnych ratuszowi radnych 
rzucił pomysł mający zapobiec 
„wypadaniu” inwestycji z pro-
jektów budżetu. Jego zdaniem 
pozwoliłby on zainteresowanym 
nimi ludziom spać o wiele spo-
kojniej. – Gdyby się to pojawiło 
nawet z kwotą 1000 zł na przy-
szły rok, czyli nie zaburzyłoby 
konstrukcji budżetu 2018 roku, 
byłoby to, wydaje mi się, bardziej 
fair w stosunku do mieszkańców 
i taki sygnał wyraźny, że nie re-
zygnujemy z tej inwestycji, tyl-
ko ze względów technicznych, 
proceduralnych nie byliśmy  
w stanie jej zrealizować w tym 
roku – sugerował Leszek Smu-
niewski. Odpowiedź Marka Paw-

laka, mocno zadziwionego taką 
sugestią ze strony doświadczo-
nego, bądź co bądź, posiadacza 
mandatu, była jednoznaczna: 
taki numer nie przejdzie. – Jest 
skandaliczne i niedopuszczalne, 
żeby wprowadzać tego typu 
fikcyjne, nierzetelne wydatki. 
Poza tym, co to nam da? Jak 
ja rozstrzygnę przetarg? Jak ja  
w ogóle zrobię wszczęcie przetar-
gu z kwotą 1000 zł? Jak ja ją na 
otwarciu przeczytam? Nie dość, 
że to absolutnie niedopuszczal-
ne na gruncie przepisów Ustawy  
o finansach publicznych, to także 
nieskutkujące żadną poprawą. 

Więcej tego typu „innowacyj-
nych” pomysłów radni na szczę-
ście nie mieli. 
 Wonder

O G Ł O S Z E N I E

Terminy nawiedzenia na terenie powiatu legionowskiego

19.02 Janówek – parafia św. Bartłomieja
20.02 Skrzeszew – parafia św. Jana Marii Vianey’a
21.02 Rajszew – parafia św. Andrzeja Boboli
22.02 Legionowo – parafia Miłosierdzia Bożego
23.02 Legionowo – parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
24.02 Legionowo – parafia św. Jana Kantego
25.02 Legionowo – parafia św. Józefa Oblubieńca NMP
26.02 Legionowo – parafia Matki Bożej Fatimskiej
27.02 Jabłonna – parafia Matki Bożej Królowej Polski
28.02 Chotomów – parafia Wniebowzięcia NMP
01.03 Wieliszew – parafia Przemienienia Pańskiego
07.04 Nieporęt – parafia Niepokalanego Poczęcia NMP
08.04 Białobrzegi – parafia bł. Karoliny Kózkówny
09.04 Józefów k. Legionowa – parafia NMP Królowej
10.04 Stanisławów Pierwszy – parafia NMP Wspomożycielki Wiernych

Matka Boska 
Częstochowska 
nawiedzi parafie

Parafie w Legionowie i okolicach szykują się do powitania kopii cudownego 
obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Obraz peregrynuje po terenie 
diecezji warszawsko-praskiej. W kościołach prowadzone są specjalne 
rekolekcje, a na powitanie obrazu przyjeżdżają kościelni dostojnicy.

Idea peregrynacji zrodziła się  
w 1956 r. na Jasnej Górze, gdy cu-
downy obraz Matki Bożej Często-
chowskiej niesiony był w procesji 
po wałach Jasnej Góry, a zgroma-
dzeni ludzie wołali: „Matko, przyjdź 
do nas”. Wówczas ówczesny ku-
stosz sanktuarium o. Teofil Krauze 
i generał paulinów o. Alojzy Wrzalik 
zrozumieli to jako inicjatywę pere-
grynacji kopii obrazu po parafiach 
Polski, czym podzielili się listownie  
z prymasem Stefanem Wyszyń-
skim. W 1957 roku z jego inicjatywy 
został wykonany stosowny duplikat. 
Namalował go doc. Leonard Torwirt  
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  

w Toruniu. Ostateczna decyzja  
w sprawie nawiedzenia wszystkich 
polskich parafii i diecezji zapadła 
11 kwietnia 1957 r. na 45. zebraniu 
Konferencji Episkopatu Polski. Póź-
niej prymas Wyszyński zawiózł kopię 
do Rzymu, gdzie w 14 maja papież 
Pius XII dokonał jej poświęcenia.

W święto Matki Bożej Częstochow-
skiej – 26 sierpnia 1957 roku na 
Jasnej Górze, w ramach uroczy-
stości rozpoczęcia Milenijnego 
Nawiedzenia, nastąpił symbolicz-
ny obrzęd „pocałunku” obrazów 
– zetknięcia cudownego obrazu  
z poświęconą kopią. Trzy dni póź-

niej, od odwiedzin w Archikatedrze 
Warszawskiej, kopia jasnogórskiej 
ikony rozpoczęła swą pielgrzym-
kę po kraju. 4 września 1966 roku 
obraz został siłą odebrany przez 
władze komunistyczne w drodze  
z Warszawy do Katowic. 

Od 2 września 2017 roku obraz 
peregrynuje po parafiach diecezji 
warszawsko-praskiej. Powitanie 
na terenie parafii nawiedzenia od-
bywa się przed godziną 19.00 i po 
przybyciu specjalnego pojazdu  
– kaplicy, następuje powitanie obrazu  
i procesja do kościoła. 
 Marek Karpowicz
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Całkiem niedawno przyszedł nowy 
rok, a z nim oczywiście postanowie-
nia. Wśród nich jak zwykle króluje 
chęć zrobienia „formy”, utraty kilo-
gramów. Co zrobić, żeby utrzymać 
motywację?

Moim zdaniem, ludzie za szybko rezy-
gnują, bo za szybko się poddają. Maga-
zynują tkankę tłuszczową miesiącami,  
a niektórzy latami, a później mają na-
dzieję, że po miesiącu treningu ona znik-
nie. To tak niestety nie działa. Trzeba tej 
pracy trochę włożyć. Na pewno zalecił-
bym tutaj nie porywać się z motyką na 
słońce.

To znaczy?

Nie trening 7 razy w tygodniu, jak to nie-
którzy robią, bo chcą szybkich efektów, 
ale zostają przy starym sposobie odży-
wiania. Przyjrzyjmy się najpierw temu, 
co jemy, wczytajmy się w etykiety pro-
duktów. Mamy takie czasy, że wszyscy 
jesteśmy „fit” - jest wiele informacji na 
ten temat w internecie, w telewizji. Ja 
mogę dodać od siebie, że najważniej-
sze jest regularne odżywianie, czyli  
4-5 posiłków dziennie, no i oczywiście 
systematyczne treningi. Zaczynamy 
powoli, zalecałbym trzy razy w tygodniu. 
Jeśli nie wiemy jak ćwiczyć, pytamy na 
siłowni, czy jest możliwa pomoc trenera 
lub wykupujemy treningi personalne, 
żeby zaznajomić się z techniką ćwiczeń. 
Jeżeli nie wiemy jak jeść lub nie chce 
nam się szukać informacji na ten temat, 

możemy poprosić o pomoc dietetyka 
czy trenera. Słuchajmy po prostu rad 
fachowców. Wiele osób zaczyna same-
mu i uważa, że wszystko wiedzą, bo 
oglądali filmiki z ćwiczeniami na Youtu-
bie, nie chcą żadnych rad. Po czym spo-
tykamy się po kliku miesiącach u mojego 
rehabilitanta.

Chyba każdy wolałby mieć nad 
sobą takich fachowców jak ty, ale 
nie każdego zapewne na to stać. 
Opieka trenerska czy dietetyczna 
dla osoby zarabiającej najniższą 
krajową to jednak pewien luksus.  
To też może zniechęcać osoby, któ-
re zaczynają...

Ja to doskonale rozumiem. Jednak to 
jest tak samo jak z naprawą samocho-
du. Jeśli nam się zepsuje, jedziemy do 
mechanika, co wiąże się z kosztami. 
Oczywiście możemy spróbować napra-
wiać je własną rękę i wyjdzie to taniej, 
ale nie wiadomo, czy nie pogorszymy 
tylko stanu auta. To samo tyczy się 
treningów. Ja ze swoimi klientami tre-
nuję różnie. Niektórzy decydują się na 
współpracę długofalową, bo prowadzą 
interesy, mają dużo na głowie i nie chcą 
się przejmować treningami. Z innymi 
wykonuję tylko trzy treningi. W tym cza-
sie objaśniam cały plan treningowy, po 
czym są już w stanie ćwiczyć na własną 
rękę. Później takie osoby przychodzą 
ewentualnie na zmianę planu lub aby 
przypomnieć sobie poprawną technikę 
ćwiczeń. Te koszta są nieporównywalne 

do tego, jaką krzywdę 
możemy sobie wyrządzić 
swą niewiedzą. Nie mó-
wię tylko o kontuzjach  
i urazach, ale też o bra-
ku efektów, bo jeśli nie 
wiemy jak ćwiczyć, to możemy chodzić 
na siłownię bez żadnych rezultatów.  

Załóżmy, że ktoś zna technikę,  
a chce samą rozpiskę. Wystarczy 
mu trener online? Są teraz portale 
oferujące dietę plus plan treningo-
wy za np. jedyne 199 zł?

Musimy pamiętać, że nie wiemy, kto 
tak naprawdę rozpisuje nam tą dietę  
i trening. Czy to człowiek, czy jakiś sys-
tem wyliczający dietę lub plan dla każ-
dego. Często też te rozpiski działają na 
zasadzie „kopiuj – wklej”. Dlatego warto 
jest jednak zasięgnąć opinii, spotkać się  
z trenerem i porozmawiać z nim.

No dobrze, mamy więc Kowal-
skiego, który zaczyna trenować, 
przeszedł na dietę i przy dużej nad-
wadze zgubił 10-15 kg w dwa mie-
siące. Niestety po tych dwóch mie-
siącach przestał chudnąć i przez to 
powoli traci motywację. Nierzadko 
słyszy się o takich przypadkach. Lu-
dzie otyli bądź z nadwagą odnoszą 
natychmiastowy sukces, po czym 
następuje stagnacja albo efekt jojo. 
Dlaczego tak się dzieje?

Może to być albo problem zdrowotny, 
albo po prostu rozpoczęcie przygody  
z siłownią i od razu zbyt mocne i zbyt 
częste treningi. Wiem z doświadczenia, 
że takie osoby, nieprzyzwyczajone do tej 
pory do jakiegokolwiek wysiłku, rzucają 
się na treningi, dają z siebie wszystko, 
a przy tym jedzą bardzo mało, myśląc, 
że to gwarancja sukcesu. Wiadomo, jeśli 
nic nie robiliśmy i codziennie zaczniemy 
się bardzo intensywnie ruszać, ograni-
czymy kalorie, to waga spadnie – żadna 
filozofia. Tylko później mamy właśnie ten 
problem, że waga stoi w miejscu i aby 
znów chudnąć, musielibyśmy trenować, 
przypuśćmy, dwa razy dziennie i spędzać 
dwie godziny na bieżni, a nie godzinę, 
jak wcześniej. Żeby znów był bodziec do 
zgubienia kilogramów.

Ile zatem czasu osoba początkują-
ca powinna na początku poświęcać 
na treningi, aby nie przesadzić?

