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NIEPORĘT Jazda na trzech paragrafach
Wpadł podczas kontroli drogowej, bo miał przy sobie mari-
huanę. Jak się okazało, wsiadł za kierownicę pomimo zakazu 
prowadzenia pojazdów. Jednak to nie koniec, bo nad 24-let-
nim Mateuszem L. wisiała jeszcze kara 8 miesięcy więzienia 
za wcześniejsze kradzieże. Teraz za kratkami może spędzić 
nawet 5 lat.

Patrolując ulicę Różaną w Nieporęcie, policjanci postanowili 
skontrolować nadjeżdżającą toyotę. W trakcie prowadzenia 
czynności funkcjonariusze znaleźli torebkę z suszem roślin-
nym. Jak szybko wyszło na jaw – była to marihuana. Ponadto 
policjanci ustalili, że 24-letni Mateusz L. kierował toyotą po-
mimo aktualnego zakazu prowadzenia pojazdów. Mężczyzna 
został zatrzymany i usłyszał już zarzut posiadania środków 
odurzających oraz zarzut niedostosowania się do wydanego 
zakazu prowadzenia pojazdów. Jednak to nie koniec krymi-
nalnych przygód mieszkańca powiatu piaseczyńskiego. – Po 
dokładnym sprawdzeniu Mateusza L. w bazach policyjnych 
okazało się, że sąd w Warszawie wydał wobec niego nakaz 
doprowadzenia do odbycia 8 miesięcy pozbawienia wol-
ności za kradzieże – informuje podkom. Emila Kuligowska  
z KPP w Legionowie. O losie mężczyzny zadecyduje sąd.
 KG

W poniedziałek (12 marca) o godzinie 17.14 dyżurny 
Straży Miejskiej w Legionowie otrzymał telefoniczne 
zgłoszenie o tym, że z terenu jednej z firm znajdujących 
się przy ulicy Kościuszki wydobywa się drażniący dym,  
a w okolicy czuć zapach palonego plastiku.

Zaraz po otrzymaniu informacji od dyżurnego strażnicy patro-
lujący akurat miasto udali się w rejon ulicy Kościuszki. Na wska-
zanym w zgłoszeniu terenie ujawnili 47-letniego Janusza B., 
który w metalowej taczce wypalał kable w papierowej otulinie. 
Mężczyzna przyznał się do spalania odpadów. Zgodnie z art. 191 
ustawy o odpadach został za to ukarany mandatem. Strażnicy 
zobowiązali też 47-latka do zgodnej z prawem utylizacji tych 
odpadów.

 oprac. zig

Stoi na stacji… 
naczepa

Jedna z mieszkanek Legionowa poinformowała  
w ubiegłym tygodniu strażników miejskich, że przy stacji 
kolejowej Legionowo Przystanek od dłuższego czasu stoi 
naczepa od samochodu ciężarowego. Stojąc na parkingu, 
blokowała ona miejsca parkingowe. 

Na miejsce udał się jeden z patroli. Naczepa stała na parkingu 
przy ul. Gdyńskiej. W tym miejscu obowiązuje znak B-5, mówiący  
o zakazie wjazdu pojazdów ciężarowych. Sporządzona na miejscu 
dokumentacja fotograficzna wraz z notatką służbową trafiły już do 
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Legio-
nowie. Teraz sprawą zajmą się policjanci z legionowskiej drogówki.  

 zig

O tym, że na polskich drogach nie brakuje podchmielonych 
kierowców, wie chyba każdy. Jednak rzadko zdarza się,  
aby kompletnie pijany był kierowca autobusu miejskiego. 
 A właśnie do takiego incydentu doszło w ostatnią niedzielę 
na ulicach Legionowa. Kierowca „pod dobrą datą” z fantazją 
przewoził wystraszonych pasażerów linii 731.
Autobus na podwójnym ga-
zie wyjechał z pętli Żerań FSO  
w Warszawie o godzinie 14.15. 
Dzięki czujności podróżującej 
nim kobiety zawianego kierow-
cę udało się zatrzymać na ulicy 
Zegrzyńskiej w Legionowie.  
– O sytuacji powiadomiła nas 
jedna z pasażerek autobusu, 

która przyglądając się kierowcy, 
nabrała niepokojących podej-
rzeń. Kierowca z opóźnieniem 
hamował i ruszał spod świateł 
drogowych oraz ominął przy-
stanek „na żądanie”. Wyraźnie 
sprawiał wrażenie nietrzeźwe-
go. Spostrzegawcza pasażerka 

wysiadła z autobusu i zadzwonił 
na policję – relacjonuje rzecznik 
KPP w Legionowie kom. Jarosław 
Florczak. Dyżurny z legionow-
skiej komendy natychmiast wy-
słał patrol, który przy skrzyżo-
waniu ul. Piaskowej z Zegrzyń-
ską w Legionowie zauważył 
stojący w zatoczce autobus linii 
nr 731. – Pojazd miał wyłączony 
silnik. Policjanci z legionowskiej 
drogówki ustalili, że autobus zo-
stał unieruchomiony, ponieważ 
kluczyk wyciągnął ze stacyjki  
i zabrał kierowcy autobusu jeden  
z pasażerów, uniemożliwiając 

mu dalszą jazdę – tłuma-
czy kom. Florczak. 
 
Mundurowi zatrzymali 
Andrzeja R. i przewieźli 
do legionowskiej komen-
dy. Podczas kontroli stanu 
trzeźwości alkomatem 
40-letni szofer jeszcze 
bardziej się pogrążył. Za-
skoczeni policjanci usły-
szeli od niego propozycję 

korupcyjną! Mężczyzna obiecy-
wał wypłacić z bankomatu za-
wrotną kwotę... 200 zł i dać ją 
mundurowym, aby zapomnieli 
o sprawie i nie sprawdzali, co 
oprócz krwi krąży w jego orga-
nizmie. – Andrzej R. nie reago-
wał na uwagi policjantów, aby 
zaprzestał swoich propozycji, 
ponieważ to, co robi, jest prze-
stępstwem. Alkomat wykazał 
prawie 3,5 promila alkoholu  
w jego organizmie. Mężczyzna 
noc spędził w policyjnym areszcie 
– dodaje rzecznik legionowskiej 
policji. 

Kiedy Andrzej R. już wytrzeź-
wiał, w Prokuraturze Rejonowej 
w Legionowie usłyszał zarzut 
prowadzenia pojazdu w stanie 
nietrzeźwości oraz złożenia obiet-
nicy korupcyjnej policjantom. 
Mężczyzna przyznał się do winy 
i odmówił składania wyjaśnień. 
Grozi mu do 10 lat więzienia.
 
 KG

Tydzień
na sygnale

LEGIONOWO Paser na mieliźnie 
Legionowscy kryminalni zatrzymali 37-letniego Daniela Ch. 
Mężczyzna jest podejrzany o paserstwo. W jego garażu zna-
leziono skradzioną łódź wędkarską wraz z przyczepą podło-
dziową. Danielowi Ch. grozi do 5 lat więzienia.

Do kradzieży łodzi doszło w październiku ubiegłego roku. 
Pokrzywdzony oszacował straty na około 25 tys. zł. Po kil-
ku miesiącach policjantom w końcu udało się trafić na trop, 
który doprowadził ich do skradzionego mienia. – Dokładna 
analiza zebranego w sprawie materiału dowodowego oraz 
bardzo skrupulatna i żmudna praca operacyjna kryminalnych 
pozwoliła na zatrzymanie 37-letniego Daniela Ch., u które-
go w garażu na terenie gminy Nieporęt policjanci odnaleźli 
skradzione mienie – informuje podkom. Emilia Kuligowska  
z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie. 
 
Mężczyzna usłyszał już zarzut paserstwa, za co grozi mu do  
5 lat pozbawienia wolności. Skradziona łódź wraz z przyczepą 
podłodziową wróciła już do prawowitego właściciela.  
 KG

Kurs to był jego ostatni

O włos od masakry
To cud, że nikt nie zginął! W sobotnie popołudnie (17 marca) 
samochód osobowy marki Opel wjechał w grupę kilkunastoletnich 
kolaży. Czterech z nich zostało rannych, wszyscy trafili do szpitala. 
Kierowcę prawdopodobnie oślepiło słońce. 

Do wypadku doszło na drodze 
wojewódzkiej nr 631 na terenie 
Kałuszyna. Kierowca osobowe-
go opla corsa zjechał na przeciw-
legły pas ruchu i uderzył w grupę  
14- i 15-letnich kolarzy jadą-
cych od Nowego Dworu Mazo-
wieckiego w kierunku Wielisze-
wa. Zdarzenie rozegrało się na 
oczach policjantów, którzy wła-
śnie dokonywali kontroli pojazdu  
w pobliżu tego miejsca. Funk-
cjonariusze natychmiast ruszy-
li na pomoc poszkodowanym. 
Kierujący oplem został zatrzy-
many. Zastosowano wobec nie-
go środki przymusu w postaci 
kajdanek. 

Na miejsce przyjechały zespo-
ły ratownictwa medycznego 
oraz zastępy straży pożarnej  
z Kałuszyna i Legionowa. Do 
pomocy medycznej i transpor-
tu do szpitala wezwano również 
śmigłowiec Lotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego z Warszawy. 
W wyniku zderzenia ucierpiało 
czterech młodych kolaży. Naj-
bardziej poszkodowany, ze zła-
maniami nóg i rąk, został prze-
transportowany śmigłowcem do 
szpitala dziecięcego przy ulicy 
Żwirki i Wigury w Warszawie.
 
