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Swój rajd na podwójnym gazie zakończył w rowie na poboczu drogi.  
54-letni Andrzej K. nie dość, że kierował w stanie nietrzeźwości, to w dodatku 
zaproponował policjantom łapówkę. Za swoje czyny odpowie teraz przed 
sądem. Grozi mu do 10 lat więzienia. 

W ubiegłym tygodniu seroccy policjan-
ci otrzymali zgłoszenie o kolizji pojazdu  
w Ludwinowie Dębskim. Gdy dotarli we 
wskazane miejsce, w rowie na poboczu 
drogi zauważyli osobowego peugeota.  
W środku pojazdu nie było jednak nikogo. 
– Okoliczności zdarzenia wzbudzały podej-
rzenia policjantów, że kierujący porzuco-
nym w rowie pojazdem w chwili zdarzenia 
mógł być nietrzeźwy. W pewnym momen-
cie do mundurowych podszedł 54-letni An-
drzej K. i podczas rozmowy z policjantami 
na przemian przyznawał się, że to właśnie 
on wjechał samochodem do rowu, by za 
chwilę zaprzeczyć, wskazując jako winnego 
swojego kolegę, którego personaliów nie 
zna – relacjonuje rzecznik KPP w Legiono-
wie podkom. Jarosław Florczak. 
 
Policjanci wyczuli od mężczyzny silną woń 
alkoholu. Na miejsce zdarzenia przyjechał 

patrol z legionowskiej drogówki. Munduro-
wi mieli podejrzenia, że to jednak Andrzej 
K. jechał peugeotem na „podwójnym ga-
zie” i zakończył jazdę w rowie. Opowiada-
na przez niego historyjka o koledze, który 
miał prowadzić auto, od razu wydała im się 
zmyślona. – Na miejsce przyjechała grupa 
dochodzeniowo-śledcza z technikiem kry-
minalistyki, aby procesowo zabez-
pieczyć ślady na miejscu zdarzenia. 
Policjanci przewieźli Andrzeja K. do 
legionowskiej komendy na bada-
nie alkomatem. Podczas kontroli 
stanu trzeźwości mężczyzny poli-
cjanci usłyszeli od niego propozycję 
korupcyjną. Andrzej K. obiecywał 
im tyle pieniędzy, ile potrzeba, że-
by tylko nie przeprowadzali badania 
jego stanu trzeźwości. Nie reago-
wał na ostrzeżenia policjantów, 
aby zaprzestał swoich propozycji, 

ponieważ to, co robi, jest przestępstwem 
– informuje kom. Florczak.
  
Policjanci zatrzymali 54-latka. Alkomat 
wykazał u niego ponad 3 promile alkoholu  
w wydychanym powietrzu. Andrzej K. trafił 
do policyjnego aresztu. Po dwóch dniach, 
kiedy już wytrzeźwiał, w Prokuraturze Rejo-
nowej w Legionowie usłyszał zarzut prowa-
dzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz 
złożenia obietnicy korupcyjnej policjantom. 
Grozi mu do 10 lat więzienia.
 KG 

Do zatrzymania doszło w ubiegły wtorek  
(6 marca) tuż przed godz. 20.00. Patrolu-
jąc Al. Legionów, policjanci z legionowskiej 
drogówki zauważyli pojazd, którego spo-
sób jazdy wskazywał, że kierujący może 
być pod wpływem alkoholu. – Funkcjona-
riusze zatrzymali kierowcę do kontroli dro-

gowej. W trakcie rozmowy z kierującym 
mundurowi wyczuli od niego wyraźną 
woń alkoholu. Okazało się, że mężczy-

zna jest nietrzeźwy. Badanie jego stanu 
trzeźwości wykazało ponad 2,5 promila al-
koholu w organizmie – relacjonuje rzecznik 
KPP w Legionowie kom. Jarosław Florczak. 
Policjanci zatrzymali 24-letniego Nazariego 
B. i odebrali mu prawo jazdy. Mężczyzna 
trafił do policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu 

usłyszał zarzut kierowania pojazdem  
w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo 
grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Legionowscy policjanci apelują do wszyst-
kich kierowców o rozsądek. Piłeś? Nie jedź! 
Nie ryzykuj, bo taka podróż może zakoń-
czyć się tragedią.
 
 KG

Na kata trzeba bata
Alkohol, awantury, przemoc fizyczna i psychiczna – to wciąż 
niepokojąco częsty obraz polskich domów. Ostatnio legionowscy 
policjanci przerwali gehennę jednej z kobiet i zatrzymali jej męża, 
który nie dawał jej spokojnie żyć. 59-letni Grzegorz S. nadużywał 
alkoholu i znęcał się nad swoją żoną. 

– Śledczy z legionowskiej komendy 
prowadzili postępowanie w sprawie 
podejrzeń o psychiczne znęcanie się 
Grzegorza S. nad mieszkającą razem 
z nim żoną. Kobieta złożyła zawia-

domienie, że jest ofiarą przemocy 
domowej. Jako sprawcę wskazała 
swojego 59-letniego męża, który 
nadużywał alkoholu i robił jej kar-
czemne awantury, podczas których 

używając wulgaryzmów wyzywał ją, 
poniżał i obrażał – informuje rzecznik 
legionowskiej policji kom. Jarosław 
Florczak. Rodzinie została założona 
Niebieska Karta. Sytuacji bacznie 
przyglądał się dzielnicowy. W tym 
samym czasie śledczy analizowali 
wszystkie napływające do nich infor-
macje. Mimo ciągłych apeli Grzegorz 
S. nie zmieniał swojego zachowania. 
W końcu dramatowi trzeba było po-
wiedzieć „dość!”. 

W poniedziałek (5 marca) policjanci 
w mieszkaniu w Legionowie zatrzy-
mali 59-latka. Jak informuje kom. 
Florczak, mężczyzna miał ponad dwa 
promile alkoholu w wydychanym po-
wietrzu i trafił do policyjnej celi. Po 
wytrzeźwieniu, w Prokuraturze Rejo-
nowej w Legionowie usłyszał zarzut 
psychicznego znęcania się nad żoną. 
– Dodatkowo prokurator zastosował 
wobec niego policyjny dozór, nakaz 
opuszczenia mieszkania i zakaz 
kontaktowania się z pokrzywdzoną 
– podsumowuje rzecznik legionow-
skiej policji. Grzegorzowi S. grozi do 
5 lat pozbawienia wolności.

 KG

We wtorek (6 marca) po godzinie 6.00 rano na parkingu 
przy Centrum Komunikacyjnym w Legionowie 
patrol straży miejskiej zauważył na jednym z miejsc 
postojowych rozlany olej silnikowy. 

Strażnicy zabezpieczyli miejsce, a o pomoc w neutralizacji wycie-
ku poprosili straż pożarną. Zastęp z JRG Legionowo, przy użyciu 
substancji pochłaniającej (sorbent), zneutralizował oleistą ciecz,  
a następnie zmiótł z jezdni powstały w wyniku procesu chemiczne-
go piasek. Tym samym zagrożenie zostało usunięte. 
 Zig/info Straż Miejska Legionowo

Od kominka do pożaru

W czwartek (8 marca) o godzinie 21.13 do straży pożarnej wpłynęło 
zgłoszenie o pożarze w domu jednorodzinnym znajdującym się przy 
ulicy Piastowskiej w Legionowie. Na miejsce udały się trzy zastępy 
strażaków oraz ekipa pogotowia energetycznego.

Pierwsi na miejsce pożaru dojechali strażacy z JRG Legionowo. Ogniem by-
ło objęte poddasze budynku. Pożar powstał najprawdopodobniej od kominka 
zlokalizowanego na pierwszym piętrze domu. Do płonącego budynku strażacy 
weszli w aparatach ochrony dróg oddechowych. Natychmiast podali prąd wody 
w natarciu na tlące się deski stropowe i ocieplenie wykonanie z trocin. 
 
Po ugaszeniu pożaru przystąpiono do prac rozbiórkowych obudowy kominka, wycię-
cia nadpalonych desek wokół komina i wyniesienia ich na zewnątrz, gdzie zostały po-
nownie przelane wodą. Miejsce pożaru sprawdzono również kamerą termowizyjną.
 
Na miejscu działały zastępy z JRG Legionowo, OSP Jabłonna i OSP Legionowo.

 MK/zig

Jędrek z mocną głową Tydzień
na sygnale

WIELISZEW Dzwon na skrzyżowaniu 
Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w czwar-
tek (8 marca) na skrzyżowaniu ulic Modlińskiej i Przedpeł-
skiego w Wieliszewie. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
Policjanci zostali poinformowani o kolizji około godziny 15.30. 
Jak udało im się ustalić na miejscu, 62-letni kierowca renault 
na skrzyżowaniu ulic Modlińskiej i Przedpełskiego nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającemu volkswagenowi, 
którym poruszał się 72-latek i doprowadził do zderzenia. Na 
szczęście nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. 62-letni 
kierowca renault został ukarany mandatem.
 KG/MK

Nie olali sprawy

Nawet 2,5 promila nie przeszkodziło mu w tym, by wsiadł za kierownicę. 
24-letni kierowca forda, Nazarii B., kompletnie pijany wpadł w ręce 
policjantów. Teraz grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.

Pijak zaparkował w pace
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Serdecznie zapraszamy na dyżur radnego
w dniu 19 marca 2018 r. 

Kazimierz Zieliński 
w godzinach od 15:00 do 16:30

Urząd Miasta, pokój 4.02, III piętro

O G Ł O S Z E N I E

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

Zarzut pod adresem mandatu

W lutym Rada Miasta Legionowo zleciła komisji rewizyjnej 
wzięcie pod lupę mandatów Leszka Smuniewskiego  
i Agnieszki Borkowskiej. Ta zaś, chcąc nie chcąc, musiała 
zająć się sprawą. I tak też uczyniła, ten drażliwy temat 
biorąc na warsztat w miniony piątek. Jej członkowie do 
wygaszania mandatów specjalnie się jednak nie palili.
Jeśli chodzi o Leszka Smuniew-
skiego, wszystko zaczęło się 
na styczniowej sesji, od po-
zyskanej w jej trakcie „ustnej 
informacji od prezydenta” do-
tyczącej miejsca zamieszkania 
niebędącego obecnie w żadnym 
klubie radnego. Nim komisja 
na dobre ruszyła z miejsca, 
właściciel mandatu zakwestio-
nował wiarygodność źródła 
„przecieku”. – Pan prezydent 
na tej sesji nie poinformował, 
że nie zamieszkuję, tylko po-
informował, cytuję, „niedaw-
no dowiedziałem się, że pan 
radny od lat nie zamieszkuje,  
w związku z tym nielegalnie 
bierze dietę radnego i właściwie 
nie wiem, w jakiej formule tu się 
wypowiada”. I jeszcze później 
dopowiedział: „Dawno temu 

stracił mandat radnego, bo tu 
nie mieszka. Nie wiedziałem  
o tym, ale przyszli mieszkańcy 
i zwrócili mi na to uwagę”. Czyli 
tak naprawdę pan prezydent 
nie poinformował, tylko poinfor-
mował, że przyszli mieszkańcy 
i mu o tym powiedzieli – kluczył 
Leszek Smuniewski. I dodał:  
– Panie przewodniczący, sam 
pan wspomniał chwilę temu, że 
komisja pracuje na dokumen-
tach. Chciałbym tylko zauwa-
żyć, że cała ta moja sprawa… nie 
ma dokumentu, który wszczy-
nałby tą sprawę. Więc trochę tu-
taj nie ma spójności, jeśli chodzi  
o podejście do tego tematu.   

Animuszu komisji strażak jed-
nak nie zgasił. Bo miejscy „rewi-
zjoniści” sytuację oceniają zgoła 

inaczej. I szybko dali temu wy-
raz. – Rzeczywiście, jako komi-
sja rewizyjna nie posiadamy do-
kumentu, który by obligował nas 
do zajęcia się sprawą, o której  
w tym momencie rozmawiamy. 
Natomiast na poprzedniej sesji, 
na której pana nie było, przewod-
niczący Janusz Klejment zwrócił 
uwagę na to, że sprawą powinna 
się zająć komisja rewizyjna, dla-
tego że wypowiedź prezydenta 
jest traktowana jako wniosek 
formalny. Stąd w ogóle cała sy-
tuacja, że się dzisiaj tu spoty-
kamy – wyjaśnił Adam Aksamit  
z Porozumienia Prezydenckiego. 

Gdy już rozstrzygnięto tę kwe-
stię, szef komisji spytał, ile cza-
su radny potrzebuje na pisemne 
wyjaśnienia w temacie swego 
adresu. I zaproponował mu ty-
dzień. To z kolei wzbudziło sprze-
ciw przysłuchującego się obra-
dom miejskiego radnego PiS-u. 
– Na komisji rewizyjnej, która 
dotyczyła wygaszenia mandatu 
prezydenta miasta, nie słysza-

łem, żeby zgłaszający wniosek 
o udzielenie przez prezydenta 
wyjaśnień pisemnych podał 
termin, w jakim prezydent ma 
takowe wyjaśnienia przedsta-
wić – wytykał kolegom Andrzej 
Kalinowski. Ale szybko wyszło na 
jaw, że koalicyjnej zmowy szuka 
nie tu, gdzie trzeba. – Składałem 
ten wniosek i rzeczywiście nie po-
dałem terminu wiążącego prezy-
denta, natomiast w późniejszej 
informacji dotyczącej prośby 
o pisemne złożenie wyjaśnień 
prezydent został zobligowany 
terminem przez przewodni-
czącego komisji rewizyjnej. To 
wynikało z mojego błędu mery-
torycznego – przyznał się Adam 
Aksamit. 

Kiedy wydawało się, że proce-
duralnych zastrzeżeń więcej 
nie będzie, głos znów zabrał 
Andrzej Kalinowski. Tym razem 
na temat ekspertyzy prawnej,  
o którą w przypadku prezydenta 
komisja poprosiła, teraz nato-
miast nie miała takiego zamiaru. 

I jeszcze raz okazało się, że nie 
chodzi o polityczny spisek, lecz 
rzeczowe podejście do problemu. 
– Żadna opinia prawna, panie 
Kalinowski, nie wniosłaby nam 
materiałów źródłowych stwier-
dzających, gdzie faktycznie pan 
radny zamieszkuje – stwierdził 
Kazimierz Zieliński, przewod-
niczący komisji rewizyjnej 
(PP). – Jest lekka różnica rangi 
między mandatem prezydenta  
a mandatem radnego. To dwie 
zupełnie różne funkcje. Po dru-
gie, uważam, że w tym momen-
cie, na tym etapie wyjaśnienia 
pisemne pana Smuniewskiego 
w zupełności nam wystarczą  
– dodał Adam Aksamit. 

Sam radny od ich złożenia się 
nie odżegnywał. – Ja jestem 
oczywiście gotowy wyjaśnie-
nia przedstawić. Nie wiem, czy 
będzie to 7 dni, natomiast będę 
starał się zrobić to możliwie jak 
najwcześniej – obiecywał Leszek 
Smuniewski. To od treści owych 
wyjaśnień zależy, czy radny 

mandat straci, czy go zachowa. 
– Jeżeli komisja, po otrzymaniu 
takiego stanowiska pana radne-
go Smuniewskiego, stwierdzi, 
że zachodzą jakieś przesłanki, 
że pan radny nie zamieszkuje 
na terenie Legionowa, wte-
dy podejmiemy dalsze prace  
w tym kierunku – zapowiedział 
przewodniczący Zieliński. 