Jeśli ktoś jest bardzo otyły, zaczynamy 
nawet od 10 minut na bieżni. To dla takiej 
osoby i tak duży wysiłek. Do tego każde-
mu zalecam wprowadzenie treningiem 
obwodowym, który ma rozruszać nasze 
ciało, każdy mięsień po trochu. Poświęcić 
na to tydzień lub nawet trzy, w zależności 
od trybu życia. Nie polecam dzielić tre-
ningu od razu na partie.

Podział na partie. Czyli poniedziałek 
- dzień klaty, wtorek - plecy itp. Taki 
trening kojarzony jest raczej z kimś, 

kto chce zrobić z siebie mięśniaka. Czy 
kobiety też mogą tak ćwiczyć? Trening 
siłowy dla pań – tak czy nie?

Moim zdaniem zdecydowanie TAK. Na 
pewno bez obaw: nie urosną kobiecie od 
tego nie wiadomo jakie mięśnie. Żeby 
rosły, muszą mieć z czego, więc trzeba 
bardzo dużo jeść, w dodatku odpowied-
nich produktów.  Poza tym nie jest to ta-
kie proste, bo kobieta nie ma tak dużo 
testosteronu jak mężczyzna.

Dużo kobiet jednak zostaje przy 
zajęciach fitness. Dobry pomysł?

Takie zajęcia to na pewno nic złego. Jest 
ich duży wybór i można trafić na napraw-
dę fajnie prowadzone treningi grupowe. 
Sam nieraz chodzę np. na „zdrowy krę-
gosłup”. Można się fajnie rozciągnąć  
i wzmocnić mięśnie głębokie. To zajęcia, 
z którymi poradzą sobie nawet począt-
kujący. Trzeba odpowiednio wybrać. 
Nie porywać się na zajęcia w zabójczym 
tempie na początku. Czasem bywa tak, 
że przychodzi starsza osoba do klubu 
fitness i od razu porywa się na tabatę. 
Poza tym zagrożeniem może być fakt, że 
instruktor nie da rady pokazać każdemu 
z osobna poprawnej techniki wykonywa-
nia ćwiczeń i skupić się na tym tak, jak 
ma to miejsce w przypadku treningów 
personalnych.

Wspomniałeś o starszych ludziach: 
czy oni też mogą trenować na siłow-
ni? Utarło się gdzieś w świadomości 
wielu osób, że trening siłowy szko-
dzi stawom i jest niebezpieczny dla 
kręgosłupa, więc seniorzy powinni 
go sobie odpuścić. To prawda?  

Nie, absolutnie. Moim zdaniem siłownia 
w każdym wieku jest dobra. Wiadomo, 
starsza osoba nie będzie wykonywać 
wszystkich takich ćwiczeń jak młoda  
i też z takim obciążeniem. Ale trening si-
łowy jest jak najbardziej wskazany dla 
chociażby mobilności i ogólnego wzmoc-
nienia. Niektóre osoby cierpią na bóle 
stawów czy pleców, bo po prostu pro-
wadzą siedzący tryb życia. Okazuje się, 
że jak zaczynają się ruszać, dolegliwości 
zmniejszają się lub odchodzą.

Ty ćwiczysz od lat. Niektórzy nasi 
czytelnicy może nie wiedzą, z kim 
mają do czynienia. Pozwól mi przy-
pomnieć… mistrz świata juniorów 
w kulturystyce?

Dokładnie, mistrz świata kulturystyki 
klasycznej juniorów z 2013 roku, brą-
zowy medalista Mistrzostw Świata Ju-
niorów z 2011 roku, mistrz Polski junio-
rów, również w kulturystyce klasycznej,  
a także 4-krotny finalista Mistrzostw Pol-
ski Seniorów.

Arnold Schwarzeneger był dla cie-
bie idolem?

Tak, jest moim największym autoryte-
tem. Właściwie od dziecka. Oczywiście 
nie od początku kojarzyłem go tylko ze 
sceną kulturystyczną, ale też z filmami 
„Terminator” czy „Conan” (śmiech). Ja-
kieś tam podobieństwa sylwetki mię-
dzy nami dostrzegam ja i inni. Mamy 
też prawie ten sam wzrost: ja 187 cm,  
a Arnold 188 cm.   

Dużo młodych chłopaków z Legio-
nowa i okolic, a pewnie nawet z ca-
łej Polski, patrzy na ciebie i myśli: 
„Fajnie by było mieć takie osiągnię-
cia”. Czy to jest długa, ciężka droga?

Powiem tak, ja do kulturystyki trafiłem... 
trochę przez przypadek.

No to nieźle ci się ten „przypadek” 
udał!

Treningi zacząłem w gimnazjum. Bak-
cyla zaszczepił mi Daniel Kreps, który 
uczy wuefu w legionowskiej „dwójce”, 
no i pracuje w Perle w Michałowie-Regi-
nowie. Na siłowni szkolnej pokazał nam 
kilka ćwiczeń. Zaczęliśmy od klatki i bi-
cepsów, czyli partii, które są najbardziej 
pożądane przez facetów. Stwierdziłem, 
że jest to coś fajnego. Później była moż-
liwość uczęszczania dwa razy w tygo-
dniu na SKS-y na siłownię. Chodziliśmy 
na nie z moim kolegą Mateuszem Jani-
szewskim, który też później startował  
w zawodach, bez opuszczenia ani jedne-
go treningu. Później trzeba było znaleźć 
jakąś siłownię. Trafiliśmy tu nieopodal, 
wówczas do tzw. Ateny (przy ul. Piłsud-
skiego, na wysokości Empiku – przyp. 
red.), a więc siłowni Sandow Bogdana 
Borkowskiego. Tam też dość intensywnie 
trenowaliśmy, mając do dyspozycji jesz-
cze więcej sprzętu. Po kilku miesiącach 
dostałem od Bogdana propozycję udzia-
łu w zawodach. Oczywiście zgodziłem się 
i już jako 17-latek wyszedłem na scenę.

Czyli ile trwały takie intensywne 
przygotowania? 

Około 1,5 roku.     

Zawody to jednak nie tylko wysiłek 
na siłowni, ale też inwestycja finan-
sowa. Sporo cię to kosztowało?

Niemało. Już sama dieta kosztuje dużo. 
Do tego dochodzą suplementy, masaże 
i odnowa biologiczna przed zawodami, 
karnet na siłownię, badania lekarskie, 
strój. Do tego należy doliczyć koszt 
transportu, zakwaterowania, wpisowe 
na zawody. Wiadomo, jeśli zawody od-
bywają się za granicą, nie jest to mały 
wydatek.

Z Konradem Balcerzakiem, utytułowanym legionowskim 
kulturystą, o blaskach i cieniach dbania o sylwetkę i tężyznę 
fizyczną rozmawiała Katarzyna Gębal

Najważniejsze to umieć znaleźć się we właściwym czasie i miejscu. 
Legionowianie, którzy w Tłusty Czwartek spotkali na swej drodze 
urzędników z ratusza oraz miejskich i osiedlowych radnych, mogli 
uważać się za szczęściarzy. Ma się rozumieć pod warunkiem, że 
uwielbiają pączki. 

„Najtłustszą” tego dnia strefą w Legionowie były okolice miejskiego ratusza.  
Z tacami pełnymi słodkich specjałów czekali tam na przechodniów między innymi 
Piotr Zadrożny – zastępca prezydenta Legionowa, przewodniczący rady miasta 
Janusz Klejment oraz kilku innych samorządowców, którzy przy tej wyjątkowej 
okazji postanowili osłodzić mieszkańcom życie. Ci zaś zrewanżowali się najlepiej 
jak mogli. Trudno powiedzieć, czy to zasługa urzekającego smaku pączków, czy 
może sposobu ich podania, ale cały zapas słodkości zniknął błyskawicznie. 
 
 Aldo

Pączki wprost do rączki

Nie porywać się 
z motyką na słońce
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Od kilku dni na legionowskich forach przewija się temat 
bezdomnych spotykanych na dworcu. Ile osób, tyle pomysłów.  
Ale z dyskusji przebijają się dwie postawy: jedna typu „trzeba ich 
zabrać, żeby nie śmierdzieli i nie psuli widoków podróżnym”  
oraz druga, bardziej miłosierna, mówiąca, że trzeba im pomóc.

Czy w Legionowie jest dużo bez-
domnych? Pewnie tylu, ilu w in-
nych, porównywalnych wielkością 
miastach. Jak informują strażnicy 
miejscy, problem dotyczy od 7 do 
10 osób. Jest on jednak na tyle wi-
doczny, że wzbudza kontrowersje. 
„Co się dzieje z tymi bezdomnymi 
na PKP Legionowo czy odpowiednie 
służby nie powinny się tym zająć ??” 
– pyta na jednym z forów pani An-
na. Jej postawa nie znalazła jednak 
zrozumienia wśród internautów. 

„Nie jestem w Polsce I chyba lepiej 
ze tego nie widzę serce by mnie ści-
skało z żalu widząc bezdomnych na 
mrozie.... I nie ważne czy z głupo-
ty własnej czy tez nie to tez ludzie 
którym się nie powiodło w życiu  
a przecież to mogło przytrafić się coś 
takiego każdemu z Nas...” – odpo-
wiada  jej inna internautka. 

W obronie bezdomnych stają tak-
że inni użytkownicy Facebooka. 
„Do pani wiadomości panowie że 

straży miejskiej są tu co godzi-
nę. Więc bez paniki. Jeśli dworzec 
jest otwarty mają prawo tu sie-
dzieć skoro nic nie robią i nie hała-
sują” – pisze pani Patrycja. „Życie  
...w każdym mieście w każdym kraju 
to normalne...no ale tu w Legionowie 
widać komuś przeszkadza. ..ehhh 
kobieto nie życzę tego nikomu ale 
nie wiadomo jak los pokieruje ży-
ciem Pani ...znam osoby które miały 
majątki, pozycje a są bezdomne...
wiec następnym razem proszę się 
zastanowić nad postem który się 
wstawia...” – dodaje Agnieszka.  
A pan Marek podsumowuje: „Osoby 
te same nie chcą pomocy. Jak widzą 
podjeżdżającą straż miejską to wy-
chodzą i oddalają się a jak strażnicy 

odjadą to wracają. Druga sprawa, 
że dworzec jest ogólnodostępny  
i nie można nikogo z niego wywalić 
jeśli np siedzi sobie tylko....”.

W tej sytuacji postanowiliśmy zapy-
tać, jak problem bezdomnych wi-
dzą legionowscy urzędnicy. – Straż 
Miejska systematycznie, kilka razy 
dziennie kontroluje Centrum Ko-
munikacyjne. Połowa z przebywa-
jących tam bezdomnych jest znana 
strażnikom. To są osoby, które od 
kilku lat przebywają na terenie Le-
gionowa, lecz zazwyczaj w pusto-
stanach. Pozostali to przyjezdni, 
ale czy zostaną na dłużej, tego nie 
wiadomo – mówi Adam Nadworski 
ze Straży Miejskiej w Legionowie. 
I dodaje: – Naszym zadaniem jest 
nie dopuścić do picia alkoholu na 
dworcu, zaśmiecania i wywoływa-
nia zgorszenia. Zawsze proponu-
jemy pomoc, ale te osoby nie chcą  
z niej korzystać. Jeżeli są nietrzeź-
we, przewozimy je do izby wytrzeź-
wień  - dodaje funkcjonariusz. 

Z perspektywy Ośrodka Pomocy 
Społecznej sprawa wygląda podob-
nie. – Osoby bezdomne przebywa-
jące na dworcu PKP Legionowo są 
nam znane. Z powodu uzależnienia  
i braku chęci zaprzestania picia, żadna 
z tych osób nie jest jednak zaintere-
sowana umieszczeniem jej w schro-
nisku dla bezdomnych – potwierdza 
Anna Brzezińska, dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Legionowie.