Wstępnie ustalono, że kolarze 
zajmowali pas ruchu zgodnie  

z przepisami. Policyjny technik 
dokonał oględzin miejsca zda-
rzenia i zebrał materiał na po-
trzeby śledztwa. Młodzi kolarze 
należą do sekcji kolarskiej NO-
SiR BDC Nowy Dwór Mazowiec-
ki. Na miejsce zdarzenia przybył 

burmistrz Nowego Dworu Mazo-
wieckiego Jacek Kowalski, który 
jest również członkiem Zarządu 
Mazowiecko-Warszawskiego 
Związku Kolarskiego.
 
 MK/zig Droga miedź
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Serdecznie zapraszamy na dyżur radnego
w dniu 26 marca 2018 r. 

Urząd Miasta, pokój 4.02, III piętro

O G Ł O S Z E N I E

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

Podczas najbliższej sesji legionowscy 
radni będą uchwalać nowy podział 
miasta na okręgi wyborcze oraz ustalą 
ich granice, numery i liczbę radnych 
wybieranych w każdym okręgu. Nowy 
podział zakłada cztery okręgi, dokładnie 
takie, jakie funkcjonowały w wyborach 
przeprowadzonych osiem lat temu.
Zaledwie cztery lata temu po raz pierwszy zaist-
niały w wyborach jednomandatowe okręgi wy-
borcze, co oznaczało podział miasta na 23 okrę-
gi – po jednym dla każdego radnego. Mieszkań-
cy wybierali radnego, który miał reprezentować  
w radzie ich lokalne interesy. Teraz, dzięki ko-
lejnej zmianie ordynacji wyborczej, powracają 
wybory proporcjonalne i znikają okręgu jedno-
mandatowe. Konieczny był nowy podział.

W Legionowie zdecydowano, że przywrócone 
zostaną dobrze już znane okręgi, z których 
wybierani byli radni do 2010 roku. Miasto po-
dzielono na cztery okręgi (trzy sześcio- i jeden 
pięciomandatowy), z których mieszkańcy wybiorą 
23 radnych. – Wybory samorządowe są bardzo 
ważne, więc zależy nam na frekwencji. Ludzie 
jednak nie lubią zmian, mają swoje przyzwycza-
jenia, a takim przyzwyczajeniem jest między in-
nymi głosowanie w wyborach. Aby ułatwić naszym 
mieszkańcom przejście przez kolejne zafundowa-
ne im przez partię rządzącą zmiany i aby nie było 
zarzutów, że uprawiamy jakąś geografię politycz-
ną, powracamy do podziału okręgów z wyborów  
w 2010 roku. Miejsca do głosowania będą do-
kładnie takie same, co mam nadzieję zachęci do 
wyjścia z domu i oddania głosu – mówi prezydent 
Roman Smogorzewski.
 AnKa

Okręgi po staremu

Polowanie na prezydenta
Jak co środę ukazała się wczoraj „najstarsza legionowska gazeta”. Już nas nawet nie 
dziwi kolejne, specjalnie dobrane i jak najbardziej niekorzystne zdjęcie prezydenta 
Romana Smogorzewskiego. I nie dziwi, choć nadal szokuje z powodu braku rzetelności 
dziennikarskiej, kolejny krzyczący tytuł sugerujący, że prezydent Legionowa jest w coś 
zamieszany. Tytuł z obowiązkowym znakiem zapytania na końcu, chroniącym przed 
ewentualnym pozwem za pomówienia. „Redaktorzy” zawsze mogą się obronić, mówiąc,  
że przecież nie stwierdzili, że coś jest na rzeczy, a tylko pytali.

O co teraz chodzi? O przesłu-
chanie, podczas którego Roman 
Smogorzewski na pytanie o miej-
sce zatrudnienia wskazał Urząd 
Miasta Legionowo, a na pytanie 
o zarobki odpowiedział zgod-
nie z prawdą – około 8,5 tys zł. 
„Redaktorzy” – w histerii, że ani 
donosy do Prokuratury, ani kon-
trola CBA, ani seria głupich arty-
kułów o nieistniejących aferach 
nie zniszczyły znienawidzonego 
przez nich Smogorzewskiego – 
dopisali swoją historię o tym, że 
prezydent celowo wprowadził  
w błąd policję. Czy zapytali wcze-
śniej ratusz i samego zaintereso-
wanego? 

„Dziennikarze” wiedzą 
lepiej?

Jak informuje rzeczniczka ra-
tusza, pytania o opisane w tek-
ście przesłuchanie wpłynęły na 
skrzynkę mailową urzędu w dniu 

zamykania numeru To i Owo, 
po zakończeniu pracy urzędu. 
„Dziennikarze” nie zadali sobie 
trudu, żeby wykonać choćby 
jedno połączenie telefoniczne  
w tej sprawie. Wygląda więc na 
to, że celowo czekali aż urzędnicy 
pójdą do domów i wyłączą kom-
putery – bo tekst z tezą był już 
dawno napisany, a ewentualna 
odpowiedź mogła nie pasować 
do z góry założonej koncepcji, 
że Smogorzewski kłamie. 

Więc to my poprosiliśmy ratusz 
o wyjaśnienia. Z otrzymanych 
informacji wynika, że podczas 
przesłuchania padło pytanie 
o miejsce zatrudnienia i ile  
w tym miejscu prezydent zara-
bia. Odparł, zgodnie ze stanem 
faktycznym, że zatrudniony jest 
w Urzędzie Miasta Legionowo, 
gdzie zarabia około 8,5 tys zł. 
Na dowód tego otrzymaliśmy 
wyciągi z konta Romana Smo-

gorzewskiego, z przelewem 
otrzymanym z miejsca pracy. 
Podczas przesłuchania nie pa-
dło pytanie na temat innych 
źródeł dochodu, o których pisze 
w swym tekście gazeta, a które 
są ogólnodostępne i w każdej 
chwili możliwe do sprawdzenia 
w internecie. 

Po co To i Owo kłamie? 

Jest to kolejny artykuł, oczer-
niający prezydenta Romana 
Smogorzewskiego. Gazeta, 
której dziennikarze wymyślili 
„aferę”, walczyli z budową szkoły 
podstawowej przy stadionie i od-
powiedzialni są za serię donosów 
do prokuratury, nie kryje nawet 
swojej niechęci do legionowskie-
go prezydenta. W sytuacji, gdy 
brakuje im jakichkolwiek fak-
tów, chcą obrzydzić go wybor-
com, wymyślając coraz to nowe 
„afery”, dołączając wyrwane  

z filmów klatki, w których Smo-
gorzewski ma wykrzywioną  
w grymasie twarz, a na końcu 
najbardziej absurdalnych tez 
dodają znaki zapytania, aby 
chronić się przed pozwami. 

Kto za tym stoi?

Pozostaje pytanie, czy taka na-
gonka na Romana Smogorzew-

skiego, cenionego w Legionowie 
i nie tylko prezydenta, który  
z ogromną przewagą wygrywał 
poprzednie wybory, jest tylko 
próbą zdyskredytowania go  
w oczach wyborców, czy może 
stoi za tym „zleceniem” jakaś 
ważna siła polityczna? Nie otrzy-

maliśmy jeszcze odpowiedzi na 
pytanie, w jaki sposób gazeta 
weszła w posiadanie protokołu 
z przesłuchania i dokumentów, 
do których normalnie nikt prócz 
sędziów i policji nie ma dostępu. 

 AnKa
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Z eLką do Marek
Od poniedziałku (19 marca) mieszkańcy Legionowa  
i gminy Nieporęt mogą dojechać autobusem bezpośrednio 
do Marek. Na terenie powiatu legionowskiego została 
uruchomiona nowa lokalna linia L 33. W związku z tym 
dotychczasowa trasa linii L 31 uległa zmianie. 

Nowa linia L 33 kursuje na trasie Legionowo (ul. Mickiewicza)  
– ul. Sowińskiego – ul. Piłsudskiego – ul. Jagiellońska – ul. Ze-
grzyńska – ul. Strużańska – ul. Polna – ul. Słoneczna – ul. Gen. 
Roi – DW 632 przez Józefów, Kąty Węgierskie, Rembelszczy-
znę, Puszczę Słupecką – Marki (ul. Legionowa – ul. Piłsudskiego  
– ul. Rejtana). Linia jest odpowiedzią na potrzeby komunikacyjne 
mieszkańców. Ma zapewnić dojazd do zakładów przemysłowych, 
zlokalizowanych między gminą Nieporęt i Markami oraz w samych 
Markach. – Uruchomienie połączenia to efekt współpracy władz 
gminy Nieporęt i miasta Marki, które podzielą między siebie koszty 
utrzymania linii zorganizowanej przez Zarząd Transportu Miejskie-
go – tłumaczą urzędnicy powiatu legionowskiego. Autobusy będą 
kursować w dni robocze z częstotliwością co około 2 godziny. 
 