Na piątkowym posiedzeniu 
miejska komisja rewizyjna 
zajęła się też drugą, podobną 
sprawą. Tym razem związaną 
ze złożonym przez pewnego 
mieszkańca stolicy wnioskiem 
o wygaśnięcie mandatu radnej 
Agnieszki Borkowskiej. Zobli-
gowano ją do pisemnego usto-
sunkowania się do rzekomego 
konfliktu interesów pomię-
dzy pełnieniem funkcji radnej  
a byciem wiceprezesem SMLW. 
Na prośbę komisji opinię w tej 
sprawie przygotują również 
urzędowi prawnicy.

 Waldek Siwczyński

Miasto z dużą kasą
Gmina Legionowo otrzymała bardzo 
wysoką ocenę pre-ratingową. Oznacza 
to, że na poziomie inwestycyjnym 
Legionowo znajduje się wśród zaledwie 
12 procent gmin w całej Polsce. Także 
aktualny dług i wskaźnik zadłużenia 
ma jeden z najniższych wśród 
porównywalnych samorządów na 
Mazowszu.

Pod koniec lutego gmina Legionowo miała 
24 mln zł ulokowane na rachunkach banko-
wych oraz ponad 12 mln zł środków niezalo-
kowanych, przeznaczonych między innymi na 
wcześniejszy wykup obligacji i bieżące wydatki. 
W marcu na lokatach gmina miała odłożone już 
31,2 mln zł. – Takie środki na lokatach dają nam 
gwarancję na przykład sfinalizowania rozpoczę-
tych inwestycji czy też możliwość inicjowania in-
westycji dofinansowanych ze środków zewnętrz-
nych. Wolne pieniądze dają nam też swobodę 
inwestycyjną i będą służyły również jako wkład 

własny, konieczny przy inwestycjach z udziałem 
środków zewnętrznych. Dają nam także możli-
wość wcześniejszego wykupu obligacji – mówi 
prezydent Roman Smogorzewski.

Aktualny wskaźnik zadłużenia Legionowa 
wynosi jedynie 3,76 proc. przy maksymal-
nym dopuszczalnym określonym na poziomie  
14,03 proc. Dla porównania, wskaźnik zadłuże-
nia Nowego Dworu Mazowieckiego to 6,98 proc. 
przy maksymalnym 8,25 proc., a Wołomina  
6,03 proc. przy dopuszczalnym zadłużeniu 
na poziomie zaledwie 8,42 proc. Zadłużona 
na ponad 10 mln zł gmina Jabłonna osiągnęła 
wskaźnik w wysokości 3,35 proc., ale jest bliska 
maksymalnego, wynoszącego w jej przypadku 
7,98 proc. 

Nie dziwi zatem wysoka ocena pre-ratingowa 
Legionowa – zaledwie 319 z 2792 krajowych 
gmin posiada ocenę równą lub wyższą od osią-
gniętej przez legionowski samorząd. 
 AnKa
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– Byłam nieco zdziwiona, kiedy 
zobaczyłam, że przyszedł po 
mnie mężczyzna. Myślałam, że 
skoro jestem kobietą, to będzie 
masowała mnie kobieta. Pomy-
ślałam: jesteś przewrażliwiona, 
przecież to jego zawód. No i po-
szłam. Nie wiedziałam jednak, że 
sprawa będzie miała taki obrót – 
opowiada mi przy kawie Kamila 
(imię zmienione), która pewne-
go dnia wybrała się na masaż 
do okolicznego SPA. Atrakcyjna 
dziewczyna, która wchodząc do 
lokalu, od razu przykuwa uwa-
gę mężczyzn, była na masażu 
pierwszy raz. Jak mówi, to był 
prezent, który dostała od brata 
na 23 urodziny. 

– Byłam kompletnie zielona. Nie 
wiedziałam, jak taki zabieg wy-
gląda – to był peeling plus masaż 
całego ciała. Masażysta kazał mi 
pozbyć się szlafroka i położyć na 
brzuchu. Byłam w samych papie-
rowych stringach, bo takie coś mi 
dano na wejściu. Myślałam, że on 

nie będzie peelingował ani ma-
sował moich piersi, że zostaną 
przykryte ręcznikiem. Jednak 
pomyliłam się. Nie było to nachal-
ne obmacywanie, tylko taki sam 
ruch jak na nodze czy ręce. Nie 
wiedziałam, czy tak to wygląda 
w SPA i ja się nie znam. Tłuma-
czyłam sobie, że taki człowiek nie 
ryzykowałby utraty pracy, żeby 
podotykać moich piersi – tłuma-
czy Kamila. Dziewczyna wyzna-
je, że kiedy wyszła z gabinetu, 
czuła obrzydzenie. Masażysta 
nie tylko nie ominął jej piersi, ale 
także nie zachował ostrożności 
przy masażu ud. – Masował mi 
nogi tak, że czułam jego palce 
przy najbardziej intymnym miej-
scu. Nie sądzę, że tak postępują 
profesjonaliści. Sama nie wiem, 
dlaczego się na niego nie wydar-
łam. Po prostu leżałam jak ska-
mieniała – żali się dziewczyna. 

Zadzwoniłam do recepcji SPA, 
w którym wątpliwą przyjem-
ność przebywania miała Kami-

la. Zapytałam, czy masażysta 
wykonuje także masaż piersi. 
Odpowiedź była oczywiście 
jednoznaczna: nic takiego nie 
miało prawa się wydarzyć... 
Tego samego zdania jest jedna  
z cenionych masażystek pracują-
ca na terenie powiatu legionow-
skiego. – Takie zachowanie jest 
niedopuszczalne. Masażysta ma 
zapewnić komfort swojej klientce 
i nie ma tutaj mowy o żadnym 
dotykaniu piersi czy zahaczaniu  
o miejsca intymne. Masaż re-
laksacyjny lub sportowy to nie 
są masaże erotyczne czy tan-
tryczne. Piersi w trakcie masażu 
powinny być cały czas zakryte 
ręcznikiem. Masażysta może 
tylko masować nam górę klatki 
piersiowej i nie ma prawa wkra-
czać na same piersi czy sutki.  
 
Zanim przystąpiłam do napisa-
nia tego artykułu, postanowiłam 
sprawdzić, czy takie incydenty 
zdarzają się często. Ku mojemu 
zdziwieniu, wiele, nawet znajo-

mych mi kobiet, 
znalazło się  
w podobnej sy-
tuacji. Nie tylko  
w SPA, ale także u fizjoterapeu-
tów. – Wybrałam się do niego, bo 
miałam bardzo pospinany kark. 
Wiadomo, stres, praca siedząca. 
Owszem, wyszłam bez sztywnie-
nia karku. Nie wiem tylko, chole-
ra, dlaczego ten „fizjo” uparł się 
tak na moje pośladki? Uznał, że 
mam tam jakieś spięcia?! Gdy 
próbował mi je rozluźnić, sięgał 
po moją nogę od wewnątrz, 
dziwnym trafem zachodząc 
palcami w okolice mojej „joni” 
– opowiada mi trochę żartem 
Ola. Jak mówi, choć była lekko w 
szoku, to po wyjściu z gabinetu 
tylko się śmiała. – Co mam te-
raz zrobić? Iść z tym na policję? 
Przecież by mnie wyśmiali. Wiele 
osób pewnie będzie sobie szydzić 
ze mnie, że mogłam go ochrza-
nić i wyjść. Tylko, że ja wiem, jak 
te osoby zachowują się w takich 
sytuacjach. Wykręciłby kota ogo-

nem i zrobił ze mnie kretynkę.  
W końcu centralnie mnie tam nie 
dotknął, więc niby jest czysty, 
nie? Na pewno już do niego nie 
wrócę – zarzeka się Ola.
 
Jak widać, gabinety masażu 
skrywają przeróżne tajemni-
ce. Są bowiem też kobiety (albo 
mężczyźni), które pragną, aby 
masażysta wykroczył nieco po-
za „obszar obowiązkowy”. – Ja 
wiem, że my, masażyści, z góry 
jesteśmy uznawani za zboczeń-
ców. Szkoda tylko, że nikt nie po-
myśli, ile jest takich kobiet, które 
mogłyby być moimi matkami,  
a może nawet babciami, zaleca-
jących się do nas i proszących, 
by je tam „mocnej wymasować”. 
I gdzie ja mam wtedy z tym 
pójść? Wiadomo, nie przyjmuję 
takich kobiet na następne wizyty, 
ale uraz gdzieś tam zostaje do 
następnych klientek – żali się 

znajomy, który na co dzień pra-
cuje w jednym z warszawskich 
gabinetów masażu i rehabilitacji. 
 
Jeśli potrzebujemy tego typu 
zabiegu, nie musimy z niego 
rezygnować w obawie przed 
nadużyciami masażysty lub 
fizjoterapeuty. Warto pamię-
tać, że jest wielu profesjonali-
stów, którzy nie pozwolą sobie 
na intymną poufałość. Należy 
jednak sprawdzić, z kim mamy 
do czynienia, zasięgnąć opinii 
wśród zaufanych osób. Jeśli je-
steś kobietą, możesz po prostu 
rezerwując termin, zaznaczyć, 
że życzysz sobie, aby obsłu-
giwała cię kobieta. Unikniesz 
w ten sposób skrępowania  
i nerwów. Bo przecież masaż 
ma odprężyć, a nie narazić na 
dodatkowy stres.

 KejT

Mając świadomość, że całkiem wyeli-
minować takich przypadków się nie 
da, spółdzielczy radni zwrócili uwagę 
na rosnącą skalę zjawiska. – Dyspo-
nujemy informacjami na temat za-
dłużeń powyżej 2 tys. zł, ale są też 
takie przekraczające 50 tysięcy. To 
ogromne kwoty – potwierdza Da-
nuta Ulkie, przewodnicząca Rady 
Osiedla Sobieskiego. Ponieważ spół-
dzielnia stanowi jeden ekonomiczny 
organizm, życie na koszt sąsiadów 
ma swoje konsekwencje. Dlatego 
członkowie rady zawsze starali się 
pomóc dłużnikom stanąć na nogi, 
osiągając w tym przez lata dużą 
biegłość. Zaczynali od zapraszania 
ich na swe comiesięczne spotkania. 
– Wtedy mieliśmy szansę poznania 
sytuacji ekonomicznej danej rodzi-
ny i trudności, z jakimi się zmaga. 
Używaliśmy wszystkich możliwych 
środków, ażeby tym ludziom po-
móc – wspomina przewodnicząca. 

Zdarzało się, że radni odwiedzali ich 
zakłady pracy lub organizowali do-
broczynne kwesty czy loterie fanto-
we. I to działało!

Dziś takie akcje to już przeszłość. 
Zapisy Ustawy o ochronie danych 
osobowych sprawiły, że informacje 
o dłużnikach stały się tematem tabu. 
Tymczasem na osiedlu Sobieskiego 
samym tylko lokatorom tzw. setek 
uzbierało się aż ćwierć miliona długu. 
– Inne budynki oczywiście też mają 
zadłużenie. Ale jak byście państwo 
dostali dane dotyczące ich wszyst-
kich, to byłoby tego po prostu naraz 
za dużo – tłumaczyła w pierwszy 
poniedziałek marca Monika Osiń-
ska-Gołaś, kierownik adm. os. So-
bieskiego.

Tak czy inaczej, prośbą lub groźbą  
z zaległościami czynszowymi wal-
czyć teraz o wiele trudniej. Co nie 

oznacza, że radni z osiedla Sobie-
skiego zamierzają się poddać. Ich 
zdaniem sensowny byłby powrót do 
wywieszania na klatkach schodowych 
stanu zadłużenia całego budynku.  
– Widząc, jakie jest, choć u mnie  
w bloku było akurat małe, mieszkańcy 
pytali mnie: „Kto to może nie płacić?”. 
Ludzie na to zwracają uwagę, więc 
wydaje mi się, że to byłby dobry spo-
sób – mówiła na spotkaniu Danuta 
Ulkie. I dodała: – Istnieje też u nas 
przecież dobrze funkcjonująca opie-
ka społeczna. Można z niej skorzy-
stać i dostać jakieś dofinansowanie. 
No ale trzeba tam pójść, zapytać się 
i dołożyć wszelkich starań, aby to za-
dłużenie uległo zmniejszeniu. 

Jeśli chodzi o czynszowy „debet” 
wszystkich mieszkańców SMLW,  
aktualnie wynosi on blisko 4 mln zł.  
 
 Wonder

Zbyt wiele zysku 
z ucisku 
Wydaje ci się, że sesja SPA to chwila relaksu i czas na odprężenie?  
Cóż, bywa zupełnie odwrotnie... Przekonała się o tym nasza czytelniczka, 
która skorzystała z usług jednego z hotelowych SPA na terenie powiatu 
legionowskiego. Niestety, okazuje się, że do seksualnych nadużyć  
w gabinetach masażu dochodzi częściej, niż się spodziewamy.

Radni już bezradni
Swe marcowe spotkanie radni z osiedla Sobieskiego poświęcili 

głównie kwestii zadłużenia mieszkańców. Ale w odróżnieniu 
od lat ubiegłych, zamiast spróbować pomóc sąsiadom 

wyjść z kłopotów, teraz mogli sobie jedynie  
o tym... pogadać. 

Organizatorzy VII Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo 
i Powiatu Legionowskiego zapraszają do udziału w konferencji 
„Partnerstwo i relacje rodzinne osób z zespołem Aspergera  
i neurotypowych”, która odbędzie się 25 marca w legionowskiej Arenie.

W trakcie konferencji zostanie poruszona problematyka identyfikacji seksualnej 
osób z zespołem Aspergera, ich funkcjonowania w związkach partnerskich oraz 
trudnościach w relacjach rodzinnych. Prelegentami będą dr Peter Schmidt z Nie-
miec oraz jego małżonka Martina. 

Peter Schmidt dopiero w wieku 40 lat dowiedział się o tym, że cierpi na zespół 
Aspergera. Jego spotkania z pedagogami, psychologami szkolnymi, terapeutami 
i rodzicami osób cierpiących na zaburzenia ze spektrum autyzmu wywierają na 
słuchaczach ogromne wrażenie. Wielokrotnie bywał też w Polsce, dając serie 
wykładów. Swoje problemy, przygody i przemyślenia w barwny oraz dowcip-
ny sposób opisał w książkach „Chłopiec z Saturna” i „Kaktus na Walentynki”.  
W Legionowie będzie gościł po raz drugi.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Chętnych proszeni są o rejestrację telefo-
niczną pod numerem 22 732 01 82.  red.

W związku z chorobą
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Ponad 100 zgłoszeń wpłynęło  
już na skrzynkę mailową UM  
w ramach akcji „Zgłoś kopciucha”. 
Jak zapewniają urzędnicy  
z EKOpatrolu, wszystkie informacje 
są dokładnie weryfikowane,  
a raporty z kontroli publikowane  
na stronie internetowej ratusza.
Od kilku tygodni legionowscy urzędnicy 
zachęcają do anonimowego zgłasza-
nia kopcących nieruchomości. Jest to 
kolejny etap walki miasta ze smogiem. 
Anonimowe zgłoszenie, wysłane po-
przez formularz na stronie internetowej 
www.legionowo.pl, trafia bezpośrednio 
na skrzynkę mailową straży miejskiej  
i EKOpatrolu.  – Otrzymujemy zgłoszenia 
nie tylko z Legionowa, ale także z innych 
miejscowości: Chotomowa, Łajsk, Ja-
błonny. Niestety, możemy interweniować 
tylko na terenie naszego miasta – mówi 
Adam Nadworski, zastępca komendanta 
Straży Miejskiej w Legionowie.

