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Prezydent Legionowa długo 
walczył w stolicy o tańsze 
przejazdy dla mieszkańców.  
W końcu dojechał do celu  
i ustrzelił legionowianom 
obniżkę cen biletów  
okresowych

Prezydent skasował drogie bilety

Popyt na 
dobre słowo

s. 7
I po kielichuSkatowane 

dziecko
s. 2

s. 3

Park na  
zdrowie

s. 3

s. 10

TERAZ WEZMĘ  
NA MUSZKĘ 

WYSTRZAŁOWE 
CENY!
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Tydzień
na sygnale

LEGIONOWO Trafiła kosa na kamień
Przyszła zawiadomić o przestępstwie i sama została zatrzy-
mana. Okazało się bowiem, że od dwóch lat była poszukiwana 
przez policję. Kobieta trafiła już do aresztu.

– Kilka dni temu niecodzienny przebieg miał dyżur jednego  
z policjantów z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego legio-
nowskiej komendy. Dyżurny jednostki polecił mu rozpoznać 
sprawę kobiety, która przyszła do komendy złożyć zawiado-
mienie o przestępstwie dokonanym na jej szkodę przez nie-
znanego sprawcę. Policjant ustalił, że 46-latka podejrzewa, 
iż mógł on zaciągnąć kredyty, posługując się jej dowodem 
osobistym, który dwa lata wcześniej utraciła w nieznanych 
okolicznościach. Zgłaszająca od dwóch lat nie mieszkała  
w Legionowie, a pod jej stary adres zamieszkania zaczęła 
napływać korespondencja z różnymi wezwaniami do zapłaty. 
Śledczy przyjął zawiadomienie i postanowił już na wstępnym 
etapie postępowania szybko sprawdzić chociaż część uzyska-
nych informacji – relacjonuje rzecznik legionowskiej policji 
kom. Jarosław Florczak. 

Jakież było zdziwienie funkcjonariusza, kiedy ustalił, że zgła-
szająca jest od dwóch lat poszukiwana. Sąd na Pradze Połu-
dnie dwukrotnie skazał kobietę za wykroczenia skarbowe na 
grzywnę w wysokości 4 tys. zł, której nie zapłaciła. Grzywnę 
zamieniono na karę 20 dni ograniczenia wolności i sąd za-
rządził poszukiwania skazanej. Kobieta została zatrzymana  
i trafiła do jednego z warszawskich aresztów. Policjanci zajęli 
się rozwiązaniem zgłoszonej przez poszukiwaną sprawy.

 KG

Prawie 2,4 promila w organizmie miał 38-letni kierowca 
forda, który w ubiegłą niedzielę (25 marca) zakończył jazdę 
na słupie trakcji elektrycznej. Mariusz K. został zatrzymany 
przez policję. Grozi mu do 2 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło na ul. Nad-
bużańskiej w Starej Wsi w gmi-
nie Serock. Informację o kolizji 
policjanci dostali tuż przed połu-
dniem. – Na miejscu zdarzenia 
funkcjonariusze zastali rozbite-
go forda oraz przewrócony słup 
trakcji elektrycznej i 38-let-
niego Mariusza K. z drobnymi 
obrażeniami ciała. Obecny tam 
personel pogotowia ratunkowe-

go opatrzył mężczyznę i ustalił, 
że jego życiu nie zagraża nie-
bezpieczeństwo. Policjanci na-
brali natomiast podejrzeń, że 
to Mariusz K. prowadził forda  
i zakończył jazdę na słupie, 
rozbijając samochód. Od męż-
czyzny mundurowi wyczuwali 
silną woń alkoholu – relacjonu-
je rzecznik KPP w Legionowie 
kom. Jarosław Florczak.  

Podejrzenia okazały się słusz-
ne. Badanie stanu trzeźwości 
Mariusza K. wykazało blisko  
2,4 promila alkoholu w orga-
nizmie. Jak informuje kom. 
Florczak, policjanci odebrali mu 
prawo jazdy i razem z technikiem 
kryminalistyki zabezpieczyli śla-
dy na miejscu zdarzenia. Wkrót-
ce mężczyzna usłyszy zarzuty. 
Za kierowanie samochodem  

w stanie nietrzeźwości grozi mu 
do 2 lat pozbawienia wolności.  
– Legionowscy policjanci apelu-
ją do wszystkich użytkowników 
dróg o przestrzeganie przepi-
sów prawa o ruchu drogowym  
i wyobraźnię. Jeśli mamy podej-
rzenia, że kierujący pojazdem 
może być pod wpływem alkoho-
lu, natychmiast dzwońmy na po-
licję. Każdy sygnał będzie przez 
nas sprawdzony. Reagujmy i nie 
tolerujmy skrajnej nieodpowie-
dzialności – przekonuje rzecznik 
legionowskiej policji.
 KG

Historia o nakręconym włamywaczu

Nagrywał kobietę korzystającą z dworcowej toalety.  
Jak się później okazało, miał też na swoim koncie włamania  
do mieszkań. 39-letniemu Mariuszowi P. przedstawiono  
już zarzuty. Grozi mu do 10 lat więzienia.

We wrześniu ubiegłego roku 
legionowscy policjanci zostali 
zaalarmowani, że w toalecie na 
dworcu PKP Legionowo nieznany 
sprawca za pomocą telefonu ko-
mórkowego nagrywa kobietę ko-
rzystającą z toalety. Mężczyzna 
miał umieścić smartfona w koszu 
na śmieci, stojącym w jednej  
z kabin. – Pani odkryła podstęp-
ną inwigilację i o całej sprawie 
poinformowała policję. Dyżurny 
legionowskiej komendy natych-
miast wysłał na miejsce zdarze-
nia śledczych, którzy wraz z tech-
nikiem kryminalistyki zabezpie-
czyli tam wszystkie ślady, które 
mogły pomóc w ustaleniu spraw-
cy tego przestępstwa. Ruszyło 
żmudne postępowanie i choć 
czas mijał, legionowscy poli-
cjanci nie zapominali o sprawie. 

Rozpoczęli pracę operacyjną  
i skrzętnie zbierali materiał do-
wodowy – relacjonuje rzecznik 
KPP w Legionowie kom. Jaro-
sław Florczak. 

W końcu praca funkcjonariuszy 
przyniosła rezultaty. W ubiegłym 
tygodniu kryminalni zatrzymali 
mieszkającego w Warszawie 
39-latka. Jak mówi kom. Flor-
czak, Mariusz P. był zaskoczony 
zatrzymaniem, a jeszcze bar-
dziej skutecznością legionow-
skich śledczych. – Policjanci ze-
brali materiał dowodowy, który 
pozwolił postawić mu nie tylko 
zarzut za przestępstwo w toa-
lecie na dworcu PKP Legiono-
wo. Mariusz P. usłyszał też trzy 
zarzuty kradzieży z włamaniami 
do mieszkań. Policjanci ustalili, że 

proceder trwał od grudnia 2016 
roku do stycznia 2017, na tere-
nie warszawskiego Muranowa, 
Bielan oraz Śródmieścia. Okra-
dane lokale zawsze były na par-
terze budynków, a po włamaniu  
z wnętrza mieszkań ginęły 
przedmioty codziennego użyt-
ku, takie jak lokówki i suszarki 
do włosów, czy kosmetyki. Po-
dejrzany nie gardził też elektro-
niką, gotówką i biżuterią. Łącz-
nie straty oszacowano na ponad  
34 tys. zł – informuje rzecznik 
legionowskiej policji.  

Mariusz P. przyznał się do doko-
nywania włamań do mieszkań 
na terenie Warszawy. Wyjaśnił, 
że skradzione przedmioty sprze-
dawał zaraz po włamaniach. Le-

gionowscy policjanci w jednym  
z lombardów w Warszawie od-
naleźli i zabezpieczyli pocho-
dzący z przestępstwa rower. 
Ustalili, że 39-latek zabrał go 
bez zgody właściciela z terenu 
Bielan. Śledczy ustalają teraz 
okoliczności tej sprawy, bowiem 
jak tłumaczy kom. Florczak, wie-
le wskazuje na to, że właściciel 
roweru nie zgłosił sprawy na 
policję. – Wszystkich mogących 
pomóc w ustaleniu szczegółów 
tego zdarzenia prosimy o kon-
takt z dyżurnym KPP w Legio-
nowie pod numerem tel. 22 774 
27 77 lub z najbliższą jednostką 
policji – apeluje rzecznik. 39-let-
niemu Mariuszowi P. grozi do  
10 lat więzienia.
 KG

Na bani walnął w słup

W środę (21 marca) o godzinie 16.50 patrol straży miejskiej 
otrzymał zgłoszenie o tym, że przy bloku na ul. Królowej 
Jadwigi 10 ktoś podpalił plastikowy pojemnik na śmieci. 
Sprawcami miało być podobno kilku młodych chłopców.
Gdy patrol dotarł na miejsce, podpalaczy już tam nie było. 
Strażnicy we własnym zakresie ugasili ogień, a następnie wy-
konali dokumentację, która została przekazana do spółdzielni 
mieszkaniowej. W wyniku pożaru, poza pojemnikiem na śmieci, 
nadpaleniu uległa też plastikowa rynna. 

Aby ustalić, kto bawił się w podpalacza, strażnicy skontaktowali 
się z operatorem monitoringu miejskiego. Niestety nie udało się 
zidentyfikować sprawców pożaru. Przypominamy, że podobne 
wykroczenie podlega karze grzywny w związku z art. 124 KW. 
 zig

Tuż po północy personel oraz 
mieszkanki Domu Samotnej 
Matki w Legionowie zanie-
pokoiły odgłosy dobiegające  
z pokoju zajmowanego przez 
27-letnią Martę S. i jej malut-
kiego synka. Na miejsce we-
zwano pogotowie ratunkowe. 
Dziecko z poważnymi obra-
żeniami zostało przewiezione 

do pobliskiego szpitala. Tam 
lekarze nie mieli już wątpliwo-
ści, że noworodek został pobity.  
O sprawie poinformowano poli-
cję i prokuraturę. – W sprawie za-
trzymano dwie osoby: 27-letnią 
Martę S., a  także ojca dziecka. 
Zebrany materiał dowodowy 
oraz opinia biegłego pozwo-
liła na przedstawienie Marcie 

S. dwóch zarzutów. Pierwszy 
dotyczy usiłowania zabójstwa 
w zamiarze ewentualnym, po-
łączonego ze spowodowaniem 
ciężkiego uszczerbku na zdro-
wiu dziecka, drugi zaś fizyczne-
go znęcania się nad dzieckiem 
– informuje rzecznik prasowy 
Prokuratury Okręgowej War-
szawa-Praga Marcin Saduś. 

Choć materiał dowodowy  
w sprawie dotyczy jednorazo-
wego zdarzenia z nocy z 20 na 
21 marca, na ciele dziecka za-
obserwowano ponadto siniaki 
i urazy, które najprawdopo-
dobniej powstały wcześniej niż 
feralnej nocy. Wszystko wska-
zuje na to, że takie sytuacje 
zdarzały się już w przeszłości. 
Kobieta przyznała się do winy. 
Jak ustalono, 27-latka leczyła 
się psychiatrycznie. Teraz za 
popełnione przestępstwa gro-
zi jej dożywotnie pozbawienie 
wolności. Jak informuje Marcin 
Saduś, ze względu na charak-
ter sprawy postanowiono wo-
bec kobiety zastosować śro-
dek zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego 3-miesięcznego 
aresztu. Stan 4-tygodniowego 
chłopca jest ciężki. 
 KG

Dożywocie za sadyzm?
Do bulwersującego zdarzenia doszło  
w nocy z 20 na 21 marca w Domu Samotnej 
Matki w Legionowie. 27-letnia Marta S. 
pobiła swojego 4-tygodniowego  
synka. Chłopiec trafił do szpitala, 
 a wyrodnej matce grozi 
 dożywocie.

Ognisty dzień 
wagarowicza
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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei, miłości,

radosnego i wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w rodzinnym gronie

oraz wesołego „Alleluja”
życzą 

Członkowie Klubu Radnych 
Porozumienie Prezydenckie

Tężnia i siłownia,  
czyli sezon na zdrowie
Rusza kolejny sezon w zarządzanym 
przez spółkę KZB Legionowo 
Parku Zdrowia. W środę (28 marca) 
uruchomiono tężnię, działają też toalety, 
a sam teren parku został dokładnie 
wysprzątany. Tak więc, kiedy już aura 
nabierze wiosennych rumieńców, 
zapraszamy do wypoczynku!  

Prezydent skasował drogie bilety

Ponad połowa pieniędzy, które wydajemy na system 
komunikacyjny w Legionowie, to środki na 

Wspólny Bilet, przesyłane następnie do Kolei 
Mazowieckich. Teraz nie zmieniamy strefy, 
tylko cenę biletu w całym systemie. Tak więc 
nikt nie jest tutaj stratny, po prostu inaczej 
będą funkcjonowały przepływy finansowe. Roman Smogorzewski

prezydent Legionowa

Usprawnianie lokalnej komu-
nikacji od początku stanowiło 
dla obecnych władz Legionowa 
jeden z priorytetów. Równole-
głe starano się, aby była coraz 
tańsza. Mieszkańcom wciąż jed-
nak doskwierała duża różnica 
cen biletów ZTM w I i II strefie.  
– Pewien mały krok uczyniliśmy 
poprzez Kartę Legionowiani-
na, która niweluje tę różnicę.  
W rozmowach z Warszawą 
udało się też jakiś czas temu 
obniżyć cenę, bo pierwotna 
była prawie dwa razy większa 

jak w stolicy. Wciąż jednak 
pozostawał niedosyt – wspo-
mina Roman Smogorzewski. 
Dlatego Legionowo naciskało 
Zarząd Transportu Miejskiego, 
by ten zmienił politykę cenową. 
ZTM z kolei proponował miastu 
wejście do I strefy biletowej. 
– Ale to kosztowałoby gminę 
dodatkowo ponad 10 mln zł,  
a przypomnę, że obecnie na 
sprawy związane z komunika-
cją wykładamy z budżetu mia-
sta około 7 mln zł. To była kwota 
zaporowa. Dlatego staraliśmy 

się wspólnie szukać innych roz-
wiązań i wydaje się, że na le-
gislacyjnym widnokręgu takie 
rozwiązanie się pojawiło. Spra-
wi ono, że różnica pomiędzy  
I a II strefą – ale tylko i wyłącz-
nie dla mieszkańca Legionowa 
oraz gmin, które zdecydują się 
wejść do systemu – wyniesie 
już tylko około 25 zł miesięcznie 
– podkreśla szef legionowskiego 
ratusza. 