 AnKa
* pisownia postów oryginalna

Po wykonaniu dodatkowych badań i pomiarów stanu 
technicznego budynku Przedszkola Gminnego w Chotomowie 
wyłączono z użytku trzy sale przedszkolne. Wójt Jarosław 
Chodorski prosi rodziców, żeby do 16 lutego pozostawili dzieci  
w domach. Wcześniej wnioski złożone do PINB określano  
jako „niefortunne" i nazywano donosami.

W poniedziałek (13 lutego) na 
stronie internetowej urzędu gminy 
pojawił się w tej sprawie specjalny 
komunikat: „Po wykonaniu dodat-
kowych badań i pomiarów stanu 
technicznego budynku Przedszko-
la Gminnego przy ul. Żeligowskiego 
27 w Chotomowie, Urząd Gminy Ja-
błonna podjął decyzję o wyłączeniu 
z użytkowania 3 sal (grup 1,2,3). 
Zajęcia przedszkolne obecnie od-
bywają się w pozostałych salach. 
W związku z tym, zwracamy się 
z prośbą do wszystkich Rodziców 
dzieci uczęszczających do placów-
ki o zapewnienie, o ile istnieje ta-
ka możliwość, innych form opieki  
w tym tygodniu (tj. do 16 lute-
go). Prośba o pozostawienie dzieci  
w domu podyktowana jest koniecz-
nością wyłączenia części obiektu  
z użytkowania, a w związku z tym ze 
zmniejszeniem powierzchni użytko-
wej. Dzieci, które zostaną przypro-
wadzone do przedszkola, zostaną 
objęte opieką. Wszelkie dalsze in-

formacje dotyczące placówki będą 
przekazywane przez oficjalne gmin-
ne kanały informacyjne oraz oficjalną 
stronę Gminnego Przedszkola w Cho-
tomowie. Jednocześnie bardzo prosi-
my Państwa o obecność na spotkaniu 
informacyjnym poświęconym dalsze-
mu funkcjonowaniu Przedszkola, któ-
re odbędzie się w czwartek 15 lutego 
o godzinie 19.15 w Domu Strażaka 
w Chotomowie. W trakcie spotkania 
przedstawimy Państwu proponowa-
ne lokalizacje, w których przedszkole 
będzie funkcjonowało tymczasowo 
do czerwca 2018 r.” – pisze wójt Ja-
rosław Chodorski. 

Przypomnijmy, że zgodnie z decy-
zją Wojewódzkiego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego, utrzymu-
jącą w mocy decyzję Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego, 
dzieci i pracownicy muszą całkowi-
cie opuścić budynek przedszkola do 
25 kwietnia 2018 r. Wspomniana 
decyzja została wydana w związ-

ku z zawiadomieniem złożonym 
26 października ubiegłego roku do 
PINB przez radnego Adama Krzy-
żanowskiego. 

Owo zawiadomienie nie było po-
zytywnie oceniane przez jabło-
nowskich samorządowców. Na 
styczniowej sesji działania A. Krzy-
żanowskiego określano jako „nie-
fortunne", natomiast 15 listopada 
wójt Chodorski – podczas spotka-
nia z rodzicami – pisma złożone 
do PINB nazywał wręcz donosa-
mi. – Jestem zdumiony słowami 
pana wójta, który nazywa pisma 
do PINB donosami. Tak, skiero-
wałem pismo do PINB, ponieważ 
jako profesjonalna i merytoryczna 
instytucja może ocenić faktyczny 
stan przedszkola. Była to naturalna 
reakcja odnośnie informacji, która 
została przedstawiona na ostatniej 
sesji rady gminy na temat eksper-
tyzy dotyczącej stanu techniczne-
go budynku. Pan Chodorski przez  

5 miesięcy ukrywał wyniki eksper-
tyzy, mimo że powinien poinformo-
wać o nich radnych już w czerwcu. 
Będąc świadomym zagrożeń dla 
dzieci uczęszczających do przed-
szkola, nie miałem innego wyboru, 
niż złożyć pismo do PINB. To była 
trudna decyzja, ale pozwoliła roz-
począć merytoryczną dyskusję nad 
rozwiązaniem problemu – mówił  
w listopadzie Adam Krzyżanowski. 
– Pan wójt ryzykował życie i zdrowie 
dzieci przez kilka miesięcy, nie in-
formując rady. Po to był wniosek do 
PINB, ażeby wiarygodna instytucja 
zweryfikowała stan techniczny tego 
budynku. Chodziło o to, żeby tego 
tematu nie chować pod dywan – to 
z kolei radny mówił na styczniowej 
sesji rady gminy. Poniedziałkowa 
decyzja wójta jest zatem potwier-
dzeniem zasadności złożonego za-
wiadomienia do PINB.

 Daniel Szablewski 
 www.JablonnaDlaMieszkancow.pl  

Jakość powietrza w Legionowie, podobnie jak 
w innych miejscowościach w Polsce, wymaga 
poprawy. Samorząd Legionowa podejmuje 
szereg działań mających na celu zmniejszenie 
uciążliwości i zagrożeń zdrowotnych związa-
nych z tym zjawiskiem. Wkrótce na terenie 
miasta zostaną zainstalowane dwa czujniki 
powietrza Airly.

Legionowo, jako pierwsza gmina w powiecie, 
wprowadziło na masową skalę (211 umów) 
dotacje dla mieszkańców na sfinansowanie 
kosztów wymiany starych pieców węglowych. 
Było także pionierem, jeśli chodzi o kontro-
le nieruchomości w zakresie przestrzegania 
prawa ochrony środowiska, przeprowadzane 
przez Straż Miejską, czy też powołanie do ży-
cia Ekopatrolu. Teraz przyszła kolej na czujniki 
zanieczyszczeń. – W ciągu ostatnich kilku lat 
jakość powietrza w Legionowie systematycznie 
poprawia się. Zmniejszeniu ulegają stężenia za-
nieczyszczeń, których pomiary są prowadzone 
w stacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska przy ul. Zegrzyńskiej. Największe 
zainteresowanie młodszej części społeczeństwa 
wzbudzają jednak prowadzone w czasie rzeczy-
wistym i publikowane za pośrednictwem różnych 
aplikacji pomiary stężenia pyłu zawieszonego  
PM 2,5 – mówi Marcin Galoch, pełnomocnik pre-
zydenta ds. jakości powietrza.

Co prawda zarówno Ministerstwo Środowiska, 
jak i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 
wyrazili negatywną opinię o tworzeniu przez 
samorządy lokalnych sieci monitoringu powie-
trza, lecz domowe pyłomierze pojawiają się jak 
grzyby po deszczu. GIOŚ informuje jednak, że 
te pomiary mogą być obarczone bardzo dużym 
błędem, a w przypadkach skrajnych całkowicie 
nieprawidłowe, co w konsekwencji może wpro-
wadzać użytkowników tych informacji w błąd.

Wobec powstawania coraz to nowych, amator-
skich pyłomierzy, Legionowo zdecydowało się 
na zakup czujników, które uzupełnią wiedzę 
na temat poziomu zanieczyszczeń powietrza. 
– Analizując dostępne na rynku oferty przed-
siębiorstw, stwierdzam, że najlepsza jakościo-
wo jest sieć czujników stworzona przez przed-
siębiorstwo Airly Sp. z o.o. Wyniki pomiarów 
z kilkuset czujników na terenie całego kraju, 
nawet jeśli nie są w pełni zgodne z wynikami  
z sieci państwowego monitoringu, dostarczają 
wiarygodnego porównania jakości powietrza  
w różnych miejscowościach, a czytelny spo-
sób prezentacji danych na stronie internetowej 
pozwala uzyskać mieszkańcom oczekiwaną 
informację – mówi Marek Pawlak, zastępca 
prezydenta Legionowa. – W związku z po-
wyższym podjąłem decyzję o zakupie i mon-
tażu na terenie wybranych legionowskich 
przedszkoli czujników Airly. Pierwszy zostanie 
uruchomiony na Przedszkolu Miejskim nr 12  
im. Króla Maciusia przy ul. Królowej Jadwigi 7.

Jak podkreśla Marcin Galoch, placówka znaj-
duje się w centrum największego osiedla w Le-
gionowie, oddalona jest o kilka kilometrów od 
stacji pomiarowej WIOŚ przy ul. Zegrzyńskiej, 
dzięki czemu urządzenie dostarczy dodatkowej 
informacji o stężeniu pyłów kilkunastu tysiąc-
om mieszkańców.
 AnKa

Airly 
sprawdzi 
powietrze

Trudny problem 
bezdomności

Wójt zamyka 
trzy sale w przedszkolu! 
Co z dziećmi?
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DAM PRACĘ
 ■ Tokarza, frezera praca  
w Legionowie tel 536 060 266
 ■ Zatrudnię kosmetyczkę w pełnym 
wymiarze godzin do salonu  
w Jabłonnie. Kontakt 601-218-077 
 ■ 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

NAUKA
 ■ Matematyka maturzystom  
i studentom 503 194 300 

NIERUCHOMOŚCI  
WYNAJMĘ
 ■ Poszukuję pomieszczenia 
magazynowego do 20m2 na 
terenie strzeżonym-posesji  
571 459 379

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

USŁUGI
 ■ Cyklinowanie, układanie  
507 603 653
 ■ Komputer- laptop- dojazd 
513 820 998 
 ■ Malowanie-tapetowanie-remonty 
- osobiście, solidnie  
– 694-065-757 
 ■ Naprawy awarie hydraulik 
remonty 692827915 
 ■ Wszystko ze szkła, lustra, 
kabiny, grafika na szkle, naprawy 
domowe, hydraulika, meble na 
wymiar, solidnie, uczciwie  
513-256-043

  DYŻURY RADNYCH
        19 lutego 2018 r. 

Anna Łaniewska
Radna 

Rady Miasta Legionowo 
(okr. wyb. nr 21)

w godz. 1500-1630

Mirosław Pachulski
Wiceprzewodniczący

Rady Miasta Legionowo 
(okr. wyb. nr 13)

w godz. 1630-1800

Dyżury odbywają się 
w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej

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

e-mail: kancelaria@um.legionowo.pl

• przeglądy rejestracyjne •
• naprawy główne i bieżące •

• serwis klimatyzacji •
Legionowo Przystanek

ul. Jagiellońska 88
tel. 22 793 01 79

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym
 na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości gruntowej  w obr. ew. 70,  działka nr 3/29,  ul. Sikorskiego 11 w Legionowie

1. Opis nieruchomości

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości 
gruntowej położonej w Legionowie, przy skrzyżowaniu ulic 
ul. Szarych Szeregów i ul. gen. Wł. Sikorskiego (obręb: 70, 
dz.ew. 3/29) będącej w użytkowaniu wieczystym spółki KZB 
Legionowo Sp. z o.o. 

Działka nr 3/29 położona jest w Legionowie, nieopodal 
północnej granicy miasta. Najbliższe otoczenie 
nieruchomości stanowi siedziba Starostwa Powiatowego 
oraz zabudowa przemysłowo-składowa. Dojazd ulicami  
o nawierzchni asfaltowej. Lokalizację nieruchomości należy 
ocenić jako dobrą. Kształt działki gruntu nieregularny, 
wielobok. Ukształtowanie terenu korzystne, teren w miarę 
płaski. Stan zagospodarowania: działka zabudowana 
budynkiem użytkowym, w części ogrodzona, na terenie 
nieruchomości znajdują się także drogi i place utwardzone. 