Zazwyczaj zgłoszenia dotyczą czarnego, 
kłębiącego dymu wydobywającego się 
z kominów. Po przyjeździe na miejsce 
najczęściej okazuje się, że budynek jest 
opalany węglem i drewnem.

„Kłębiący i opadający do ziemi dym. Przez 
tego kopciucha nie da się nawet wyjść na 
zewnątrz, a o otwarciu okna przez cały 
dzień można zapomnieć…” – zgłasza 
mieszkaniec. Ekopatrol przeprowadził 
kontrolę. Budynek ogrzewany gazem, 
węglem i drewnem. Na wiosnę właściciel 
ma zlikwidować piec węglowy.

„Czarny dym, okropny zapach. Palenie 
śmieci lub opon. Nie wiem za bardzo, co 
to za zapach, ale cuchnie jak zawsze wie-

czorem przechodzę tamtędy” – tu także 
kontrola przebiegła bez uwag. Budynek 
opalany był węglem i drewnem.

„Dym od ciemno szarego do czarnego, 
duszący, często śmierdzi, a z obserwacji 
wynika, że palą odpadami z budowy, pa-
letami składowanymi na podwórku oraz 
złej jakości węglem i mokrym drzewem” 
– kontrola EKOpatrolu bez uwag. Budy-
nek opalany węglem i drewnem.

I tak w większości przypadków. Na 
przeszło 100 zgłoszeń, tylko w jednym 
przypadku – na ul. Bałtyckiej, ujawniono 
spalanie odpadów. Właściciel nierucho-
mości odmówił przyjęcia mandatu, dla-
tego wystawiony został wniosek do sądu.

W przypadkach opalania węglem i drew-
nem, EKOpatrol informuje o możliwości 
wymiany pieca, przypomina też o tym, 
jak istotna jest wilgotność drewna i nie 
ma możliwości innej interwencji. – Nie ma 
norm na paliwa stałe, nawet jeśli miesz-
kańcy palą słabej jakości węglem, nie 
mamy możliwości zakazania im tego. Mo-
żemy tylko uświadamiać problem i zachę-
cać do zmiany źródła ogrzewania. Dzięki 
zgłoszeniom mieszkańców w pierwszej 
kolejności informujemy o możliwości wy-
miany pieców węglowych tych, którzy są 
postrzegani jako najbardziej uciążliwi dla 
otoczenia. Ale i tak odwiedzimy każ-
dy dom w Legionowie – mówi 
Marcin Galoch z EKOpatrolu.

Zatruwające życie i powietrze 
nieruchomości można zgłaszać 
na stronie https://legionowo.pl/
pl/nie-truj-daj-oddychac-/zglos-
-kopciucha. 
 AnKa

Dopóki gmina Jabłonna nie miała czujników jakości powietrza, 
jej mieszkańcy chętnie wytykali, że to Legionowo ich truje. 
Brak jakichkolwiek danych dotyczących wysokiego poziomu 
zanieczyszczeń powodował, że władze gminy, poza obietnicami,  
nie robiły w tym temacie nic. Podczas gdy Legionowo informowało  
z billboardów, ulotek i prasy, zachęcając do wymiany pieca,  
Jabłonna udawała, że temat nie istnieje. Do czasu. 
Jako pierwszy pojawił się czujnik  
w Chotomowie. Była to prywatna ini-
cjatywa radnego Zenona Chojnackie-
go, zaniepokojonego zatrważającym 
zapyleniem, zwłaszcza w godzinach 
wieczornych. Zakupił on czujnik, 
który stanął w Chotomowie przy  
ul. Partyzantów. Chwilę później czuj-
niki, tym razem sponsorowane przez 
wójta Chodorskiego i jego urzędników, 
pojawiły się w Skierdach i Jabłonnie, na 
ul. Kordeckiego i Szkolnej. 

Jakie wnioski można wyciągnąć po kil-
ku pierwszych dniach? Takie, że miesz-
kańcy Chotomowa i Jabłonny, wbrew 
powszechnie panującej opinii, oddy-
chają nie tylko podobnym, ale często 
gorszym powietrzem niż mieszkańcy 
Legionowa. Podczas gdy władze Legio-
nowa od lat aktywnie działają na rzecz 
uświadamiania problemu i finansują  
z własnego budżetu wymianę pieców, 
Jabłonna w temacie dopiero raczkuje, 

dotychczas oferując jedynie 
dofinansowane ze źródeł 

zewnętrznych 
programy. 

Wymie-
niono tam 

zaledwie  
20 z 2896 pieców 

węglowych. 

Na szczęście 
mieszkańcy, 

zaniepokojeni wskazaniami czujników 
AIRLY zlokalizowanych na terenie ich 
gminy, coraz częściej otwarcie mówią 
o jabłonowskim smogu. „Nie dziwię się, 
że wskazanie czujnika z Partyzantów w 
Chotomowie obwieszcza: Zła jakość 
powietrza!. Zagęszczenie sku...w, 
którzy palą plastikami w piecach, jest 
w tej okolicy zatrważające. Wystarczy 
przejść się koło ronda, żeby poczuć 
smród palonych śmieci” – pisze jeden 
z nich. „Żeligowskiego okolic przed-
szkola nic nie przebije” – pisze drugi.
„Wszystko dobrze, pytanie tylko jak 
przekonać mieszkańców do niepalenia 
czym popadnie... wieczorem nie da się 
przejść spacerem wzdłuż Modlińskiej  
z powodu wszechobecnego smrodu. 
Jak reagować i gdzie zgłaszać ewident-
ne przypadki gdy z komina roznosi się 
gesty, żółtobrunatny i śmierdzący 
dym?” – pyta kolejny. – Dużo racji. 
Dlatego gmina powinna przeprowadzać 
kontrole, dawać 6 miesięcy na wymia-
nę za pieniądze gminy, a przy braku 
współpracy – wniosek do PINB o wyłą-
czenie budynku z eksploatacji, z uwagi 
na zagrożenie zdrowia mieszkańców. 
Tylko do tego potrzebujemy prawdzi-
wego samorządu, a nie obecnej mozaiki  
– kwituje jeden z mieszkańców.

Dla porównania, w pobliskim Legio-
nowie miasto od lat aktywnie działa 
na rzecz poprawy jakości powietrza. 
– Już trzy lata temu zaczęliśmy z bu-

dżetu miasta finansować wymianę 
pieców węglowych na bardziej eko-
logiczne źródła ciepła. Udało nam się 
wymienić ich ponad 200, czyli 20 proc. 
wszystkich kotłów na terenie miasta. 
Oprócz nowego pieca, finansujemy 
także podłączenie nieruchomości do 
gazu – mówi Piotr Zadrożny, zastępca 
prezydenta Legionowa. – Budujemy 
parkingi w systemie P+R, zachęcając 
do korzystania z transportu publicz-
nego, właśnie otworzyliśmy pierwszą 
stację ładowania samochodów elek-
trycznych. Dodatkowo od stycznia 
funkcjonuje EKOpatrol, który nie tylko 
kontroluje, czym palą w piecach nasi 
mieszkańcy, ale także przede wszyst-
kim edukuje i uświadamia problem 
jakości powietrza – dodaje.

W Legionowie finansowane jest  
100 proc., jeżeli piec kosztuje nie wię-
cej niż 8 tys. zł, dodatkowo zwracany 
jest koszt przyłącza gazowego. Dzięki 
programowi wymiany pieca i innym 
licznym działaniom, takim jak eduka-
cja, akcje informacyjne oraz kontrole 
straży miejskiej, w Legionowie udało 
się przez 2 lata obniżyć stężenie py-
łów PM 2,5 o około 30 proc. – Wstęp-
ne wyniki za 2017 rok wskazują, że 
stężenie pyłu zawieszonego PM 2,5 
w Legionowie jest niższe niż w pozo-
stałych miejscowościach aglomeracji 
warszawskiej objętych państwowym 
monitoringiem – mówi Marcin Galoch, 
pełnomocnik ds. jakości powietrza 
 i gospodarki niskoemisyjnej UM Le-
gionowo. 

Jakie działania podejmie na rzecz zdro-
wia swoich mieszkańców Jabłonna?
 
 IgZ

Nie płacił,  
to posiedzi

Legionowscy policjanci zatrzymali poszukiwanego 
dwoma listami gończymi 44-letniego Artura Ś. 
Mężczyzna nie płacił alimentów, za co miał wymierzoną 
karę pozbawienia wolności.

Policjanci od dłuższego czasu usiłowali zatrzymać Artura 
Ś. Jednak sprawa nie była taka prosta. – Mężczyzna, chcąc 
uniknąć kary, często zmieniał miejsca pobytu. To utrudniało 
jego „namierzenie”. Jednak dzięki wytężonej pracy i posiada-
nym informacjom policjanci ustalili miejsce, gdzie przebywa 
44-latek. Kiedy na ulicy, przy której mieszkać miał Artur Ś., 
funkcjonariusze zauważyli mężczyznę wyglądem do złudze-
nia przypominającego poszukiwaną przez nich osobę, podjęli 
decyzję o jego zatrzymaniu – relacjonuje podkom. Kuligowska 
z legionowskiej policji.

Podczas interwencji Artur Ś. był zaskoczony i zdenerwowany. 
Mężczyzna został przewieziony do zakładu karnego w celu 
odbycia zasądzonej mu kary pozbawienia wolności. Za uchy-
lanie się od płacenia alimentów spędzi za kratkami 3,5 roku.
 
 KG

PWK „Legionowo” od lat zachęca do spo-
żywania wody bezpośrednio z kranu. Bar-
dzo często „kranówka” jest lepszej jakości 
niż woda butelkowana. Ale ta wiedza nie 
jest dziś jeszcze dość powszechna. – Od 
lat nasze działania zmierzają do tego, aby 
mieszkańcy Legionowa chętnie i bez żad-
nych obaw mogli spożywać wodę wprost 
z kranu. Dysponujemy odpowiednią in-
frastrukturą, a stały monitoring i nadzór 
odpowiednich służb gwarantuje mieszkań-
com, że jest ona w pełni bezpieczna. Woda 
z kranu bardzo często jest lepszej jakości 
niż woda butelkowana, a w dodatku tań-
sza. Nadszedł czas, aby naprawdę docenić 
właściwości „kranówki” – mówi prezes za-
rządu PWK „Legionowo” Grzegorz Gruczek. 

Jak przekonują pracownicy wodociągów, 
świadomość na temat zdrowotnych właści-
wości wody stopniowo wzrasta, szczegól-
nie wśród młodych mam, które przykładają 
szczególną wagę do prowadzonego trybu 
życia i diety nie tylko w okresie ciąży, ale 
także w pierwszych miesiącach po po-
rodzie. – W okresie ciąży bardzo ważne 
jest spożywanie wody, gdyż stanowi ona 
podstawę płynu owodniowego zapewnia-
jącego prawidłowy rozwój tkanki płucnej, 
mięśniowej i układu moczowego płodu, 
jak również stałą temperaturę środowiska 
i ochronę przed infekcjami. Ponadto zapo-
trzebowanie na wodę u karmiących kobiet 
wzrasta od 800 do 1000 ml, czyli wynosi 
ono około 3 litrów na dobę. 

Prawidłowe nawodnienie organizmu sta-
nowi podstawę do produkcji odpowiedniej 
ilości mleka kobiecego, które aż w 87 proc. 
składa się z wody. Niestety nie wszystkie 
mamy są świadome, jak ważne jest regu-
larne picie wody – mówi dietetyk Katarzyna 
Kopowska. Ale nie tylko kobiety w ciąży, 
czy młode mamy powinny spożywać wodę. 
Woda przyczynia się do poprawy koncen-
tracji, lepszego samopoczucia oraz usuwa 
szkodliwe produkty przemiany materii. 
Bardzo często bóle głowy, osłabienie czy 
też sucha oraz szorstka skóra są wynikiem 
odwodnienia – warto więc docenić wodę  
i pić ją z kranu. 

 Watermen

Powszechnie przyjęło się, że woda jest zdrowa.  
Popularna „kranówka”lub woda butelkowana zawierają 
cenne minerały, które są niezbędne dla prawidłowego 
rozwoju dzieci i młodzieży. Ale nie tylko najmłodsi powinni 
spożywać wodę – osobom w każdym wieku woda ma  
wiele do zaoferowania. 

Chotomów: siekiera w powietrzuKopciuchy na 
cenzurowanym
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Powiatowi urzędnicy ogłosili przetarg, w wyniku 
którego wyłoniona zostanie firma odpowiedzialna za 
przeprowadzenie rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół 
i Placówek Specjalnych w Legionowie. Na ten cel powiat 
przeznaczy blisko 6 mln zł, z czego około 3 mln jeszcze  
w tym roku.

PZSiPS w Legionowie to miej-
sce wyjątkowe ze względu 
na rolę, jaką pełni dla swoich 
podopiecznych - daje uczniom 
wsparcie terapeutyczne, po-
maga im lepiej funkcjonować 
w rodzinie i w społeczeństwie 
oraz uczy tego wszystkiego, 

co większości z nas wydaje się 
proste i oczywiste. Aby móc tę 
rolę pełnić jak najlepiej i kom-
pleksowo, wymaga odpowied-
niego zaplecza lokalowego. 

Rozbudowa pociągnie za sobą 
reorganizację w budynku. Na 

parter nowego 
obiektu prze-
niesie się przed-
szkole przezna-
czone dla dzieci 
o różnym stopniu 
upośledzenia,  
a dobudowana 
dwa lata temu 
część z salami do 
zajęć twórczych  
i ćwiczeń po-
służy uczniom 
szkoły. Pierwsze 

piętro zajmie ośrodek wcze-
snego wspierania rozwoju 
dzieci - z salami do ćwiczeń  
i gabinetami terapeutycznymi, 
a na drugim poziomie nowe 
gabinety terapeutyczne oraz 
pokoje administracyjne zaj-
mie Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna. Wszystkie sani-
tariaty i szatnie w planowanym 
obiekcie dostosowane zostaną  
do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. W piwnicach znaj-
dą się pomieszczenia technicz-
ne. Do każdej części prowa-
dzić będą niezależne wejścia,  
a wszystkie zespoły pomiesz-

czeń połączy wewnętrzny układ 
komunikacyjny. 

Teren wokół nowego budynku 
zostanie zagospodarowany. 
Powstaną plac zabaw, ogród 
sensoryczny oraz boisko, któ-
re zapewnią podopiecznym 
placówki bezpieczną i ciekawą 
aktywność na świeżym powie-
trzu. Zaplanowano także miej-
sca parkingowe. Prace mają 
zostać rozłożone na 2 lata. 