W tej chwili mieszkaniec posia-
dający Kartę Legionowianina za 

30-dniowy bilet na dwie strefy 
płaci 166 zł, a za 90-dniowy  
406 zł. Gmina dokłada do nich 
odpowiednio 14 i 54 zł. Zgodnie 
z nowym rozwiązaniem dorzu-
ci natomiast 60 zł miesięcznie.  
– Ten system, w odróżnieniu od 
wejścia do I strefy, ma również 
jedną bardzo ważną cechę: jest 
sprawiedliwy. Z budżetu mia-
sta finansować będziemy tylko  
i wyłącznie mieszkańców Le-
gionowa. Gdybyśmy natomiast 
weszli do I strefy, to okoliczni 
mieszkańcy, których gminy nie 

dokładają się do 
systemu, korzy-
staliby z niej za 
pieniądze legio-
nowskiego po-
datnika – mówi 
prezydent Smo-

gorzewski. Mogliby tak robić np. 
pasażerowie z gminy Jabłonna, 
która swego czasu – łatając 
dziurę w budżecie – „wysiadła” 
ze Wspólnego Biletu. W uzgod-
nionym z ZTM-em wariancie ta-
ka możliwość odpada. Posiada 
on także tę zaletę, że rocznie 
będzie kosztować miasto tylko 
około ośmiuset tysięcy złotych. 
W porównaniu z 10 mln zł, żą-
danymi za wejście do I strefy, 
różnica jest więc kolosalna. 

Teraz uzgodnionym z Legio-
nowem oraz innymi podwar-
szawskimi gminami projektem 
zajmą się stołeczni radni. Jeśli 
go „klepną”, przysłowiową krop-
kę nad i postawią legionowscy 
samorządowcy. I raczej nie  

powinni z tym zwlekać. – System 
będzie dostępny dla wszystkich 
gmin. Zamierzamy zachęcać je 
do tego, aby do niego weszły. 
Mam nadzieję, że te uzgodnie-
nia, które jak sądzę są w końco-
wej fazie, możliwie najszybciej 
wejdą w życie – podsumowuje 
Roman Smogorzewski. 

Dotychczas po Kartę Legiono-
wianina zgłosiło się do ratusza 
5,5 tysiąca mieszkańców. Wiele 
wskazuje na to, że dzięki kolej-
nemu ustępstwu ZTM-u przyj-
dą po nią kolejni. Jak oceniają 
urzędnicy, wprowadzenie no-
wego systemu to kwestia kilku 
najbliższych miesięcy. 
 
 AnKa

W przypadku komunikacyjnych molochów często sprawdza 
się powiedzenie, że kropla drąży skałę. Wiedząc o tym  
jak mało kto, prezydent Legionowa długo negocjował 
 z warszawskim Zarządem Transportu Miejskiego tańsze 
przejazdy dla mieszkańców. I zanim ktokolwiek zdążył go 
tam skasować, dopiął swego. A to oznacza, że wkrótce za 
bilety okresowe legionowianie znów zapłacą mniej.

Park Zdrowia przy ul. Sobieskie-
go działa już trzeci sezon. Jego 
główną atrakcją jest niewątpli-
wie tężnia solankowa, przy któ-
rej w pogodne dni przesiadują 
prawdziwe tłumy legionowian. 
– Tężnia solankowa została 
uruchomiona dwa lata temu. 
W jej obiegu znajduje się so-

lanka prosto z Ciechocinka,  
w związku z tym jest ona 
atestowana i posiada wszel-
kie walory uzdrowiskowe, ta-
kie właśnie jak w sanatorium 
w Ciechocinku. Warto więc 
do nas przyjść i pooddychać 
tymże powietrzem, które na 
pewno wielu mieszkańcom 
pomoże w różnego rodzaju 
dolegliwościach dróg odde-
chowych – powiedział Jerzy 

Wilczyński z działu eksploatacji 
spółki KZB Legionowo.

Poza tężnią do dyspozycji miesz-
kańców jest jeszcze plenerowa si-
łownia, z której chętnie korzystają 
oni nawet w zimowe dni, oraz plac 
do gry we francuskie boule. Są też 
oczywiście ławeczki i stoliki z plan-
szami do gry w szachy, warcaby 
lub chińczyka. Z kolei latem miasto 
znów będzie pewnie organizowało 
liczne imprezy plenerowe, ze słyn-
nymi już potańcówkami na czele. 
– W imieniu zarządcy bardzo ser-
decznie zapraszam do uczestnic-
twa w czynnym wypoczynku na 
terenie Parku Zdrowia w Legiono-
wie – zachęca Jerzy Wilczyński. 
 
 Elph
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Stara ogrodnicza zasada mówi, że aby jakaś roślina ładnie 
rosła, czasem trzeba ją przyciąć. Przyciąć, na przykład 
drzewo, można też ze względów bezpieczeństwa. 
A ponieważ przełom zimy i wiosny to najlepsza pora na 
wykonywanie tego typu robót, administracja osiedla 
Jagiellońska przeprowadziła w połowie marca prace 
pielęgnacyjne na drzewach rosnących w okolicy bloków  
nr 7 i 8 przy ul. Broniewskiego.
– Polegają one na zredukowa-
niu oraz skorygowaniu korony, 
Chodzi o to, żeby zmniejszyć 
jej ciężar i generalnie obniżyć 
nieco całe drzewo – tłumaczy 
Beata Woźniak, kierownik ad-
ministracji osiedla Jagiellońska. 
Tym zabiegom zostały podda-

ne głównie rosnące tam topo-
le. Są to, jak wiadomo, drzewa 
kruche i w momencie gdy będą 
one zbyt wysokie, a ich korona 
zbyt rozłożysta, mogą stanowić 
zagrożenie dla spacerujących 
tamtędy osób. – Te drzewa wy-
rosły tak duże, że w momencie 

pojawienia się silnych wiatrów, 
a wiadomo, że coś takiego 
może nastąpić, mogą się one 
przewrócić, pęknąć, czy przeła-
mać się. Nam chodzi o to, żeby 
zminimalizować skutki tego, co 
się może wydarzyć. Bloki stoją 
dość blisko siebie, więc te drze-
wa należało prześwietlić i przy-
ciąć – dodaje Beata Woźniak.

Dodajmy, że prace pielęgna-
cyjne na osiedlowej zieleni są 
prowadzone w pełni profesjo-
nalny sposób. – To nie jest tak, 
że jakiś pracownik pójdzie i to 
zrobi. W naszej spółdzielni są 
osoby, które przeszły odpo-
wiednie szkolenie i wiedzą jak 
to wykonać. Te przycinanie ro-
bimy więc w taki sposób, aby 
drzewom nie stała się żadna 
krzywda. Są one bezpieczne  
– mówi kierowniczka osiedlo-
wej administracji. Poza tym, 
jak pokazuje praktyka spół-
dzielczych przycinek, takie 
zabiegi drzewom zazwyczaj 
wychodzą na dobre. Po prze-
świetleniu gałęzi i zredukowa-
niu korony często rosną one 
jeszcze ładniej niż przedtem. 
 Elph 

Na początku marca w Poczytalni po raz drugi 
zorganizowano konkurs recytatorski, podczas którego 
dzieci z miejskich podstawówek recytowały wiersze 
legionowskiej poetki Hanny Niewiadomskiej. 
Pomysłodawczynią konkursu 
jest nauczycielka ze Szkoły 
Podstawowej nr 8, Beata Gu-
zek. – Myślą przewodnią kon-
kursu była chęć zapoznania 
dzieci z twórczością poetów 
i pisarzy z naszego regionu. 
Chcieliśmy przede wszyst-
kim spopularyzować wiersze 
pani Hanny Niewiadomskiej, 
która nota bene jest babcią 
mojej uczennicy – śmieje się 
nauczycielka – Oprócz zapo-
znania dzieci z tą twórczością 
chcieliśmy także zaszczepić  
w nich miłość do książek i do czy-
tania, a także dać im możliwość 
wykazania się na scenie. 
 
W konkursie wystartowali 
uczniowie z sześciu szkół pod-
stawowych. Oceniające ich jury 
miało twardy orzech do zgryzie-
nia. Młodzi legionowianie nie tyl-
ko świetnie recytowali, ale też 
bardzo dobrze prezentowali się 
na scenie, zarówno aktorsko, 
jak i pod względem pomysło-
wości kostiumów. – Jako au-
torka jestem zachwycona. Dla 

mnie słuchanie interpretacji 
moich wierszy w wykonaniu 
dzieci to zawsze miód na ser-
ce i argument przemawiający 
za tym, żeby pisać dalej. Dzieci 
były rewelacyjne. Poprzebierane 
w różne stroje, pełne ekspresji, 
śmiechu i żartu. Ja naprawdę 
siedziałam tam zachwycona ich 
talentem – powiedziała Hanna 
Niewiadomska. O wysokim 
poziomie tej edycji konkursu 
świadczy chociażby to, że juro-
rzy długo się naradzali i… mocno 
spierali. – Obrady były wyjątko-
wo burzliwe. Przyznano dodat-

kowo dwa drugie i dwa trzecie 
miejsca oraz wyróżnienia. Juro-
rzy długo naradzali się i trzymali 
uczestników w niepewności, 
ponieważ poziom był napraw-
dę wysoki – przyznała Karolina 
Błaszczak-Modzelewska, za-
stępca dyr. Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Legionowie  
 
W gronie pierwszaków zwycię-
żył Bartłomiej Luty ze SP nr 8,  
z drugoklasistów najlepsza 
była Antonina Pietuch ze SP  
nr 7, wśród trzecioklasistów 
wygrał Piotr Śmiałek z „ósem-
ki”, a z klas czwartych bezkon-
kurencyjna okazała się Julia 
Kalinowska ze SP nr 4. 

 Elph

No i masz babo kwiatek!
Gdyby w każdym samorządzie kobiety tak mocno  
trzymały się razem, po męskiej dominacji nie byłoby  
śladu. Członkinie powiatowych Kół Gospodyń Wiejskich,  
działaczki społeczne oraz inne dziewczęta i panie znów tego 
ostatnio dowiodły. A to przy okazji obchodzonego  
w Woli Kiełpińskiej Dnia Kobiet oraz celebrowanego  
nieco rzadziej Dnia Sołtysa. 

Babskie pospolite ruszenie ma 
w gminie całkiem długą trady-
cję. – Robimy to już od jakichś 
15 lat. Na początku Dzień Kobiet 
organizowałyśmy w domach. 
Teraz impreza się rozrosła i jest 
nas tu około 150 osób. Dostaje-
my od sponsorów, przeważnie 
przedsiębiorców z gminy Serock, 
prezenty na loterię. Starosta, 
któremu bardzo dziękujemy, 
też funduje nam jakieś nagro-
dy. No i najważniejsze: zawsze 
dostajemy kwiaty, bo kwiatek 
w Dzień Kobiet jest bardzo waż-
ny – śmieje się Anna Gajewska, 
członek Zarządu Powiatu Legio-
nowskiego i zarazem jedna z or-
ganizatorek kobiecej fety.

Mając tego świadomość, nieliczni 
obecni w remizie panowie szyb-
ko zaopatrzyli damy w kluczowy 
tego dnia „rekwizyt”. Nie szczę-
dzili też oczywiście ciepłych słów, 
które – choć w polityce różnie ze 
szczerością bywa – były w stu 
procentach prawdziwe i szcze-
re. – To doskonała okazja, żeby 
podziękować wspaniałym kobie-
tom, które poza tym, że dbają 
o własne rodziny i są aktywne 
zawodowo, biorą również udział 
w kształtowaniu wspólnoty lo-
kalnej. Trudno sobie wyobrazić 

dobrze funkcjonujący samo-
rząd bez takich wartościowych 
ruchów społecznych, jakim jest 
ruch gospodyń wiejskich. Cie-
szę się, że dynamicznie on się 
rozwija i na pewno będziemy 
panie wspierać w ich ważnej 
misji – deklaruje wicestarosta 
Jerzy Zaborowski. – Jest w nich 
dynamizm, chęć do działania, 
i to od wielu lat. Na co dzień te 
osoby mocno działają, aby dać 
dowód, że społeczność lokalna 
żyje: w kołach gospodyń, w róż-
nych stowarzyszeniach. A dzisiaj 
spotykają się razem, by zamani-
festować swą jedność. I to jest  
w tym najpiękniejsze – dodaje 
Artur Borkowski, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Serocku.     

Już początek imprezy, z ży-
wiołowym show w wykonaniu 
gminnych artystek, dowiódł, ile 
drzemie w nich mocy. Z kolei 
smaczny poczęstunek potwier-
dził ich zdolności kulinarne. Nic 
dziwnego, że goście byli za-
chwyceni. – Jestem szczęśliwa 
i jest mi bardzo miło, że mogę 
tak przyjemnie spędzić czas 
w gronie najbliższych – cieszy 
się serocczanka Marianna Le-
leń. Fakt, że mieszkanki gminy  
i powiatu mają taką możliwość, 

posiada ogromne znaczenie.  
– Mogą się razem spotkać, po-
rozmawiać o problemach, po-
dzielić się radościami. Bardzo 
dobrze, że coś takiego jest – po-
twierdza Gabriela Książek, radna 
z gminy Serock. Stymulowana 
przez samorządy aktywizacja 
kobiet ma się więc, jak widać, 
doskonale. Anna Gajewska wie 
to jak mało kto. – Większość tych 
pań to członkinie KGW, inne nale-
żą do Stowarzyszenia Wspólnota 
Lokalna Powiatu Legionowskie-
go. Te organizacje od lat ze sobą 
współpracują, dlatego wszystkie 
panie są ze sobą po imieniu i jak 
pada hasło „impreza”, każda 
wie, co ma robić. Jestem pełna 
podziwu dla nich, bo tu nigdy ni-
kogo nie trzeba prosić. Jak jest 
Dzień Kobiet w Woli Kiełpińskiej, 
to trzeba iść!  

Sądząc z padających na sali 
deklaracji, iść panie chcą także  
w politykę. I to tłumem, jakiego 
radni czy parlamentarzyści dotąd 
nie widzieli. Panowie, przynaj-
mniej oficjalnie, trzymają za nie 
kciuki. – Dzisiaj mamy dowód na 
to, że kobiety chcą być aktywne, 
że działają i na pewno będzie to 
miało przełożenie na coraz więk-
szą liczbę kobiet we władzach na 
poziomie samorządowym, jak  
i na poziomie krajowym – sądzi 
Jerzy Zaborowski. Póki co, im-
prezowiczki z Woli Kiełpińskiej 
chętnie wzięły udział we wspól-
nym śpiewaniu biesiadnych hi-
tów. I w tej dziedzinie także nie 
spuszczały z tonu.
 Waldek Siwczyński

O G Ł O S Z E N I E

Wyrecytowali Bajczytanki

Przycinka do 
prześwietlenia
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Dzień Wody w Legionowie
22 marca obchodzony jest 
Światowy Dzień Wody, 
ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 
1992 roku przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ. Z tej okazji PWK 
„Legionowo” drugi rok z rzędu 
przeprowadziło okolicznościową 
akcję, podczas której pracownicy 
wodociągów zadawali pytania 
z zakresu wody i wodociągów 
legionowskich oraz częstowali 
mieszkańców miasta słodkościami  
i rozdawali okolicznościowe upominki. 