Dla nieruchomości prowadzona jest jest przez Sąd Rejonowy 
w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta 
o numerze WA1L/00065250/3.

2. Cena wywoławcza

Część terenu oznaczona na mapie kolorem zielonym Nr 1  
– pow. 3.382,46 m² – 2.705,97 zł netto/miesięcznie ( słownie: 
dwa tysiące siedemset pięć złotych 97/100 netto ) 

Do ww. ceny wywoławczej  należy doliczyć podatek VAT  
w aktualnie obowiązującej wysokości. 

3. Wysokość postąpienia.

Część terenu oznaczona na mapie kolorem zielonym Nr 1  
– postąpienie nie może być mniejsze niż 100,00 netto.

4. Obciążenia nieruchomości oraz zobowiązania, których 
przedmiotem jest nieruchomość.

Nieruchomość  jest obciążona służebnością przesyłu.

Dział III księgi wieczystej nr WA1L/00065250/3 zawiera 
następujący wpis:

„Służebność przesyłu ustanowiona na użytkowaniu 
wieczystym działki gruntu o numerze ewidencyjnym 
3/29, obszaru 0,9352 ha, położonej w Legionowie, przy ul. 
Szarych Szeregów, polegająca na prawie zainstalowania 
sieci kablowej sn - 15kv oraz światłowodu wraz z prawem 
dostarczania i przesyłu energii elektrycznej, ich przebudowy 
oraz rozbudowy, a także całodobowego dostępu  
w celu wykonywania czynności związanych z remontami, 

naprawami, modernizacją, eksploatacją, konserwacją, 
odbudową i odnową wyżej wymienionej infrastruktury,   
 w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń 
przesyłowych oraz zaniechaniu zabudowy i dokonywania 
nasadzeń w tym pasie gruntu, przy czym wykonywanie 
tego prawa ograniczone jest do pasa gruntu o szerokości  
1 (jednego) m, długości 133,59 (sto trzydziestu trzech 
i 59/100) m i o powierzchni 133,59 (trzydziestu trzech  
i 59/100) m2, wzdłuż przebiegu wyżej wymienionych sieci, 
usytuowanych na nieruchomości obciążonej zgodnie 
ze szkicem na mapie, która stanowi załącznik do aktu 
notarialnego, zgodnie z § 2 ust. 1 aktu notarialnego 
ustanowienie służebności przesyłu z dnia 22.12.2016 roku, 
nr rep. A 13794/2016”. Służebność została ustanowiona na 
rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Legionowo”  
Sp. z o.o. w Legionowie.

Dział IV księgi wieczystej nr WA1L/00065250/3 wpisów nie 
zawiera. 

5. Termin i miejsce przetargu.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie 
na okres 10 lat nieruchomości gruntowej  w obr. ew. 70,  
działka nr 3/29,  ul. Sikorskiego 11 w Legionowie odbędzie 
się w dniu 26 lutego 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie  
KZB Legionowo Sp. z o.o. w Legionowie, ul. marsz.  
J. Piłsudskiego 3, parter, Sala Obsługi.

6. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego 
wniesienia.

Wadium ustala się w wysokości: 

Część terenu oznaczona na mapie kolorem zielonym Nr 1  
– 2.700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych)

W przetargu (licytacji) mogą wziąć udział oferenci, jeżeli 
wpłacą wadium na rachunek bankowy KZB Legionowo 
Spółka z o.o. prowadzony przez ING Bank Śląski  
O/Legionowo, nr 73105010121000000502411663 najpóźniej 
w dniu 21 lutego 2018r. do godziny 15:00, przy czym liczy się 
data i godzina wpływu na konto KZB Legionowo Sp. z o.o.

Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 
10 lat nieruchomości gruntowej w obr. ew. 70,  działka  
nr 3/29,  ul. Sikorskiego 11 w Legionowie będzie odbywał się 
na podstawie stosownego regulaminu. 

Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na 
wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości gruntowej 
oraz wynajem budynku biurowo-magazynowego  

w obr. ew. 70,  działka nr 3/29, ul. Sikorskiego 11 w Legionowie  
został opublikowany na stronie internetowej  KZB Legionowo 
Sp. o.o. : www. kzb-legionowo.pl pod linkiem: http://kzb-
legionowo.pl/images/przetargi/2018/sikorskiego11/
regulamin_przetargu_ustnego.pdf 

Bliższych informacji udziela: KZB Legionowo Sp. z o.o.,  
ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, 

- w sprawach formalno-prawnych: tel. 22 766 47 38,

- w sprawach technicznych: tel. 22 766 47 34.

 

MASAŻYSTKA POSZUKUJE 
SALONU W LEGIONOWIE  

DO WSPÓŁPRACY  
tel. 502-053-399 

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.

REKLAMA  
tel. 797 175 329

reklama@miejscowa.pl
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OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Legionowo

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)  oraz art. 39 
ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 
1405 ze zm.) zawiadamiam o:
podjęciu przez Radę  Miasta Legionowo uchwały Nr XXXVIII/520/2017 z dnia 
28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru tzw.  „Śródmieścia 
Legionowa”, którego granice wyznaczają: od północnego wschodu: północno-wschodnia 
granica ewidencyjna działki o nr ewid. 3/19 z obrębu ewid. nr 63, północno-wschodnia 
granica  ewidencyjna działki o nr ewid. 3/17 z obrębu ewid. nr 63, północno-wschodnia 
granica ewidencyjna działki o nr ewid. 3/18 z obrębu ewid. nr 63;  od południowego 
wschodu: południowo-wschodnia granica ewidencyjna działki o nr ewid. 3/18  
z obrębu ewid. nr 63, południowo-wschodnia i południowa granica ewidencyjna działki  
o nr ewid. 29/2 z obrębu ewid. nr 44, południowo-wschodnia granica ewidencyjna działek  
o nr ewid. 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 27/7, 27/8, 27/9, 27/13, 27/14, 27/11, 27/15, 
27/16, 27/17 z obrębu ewid. nr 44, południowo-wschodnia i południowo-zachodnia 
granica ewidencyjna działki o nr ewid. 27/18 z obrębu ewid. nr 44: od południowego 
zachodu: południowo-zachodnia granica ewidencyjna działki o nr ewid. 74/6 z obrębu 
ewid. nr 43, działki o nr ewid. 88/24 z obrębu ewid. nr 42, działki o nr ewid. 88/26 z obrębu 
ewid. nr 42, południowo- zachodnia i północno-zachodnia granica ewidencyjna działki  
o nr ewid. 88/18 z obrębu ewid. nr 42, północno-wschodnia i północno-zachodnia 
granica ewidencyjna działki o nr ewid. 88/9 z obrębu ewid. nr 42; od północnego zachodu: 
pólnocno-zachodnia granica ewidencyjna działek o nr ewid. 83/7, 83/6, 83/5, 85/6  
z obrębu ewid. nr 42, południowo- zachodnia i  pólnocno-zachodnia granica ewidencyjna 
działki o nr ewid. 130/7 z obrębu ewid. nr 41, północno-zachodnia granica ewidencyjna 
działek o nr ewid.130/1, 130/2, 130/6, 130/5 z obrębu ewid. nr 41,  północno-wschodnia 
granica ewidencyjna działki o nr ewid. 7/1 z obrębu ewid. 41, północno-zachodnia 
granica ewidencyjna działek o nr ewid. 7/2, 120/2, 120/1, 4/3, 4/2 z obrębu ewid. nr 41, 
południowo-zachodnia  i północno-zachodnia granica ewidencyjna działki o nr ewid, 
3/29 z obrębu ewid. nr 63 oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego
  
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego 
oraz do prognozy oddziaływania na środowisko ww. planu w formie pisemnej na 
adres: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, 
bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres:  kancelaria@um.legionowo.pl 
w terminie do dnia 8 marca 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydenta Miasta Legionowo.

 
 z up. Prezydenta Miasta
 Marek Pawlak
 Zastępca Prezydenta Miasta

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

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

 Ogłoszenia drobne  
są przyjmowane w Biurze Obsługi 

Klienta KZB Legionowo  
przy ul. Piłsudskiego 3  

w godzinach pracy kasy: 
poniedziałek:12:00-16:00  

od wtorku do piątku: 9:00-13:00
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Odpowiem 
na każde
Wasze
pytanie!

Nie ulega wątpliwości, że zainfekowanie nas wiru-
sem baseballa, apetytem na indyki czy pociągiem do 
silikonowych biustów wyszło Amerykanom kiepsko. 
Bo biegać to my za bardzo nie lubimy, wolimy po-
czciwe, małe kuraki, a w tej ostatniej kwestii bliżej 
nam chyba do Franciszka Starowieyskiego, który  
z uporem twierdził, że „cyc nie ku...s i stać nie  
musi". Jednego wynalazcom gumowatych bułgerów  
z Mc mięsem zarzucić wszak nie sposób – skutecz-
ności w nakłanianiu Polaków do tego, by 14 lutego 
absolutnie wszystko kojarzyło im się z czerwoną 
„pompką”. 
 
Miłość to oczywiście ekstra doznanie i gdybyśmy 
permanentnie byli zakochani, wojacy karabiny 
zamieniliby na lemiesze, a taki np. adwokat bronić 
mógłby się najwyżej sam - przed atakami czułości 
ze strony ukochanej lub, co jest bardziej na topie, 
kochasia. Pozytywne przesłanie niesione przez Va-
lentine Day jest więc bezdyskusyjne. Dyskusyjna 
jest za to stojąca za nim marketingowa mafia, za 

jedyny cel mająca serduszkowe opętanie zamienić 
na cash. I tak oto kupujemy, wręczamy lub ślemy 
tysiące kartek, esemesów oraz prezentów mających 
dwie główne cechy: napis „I love you” i... cenę. Mało 
kto rozmyśla, czy jego połówka, zamiast tandetnego 
gadżetu, nie wolałaby drobiazgu kupionego, ot tak, 
bez okazji. Albo choćby obietnicy częstszych wizyt 
pod prysznicem. Komercjalizacja objęła nawet na-
sze serca i zapewne ani my sami, ani tym bardziej 
żaden kardiolog nic tu nie zmieni.  
 
Cóż zatem czynić: obchodzić to zrzucone nam jak 
ongiś stonka jankeskie święto czy nie? Kupować 
czerwone bzdety czy love wyznawać na ławce  
w parku? Jasne, że obchodzić! Jeśli choć jedno na ty-
siąc papierowe serce spowoduje eksplozję uczucia, 
zabawa warta jest grzechu. Nawet gdy, jak twierdzą 
medycy, miłość to tylko krótkotrwały zryw naszych 
ogłupionych konserwantami hormonów.   