Ponadto, w związku z uruchomieniem nowego połączenia,  
dotychczasowa trasa linii L 31 uległa zmianie. L 31 wyruszy z pętli  
w Dąbkowiźnie i pojedzie w kierunku Portu Pilawa, następnie przez 
Białobrzegi, Beniaminów aż do centrum Radzymina (przystanek 
końcowy „Traugutta”). Jak się okazuje, zmianie ulegnie także sam 
wygląd autobusów, a konkretnie ich kolorystyka. – Zgodnie z wy-
mogami ZTM, tabor pomalowany będzie na niebiesko oraz przysto-
sowany do przewozu osób niepełnosprawnych – informuje powiat. 

 KejT

Młodzieżowa Rada Miasta Legionowo, której celem jest 
promowanie wśród młodych legionowian idei samorządności 
oraz integracja i współpraca środowisk młodzieżowych, 
istnieje już od 2001 roku. Czasami funkcjonowała lepiej, 
czasami gorzej, a czasami… w ogóle. Teraz wszyscy mają 
nadzieję, że pod opieką nowego koordynatora, radnego 
Przemysława Cichockiego, działalność MRM zostanie w końcu 
skierowana na właściwe tory. 
W zeszły czwartek (15 marca) 
młodzi radni zebrali się po raz 
pierwszy od dobrych kilku mie-
sięcy. – To kolejna sesja po prze-
rwie. Mieliśmy bowiem reformę 
edukacji, zmianę koordynatora, 
a także wybory uzupełniające 
w niektórych szkołach. Teraz 
spotykamy się już w nieco zmo-
dyfikowanym składzie. Dzisiaj 
trzech nowych radnych złoży 
ślubowanie i mam nadzieję, że 
wspólnymi siłami zorganizują 
jeszcze w tej kadencji kilka cie-
kawych pomysłów – powiedział 
Przemysław Cichocki. Kadencja 
MRM trwa dwa lata. Ta obecna 
kończy się w czerwcu tego ro-

ku. Na nowe inicjatywy mło-
dym radnym pozostały więc 
niespełna trzy miesiące. A co 
udało im się zrobić do tej pory? 
– Były różnego rodzaju filmy 
i nagrania. Część z członków 
Młodzieżowej Rady Miasta re-
alizuje też duży projekt, jakim 
jest „Młody lider”, czyli mię-
dzyszkolna powiatowa gazeta 
młodzieżowa. W składzie ma-

my również przed-
stawicieli młodzieżo-
wej grupy filmowej 
ADHD. Kilka filmów 
ich autorstwa zna-
lazło już swój finał 
i mogliśmy je obej-
rzeć w internecie – 
wylicza koordynator 
rady. – To była bar-
dzo udana współ-
praca i naprawdę 
bardzo miło nam 
się pracowało. Mie-
liśmy różne warsz-
taty. Wiele rzeczy 

zaczęliśmy. Niektórych 
z braku czasu nie udało nam się 
dokończyć, ale naprawdę miło 
wspominam te dwa lata. Do 
końca tej kadencji zostało nam 
jeszcze kilka miesięcy, mam 
więc nadzieję, że się zepniemy  
i jeszcze przez te cztery mie-
siące podziałamy – powiedziała 
Alicja Gniadzik, przewodniczą-
ca MRM Legionowo. 
 
Dorośli radni mają nadzieję, 
że tymi działaniami młodzież 
nawiąże do najlepszych lat 
istnienia Młodzieżowej Rady 
Miasta Legionowo. – Pamię-
tam lata kiedy ta rada syste-
matycznie się spotykała. Robiła 
jakieś projekty, pytała się nas  
i przychodziła do nas na 
komisję. To było to, o co 
nam tak naprawdę cho-
dziło. Później były lata 
stagnacji, kiedy młodzi 
radni nie potrafili się do 
nas zbliżyć. Być może 
chcieli coś robić, 
ale nie mieli lide-
ra, który by to 

pociągnął. Ta rada się zmie-
nia, młodzi ludzie dorastają, 
zaczynają chodzić do szkoły 
do Warszawy i często tracą kon-
takt z naszą rzeczywistością.  
W obecnej radzie mamy jed-
nak takich radnych, którzy się  
z młodzieżowej rady wywodzą  
i oby było ich więcej – powiedział 
Janusz Klejment, przewodniczą-
cy Rady Miasta Legionowo. Jej 
nowy koordynator jest w każ-
dym razie pełen optymizmu.  
– W niektórych wypowiedziach 
czuć tę moc i chęć do działa-
nia. Szczególnie duży potencjał 
widzę w przewodniczącej Alicji 
Gniadzik, która pała energią 
do działania i to mnie bardzo 
cieszy. Ogólnie za wszystkich 
trzymam kciuki i zawsze słu-
żę pomocą. Po to tutaj jestem  
– mówi Cichocki. 
 
Jednym z pomysłów na to, co 
można jeszcze w tej kadencji 
zrobić, jest stworzenie legio-
nowskiej księgi przepisów ku-
linarnych. Młodzi radni zostali 
też zaproszeni do współpracy 
z wydziałami komunikacji spo-
łecznej i promocji Urzędu Mia-
sta Legionowo. Radni seniorzy 
liczą z kolei na to, że ich młodsi 
koledzy aktywnie włączą się 

w (konieczną po-
wodu reformy 
oświatowej) za-
mianę statutu 
Młodzieżowej 
Rady Miasta 

Legionowo.   

 RafaM 

Świat gminnych finansów bywa zadziwiający. Dość 
powiedzieć, że jedna z omawianych na lutowej sesji 
uchwał zdumiała nawet przewodniczącego Janusza 
Klejmenta. I to już w trakcie jej anonsowania na forum 
Rady Miasta Legionowo.

Zaczęło się normalnie: – Rozpatrzenie projektu uchwały w spra-
wie powierzenia Prezydentowi Miasta Legionowo uprawnienia do 
ustalenia wysokości opłat pobieranych za wykonywanie usług kse-
ro... – kolejne słowa przewodniczący czytał już coraz wolniej – na 
potrzeby klientów urzędu miasta... My się zajmujemy ksero?! Kon-
sternacja radnych nie trwała na szczęście długo. Sekretarz miasta 
szybko wyjaśniła, że uchwała wynika z zapisów Ustawy o gospodarce 
komunalnej. – Bardzo często przychodzą do urzędu klienci, którzy 
są zobowiązani do złożenia kserokopii różnych dokumentów (..),  
w związku z tym wychodzimy im naprzeciw i umożliwiamy ksero-
wanie tych dokumentów na ich potrzeby i jednocześnie na potrzeby 
załatwienia sprawy w urzędzie – tłumaczyła Danuta Szczepanik. 

Tak zresztą jest od lat. Teraz zmieniły się tylko realia prawne.  
Co do tych ekonomicznych, strona formatu A4 nadal ma kosztować  
40 groszy, natomiast A3 – dwa razy tyle. – Urząd wyliczył od-
płatność po minimalnych stawkach, ale oczywiście nasze usługi 
są droższe niż ksero w mieście, ponieważ zupełnie inaczej jest, 
gdy ktoś zajmuje się tym przemysłowo, a inaczej, jak kserujemy 
niewielkie ilości – dodała pani sekretarz. Niewielkie są też, co 
zrozumiałe, wpływy. Miesięcznie z tytułu kserowania petentom 
dokumentów do miejskiej kasy trafia około... 300 zł. 
 Wonder

W dalszym ciągu nie wiadomo, kiedy zostanie wykonana termomodernizacja 
Domu Ogrodnika w Jabłonnie. Powód? Brakujące środki muszą zostać przesunięte 
w budżecie gminy Jabłonna. Wójt, zamiast przygotować uchwałę na lutową sesję 
rady, teraz skupia się na internetowych atakach na jej przewodniczącego. Ten z kolei 
odmawia zwołania sesji nadzwyczajnej. Sytuacja jest patowa.

Od kilku tygodni wójt Jarosław Chodorski 
nie ma czasu i zapewne też ochoty na udział  
w posiedzeniach Rady Gminy Jabłonna. Pod 
koniec lutego już na początku sesji wyszedł 
wraz z urzędnikami z sali obrad, natomiast 
w tym tygodniu nawet nie pojawił się na 
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Jeszcze 
niedawno pisaliśmy, że nieobecności wójta 
i wicewójta mogą doprowadzić do paraliżu 
jabłonowskiego samorządu. Niestety, powoli 
realizuje się ten czarny scenariusz. 

Gmina Jabłonna w dalszym ciągu nie może 
rozpocząć prac związanych z termomoder-
nizacją Domu Ogrodnika. W budżecie bra-
kuje środków na ten cel. Mimo że urzędnicy 
wiedzieli o tym od 5 lutego, kiedy to odby-
ło się otwarcie ofert, wójt nie przygotował 
na 28 lutego, czyli na sesję rady, projektu 
uchwały budżetowej zakładającej zwiększe-
nie środków na ten cel. – 30 dni to było za 
mało, panowie wójtowie, żeby przygotować 
przetarg i uchwałę budżetową na dzisiej-

szą sesję? – pytał w lutym przewodniczący  
Witold Modzelewski.
 