Tym razem akcję swą obecnością 
uświetniły zawodniczki Legiono-
vii Legionowo – Beata Mielczarek 
oraz Alicja Wójcik. 

Z tak wdzięcznym wsparciem 
akcja legionowskich wodo-
ciągów spotkała się z bardzo 
pozytywnym odbiorem. Wielu 
mieszkańców chętnie odpowia-
dało prawidłowo na pytania do-
tyczące właściwości oraz jakości 
legionowskiej wody i jej pozy-
tywnego wpływu na zdrowie. 
Wśród ważnych osób znalazł się 

również sam prezydent miasta 
Roman Smogorzewski. – Tego 
typu akcje oczywiście spełniają 
swoją promocyjną rolę, ale nam 
przede wszystkim zależy na edu-
kacji oraz podnoszeniu świado-
mości mieszkańców odnośnie 
pozytywnych aspektów spoży-
wania wody, jak i pokazywaniu 
naszej codziennej działalności. 
Możliwość bezpośrednich spo-
tkań z mieszkańcami miasta jest 
z naszej perspektywy niezwykle 
cenna, gdyż otrzymujemy infor-
macje, dzięki którym jesteśmy 

w stanie odpowiednio reago-
wać. Odpowiednio, czyli zgodnie  
z oczekiwaniami naszych klientów 
– tłumaczy Prezes Zarządu PWK 
„Legionowo” Grzegorz Gruczek. 

Jak podkreślają pracownicy le-
gionowskich wodociągów, tego-
roczna akcja cieszyła się większą 
popularnością niż zeszłoroczna 
i nie sposób nie docenić dużego 
poziomu wiedzy, jaką wykazy-
wali się zarówno młodsi, jak i nie-
co starsi mieszkańcy Legionowa. 
Szkoda, że następny Światowy 
Dzień Wody jest dopiero za rok.
 Watermen

Gmina
Wieliszew

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Marcin Fabisiak 

Wójt Gminy Wieliszew
Pawe³ Kownacki 

O G Ł O S Z E N I E

24 stycznia br. do Rady Miasta Legionowo wpłynął 
wniosek o wygaszenie mandatu prezydenta Legionowa. 
Wnioskodawca argumentował go tym, że – jego 
zdaniem – Roman Smogorzewski prowadzi działalność 
gospodarczą polegającą na obrocie nieruchomościami oraz 
w zakresie ich najmu i dzierżawy. Rozpatrzenie wniosku 
powierzono miejskiej Komisji Rewizyjnej. Po zapoznaniu 
się z wyjaśnieniami prezydenta oraz lekturze dwóch 
niezależnych opinii prawnych, na piątkowym (23 marca) 
posiedzeniu jej członkowie zajęli jednogłośne stanowisko 
w tej sprawie. 

– Zarzuty stawiane przez... 
nie wiem, czy oficjalnie mogę 
wymienić jego nazwisko, ale 
powiedzmy – pana P., są nie-
uzasadnione i nie mają podstaw 
prawnych. Tym samym komisja 
będzie wnioskowała do rady 
miasta o odrzucenie wniosku 
tego pana i uznanie go za bez-
zasadny. Myślę, że w ten sposób 
prezydent zachowa swój mandat 
– powiedział Kazimierz Zieliński, 
przewodniczący komisji rewizyj-
nej. Uzasadnienie jej stanowiska 
jest szczegółowe i wyczerpujące. 
Nie mogło być jednak inne, bo 
materiał, z jakim radni musieli 
się zapoznać przed zajęciem go, 
był dość obszerny. Wyjaśnienia 
prezydenta oraz dwie opinie 
prawne: jedna sporządzona 
przez radcę prawnego Marcina 
Stępnika i druga przygotowana 
przez prof. Jacka Jagielskiego 
z Biura Doradztwa i Ekspertyz 

Prawnych, miały od kilku do kil-
kunastu stron.
 
Najważniejsze fragmenty uza-
sadnienia to m.in. „Wskazać na-
leży, że czynności podejmowane 
przez prezydenta miasta Legio-
nowo polegające na sprzedaży 
kilku nieruchomości nie zawie-
rają znamion działalności go-
spodarczej w rozumieniu ustawy  
o podatku od towarów i usług, 
a po stronie prezydenta nie po-
wstał obowiązek podatkowy  
w podatku od towarów i usług  
z tytułu dostawy tych nieru-
chomości. O czym świadczy 
chociażby fakt, że oświadczenia 
majątkowe, na które powołuje się 
wnioskodawca, były przedmio-
tem kontroli naczelnika Urzędu 
Skarbowego w Legionowie i nie 
zostały w tym zakresie wydane 
jakiekolwiek decyzje w przed-
miocie określenia zobowiązania 

podatkowego od podatku od 
towarów i usług”. Jak dalej czy-
tamy, aby czynności polegające 
na sprzedaży lub dzierżawie-
niu nieruchomości można było 
uznać za działalność gospodar-
czą w zakresie obrotu nieru-
chomościami, muszą, zgodnie 
z wyrokiem Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z 24 listopada 
2017 roku, zostać spełnione na-
stępujące kryteria: „Po pierwsze, 
zamiar nabycia nieruchomości 
w celu ich dalszej odsprzeda-
ży ze znacznym zyskiem. Po 
drugie, wielokrotne nabywanie 
nieruchomości w celu ich dal-
szej odsprzedaży ze znacznym 
zyskiem. Po trzecie, podjęcie 
działań w celu dalszej odsprze-
daży, jak na przykład scalenie lub 
podział działek, wytyczenie dróg 
dojazdowych do działek, uzbro-
jenia terenu, podejmowanie 
działań marketingowych itp. Po 
czwarte, wysoki poziom uzyski-
wanych ze sprzedaży nierucho-
mości zysków, wielokrotnie prze-
wyższający dochody uzyskiwane 
z innych źródeł. Po piąte, znaczna 
ilość przeprowadzonych transak-
cji sprzedaży nieruchomości. Po 
szóste, znaczny stopień zaan-
gażowania środków własnych  
w zakup nieruchomości”.
 
W opinii prawników, na którą po-
woływali się radni z Komisji Rewi-

zyjnej, czynności podejmowane 
przez prezydenta nie spełniały 
tych kryteriów, a co za tym idzie, 
nie spełniały znamion prowadze-
nia działalności gospodarczej. 
„Wskazać należy, że zbycie/
nabycie kilku nieruchomości na 
przestrzeni zaledwie trzech lat 
nie jest działalnością gospodar-
czą również w rozumieniu art. 2 
ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej, bowiem w przy-
padku obrotu nieruchomości,  
o których mowa we wniosku, 
nie występuje czynnik ciągłości, 
powtarzalności, zorganizowania 
czy zawodowego uczestnictwa 
w obrocie gospodarczym. Do 
wniosku o wygaśnięcie man-
datu wnioskodawca nie załączył 
jakichkolwiek dowodów, z któ-
rych by wynikało, że działalność 

prezydenta miasta Legionowo 
polegająca na zakupie i później-
szej odsprzedaży nieruchomo-
ści przybrała formę zawodową, 
profesjonalną, stałą, a w konse-
kwencji zorganizowaną” - czyta-
my w uzasadnieniu. 
 
Po przeanalizowaniu wszyst-
kich transakcji przeprowadzo-
nych przez prezydenta, doty-
czących zarówno nabywania  
i sprzedaży nieruchomości, jak 
i ich dzierżawy, uznano, że od-
bywały się one w ramach za-
rządu majątkiem prywatnym  
i są związane ze zwykłym wy-
konywaniem prawa własności.  
W uzasadnieniu członkowie ko-
misji podkreślili też fakt, że ani 
służby wojewody, ani też skar-
bówka nigdy nie miały żadnych 

zastrzeżeń do oświadczeń ma-
jątkowych prezydenta. Biorąc 
więc pod uwagę wszystkie te 
argumenty, stanowisko komisji 
mogło być tylko jedno. „Należy 
uznać, że zarzuty zawarte we 
wniosku są całkowicie niezasad-
ne i brak jest podstaw material-
no-prawnych do stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu prezy-
denta miasta Legionowo” – tak 
brzmi główny wniosek ze stano-
wiska komisji.  

Z ostatniej chwili

Na środowej sesji w dniu 28 mar-
ca radni przychylili się do wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Legionowo i zarzuty wobec pre-
zydenta uznali za bezzasadne. 
 RAM

                     Komisja będzie wnioskowała  
do rady miasta o odrzucenie wniosku  
i uznanie go za bezzasadnyKazimierz Zieliński

przewodniczący komisji rewizyjnej

Radni czekają do kwietnia
Oprócz wniosku  
o wygaśnięcie mandatu 
prezydenta, Komisja 
Rewizyjna Rady Miasta 
Legionowo zajmuje się 
jeszcze wnioskami  
o wygaśnięcie mandatów 
dwojga radnych:  
Leszka Smuniewskiego  
i Agnieszki Borkowskiej. 

Sprawą tego pierwszego człon-
kowie komisji również zajmo-
wali się na piątkowym posiedze-
niu. – 21 marca wpłynęło do nas 
pisemne stanowisko pana Lesz-
ka Smuniewskiego i aby dopeł-
nić wszelkich formalności i za-
jąć jednoznaczne stanowisko  

w tej sprawie, na dzisiejszym 
posiedzeniu wystąpiliśmy do 
Wydziału Spraw Obywatel-
skich urzędu miasta z wnio-
skiem o pisemną informację, 
czy pan Leszek Smuniew-
ski na dzień wyborów,  
a także obecnie widnieje 
w rejestrze wyborców. 
Taką informację chcemy 
uzyskać po to, aby zająć 
jednoznaczne stanowisko 
w tej sprawie – powiedział 
Kazimierz Zieliński, przewod-
niczący Komisji Rewizyjnej. 
Co do wniosku o wygaśnięcie 
mandatu radnej Agnieszki 
Borkowskiej, komisja czeka 
na opinię prawną.

Stanowisko w sprawie obu 
wniosków członkowie komisji 
mają przedstawić na kwietnio-
wym posiedzeniu rady miasta. 

 RAM

Nie będzie gaszenia
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Miliony na działkę  
pod nową szkołę

Możliwe, że w najbliższych latach w Jabłonnie,  
na tzw. osiedlach za obwodnicą, powstanie szkoła 
podstawowa. Pojawiają się deklaracje ze strony radnych 
oraz sekretarz gminy, że jej budowa jest niezbędna. Teraz 
między tamtejszymi samorządowcami trwają rozmowy 
odnośnie pozyskania gruntu, na którym miałaby zostać 
zrealizowana ta inwestycja. Część radnych jest zdania, żeby 
spróbować zdobyć działkę za darmo lub w atrakcyjnej cenie, 
natomiast pozostali oraz sekretarz wolą nie negocjować  
i wyłożyć 2 mln zł na zakup gruntu.

Już w 2016 roku jeden z rad-
nych zgłaszał pomysł pozyskania 
terenu należącego do Polskiej 
Akademii Nauk, na którym moż-
na byłoby wybudować placówkę 
oświatową. Przez wiele miesięcy, 
mimo próśb radnych i mieszkań-
ców, Urząd Gminy Jabłonna nie 
wykazywał większego zainte-
resowania pomysłem budowy 
szkoły w okolicy osiedla Przylesie 
w Jabłonnie. W ostatnich miesią-
cach, kiedy coraz bliżej do wybo-
rów samorządowych, sytuacja 
zmieniła się o 180 stopni. 

Jednak kupią?

Podczas środowego (21 marca) 
posiedzenia komisji rozwoju 

sekretarz Agnieszka Sobczak 
poinformowała, że gmina chcia-
łaby przystąpić do przetargu na 
działkę o powierzchni 1,25 ha 
przeznaczoną pod zabudowę 
usług oświaty i zdrowia, której 
cena wywoławcza to 2 mln zł 
netto. Przetarg będzie organizo-
wany pod koniec marca. – Cały 
czas dowiadywałem się, jak to 
wygląda. Wójt odpowiadał mi  
w mniejszy lub większy sposób. 
Oczywiście było to składane na 
piśmie. Doszło jednak do tego, 
że pan wójt powiedział mi, że-
bym ten teren kupił sobie pry-
watnie – tak radny Zenon Choj-
nacki opowiada o początkowym 
podejściu wójta do pozyskania 
działki pod budowę placówki 

oświatowej. Przyznał też, że 
miał nadzieję, iż gminie uda się 
pozyskać grunt bezkosztowo. 
Sekretarz gminy uważa jednak, 
że jedyną możliwością nabycia 
działki jest jej kupno. – Kwestia 
konieczności budowy szkoły  
w tej lokalizacji chyba nie pod-
lega dyskusji, ponieważ rzeczą 
oczywistą jest, że tak duże osie-
dla wymagają powstania pla-
cówki oświatowej. W tym mo-
mencie wychodzi jednak brak 
perspektywicznego planowania 
dotyczącego rozwiązywania pro-
blemów oświatowych. Ponownie 
rada gminy została postawiona 
pod ścianą i bardzo szkoda, że 
nie było żadnej dyskusji na temat 
możliwości pozyskania innych 
działek – twierdzi radny Adam 
Krzyżanowski. Jak zauważa, są-
siednie tereny należą do Skarbu 
Państwa, a mimo to wójt nie pod-
jął dyskusji, żeby je pozyskać. 
Według radnego wspomniane 
grunty można pozyskać bezpłat-
nie lub w atrakcyjnej cenie, gdy 
tymczasem gmina już wpłaciła 
wadium w wysokości 200 tys. 
zł, aby wziąć udział w przetargu  
na działkę.