Listy do naszej "M" piszcie na adres: 

pod(...)słuchane
Każdy zna powiedzenie o kościołach 
i bijących w nich dzwonach – z tym, 
że nie wiadomo co i w którym. Od 
czasu do czasu żywe próbki zasto-
sowania tej mądrości w praktyce 
wspaniałomyślnie dają ludowi lokal-
ni samorządowcy. Ostatnio na przy-
kład miejski jedynak z legitymacją 
od Prezesa domagał się w trakcie 
sesji wyjaśnień dotyczących braku 
pełnej, audiowizualnej rejestracji 
obrad. Wszak gdzieś tam słyszał, 
że jego koledzy w parlamencie coś 
takiego klepnęli. Jak jednak szybko 
wyjaśniła urzędowa prawniczka, 
stanie się to obowiązkowe dopiero 
w kolejnej kadencji. Na razie posia-
dacze mandatu mają więc trochę 
spokoju. Dlaczego spokoju? Ano 
dlatego, że obligatoryjne transmi-
towanie ich wyczynów i udostępnia-
nie tego na urzędowych stronach ma 
oczywiście dwa końce. Dla radnych  
z głową na karku to rzecz jasna bonus, 
ale dla pozostałych… Cóż, oddźwięk 
wyborców może im przydzwonić.       

Jak uważni czytelnicy tej tajemni-
czej rubryczki zdążyli się zapewne 
zorientować, nagłówek, którym jest 
opatrzona, nie zawsze ściśle oddaje 
treść umieszczonych poniżej dono-
sów. Czasem bowiem, zamiast pod-
słuchiwać, uda nam się coś godnego 
uwagi podpatrzeć. Miało to miejsce 
choćby w ostatni weekend, gdy  
w imieniu prezydenta z Krakow-
skiego Przedmieścia legionowscy 
władcy wręczali tradycyjne medale 
za długoletnią służbę w podstawo-
wej komórce społecznej. Tym ra-
zem dochrapało się ich 13 par, po-
siadających średnio półwieczny staż  
w miłości, wierności tudzież uczci-
wości małżeńskiej. Mimo to kilka  
z nich wciąż ma w sobie tyle werwy, 
że gdy w sali ślubów poczęstowano 
dostojnych gości porcją muzycznych 
szlagierów, część z nich natychmiast 
ruszyła do tańca! A w miejscu, gdzie 
zwykle na stojaka klepie się świeckie 
„tak”, widok to zaiste rzadki. I sam  
w sobie GODnY uwagi. 
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Nie trzeba być specjalnym 
miłośnikiem TVN-owskich 
„Kuchennych rewolucji”, że-
by nie kojarzyć słynnej sceny 
z programu, kiedy to podczas 
kręcenia ujęcia w legionow-
skiej restauracji „Carska” 
słynna restauratorka wy-
winęła przed kamerami… 
solidnego orła. Na początku 
lutego minęło równo pięć lat 
od „carskiej rewolucji”. 

„Kuchenne Rewolucje” w „Car-
skiej” trwały od 28 do 31 stycz-
nia 2013 roku. Przez ten czas 
restauracja stała się „Carską” 
nie tylko z nazwy i z racji loka-
lizacji w carskim budynku. Za 
sprawą Magdy Gessler główna 
sala przybrała wystrój iście 
rosyjski. Na ścianach pojawi-
ły się obrazy przedstawiające 
carów Rosji, a w sali ustawio-
no samowary i świece. Całe 

pomieszczenie zostało skąpa-
ne w odcieniach bordo i złota. 
Co najważniejsze z punktu 
widzenia gości, rosyjska stała 
się też i carska kuchnia. Przed 
rewolucją w restauracji ser-
wowano przede wszystkim 
dania polskie. Po niej do me-
nu trafiły m.in. solianka, śledź 
pod szubą, pielmieni (czyli 
rosyjskie pierożki), udziec  
z jelenia w sosie borowikowym 
z kaszą i buraczkami, bliny  
z kawiorem oraz kisiel żurawi-
nowy ze śmietaną. Amatorzy 
mocnych trunków mogli na-
tomiast skosztować mocno 
zmrożonej carskiej wódki.
 
31 stycznia 2013 roku od-
była się uroczysta kolacja, 
kończąca każdą rewolucję. 
Każdy, kto oglądał program 
telewizyjny, wśród gości 
mógł rozpoznać na przykład 

ówczesnego legionowskiego 
starostę, a dzisiaj posła Ja-
na Grabca, oraz Grzegorza 
Gutkowskiego, dyrektora 
istniejącego jeszcze wtedy 
Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Legionowie. Ak-
centów legionowskich w tym 
odcinku „Kuchennych re-
wolucji” było zresztą więcej. 
Poza osiedlem Piaski w pro-
gramie można było jeszcze 
zobaczyć m.in. ścisłe centrum 
miasta oraz salę widowisko-
wą ratusza, gdzie załoga 
„Carskiej” ćwiczyła... rosyjski 
taniec. „Kuchenne rewolucje”  
z „Carską” w roli głównej zo-
stały na antenie TVN wyemi-
towane wiosną tego samego 
roku. Telewizyjna rewolucja 
wypadła nad wyraz dobrze.  
A jak restauracja prezentuje 
się pięć lat po niej? Trzeba to 
sprawdzić samemu.         

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

Spadło z pióra

■ "M" odpowiada:

Kochana Paulinko! Oczywiście, że powinnaś 
pójść. Nie wiemy, ile masz lat, ale jesteśmy 
przekonani, że niezależnie od Twojego wieku, 
zdobyte umiejętności przydadzą Ci się na pewno 
kiedyś w życiu. Zanim się zapiszesz na kurs, 
sprawdź jednak, czy to ten rodzaj kursu,  

o którym myślisz i czy przyda 
Ci się w przyszłym życiu. Taniec 
brzucha i pole dance przygotują 
Cię do życia gospodyni domowej  
i zabaw z mopem oraz trudami jazdy  

w zatłoczonym autobusie, kiedy musisz trzymać 
się jedną dłonią uchwytu, stać na palcach jednej 
stopy i unikać dotyku sapiącego grubasa z tyłu. Lap 
dance, czyli taniec erotyczny z krzesłem możesz 
wykorzystać w pracy. Zapewniam Cię, że niejedna 
sekretarka z powodzeniem stosuje układy taneczne 
przy biurku i papierkowej robocie. Striptease 

to standardowy element życia małżeńskiego, 
kiedy po wyczerpującym dniu, trudnych chwilach  
w robocie, sprzątaniu przedświątecznym  
i zabawianiu czwórki dzieci musisz zaopiekować 
się spragnionym mężem. Nie wystarczy zrzucić 
dres i wskoczyć do łóżka, by pobudzić męża. 
Nawet śmiertelnie zmęczona, musisz wykrzesać  
z siebie entuzjazm i wdzięk. Kurs tańca erotycznego 
wyrobi w Tobie poczucie rytmu i nauczy zmysłowo 
kołysać biodrami. Mistrzynie potrafią robić cuda.  
Ty też możesz… A jeśli przy tym poprawisz kondycję 
i zrzucisz zbędne kilogramy... 

Love jednodniowe 

REWOLUCJA Z FIKOŁKIEM 

®
Dobra woda z Legionowa

PWK „Legionowo” Nowa Era

Europejskie standardy,
                            czystość i porządek - to nas wyróżnia

Paula
Szanowna redakcjo, od pewnego czasu czuję się przygnębiona i mało pewna siebie. Wiadomo, 

dodatkowe kilogramy po świętach, słabnący entuzjazm do wykonywania postanowień noworocznych 
i lenistwo. Ostatnio koleżanki radziły mi, żebym poszła z nimi na lekcje tańca erotycznego. Podobno 
dodaje pewności siebie i pomaga polubić swoje ciało. Czy to może faktycznie zadziałać? Czy nie 
wygłupię się przy innych? Doradzicie mi coś?

Waldek Siwczyński
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®
Dobra woda z Legionowa

PWK „Legionowo” Nowa Era

Europejskie standardy,
                            czystość i porządek - to nas wyróżnia

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
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W działalności każdej firmy 25 lat to szmat czasu. Nic dziwnego, że w legionowskim PEC-u 
postanowiono taki jubileusz uczcić. Do okolicznościowych życzeń dołączamy się i my, oferując 
zarządowi oraz jego gościom mały fotograficzny prezent. Licząc oczywiście na ciepłe przyjęcie.

- W Sejmie toczymy o PEC-u bardzo gorące dyskusje

Z ćwiartką przez życie

- Za chwilę odczytam listę pracowników do zwolnienia

- ...i wtedy powiedziałem mu:  „Panie kierowniku, ja cały czas palę!”

- Panie starosto, a na co mi kalendarz z pańskimi zdjęciami?

- Jeśli panu tego nie przypnę, to chyba spłonę ze wstydu!Skoro imprezę robili ciepłownicy, przez szacunek należy wejść do sieci

- Były takie czasy, że w PEC-u wszyscy palili się do roboty

- A teraz, specjalnie dla jubilata, będą gorące rytmy!
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Trochę zgrywu
z obiektywu

Sądząc po załączonym obrazku, w temacie uczciwości artystów 
coś w tym miejscu nie gra          fot. red.

 Pan nas tu 
wszystkich przegania 
i postępuje tak, jak to 
robią w Sejmie
Janusz Klejment,  
przewodniczący Rady Miasta Legionowo 
do najmłodszego stażem radnego  
w reakcji na jego zachowanie  
podczas sesji.

Żarty...

Kobieta na ulicy zatrzymuje taksówkę, wsiada do 
niej i mówi przejęta: - Proszę na lotnisko, śpieszę się 
na samolot. Taksówkarz rusza i samochód szybko 
włącza się do ruchu. Na początku jedzie setką, nie 
zwalnia na światłach. Potem nieco zwalnia.  
Po 20 minutach wlecze się 40 km na godzinę.  
W pewnej chwili zaniepokojona kobieta pyta:  

- Daleko jeszcze? Nagle taksówkarz przyśpiesza, 
wpada w panikę, zjeżdża z pasa i uderza w drzewo. 
Odwraca się i patrzy na pasażerkę przerażony.  
– O Boże jak się przeraziłem… Wie pani, ja przez 
ostatnie dwadzieścia lat prowadziłem karawan…

■ ■ ■
Stworzenie świata. Bóg tworzy niebo, rośliny, 
zwierzęta. Potem tworzy mężczyznę. Wyszedł 
idealny. To zabrał się za tworzenie mu partnerki.  

Po pracy siedzi i patrzy niezbyt zadowolony  
na kobietę.  
– No ty to się będziesz musiała malować… 

■ ■ ■
Czym łysy może zrobić sobie przedziałek?  
– Siekierą… 

■ ■ ■
Dlaczego wołają na ciebie Człowiek-pająk?  
– Raz w zupie muchy nie zauważyłem…

Horoskop
na nadchodzący

tydzień
RYBY

Masz szansę na miłość! Czeka cię 
radość i miła niespodzianka. Jeśli 
jesteś samotny, możesz spotkać 

kogoś, kto zawróci ci w głowie. Jeśli jesteś  
w związku, czekają cię namiętne chwile.

BARAN

Unikaj osób, które zmieniają swoje 
sympatie w zależności od towarzy-
stwa, w jakim się znajdą. Ktoś taki 

może wydobyć od ciebie zwierzenia lub towa-
rzyskie plotki, a później opowie je innym.

BYK

W tym tygodniu ważne dla ciebie 
sprawy mogą się nagle zmienić. 
Ktoś zachowa się lub zdecyduje 

zupełnie inaczej, niż przypuszczasz. Nie 
denerwuj się jednak, bo to wyjdzie na dobre.

BLIŹNIĘTA

Dzięki korzystnemu zbiegowi 
okoliczności unikniesz trudnej 
sytuacji lub kary za własne drobne 

niedociągnięcia. Bądź jednak ostrożny i nie 
prowokuj swoich przeciwników.

RAK

Pamiętaj o swoich zasadach i war-
tościach. Ktoś może kusić cię do ich 
porzucenia, mamić cię obietnicą 

szybkiego sukcesu lub pieniędzy. Bądź szczery 
wobec siebie i postępuj zgodnie z intuicją.