Urzędnicy wyrobili się dopiero w marcu  
i właśnie wtedy władze gminy dwukrotnie 
wystąpiły o zwołanie sesji nadzwyczajnej, 
podczas której radni mogliby dokonać 
zmian w budżecie. W obu przypadkach Wi-
told Modzelewski poinformował wójta, że 
termin sesji wyznaczy w momencie, kiedy 
otrzyma odpowiedź na wniosek skierowa-
ny do wojewody. Dotyczy on opuszczenia 
sesji przez wójta i urzędników oraz moż-
liwości procedowania uchwał w czasie ich 

nieobecności. „Chciałbym wyrazić swój 
sprzeciw wobec zachowania Przewodniczą-
cego Rady Gminy Jabłonna oraz zapewnić 
Państwa iż dołożę wszelkich starań by takie 
decyzje pana Modzelewskiego nie wpłynęły 
negatywnie na rozwój Naszej Gminy wbrew 
woli mieszkańców” – atakuje na Facebooku 
wójt Chodorski.
 
Opisywane wydarzenia pokazują czarno 
na białym, do czego prowadzi brak współ-
pracy w samorządzie. Zamiast rozmów  
w sali obrad, wójt ogranicza się do dyskusji 
w internecie. Tylko czy w Jabłonnie spraw-
dzi się model wirtualnej gminy?

 Daniel Szablewski
 www.JablonnaDlamieszkancow.pl

                     Czuć tu moc i chęć do działania.  
Za wszystkich trzymam kciuki i zawsze  
służę im pomocą. Po to tutaj jestem

Przemysław Cichocki
koordynator MRM

Dla wójta nie ma rady

Samorządność  
po juniorsku

Mandaty  
na(d) ksero

fot.: www.powiat-legionowski.pl
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Obecnie klient indywidualny legio-
nowskich wodociągów może korzy-
stać z szeregu udogodnień, których 
próżno szukać w wielu podobnych 
przedsiębiorstwach. – Dzięki postę-
powi cywilizacyjnemu za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej 
podnosimy komfort obsługi klienta. 
Nie ma potrzeby, aby w każdej sy-
tuacji w godzinach pracy musiał on 
przychodzić osobiście do Biura Ob-
sługi Klienta, np. po wydruk faktury, 
jeśli jest ona powszechnie dostępna 
na jego profilu w Elektronicznym Biu-
rze Obsługi Klienta. Warto również 
skorzystać z elektronicznej formy 
faktury, którą można otrzymać na 
adres e-mailowy zaraz po jej wysta-
wieniu. Nie trzeba także oczekiwać 
listonosza. Obecnie z E-faktury ko-

rzysta około 1000 gospodarstw do-
mowych. Pracujemy nad tym, aby 
takich rozwiązań było jak najwięcej 
– mówi Prezes Zarządu PWK „Legio-
nowo” Grzegorz Gruczek.

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta 
(EBOK) to platforma internetowa 
umożliwiająca klientom PWK „Le-
gionowo” samodzielny dostęp do in-
formacji dotyczących świadczonych 
przez firmę usług na rzecz miesz-
kańców, w tym m.in. podgląd stanu 
konta i faktur lub sprawdzenie histo-
rii odczytów wodomierzy. Ale EBOK  
i E–faktura to nie są jedyne rozwiąza-
nia dedykowane klientom indywidu-
alnym. Dla ich wygody wprowadzono 
zdalny odczyt wodomierzy, co powo-
duje, że wizyta inkasenta odchodzi 

w przeszłość i nie jest konieczna. 
Jak podkreślają pracownicy PWK, 
zdalny odczyt cieszy się ogromną 
popularnością. – Jest bardzo dużym 
udogodnieniem dla naszych klientów. 
Po pierwsze, nie jest wymagana obec-
ność odbiorcy w domu, aby odczyt się 
odbył. Po drugie, wodomierz automa-
tycznie sygnalizuje awarię, w sytuacji, 
gdy dojdzie do zbyt dużego wycieku 
wody. Również wszystkie wspólnoty 
mieszkaniowe korzystają z tej formy 
odczytu, która po prostu jest wygodna, 
precyzyjna i skuteczna. Instalowane 
przez nas wodomierze spełniają 
wszelkie europejskie i polskie nor-
my – informuje Anna Ziółkowska, 
kierownik Działu Umów i Sprzedaży 
„PWK” Legionowo. 
 Watermen

W lutym, nie po raz pierwszy  
i raczej nie ostatni, legionowscy 
radni wzięli na warsztat miejską 
zieleń. Wszystko przez pytanie 
przedstawiciela PiS-u o kwotę, 
jaką ratusz przeznacza zwykle na 
jej utrzymanie. Poszło jednak nie 
tylko o pieniądze. 
Zamiast strażniczki gminnych finan-
sów, odpowiedzi radnemu udzielił sam 
prezydent. – Tak się, na pewno zupełnie 
przypadkowo, składa, że wczoraj o to sa-
mo pytała „Gazeta Polska Codziennie”, 
w związku z tym dysponuję dokładną 
kwotą, którą gmina z budżetu miasta 
wydaje na utrzymanie zieleni. To jest 
430 tysięcy złotych – powiedział Ro-
man Smogorzewski. O zieleń troszczą 
się też, rzecz jasna, inne podmioty: 
miejskie spółki, wspólnoty oraz spół-
dzielnia mieszkaniowa. 

Jak szybko wyszło na jaw, kolejne za-
dane przez radnego pytanie żadnej  
z nich jednak nie dotyczyło. – Do-
stałem na maila zdjęcia firmy, która 
najprawdopodobniej utrzymuje zieleń  
w Legionowie, i w okolicach ulicy Su-
walnej robiła przycinkę drzew. Ści-
nała korony do zera.  
I pytanie, czy ktoś to 
sprawdza; czy 
nasz refe-
rat ochrony 
środowiska to  
w jakikolwiek 
sposób nadzoruje? 
Czy to tak powinno 
wyglądać? – dociekał 
Andrzej Kalinowski. Idąc za ekolo-
gicznym ciosem, do problemu znów 
odniósł się szef ratusza. – Ja nie znam 
tej sprawy, którą pan porusza, ale na 
moje doświadczenie, to niestety jest 
to działalność państwowej spółki PGE, 

czyli Polskiej Grupy Energetycznej, któ-
ra rzeczywiście czasami w sposób bar-
barzyński tnie korony drzew, jakby za-
pobiegając awariom energetycznym.  

Ma to oczywiście swe praktyczne uza-
sadnienie. Ale sposób postępowania 
państwowego giganta może budzić  
i budzi wśród mieszkańców sporo wąt-
pliwości. A często również bunt oraz 
całkiem zrozumiałą złość. – Kiedyś na 
III Parceli, w takim lasku, przyjechał 
traktor i pod linią wysokiego napięcia 
zmielił wszystko do wysokości pięciu 
centymetrów. Ale to nie jest wycinanie 
drzew, na które moglibyśmy reagować. 
To jest kształtowanie korony, na pod-
stawie jakiegoś przepisu dotyczącego 
linii energetycznych, który pozwala 
spółce skarbu państwa na taką niefajną 
działalność – narzekał pre-

zydent Smo-
gorzewski. 
Legionowia-

nie mogą 
się tylko 

cieszyć, że 
trawni-
k ó w , 
drzew 

czy krze-
wów ich mia-

sto wciąż ma 
pod dostatkiem.  

I każdego dnia miesz-
kańcy mogą pograć  
z nim w zielone.  

 
 Wonder

Legionowski dworzec rozwija się coraz prężniej. Powstają tam nowe 
sklepy i kawiarnie. Jednak wciąż jego słabym punktem są znajdujące się 
pod opieką PKP windy. Niestety znów potwierdziło się, że potrafią one 
napędzić użytkownikom wiele strachu. Ostatnio jedna z nich uwięziła 
matkę z małym dzieckiem. 

Do zdarzenia doszło w niedzielę (18 mar-
ca) około godziny 21.00. Szczęśliwie dla 
ofiar awarii, na miejscu szybko pojawi-
ła się straż pożarna, która natychmiast 
pomogła uwiezionej matce i jej dziecku 
opuścić windę. Kiedy kobieta wraz ze 

swoją pociechą wydostała się z pułapki, 
ta znów się zatrzasnęła. Strażacy zabez-
pieczyli dźwig, po czym poinformowali 
konserwatora o jego awarii. Na szczęście 
nikomu nic się nie stało. 
 red.

Wielkanoc wypada w tym roku wypa-
da 1 kwietnia. Jeśli chcesz zabłysnąć 
wśród rodziny i znajomych pięknie 
przygotowanymi ozdobami, musisz 
wziąć się do pracy już dziś.

Marmurkowe 

To prawdziwy hit. Małym kosztem mo-
żesz wykonać naprawdę piękne koloro-
we pisanki, które będą się wyróżniać. 
Aby je wykonać, będziesz potrzebować:
• miski z octem
• płytkiej blaszki do pieczenia
• pianki do golenia
• farbek do żywności

• patyczków do szaszłyków
• gumowych rękawiczek
• jajek ugotowanych na twardo
• ręcznika papierowego
• miski z wodą.