Niestety wójt Jarosław Cho-
dorski nie mógł odnieść się do 
żadnej wypowiedzi, ponieważ 
od kilku tygodni nie znajduje cza-
su, aby pojawiać się na posiedze-
niach komisji. Tym razem urząd 
gminy reprezentowała sekretarz 
Sobczak, która stwierdziła, że ra-
da nie jest stawiana pod ścianą. 
Przyznała, że gmina już wpłaci-
ła 200 tys. zł wadium. Budzi to 
jednak pewne niejasności w sto-
sunku do Ustawy o samorządzie 
gminnym. Art. 18. mówi, że 
„do wyłącznej właściwości rady 
gminy należy podejmowanie 
uchwał w sprawach majątko-
wych gminy, przekraczających 
zakres zwykłego zarządu, doty-
czących zasad nabywania, zby-
wania i obciążania nieruchomo-
ści oraz ich wydzierżawiania lub 
wynajmowania na czas ozna-
czony dłuższy niż 3 lata lub na 
czas nieoznaczony, o ile ustawy 
szczególnie nie stanowią ina-
czej”. Ponadto wójt, starając 
się o działkę, jest zobowiązany 

do podpisania oświadczenia, 
że sytuacja finansowa gminy 
pozwala na należyte wykona-
nie zobowiązań wynikających 
z przystąpienia do przetargu. 
Cena wywoławcza gruntu to  
2 mln zł netto, natomiast w bu-
dżecie na ten cel zabezpieczono 
1,9 mln zł brutto. Oznacza to, 
że obecnie gmina nie dysponu-
je odpowiednimi środkami, aby 
przystąpić do przetargu. 

Sekretarz przyznała, że gmina 
nie była skuteczna w negocja-
cjach z PAN. – Byliśmy na rozmo-
wie u pana kanclerza i niestety, 
bardzo nam przykro, nie udało 
się uzyskać żadnych specjalnych 
względów dla gminy Jabłonna  
– stwierdziła Agnieszka Sobczak. 

Gorąco na komisji

Środowe posiedzenie komisji 
wywołało wiele emocji. Jednej 
z mieszkanek oraz radnemu 
Szymkowskiemu, jak można do-

mniemywać, nie spodobało się, 
że padały pytania o działki, któ-
re można pozyskać bezpłatnie.  
– Puknijcie się państwo w głowę, 
którzy atakujecie wójta. Po co to 
robicie? – powiedziała radnym 
jedna z mieszkanek. – Dlaczego 
występuje opór w zakupie tej zie-
mi? Dlaczego wychodzą pomysły 
rozmów z kanclerzem? Rozmów, 
żeby tę działkę dostać za darmo? 
– pytał radny Artur Szymkowski. 

W trakcie dyskusji radna Teresa 
Gałecka zauważyła, że mamy 
rok wyborczy i w pewien sposób 
rozumie niektórych radnych  
z Jabłonny, że chcą wydać 2 mln 
zł na zakup działki. Przyznała, 
że to jest argument dla rady, 
że coś zrobiła. Radna dziwi się 
jednak, że w tej kadencji nie 
ma wieloletniego planu inwe-
stycyjnego i planowania z wy-
przedzeniem.

 Daniel Szablewski 
 www.JablonnaDlaMieszkancow.pl 

Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych

pełnych nadziei i miłości oraz

wielu okazji do miłych spotkań

w gronie najbliższych

Zarząd oraz Pracownicy PWK „Legionowo”

składają 

 

 

®

O G Ł O S Z E N I E

Wśród ponad 270 rasowych kotów, jakie w połowie marca 
grasowały w legionowskiej Arenie, znalazła się kotka 
Siwa. I chociaż nie miała papierów potwierdzających 
jej wyśmienity rodowód, wygrała jedną z najbardziej 
prestiżowych kategorii – została najpiękniejszym 
legionowskim kociakiem!

Do konkursu ogłoszonego po-
przez facebookowy profil Areny 
Legionowo właściciele zgłosili 
ponad 150 kotów. Po podli-

czeniu klikniętych na każdego  
z nich „lajków” stało się jasne, 
że z 645 głosami bezapelacyj-
ne zwycięstwo odniósł przeuro-

czy dachowiec, 5-letnia znajda 
ochrzczona przez właścicielkę 
imieniem Siwa. Dedykowaną 
zwierzakowi statuetkę wrę-
czył pani Zuzannie Żółtak sam 
prezydent Legionowa Roman 
Smogorzewski. Też zresztą 
przekonany, że tytuł należy się 
Siwej jak psu buda!

 Aldo

Królowa pod wąsem

64-latek w trakcie rozmowy  
z członkami EKOpatrolu i straż-
nikiem miejskim przyznał się do 
tego, że w swoim piecu spala 
nie tylko śmieci, ale także lakie-
rowane i pomalowane farbą de-
ski. Zgodnie z art. 194 ustawy 

o odpadach mężczyzna został 
ukarany mandatem karnym. 
To zdarzenie może być kolejną 
przestrogą dla pozostałych at-
mosferycznych trucicieli. Spa-
lanie odpadów oraz różnych 
innych szkodliwych substan-

cji wcześniej czy później i tak 
wyjdzie na jaw. I dobrze, bo im 
rzadszy będzie ten proceder, 
tym legionowskie powietrze 
zrobi się czystsze. 

 zig

Od deski do mandatu

Legionowski EKOpatrol 
wyeliminował kolejnego 
„kopciucha”. We wtorek (27 marca) 
podczas planowej kontroli w domu 
przy Alei 3 Maja ujawniono spalanie 
śmieci. 64-letni właściciel budynku 
został ukarany mandatem.
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Pamiętacie, szanowni Czytelnicy, słynny już briefing pod chmurką,  
na jaki w styczniu zaciągnęli dziennikarzy Mariusz Błaszczak  
– ówczesny szef MSWiA, oraz wiceminister infrastruktury Marek 
Chodkiewicz? Oprócz dobrych wieści na temat rozbudowy DK 61 
padła tam inna ważna dla legionowian obietnica. Postanowiliśmy 
sprawdzić, jak się miewa jej realizacja.

Dokładając wisienkę do inwestycyj-
nego tortu noworocznego, rządowi 
oficjele zapowiedzieli przed kame-
rami rychłe powstanie w Legionowie 
kładki dla pieszych nad ulicą Zegrzyń-
ską, prowadzącej z osiedla Piaski na 
ul. Obrońców Lwowa. W opinii panów 
ministrów byłoby to znaczące udo-
godnienie między innymi dla wier-
nych uczęszczających do pobliskie-
go kościoła. Mogłoby też ewentualnie 
uprawnić odbywający się w tamtych 

okolicach ruch samochodowy. Krótko 
mówiąc, fajny prezent! 

Ponieważ jednak od prawie kwartału 
nikt o tym podarunku nie wspominał, 
zdecydowaliśmy się zapytać, kiedy 
będzie go można rozpakować? Swe 
dziennikarskie kroki skierowaliśmy  
w tym celu do potencjalnego wyko-
nawcy zadania, czyli Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
Drogą elektroniczną zasięgnęliśmy 

więc języka, czy poczyniono już ja-
kieś przygotowania do realizacji kładki, 
a jeśli tak, to kiedy mieszkańcy mogą 
oczekiwać rozpoczęcia i zakończenia 
jej budowy? Odpowiedź przyszła już 
po kilku dniach. Sympatyczna skądi-
nąd i zwykle rozmowna rzeczniczka 
GDDKiA tym razem okazała się jednak 
wyjątkowo małomówna. „Dzień dobry, 
rozpoczęcie przygotowań do realizacji 
kładki dla pieszych będzie możliwe po 
uzyskaniu finansowania, którego na 
chwilę obecną nie posiadamy” – na-
pisała Małgorzata Tarnowska. Koniec 
komunikatu. I właściwie nie ma się 
czemu dziwić. Po prostu kolejny raz 
potwierdziło się, że to nie obietnice, 
lecz pieniądz rządzi światem. 
 Wonder

Internet jest wszędzie
Jeszcze niedawno szybki internet był luksusem, dziś to 
standardowe narzędzie komunikacji, pracy i rozrywki. 
W XXI wieku dostęp do sieci chcemy mieć wszędzie. 
Wybrać możemy  internet radiowy, który działa dobrze 
w sprzyjających warunkach atmosferycznych, podobnie 
zresztą jak internet mobilny. Możemy również korzystać 
z rozwiązań świadczonych za pomocą sieci miedzianej – 
choć i ta technologia ma swoje ograniczenia. Z uwagi na 
coraz większe zapotrzebowania na szybki i stabilny dostęp 
do sieci wykorzystywany przez coraz więcej urządzeń 
w każdym domu,  Orange Polska inwestuje w infrastrukturę 
światłowodową, teraz także buduje ją w Legionowie.

Czym jest Internet światłowodowy?
Technologia światłowodowa to obecnie najlepsze rozwiązanie dla osób, które dużo korzystają z Internetu – oglądają filmy w sieci, grają w gry sieciowe (ping 1-2ms), są aktywni w mediach społecznościowych. 
Światłowód wyróżnia się nieograniczoną prędkością przesyłu danych oraz niezawodnością i odpornością na zakłócenia. Łącza światłowodowe gwarantują wysoką jakość transferu nawet przy dużym 
obciążeniu, gdy wielu użytkowników korzysta z wielu usług w tym samym czasie. Sygnał światłowodowy można przesyłać bez problemów na odległości setek kilometrów. Obecnie Orange Polska w tej 
technologii świadczy dostęp do internetu o prędkości do 100 i 300 Mb/s . Operator oferuje też  pakiet zawierający dodatkowo telewizję w najwyższej jakości (4K, z bardzo szerokim wyborem kanałów, 
multiroomem z możliwością połączenia za pomocą wi-fi), telefon stacjonarny i komórkowy. Firma prowadzi też  prace nad zwiększeniem prędkości dostarczanego internetu w technologii światłowodowej. 
Obecnie testowana jest prędkość nawet do 1Gb/s.

Dla mieszkańców, firm i developerów. Orange Polska inwestuje w światłowody niemal w całym mieście, przede wszystkim  na osiedlach mieszkaniowych. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie aby ze 
światłowodu korzystały także firmy. Jeśli siedziba firmy mieści się w dzielnicy, w której są prowadzone  inwestycje, to oczywiście podmiot gospodarczy może również skorzystać z superszybkiego Internetu. 
Operator współpracuje z developerami. którzy  chcą wyposażyć budowane przez siebie mieszkania w super szybką sieć internetową. W swojej ofercie ma bogatą gamę produktów telekomunikacyjnych – 
telefonów komórkowych, tabletów, i niezbędnych akcesoriów m.in. powerbanków. Oprócz usług telekomunikacyjnych – telefonii stacjonarnej i moblinej , superszybkiego internetu, telewizji – można  również 
zakupić najtańszą na rynku energię elektryczną (Orange Energia) oraz usługi bankowe (Orange Finanse), ponadto Klienci korzystający z kilku usług operatora mogą liczyć na rabaty. 

Szczegóły dotyczące inwestycji a także oferty operatora poznamy w salonach Orange, możemy w nich poza tym załatwić wszelkie sprawy związane z usługami telekomunikacyjnymi. Otrzymamy kompleksową 
ofertę dopasowaną do potrzeb. Po więcej informacji Mieszkańców Legionowa zapraszamy do salonów Orange przy ul. Jagiellońskiej 8a, Piłsudskiego 35 i Rynek 10 - mówi  Anna Drążek menedżer sprzedaży 
w Orange odpowiedzialny za Legionowo. 

Cena dotyczy internetu domowego w opcji do 100 Mb/s w umowie na 24 mies., od 13. mies. wyniesie 69,99 zł/mies., zawiera rabaty za zgodę marketingową i za e-fakturę. 
Szczegóły w regulaminie „Światłowód 1/17” na orange.pl i pod nr. 801 234 567 (koszt połączenia wg cennika), gdzie sprawdzisz również zasięg Światłowodu.
Fox and its related entities. All rights reserved; © 2017 AMC NETWORK ENTERTAINMENT LLC. ALL RIGHTS RESERVED. 2017 © Lifetime; VIKINGS © 2017 TM Productions Limited / T5 Vikings IV Productions Inc. All Rights Reserved. An Ireland-Canada Co-Production; Bundesliga na żywo na kanałach ELEVEN 
SPORTS. © CBS Broadcast Inc. All Rights Reserved; Eurosport, skoki narciarskie; 2017 Ed Stafford, 10 dni, by przeżyć, Discovery Channel; © 2017 Par Pics; Viacom International Media Networks; © 2015 Fox and its related entities. All rights reserved.

O G Ł O S Z E N I E

Legionowscy włodarze wiele razy dowiedli, że lubią być w samorządowej 
awangardzie. I właśnie dlatego, widząc negatywne skutki powszechnej 
dostępności alkoholu, postanowili raz na zawsze osuszyć u siebie 
wyskokowe źródełko. Jeśli wniosek prezydenta poprze większość radnych, 
już od czerwca Legionowo stanie się pierwszym polskim miastem, gdzie 
będzie obowiązywać całkowita prohibicja. 

Zastanawiając się, jak rozwiązać lub 
ograniczyć alkoholowy problem, urzęd-
nicy z ratusza rozważali najpierw rozwią-
zanie w stylu szwedzkim. Zdaniem pre-
zydenta nawet drastyczne ograniczenie 
punktów sprzedaży piwa, wina i wódki na 
nic by się jednak zdało. – Tworzyłyby się  
w takich miejscach tylko gigantyczne ko-
lejki, a każdy, kto chciałby zaopatrzyć się 
w alkohol, i tak by go w końcu kupił. Poja-
wiłyby się też pewnie spekulacje dotyczą-
ce szczęśliwców mających koncesję na je-
go sprzedaż oraz ich rzekomych powiązań 
z miejskimi urzędnikami – argumentuje 
Roman Smogorzewski. W tej sytuacji, 
na wzór uczestników słynnego 
ongiś krajowego teleturnieju, 
w ratuszu postanowiono 
iść na całość.

Mimo że aktualny rząd 
oraz prezydent Legio-
nowa grają w różnych 
partyjnych drużynach, 
najnowsza inicjatywa tego 
drugiego, nomen omen, wPiSu-
je się w reprezentowany przez pre-
miera i jego ekipę model administrowania 
krajem. Po wprowadzonym już zakazie 

handlu w niedziele oraz przyzwoleniu na 
alkoholowy szlaban po godz. 22.00, tylko 
patrzeć jak władza zaordynuje rodakom 
przymusowy odwyk. Wypada się więc 
tylko cieszyć, że dzięki pomysłowi swego 
prezydenta legionowianie będą mieli wię-
cej czasu, aby przyzwyczaić się do życia 
w całkowitej trzeźwości. – Zdajemy sobie 
oczywiście sprawę, że w tym czy innym 
domu szybko pojawią się gąsiory z winem 
własnej roboty lub aparatura do pędze-
nia bimbru. To w takich okolicznościach 
normalne. Ale nasz zasadniczy cel, czyli 
znaczące utrudnienie ludziom, zwłaszcza 

młodym, dostępu do alkoholu, 
powinien zostać osiągnię-

ty – dodaje prezydent 
Legionowa. 