Planowana rozbudowa będzie 
kolejną inwestycją realizowa-
ną na terenie PZSiPS. Wiosną 
2016 r. zakończyły się prace 
związane z budową nowego 
skrzydła placówki i termomo-
dernizacją istniejącego budynku 
szkoły. Nowo powstały kompleks 
będzie tworzył Centrum Porad-
nictwa i Wczesnego Wspoma-
gania Rozwoju Dziecka, służące 
wsparciem dla dzieci, młodzieży  
i ich rodzin z terenu całego po-
wiatu. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, prace powinny 
ruszyć późną wiosną br. 
 Aga

– Ze względu na to, że ten obiekt zostanie niedługo ukończony, nie 
będziemy mogli czekać na decyzję gminy dłużej niż do końca marca 
– mówi Szymon Rosiak, prezes SMLW w Legionowie. Ważą się tym 
samym losy powstania świetlicy na osiedlu Przylesie w Jabłonnie. 
Radni proponują zakup albo wynajem pomieszczenia na 10 lat, 
natomiast wójt skłania się ku wynajmowi na rok lub dwa lata.
W ostatnich tygodniach mieszkańcy 
Przylesia coraz głośniej dopominają 
się o powstanie świetlicy dla dzieci, 
młodzieży i osób starszych. Zapro-
ponowali, aby gmina albo wykupiła, 
albo wynajęła na dłuższy czas po-
mieszczenie znajdujące się w nowym 
budynku przy ul. Akademijnej, bu-
dowanym przez Spółdzielnię Miesz-
kaniową Lokatorsko-Własnościową  
w Legionowie. – To atrakcyjny lokal  
i skłaniam się ku jego zakupowi. 
Można byłoby powołać tam filię GCKiS. 
Jeśli stowarzyszenie powołane przez 
mieszkańców chciałoby działać na tym 
terenie, to nic nie stoi na przeszkodzie, 
żeby włączyć ich w funkcjonowanie 
tego punktu. Pozyskanie lokalu by-
łoby ukłonem w stronę mieszkań-
ców, którzy są bardzo zaangażowani  
w organizację czasu wolnego dla 
dzieci. Patrzymy też przez pryzmat 
niewielkich inwestycji w tej części Ja-
błonny – mówił podczas niedawnego 
posiedzenia Komisji Rozwoju Rady 
Gminy Jabłonna jej wiceprzewodni-
czący, Adam Krzyżanowski. 
 
Prezes SMLW Szymon Rosiak, który 
również był na niej obecny, przedsta-
wił wyliczenie kosztów, które gmina 
musiałaby ponieść w przypadku pozy-

skania lokalu. Przeniesienie własności 
ze spółdzielni na gminę, czyli mówiąc 
wprost – zakup, to koszt blisko 340 tys. 
zł netto. W grę wchodzi także wynajem. 
W lutym 2017 r. gmina otrzymała pro-
pozycję około 3670 zł netto na okres 
10 lat lub około 2510 zł netto na 15 lat. 
W czerwcu kolejna oferta ze strony 
SMLW wyniosła około 2025 zł netto 
na 10 lat, jednak za wykończenie lo-
kalu odpowiedzialna byłaby gmina.
 
Podczas dyskusji poruszono również 
temat korzyści, które gmina czerpie 
z osiedla Przylesie. Szymon Rosiak 
zauważył, że spółdzielnia zakupiła  
16 hektarów gruntów, na których po-
wstały bloki i w związku z tym gmina 
zyskała ponad 1000 podatników. Po 
czym zaproponował, aby zrobić ana-
lizę, jakie dochody do budżetu wnosi 
osiedle. Prezes SMLW dodał, że dzię-
ki jego powstaniu wzrosła wartość 
okolicznych działek. Przypomniał, że 
gmina nie wyłożyła na ten cel nawet 
złotówki oraz – jeszcze za czasów 
poprzedniej wójt – nie była zainte-
resowana przejęciem boiska sporto-
wego. Ponadto prezes docenił grupę 
przylesian, która działa społecznie  
i latem organizuje imprezy plenero-
we dla mieszkańców osiedla. – Pan 

prezes przedstawił kilka wariantów 
i najbardziej korzystny jest zakup – 
ocenił wójt Jarosław Chodorski. Nie 
zapowiedział jednak, czy podejmie 
działania zmierzające do kupna lo-
kalu. Poinformował tylko prezesa, że 
gmina jest zainteresowana wynaj-
mem na okres roku bądź 2 lat. Szy-
mon Rosiak nie zgodził się na taką 
propozycję. – Spółdzielnia też może 
powiesić baner „wynajmę” i nam wy-
nająć na rok, 2 czy 3 lata – przekony-
wał wójt. – Ale panie wójcie, czy ja 
wyglądam na idiotę? – odpowiedział 
prezes Rosiak. – Panie prezesie, a czy 
ja wyglądam na idiotę? – denerwo-
wał się wójt.
 
Radny Arkadiusz Syguła stwier-
dził, że wynajem lokalu ma sens nie 
na krótki okres, tylko na 10 lat. Jak 
przyznał, należy pomyśleć nad po-
wstaniem świetlicy, tym bardziej, 
że gmina ma ogromny zastrzyk go-
tówki pochodzący z podatków z tej 
części Jabłonny. Koniec końców Ko-
misja Rozwoju oraz Komisja Oświaty, 
Kultury i Spraw Społecznych poparły 
pomysł mieszkańców osiedla Przy-
lesie. Teraz w marcu Komisja Bu-
dżetowa wyrazi opinię, czy lepiej iść 
w kierunku zakupu, czy wynajęcia 
wspomnianego lokalu. Dalszy krok 
to zarezerwowanie środków w bu-
dżecie gminy i wykonanie uchwały 
rady przez wójta.
 
 Daniel Szablewski, 
 www.JablonnaDlaMieszkancow.pl 

Będą się dalej szkolić
Do końca maja br. przedłużono realizację projektu „Lepszy start  
dla energetyka i informatyka - rozwój kompetencji zawodowych  
uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie”, współfinansowanego 
ze środków UE. Dzięki niemu uczniowie zdobywają dodatkowe 
kompetencje, które ułatwią im wejście na rynek pracy.

Przedłużenie projektu stało się możliwe 
dzięki oszczędnościom, które powstały 
w wyniku jego realizacji, po przeprowa-
dzeniu przetargu nieograniczonego na 
wybór wykonawców szkoleń. Przy współ-
pracy z PZSP w Legionowie opracowano 
harmonogram szkoleń dodatkowych, 
przewidujący przedłużenie realizacji pro-
jektu. Harmonogram został przedstawio-
ny Mazowieckiej Jednostce Wdrażania 
Programów Unijnych i w lutym br. podpi-
sano stosowny aneks do umowy. Dzięki 
zaoszczędzonym środkom uczniowie 
będą uczestniczyć m.in. w szkoleniach 
CAD, CORELL, CNC oraz lutowania 
twardego i obsługi wózków widłowych. 
Ponadto doposażona zostanie pracow-
nia informatyczna, która wzbogaci się  
o 15 zestawów komputerowych.

Projekt wystartował we wrześniu  
2016 r. Ma na celu zwiększenie zdol-
ności do zatrudnienia 60 uczniów kie-
runków: technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej oraz technik 
informatyk, poprzez podniesienie 

kwalifikacji tej grupy oraz doposaże-
nie pracowni przedmiotowej, odzwier-
ciedlającej naturalne warunki pracy  
w zawodzie. Dotąd uczniowie w ra-
mach projektu skorzystali ze szkoleń 
specjalistycznych, takich jak „Spawanie 
metodą TIG (141) i MAG (135) blach  
i rur ze stali ferrytycznych spoinami pa-
chwinowymi”, „Eksploatacja urządzeń, 
instalacji i sieci elektroenergetycznych 
o napięciu do 1 kV”, szkolenie wysoko-
ściowe oraz 150-godzinnych płatnych 
staży zawodowych u przedsiębiorców 
z sektora IT i OZE.

Projekt współfinansowany jest ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Osi prioryteto-
wej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, 
Działania 10.3 „Doskonalenie zawodo-
we”, Podziałania 10.3.1 „Doskonalenie 
zawodowe uczniów” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020.
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W poniedziałek (12 marca) na miejsce, gdzie znajduje się locha  
z warchlakami, przyjechali legionowscy strażnicy miejscy razem  
z komendantem Ryszardem Gawkowskim. Wezwano tam również 
weterynarza. – Strażnicy miejscy odgrodzili teren, na którym prze-
bywa dzika locha. Na polecenie lekarza weterynarii wysypaliśmy 
tam też kukurydzę, którą dziki lubią jeść – mówił Ryszard Gawkow-
ski, szef legionowskich strażników miejskich.
 
Wszystkim ciekawskim przypominamy, że samica broniąca swoich 
młodych może być wyjątkowo agresywna. Trzeba mieć również 
świadomość tego, że obecnie jest okres, kiedy lochy się proszą. 
W związku z tym zwierzęta te mogą być niespokojne i agresyw-
ne. Strażnicy miejscy apelują więc do mieszkańców o zachowanie 
szczególnej ostrożności.
 zig 

Uwaga  
na groźne
matki!
I znów wraca temat dzików. Tym razem jednak 
naprawdę warto zachować szczególną ostrożność. 
Jedna z  loch odwiedzających legionowski Przystanek 
niedawno się tam oprosiła. A samica broniąca swoich 
młodych może być bardzo agresywna. 

Zielone światło dla świetlicy

Powiat rozbuduje 
szkołę specjalną fo
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Przychodnia wyleczona z ciasnoty

Ku zadowoleniu pacjentów, działa już od ponad miesiąca. 
Wreszcie przyszedł jednak czas na oficjalne otwarcie. 
W sobotę w nowej siedzibie przychodni Puls na osiedlu 
Piaski zebrali się jej właściciele, pracownicy oraz ci, którzy 
przyczynili się do zmiany adresu tej placówki i poprawy jej 
chorej sytuacji lokalowej. 
Jak pamiętają zwłaszcza samo-
rządowi orędownicy inwestowa-
nia na Piaskach, łatwo nie było. 
Zarządzanego przez spółkę KZB 
bloku, gdzie popularna przy-
chodnia znalazła stosowniejsze 
lokum, mieszkańcy początkowo 
nie chcieli. – Właściwie każda 
inwestycja budzi w Legionowie 
protest. Ta wzbudziła ich bar-
dzo wiele. Na szczęście odbyło 
się dużo rozmów, dzięki którym 
większość mieszkańców uda-
ło się uspokoić i pokazać im, że 
powstanie nowego budynku na 
osiedlu Piaski będzie dla nich 
korzystne. Duża w tym rola rad-
nego Pawła Głażewskiego, który 
te niepokoje starał się łagodzić, 
szukał kompromisu. Myślę, że 
tym budynkiem taki kompromis 

znaleźliśmy i przez lata będzie 
mógł dobrze służyć legionowia-
nom – uważa prezydent Roman 
Smogorzewski. 

Leczenie na beczce prochu

Dziś już mało kto ma co do tych 
plusów wątpliwości. Zwłaszcza 
pacjenci i lekarze, którzy tak 
długo musieli gnieździć się w po-
bliskim baraku. – Było mniej ga-
binetów, ciągle zamarzała nam 
woda, lała się z dachu. Mieliśmy 
tam dużo problemów technicz-
nych – wspomina szefująca przy-
chodni lek. med. Violetta Perzy-
na. Co więcej, działanie placówki 
w dawnej lokalizacji wciąż stało 
pod znakiem zapytania. – Ist-
nienie przychodni było zagro-

żone. Funkcjonowała w fatalnych 
warunkach i do tego niepewnie, 
na umowie, która w ciągu trzech 
miesięcy mogła być rozwiązana. 
Do tego w barakach, które już 
dawno powinny zostać rozebra-
ne. I myślę, że jak najszybciej to 
nastąpi, bo po prostu szpecą tę 
część Legionowa – mówi gospo-
darz miasta. 

Jak zwykle przy tego typu oka-
zjach, na otwarciu był szampan, 
były też gratulacje i życzenia. Ale 
dominowała radość, że przepro-
wadzka i związane z nią prace 
wreszcie dobiegły końca. – Wal-
czyliśmy o to, żeby tu być, od 
jakichś ośmiu lat. Wreszcie się 
udało. Dzięki panu prezydentowi 
i radnym, w ramach bezprzetar-
gowego przekazania wynajmu-
jemy tu 150 m². Tam mieliśmy 
70 i jak już mówiłam, zupełnie 
inne warunki. Było ciężko i nam, 
i pacjentom, ale takie mieliśmy 
czasy i trzeba było się z tym pogo-
dzić. Ale teraz wszyscy są bardzo 

zadowoleni. Pacjenci codziennie 
mówią nam, że cieszą się z tego, 
że w godnych warunkach mo-
żemy ich przyjmować i leczyć – 
podkreśla Violetta Perzyna. 

Rozbieranie i stawianie

Obecnie pacjentami przychodni 
Puls jest ponad 5 tys. legiono-
wian, również z Bukowca i in-
nych części miasta. Od ponie-
działku do piątku, w godzinach 
od 8 do 18, mogą oni tam zna-
leźć i dobrego lekarza, i wysoki 
standard usług. Co do opusz-
czonego baraku, życzenie pre-
zydenta dotyczące jego zniknię-
cia spełnić ma się lada moment. 
– W ciągu miesiąca musimy go 
rozebrać, bo taką mamy umo-
wę z agencją wojskową. Jest już 
firma, która wszystko rozbierze  
i zabierze – dodaje lekarka.    

Dla okolicznych mieszkańców to 
jednak nie koniec dobrych wie-
ści. Na froncie inwestycyjnym 

wciąż będzie się tam działo cał-
kiem sporo. – Przez ostatnie lata 
osiedle Piaski bardzo się zmieniło. 
Świadczy o tym m.in. ten blok, 
z przychodnią, przedszkolem  
i klubem osiedlowym. Ale też bu-
dowana właśnie pływalnia, która 
we wrześniu będzie oddana do 
użytku. Wiosną planujemy re-
mont peronu na stacji Legiono-
wo Piaski. Zabiegaliśmy o to na-
prawdę długo. Szykujemy też 
przebudowę skrzyżowania ulic 

Piaskowej i Sybiraków, gdzie 
pojawi się rondo, jak również 
poprowadzenie ścieżki rowe-
rowej wzdłuż ulicy Piaskowej 
– wylicza „piaskowy” radny Pa-
weł Głażewski. Jeśli to wszyst-
ko wypali, z większych potrzeb  
w sferze osiedlowej infrastruk-
tury mieszkańcy powinni się 
wyleczyć. I to już bez koniecz-
ności wizyty w swej przychodni.

 Waldek Siwczyński  

W połowie lutego wyjaśniła się przyszłość akwenu mającego ambicje być jedną  
z wizytówek gminy Wieliszew. A to dzięki podpisanej przez tamtejszych samorządowców 
umowie na dofinansowanie projektu pod nazwą „Renaturyzacja Jeziora 
Wieliszewskiego poprzez zwiększenie jego retencji”.

Celem przedsięwzięcia – współfinansowanego 
ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo 
i Morze” PO RYBY 2014-2020, do którego na-
bór prowadziła Lokalna Grupa Działania Zalew 
Zegrzyński – będzie wspieranie i wykorzysty-
wanie walorów środowiska na obszarze gmi-
ny Wieliszew poprzez wykonanie rekultywacji 
brzegów Jeziora Wieliszewskiego i tym samym 
zwiększenie pojemności tego zbiornika wod-
nego. Zwiększy się też jego retencja, poprawi 
jakość wody oraz stan flory i fauny, co pozwoli 
dostosować akwen do oczekiwań miłośników 
rekreacji i wypoczynku. 

Prace związane z rekultywacją brzegów będą 
polegały na ich wykoszeniu na szer. 15 m, z wy-
grabieniem i usunięciem materiału. Następnie 

brzeg na szer. 8 m oraz strefa przybrzeżna zo-
staną mechanicznie pogłębione przy pomocy 
koparki. Roboty na północnym brzegu przewi-
dziano na odcinku 875 m, począwszy od most-
ka w ciągu ulicy Spacerowej, w górę jeziora na  
dł. 550 m (do wys. ul. Storczyków) i w dół – od 
mostka – na dł. 325 m. Po wykonaniu wykopu 
grunt wydobyty z wody musi być sezonowany 
przez pół roku. Później nastąpią kolejne prace. 
Odcinek jeziora poniżej mostu w pobliżu ul. Gór-
ki zostanie odmulony na dł. 600 m, a namuł po 
wyschnięciu rozplantowany.