Najpierw ugotuj jajka i je ostudź. Włóż do 
miski z octem, tak aby się całe zanurzyły. 
Zostaw je w occie na 20 min. Następnie 
płytką blaszkę wypełnij grubą warstwą 
pianki do golenia. Pianka ma pokryć ca-
łe dno naczynia na grubość około 2 cm. 
Wierzch pianki skrop barwnikiem do 
żywności. Tutaj, w zależności od ocze-
kiwanego efektu, można dodać dwa 
barwniki albo rozdzielić powierzchnię  

i zrobić dwie lub cztery kombinacje kolo-
rystyczne. Kiedy większość powierzchni 
jest skropiona barwnikiem, za pomocą 
patyczka zrób esy-floresy. Pianki i barw-
nik mają stworzyć marmurkową faktu-
rę. Nałóż rękawiczki i delikatnie obtaczaj 
jajka w piance. Odłóż jajko na ręcznik 
papierowy i pozwól mu schnąć przez  
20 minut. Nie wycieraj nadmiaru pian-
ki aż jajko całkowicie wyschnie! Suche 
jajka zanurz w misce z wodą. Dzięki te-
mu usuniesz nadmiar pianki, ale kolor 
pozostanie na skorupce. Wytrzyj jajka 
do sucha za pomocą ręcznika papiero-
wego. Nie pocieraj powierzchni skorupki, 
bo wzór może się rozmazać.

Oczywiście takie pisanki służą tylko do 
dekoracji, nie można ich później jeść!

Pisanki ze starych firanek

Do ich wykonania potrzebne są:
•  przezroczyste, plastikowe jajka 

•  ażurowa firanka (jednak lepiej, żeby 
nie była mocno zszarzała) lub koron-
ka 

•  klej do rękodzieła z precyzyjnym 
aplikatorem (najlepiej taki, który po 
wyschnięciu staje się przezroczysty) 

•  igła i biała nitka. 

Odetnij kawałek ażurowej firanki, do-
pasowując wielkość do rozmiaru jajka. 
Aplikatorem delikatnie nanieś klej i przy-
twierdź firankę do plastikowego jajka. 
Te fragmenty, które będą odstawały na 
zwężonych fragmentach jajka, równo 
pozaginaj. Kiedy klej przeschnie, ode-
tnij je ostrymi nożyczkami. Krawędzie 
firanki, które powstały po odcięciu od-
stających kawałków, precyzyjnie zszyj 
białą nitką. Jeśli są jakieś puste pola na 
pisance, zaklej je kawałeczkami firanki, 

które pasują do reszty wzoru. Poodcinaj 
odstające kawałki nitek.

Zamiast paznokci pomaluj… jajka

Ten prosty sposób pozwoli ci uzyskać 
piękne kolorowe pisanki. Do ich wyko-
nania potrzebujesz:
• miskę z wodą
• lakiery do paznokci
• jajka.
Wlej do miski z letnią wodą odrobinę 
lakieru do paznokci (najlepszy efekt 
uzyskasz używając min. 2 kolorów). 
Patyczkiem delikatnie rozmieszaj la-
kiery, aby utworzyć w wodzie fanta-
zyjne kolorowe linie. Załóż rękawiczki 
i delikatnie zamocz jajko w wodzie 
okręcając je.
 KG

Wielkanoc coraz bliżej. Warto zawczasu pomyśleć o dekoracjach,  
które ozdobią koszyczek i wielkanocny stół. Wśród nich nie może 
oczywiście zabraknąć własnoręcznie wykonanych pisanek.  
Sprawdź, jak możesz je przygotować na trzy wyjątkowe sposoby.

3 sposoby na wielkanocne pisanki

Jajka jak malowane!

Nowoczesność  
i postęp w PWK
PWK „Legionowo” konsekwentnie inwestuje 
nie tylko w infrastrukturę wodociągową 
i kanalizacyjną, ale także w nowoczesne 
rozwiązania, których zadaniem jest stałe 
podnoszenie jakości obsługi klienta. 

Dźwig otwarty na awarie

Elektryzująca zieleń
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Jak mieć smaka  
na ślimaka
W sobotę (17 marca) odbyły się, organizowane przez Powiatowe  
Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, II Mistrzostwa Polski  
w Przyrządzaniu Ślimaków i Owoców Goji. Wydarzenie objęte zostało 
patronatem starosty legionowskiego Roberta Wróbla, Ambasady 
Republiki Mołdawii oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

– W Centrum Integracji Społecznej 
prowadzimy warsztat gastronomiczny, 
dlatego postanowiliśmy podjąć się te-
go trudnego wyzwania i zorganizować  
II Mistrzostwa w Przyrządzaniu Ślima-
ków i Owoców Goji. Temat wymaga 
kreatywności, przyciąga ludzi z talen-
tem i pasją, którzy tworzą kulinarne 
działa sztuki – mówi Dorota Wróbel-
-Górecka, Dyrektor PCIS.

Ślimaki, kiedyś bardzo u nas popularne, 
dziś kojarzone są bardziej z południem 
Europy. Konkurs miał na celu przypo-
mnienie nie tylko o walorach smakowych 
tych mięczaków, ale i o ich wartościach 
odżywczych. Organizatorzy postawili 
sobie za cel propagowanie wiedzy oraz 
popularyzację ślimaków wśród polskich 
smakoszy. Drugim produktem, z któ-
rym zmierzyli się kucharze, były owoce 
goji, znane ze swoich właściwości lecz-
niczych. 

Konkursowe zmagania 
odbyły się w gościnnych 
progach Powiatowego 
Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Seroc-
ku. Szkoła udostępniła 
profesjonalną, nowocze-
sną pracownię gastro-
nomiczną, wyposażoną  
w niezbędne sprzęty i ak-
cesoria, oddaną do użyt-
ku w ubiegłym roku przez 
Powiat Legionowski.  

W szranki stanęło dziewięć profesjo-
nalnych drużyn, wyłonionych spośród  
42 zgłoszonych do wstępnych eliminacji. 
Zadaniem wybrańców było sporządze-
nie dania z wykorzystaniem produktów 
obowiązkowych, czyli ślimaków oraz 
owoców goji.

Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród 
nastąpiło podczas uroczystej gali. 
Najwięcej punktów i pierwsze miejsce 
przyznano Piotrowi Huszcz i Katarzynie 
Kaczmarczyk z restauracji Piano w Lubli-
nie. Drugie miejsce zajęli Tomasz Sowiń-
ski i Marcin Kowalski z restauracji Pasja 
w Gorzowie Wielkopolskim. Ostatnie 
miejsce na podium zajęły ex aequo 
dwie drużyny: Radosław Gierałtowski 
i Przemek Zalewski z restauracji Sza-
farnia z Gdańska oraz Karol Gudajtys  
i Mateusz Hawrus - Catering Dietetycz-
ny Kredens Smaku z Suwałk.

 Aga

Dwa dni po 8 marca legionowska 
Poczytalnia zorganizowała dla 
pań własne obchody ich święta. 
Te zaś chętnie z zaproszenia  
dyr. Tomasza Talarskiego 
skorzystały i na „Dzień kobiet 
z pazurem” tłumnie w sobotę 
przyszły. Tym bardziej, że nieco 
drapieżne hasło imprezy miało 
swe logiczne uzasadnienie.

– Zaczęło się od tego, że wpadły do nas 
dziewczyny z Human Clinic z propozy-
cją zorganizowania czegoś dla kobiet. 

Miały pomysł na rozmowę o seksie.  
I chyba dlatego nazwaliśmy ten wie-
czór „Dniem kobiet z pazurem” - bo 
będzie ostro i fajnie. Ale nie tylko dla 
kobiet, ponieważ panowie też są tu 
mile widziani – zapewniała Karolina 
Sidowska-Ptasiewicz z miejskiej Po-
czytalni. Zanim jednak w sobotę za-
częto mówić o kobiecej zmysłowości, 
panie mogły skorzystać z wielu innych 
propozycji. Sporo ich przygotowano 
dla ciała, znalazło się też coś dla du-
cha. – Zaplanowaliśmy kilka konkur-
sów, więc zostańcie z nami do końca. 
Będziemy mieli nagrody od firm, które 
dzisiaj się u nas wystawiają. Warto, bo 
w przypadku jednej czy dwóch są to 
naprawdę wartościowe nagrody – za-
chęcał Tomasz Talarski. Inna sprawa, 
że otrzymując duży bukiet atrakcji,  
wygrała przecież każda uczestniczka. 

Ciekawie i pouczająco było już na po-
czątku. W trakcie ponad godzinnego 
nakładania wieczorowej „tapety” 
makijażystka Kasia Zaremba zdradzi-
ła, jak robić to właściwie. Zdradzając 
przy okazji branżowe kulisy „Tańca  
z gwiazdami”. – Nie zajmujemy się 
tam tylko twarzą, ale malujemy każdą 
odsłoniętą część ciała, nawet paluszki  
u stóp. Wszystko to, co jest widoczne 
 – wyjawiła oficjalna makijażystka 
L’Oreal Paris Polska. Skoro już mowa 
o tym, co na widoku, Ewa Sobolewska 
opowiedziała o nowinkach w kosmeto-
logii, można też było w Poczytalni za-

dbać o włosy. A przynajmniej za-
pytać, jak im pomóc. Co zwłasz-
cza w przypadku panów bywa 
dla ich fryzur kwestią w rodzaju 
„być albo nie być”. – Po badaniu 
od razu widać, w jakim stanie jest 
jego skóra: czy ma zaczopowane 
mieszki, czy są aktywne. I wte-
dy można konkretnie stwierdzić,  
w jakim zakresie da się pacjento-
wi pomóc. Na 10 mężczyzn 7 jest 
zadowolonych z efektu. U jedne-
go będzie to poprawa stanu skó-

ry głowy, u kolejnych pobudzenie do 
pracy mieszków włosowych. A u nie-
których, gdy w grę wchodzą czynniki 
genetyczno-hormonalne, możemy tyl-
ko przedłużyć etap wypadania włosów 
– powiedziała Joanna Żak, trycholog 
z legionowskiego salonu Microbeauty. 