Jeśli chodzi o szcze-
góły miejskiej inicja-
tywy „antypromilo-
wej”, urzędnicy do-

piero nad nimi pracu-
ją. Wiadomo tylko tyle, 

że w pierwszej kolejności 
zakaz sprzedaży alkoholu ob-

jąłby placówki dużych sieci handlowych. 
 Wonder

Miasto odstawi kieliszek

Znajdzie się sałatka, 
będzie kładka

JEŚLI JADĄ PAŃSTWO 
DO WARSZAWY, 

PROSZĘ PRZYPOMNIEĆ 
MINISTROWI O KŁADCE!
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DAM PRACĘ
 ■ Blacharz-dekarz, pomocnik  
606 457 915

NAUKA
 ■ Matematyka maturzystom  
i studentom 503 194 300 

NIERUCHOMOŚCI  
WYNAJMĘ
 ■ Kawalerka ul. Sowińskiego  
609 433 959
 ■ Mieszkanie do wynajęcia  
509 048 137

SPRZEDAM
 ■ M5 63,5m2 Os.Jag.Centrum  
505 349 430

• przeglądy rejestracyjne •
• naprawy główne i bieżące •

• serwis klimatyzacji •
Legionowo Przystanek

ul. Jagiellońska 88
tel. 22 793 01 79

BOL-MAR
dorabianie kluczy,  

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

zamków  
Targ Miejski Legionowo

Centrum Komunikacyjne
(nowy punkt)

517 582 537 
www.bolmar.eu

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

sprzątanie po budowach, remontach, 
zakładach produkcyjnych, halach,  

magazynach, garażach, 
specjalistyczne sprzątanie  

obiektów medycznych, powierzchni 
biurowych, mycie okien,  

serwis nocny i dzienny.
Tel.  510 123 960

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

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

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

POŻYCZKI
CHWILÓWKI DLA KAŻDEGO 

BEZ ŻADNYCH ZAŚWIADCZEŃ 
NATYCHMIASTOWA WYPŁATA  

W MIEJSCU ZAMIESZKANIA   
PON. - PT. 10:00 – 18:00
Tel. 669-752-488

OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie

05-120 Legionowo, ul. Jagiellońska 11
tel. 0-22-774-30-65, wew. 1362

 
ogłasza konkurs ofert na wymianę instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Warszawskiej 46 / budynek nr 8/ w Legionowie w zakresie :

- wymiany rozdzielnic głównej RG,
- wymiany rozdzielnic głównej RGA,
- wymiany rozdzielnic administracyjnych RA,
- wymiany rozdzielnic  licznikowych RTL,
- wymiany WLZ od złącza ZN do rozdzielnicy RG,
- wymiany WLZ  od RG do RTL /1,2, 3/,
- wymiany oświetlenia podstawowego klatek schodowych,
- wymiany oświetlenia awaryjnego klatek schodowych,
- wymiany oświetlenia piwnic,
- wymiany oświetlenia zewnętrznego budynku.
Szczegółowy  zakres  robót  określony  jest  w  przedmiarach  robót  i  projektach  technicznych
oraz /na płytach CD/.
Dokumentacja  projektowa  w  wersji  papierowej  do  wglądu  i  ewentualnego sporządzenia
odpłatnych  kserokopii  potrzebnych  oferentowi  fragmentów  dokumentacji  znajduje  się  
w  Dziale  Technicznym  SML-W  ul  Sobieskiego  47  A.  Natomiast  przedmiary  robót  są  do
pobrania w Dziale jw.
Oferent obowiązany jest sporządzić szczegółowe kosztorysy ofertowe dot. wymiany instalacji
elektrycznej i teletechniczne na bazie obowiązujących KNR-ów w oparciu o ceny zawarte w
cenniku SEKOCENBUD wyd. IV kwartał 2017 r lub I kwartał 2018r umożliwiające zawarcie
umowy ryczałtowej. Oferent odpowiada za kompletność wyceny. 
Żądany okres rękojmi i gwarancji – 36 miesięcy.
Dla  przedstawienia  obrazu  firmy należy  podać   jej  historię,  referencje,  oraz  zaświadczenia
o ewentualnym  zadłużeniu  lub  ich  braku  w  ZUS,  Urzędzie  Skarbowym,  bankach,  oraz
zaświadczenie o wpisie do  Ewidencji Działalności Gospodarczej lub  KRS.
OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ  w zamkniętych kopertach w Sekretariacie  Spółdzielni  lub
przesłać pocztą w terminie do dnia 20 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00. 
Rozstrzygnięcie  postępowania  ofertowego,  bez  udziału  zainteresowanych  nastąpi  
w terminie kolejnych 2 tygodni.
Spółdzielnia nie zwraca złożonych ofert ani poniesionych kosztów.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 § 1
Kodeksu Cywilnego
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Zarząd Spółdzielni

AQUA ZUMBA!!!
DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY CHCĄ MIŁO 

I PRZYJEMNIE SPĘDZIĆ CZAS A PRZY OKAZJI 
ŚWIETNIE SIĘ BAWIĆ.

  Aqua zumba to połaczenie fitnessu w wodzie  z tańcami latynoamerykańskimi.
  To doskonały sposób na poprawę kondycji fizycznej,

ujędrnienie ciała, rzeźbę sylwetki oraz poprawę samopoczucia. 

BEZPŁATNE ZAJĘCIA POKAZOWE 
8 KWIETNIA (NIEDZIELA) GODZINA 13:30-14:15

Ilość miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy w kasach pływalni
ul. Królowej Jadwigi 11

Tel.22 774 01 37;    e-mail: plywalnia@kzb-legionowo.pl
Zapraszamy:)

USŁUGI
 ■ Cyklinowanie, układanie  
507 603 653
 ■ Hydraulik Naprawy Awarie 
Remonty 692 827 915
 ■ Komputer- laptop- dojazd  
513 820 998 
 ■ Malowanie-tapetowanie-remonty 
- osobiście, solidnie –  
694-065-757 
 ■ Wszystko ze szkła, lustra, 
kabiny, grafika na szkle, naprawy 
domowe, hydraulika, meble na 
wymiar, solidnie, uczciwie  
513-256-043

 Ogłoszenia drobne są przyjmowane  
w Biurze Obsługi Klienta  

KZB Legionowo  
przy ul. Piłsudskiego 3 w godzinach 

pracy kasy: poniedziałek:12:00-16:00  
od wtorku do piątku: 09:00-13:00

WYNAJEM POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 13A W LEGIONOWIE
Informujemy, że KZB Legionowo Sp. z o.o. posiada 1 pomieszczenie biurowe w budynku 
przy ul. Jagiellońskiej 13a w Legionowie przeznaczone do wynajmu. 
Serdecznie zapraszamy notariuszy, komorników itp.
Kontakt: biuro KZB Legionowo Sp. z o.o., ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, Kontakt: 22 766 47 38
e-mail: info@kzb-legionowo.pl
Pomieszczenie zlokalizowane jest I piętrze budynku, powierzchnia pokoju (pokój wynajmowany jest  
wraz z udziałem w części wspólnej budynku): - pokój nr 11 – 15,11 m² + 2,27 m² (powierzchnia wspólna), 
RAZEM: 17,38 m².
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SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA
LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWA w  LEGIONOWIE

05-120 Legionowo ul. Jagiellońska 11
tel. (022) 774 30 65; fax (022)774 47 35

sekretariat@smlw.com.pl

OGŁASZA KONKURS OFERT
 na wymianę dźwigów osobowo – towarowych w budynkach mieszkalnych  

na osiedlu „Jagiellońska”:

lp adres nr bloku nr klatki ilość uwagi

1 Sowińskiego 16 32 I 1

2 Sobieskiego 8 42 IV 1

3 Norwida 14 50 I 1

4 Leśna 4 70 I 1

Oferta powinna spełniać wymagania Dyrektywy dźwigowej 95/16/WE oraz
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 08.12.2005 Dz. Ust. nr: 263 poz.. 2198.

Podstawowe parametry szybu:
wymiary szybu: 1400x1700 mm
głębokość podszybia: 1750 mm
wysokość nadszybia: 3400 mm
wysokość podnoszenia: 28 m,  
ilość przystanków: 11,
wymiary drzwi kabiny w świetle: 800x2000 mm
głębokość kabiny: 1350 mm
maszyna bez-reduktora

Kalkulację cenową należy wykonać dla każdego budynku osobno.

Prosimy o załączenie propozycji umowy. Obraz firmy powinien zawierać:
jej historię, okres gwarancji - rękojmi, referencje oraz informację o ewentualnych 
zadłużeniach z ZUS i Urzędu Skarbowego
Wymagany termin realizacji: 2018 rok.
Kontakt i informacje telefonicznie:
(22) 774 30 65 wew. 1362 – Krzysztof  Ściechowski i Serwis Wind Krzysztof Pietraszewski
tel. kom. 604-951-854

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 20.04.2018 r.  
do godziny 15.00 w sekretariacie siedziby zamawiającego lub wysyłać pocztą.

Wybór wykonawcy, bez udziału zainteresowanego, nastąpi w terminie  
21 kolejnych dni. Spółdzielnia nie zwraca ofert ani poniesionych kosztów.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi żadnych skutków prawnych dla stron.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
  
  ZARZĄD SML-W

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA INDYWIDUALNEJ 

NAUKI PŁYWANIA

Indywidualne lekcje pływania przeznaczone są zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Aby 
nauka pływania była efektywniejsza, indywidualne zajęcia pływackie prowadzone są tylko 
dla  jednej  osoby.  Dzięki  temu  kursanci  znacznie  szybciej  uczą  się  podstawowych, 
a następnie bardziej zaawansowanych technik, a także doskonalą już nabyte umiejętności. 
Ta forma nauki sprawdza się także w przypadku dzieci mających problem ze skupieniem 
uwagi lub dyscypliną na zajęciach grupowych lub tych, które opuściły grupowe kursy nauki  
pływania i chcą nadrobić zaległości.

Indywidualne  zajęcia  trwają  wg.  potrzeb  30  minut  lub  45  minut  i  mogę  odbywać  się 
o  wybranej  porze  dnia,  także  w  weekendy.  Kursant  ma  także  okazję  porozmawiać 
z  trenerem  o  szczegółach  treningów  oraz  specjalnym  programie  przygotowanym 
wyłącznie dla niego, mającym na celu skorygowanie pływackich błędów. Terminy zajęć 
ustalane są indywidualnie, dzięki czemu uczestnicy zajęć mogą elastycznie dopasować 
czas przeznaczony na naukę pływania  do czasu pracy lub  nauki.  Indywidualne lekcje 
pływania  polecamy  także  wszystkim  tym,  którzy  chcą  doszkolić  swoje  umiejętności 
pływackie  przed  przystąpieniem  do  egzaminów  wstępnych  na  uczelnie  lub  do  szkół 
sportowych.  Zajęcia  prowadzone  są  przez  wykwalifikowanych  instruktorów  i  trenerów 
z długoletnim doświadczeniem.  

Zapraszamy do kontaktu: 

Pływalnia miejska w Legionowie 

ul. Królowej Jadwigi 11   tel. 22 774 01 37

 Tygodnik Powiatowy

Adres:  05–120 Legionowo
 ul. Piłsudskiego 3
 tel. 515 267 766 
 e-mail: gazeta@miejscowa.pl

Redaktor Naczelny: Waldek Siwczyński - waldek@miejscowa.pl  
Redakcja: Rafał Michałowski - rafal@miejscowa.pl, Katarzyna Gębal,  
Igor Zieliński, Anna Krajewska 
Dział reklamy: reklama@miejscowa.pl, tel. 797 175 329 
Druk: Grey Line Agencja reklamowo-wydawnicza,  
05-120 Legionowo, ul. ks. płk J. Mrugacza 1C Legionowo
Wydawca: KZB Legionowo Sp. z o. o., 05–120 Legionowo,  
ul. Piłsudskiego 3, tel. 22 774 45 95 
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam. 
Zastrzegamy sobie prawo skracania i redagowania tekstów.  
Nie zwracamy materiałów niezamówionych.

REKLAMA • tel. 797 175 329 • reklama@miejscowa.pl
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Odpowiem 
na każde
Wasze
pytanie!

Jakiś mądry ktoś rzekł kiedyś, że ze wszystkich 
rzeczy nieważnych najważniejsza jest piłka nożna. 
Ładne, prawda? A jakie co 4 lata prawdziwe! Na 
czym polega jej magia, nie wiem. Pamiętam za to, 
że 36 lat temu, przy okazji hiszpańskiego mundialu, 
futbolowy bożek rzucił urok także na mnie. Fakt, ni-
czym Adam przed zeżarciem jabłka, zanadto się nie 
opierałem. W gałę haratał każdy normalny małolat, 
a ja wtedy jeszcze normalny byłem. U mnie piłkarski 
wirus rozwinął akcję tak bardzo, że cierpiałem na 
czytanie boiskowej prasy, łaziłem na mecze i wy-
patrywałem ich w telewizji. Paradoksalnie, miało 
to ongiś w sobie o wiele więcej życia niż dzisiejsze, 
niemal zaglądające piłkarzom w gatki transmisje. 
TVP à la PRL zwyczajowo zabawiało lud kibicujący 
miast i wsi obrazkami kręconymi jedną tylko kame-
rą. Realizmu takiemu przekazowi dodawała – jak na 
trybunach – konieczność bacznej obserwacji gry. 
Replayami zwane powtórki akcji uchodziły za luksus, 
gdyż zapewniający je syntetyzer często zawodził.  
A że był jedyny w kraju...            

 
Jeśli spojrzeć na całą tą kopaną z dalszych rzędów 
trybun, czyniony przez nią rejwach wydaje się 
mocno na wyrost. Toć to jeno śmiesznie ubrani du-
zi faceci, robiący wszystko, by wepchnąć kawałek 
skóry w prostokątny otwór. Czysty idiotyzm. Chyba 
że polecimy Freudem i dostrzeżemy w tym irracjo-
nalnym działaniu seksualny, zalatujący perwersją 
kontekst. Gości uprawiających (i znowu erotyczne 
skojarzenia...) tę dyscyplinę rozumiem, bo za epa-
towanie mas gol-izną kasę dostają nieprzyzwoicie 
dużą. Ale co z ich lobów czy jobów ma zwykły fan? 
Radość i dumę? Tiaaa, zwłaszcza gdy oglądał zwałki 
sprzed Nawałki.  
 
Jeśli chodzi o mnie, wraz z zyskiwaniem lat i trace-
niem włosów futbolowy amok mi minął. A że two-
rząc niniejsze dzieło, zerkam na ekran? To co mam 
robić? Przecież mecz leci!