Szacowana wartość projektu to ponad 370 tys. 
zł, z czego dofinansowanie wyniesie 300 tys. zł.

 oprac. red.

                     Pacjenci codziennie mówią nam, 
jak bardzo cieszą się z tego, że w godnych 
warunkach możemy ich przyjmować i leczyć

Violetta Perzyna
kierownik przychodni Puls  

Każdy człowiek to wie, a już polityk 
szczególnie: pieniądze rządzą światem. 
Nic dziwnego, że dużo się o nich mówi 
także w samorządowych kręgach. W roli 
instrumentu używanego do zagrania 
na lękach wyborców szmal jest bowiem 
niezastąpiony. Trzeba tylko wiedzieć, jak 
ów instrument nastroić. A z tym, patrząc 
na sesje legionowskich radnych, część 
„muzykantów” ma kłopot.  

Daleka od politycznej jednorodności miejska 
opozycja nie jest ani liczna, ani zbyt aktywna. Jej 
członków da się policzyć na palcach jednej ręki. 
Gdy chcą zabłysnąć, szlagierowa śpiewka doty-
czy kondycji legionowskiego budżetu. W ostatnią 
środę lutego na strunie rzekomego zadłużenia 
zagrał Mirosław Grabowski. Ponieważ cień po-
dejrzenia padł na wypuszczone w 2012 r. gminne 
obligacje, do wyjaśnienia radnemu finansowych 
niuansów zabrał się sam prezydent. – Większość 
tej dużej emisji obligacji została już spłacona  
i dzisiaj też państwo się dowiadują, że wcześniej 
je spłacamy i jest ich bardzo niewiele – mówił Ro-
man Smogorzewski. Swego czasu miały jednak 
istotny wpływ na rozwój gminnej infrastruktury. 
– Po pierwsze, te inwestycje (sfinansowane za 
wpływy z obligacji – red.) od sześciu, siedmiu 
lat służą mieszkańcom, a wtedy nie byłoby nas 
na nie stać. Ale po drugie – co trudno było prze-
widzieć, lecz akurat tak się złożyło – gdybyśmy 

dzisiaj chcieli realizować te inwestycje ze środków 
własnych, kosztowałyby przynajmniej dwa razy 
tyle – tłumaczył prezydent. – To dobrze, że czasa-
mi, jeżeli jest odpowiednia pora, gminy posiłkują 
się w swych planach inwestycyjnych kredytami. 
Robią tak wszyscy, niezależnie od tego, kto tam 
rządzi. Ja nie znam gminy z zerowym zadłuże-
niem. Ale to, które ma Legionowo, jest minimalne 
i bardzo bezpieczne. 

Najmłodszego stażem miejskiego radnego ta 
odpowiedź usatysfakcjonowała. Choć jej począ-
tek, sugerujący jego materialną dociekliwość, 
już mniej... – Nieprawdą jest, że w kółko mówię 
o zadłużeniu miasta. Powiedziałem to na po-
przedniej sesji, ale takie twierdzenia, że w kółko 
mówię, to jest trochę nadużycie. A dopytywałem 
tylko po to, żeby – jak pan powiedział – kłam-
liwe informacje, rozprowadzane przez niektórą 
prasę, zweryfikować u źródła – uzasadniał swe 
dociekania Mirosław Grabowski. Przyjmując te 
wyjaśnienia, na wszelki wypadek „źródło” zde-
mentowało też inne plotki – te dotyczące brania 
kredytów na inwestycje mające być „łapówką” 
w kampanii wyborczej. – My tego nie robimy, bo 
uważamy, że wyborczy czas jest czasem drogich 
inwestycji. To, co robimy, robimy z pieniędzy, 
na które nas stać. Nie zadłużamy miasta w roku 
wyborczym – podkreślił prezydent. I temat dłu-
gów zakończył. Przynajmniej do kolejnej sesji.
 
 Gadget
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Jezioro  
do poprawki Długo o długach
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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
 ■ Kawalerka z balkonem w Centrum 
Legionowo 605 061 681
 ■ M5 63,5m2 Os.Jag.Centrum  
505 349 430
 ■ Telewizor Samsung 32”, Rower 
składak Jubilat2 690 021 549

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

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE  
KLUBU SPORTOWEGO „ LEGIONOVIA „

DNIA 28.03.2018r. godz. 18:00 w pierwszym terminie  
i 18:15 w drugim terminie

W Sali Konferencyjnej Areny Legionowo przy ul. Chrobrego 50 b

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności klubu w 2017r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2017.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej .
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności klubu w 2017r.
 b. Przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017r.
 c. Pokrycia starty bilansowej za 2017r lub podział zysku
 d. Udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu za rok 2017.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie obrad

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

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

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

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

2. Wysokość wywoławcza miesięcznego czynszu 
dzierżawnego 
Część terenu oznaczona na mapie kolorem zielonym Nr 1  
– pow. 3.382,46 m² – 2.000,00 zł netto/miesięcznie ( słownie: 
dwa tysiące złotych netto ) 
Do ww. ceny wywoławczej  należy doliczyć podatek VAT  
w aktualnie obowiązującej wysokości. 

3. Obciążenia nieruchomości oraz zobowiązania, których 
przedmiotem jest nieruchomość.
Nieruchomość  jest obciążona służebnością przesyłu.
Dział III księgi wieczystej nr WA1L/00065250/3 zawiera 
następujący wpis:
„Służebność przesyłu ustanowiona na użytkowaniu 
wieczystym działki gruntu o numerze ewidencyjnym 
3/29, obszaru 0,9352 ha, położonej w Legionowie, przy  
ul. Szarych Szeregów, polegająca na prawie zainstalowania 
sieci kablowej sn - 15kv oraz światłowodu wraz z prawem 
dostarczania i przesyłu energii elektrycznej, ich przebudowy 
oraz rozbudowy, a także całodobowego dostępu  
w celu wykonywania czynności związanych z remontami, 
naprawami, modernizacją, eksploatacją, konserwacją, 
odbudową i odnową wyżej wymienionej infrastruktury,    
w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń 
przesyłowych oraz zaniechaniu zabudowy i dokonywania 
nasadzeń w tym pasie gruntu, przy czym wykonywanie 
tego prawa ograniczone jest do pasa gruntu o szerokości  
1 (jednego) m, długości 133,59 (sto trzydziestu trzech i 59/100) 
m i o powierzchni 133,59 (trzydziestu trzech i 59/100) m2, 
wzdłuż przebiegu wyżej wymienionych sieci, usytuowanych 

na nieruchomości obciążonej zgodnie ze szkicem na mapie, 
która stanowi załącznik do aktu notarialnego, zgodnie z § 2 
ust. 1 aktu notarialnego ustanowienie służebności przesyłu 
z dnia 22.12.2016 roku, nr rep. A 13794/2016”. Służebność 
została ustanowiona na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. w Legionowie.
Dział IV księgi wieczystej nr WA1L/00065250/3 wpisów nie 
zawiera. 

4. Zgłoszenie udziału w negocjacjach
Zgłoszenie do udziału w negocjacjach, składa się w zamkniętych 
kopertach najpóźniej na 2 dni przez wyznaczonym terminem 
negocjacji, tj. do dnia 6 kwietnia 2018r., do godz. 15.00  
w siedzibie KZB Legionowo Sp. z o.o. w Legionowie,  
ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, parter, Biuro Obsługi Klienta. 
Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, 

jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami 

negocjacji i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) oświadczenie, że zgłaszające zapoznał się ze stanem 

faktycznym i prawnym nieruchomości,
5) proponowaną cenę (nie mniejszą niż cena wywoławcza) 

i sposób jej zapłaty,
6) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków 

negocjacji,
7) kopię dowodu wniesienia zaliczki.

5. Termin i miejsce negocjacji.
Negocjacje na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości 
gruntowej  w obr. ew. 70,  działka nr 3/29, ul. Sikorskiego 11  
w Legionowie odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 r. 
 o godz. 12.00  w siedzibie KZB Legionowo Sp. z o.o.  
w Legionowie, ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, parter, Sala Obsługi.

6. Wysokość zaliczki, forma, termin i miejsce jej wniesienia.

Zaliczkę ustala się w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwóch 
tysięcy złotych ). W negocjacjach mogą wziąć udział 
oferenci, jeżeli wpłacą zaliczkę na rachunek bankowy KZB 
Legionowo Spółka z o.o. prowadzony przez ING Bank Śląski  
O/Legionowo, nr 73105010121000000502411663 najpóźniej 
w dniu  6 kwietnia 2018r. do godziny 15:00, przy czym liczy 
się data i godzina wpływu na konto KZB Legionowo Sp. z o.o., 
W tytule przelewu zaliczki należy wskazać dane identyfikujące 
oferenta. 

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

Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na 
wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości gruntowej 
oraz wynajem budynku biurowo-magazynowego w obr. ew. 
70,  działka nr 3/29, ul. Sikorskiego 11 w Legionowie  został 
opublikowany na stronie internetowej  KZB Legionowo 
Sp. o.o. : www. kzb-legionowo.pl pod linkiem: http://kzb-
legionowo.pl/images/przetargi/2018/sikorskiego11/
regulamin_przetargu_ustnego.pdf 

Bliższych informacji udziela: KZB Legionowo Sp. z o.o.,  
ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, 
- w sprawach formalno-prawnych: tel. 22 766 47 38,
- w sprawach technicznych: tel. 22 766 47 34.

 

• 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

NOWEL Sp.z o.o. zatrudni na stanowisko
OPERATOR URZĄDZENIA/  

Pracownik produkcji
wymagania:  

wykształcenie zawodowe, dośw. w obsłudze 
linii produkcyjnej, badania sanit.-epidem.

Praca w systemie 3-zmianowym  
w Legionowie.

Kontakt: Tel. (22) 767 04 57  
lub kadry@piekarnianowakowski.pl

POŻYCZKI
CHWILÓWKI DLA KAŻDEGO 

BEZ ŻADNYCH ZAŚWIADCZEŃ 
NATYCHMIASTOWA WYPŁATA  

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

Biuro Rachunkowe Adam Turek
Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych i Podatkowych firm,  

pełen zakres: kadry-płace, ZUS, CIT, PIT, VAT JPK. 
Reprezentowanie w US i ZUS 

tel. 606 612 079 
at.kancelariapodatkowa@gmail.com, 

 www.at-kancelariapodatkowa.pl

WYNAJEM POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
przy ul. Jagiellońskiej 13a w Legionowie

Informujemy, że KZB Legionowo Sp. z o.o.  
posiada 1 pomieszczenie biurowe w budynku  

przy ul. Jagiellońskiej 13a w Legionowie 
przeznaczone do wynajmu. 

Serdecznie zapraszamy notariuszy, komorników itp.
Kontakt: biuro KZB Legionowo Sp. z o.o.,  

ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, Kontakt: 22 766 47 38
e-mail: info@kzb-legionowo.pl

Pomieszczenie zlokalizowane jest I piętrze budynku, 
powierzchnia pokoju (pokój wynajmowany jest  

wraz z udziałem w części wspólnej budynku):
- pokój nr 11 – 15,11 m² + 2,27 m²  

(powierzchnia wspólna), RAZEM: 17,38 m².
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  DYŻURY RADNYCH
        19 marca 2018 r. 

Kazimierz Zieliński
Radny 

Rady Miasta Legionowo 
(okr. wyb. nr 1)

w godz. 1500-1630

Agata Zaklika
Wiceprzewodnicząca

Rady Miasta Legionowo 
(okr. wyb. nr 18)

w godz. 1630-1800

Dyżury odbywają się 
w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej

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

e-mail: kancelaria@um.legionowo.pl

Oferta ważna od czwartku 15.03.2018 do środy 21.03.2018 (18.03.2018 nieczynne) 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. 

Oferta na OTWARCIE 15.03.2018!

Pomidory 
luzem
1 kg

tylko

3,990,49
tylko

2,49
tylko

1,19
tylko

 NOWY
 KAUFLAND
po przebudowie!
JABŁONNA
ul. Zegrzyńska 7

tylko
OSM 
w Myszkowie
Ser Edamski
stoisko z obsługą
100 g

Ćwiartka 
z kurczaka
kl. A
stoisko z obsługą
1 kg 

Pączek 
z marmoladą
65 g sztuka
(=100 G 0,75)

 Panu

Ludwikowi Kochowskiemu
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 

PWK „Legionowo” Sp. z o.o.

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

Mamy
składają

Zarząd i Pracownicy 
PWK „Legionowo” Sp. z o.o.

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

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

REKLAMA 
tel. 797 175 329 

reklama@miejscowa.pl

Pani

Elżbiecie Topczewskiej
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci  

Teścia
składają

Prezydent Miasta Legionowo,  
Rada Miasta Legionowo 

oraz pracownicy UM Legionowo.

„Nie umiera ten, 
kto trwa w sercach 
i pamięci naszej”

Elżbiecie Topczewskiej
 wyrazy głębokiego   
żalu i współczucia 

z powodu 
śmierci

Teścia
składają koledzy i koleżanki 

z Referatu Dochodów 
Urzędu Miasta Legionowo
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Odpowiem 
na każde
Wasze
pytanie!

Nadchodzi czas umizgów i wielu znów spróbuje 
przytulić się do samorządowego ciała. Inni, nęce-
ni plotkami o jego zniewalającym ciepełku, napalą 
się na inicjację. Tak już z ludźmi bywa, że gdy ja-
ko tako się w życiu ogarną, do szczęścia zaczyna 
brakować im jeno usankcjonowanego publiczną 
fuchą prestiżu. Są też i tacy, którzy od politykowania 
karierę próbują zaczynać. To zresztą bez znacze-
nia. Idzie o smutną prawdę, że choć czynne prawo 
wyborcze ma swe uroki, dokuczliwość obywateli, 
co to z demokracji korzystają tylko biernie, zabawę  
w rządzenie często psuje.
 
Narzekali kiedyś w L. ludziska na drogę imienia króla 
Jana. Przywołana do tablicy władza zamiast kredy 
wzięła tedy kredyt i trakt wyfasowała iście królewski. 
Czego doczekała się miast wdzięczności? Lamentów. 
Bo kiedyś, po dziurach, zapieprzało się nim tak, że 
targowiczanom cug zwiewał z pietruszek natkę. A te-
raz lipa. Nastawiano świateł i gdzie legionowianin ma 
jechać jak mu temperament każe? Toż to zamach 

na wolność pedałów! Głównie gazu. Psioczyli miej-
scowi, że nie mają dworca. Kiedy władza zbajero-
wała Szwajcarów i naciągnęła na obiekt westchnień 
nawet metropolii, przyszła kolej na malkontentów:  
bo brak kasy, bo po co biblioteka, bo zamykają 
kibel… Marudził lud wreszcie, że nie ma w grodzie 
gmachu, w którym da się na siedząco zaspokajać 
głód sportu. Władza, w zaspokajaniu wszelakim 
sprawna niczym Casanova, takowy więc skleciła. No 
i po co?! Wszak zamiast szarpać się na halę powinna 
tu zrobić drogę, tam kostkę, gdzie indziej rury, a pani 
Władzi poprawić antenę, bo jej TV Trwam śnieży. Ale 
władza na Władzi tudzież inne głosy głucha! 
 
Kandydacie, przyjmij tedy życzliwą radę. Jeśli już 
koniecznie chcesz doświadczyć szczerej ludzkiej 
wdzięczności – rozdawaj lumpom tanie wina.  
A jak pragniesz robić ludziom dobrze, zacznij od 
własnej alkowy.        