LEW

Zapowiada się tydzień pełen waż-
nych wydarzeń. Postaraj się znaleźć 
w centrum uwagi i nie przegap 

szansy, jaką przyniesie ci los. Unikaj przechwa-
łek i pustych obietnic, bo ktoś się do ciebie zrazi.

PANNA

Będziesz w stanie zdobyć wiedzę czy 
informacje, które pomogą ci w ka-
rierze lub w rozwoju duchowym. 

Nie żałuj w tym tygodniu pieniędzy na książki 
czy wartościowe czasopisma.

WAGA

W tym tygodniu będziesz poważnie 
podchodził do wszystkich spraw. 
Możesz jednak wyolbrzymiać nie-

które kłopoty i podejmować decyzje pod wpły-
wem emocji. Pomyśl , zanim zrobisz!

SKORPION

Zapewnij sobie więcej czasu tylko 
dla siebie. Odpocznij, skup myśli  
i poszukaj wewnętrznej równowa-

gi. Z dala od obcych wpływów, szumu plotek  
i towarzyskiego rozgardiaszu.

STRZELEC

Bądź serdeczny i życzliwy, ale pilnuj 
swoich interesów. Unikaj w tym 
tygodniu otwartych sporów, bo 

możesz stać się ofiarą cudzych intryg. Uważaj 
na z pozoru życzliwe ci osoby.

KOZIOROŻEC

Będziesz musiał bronić swojej za-
wodowej pozycji. Napotkasz wiele 
przeszkód w realizacji swoich celów. 

W sprawach zawodowych gotuj się do starcia  
z kimś, kto nie gra uczciwie.

WODNIK

Sprawa lub trudna rozmowa, której 
się obawiasz, w tym tygodniu znów 
się odwlecze. Wykorzystaj okolicz-

ności i nie rób nic na siłę. Nic nie dzieje się bez 
przyczyny, niebawem los się odwróci.

Specjalny miejscowy 
horoskop

Jaka część ciała może powiększać się 
nawet osiem razy? Nie, to nie to co 
myślisz... To źrenica oka...

Znalezione w sieci
Czy wiesz, dlaczego mleko kipi? Podczas 
gotowania na powierzchni mleka tworzy się gruba 
warstwa lipidów i białka. Gdy płyn paruje, w pewnej 
chwili nie może się przebić. Powoduje to znajomy efekt 
i mleko wylewa się z garnka. Jak temu zapobiec?  
Włóż do garnka drewnianą łyżkę. Pozwoli to parze 
wodnej bezpiecznie się wydostawać z pojemnika.

Kto z nas podczas weekendu nie myślał o ciężkim 
poniedziałku i czekającej nas pracy. Jeśli masz coś 
do przygotowania na początek tygodnia, warto 
byś zajął się tym w sobotę. Nie zostawiaj pracy na 
niedzielę – poświęć ją na pełen relaks. Dlaczego? 
Według naukowców praca w niedzielę czy nawet 
myślenie o pracy w ten dzień często wywołuje stres  

i uczucie niepokoju. Uniknij nerwowych sytuacji  
i uporządkuj wszystkie sprawy w sobotę. Pozwoli ci 
to naładować baterie na nadchodzący tydzień.

Lubisz 
patrzeć 
prosto  
w .. dekolt? Według 
naukowców kobiety, 
które lubią nadmiernie eksponować biust,  
są znacznie bardziej skłonne do zdrad.

Lubisz podjadać surowe ciasto? Nie rób tego.  
W ten sposób można zarazić się tasiemcem mysim. 
Jaja tego pasożyta mogą przetrwać wiele dni, 
zanim z łap i odchodów gryzonia trafią na nasz 
stół. Ten pasożyt, przebywając w ciele gryzonia, 

powoduje dziwne 
zachowania 
gospodarza. 
Zarażona 
mysz potrafi 
zaatakować 

kota, czyli popełnić samobójstwo. W ten sposób 
robak powoduje zmianę środowiska i trafia do 
większego żywiciela. Gdy trafi do ciała człowieka, 
też może wyrządzić wiele szkód. Podejrzewa się, 
że pasożyty mogą zwiększać prawdopodobieństwo 
występowania chorób psychicznych, a człowiek jest 
bardziej podatny na depresję czy schizofrenię.
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Dramat  
w Dąbrowie Górniczej

Siatkarki Legionovii Legionowo prowadziły już 2:0 w wyjazdowym 
meczu z MKS Dąbrowa Górnicza. Mimo świetnego początku, z boiska 
zeszły jednak pokonane.
Podopieczne Piotra Olenderka noto-
wały ostatnio świetne wyniki. W bie-
żącym roku przegrały zaledwie raz, co 
pozwoliło im wykaraskać się ze strefy 
spadkowej. MKS jest natomiast „czer-
woną latarnią” rozgrywek i wydawało 
się, że odrodzona Legionovia zdobę-
dzie następny punktowy „skalp”. 

W dwóch kolejnych setach legiono-
wianki zwyciężyły zgodnie z planem. 

Pokazały dominację zwłaszcza w dru-
giej partii, wygranej do 12. Niestety, 
to co stało się później, trudno wytłu-
maczyć. W trzeciej odsłonie meczu 
Legionovia prowadziła już 12:7, ale 
ambitnie grające rywalki doprowadzi-
ły do stanu 20:20 i wyszarpały zwy-
cięstwo 25:22. Czwarty set również 
należał do MKS-u, który wygrał go 
do 22. Tym samym o wyniku meczu 
miał rozstrzygnąć tie-break. Chociaż 

ostatnio legionowianki radziły sobie  
w nich całkiem dobrze, w decydują-
cym momencie to gospodynie wy-
kazały się większym opanowaniem. 
Dzięki niemu ostatecznie to one wy-
grały w ostatniej partii 15:13.

Pomimo porażki Legionovia utrzy-
mała dziesiąte miejsce w tabeli. Zła 
wiadomość jest taka, że w kolejnym 
spotkaniu będzie jej o punkty bardzo 
trudno. Do Areny przyjeżdża bowiem 
zajmujący drugie miejsce ŁKS Com-
mercecon Łódź. 
 Łukasz Rozwens

LIGA SIATKÓWKI KOBIET 2017/2018

M. Pkt. Sety m.pkt.

1 Chemik Police 17 45 48:18 1322:1113

2 ŁKS Commercecon Łódź 17 42 48:18 1172:962

3 Developres SkyRes Rzeszów 16 41 45:15 1336:1131

4 Grot Budowlani Łódź 17 33 35:22 1092:905

5 Enea PTPS Piła 17 29 36:29 1362:1271

6 Polski Cukier Muszynianka Muszyna 17 26 34:32 1212:1211

7 BKS Profi Credit Bielsko-Biała 17 24 34:35 1293:1311

8 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 17 21 29:37 1241:1298

9 Trefl Proxima Kraków 17 20 30:37 1351:1399

10 Legionovia Legionowo 17 19 27:39 1368:1458

11 Impel Wrocław 17 18 27:39 1415:1524

12 Pałac Bydgoszcz 16 16 21:37 1187:1298

13 Poli Budowlani Toruń 17 12 16:43 980:1216

14 MKS Dąbrowa Górnicza 17 8 17:46 1164:1398

3 : 2  (26:28, 12:25, 25:22, 25:22, 15:13)

MKS Dąbrowa Górnicza – Legionovia Legionowo 

MKS: Polak, Martiniuc, Purchartova, Perlińska, Ciesiulewicz, Grbac, Drabek 
(libero) oraz Lipska, Tobiasz, Trivunović, Dreczka.
MVP: Aliona Martiniuc (MKS Dąbrowa Górnicza).

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

Szkolny sport stosunkowo rzadko gości na łamach prasy lokalnej 
i każda, nawet mała wzmianka o młodych zawodnikach i ich 
sukcesach, pośród informacji o sporcie wyczynowym, jest swoistą 
perełką. Tym bardziej, że chodzi o sport czysto amatorski. A na tym 
polu w swej kategorii wiekowej uczniowie z liceum w Komornicy 
ostatnio nie mają sobie równych.  

Jeśli chodzi o ubiegłoroczne rozgryw-
ki sportowe szkół ponadgimnazjal-
nych, w większości zawodów rangi 
mistrzostw powiatu legionowskiego 
zdecydowany prym wiedli sportowcy 
z mało sportowej szkoły, jaką jest Li-
ceum Ogólnokształcące w Komornicy 
(dawniej TGW Dębe – red.). Zawod-
nicy ze szkoły przy zaporze w Dębem 
nie pozostawili złudzeń reprezenta-
cjom innych placówek oświatowych. 

Mistrzami powiatu zostali koszyka-
rze, koszykarki, siatkarze i piłkarze, 
pokonując drużyny z dwóch legio-
nowskich ogólniaków, Powiatowych 
Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Legionowie i Serocku, a także Li-
ceum Salezjańskiego. 

Nie pozostawali w tyle również lekko-
atleci, na czele z uczniem drugiej kla-
sy  Danielem Janaśkiewiczem, który 

potwierdził swoją dominację wśród 
powiatowych licealistów w biegach 
przełajowych. A sukcesy sportowe 
młodzieży ze szkoły w Komornicy 
można by wymieniać jeszcze długo... 

Jeżeli przyjąć, że osiągnięcia sporto-
we uczniów są jedną z miar wartości 
placówki oświatowo-wychowawczej, 
to niewątpliwie ubiegłoroczne sukce-
sy zawodników znad zapory dodają 
splendoru ich szkole, która w bieżą-
cym roku będzie obchodziła 55-lecie 
istnienia. Więcej na jej temat można 
przeczytać w kwartalniku „Szkoła 
przy Zaporze”, do pobrania na stronie 
www.tgwdebe.pl.
 Jerzy Wilczyński

fot. www.lsk.plps.pl

Mistrzowie znad zapory

Z Motorem na remis
Piłkarze Legionovii KZB 
Legionowo rozegrali czwarty 
sparingowy mecz podczas swoich 
przygotowań do rundy wiosennej.

Motor Lublin jest liderem IV grupy III 
ligi i ma spore nadzieje na promocję do 
wyższej klasy rozgrywkowej. Legiono-
via natomiast będzie na wiosnę walczyła  
o utrzymanie statusu II-ligowca. 

Pierwsi szansę na zdobycie bramki mieli 
gracza z Lublina, jednak  Dawid Dzięgie-
lewski nie wykorzystał rzutu karnego. 
Lublinianie przeważali i stwarzali sobie 
kolejne sytuacje strzeleckie, ale na po-
sterunku stał legionowski bramkarz lub 
też strzelcom brakowało zimnej krwi  
i pudłowali w niesamowitych sytuacjach. 
Motor dopiął swego w drugiej połowie 
spotkania. W 57 minucie Konrad No-
wak wykorzystał podanie w pole karne  

i sprytnym strzałem zapewnił swojej 
drużynie prowadzenie. Utrata bramki 
podziałała na Legionovię mobilizująco  
i już chwilę później doprowadziła ona 
do remisu. Nowy nabytek legionow-
skiego klubu, Gracjan Kuśmierek, sta-
nął oko w oko z goalkeeperem lidera 
III ligi i z zimną krwią wyrównał wynik 
spotkania.