Listy do naszej "M" piszcie na adres: 

pod(...)słuchane
Przy okazji kociej rewii, która nie-
dawno zagościła w Legionowie, uda-
ło nam się podsłuchać ciekawą roz-
mowę. Do tego w całkiem innym od 
ojczystego języku. Uczestnikami owej 
krótkiej pogawędki byli prezydent 
Legionowa oraz nobliwa specjalistka 
od mruczących piękności, robiąca na 
tej imprezie za jurorkę. Będąc, jakby 
nie patrzeć, gospodarzem, przedsta-
wiony jej pan Romek zajął podda-
ną królowej Elżbiety sympatyczną 
pogawędką. Oczywiście z kotami  
w roli głównej. A ponieważ w Polsce to 
ulubione zwierzę niePiSanego władcy 
kraju, szybko zeszła ona na tematy 
polityczne. Słysząc jak się sprawy ma-
ją, prezydencka interlokutorka z każ-
dym kolejnym słowem robiła większe 
oczy, aż w końcu zaczęły przypominać 
miseczki na mleko. Gdyby urodziła się 
jakimś pimpusiem albo mruczkiem, 
sierść na bank miałaby mocno zjeżo-
ną! Ale tak to już bywa, gdy się czło-
wiek dowie, że w innym kraju politycy 
mają większego kota.  

Uważnych obserwatorów legionow-
skiego życia kulturalnego zadziwić 
mogła ostatnio pewna arytmetycz-
no-finansowa rozbieżność. Dotyczyła 
ona dwóch weekendowych koncer-
tów w ramach poczętego przez MOK 
i narodzonego właśnie śpiewanego 
festiwalu z poezją w roli głównej. Pod-
czas gdy bilet na koncert zawodzą-
cej na w(y)stępie imprezy pani Hani 
kosztował 50 zł, śpiewającą nazajutrz 
panią Magdę wyceniono zaledwie na 
trzy dychy! Początkowo sądziliśmy, 
że to z powodu aury tajemniczości 
spowijającej pierwszą z artystek, któ-
ra zabroniła jakiejkolwiek rejestracji 
własnego show, z przechowywaniem 
go w pamięci włącznie. Prawda leżała 
jednak podobno gdzie indziej. Wedle 
pozyskanych przez nas plotek, szło 
po prostu o to, aby co mniej zamożni 
słuchacze mogli sobie pozwolić na 
udział w obu koncertach. I dlatego 
drugi organizatorzy uczynili tańszym. 
Aż żal, że nie przewidzieli trzeciego – 
pewnie byłby za friko!
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Mniej więcej dziesięć lat 
temu mieliśmy apogeum 
wyjazdów Polaków do pra-
cy na wyspy brytyjskie. W 
tym gronie znalazło się kilka 
takich osób, które posta-
nowiły wykorzystać pogoń 
rodaków za lepszym losem. 
Wiosną 2010 roku pisaliśmy  
o przedsiębiorczym 56-lat-
ku, który ostro dał się we 
znaki pewnemu małżeństwu 
z Legionowa. 

Para poprosiła 56-letniego Ja-
na K. o pomoc w załatwieniu 
im pracy w Anglii. Mężczyzna 
podjął się tego zadania i już 
po kilku dniach nasi bohate-
rowie trafili do jego londyń-
skiego mieszkania. Tam mieli 
czekać na ofertę pracy. Po po-

nad dwóch tygodniach Jan K. 
poinformował ich jednak, że 
niestety nie jest w stanie za-
łatwić im zatrudnienia. Para 
wróciła więc do Polski. W tym 
momencie zaczęły się jednak 
jej kłopoty.
 
Zaraz po powrocie do kraju 
Jan K. zażądał od małżeń-
stwa zwrotu dwóch tysięcy 
złotych, które zainwesto-
wał w jego podróż do Anglii 
i utrzymanie w Londynie. 
56-latek miał grozić legiono-
wianom utratą zdrowia i życia, 
jeśli ci nie oddadzą mu długu. 
– Z relacji poszkodowanych 
wynikało, że podejrzany za-
brał im biżuterię, dwa telefony 
komórkowe i ponad trzy tysią-
ce złotych. Ponadto zmusił ich 

do kupienia na raty nawigacji 
samochodowej, która później 
również stała się jego własno-
ścią. Kiedy wartość gotówki  
i przedmiotów, które prze-
kazali Janowi K., znacznie 
przewyższyły rzekomy dług, 
kobieta i mężczyzna postano-
wili zgłosić całą sprawę na poli-
cję – mówił ówczesny rzecznik 
legionowskiej policji mł. asp. 
Robert Szumiata. 
 
Powiadomienie organów 
ścigania okazało się dobrym 
posunięciem. Jan K. został 
zatrzymany i szybko posta-
wiono mu zarzut wymusze-
nia rozbójniczego. W ten oto 
smutny sposób zakończyło 
się marzenie o brytyjskim 
eldorado. 

Waldek Siwczyński

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

■ "M" odpowiada:

Droga czytelniczko! Oczywiście, że ten stan, który tak do-
kładnie opisujesz, to całkowicie normalne odczucie, które po-
dziela większość ludzi. Ta przypadłość to NICMISIĘNIECHCE. 
Dotyka głównie młodych ludzi w okresie dojrzewania. Czasami 
jednak jest to oznaka depresji, warto więc iść do psychologa. 
Rozmowa z kimś obcym, kto w dodatku posiada dyplom le-
karski, może pomóc Ci dostrzec przyczyny Twoich problemów. 
Wybierz się na spacer, zapisz się do klubu fitness, zmień dietę. 
Pamiętaj, że świętować możesz na różne sposoby i umycie 
okien nie przynosi szczęścia... ale przynajmniej widać przez 
nie kawałek świata.

Spadło z pióra
Skopane życie na aucie

RODAK RODAKOWI WILKIEM

Idą święta, właściwie to już. Znajome sprzątają, kupują, planują a mnie 
się nic nie chce. nie chce mi się wstawac rano, nie chce mi się myć okien, 
nie chce mi się piec ciast, nie chce mi się w ogóle świąt. Najchętniej bym się 
zamknęła w sypialni i spała od rana do nocy. Mam ciężkie nogi, czuję się staro  
i nic mi się nie chce. Czy to jest normalne?
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Oferta ważna od środy 28.03.2018 do środy 04.04.2018 lub do wyczerpania zapasów. Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od towarów znajdujących się 
w sprzedaży. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych. Za błędy w druku nie odpowiadamy. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich.

Jakość i wybór artykułów świeżych!

Grejpfruty 
czerwone
luzem
1 kg

OFERTA 
SPECJALNA

5,99
-54%

2,75

OFERTA 
SPECJALNA

2,89
4,49

-35%OFERTA 
SPECJALNA

0,17
0,33

-48%
Mięso 
garmażeryjne 
wieprzowe
500 g opakowanie
 (=1 KG 6,78)

OFERTA 
SPECJALNA

3,39
5,49
TANIO-38%

 NOWY
 KAUFLAND
po przebudowie!
JABŁONNA
ul. Zegrzyńska 7

Kajzerka 
pszenna 
z makiem
z naszej piekarni
50 g sztuka
(=100 G 0,34)

Pieczarki
500 g opakowanie
(=1 KG 5,78)

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych  
Zarząd oraz pracownicy 

PEC „Legionowo” Sp. z o.o.  
składają najlepsze życzenia:
zdrowia, szczęścia i radości,  

samych słonecznych dni  
oraz sukcesów w życiu prywatnym  

i zawodowym. 
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Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych przyciągnęła do legionowskiej Areny setki, jeśli nie 
tysiące miłośników mruczącej arystokracji. Ponieważ, zważywszy na ceny jej przedstawicieli, 
potencjalnym nabywcom z reguły nie było do śmiechu, postanowiliśmy nieco poprawić im humory. 
Jak co tydzień, nie obyło się jednak przy tym bez odwracania kota ogonem.

 - On się pokaże, tylko trzeba mu wrzucić do klatki 50 zł

W odróżnieniu od panów, kocury nie tracą czasu na zaloty...

- No dobrrra, pani już się znudziło, ale ja im jeszcze zapozuję

- A tu mają państwo kota, który dał się zrobić na szaro

Czyżby ktoś tu na punkcie kotów miał kota...?

- Czy u was w Anglii rząd też zawsze chce wszystko rozdrapać?

Niech pani uważa, sędziowie grają tu w kotka i myszkę

- Jasny gwint, znów będzie mnie wkurzać tym piórkiem!

Piękne kotki i ich fotki



13ROZRYWKAMIEJSCOWA na weekend, tel. 515 267 766, fax 22 774 11 77 CZWARTEK 29 marca 2018

Trochę zgrywu
z obiektywu

 W tych okolicach mrozy muszą być wyjątkowo siarczyste
fot. red.

 Józio, wróć!
Tadeusz Szulc,  
legionowski radny podczas lutowej sesji, 
w reakcji na kolejne zapytanie Mirosława 
Grabowskiego, który niedawno przejął 
po Józefie Dziedzicu mandat na osiedlu 
Piaski.

Żarty...
- Coś ty taki wkurzony? – gość pyta kolegę z pracy.
- No wiesz. Miesiąc temu pożyczyłem teściowej  
500 zł. Od tego czasu ją nie widuję.
- No nie mów, że ci się nie opłacało!

■ ■ ■
Mąż wyjął dokumenty z szuflady i dokładnie 
przegląda akt ślubu.

- Czego tam szukasz – pyta ciekawa żona.
- Terminu ważności… 

■ ■ ■

Do pracy przychodzi mężczyzna, cały w bandażach, 
pogryziony.
- Co ci się stało? Pyta zdziwiony kolega?
- A… mój pies mnie nie poznał. Wróciłem wczoraj  
do domu trzeźwy.

- Co powinna kobieta, jeżeli jej się stale rozpina 
bluzka na biuście?
- Powinna być dumna.

■ ■ ■

-  Co oznacza linia ciągła?
- Zakaz wyprzedzania.
- A co oznacza podwójnie ciągła?
- Naprawdę zakaz wyprzedzania.

Horoskop
na nadchodzący

tydzień
RYBY

Unikaj osób, które udają miłe i zmie-
niają swoje sympatie w zależności 
od towarzystwa, w jakim się znajdą. 

Ktoś taki może wydobyć od ciebie zwierzenia, 
a później opowie je innym.

BARAN

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

czone już sprawy. Otrzymasz wiadomości od 
osób, których dawno nie widziałeś.

BYK

Rozmowa z kimś, kto jest dla ciebie 
autorytetem, sprawi, że zobaczysz 
swoje sprawy w innym świetle. 

Możesz się zdenerwować lub poczuć urażony, 
ale w końcu wyciągniesz słuszne wnioski.

BLIŹNIĘTA

Pilnuj swoich spraw, bo coś może się 
nieoczekiwanie dla ciebie w tym 
tygodniu zakończyć. Ktoś wycofa się 

z podjętych decyzji lub znajdzie sobie inne to-
warzystwo. Tylko od ciebie to teraz zależy.

RAK

Czeka cię udany tydzień. Trudne 
sprawy i kłopoty wreszcie pozosta-
wisz za sobą. Podejmiesz trudną 

decyzję i postawisz na swoim. Poczujesz się 
wolny i gotowy na nowe doświadczenia.

LEW

Podejdź do spraw zawodowych czy 
szkolnych z większym dystansem. 
Nie obrażaj się za słowa krytyki, nie 

walcz z autorytetami, bo nic ci to nie da, a tylko 
pogorszy twoją i tak nie najlepszą sytuację.

PANNA

Tydzień sprzyja rozpoczynaniu no-
wych przedsięwzięć. Zrób dobry 
plan i nie próbuj przyspieszać biegu 

wydarzeń. Cierpliwość i konsekwencja dopro-
wadzą cię do wymarzonego sukcesu.

WAGA

W tym tygodniu zastanowisz się, jak 
lepiej zaplanować czas i obowiązki. 
Dojdziesz do wniosku, że z pewnych 

spraw trzeba zrezygnować lub uprościć wyko-
nywanie  obowiązków.

SKORPION

Poczujesz się zmęczony lub bezrad-
ny i odmówisz udziału w ważnym 
przedsięwzięciu. Zastanów się, jakie 

są powody tej sytuacji. Być może wcześniej 
zbagatelizowałeś trudności.

STRZELEC

W tym tygodniu będziesz wyrozu-
miały i serdeczny w stosunku do 
innych ludzi. Nie będziesz egoistą  

i dostrzeżesz sens czynienia dla innych dobra. 
Chętnie pomożesz komuś, kto sobie nie radzi.

KOZIOROŻEC

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

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

WODNIK

Kiedy będzie ci się wydawać, że 
wszystko stracone, nadejdzie po-
moc z zupełnie nieoczekiwanej 

strony. Pewna wiadomość poprawi ci humor. 
Twoje nadzieje powrócą.

Specjalny miejscowy 
horoskop

Ciekawostki  
o Świętach Wielkanocnych
Jajko to symbol nowego życia. 
Najstarsze pisanki pochodzą  
z Mezopotamii, Egiptu, Persji i Chin. 
Niektóre liczą ok. 5 tysięcy lat. W Polsce 
zwyczaj malowania jajek pojawił się  
w X wieku. 

Noszenie nowych ubrań w czasie 
Wielkanocy ma przynosić szczęście 
przez cały nadchodzący rok.

Tradycyjną grecką potrawą po niedzieli 
Wielkanocnej jest gulasz z jagnięcych 
żołądków z sosem cytrynowo-
jajecznym, czosnkiem i czerwonym 
winem.

Najsłynniejsze jaja były 
wykonane przez jubilera 

Petera Carla Fabergé na 
zlecenie cara Rosji Aleksandra 

II Romanowa dla cesarzowej Marii 
Aleksandrownej. Każde jajko było 
wysadzane drogocennymi kamieniami.

Według naukowców wielkanocny 
króliczek pochodzi od saksońskiej bogini 
wiosny i płodności. Jego popularność 
wzrosła, kiedy emigranci z Niemiec 
przywieźli ten zwyczaj w XVII wieku  
do USA. Królik podbił serca 
amerykańskich dzieci.

W Anglii w Wielki Piątek na stołach 
pojawiają się bułeczki z suszonymi 
owocami ozdobione krzyżem.

Dawniej na polskiej wsi gospodarz 
święcił swoje pola. Służyła mu do tego 
palma wielkanocna, którą zanurzał  
w święconej wodzie. 

Wielkanocna baba. Drożdżowe ciasto  
o stożkowym kształcie zawdzięcza swoją 
nazwę podobieństwu do kobiecych koli-
stych spódnic i pochodzi z Litwy.

Mazurki, czyli kruche słodkie ciasta 
udekorowane bakaliami,przywędrowały 
do Polski najprawdopodobniej z Turcji. 
Nazwa „mazurek” pochodzi z Mazur, 
gdzie wypiekany był w XIX wieku.

W wielkanocny poniedziałek Czesi 
uderzają kobiety gałązkami wierzby 
udekorowanej wstążkami. Ten zwyczaj 

ma przynosić pannom zdrowie, urodę  
i zwiększa płodność.