Listy do naszej "M" piszcie na adres: 

pod(...)słuchane
Odkąd mamy w kraju wolny rynek, 
handlować między sobą możemy do 
oporu. Czynią tak ludzie, robią też 
instytucje. Czasem nawet takie, któ-
re z tego typu aktywnością w ogóle 
się nie kojarzą. Jak donieśli nam za-
przyjaźnieni miłośnicy zwiedzania 
internetowych „oddziałów” organów 
samorządowych, z interesującą pro-
pozycją dla fanów motoryzacji wyszli 
ponoć ostatnio powiatowi urzędnicy. 
Interesującą i intrygującą zarazem. 
O ile sprzedaż poczciwego opla astry 
wydaje się najzupełniej zwyczajna, 
druga gablota niejednego petenta 
mogłaby zadziwić. Wielki SUV marki 
Volvo nie jest bowiem furą kojarzo-
ną z urzędniczą powściągliwością, 
zwłaszcza gdy kierownicę ma po 
prawej, czyli „angielskiej” stronie. 
W jego posiadanie da się wejść za 
jedyne kilka tysiaków. Nic tylko brać! 
Gwarancja, podobnie jak autorytet 
urzędu starosty, na bank będzie do-
żywotnia.

Legionowskich radnych lubią za-
przątać problemy wielkiej wagi. 
Poeta ująłby to słowami: „mierzą 
wysoko”. I gdyby opisywał lutową 
sesję, trafiłby w sedno! Cała w tym 
zasługa szefa rady, który po raz ko-
lejny zdegustowany niemrawym 
podnoszeniem mandatów, jednemu 
z wybrańców mieszkańców zwrócił 
w związku z tym uwagę. Bo chociaż 
głosy zlicza też „guzikowy” system 
elektroniczny, symbole władzy – zda-
niem przewodniczącego – podnosić 
trzeba i basta! W tej sytuacji, ponie-
waż „wysoko” dla każdego oznacza 
co innego, uradzono, żeby minimalny 
pułap dźwiganego mandatu określić 
na... 30 cm. Póki co to wprawdzie 
tylko plan, ale kto wie, czy ów zapis 
nie zostanie utrwalony w jakimś ak-
cie prawnym? Sęk w tym, że (tak na 
oko) radni poszli na łatwiznę. Mandaty 
winni podnosić na wzór liczby spraw, 
którymi się zajmują – od metra!  
W górę, oczywiście.  
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Osiem lat temu, dokładnie  
10 marca 2010 roku, dla le-
gionowskiego Muzeum Histo-
rycznego – można tak chyba 
powiedzieć – rozpoczęła się 
zupełnie nowa era. Tego dnia 
w Urzędzie Miasta Legionowo 
podpisano umowę na dofi-
nansowanie budowy nowego 
pawilonu wystawienniczego. 

Do momentu oddania do 
użytku tej inwestycji główna 
działalność muzeum była pro-
wadzona w niewielkiej przecież 
willi Bratki. Zdaniem wielu osób 
rozbudowa była dla tej pla-
cówki właściwie kwestią być 
albo nie być. Od jej realizacji 
zależał bowiem albo jej dal-
szy rozwój, albo status quo. 
– Mamy na tyle dużo ekspo-
natów, że aby je nowocześnie 
pokazywać i stworzyć nowo-
czesną ofertę dla mieszkań-
ców Legionowa, potrzebny 
jest nowy program wysta-
wienniczy – tłumaczył wtedy 
dyr. Jacek Szczepański. Nowy 

gmach miał też umożliwić re-
alizację wielu innych działań, 
których ze względu na brak 
miejsca nie dało się wówczas 
zrobić. – Oferta nie będzie 
ograniczona tylko do trady-
cyjnej ekspozycji. Będziemy 
mieli też salę kinową oraz 
możliwość organizowania 
pokazów historii żywej. Nowe 
zaplecze umożliwi nam rów-
nież przeprowadzanie badań 
nad eksponatami, ich konser-
wację i przechowywanie – mó-
wił dyrektor Szczepański.    
 
Dofinansowanie do budowy 
nowego pawilonu wystawien-
niczego wyniosło prawie mi-
lion złotych. Środki pochodziły 
z funduszy unijnych. Według 
projektu przy willi Bratki miał 
powstać nowoczesny gmach 
składający się z czterech sal 
wystawowych oraz sali dydak-
tycznej na około sto osób, wraz 
z zapleczem multimedialnym. 
– Kwota dofinansowania, któ-
ra pierwotnie miała pokrywać 

50 proc. kosztów rozbudowy, 
będzie na poziomie kilkuna-
stu procent. Jest to strasz-
ne pod tym względem, że  
w dobie kryzysu, w dobie od-
szkodowań za drogi, musimy 
znaleźć własne środki na tę 
inwestycję. Inwestycję moim 
zdaniem bardzo potrzebną  
– mówił prezydent Legionowa 
Roman Smogorzewski.
 
To się miastu oczywiście udało. 
Nowy pawilon wystawienniczy 
działa już kilka lat. Obecnie są 
w nim dwie stałe wystawy: 
archeologiczna i o dziejach 
Legionowa, oraz sala, która 
służy do organizacji imprez 
okolicznościowych, konferen-
cji naukowych lub do wystaw 
czasowych. W piwnicy funk-
cjonują natomiast pracownia 
archeologiczna i magazyn.  
W międzyczasie muzeum 
zyskało też swoją filię, która 
mieści się w zrewitalizowanym 
dawnym kasynie wojskowym 
na osiedlu Piaski.    

Waldek Siwczyński

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

■ "M" odpowiada:

Droga czytelniczko. Jeśli twierdzisz, że czujesz „chemię” i iskrzenie między 
Wami, to warto zaryzykować i wyjść poza schemat znajomości w pracy. Umów 
się na kawę lub do kina, poznaj tego mężczyznę z innej, prywatnej strony. 
Sama ocenisz, czy warto przełamać bariery intymności.  Pamiętaj jednak, że 
romans w miejscu pracy to trudna sytuacja dla Ciebie i naraża Cię na kolejne 
plotki ze strony koleżanek. 

Droga redakcjo. Mam kolegę w pracy który bez przerwy mnie napastuje. Niby nic nie robi ale….. 
przychodzi wciąż na kawę, pyta się o jakieś nieistotne rzeczy, wpada z czekoladkami albo z jakimiś niusami. 
Jednym słowem, za często. Codziennie siada przy moim biurku. Czasem mnie to denerwuje, bo mam 
dużo pracy a szef patrzy na to wrogo. Koleżanki już zaczęły obgadywać mnie i śmieją się po kątach z naszej 
rzekomej miłości. A on przychodzi znowu i znowu. Nie wiem czy specjalnie to robi. Zaczepia mnie wciąż. 
Chyba mu się podobam i jakaś chemia jest ale na mieście krąży plotka, że jest gejem, że woli facetów. 
Wstydzę się spytać wprost. No bo jak o to zapytać? Jakie są twoje preferencje seksualne? Wolisz chłopców? 
Jesteś bi? No przez gardło mi nie przejdzie i spalę się ze wstydu. (...) Nie wiem jak się zachować, poradzicie mi?

Spadło z pióra
Dobra rada: strzeż się rad

MUZEUM NA WYPASIE 
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W Y K A Z

 Prezydent Miasta Legionowo podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2018 roku  poz. 121 
ze zmianami)  wykaz 15 udziałów po 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego wielostanowiskowego, znajdującego się w budynku  wielomieszkaniowym 
przy ul. Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej 16 w Legionowie, na nieruchomości oznaczonej nr ew. 1/30 o  powierzchni 4.663 m2 w obrębie 63, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu.
Łączna powierzchnia użytkowa w budynku wszystkich lokali mieszkalnych, pomieszczeń przynależnych (piwnice), lokali użytkowych i lokalu niemieszkalnego, stanowiącego garaż podziemny, 
posiadający 45 miejsc parkingowych, wynosi  3.479,02 m2.
Prawo własności Gminy Miejskiej Legionowo do garażu podziemnego zapisane jest w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej 
WA1L/00073325/9.

1. Udział 1/45  części we współwłasności lokalu niemieszkalnego 
– garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, 
oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 2.

Cena wywoławcza miejsca parkingowego:  11.600,00 zł.

2. Udział 1/45  części we współwłasności lokalu niemieszkalnego 
– garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, 
oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 5.

Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11.600,00 zł.

3. Udział 1/45  części we współwłasności lokalu niemieszkalnego 
– garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, 
oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 8.

Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11.600,00 zł.

4. Udział 1/45  części we współwłasności lokalu niemieszkalnego 
– garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, 
oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 11.

Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11.600,00 zł.

5. Udział 1/45  części we współwłasności lokalu niemieszkalnego 
– garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, 
oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 14.

Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11.600,00 zł.

6. Udział 1/45  części we współwłasności lokalu niemieszkalnego 
– garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, 
oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 17.

Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11.600,00 zł.

7. Udział 1/45  części we współwłasności lokalu niemieszkalnego 
– garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, 
oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 27.

Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11.600,00 zł.

8. Udział 1/45  części we współwłasności lokalu niemieszkalnego 
– garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, 
oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 32.

Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11.600,00 zł.

9. Udział 1/45  części we współwłasności lokalu niemieszkalnego 
– garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, 
oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 33.

Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11.600,00 zł.

10. Udział 1/45  części we współwłasności lokalu niemieszkalnego 
– garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, 
oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 34.

Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11.600,00 zł.

11. Udział 1/45  części we współwłasności lokalu niemieszkalnego 
– garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, 
oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 35.

Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11.600,00 zł.

12. Udział 1/45  części we współwłasności lokalu niemieszkalnego 
– garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, 
oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 37.

Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11.600,00 zł.

13. Udział 1/45  części we współwłasności lokalu niemieszkalnego 
– garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, 
oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 39.

Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11.600,00 zł.

14. Udział 1/45  części we współwłasności lokalu niemieszkalnego 
– garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, 
oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 40.

Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11.600,00 zł.

15. Udział 1/45  części we współwłasności lokalu niemieszkalnego 
– garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, 
oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 44.

Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11.600,00 zł.

Uwaga: do uzyskanej w wyniku przetargu ceny sprzedaży 
każdego miejsc parkingowego zostanie doliczony podatek 
VAT w wysokości  23%.

 
Zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1-2 wyżej powołanej ustawy  
o gospodarce nieruchomościami, w przypadku zbywania 
nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo 
w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, 
która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy 
niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów jeżeli złoży wniosek 
o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie,  
o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może 
być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości 
pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 
dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży 
wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego 
w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia 
wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia 
wywieszenia wykazu;
Osoby, o których mowa w pkt 1, 2 i 3 korzystają z pierwszeństwa 
w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że 
wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony  
w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Wnioski w sprawie przysługującego pierwszeństwa należy 
składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo 
przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, w terminie 6 tygodni, 
licząc od dnia podania do publicznej wiadomości tego 
wykazu tj. od dnia  12 marca 2018 do  23 kwietnia 2018 roku.
Z ustalonymi, w wyniku przetargu nabywcami Gmina Miejska 
Legionowo podpisze umowy w formie aktu notarialnego,  
nie później niż do   31 października 2018 roku.

Wykaz ten umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
Legionowo oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Legionowo – www.legionowo.pl w Biuletynie Informacji 
Publicznej – zakładka - przetargi nieruchomości, na okres  
21 dni, tj. od 12 marca 2018 roku do 9 kwietnia 2018 roku.
Po upływie tego okresu, termin przetargu i jego warunki 
zostaną podane do publicznej wiadomości odrębnym 
ogłoszeniem.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać  
w Urzędzie Miasta Legionowo ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, II piętro, pokój 3.04 
lub pod numerami telefonów: 766-40-54 lub 766-40-55.

 Prezydent   Miasta  Legionowo
 Roman  Smogorzewski

®
Dobra woda z Legionowa

®
Dobra woda z Legionowa

Zadbaj o swoje zdrowie,

pij dwa litry dziennie

legionowskiej kranówki!
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Zorganizowany w legionowskiej Poczytalni „Dzień kobiet z pazurem” zgromadził panie 
o różnym charakterze. Za to wszystkie bez wyjątku piękne. Opatrując komentarzem 
fotorelację z tej imprezy, pięknie więc postaraliśmy się im za ich towarzystwo odwdzięczyć.

Ze zdjęciem im do twarzy

- Dziś, panie Tomku, robimy imprezy, a dawniej kobietom wystarczały goździki...

Tego dnia nietrudno było spotkać  
w Poczytalni czarującą kobietę

- Jak zrobiłam jednej celebrytce makijaż, nie poznał jej nawet własny pies!

- Przepraszam, że przeszkadzam, ale chcę paniom wręczyć po kwiatku do kożucha

 Trochę za to lusterko przepłaciłam, ale podobno nie widać w nim zmarszczek

Dwóch przystojniaków panie dostały na tacy

- Weźcie tu na zakupy swoich facetów, bo dziś wam nie odmówią

 - A czytałaś, że Kopernik rzeczywiście była kobietą?
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Trochę zgrywu
z obiektywu

 Najwyraźniej są kierowcy, którym Škoda, że nie jeżdżą lepszymi wozami...
fot. red.

 Życzę wam, 
żebyście mieli samych 
zdrowych pacjentów
Roman Smogorzewski,  
prezydent Legionowa w trakcie 
oficjalnego otwarcia nowej siedziby 
przychodni na osiedlu Piaski

Żarty...
Koleżanki opowiadają sobie o pozycjach 
seksualnych:
- Ja lubię na pieska.
- A ja na rodeo.
- A jak to wygląda?
- Siadam na chłopaku i w trakcie mówię, że mam 
HIV. Potem walczę, by jak najdłużej się utrzymać  
na byku.

Żona stoi przed lustrem i mówi:
- Jestem stara, tłusta i gruba. Mógłbyś mi mężu 
powiedzieć coś miłego…
- Masz dobry wzrok kochanie.

■ ■ ■
Kolega opowiada koledze:
- Wiesz, mam ciche dni w domu. Teraz 
najważniejsze, by żona uwierzyła że to dla  
mnie kara.

- Janie, zapytaj hrabiny, czy w jej nowym wozie 
drzwi otwierają się w bok czy do góry?
- Tradycyjnie, panie hrabio. W bok.
- To przekaż hrabinie, że nie życzę sobie więcej, tak 
jak wczoraj z imprezy, być przywożony w bagażniku.

■ ■ ■
Wiecie, dlaczego Bill Gates nazwał swoją firmę 
„Microsoft”? 
- To wie tylko jego żona.

Znalezione w sieci
Szczotkujesz często włosy? Musisz 
wiedzieć, że częste szczotkowanie powoduje 
rozdwajanie końcówek włosów, a ich kondycja 
bardzo się pogarsza. Pamiętaj, by ograniczać 
szczotkowanie do niezbędnego minimum.

Jeden z najstarszych sposobów wykonywania 
pisanek mówi o wykorzystaniu łupin cebuli  
do barwienia skorupki jajek.

Horoskop
na nadchodzący

tydzień
RYBY

W tym tygodniu czeka cię więcej 
ważnych wydarzeń, które związane 
będą z pracą i obowiązkami. Pojawi 

się osoba, która postanowi rozliczyć cię z pora-
żek i sukcesów.

BARAN

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

gi. Wtedy wróci optymizm i siła, dzięki którym 
uporasz się z wyzwaniami.

BYK

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

możesz stać się ofiarą cudzych intryg i mieć 
przez to kłopoty.

BLIŹNIĘTA

W tym tygodniu szczęście ci sprzy-
ja. Spotkasz się z życzliwością  
i serdecznością w swoim otocze-

niu. Twoje decyzje okażą się słuszne, jednak 
pod warunkiem, że będziesz szczery.