Legionovia osiąga przyzwoite wyniki  
w meczach sparingowych, a bramki 
zdobywają nowi piłkarze zakontrakto-
wani przez legionowski klub. Prawdziwy 
test czeka jednak zespół na wiosnę. Tre-
ner Robert Pevnik ma spory ból głowy, 
gdyż przebudowaną drużynę musi przy-
gotować tak, by była w stanie rywalizo-
wać o jak najwyższą pozycję, a rywale  
w II lidze nie będą marnować tak dogod-
nych sytuacji jak gracze z Lublina.
 Łukasz Rozwens

1 : 1  (0:0)

Legionovia Legionowo – Motor Lublin 

Nowak (57),  Kuśmierek (65)

Tygodnik  „Miejscowa na Weekend” 
 zatrudni dziennikarza do działu sportowego 

tel. 502 829 276
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Początek styczniowej sesji rady miasta 
obfitował w pożegnania. Wśród ludzi, 
których społeczną pracę doceniono  
w szczególny sposób, znalazł się działacz 
siatkarski Marek Bąk. Niedawno, po blisko 
dekadzie, zakończył on przygodę  
z Legionovią Legionowo. 

Byłemu już wiceprezesowi Legionovii dziękował 
m.in. przewodniczący rady, który sam od lat 
wspiera sportsmenki z Areny. – Od momentu, 
kiedy w sezonie 2009/2010 związał się pan z Le-
gionovią, obserwowaliśmy dynamiczny rozwój 
legionowskiej piłki siatkowej. Awans seniorek do 
I ligi i późniejszy do Orlen Ligi oraz utrzymanie się 
w najwyższej klasie rozgrywek to niewątpliwie 
także pańska zasługa. Dziękujemy serdecznie za 
tak duży wpływ na rozwój sportu w Legionowie 
oraz ogromne zaangażowanie w pozyskiwanie 
sponsorów i nowych zawodników. Dziękujemy 
także za wsparcie i rozwój młodzieżowych dru-

żyn i rozwijanie siatkarskiej pasji w najmłodszych 
mieszkańcach Legionowa – odczytał specjalny list 
Janusz Klejment. A oddając chwilę później głos  
i mównicę, zagrał piłkę do szefa ratusza. – Poza 
sponsorami, poza wieloma milionami złotych, 
które udało się panu Markowi przyciągnąć do 
Legionowa; poza ogromnym sukcesem spor-
towym, razem z nim przyszła też do Legionowa 
wiara. I to jest coś niezwykłego. Przyszły też ma-
rzenia, bo choć klub funkcjonował od wielu lat, 
pan Marek przyniósł trochę inną jakość. No i dużą 
wizję, w którą nie wszyscy te prawie 10 lat temu 
wierzyli – dodał Roman Smogorzewski. 

Tymczasem owa wizja w dużej mierze się ziści-
ła. Osiągane przez legionowskie siatkarki wyniki  
– zarówno seniorek, jak i młodzieży – mówią sa-
me za siebie. – To dzięki panu nasi mieszkańcy 
odkryli radość z kibicowania, a trybuny Areny pod-

czas spotkań pełne były kibiców. Będzie nam 
brakowało pańskiej pasji i zaangażowania. 
To dla nas prawdziwy zaszczyt, że mogliśmy 
z panem przez te lata współpracować – mó-
wił przewodniczący Klejment. Sądząc ze słów 
Marka Bąka, on także pobyt w Legionowie za-

pamięta na długo. Choćby dlatego, że kosztował 
go nie tylko wiele wysiłku, ale i nerwów. Zwłaszcza 
wtedy, gdy przed paroma laty pierwsza drużyna 
spadła do niższej klasy rozgrywkowej. – Kilkana-
ście dni temu złożyłem rezygnację z członko-
stwa w klubie i w zarządzie. Tak się ułożyło mo-
je życie, że z powodów osobistych od jakiegoś 
czasu nie mieszkam już w Legionowie, a dzisiaj 
toczę też swoje własne walki, nie tylko dla klubu. 
Mam nadzieję, że państwo będą z legionowską 
siatkówką cały czas, bo sport ma to do siebie  
– i ten dziecięcy, i młodzieżowy, i seniorski – że 
jest ponad podziałami.  

Żegnając się z Legionowem i lokalnym sportem, 
Marek Bąk zaserwował radnym również dobre 
wieści. Nie wykluczył bowiem, że kiedyś do mia-
sta w roli działacza powróci. – Przez wiele lat wal-
czyłem dla tego klubu i udało nam się od II ligi 
wejść do ekstraklasy. Dzisiaj mamy szczególną 
sytuację. Chociaż co roku nasze zespoły tracą po-
łowę zawodniczek, co roku zdobywamy też kilka 
medali młodzieżowych. Mówię „my”, bo ten klub 
zawsze będzie moim klubem.   

 Wonder 

Koszykarze Legionu Legionowo w swoim ostatnim meczu 
w rundzie zasadniczej nie dali szans Pultovii Pułtusk.

Zajmujący przedostatnie miej-
sce w tabeli gracze z Pułtuska 
stanowili zagrożenie dla Legio-
nu jedynie w pierwszej odsło-
nie spotkania. Zakończyła się 
ona wynikiem 15:14. W drugiej 
kwarcie gospodarze ruszyli do 
ataku i bezlitośnie punktowali. 
Kompletnie zagubieni goście 
zdołali rzucić jedynie 7 punk-
tów, przy 23 rywali. W kolej-
nych częściach meczu Legion 
postawił „kropkę nad i”, zde-
cydowanie wygrywając 26:11 
oraz 44:26. Z doskonałej stro-

ny w ekipie gospodarzy poka-
zał się Przemysław Lewandow-
ski, który zdobył 27 punktów. 
Ostatecznie mecz zakończył się 

triumfem drużyny Przemysła-
wa Raczyka 108:58.

Tym spotkaniem Legion zakoń-
czył fazę zasadniczą rozgrywek 
i może rozpocząć przygotowania 
do play-offów. ŁR

108 : 58   
(15:14, 23:7, 26:11, 44:26)

KS Legion Legionowo – Pultovia Pułtusk 

KS Legion Legionowo: Przemysław Lewandowski – 27, Maciej Niedbalski 
– 17, Marcin Teklak – 17, Jeremi Kosiński – 14, Sebastian Kostecki – 14, 
Kamil Rybałtowski – 7, Sebastian Powierża – 4, Filip Turkowski – 4, Maciej 
Łopaciński – 5, Marcin Mikos, Krzysztof Piasecki, Patryk Pawłowski.

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 20 12 8 - 4 4 - 2 4 - 2 1083 - 917

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

5 NOSiR 14 11 3 - 8 2 - 3 1 - 5 754 - 925

6 Pultovia 14 12 2 - 10 2 - 4 0 - 6 777 - 980

7 Pułaski Warka 13 12 1 - 11 1 - 5 0 - 6 648 - 1030

O G Ł O S Z E N I E

Broniące tytułu mistrzyń 
Polski kadetki LTS Legionovii 
Legionowo wzięły udział  
w Mistrzostwach Mazowsza 
Kadetek w Siatkówce. 
Podopieczne Dawida Michora 
nie zawiodły i pewnie wygrały 
odbywający się w Warszawie 
turniej.

Dużym wydarzeniem był fakt, 
że w imprezie wzięła udział 
również druga drużyna z Legio-
nowa, która wywalczyła sobie 
awans, przedzierając się przez  
play-offy w II Lidze Kadetek. 
Zespoły z Legionowa zmierzy-
ły się już pierwszego dnia tur-
nieju. Większe doświadczenie 
pierwszej drużyny dało o sobie 
znać i mecz zakończył się zwy-
cięstwem LTS I 3:1. W kolejnym 
dniu rozgrywek LTS I potwierdził 
swoją dominację, odprawiając  
z kwitkiem UKS Atenę War-
szawa. W ostatnim meczu 
mistrzostw, który miał zadecy-
dować o tym, kto stanie na naj-
wyższym stopniu podium, Legio-
novia zmierzyła się z UMKS MOS 
Wola Warszawa. 

Trzeba przyznać, że w tym spo-
tkaniu drużyna Dawida Michora 
wzniosła się na nieosiągalny dla 
rywalek poziom. W pierwszym 
secie legionowianki pozwoliły 
przeciwniczkom na zdobycie je-
dynie 11 punktów. Nie zwalniały 
również tempa w kolejnych par-
tiach, które wygrywały 25:13  

i 25:9. Tym samym kolejny zło-
ty medal za zajęcie pierwszego 
miejsca w turnieju znajdzie się  
w klubowej gablocie Legionovii 
Legionowo. To któryś z rzędu 
sukces młodych siatkarek. Oby 
następnym krokiem była skutecz-
na obrona tytułu mistrzyń kraju.
 Łukasz Rozwens

0 : 3  (11:25, 13:25, 9:25)

UMKS MOS Wola Warszawa – LTS I Legionovia Legionowo 

LTS Legionovia I Legionowo: Czekalska, Lendzioszek, Słotarska, Roicka, 
Krogulska, Partyka, Warpechowska, Kańska, Gliwa, Rogalska, Woźniak, Orzoł, 
Pękała, Karczmarczyk (L), Makowska (L).

3 : 1  (25:22, 25:16, 22:25, 25:18) 

LTS Legionovia I Legionowo – LTS Legionovia II Legionowo 

3 : 1  (25:18, 20:25, 25:19, 25:20) 

LTS Legionovia I Legionowo – UKS Atena Warszawa 

0 : 3  (11:25, 13:25, 9:25)

UMKS MOS Wola Warszawa – LTS I Legionovia Legionowo 

Kadetki rządzą  
na Mazowszu

Legion już w play-offach
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Wydarzenia
kalendarz

LEGIONOWO Poczytalnia, 16.02, godz. 20.00
Wieczór z kulturą Grecji  

LEGIONOWO Poczytalnia, 17.02, godz. 14.00
Bajkowa Poczytalnia zaprasza na osobliwy spektakl teatru cieni! 
Wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości turecki 
teatr cieni Karagöz to jedna z kilku tego typu tradycyjnych tech-
nik teatralnych, jakie możemy spotkać w Azji. „Rybak” to nie-
zmiernie kolorowa, bogata wizualnie opowieść, w której wiecznie 
poszukujący łatwych pieniędzy postanawia zarobić na życie ło-
wieniem ryb. Pomimo różnych przeciwności jest bliski sukcesu. 
Niestety, wtedy właśnie spotyka bardzo ciekawe, nie zawsze 
przyjaźnie nastawione morskie stworzenia. Przedstawienie dla 
widzów od lat 5. Po spektaklu - warsztaty. Zapis pod numerem 
tel. 22 732 00 36 wew. 101. Liczba miejsc ograniczona.

JABŁONNA zespół parkowo-pałacowy PAN, 17.02, godz. 9.00
Parkrun Jabłonna. Udział w biegu jest bezpłatny, a od uczest-
ników wymagana jest jedynie jednorazowa rejestracja pod 
adresem www.parkrun.pl, wydrukowanie i przyniesienie ze 
sobą nadanego kodu uczestnika. Zapraszamy. 

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 18.02, godz. 19.00
„Ifigenia” Teatru ITP jest dramatem muzycznym opartym na 
mitologicznych historiach opisanych m.in. przez Arystofanesa 
czy Eurypidesa. To opowieść o toksycznych relacjach w rodzinie 
żyjącej w cieniu śmierci. Tytułowa bohaterka - z(a)ginęła podczas 
wojny; jej ojciec (Agamemnon) został zabity; matka (Klitajme-
stra) żyje ciągłym rozpamiętywaniem swojej najstarszej córki; 
rodzeństwo - Chryzotemis, Elektra i Orestes pragną zapomnieć 
o tych tragediach, uciekając w pracę bądź w świat wirtualny.  
Cały dramat jest opowiedziany w dzisiejszych realiach, przez co 
historia staje się aktualna. Historia człowieka zostaje wpisana  
w dualistyczny świat wyborów - dobra i zła. Scenariusz - Magda-
lena Walusiak, reżyseria - ks. Mariusz Lach sdb, muzyka - Jakub 
Gawlik. Wstęp wolny.