Bitwa na jajka? W Bułgarii istnieje taki 
zwyczaj, a szczęśliwiec, którego jajko się 
nie stłucze, będzie miał szczęście przez 
cały rok.
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Przed sobotnim spotkaniem legionowian z MMTS Kwidzyn 
ligowa arytmetyka nie dawała gospodarzom złudzeń.  
Aż 31 punktów dzielących obie ekipy stawiało KPR na 
straconej pozycji. Jednak ku radości miejscowych kibiców, 
widowisko w Arenie wcale nie było jednostronne. Dopiero  
w końcówce goście zdobyli bezpieczną przewagę i wygrali 26:24.  

Początek należał do Mikołaja 
Krekory. Kilka udanych inter-
wencji plus obroniony kar-
ny sprawiły że do 9 minuty 
utrzymywał się wynik 1:0 dla 
legionowian. Dopiero minutę 
później, przy stanie 2:0, goście 
strzelili pierwszą bramkę. Od 
tego momentu obie drużyny 
wrzuciły drugi bieg i na dobre 
weszły w mecz, raz po raz su-
nąc pod bramkę rywala. W tej 
wymianie ciosów lepiej czuli 
się gracze z Kwidzyna, ale nie 
udawało im się odskoczyć na 
więcej niż 1-2 gole. Mimo sła-
bej skuteczności w ataku KPR 
utrzymywał kontakt, a w 22 
minucie, po karze dla gości za 
faul w obronie, Michał Prątnic-
ki sprawił, że gospodarze pro-
wadzili 7:6. Chwilę później, po 
szybkiej kontrze, dorzucili kolej-
ne trafienie. Widząc, co się dzie-
je, w 25 minucie trener Maciej 

Mroczkowski wziął czas. Krótka 
przerwa pomogła jego zawod-
nikom, którzy wkrótce wyrów-
nali stan meczu. Minutę przed 
końcem pierwszej połowy objęli 
zaś prowadzenie 11:10. Mimo 
pomocy Krekory, który złapał 
uciekającą na aut piłkę i podał 
ją kolegom, KPR nie zdołał już 
doprowadzić do wyrównania.     

Po przerwie przez kilkanaście 
minut mecz toczył się jak do-
tychczas, spora grupa fanów 
KPR-u mogła więc mieć nadzieję 
na sukces. Jednak od 37 minu-
ty, gdy MMTS objął prowadze-
nie 14:13, nie dał już przeciw-
nikom wyrównać. Po słabszym 
okresie gry, w 40 minucie KPR 
przegrywał 14:17. Pogoń zaczął 
wyśmienity tego dnia Prątnic-
ki, lecz rywale nie próżnowali 
i na 10 minut przed końcem 
prowadzili już 23:18. Gdy Pili-

towski rzucił kolejną bramkę,  
w gospodarzach zgasła nadzieja 
nawet na remis. W 53 minucie 
wątpliwa kara dla Prątnickiego 
dodatkowo podcięła KPR-owi 
skrzydła. Ale walka – podkręco-
na przez kilka kontrowersyjnych 
decyzji arbitra – trwała do koń-
ca. Pół minuty przez ostatnim 
gwizdkiem, przy stanie 24:26, 
Kamil Ciok stanął przed szansą 
zdobycia kontaktowego gola  
z karnego. Nie pozwolił mu jed-
nak na to bramkarz gości, a jego 
koledzy po obfitującym w faule 
finiszu dowieźli wynik do końca.

Jak łatwo zgadnąć, po meczu 
szczypiorniści KPR mieli marne 
nastroje. – Na pewno jesteśmy 
wkurzeni. Walczyliśmy, grali-
śmy po to, żeby zdobyć punkty, 
a wynik nie jest taki, żeby się  
z niego cieszyć. Jeżeli tak bę-
dziemy grać, ciężko będzie 
zdobyć punkty – mówił niepo-
cieszony Michał Prątnicki. Zda-
niem czołowego gracza KPR-u 
drużynie zabrakło cierpliwości w 
ataku. – Dużo sytuacji było ta-
kich, że za szybko oddawaliśmy 
rzuty albo robiliśmy jakieś głu-
pie błędy. Przez to Kwidzyn zdo-

był bardzo łatwe bramki i udało 
mu się stworzyć kilkubramkową 
przewagę, którą później ciężko 
nam było odrobić – oceniał zdo-
bywca 7 goli dla KPR. A trener 
Marcin Smolarczyk dodał: – Za 
późno zebraliśmy się w sobie, 
zaczęliśmy grać i mieć chęci 
do gry. Początek drugiej po-
łowy przespany. Wychodząc  
z szatni, wiedzieliśmy, co mamy 
grać, natomiast kiedy przesta-
ło wychodzić, to głowy opadły,  
a Kwidzyn systematycznie po-
większał przewagę. 

Największą bolączkę jego gra-
czy jest według szkoleniowca 
gra w ataku pozycyjnym. –Ma-
my problem z przebiciem się 
przez szyki defensywne rywali. 
W obronie jesteśmy bardzo do-

brzy, natomiast sytuacje, kie-
dy tracimy łatwe piłki w ataku 
pozycyjnym, są zamieniane na 
kontrataki i z tego przeciwnik 
zdobywa najwięcej bramek  
– przyznaje Marcin Smolar-
czyk. Dlatego po meczu, tak 
jak w sobotę, miewa więcej 
powodów do radości. – Każdy 
gospodarz u siebie jest groźny  
i wiedzieliśmy, że Legionowo 
się postawi, a mecz będzie bar-
dzo trudny i zacięty. Ale gdzieś  
w 50 minucie było widać, że Le-
gionowo odpuściło. My dobrze 

funkcjonowaliśmy w obronie, 
do tego bramkarze odbili trosz-
kę piłek i myślę, że kluczem do 
zwycięstwa na pewno była dziś 
obrona – podsumował Maciej 
Mroczkowski, trener MMTS 
Kwidzyn. 
 Waldek Siwczyński

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

1. PGE VIVE Kielce 29 29 0 13 1123:713 100

2. NMC Górnik Zabrze 28 22 6 11 845:718 77

3. MMTS Kwidzyn 29 15 14 8 776:818 55

4. Chrobry Głogów 28 16 12 7 749:771 55

5. Zagłębie Lubin 28 13 15 7 825:822 45

6. Meble Wójcik Elbląg 28 6 22 4 656:799 22

7. KPR Legionowo 27 5 22 2 643:767 16

8. Spójnia Gdynia 27 2 25 1 700:894 8

24 : 26  (10:11) 

KPR Legionowo - MMTS Kwidzyn 

KPR: Krekora, Kujawa, Wyrozębski - Adamski 4, Prątnicki 7, Suliński 3, Kowalik, 
Ignasiak 1, Brinovec, Gawęcki 3, Niedziółka 1, Ciok 4, Rutkowski 1.
Kary: 18 minut (Prątnicki x 2, Brinovec x 2, Adamski, Kowalik, Ignasiak, 
Niedziółka, Ciok)
Rzuty karne: 3 bramki/ 5 rzutów

MMTS: Szczecina, Dudek - Grzenkowicz, Kryński 7, Krieger 1, Peret 8, 
Nogowski 3, Guziewicz, Ossowski 1, Potoczny 1, Janikowski 1,  
Pilitowski 4, Landzwojczak, Przytuła.
Kary: 12 minut (Landzwojczak x 3, Krieger x 2, Kryński) + Niebieska 
Kartka dla Adriana Nogowskiego
Rzuty karne: 5 bramek/ 8 rzutów

Przyczyn słabszej gry, tak jak w szatni 
powiedziałem zawodnikom, doszukiwałbym 

się gdzieś w sferze mentalnej, w nastawieniu do tego 
meczu. Bo możemy mieć różne braki, 
ale zaangażowania, którego nam do tej pory 
nie brakowało, trochę nam w tych  
20 newralgicznych minutach zabrakło.  

Siatkarki znów bez seta
W 23 kolejce Ligi Siatkówki Kobiet walcząca  
o utrzymanie Legionovia Legionowo spotkała się na 
wyjeździe z mającą nadzieje na awans do czołowej 
czwórki Eneą PTPS Piła. Faworytkami sobotniego  
(24 marca) spotkania były gospodynie. I jak pokazał 
wynik, na to miano z pewnością zasłużyły. 

Dla Legionovii Legionowo spotkanie z Eneą było kolejnym niezbyt 
udanym meczem. Pierwszy set siatkarki z Areny przegrały do 19,  
a w drugim udało im się zdobyć zaledwie 11 punktów. W trzeciej par-
tii wydawało się, że legionowianki zdołają jeszcze w tym spotkaniu 
powalczyć o lepszy wynik. Od razu po przerwie Legionovia starała 
się przejąć inicjatywę. Podopieczne Piotra Olenderka zdobyły na-
wet kilkupunktową przewagę, jednak gospodynie szybko zniwelo-
wały stratę i znów zaczęły przeważać. Nerwowo zrobiło się jeszcze  
w końcówce seta, kiedy to legionowiankom udało się obronić 
cztery piłki meczowe i doprowadzić do wyrównania. Ale to z ich 
strony było wszystko. Ostatecznie przegrały tę partię do 24, 
 a cały mecz 0:3. 
 
Kolejne trzy spotkania, będące już ostatnimi w rundzie za-
sadniczej, Legionovia Legionowo rozegra na swoim parkiecie.  
W pierwszym z nich w środę (28 marca) zmierzyła się z Pałacem 
Bydgoszcz.    
 RAM

3 : 0  (25:19, 25:11, 26:24)

Enea PTPS Piła - Legionovia Legionowo 

PTPS: Wilk, Bosković, Trnić, Walker, Różycka, Babicz, Łysiak (libero) oraz 
Stencel, Urban, Szubert, Kwiatkowska.

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

LIGA SIATKÓWKI KOBIET 2017/2018

M. Pkt. Sety m.pkt.

1 Chemik Police 23 61 65:22 1821:1502

2 ŁKS Commercecon Łódź 22 55 63:23 1430:1181

3 Developres SkyRes Rzeszów 23 55 62:26 1794:1518

4 Grot Budowlani Łódź 23 46 51:30 1549:1316

5 Enea PTPS Piła 23 43 52:36 1740:1590

6 Polski Cukier Muszynianka Muszyna 23 36 47:44 1692:1650

7 Trefl Proxima Kraków 23 34 46:44 1785:1786

8 BKS Profi Credit Bielsko-Biała 23 32 44:46 1659:1670

9 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 23 25 36:53 1706:1800

10 Impel Wrocław 23 24 34:52 1816:1995

11 Legionovia Legionowo 23 24 34:55 1811:1977

12 Poli Budowlani Toruń 23 19 27:58 1514:1772

13 Pałac Bydgoszcz 23 16 26:58 1718:1934

14 MKS Dąbrowa Górnicza 22 10 21:61 1493:1837

fot. lsk.plps.pl/Waldemar Zbroniec
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Marcin Smolarczyk
trener KPR Legionowo

Punkt na wyciągnięcie ręki
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Rezerwy 
nokautują 
Inter

Jeśli jednak spojrzy się na tabelę A-klasy 
grupy Warszawa I, taki wynik nie powi-
nien specjalnie dziwić. Po czternastu kolej-
kach Legionovia II Legionowo jest druga  
i traci do lidera tylko dwa punkty. Inter 
Warszawa jest natomiast ostatni, a na 
swoim koncie ma zaledwie jeden wygrany 
mecz i aż 13 porażek. 

Początek spotkania tej dysproporcji 
jednak nie pokazywał. Legionovia co 
prawda przeważała, ale goście potrafili 
się skutecznie bronić. A jeśli weźmie 
się jeszcze pod uwagę fakt, że od  
17 minuty gospodarze grali w dziesiątkę  
– czerwoną kartkę za niesportowe zacho-
wanie zobaczył bowiem Olaf Martynek  
– a na przerwę obie drużyny schodziły przy 
stanie 1:1, to przy Parkowej mogło się za-

nosić na sporą 
niespodziankę.
 
Jeśli ktoś się tego 
obawiał, to już po 
pierwszych minu-
tach drugiej po-
łowy mógł ode-
tchnąć z ulgą.  

W ciągu 
45 minut 
Legiono-

via zdoła-
ła bowiem 

wbić Interowi 
aż pięć bramek. W całym meczu 

hattrika ustrzelił Przemysław Rybkiewicz, 
dwa trafienia dołożył Karol Szczepkowski, 
a jedno Bartosz Grzelak. Warszawianie 

zdołali odpowiedzieć jed-
nym golem. Goście mieli też 
rzut karny, który jednak pewnie 
obronił Bartosz Kowalczyk. 
 
Następne spotkanie rezerwy Legionovii 
rozegrają z liderem A-klasy Mazurem 
Radzymin. Mecz został zaplanowany na 
sobotę (31 marca) na godzinę 13.30. 

 RAM

fo
t. 

M
ar

ci
n 

Ko
ry

ń

Piłkarze Legionovii KZB Legionowo ciągle nie mogą na dobre rozpocząć rundy wiosennej. Wyjazdowe 
spotkanie z Siarką Tarnobrzeg, które podopieczni trenera Roberta Pevnika mieli rozegrać w sobotę  
(24 marca), z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych zostało przełożone. Zamiast tego 
dzień wcześniej piłkarze Legionovii rozegrali sparing z pierwszoligową Pogonią Siedlce. 

Nierozegrany mecz z Siarką Tarnobrzeg był już trzecim 
w tej rundzie przełożonym spotkaniem. Do tej pory pił-
karzom Legionovii udało się zagrać tylko jeden raz. Był 
to przegrany 4:2 mecz z Radomiakiem Radom. Zamiast 
ligowych emocji, piłkarze i kibice znów musieli się więc 
zadowolić sparingiem. Wyjazdowe spotkanie z Pogonią 
Siedlce zakończyło się remisem 1:1. Bramkę dla Legio-
novii zdobył Mario Vasilij, wyrównującego gola dla Pogoni 
strzelił natomiast Grzegorz Tomasiewicz. Gra drużyny 
z Parkowej mogła się podobać szczególnie w pierwszej 
połowie, kiedy to Legionovia przeważała i stwarzała sobie 
sytuacje bramkowe. Poza jedną, żadnej z nich nie udało 
jej już wykorzystać. Drugie 45 minut meczu było bardziej 
wyrównane, nie padła w nich też żadna bramka. 

Kolejny ligowy mecz Legionovia KZB Legionowo zagra  
w czwartek (29 marca) o godzinie 16.00. Na swoim boisku 
podejmie Rozwój Katowice. Miejmy nadzieje, że tę kolejkę 
uda się już rozegrać bez żadnych przeszkód.   RAM

Fundacja Active Life przy udziale 
Powiatu Legionowskiego już po 
raz czwarty zorganizowała Bieg 
Zająca. To jedno z najważniejszych 
wydarzeń sportowych na terenie 
powiatu, angażujące i wspierające 
osoby niepełnosprawne.