Na szczęście w sobotę wypadało tyl-
ko... dobrze się bawić. Choćby idąc na 
Targowisko Próżności, oferujące m.in. 
ekologiczne kosmetyki oraz ręcznie 
robioną biżuterię. Później zaś przyszła 
kolej na gwóźdź programu, czyli poga-
dankę przygotowaną przez specjalistki 
z poradni Human Clinic. Temat: gdzie 
tkwi sekret kobiecości? Odpowiedzi na 
to pytanie jest zapewne tyle, ile kobiet. 
Istnieją natomiast pewne sprawdzone 
sposoby, jak w kilka chwil mogą one 
poprawić i swój nastrój, i samooce-

nę. – Stanąć przed lustrem, najlepiej 
nago, przyjrzeć się sobie – na przy-
kład swoim piersiom, i powiedzieć: 
„Kurcze, ale fajne!”. Jak sobie tak po-
myślimy, to świat też to ujrzy. Bo naj-
pierw to my musimy zobaczyć w sobie 
wszystkie fajne rzeczy, żeby świat mógł 
je zobaczyć w nas – zapewniała słu-
chaczki seksuolog Beata Rożek. Jeśli 
ktoś czekał na wspomniany „pazur”, 
to słuchając pogadanki o seksie się 
doczekał. Trafiło bowiem na kobiety, 
które unikają owijania w bawełnę.  
– Nie oczekujmy zawsze fajerwerków. 
Mamy tę przewagę nad mężczyzna-
mi, że spełnienie seksualnej potrzeby  
u kobiety nie musi się wiązać od razu 
z orgazmem. Mamy tysiące różnych 
sposobów, żeby uzyskać satysfakcję 
seksualną – dodała specjalistka od 
tematów z okolic alkowy.

Jak zatem widać, również w tej kwestii 
kobiety są górą. Co akurat szefowi ra-
tusza nie przeszkodziło powiedzieć pod 
ich adresem wielu ciepłych słów. – Je-
den dzień w roku to trochę za mało, że-
by czcić, podziwiać i celebrować święto 
istot tak niezwykłych, jakimi są kobiety. 
Wszystkiego dobrego! Gratuluję panie 
dyrektorze pomysłu i wykonania – mó-
wił prezydent Roman Smogorzewski. 
A skoro już mowa o wykonaniu, 
latynoskie dźwięki, jakimi poczę-
stowało gości dwóch grających na 
gitarach przystojniaków: kompozy-
tor i piosenkarz Amilcar Batista Cruz 
oraz Artur Affek, też były palce lizać. 
Zagrali znakomicie, krótko mówiąc,  
z pazurem!

 Wonder

Legionowscy strażnicy miejscy, patrolując teren na granicy 
Legionowa, zwrócili uwagę na stertę śmieci zawalającą jedną  
z posesji przy ul. Cieszyńskiej. Na miejsce wezwano  EKOpatrol.  
Jak się później okazało, niezbędna była też pomoc pracownika 
opieki społecznej. 

Strażnicy razem członkami Ekopa-
trolu weszli na posesję. W trakcie 
kontroli ujawniono sporo odpadów 
składowanych w miejscu do tego 
nieprzeznaczonym. Nie potwier-

dzono jednak, aby śmieci te były 
spalane w piecu. Mało tego, wiele 
wskazywało na to, że stojący na po-
sesji dom od jakiegoś czasu mógł być 
w ogóle nieogrzewany. W wychłodzo-

nym budynku funkcjonariusze za-
stali bowiem starszą kobietę leżącą 
na łóżku i okrytą kilkoma warstwami 
ubrań. Strażnicy natychmiast po-
wiadomili o tym fakcie legionowski 
Ośrodek Pomocy Społecznej. 
 
85-latka w trakcie rozmowy z pra-
cownikiem OPS odmówiła jednak 
przyjęcia jakiejkolwiek pomocy  
i oświadczyła, że nie godzi się też na 

to, aby lekarz z przychodni skiero-
wał ją do szpitala. Kobieta została 
więc pozostawiona w swoim domu. 
52-letni właściciel zaśmieconej 
posesji odmówił z kolei przyjęcia 
mandatu karnego. W związku z tym 
w sprawie jego wykroczenia zostanie 
skierowany wniosek o ukaranie do 
Sądu Rejonowego w Legionowie.
 
 Zig 

On odmówił mandatu, ona nie chciała pomocy

Babska imprezka z pazurem
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Każdego roku w lutym powiatowi radni zapraszają na 
swoje sesje szefów powiatowych służb odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo mieszkańców i wysłuchują ich 
sprawozdań za miniony rok. W tym roku lutowe posiedzenie 
rady powiatu znów więc było w dużej części poświęcone 
tematowi bezpieczeństwa.
Jako pierwsza o efektach pracy 
podległych jej funkcjonariuszy 
mówiła pełniąca obowiązki ko-
mendanta powiatowego policji 
w Legionowie podinspektor An-
na Jędrzejewska-Szpak. 

Policjant w terenie 

Stan etatowy KPP Legionowo 
to obecnie 224 policjantów  
i 40 pracowników cywilnych. 
Średnio około 60 funkcjonariuszy 
jest każdego dnia kierowanych do 
służby w terenie, a każdego mie-
siąca jest wszczynanych średnio 
237 postępowań. W dbaniu  
o bezpieczeństwo mieszkań-
ców powiatu legionowskiego 
KPP Legionowo otrzymuje też 
spore wsparcie ze strony Ko-
mendy Stołecznej Policji. W mi-
nionym roku były to 182 służby 
w ramach oddziału prewencji,  
152 z wydziału ruchu drogowego 
i aż 1900 z wydziału wywiadow-
czo-patrolowego. Trzeba mieć 
przy tym świadomość, że te dane 
nie określają liczby policjantów, 
ale całych załóg kierowanych na 
teren powiatu legionowskiego.  
– Przyjeżdża jedna lub dwie dru-
żyny i policjanci są lokowani zgod-
nie z zagrożeniami na naszym 
terenie. Trafiają do wszystkich 

gmin powiatu oraz do samego 
Legionowa. Służbę pełnią tam 
samodzielne, ale są do naszej 
dyspozycji – tłumaczyła komen-
dant Jędzrzejewska-Szpak. 
 
Raz się wznosi, raz opada 

Ogólna wykrywalność prze-
stępstw wyniosła w 2017 r. 
59,5 proc. Szczególną uwagę 
policjanci poświęcali tzw. kate-
gorii siedmiu przestępstw naj-
bardziej uciążliwych społecznie,  
a więc: kradzieży cudzej rzeczy, 
kradzieży samochodu, kradzie-
ży z włamaniem, przestępstw 
rozbójniczych, czyli rozbojów, 
wymuszeń i kradzieży rozbójni-
czych, bójek i pobić oraz uszko-
dzeń rzeczy i uszczerbków na 
zdrowiu. I tak, w porównaniu  
z rokiem 2016, zmalała wykry-
walność kradzieży z włamaniem, 
ale za to wzrosła wykrywalność 
kradzieży cudzej rzeczy i samo-
chodów. Zmniejszyła się liczba 
przestępstw rozbójniczych, ale 
wzrosła ich wykrywalność. Spa-
dły zarówno liczba, jak i wykry-
walność bójek i pobić. Słupki te 
wzrosły natomiast w przypadku 
przestępstw polegających na 
dokonaniu uszczerbku na zdro-
wiu. Bardzo zmalała za to – przy 

zachowaniu prawie tej samej wy-
krywalności – liczba uszkodzeń 
mienia. Wzrosły natomiast za-
równo liczba, jak i wykrywalność 
przestępstw gospodarczych oraz 
tych o charakterze korupcyjnym. 
W 2017 r. dokonano na terenie 
powiatu jednego zabójstwa.  
Jego sprawcę wykryto. Policjan-
ci świetnie dają też sobie radę  
w walce z przestępczością nar-
kotykową. – Coraz więcej udaje 
nam się zatrzymać osób, które 
posiadają środki odurzające, ale 
też handlują nimi i je udzielają.  
W 2017 roku zabezpieczyliśmy 
ponad 12 kg różnego rodzaju 
substancji i wszczęliśmy 120 
postępowań. Dla porównania,  
w 2016 było ich 81. Wykrywal-
ność w tej kategorii wyniosła  
94,8 procenta – powiedziała ko-
mendant.  