RAK

Pewna sprawa lub znajomość 
może się w tym tygodniu zakoń-
czyć. Odkryjesz, że wcale tego nie 

żałujesz i będziesz cieszyć się swobodą.  
W interesach szykują się za to kłopoty.

LEW

Powiedz i rób to, co ci leży na sercu. 
Ukrywanie przed bliskimi osoba-
mi złości, żalu czy pretensji może 

doprowadzić do rodzinnych konfliktów. Ktoś 
może cię sprowokować do kłótni.

PANNA

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

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

WAGA

Dzięki swoim pomysłom staniesz 
się popularny, a nawet naśladowa-
ny przez różne osoby. Możesz teraz 

liczyć na większe zyski, a nawet znaczący przy-
pływ gotówki.

SKORPION

Twoja sytuacja może się nagle zmie-
nić. Ktoś zaproponuje nowy interes, 
ktoś wycofa się z obietnic. Zamiast 

walczyć o stare sprawy, zainteresuj się nowymi 
możliwościami.

STRZELEC

Nie bądź zbyt pewny siebie i aro-
gancki, bo spotka cię kara. Gwiazdy 
przestrzegają przed zgubnymi 

skutkami przechwałek i hazardu. Ktoś sprytniej-
szy może cię oszukać.

KOZIOROŻEC

Czeka cię nagroda lub komple-
ment od osoby, na której zdaniu 
bardzo ci zależy. Gwiazdy zwia-

stują otrzymanie dobrych wiadomości,  
a nawet wygraną. Daj szansę losowi!

WODNIK

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

ci sprzyjać. Ktoś może ułatwić ci załatwienie 
trudnej sprawy. 

Specjalny miejscowy 
horoskop

Czy wiesz, że świnka morska to kawia 
domowa? Cavia porcellus to gatunek 
udomowionego dryzonia, który przybyła do 
Europy w XVI wieku. Południowoamerykańscy 
Indianie wykorzystywali to zwierzę w kuchni 
i medycynie ludowej. Zwierzątko przestało 
być tylko produktem na gulasz i zostało 
domowym pupilem.

Czy wiesz, że niektóre ciężarne kobiety kupują testy 
ciążowe, wykonują badanie, a następnie sprzedają 
używane testy w internecie? Okazuje się, że test  
z pozytywnym wynikiem można sprzedać z 5 razy 
drożej niż był wart przed rozpakowaniem. Dwie 
pozytywne kreseczki, które są potwierdzeniem ciąży 
kupują narzeczone, by wymóc na swoim wybranku 
szybszy termin ślubu.

Idealna drzemka nie powinna trwać dłużej niż 25 minut.

Ciężarna kobieta i alkohol? W Wielkiej Brytanii trwają 
prace nad zmianą prawa. Być może spożywanie 
alkoholu przez kobietę w ciąży stanie się niedługo 
przestępstwem.

Czy wiesz, że w jednokilogramowym opakowaniu ryżu 
jest około 64 000 ziarenek?

Cierpisz na depresję? Pij codziennie 
szklankę soku z pomarańczy. 

Sok ten zawiera 
kwas foliowy, 
który chroni nas 

przez stanami 
depresyjnymi.
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Rywalki 
za słabe 
na „lalki”

Od piątku do niedzieli w legionowskiej hali przy Zakopiańskiej 3 odbywał 
się turniej półfinałowy Mistrzostw Polski Juniorek. O dwa miejsca 
premiowane awansem do fazy finałowej walczyły cztery ekipy. Oprócz 
faworyzowanej Legionovii, na parkiecie pojawiły się takie drużyny jak 
Chemik Police, ESPES Sparta Warszawa oraz MKS San-Pajda Jarosław. 
Pod względem sportowym obrończynie tytułu nie okazały się gościnne  
i odprawiły z kwitkiem wszystkie rywalki. Łatwo jednak nie było.  

Pytany w sobotę o możliwości swoich 
dziewczyn, trener gospodyń starał się 
tonować uzasadniony wcześniejszymi 
wynikami optymizm. – Szanse weryfi-
kuje turniej. Na pewno nasz zespół jest 
traktowany w środowisku siatkarskim 
jako jeden z tych, które zagrają w fi-
nałach i powalczą o medale. Takie są 
również nasze ambicje. Ale jak widać 
po meczach, które już się odbyły, nie 

jest to łatwe zadanie. Wczoraj bardzo 
ciężkie spotkanie ze Spartą Warsza-
wa, dzisiaj następny ciężki pojedynek 
między Spartą a San-Pajdą Jarosław. 
Tutaj naprawdę trzeba wszystko rzu-
cić na parkiet, żeby uzyskać ten awans  
– oceniał Wojciech Lalek. Zwłaszcza że, 
jak przyznał trener, do optymalnej dys-
pozycji Legionovii daleko. – Jesteśmy 
trochę poza formą. Złożyło się na to 

kilka rzeczy, przede wszystkim „epide-
mie”, które krążyły przez kilka ostat-
nich tygodni. Mieliśmy do dyspozycji  
4 - 6 zawodniczek, pozostałe choro-
wały. Więc nie przepracowaliśmy tego 
okresu tak jak powinniśmy. Dlatego 
ewentualne sportowe zadyszki, tro-
szeczkę słabsza gra, są wytłumaczal-
ne. Jeśli uda się awansować do finałów, 
mamy sporo czasu, żeby to pozbierać 
i troszeczkę się podnieść. Bo z oczy-
wistych względów nie gramy jeszcze 
tego, co powinniśmy grać.   

Obawy doświadczonego szkoleniowca 
były uzasadnione. W piątek, grając swój 
pierwszy mecz, legionowianki musiały 
rozstrzygać go w tie-breaku. Pokonały  

w nim 15:11 Espes Spartę Warszawa. 
Dzień później zmierzyły się z teore-
tycznie najsłabszym w stawce Che-
mikiem Police. Stawka pojedynku była 
jasna. – Wygranie tego meczu da nam 
awans. Razem z drużyną San-Pajdy, 
która swoje dwa już wygrała. A jutro 
rozstrzygnie się, kto awansuje z pierw-
szego miejsca, a kto z drugiego – mó-
wił tuż przed meczem Wojciech Lalek. 

Choć początek sobotniego pojedyn-
ku nie przebiegał po myśli Legionovii, 
zdołały wygrać zarówno pierwszego 
seta, jak i dwa kolejne. Awans mając 
już w kieszeni, do niedzielnego boju 
o zwycięstwo w turnieju młode 
„lalki” podeszły na większym 

luzie. Efekt był taki, że rywalki z San-
-Pajdy Jarosław urwały im tylko jed-
nego seta. Tym samym legionowianki 
zgarnęły u siebie całą pulę i teraz spo-
kojnie zaczną sposobić się do walki  
o mistrzostwo kraju. Co w ich przypad-
ku oznacza obronę zdobywanego trzy 
lata z rzędu tytułu. – Plan jest prosty. 
Do finałów jest niecały miesiąc, ale to 
jest aż miesiąc. To dużo czasu, żeby do-
brze przygotować zespół – uważa tre-
ner juniorek Legionovii. A jak dowodzą 
jego sportowe dokonania, warto mu  
w tej kwestii zaufać.  
 
 Waldek Siwczyński

piątek 9.03

LTS Legionovia – ESPES Sparta Warszawa 3:2  

(25:21, 22:25, 26:28, 25:10, 15:11) 

PSPS Chemik Police – MKS San-Pajda Jarosław 0:3 (8:25, 15:25, 18:25)

sobota 10.03

ESPES Sparta Warszawa – MKS San-Pajda Jarosław 2:3  

(19:25, 19:25, 25:21, 25:9, 15:13)

LTS Legionovia - Chemik Police 3:0 (25:16, 25:13, 25:19)

niedziela 11.03

ESPES Sparta Warszawa - Chemik Police 3:0 (25:17, 25:8, 25:10)

LTS Legionovia - San-Pajda Jarosław 3:1 (25:17, 25:22, 22:25, 25:18)

Przed nami trudny okres,  
ale wszystko w naszych rękach!
Rozmowa z Alicją Grabką, rozgrywającą siatkarskiej Legionovii Legionowo.

Legionovia.pl: – Za wami drugie zwycięstwo nad 
Treflem Proximą Kraków. Zdaje się, że w tym  
sezonie ten rywal wam „leży”?

Alicja Grabka: – Tak, w  pierwszej rundzie zwycięży-
liśmy 3:0, teraz również udało się zdobyć cenne trzy 
punkty. Cieszymy się, że udało się zgarnąć pełną pulę  
z tak dobrym przeciwnikiem, jakim jest Kraków.

– Przed rozpoczęciem meczu faworytem były 
gospodynie z Krakowa, jednak to w y zwycięży-
łyście. Odwrotna sytuacja miała miejsce w star-
ciach z Dąbrową i Toruniem. Czy brzemię fawo-
ryta utrudnia grę?

– Trudno powiedzieć... Z Dąbrową i Toruniem rozegrały-
śmy już wszystkie spotkania w tym sezonie. I wszystkie 

niestety zostały rozstrzygnięte na naszą niekorzyść.  
Z Krakowem, wręcz przeciwnie. Myślę, że coś w tym jest. 
Grając z teoretycznie lepszym przeciwnikiem, głowy są 
czyste i może to ułatwiać grę.

– Udało się awansować na „bezpieczne”, dzie-
siąte miejsce. Przed wami seria ciężkich walk  
o jego utrzymanie lub poprawę. Jak oceniasz szan-
se Legionovii na zakończenie rundy zasadniczej  
w strefie niezagrożonej barażami?

– Aktualnie jesteśmy na dziesiątym miejscu. Taką samą 
liczbę punktów ma jednak Wrocław, który plasuje się na 
miejscu dziewiątym. Tak więc czeka nas teraz trudny 
okres. Damy z siebie 110 procent i uważam, że wszystko 
jest w naszych rękach.
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Korona  
dla czempiona

Jeszcze tylko przez kilka dni można zgłaszać kandydatów do plebiscytu 
na Najlepszego Sportowca Powiatu Legionowskiego 2017 roku.  
Na propozycje organizatorzy czekają do 21 marca. 

Pierwszym etapem popularnego konkursu, w którym głosujący mieszkańcy 
wybiorą najlepszego w ubiegłym roku powiatowego mistrza sportu, jest zebranie 
kandydatur do listy nominowanych. Zgłoszenia można dokonać, wypełniając 
formularz dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Legio-
nowie, a następnie dostarczając go do urzędu osobiście, pocztą tradycyjną lub 
mailowo, na adres sport@powiat-legionowski.pl. 

Sądząc po ubiegłorocznych doniesieniach ze sportowych działów lokalnych i nie 
tylko mediów, kandydatów na... kandydatów zabraknąć w powiecie nie powinno. 

 red.

Tabela

1. LTS Legionovia

2. SAN-Pajda Jarosław

3. ESPES Sparta Warszawa

4. PSPS Chemik Police
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Wystartowała runda wiosenna II ligi piłki nożnej.  
W 21 kolejce Legionovia KZB Legionowo zagrała na wyjeździe 
z Radomiakiem Radom. Spotkanie było emocjonujące i mogło 
podobać się kibicom. Padło w nim w sumie 6 bramek. Niestety, 
gracze z Parkowej strzelili ich mniej i wrócili do Legionowa  
na tarczy. Mecz zakończył się wynikiem 4:2. 

Gospodarze już od pierwszych 
minut zaczęli dominować nad 
drużyną Legionovii. Pierwsza 
bramka dla Radomiaka padła 
już w ósmej minucie meczu. 
Zdobył ją Peter Mazan. Pod-
opieczni Roberta Pevnika na-
tychmiast ruszyli do odrabiania 
strat. Po dwunastu minutach 
udało im się doprowadzić do 
remisu. Bramkę na 1:1 strze-
lił Bartosz Waleńcik. Kolejne 

minuty spotkania to jednak 
znowu dominacja gospodarzy.  
W 33 minucie drugą bramkę 
dla Radomiaka strzelił Maciej 
Świdzikowski. Legionowianie 
znów więc musieli gonić. Udało 
im się to już po trzech minutach 
od straty gola. Strzelcem wy-
równującej bramki dla Legio-
novii był Mario Vasilija. Remisu 
nie udało się jednak utrzymać 
do przerwy. W 39. minucie sę-

dzie podyktował rzut karny dla 
Radomiaka, który pewnym ude-
rzeniem wykorzystał Leandro. 
Do szatni obie drużyny schodziły 
przy stanie 3:2 dla gości. 
 
Od razu po gwizdku sędziego, 
rozpoczynającym drugą połowę 
meczu, piłkarze Legionovii KZB 
Legionowo ruszyli do ataku, aby 
doprowadzić do kolejnego już  
w tym meczu remisu, a być mo-
że nawet powalczyć o bramkę 
na wagę trzech punktów. Bli-
scy osiągnięcia tego celu byli 
w 62 minucie. Sędzie nie uznał 
jednak gola dla Legionovii, do-
patrując się pozycji spalonej. 
W końcówce spotkania Rado-

miak znów zagrał odważniej, 
co się gospodarzom wyjątko-
wo opłaciło. W 83 minucie na 
listę strzelców ponownie wpisał 
się Leandro, który ustalił wynik 
spotkania na 4:2. 
 
Po porażce w Radomiu Legiono-
via znajduje się na 14 miejscu 
w tabeli i ma tylko punkt prze-
wagi nad strefą spadkową.  
W następnej kolejce Legionovia 
KZB Legionowo zmierzy się na 
swoim boisku z Garbarnią Kra-
ków. Mecz zostanie rozegrany 
w sobotę 17 marca o godzinie 
15.00. 

 RAM
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Radomiak Radom - Legionovia Legionowo 

1:0 - Peter Mazan, 1:1 - Bartosz Walencik, 2:1 - Maciej Świdzikowski,  
2:2  - Mario Vasilij, 3:2 - Leandro (k.), 4:2 – Leandro 

Legionovia: Kochalski, Więdlocha (80' Martynek), Szumilas, Grzelak  
(43' Ostrowski), Nemanić, Janković, Kalinowski, Walencik, Skwarczek, 
Vasilij (62'Mazurek), Leleno (46' Kuśmierek).  

W ostatnim tygodniu szczypiorniści 
KPR Legionowo, zajmujący 
przedostatnie miejsce w tabeli grupy 
granatowej PGNiG Superligi, rozegrali 
dwa mecze. Najpierw na wyjeździe 
spotkali się z obecnym wiceliderem 
grupy Górnikiem Zabrze, a potem 
przyjmowali u siebie Spójnię Gdynia. 
W pierwszym meczu zabrzanie nie dali 
legionowianom żadnych szans. Drugi 
gospodarzom szczęśliwie udało się 
wygrać.

Środowy (7 marca) mecz w Zabrzu nie za-
czął się dobrze dla podopiecznych Marcina 
Smolarczyka. Przez pierwsze minuty dru-
żyna z Legionowa była bezradna. Nikt, kto 
oglądał to spotkanie, nie dziwił się, dlaczego 
obie drużyny dzieli w tabeli aż 50 punktów.  
Pierwszego gola szczypiornistom KPR udało 
się zdobyć dopiero po dziesięciu minutach 
meczu. W tym czasie zabrzanie zdobyli 
ich aż siedem. Tej przewagi gospodarze 
nie wypuścili z rąk już do końca spotkania.  
W pewnym momencie prowadzili nawet 
jedenastoma bramkami.