Tym razem Bieg Zająca zawitał do gmi-
ny Nieporęt. W czwartej edycji imprezy 
wzięło udział niemal 300 osób – bie-
gaczy chorych i niepełnosprawnych, 
zawodników oraz kibiców. Jak zwykle 
główny organizator – Fundacja Active 
Live – oraz współpracujący z nią Powiat 
Legionowski zapewnili uczestnikom moc 
atrakcji. 

Każdy, kto wziął udział w wydarzeniu, 
mógł czuć się wygrany, ponieważ głów-
nym celem była integracja osób niepeł-
nosprawnych ze zdrowymi. Ci ostatni 
wystąpili w roli tzw. zająców, czyli asy-
stentów towarzyszących chorym pod-
czas biegu na 2 km. Drugim punktem 
programu był wyścig na dystansie 5 km. 
Wśród mężczyzn triumfował Tomasz 
Budniak (KB TKKF Promyk Ciechanów), 
a bezkonkurencyjną kobietą tego dnia 
okazała się Kinga Reda (Wieliszew He-
ron Team). Bieg na 10 km jako pierw-
szy ukończył Michał Makowski (Mazovia 
ProActiv). Najszybszą kobietą na tym 
dystansie była Justyna Śliwiak.
 castro
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6 : 2  (1:1)

Legionovia II Legionowo – Inter Warszawa 

Legionovia II: Bartosz Kowalczyk, Jakub Karabin, Bartosz Grzelak, Mikołaj 
Kozioł, Jacek Lewandowski, Konrad Zaklika, Piotr Szymański, Filip Kowalczyk, 
Olaf Martynek, Mateusz Leleno, Przemysław Rybkiewicz.

KLASA A GRUPA: WARSZAWA I 

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Mazur Radzymin 14 39 13 0 1 51-14

2.  Legionovia II Legionowo 14 37 12 1 1 67-19

3.  MKS Hutnik Warszawa 14 30 10 0 4 29-14

4.  ŁKS Łochów 14 27 8 3 3 54-22

5.  Wisła Jabłonna 14 25 8 1 5 45-21

6.  Wicher Kobyłka 14 23 7 2 5 37-23

7.  Wkra Pomiechówek 14 21 7 0 7 32-34

8.  Legion Warszawa 14 20 6 2 6 34-31

9.  SKP Korona Warszawa 14 19 6 1 7 43-58

10.  Huragan II Wołomin 14 16 5 1 8 28-47

11.  AP Marcovia II Marki 14 13 4 1 9 24-57

12.  SRT Halinów 13 9 3 0 10 16-36

13.  AON Rembertów 13 3 1 0 12 21-54

14.  Inter Warszawa 14 3 1 0 13 13-64

1 : 1  (1:1)

Pogoń Siedlce – Legionovia Legionowo 
Legionovia: Mateusz Kochalski (65' Bartosz Kowalczyk)  
– Wojciech Kalinowski (58' Daniel Kutarba), Bartosz Waleńcik,  
Tomasz Wojcinowicz, Maciej Ostrowski – Gracjan Kuśmierek  
(77. Mateusz Leleno, 90' Olaf Martynek ), Luka Janković,  
Klemen Nemanić (58' Konrad Zaklika), Michal Skwarczek  
(85' Filip Kowalczyk), Eryk Więdłocha (75' Przemysław 
Rybkiewicz) – Mario Vasilij (73' Grzegorz Mazurek).

To, co do tej pory nie udaje się pierwszej drużynie 
Legionovii KZB Legionowo, jej rezerwom przyszło 
bez większych problemów. Futboliści nie tylko 
zainaugurowali rundę wiosenną Klasy A, ale jeszcze 
zrobili to bardzo efektownie. Piłkarze Sebastiana 
Dziesiewicza na własnym boisku rozbili warszawski 
Inter aż 6:2. 
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Fundacja Active Life we współpracy z Powiatem Legionowskim 
tworzy solidną markę, która już wkrótce może być rozpoznawalna 

w całym regionie. Głównym atrybutem, obok energii i entuzjazmu 
organizatorów, jest rosnący z edycji na edycję profesjonalizm. 
Bieg Zająca przyciąga zarówno głównych beneficjentów, 
czyli osoby niepełnosprawne, jak i zawodników, którzy 
swoim startem wspierają szlachetny cel. Robert Wróbel

starosta legionowski  
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Progresywna 
czwórka

Coś, co jeszcze kilka lat temu wydawało się mało prawdopodobne,  
stało się chyba faktem. Wygląda bowiem na to, że ProgRock Fest,  
czyli autorski projekt legionowianina Mikołaja Madejaka – realizowany 
wspólnie z MOK-iem, przy wsparciu władz miasta, powiatu  
i województwa – na stałe wpisał się w legionowski kalendarz imprez 
kulturalnych. W piątek i sobotę (16-17 marca) w sali widowiskowej 
ratusza odbyła się jego czwarta edycja. 
– ProgRock Fest to mój autorski pro-
jekt i jest to wypadkowa moich zain-
teresowań i fascynacji muzycznych, 
a z drugiej strony możliwości finan-
sowych. Dobór wykonawców wynika 
więc z jednej strony z tego, na co nas 
stać, a z drugiej z tego, co jest w za-
sięgu. Na pewno są zespoły, które są 
zespołami bardzo znanymi, czy wręcz 
gwiazdami, ale dla nas na dziś są poza 
zasięgiem finansowym – powiedział 
Mikołaj Madejak, organizator festiwa-
lu. Ale trzeba przyznać, że w ramach 
środków, jakimi w tym roku organi-
zatorzy dysponowali, na tegoroczną 

edycję ProgRock Festu udało im się 
zaprosić naprawdę wyjątkowe zespoły.
 
Gwiazdą pierwszego dnia była polska 
grupa Lizard, dowodzona przez chary-
zmatycznego wokalistę Damiana By-
dlińskiego. Zespół istnieje od począt-
ku lat 90. i był jednym z prekursorów 
rocka neoprogresywnego w Polsce. Na 
koniec drugiego dnia zagrał natomiast 
brytyjski Galahad, czyli światowa pierw-
sza liga muzyki progresywnej. Galahad 
istnieje od początku lat 80. i razem z ta-
kimi zespołami jak chociażby Marillion 
był odpowiedzialny za renesans rocka  

progresywnego, którego ze sceny 
zmiotła punkowa rewolta drugiej 
połowy lat 70. – Ten koncert będzie 
wyjątkowy, ponieważ w połowie 
stycznia tego roku była premiera ich 
najnowszej płyty. Ona zostanie za-
grana właśnie podczas koncertu na 
ProgRock Fest w Legionowie. Fajną 
rzeczą tego albumu jest to, że jest 
to koncept album, czyli tak napraw-
dę jeden długi utwór składający się 
z kilku części i on będzie w całości na 
żywo zagrany w Legionowie – mówi 
Mikołaj Madejak. Line up tegorocznej 
edycji festiwalu uzupełniły jeszcze 
grupy proAge, Yesternight, Metus  
i Ryszard Kramarski Project, a więc ze-
społy znane i lubiane w progrockowym 
środowisku. 
 
Nic więc zatem dziwnego, że na legio-
nowski festiwal fani tego rodzaju mu-
zyki przyjeżdżają praktycznie z całego 

kraju. – Jestem w Legiono-

wie pierwszy raz. Myślę, że warto by-
ło tutaj przyjechać i posłuchać takiej 
muzyki, której niestety nie słychać  
w zwykłym komercyjnym radio. Byli-
śmy też na festiwalach w Łodzi i Toru-
niu. To taka nasza tradycja. Nam się 
to bardzo podoba, lubimy ten rodzaj 
muzyki i jeździmy na te imprezy – mó-
wi pani Agata, fanka rocka progresyw-
nego z Białegostoku. – Jesteśmy już 
na trzeciej edycji i bardzo nam się ten 
festiwal podoba. Czekamy na kolejne. 
Jutro też się pojawimy – dodał Mariusz 
z Legionowa. – Wśród osób słuchają-
cych takiej muzyki, czyli klimatów  
z lat 70. i 80., ten festiwal ma już wyro-
bioną renomę. Być może powinien być 
bardziej rozreklamowany w Warszawie, 
bo ludzie dowiadują się o nim tylko z krę-
gów miłośników muzyki progresywnej. 
Gdyby to było szerzej rozpropagowa-
ne wśród ludzi, którzy tej muzyki nie 
słuchają, a być może mogliby zacząć 
to robić, to frekwencja byłaby większa 
– przyznają Paweł i Mariusz, fani prog 
rocka z Ząbek.  
 
Za pomyślność takich 
imprez jak legionowski 
ProgRock Fest kciuki 
trzymają nie tylko fani 
tej muzyki, ale też jej 
wykonawcy. I to nie 
tylko dlatego, że dzięki 
tym festiwalom mają 
miejsce, gdzie mogą 
prezentować swoją 
muzykę. – To ma-
łe festiwale, ale one 
mają bełtać. Mają lu-
dziom pokazywać coś 
więcej niż olbrzymie 

festiwale i spędy, które są raczej spo-
tkaniem celebrytów. Wydaje mi się, że 
to ma pewien sens. To jest taka praca  
u podstaw, ale ona ma swój czas i nie 
jest takim krzykiem w próżnię, który 
nie będzie miał jakichś konsekwencji. 
Bardzo liczę na tego rodzaju festiwale 
– powiedział Damian Bydliński, wokali-
sta Lizard. – Moim zdaniem wspaniałe 
jest to, co mnie zresztą bardzo cieszy, 
że na takich festiwalach jest coraz wię-
cej ludzi. Wspaniałą rzeczą jest to, że 
młodzi ludzie, w dobie muzyki cyfro-
wej, mimo wszystko szukają nowych 
doznań muzycznych. Piękne jest to, że 
to nie umiera, a taka idea jak ta jeszcze 
dodatkowo wspiera jej rozwój – dodaje 
gitarzysta Lizarda Daniel Kurtyka. 
 
Tak więc do zobaczenia za rok w tym 
samym, a może nawet większym gro-
nie! Czekamy też na nowe, oby nie 
mniejsze, wrażenia artystyczne. 

 Rafał Michałowski 

Przez ostatni weekend sala widowiskowa ratusza przeszła swoisty test 
frekwencyjnej wytrzymałości. Wymogła go na niej pierwsza edycja 
festiwalu „Kiedy mnie już nie będzie”, poświęconego twórczości  
Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego i Jeremiego Przybory. 
Chociaż od dawna nie są to nazwiska z pierwszych miejsc list przebojów, 
bilety na imprezę rozeszły się jak ciepłe… zwroteczki.  

Każdy z koncertów oglądało około  
300 osób, czyli o jakieś 40 więcej niż 
liczba dostępnych miejsc siedzących.  
A w Legionowie taka sytuacja zdarza 
się dość rzadko. – Mam nadzieję, że to 
będzie inauguracja i że z każdym rokiem 
będziemy mieli mnóstwo wspaniałych 

doznań. Wczoraj 
wystąpiła 
Hania Ba-

naszak  
 

– znakomity koncert, bardzo muzyczny, 
jak to u pani Banaszak. A dzisiaj bar-
dziej poetycki, bardziej spokojny, inny 
w nastroju – zapowiedział niedzielny 
występ Zenon Durka, dyr. Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Legionowie.  

Drugiego dnia festiwalu tekstami troj-
ga jego bohaterów poczęstowała pu-
bliczność Magda Umer. Do Legionowa 
przyjechała tylko w towarzystwie pia-
nisty Wojciecha Borkowskiego, z któ-
rym koncertuje już od trzech dekad. 

– Ja śpiewam i piosenki 
Agnieszki, i piosenki Jere-
miego Przybory, i piosenki 
Wojtka, więc właściwie 
tylko dodam dzisiejszego 
wieczoru kilka piosenek, 
które wykonywałam, kiedy 
byłam młodą dziewczyną  
i śpiewałam w klubie stu-
denckim „Stodoła”. To jest 
mój repertuar od lat. Nie 
tylko mój w sensie wyko-
nawstwa, ale który wielbię 
i którym staram się przez 
pół wieku zarażać młodsze 
pokolenia – mówi artystka.

Szczęśliwie dla polskiej kultury na ten 
poetycki wirus nie wynaleziono dotąd 
lekarstwa. Co oznacza, że wciąż są 
ludzie, którzy noszą go głęboko w so-
bie. I tak już chyba pozostanie, bo to 
muzyczne perły, którym upływ czasu 
jest niestraszny. Zdaniem Magdy Umer 
sekret tkwi w ich pięknie, nieprzemija-
jącej mądrości i urodzie. – Ja zawsze 
odpowiadam na to pytanie, bo niejeden 
mi je zadaje, że te piosenki – w przeci-
wieństwie do mnie – się nie starzeją, 
że one są wiecznie młode. Jak choćby 
tytułowy utwór imprezy, autorstwa 
Agnieszki Osieckiej i Seweryna Kra-
jewskiego. Wokalistka przypomniała 
go sobie po ponad 30 latach i wykonała 
specjalnie dla legionowskiej publicz-
ności. W swoim charakterystycznym, 
uwielbianym przez fanów stylu – intym-

nie i czarująco. 

Dla bohaterki wie-
czoru niedzielny kon-
cert był kolejną oka-
zją do przekazania 
poetyckiego dorobku 

trojga jej zmarłych przyjaciół. Pomiędzy  
kolejnymi utworami sporo opowiadała  
o okolicznościach ich powstania. I jeśli 
coś w tym miłym wieczorze mogłaby 
zmienić, to tylko wielkość… sali wido-
wiskowej ratusza. – Dla mnie jest ona 
trzy razy za duża. Ja jestem kameralną 
osobą, na przykład w Warszawie lubię 
śpiewać w Kalinowym Sercu, gdzie jest 

90 osób. Lubię czuć publiczność, ale 
nie lubię jej widzieć – przyznaje Magda 
Umer. Bywa i tak. Najważniejsze, że 
ludzie wciąż chcą pięknych piosenek 
słuchać. Szczególnie, jak podczas legio-
nowskiego festiwalu, w tak znakomitym 
wykonaniu.  

 Waldek Siwczyński

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych

wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny

i wiarą w sens życia.

Pogody w sercu i radości płynącej z faktu

Zmartwychwstania Pańskiego

oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób

Życzy

Irena Bogucka

Prezes Zarządu KZB Legionowo Sp. z o.o. 

wraz z Pracownikami

O G Ł O S Z E N I E

                     Te piosenki, w przeciwieństwie  
do mnie, się nie starzeją i są  

wiecznie młode
Magda Umer

Popyt na dobre słowo