Niebezpieczne drogi

W temacie ruchu drogowego 
ubiegły rok nie należał nieste-
ty do najbezpieczniejszych.  
Na drogach powiatu doszło do  
45 wypadków, w których zginę-
ło 8 osób, a 55 zostało rannych.  
W porównaniu z rokiem 2016 
daje to wzrost liczby groźnych 
zdarzeń drogowych o 15, liczby 
ofiar śmiertelnych o 5, a osób 
poszkodowanych o 18. – To się 
jednak przekłada tylko na dwa 
wypadki śmiertelne więcej. 
Liczba osób zabitych jest nieste-
ty większa, ponieważ mieliśmy 
takie zdarzenia drogowe, gdzie 

śmierć poniosła wię-
cej niż jedna osoba  
– dodała  podinspek-
tor Anna Jędrzejew-
ska-Szpak. 

Zostając przy tema-
cie ruchu drogowe-
go, trzeba jeszcze powiedzieć, 
że w całym 2017 r. policjanci 
przeprowadzili 27 939 kontro-
li kierujących i 1087 pieszych. 
Ujawnili 442 nietrzeźwych kie-
rowców, a 672 odebrali prawo 
jazdy za przekroczenie prędko-
ści powyżej 50 km/h na obsza-
rze zabudowanym. 

Dwa tysiące na liczniku

Zmieniamy teraz służbę z policji 
na straż pożarną. W ramach za-
bezpieczenia operacyjnego na 
terenie powiatu działają jedna 
Jednostka Ratowniczo-Gaśni-
cza, 11 jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych włączonych do 
Krajowego Systemu Ratwoni-
czo-Gaśniczego, cztery jednost-
ki znajdujące się poza nim oraz 
jedna jednostka Wojskowej Stra-
ży Pożarnej. W 2017 r. strażacy  
z powiatu legionowskiego wzięli 
udział w niespotykanej do tej 
pory liczbie działań ratowniczo-
-gaśniczych. Było ich aż 2121! 
Daje to komendzie szóste miej-
sce w skali województwa. 
 
Z tych wszystkich interwencji 
73 proc. stanowiły miejscowe 
zagrożenia, takie jak np. zda-

rzenia drogowe czy klęski ży-
wiołowe, 17 proc. to były poża-
ry, a aż 10 proc. wszystkich in-
terwencji stanowiły alarmy fał-
szywe. Najwięcej miejscowych 
zagrożeń strażacy odnotowali 
w miesiącach letnich, czyli od 
czerwca do września. Z kolei 
najwięcej pożarów wybuchało 
wczesną wiosną. Ma to związek 
z praktykowanym jeszcze cią-
gle wypalaniem traw i nieużyt-
ków rolnych. – Jeśli chodzi o po-
żary, to najwięcej, bo 357 było 
tych małych. Odnotowaliśmy  
5 pożarów średnich i ani jedne-
go dużego czy bardzo dużego. 
W przypadku miejscowych 
zagrożeń, najwięcej było lokal-
nych, bo aż 1288. Mieliśmy 244 
zagrożenia małe i 9 średnich. 
Nie było dużych ani bardzo du-
żych – powiedział st. bryg. Mie-
czysław Klimczak, komendant 
powiatowy PSP w Legionowie. 

Jest dużo i ciągle przybywa

W porównaniu z rokiem 2016 
daje się odnotować wzrost 
zarówno liczby pożarów, jak  
i miejscowych zagrożeń. Aż  
o 50 zwiększyła się też liczba fał-
szywych alarmów. – Wynika to  

z tego, że coraz więcej obiek-
tów jest monitorowanych przez 
Państwową Straż Pożarną, ale 
też z tego, że wśród alarmów 
fałszywych są też te w dobrej 
wierze. Polega to na tym, że 
osoba zauważa jakieś zdarze-
nie, które ją zaniepokoi i zgłasza 
to do straży pożarnej. My przy-
bywamy, ale tego zagrożenia 
nie stwierdzamy. Jest to wtedy 
kwalifikowane właśnie jako alarm 
fałszywy w dobrej wierze – tłu-
maczył komendant. 

Z kim i czym do akcji

Obecnie w Komendzie Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej 
jest zatrudnionych 59 funkcjo-
nariuszy, z czego 50 w systemie 
zmianowym i 2 pracowników 
cywilnych. Liczba druhów z OSP 
uprawnionych do prowadzenia 
działań ratowniczo-gaśniczych 
wynosi 380.    Jednostki z tere-
nu powiatu dysponują w sumie 
37 samochodami gaśniczymi,  
3 podnośnikami, 17 pojazdami 
technicznymi i 15 jednostkami 
pływającymi.     

 Rafał Michałowski 
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Czy jesteśmy bezpieczni? 

Nie ma dymu 
bez skręta

Palenie nikomu jeszcze nie wyszło na zdrowie. 
 A tym bardziej palenie trawki w publicznej toalecie. 
Zamiast przyjemnego haju, trzeba liczyć się z tym, 
że postawione na równe nogi służby mogą amatora 
odlotu szybko sprowadzić na ziemię. I razem  
ze skrętem go zgasić. Albo i nie...

Do takiego właśnie zdarzenia 
(nader, jak za chwilę zdradzi-
my, tajemniczego) miało dojść  
w niedzielę (18 marca) około 
godziny 20.50. Wtedy to moni-
toring pożarowy zamontowany  
w legionowskim Centrum Komu-
nikacyjnym przesłał sygnał, że 
w dworcowej toalecie wybuchł 
pożar. Nic dziwnego, że straża-
cy pognali tam jak po ogień i na 
miejsce piorunem przybyły dwa 
zastępy ratowników. Jak nie-
oficjalnie wiadomo, z ich relacji 
wynika, że dym faktycznie tam 
zastali. Było go nawet całkiem 
sporo. Gorzej z ogniem. Z in-
formacji, do których dotarliśmy, 
wynika bowiem, że jego źródło 
znajdowało się... na końcu przy-

palonego skręta. Oczywiście 
zaprawieni w bojach strażacy 
szybko zwęszyli, że to, co 
pechowy palacz trzymał  
w ręku, nie było owinię-
tym w bibułkę tytoniem, 
lecz marihuaną. Tak czy 
inaczej, gasić skręta 
prądem wody w natar-
ciu nie zamierzali. 

I tu zaczynają się meldunko-
we dziwy! Strażacy, bez wcho-
dzenia w szczegóły,  zakwalifiko-
wali akcję jako alarm fałszywy,  
z kolei policjanci z KPP i strażnicy 
miejscy – przynajmniej oficjalnie 
– nic o niej nie wiedzą. A skoro 
tak, wychodzi na to, że jeśli rze-
czywiście ktoś w kibelku kurzył 

trawkę  
i złapano 

go na dymią-
cym uczynku, 

nikt zgodnie z pra-
wem nie dał mu za to popa-
lić. Jest też inna możliwość: że 
to nie tylko on był w tej całej 
sprawie na haju...    
 Zig

Wiosenne wynurzenie
Wszystko wskazuje na to, że wiosna wreszcie nadeszła. 
Pierwsze kwitnące kwiaty, śpiew ptaków o poranku,  
a także…psie kupy, które odsłonił stopniały śnieg.  
Czy tak naprawdę musi wyglądać ta pora roku?
– Niech pani zobaczy, tu, tu  
i tam, wszędzie te kupy! Tylko 
śnieg stopniał i już wszystko 
widać. Przecież jest nakaz, że-
by sprzątać po swoich psach. 
Nie wierzę, że to są wszystko 
odchody bezpańskich psów. 
Po prostu ludzie mają to głę-
boko w d… – wścieka się pani 
Krystyna, mieszkanka osiedla 
Jagiellońska. Rzeczywiście, 
wiosenny krajobraz nie wyglą-
da tak pięknie jak w książkach 
do przyrody z podstawówki. 
Niektórzy śmieją się nawet, że 
psie odchody na trawnikach to 
obecnie zwiastun wiosny. Nikt 
jednak raczej nie ma o to pre-
tensji do zwierząt. – Przecież 
wystarczy się nachylić i zebrać 
taką kupę. Ile razy widziałam  
z okna, jak idzie taka panienka, 
piesek się załatwi, a ta odwra-
ca głowę i udaje, że nie widzi 
albo wyciąga telefon i wgapia 
się w niego. Ludzie, tutaj też 
bawią się dzieci, nie bądźmy 

egoistami. Ja zawsze sprzątam 
po swoim psiaku – komentuje 
legionowianka.

Jeśli strażnicy miejscy przyła-
pią właściciela psa na wymi-
giwaniu się od sprzątania po 
czworonogu, mogą ukarać go 
mandatem nawet do 500 zł. 
Niestety, jak jest w praktyce, 

wiadomo. Ciężko wymagać du-
żej skuteczności od strażników, 
bo musieliby chyba dyżurować 
na osiedlach przez całą dobę. 
Jeśli nic nie zmieni się w nas 
samych i nie zaczniemy dbać 
o wspólną przestrzeń, trawniki 
pozostaną usłane psimi odcho-
dami. My za to będziemy uda-
wać, że to na pewno nie kupa 
naszego Azorka. Aż w końcu 
sami wdepniemy w swe nie-
estetyczne kłamstwa. 
 
 Kate
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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
 ■ Rusztowanie warszawskie 20 lub 
30 ramek po 30zł 606 279 737
 ■ 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

  DYŻURY RADNYCH
        26 marca 2018 r. 