W drugiej połowie meczu KPR zaczął mozolnie 
odrabiać straty. Drużyna z Legionowa wycią-
gnęła przede wszystkim wnioski z błędów po-
pełnionych w pierwszych 30 minutach starcia. 
Zarówno tych w ofensywie, jak i w obronie. 
Gra legionowian mogła się podobać szczegól-
nie w ostatnim kwadransie meczu, kiedy to nie 
tylko na każde trafienie Górnika odpowiadali 
swoim, ale nawet udało im się zdobyć kilka 
bramek z rzędu. Na odrobienie strat z pierw-
szej połowy szczypiorniści z Legionowa nie 
mieli już jednak żadnych szans. Ostatecznie 
spotkanie zakończyło się wynikiem 27:20. 
 
Mecz z niżej uplasowaną w tabeli Spójnią 
Gdynia miał być dla legionowian przeła-
maniem po zupełnie nieudanym wyjeździe 
na Śląsk. Początek niedzielnej (11 marca) 
rywalizacji ponownie należał jednak do dru-
żyny przyjezdnej. Spójnia szybko wyszła 
na prowadzenie, które udało się utrzymać 
nawet mimo wykluczeń, jakie otrzymali jej 
zawodnicy. W bramce gdynian świetnie spi-
sywał się Marcin Głębocki. To w dużej mie-
rze dzięki niemu w pierwszych 30 minutach 
meczu goście stracili tylko osiem bramek. 
Zdobyli ich natomiast dwanaście.  

Przerwa zadziałała na zawodników  
z Areny bardzo mobilizująco. Już  
w 38 minucie meczu dzięki Kamilowi 
Ciokowi, który jak się później okazało, 
został bohaterem legionowian, gospoda-
rzom udało się doprowadzić do wyrównania. 
Od stanu 13:13 oba zespoły grały gol za gol  
i gdy w ostatniej minucie spotkania na tablicy 
widniał wynik 20:20, wszystko wskazywa-
ło na to, że o zwycięstwie zadecydują rzuty 
karne. Na szczęście dla KPR-u mecz udało się 
rozstrzygnąć w przepisowych 60 minutach. 
Tuż przed ostatnią syreną, po faulu na Pawle 
Kowaliku, sędzia odgwizdał rzut wolny dla 
gospodarzy. Piłkę wziął do ręki niezastąpiony  
w tym meczu Kamil Ciok. Pewnie przymierzył 
i bezpośrednio z wolnego zdobył bramkę na 
wagę zwycięstwa. Niedzielny mecz obfitował 
w rzuty karne. Sędzia podyktował ich w sumie 
dwanaście: 10 dla KPR i 2 dla Spójni.
 
W następnej kolejce PGNiG Superligi szczy-
piorniści z Legionowa zmierzą się na wyjeź-
dzie z KS Azotami Puławy. Mecz zostanie 
rozegrany 17 marca o godzinie 18.00. 

 RAM

fot. KPR Legionowo

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

1. PGE VIVE Kielce 25 25 0 13 967:599 88

2. NMC Górnik Zabrze 25 20 5 9 753:642 69

3. Chrobry Głogów 26 15 11 7 702:725 52

4. MMTS Kwidzyn 26 14 12 7 703:736 50

5. Zagłębie Lubin 26 12 14 6 770:774 40

6. Meble Wójcik Elbląg 26 6 20 4 610:725 22

7. KPR Legionowo 25 5 20 2 595:712 16

8. Spójnia Gdynia 24 2 22 1 616:794 7

27 : 20  (16:6) 

NMC Górnik Zabrze - KPR Legionowo 

Górnik: Galia, Kornecki, Witkowski - Bąk, Fąfara, Gliński, Gogola, Daćko, 
Tomczak, Gromyko, Sluijters, Czuwara, Buszkow, Tatarincew, Tokaj, Francik.

KPR: Krekora, Kujawa, Wyrozębski - Adamski, Grabowski, Jędrzejewski, 
Prątnicki, Suliński, Kowalik, Miecznikowski, Ignasiak, Brinovec, Gawęcki, 
Niedziółka, Ciok, Rutkowski.

PIŁKA NOŻNA. II LIGA

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  GKS 1962 Jastrzębie 20 46 14 4 2 36-12

2.  ŁKS Łódź 20 39 10 9 1 21-11

3.  Radomiak Radom 20 37 10 7 3 32-20

4.  Warta Poznań 19 36 11 3 5 26-12

5.  Olimpia Elbląg 19 32 9 5 5 29-22

6.  Siarka Tarnobrzeg 19 32 10 2 7 30-25

7.  Znicz Pruszków 20 27 7 6 7 24-27

8.  GKS Bełchatów 19 26 7 5 7 30-27

9.  Błękitni Stargard 20 25 6 7 7 21-20

10.  Garbarnia Kraków 19 24 6 6 7 22-21

11.  Wisła Puławy 19 23 5 8 6 21-21

12.  ROW 1964 Rybnik 19 22 5 7 7 29-33

13.  Stal Stalowa Wola 20 22 5 7 8 19-24

14.  Legionovia Legionowo 20 18 5 3 12 20-30

15.  Rozwój Katowice 19 17 4 5 10 16-28

16.  MKS Kluczbork 19 16 2 10 7 14-27

17.  Gwardia Koszalin 19 15 3 6 10 15-33

18.  Gryf Wejherowo 20 14 2 8 10 18-30

Rozbici na Śląsku, 
szczęśliwi u siebie

Szóstka w Radomiu
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Wydarzenia
kalendarz

LEGIONOWO MOK, ul. Norwida 10, Poczytalnia, 15.03, godz. 20.00
Koncert jazzowy zespołu HUM – bilety: 20 zł. HUM to mię-
dzynarodowy zespół jazzowy, który powstał w Nowym Jorku  
w 2017 roku. Jest nowatorskim kwartetem, pełnym świeżych 
osobliwości młodego pokolenia. Muzyka HUM to poetycka 
fuzja wielokulturowych influencji splatających się na scenie  
w wartki warkocz zbiorowej świadomości niczym koci pomruk. 
Liderem zespołu jest Jędrzej Łagodziński, który ukończył pre-
stiżowe Rhythmic Music Conservatory w Kopenhadze.

WIELISZEW Sala Koncertowa im. Krzysztofa Klenczona, 16.03, 
godz. 19.00
Stanisław Soyka solo. Bilety: 60 zł do nabycia w Gminnym 
Centrum Kultury w Łajskach

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 16.03 i 17.03, godz. 18.00
ProgRockFest - IV edycja.
16 marca 2018
18.00 - proAge, 19:19 - wernisaż wystawy prac Doroty Tro-
jańczyk (ProgRockGallery), 20.00 - Yesternight, 21.30 - Lizard.
17 marca 2018
18.00 - Metus, 19.30 - The Ryszard Kramarski Project, 21.00 
- Galahad, 22.30 - ProgRockParty. 
Bilety: karnet na dwa dni - 50 zł, bilet na jeden dzień - 30 zł, 
dostępne w MOK Legionowo, ul. Norwida 10 

SEROCK Klub Aktywności Społecznej ul. Kościuszki 8a, 16.03, 
godz. 17.00
Marcowy wieczór poezji w Serocku

LEGIONOWO atrium ratusza, 16.03, godz. 15.00 – 18.00
Wiosenne Wietrzenie Szaf - zbiórka odzieży w Legionowie

NOWY DWÓR MAZ. ul. Leśna, 17.03, godz. 12.00 – 16.00
Schronisko dla bezdomnych psów - dzień otwarty

LEGIONOWO ratusz, 17.03 i 18.03, godz. 11.00 – 18.00
Wielkanocny Kiermasz Sztuk Różnych. Dekoracje świąteczne, 
biżuteria, zabawki dla dzieci, ceramika i inne atrakcje.

JABŁONNA Gminne Centrum Kultury i Sportu, 17.03,  godz. 11.00
Rodzinne Roz(g)rywki Matematyczne. 14 marca wypa-
da Międzynarodowy Dzień liczby π, a już trzy dni później, 
czyli 17 marca, w godzinach 11-13, w Domu Ogrodnika przy  
ul. Modlińskiej 102 w Jabłonnie odbędą się Rodzinne Roz(g)rywki 
Matematyczne. Wstęp wolny.

JADWISIN Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 46, 17.03, godz. 10.00
Połączył nas Szaniawski - spotkanie w Jadwisinie

LEGIONOWO sala widowiskowa w ratuszu, 18.03, godz. 20.00
Metanoia - spektakl ewangelizacyjnego Teatru Adonai. Sce-
niczna interpretacja tekstu Cliva Staplesa Lewisa „Listy stare-
go diabła do młodego", pozwoli spojrzeć inaczej na otaczającą 
nas rzeczywistość. Aktorzy będą prowokowali do refleksji,  
a ich przekaz ukaże tekst Lewisa w kontekście współczesności. 

LEGIONOWO Filia „Piaski” Muzeum Historycznego, 18.03, godz. 15.00
Prelekcja dr. Mirosława Pakuły „Kolej w powiecie legionowskim”

JABŁONNA zespół parkowo-pałacowy, 18.03, godz. 14.30
Wystawa prac Artura Krajewskiego w Galerii Sztuki Współ-
czesnej Oranżeria.

JABŁONNA pałac PAN, 18.03, godz. 13.00
Pałacowe Spotkania z Muzyką - „Z blaskiem i precyzją”. Wy-
konawcy: Grażyna Mądroch – sopran koloraturowy, Ewelina 
Kliczkowska – flet, Adam Sychowski – fortepian.

SEROCK Izba Pamięci i Tradycji Rybackich, 18.03, 12.15
Niedzielna Szkółka Tradycji w Serocku. Marzanny, gaiki i pal-
my, czyli obrzędowa symbolika wiosenna

LEGIONOWO start spod ratusza, 18.03, 12.00
Zadzieram kiecę i lecę - babski bieg w spódnicach. Na mecie 
niespodzianka. Po biegu każda uczestniczka będzie mogła 
wziąć udział w loterii, w której do wygrania nie lada gratka: 
między innymi vouchery na zakupy do sklepów i gabinetów 
kosmetycznych. 

 Tygodnik Powiatowy
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Z pamiętnika 
druha

Pod koniec lutego ukazała się najnowsza książka wydana 
przez Muzeum Historyczne w Legionowie, zatytułowana 
„Błękitna 16. 16. Drużyna Harcerska im. Hanki Sawickiej.  
Z dziejów legionowskiego harcerstwa 1956 – 1976”.  
Jej autorem jest były druh tej drużyny Waldemar Głowacki,  
a sama książka to zapis jego wspomnień z harcerskich czasów.
Drużyna Błękitna 16 powstała 
w Szkole Podstawowej nr 3,  
a założył ją harcmistrz Anato-
liusz Bryk. Autor do Błękitnej 16 
wstąpił jeszcze latach 50. Jak mó-
wił, skłoniły go do tego tradycje 
rodzinne, zarówno harcerskie, jak 
i te związane z mundurem. Jego 
dziadek był powstańcem stycz-
niowym, a stryj walczył u genera-
łów Maczka i Andersa. Sam Wal-
demar Głowacki zaraz po zdaniu 
matury, a było to w 1965 roku, 
również wstąpił do wojska. Słu-
żył w jednostce w Zegrzu. – Har-
cerstwo nauczyło mnie życia. Ci 
ludzie, którzy nas szkolili, łącznie 
z komendantem Anatoliuszem 
Brykiem i innymi instruktorami, 
to byli nasi przewodnicy życiowi. 
Cała ta Błękitna 16 to była mo-
ja szkoła życia i patriotyzmu –  
powiedział autor. A trzeba pa-
miętać o tym, w jak trudnych 
latach ta drużyna działała. – Po-
wstaje ona w momencie, kiedy 
zostaje rozwiązane harcerstwo 
w stylu stalinowskim. W tej 
książce autor pokazuje więc róż-
ne rozterki, jakie w tym czasie 

mieli harcerze i druhowie. Z jed-
nej strony trzeba było bowiem 
pogodzić pewne wymogi wła-
dzy, co do zasad prowadzenia 
tego typu drużyn i haseł przez 
nie realizowanych, a z drugiej 
starano się wprowadzać w życie 
idee tego jeszcze przedwojen-
nego harcerstwa – powiedział 
Rafał Degiel z Muzeum Histo-
rycznego w Legionowie, redak-
tor książki. 
 
W przypadku Błękitnej 16 uda-
ło się to pogodzić głównie dzięki 
harcmistrzowi Anatoliuszowi 
Brykowi. O tym, jak bardzo 
ważną postacią był on dla 
samego autora, świadczy 
to, jak istotną rolę zajmuje 
on w jego harcerskich wspo-
mnieniach. – Druh Bryk, 
który był takim naszym 
polskim Baden Powellem, 
był harcerzem przedwojen-
nym. Podejrzewam więc, że 
program dla naszej druży-
ny, który stworzył i wdrażał 
w życie, to był właśnie taki 
pochodzący z tych lat mię-

dzywojennych. Było to swoiste 
połączenie skautingu z patrio-
tycznymi ideałami – powiedział 
Waldemar Głowacki. 
 
Książka o Błękitnej 16 jest już 
jedenastą publikacją wyda-
ną przez Muzeum Historyczne  
w Legionowie. Jego szef liczy, że 
za nią pójdą dalsze pozycje wy-
dawnicze, dzięki którym historia 
miasta, szczególnie ta powo-
jenna, będzie miała coraz mniej 
tajemnic. – Mam nadzieję, że 
te wspomnienia spowodują, że 
powstaną monografie lub opisy 
kolejnych drużyn. Ja chętnie bym 
przeczytał o 44. Drużynie Harcer-
skiej, której byłem członkiem, i jej 
dzieje chętnie bym poznał. Mam 
więc nadzieję, że ta publikacja 
spowoduje, że powstaną kolejne 
wspomnienia. Może nie tylko do-

tyczące harcerzy, ale na przykład 
z legionowskich zakładów pracy 
czy też placówek oświatowych. 
Okres powojenny w dziejach Le-
gionowa jest bowiem najsłabiej  
i najmniej zbadany – powiedział 
dr hab. Jacek Szczepański, dy-
rektor Muzeum Historycznego  
w Legionowie. 
 
Promocję harcerskich wspo-
mnień Waldemara Głowackiego 
zorganizowano 25 lutego w pa-
wilonie wystawienniczym legio-
nowskiego muzeum. Spotkanie 
było nietypowe. Nie ograniczyło 
się bowiem tylko do omówienia 
zawartości książki. Dzięki obec-
ności harcerzy, stało się też oka-
zją do pogrania i pośpiewania 
biwakowych klasyków.    

 Rafał Michałowski 

W sobotę (10 marca) na terenie nowo otwartego sklepu PROMOART  
w Galerii Gondola odbyły się przeznaczone dla dzieci warsztaty malowania 
na płótnie. Przygotowane specjalnie z myślą o maluchach zajęcia 
poprowadziła Matylda Durka. 

Celem sobotnich warsztatów, odbywa-
jących się pod hasłem „Ze sztuką na ty”, 
było aktywizowanie dzieci do malowa-
nia i pokazanie im nowych technik przy 
użyciu płótna i farb akrylowych. A ponie-
waż wszystko odbywało się  
w niezobowiązującej, sprzy-
jającej tworzeniu atmosfe-
rze, zarówno natchnienia, jak 
i chęci do twórczego działania 
mali artyści mieli pod dostat-
kiem. 

Zainaugurowane w sobotę 
zajęcia w sklepie PROMOART 
będą posiadały charakter 
cykliczny. Ich pomysłodawcy 

oraz organizatorzy mają nadzieję, że po-
zwolą one dzieciom rozwijać się w kierun-
ku malarstwa i kreatywnego spojrzenia 
na świat.
 Aldo  

Sklep jak malowany