SEROCK sala widowiskowa Centrum Kultury i Czytelnictwa, 
18.02, godz. 18.00
Wieczór w Teatrze w Serocku, spektakl pt. „Za rok o tej samej 
porze”.

NIEPORĘT ul. Dworcowa 9 a, 18.02, godz. 18.00
Spektakl w Nieporęcie – „Nasze Miasto”. Reżyseria: Bogu-
sława Oksza-Klossi.

LEGIONOWO Poczytalnia, 18.02, godz. 16.00
Słodko-Słony Smak Umami – spotkanie autorskie z Joanną 
Bator. Spotkanie z cyklu „Pasja Passent, czyli świat książ-
ki wg Agaty”. To cykl spotkań ze znaną promotorką książek  
i czytelnictwa Agatą Passent, współprowadzącą telewizyjny 
program „Xięgarnia”. Gościem specjalnym będzie tym razem 
Joanna Bator. Podczas spotkania opowie o swojej pierwszej 
japońskiej powieści „Purezento”. 

LEGIONOWO Filia „Piaski” Muzeum Historycznego, 18.02,  
godz. 15.00
Prelekcja pt. „Kościoły powiatu legionowskiego. Dzieje i archi-
tektura”. Nasz powiat to nie tylko Jezioro Zegrzyńskie i piękne 
lasy, ale też wspaniałe zabytki architektury sakralnej. Któż  
z nas nie słyszał o kościołach w Jabłonnie, Serocku czy Ze-
grzu? O dziejach i architekturze siedmiu wybranych kościołów 
powiatu legionowskiego opowie dr Artur Bojarski. Wykład bę-
dzie urozmaicony materiałem ikonograficznym. Zapraszamy! 

JABŁONNA pałac PAN, 18.02, godz. 14.30
Pałacowy Salon Naukowy w Jabłonnie. Spotkanie poświęcone 
będzie tematowi „Zagęstniki żywności - bezpieczne czy szko-
dliwe?". Prelegentem będzie dr hab. inż. Justyna Cybulska, 
członek AMU PAN Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomate-
riałów Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk. Spotkanie 
poprowadzi red. Małgorzata Kownacka.

JABŁONNA pałac PAN, 18.02, godz. 13.00 
„Pałacowe spotkania z muzyką”. Wystąpią Izabela Buchowska 
– wiolonczela, Anna Pašić - harfa. 

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 18.02, godz. 11.00
Spektakl „Bajkowy balet” wprowadza najmłodszych widzów 
w świat baletu, na scenie zatańczą najsłynniejsze postacie  
z bajek, m.in. Kopciuszek, Czerwony Kapturek, Błękitny Ptak 
czy Kot w butach. Najtrudniejsza sztuka taneczna pokazana 
jest w lekki i humorystyczny sposób. Na scenie soliści war-
szawskich teatrów wraz z dziećmi z legionowskiej szkoły tańca 
„Baletka”. Bilety w cenie 20 zł do nabycia w MOK Legionowo, 
ul. Norwida 10.
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Aktorska 
lekcja z życia

W sobotę (10 lutego) w legionowskiej Poczytalni miłośnicy 
teatru i kina mieli okazję spotkać się z aktorem Mariuszem 
Bonaszewskim. Choć tematem przewodnim było aktorstwo, 
szybko okazało się, że artysta wcale nie ma zamiaru 
opowiadać tylko o swojej pracy, ale przede wszystkim 
o człowieku – jego słabościach, nieskończonej sile w ich 
pokonywaniu i dążeniu do celu.

Mariusz Bonaszewski, aktor do-
skonale znany nie tylko sympa-
tykom teatru, ale także widzom 
kina („Powidoki”, „Ederly”, „Jack 
Strong”, czy ostatnia główna 
rola w spektaklu teatru telewizji 
„Marszałek”) odwiedził ostat-
nio legionowską Poczytalnię. 
Wydawać by się mogło, że spo-
tkanie dotyczyć będzie jedynie 
smaczków zza kulis sceny czy 
z planu filmowego. Rozmowa 
jednak szybko potoczyła się 
nieco innym torem, zostawia-
jąc oczywiście aktorstwo jako 
motyw przewodni. Bonaszew-
ski na swoim przykładzie opo-
wiedział uczestnikom spotkania 
o ludzkiej naturze: zmagań ze 
słabościami, wadami, o trudzie 
walki w spełnianiu celów i ma-
rzeń. Jak się okazało, nim zdo-
był uznanie, musiał zmierzyć się  
z wieloma przeszkodami. Mało 

tego, miał nawet pewne cechy, 
które w tym zawodzie go dyskwa-
lifikowały. – Jak się w ludzie (w li-
ceum – przyp. red.) dowiedzieli, 
że zdaję do szkoły teatralnej, 
to się śmiali. – Nie miałem żad-
nych kłopotów z nauką, wręcz 
przeciwnie, przychodziła mi  
z niektórych przedmiotów łatwo, 
chciałem być fizykiem. Ale śmiali 
się, ponieważ ja nie mówiłem, 
to znaczy do czwartej klasy nie 
wymawiałem „r” zupełnie. Ża-
den logopeda nie potrafił mi po-
móc. Jeden powiedział, że tylko 
ja jestem w stanie sobie pomóc. 
Któregoś dnia to się odmieniło. 
Wszyscy byli w szoku, nawet 
moja matka, bo doprowadziłem 
do tego, że wymawiałem „r”. Ale 
to nic! Straszliwie się jąkałem, 
do tego stopnia, że nie mówiłem 
na lekcjach, tylko pisałem, mia-
łem zgodę na pisanie – wyznaje 

gość Poczytalni. Aktor tłumaczy, 
że to odegrało ogromną rolę  
w zmotywowaniu go do dojścia 
na szczyt. – Wszyscy się ze mnie 
śmiali i ja ten śmiech pamiętam. 
To była kolejna motywacja: „Ja 
wam pokaże, dostanę się! Mało 
tego, będę świetny” – tak sobie 
wmawiałem. Oczywiście to były 
takie marzenia chłopca, który 
próbuje wszystkim coś udowod-
nić, ale to było bardzo silne.  

Bonaszewski rozprawił się tak-
że z mitem dotyczącym talentu 
w aktorstwie. Choć skromnie 
podkreśla, że nie czuje się tu 
wyrocznią, twierdzi, że takich 
zdolności nie da się ostatecznie 
stwierdzić i nieraz można się po-
mylić, spisując kogoś na straty 
lub też wynosząc na piedestał. 
– Nie wierzę w to, że można 
być rozpoznanym jako zdolny 
aktor, dlatego, że się dobrze 
kogoś naśladuje albo się mówi 
ładnie wierszyki na imieninach 
u cioci. Wierzę natomiast, że 
ta zdolność, a raczej predys-
pozycja, polega na tym, że  
w pewnym procesie jest możli-
we rozpoznanie takiej plastycz-
ności mózgu, który uczy się po 

prostu wykonywania tych zadań. 
Ogromna ich liczba polega tak na-
prawdę na ciężkiej pracy fizycz-
nej, pracy układu krwionośnego 
i nerwowego jednocześnie. Są 
role, które wymagają po prostu 
mocarstwa fizycznego w sobie.  
I wtedy coś takiego jak zdolność 
to ciężka robota. Oczywiście ko-
ordynacja tych wszystkich rzeczy 
to jest prawdopodobnie zdolność 
mózgu, ale nie da się tego rozpo-
znać, mając lat naście. Mówią ci, 
że jesteś utalentowany, świetny,  
a to jest nieprawda, nie mogą te-
go wiedzieć. Mówią ci, że jesteś 
do niczego i to też jest nieprawda, 
mogą się mylić! – tłumaczy Ma-
riusz Bonaszewski.  

Sobotnie spotkanie z aktorem 
mogło być niesamowitą inspira-
cją i motywacją nie tylko dla tych, 
co marzą o podobnej karierze. Ta 
rozmowa była w stanie zmotywo-
wać do walki i wiary we własne siły 
tak naprawdę każdego. I to chyba 
najcenniejsza rzecz, jaką uczest-
nicy imprezy w Poczytalni mogli 
dostać w prezencie od Mariusza 
Bonaszewskiego.

 Katarzyna Gębal

Na 20, 21 i 22 kwietnia zaplanowano kolejną, i to już 
dziewiątą edycję festiwalu piosenki harcerskiej  
„Wiosenne czarowanie”. Jednym z jego ważniejszych 
punktów jest tradycyjny taniec harcerzy, czyli tzw. belgijka, 
tańczona na rondzie przed legionowskim ratuszem.  
W tym roku odtańczono ją dużo wcześniej, bo już  
w pierwszą niedzielę lutego. 

W ten sposób harcerze z Hufca 
Legionowo postanowili przypo-
mnieć legionowianom o nad-
chodzącym festiwalu i nieco go 
podpromować. – Spotkaliśmy 

się dzisiaj o 16.09 ze względu na 
to, że jest to już dziewiąta edycja 
naszego festiwalu. Od 20 kwiet-
nia spotkamy się w legionowskim 
ratuszu i Szkole Podstawowej  

nr 1 w Legionowie po to, 
żeby znowu razem zagrać 
i zaśpiewać. Teraz nato-
miast spotkaliśmy się po 
to, żeby zatańczyć razem  
z mieszkańcami – mó-
wi Lidia Kitaj, zastępca 
komendanta Hufca Le-
gionowo. A przy okazji 
uświadomić im, że „Wio-
senne Czarowanie” to nie 

jest tylko i wyłącznie impreza 
harcerska. Przyjść i posłuchać 
muzyki może bowiem każdy.  
A jak przekonują organizatorzy 
festiwalu, w tym roku naprawdę 
warto to zrobić. – 20 kwietnia  
o 14.09 spotykamy się w ratuszu 
po to, żeby na czas festiwalu ofi-
cjalnie otrzymać do niego klucz. 
W trakcie „Wiosennego Czaro-
wania” w całym ratuszu będzie 
panowała prawdziwie harcerska 
atmosfera. Na scenie będą wy-

stępy grup, od najmłodszych do 
najstarszych, czyli harcerzy wę-
drowników. Wspólnie będziemy 
tańczyć, śpiewać i spędzać ze so-
bą czas – dodaje Lidia Kitaj. 
 
Gwiazdami tegorocznej edycji 
„Wiosennego Czarowania” będą 
grupa B.O.R.Y., EKT oraz długo 
oczekiwany Yeskiesirumem. 
Na wszelkie festiwalowe wy-
darzenia wstęp jest wolny. Na 
krótkim happeningu przed ratu-
szem harcerska niedziela się nie 
skończyła. W Poczytalni zorgani-
zowano bowiem jeszcze warsz-
taty muzyczne, odbyło się tam 
także pierwsze zebranie obsługi 
festiwalu. Hasło tegorocznego 
„Wiosennego Czarowania” brzmi  
„W drogę z nami”... i chyba warto 
w nią wyruszyć.   
 
 Elph

Zaproszenie po belgijsku
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