Danuta Ulkie
Radna 

Rady Miasta Legionowo 
(okr. wyb. nr 15)

w godz. 1500-1630

Janusz Klejment
Przewodniczący

Rady Miasta Legionowo 
(okr. wyb. nr 8)

w godz. 1630-1800

Dyżury odbywają się 
w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej

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

e-mail: kancelaria@um.legionowo.pl

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA
LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWA w  LEGIONOWIE

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

sekretariat@smlw.com.pl

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

na osiedlu „Jagiellońska”:

lp adres nr bloku nr klatki ilość uwagi

1 Sowińskiego 16 32 I 1

2 Sobieskiego 8 42 IV 1

3 Norwida 14 50 I 1

4 Leśna 4 70 I 1

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

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

Kalkulację cenową należy wykonać dla każdego budynku osobno.

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

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

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

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

INFORMACJA

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) Starosta Legionowski 
reprezentujący Skarb Państwa informuje, iż  
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie 
(ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo) wywieszony 
zostaje na okres 21 dni tj. od dnia 20 marca 2018 r. 
do dnia 9 kwietnia 2018 r. wykaz nieruchomości 
Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży 
użytkownikowi wieczystemu.

Starosta Legionowski reprezentujący Skarb Państwa 
informuje, iż w siedzibie Starostwa Powiatowego  
w Legionowie (ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo) 
wywieszony zostaje na okres 21 dni tj. od 21 marca 
2018 r. do 10 kwietnia 2018 r., wykaz nieruchomości 
stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych 
do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

• 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

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

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

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

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.

INFORMACJA

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) Zarząd Powiatu 
w Legionowie informuje, iż w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Legionowie (ul. Sikorskiego 11,  
05-119 Legionowo) wywieszony zostaje na okres 
21 dni tj. od 22 marca 2018 r. do 12 kwietnia 2018 r. 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania  
w najem w trybie bezprzetargowym.  

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

 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
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OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie

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

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

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

Zarząd Spółdzielni

REKLAMA 
tel. 797 175 329 

reklama@miejscowa.pl

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 nierucho-
mości 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, nie-
opodal północnej granicy miasta. Najbliższe otocze-
nie nieruchomości stanowi siedziba Starostwa Po-
wiatowego oraz zabudowa przemysłowo-składowa. 
Dojazd ulicami o nawierzchni asfaltowej. Lokalizację 
nieruchomości należy ocenić jako dobrą. Kształt 
działki gruntu nieregularny, wielobok. Ukształtowa-
nie terenu korzystne, teren w miarę płaski. Stan zago-
spodarowania: działka zabudowana budynkiem użyt-
kowym, 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 zielo-
nym 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 za-
wiera następujący wpis:
„Służebność przesyłu ustanowiona na użytkowa-
niu wieczystym działki gruntu o numerze ewi-

dencyjnym 3/29, obszaru 0,9352 ha, położonej  
w Legionowie, przy ul. Szarych Szeregów, polegają-
ca 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, konser-
wacją, odbudową i odnową wyżej wymienionej 
infrastruktury, w celu zapewnienia prawidłowe-
go funkcjonowania urządzeń przesyłowych oraz 
zaniechaniu zabudowy i dokonywania nasadzeń  
w tym pasie gruntu, przy czym wykonywanie tego 
prawa ograniczone jest do pasa gruntu o szeroko-
ści 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 wymie-
nionych sieci, usytuowanych na nieruchomości ob-
ciążonej zgodnie ze szkicem na mapie, która stano-
wi załącznik do aktu notarialnego, zgodnie z § 2 ust. 
1 aktu notarialnego ustanowienie służebności prze-
syłu z dnia 22.12.2016 roku, nr rep. A 13794/2016”. 
Służebność została ustanowiona na rzecz Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o.  
w Legionowie.
Dział IV księgi wieczystej nr WA1L/00065250/3 wpi-
sów 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 wy-
woławcza) 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 odbę-
dzie 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 (słow-
nie: 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 nieograniczone-
go na wydzierżawienie na okres 10 lat nierucho-
mości gruntowej oraz wynajem budynku biurowo-
-magazynowego w obr. ew. 70,  działka nr 3/29,  

ul. Sikorskiego 11 w Legionowie  został opublikowa-
ny na stronie internetowej  KZB Legionowo Sp. o.o.: 
www. kzb-legionowo.pl pod linkiem: http://kzb-
-legionowo.pl/images/przetargi/2018/sikorskie-
go11/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.
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Od razu zastrzegam: przedmiot niniejszych rozwa-
żań nie będzie bezpośrednio dotyczył takich malucz-
kich, jak obok podpisany lub inni, równie zwyczajni 
zjadacze chleba i zwyczajnej. Im przecież nikt po 
śmierci ulicy ich nazwiskiem nie ozdobi. Ale już IM, 
tym lepszym, owszem. 
 
Chrzczenie ulic na pamiątkę polityków, naukowców 
lub wieszczów to normalka. Nie jest to wprawdzie 
zwyczaj powszechny (są kraje, gdzie wolą nu-
merki, są też takie oficjalnych nazw ulic niemają-
ce wcale), niemniej pożyteczny, bo i komunikację 
czyni przyjemniejszą, i pozwala łatwiej przełknąć 
architektoniczną gorycz – na przykład gdy płaski  
z każdej strony blok stoi przy ulicy (oby żyła sto lat!) 
Reni Dancewicz. Niby kilka liter, a klocek, niczym pa-
tronka, od razu nabiera przyjemniejszych kształtów. 
Fakt, zdarzają się też przypadki mniej fartowne; gdy 
zasłużony reprezentant ważnego zawodu patronuje 
ulicy okupowanej przez przedstawicielki zawodu naj-

starszego. No cóż, tak bywa i tak być musi – na ulicę 
Ulicznic żadni radni raczej nie przystaną.   
 
Skoro już o miejskich nazywaczach mowa, w ta-
kim Legionowie za kilkadziesiąt lat będą mieli spory 
kłopot. Terytorialny. Wśród współczesnych rządców 
naszych ciał i umysłów są persony godne przybi-
cia na tablicy. To pewne. Skoro tak, powiesić więc 
ich gdzieś będzie trzeba. Tylko gdzie? Na miejscu, 
dajmy na to, pana Romana czułbym się śmiertelnie 
obrażony, gdyby po zgonie bezczeszczono mą god-
ność na jakiejś podrzędnej alejczynie. Sęk w tym, 
że najlepsze lokalizacje są od dawna zajęte. A jakoś 
trudno sobie wyobrazić, aby np. Dziadek tę własną 
oddał po dobroci. Inna sprawa, czy wspomniany 
prezydent pozostanie niezapomniany i przeskoczy 
zasługami pana Józefa, skłaniając samorządowców 
z przyszłości do roszad. Całkiem możliwe. Sądząc  
w każdym razie po wynikach lokalnych wyborów,  
to kandydat pierwszego wyboru.

pod(...)słuchane
Postęp technologiczny, jak wszystko 
na tym świecie, ma zady i walety. 
Jeśli chodzi o legionowskie czwo-
ronogi, pokazał on ponad wszelką 
wątpliwość swe dobre strony. Tak 
przynajmniej wynika z urzędowych 
danych dotyczących opieki nad 
zwierzakami. Zwłaszcza tymi pod-
danymi przez właścicieli niewielkiej, 
acz istotnej modernizacji w postaci 
wszczepienia chipa. Dzięki niemu, 
gdyby ktoś nie wiedział, psiak nosi 
pod skórą coś w rodzaju dowodu 
osobistego i karty zdrowia w jed-
nym. Mała rzecz, a cieszy, głównie 
miejskich strażników, często ma-
jących kontakt z zabłąkanymi bur-
kami na melanżu. Przed erą chipów 
wszystkie lądowały w schronisku. 
Teraz, po „wylegitymowaniu”, wra-
cają do właścicieli. Jak wieść niesie, 
w zeszłym roku znalazło się tak pół 
setki szczekających zgub. Jeśli ktoś 
wciąż jeszcze ma w nosie elektro-
niczne gadżety, pies go ganiał!

Reprezentując papierowe, a więc 
analogowe medium, nie za bardzo 
orientujemy się w sieciowo-społecz-
nościowych nowinkach dla miłośni-
ków wirtualnego lansowania. Ale są 
tacy, którzy się orientują. Ba, nawet 
tam bywają! I to właśnie od nich 
dowiedzieliśmy się, jak to internet 
potrafi nie tylko zmieniać ludzi, lecz 
także ich imiona. Nawet gdy chodzi  
o persony wielce znaczące, w rodza-
ju legionowskich samorządowców. 
W tym przypadku tego jednego, je-
dynego w radzie miasta człowieka 
od pana Jarka – pana Andrzeja. Jeśli 
wierzyć naszym powabnym infor-
matorkom, drugi z owych dżentel-
menów korzysta z aplikacji zwanej 
przez swojaków „insta”. Znaczy 
się, jest trendy. Tym bardziej, że 
ponoć pojawia się tam jako swe 
anglojęzyczne alter ego, czyli Andy.  
Tys piknie! Jedno jest pewne: pre-
zesa obawiać się musi, bo on w te 
rejony raczej nie zagląda.     
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EJWszyscy chyba pamiętamy 
starcia chuliganów z policją, 
do jakich doszło przed legio-
nowską komendą. Bezpo-
średnim impulsem do wybu-
chu zamieszek była śmierć 
młodego legionowianina Ra-
fała W., który zginął podczas 
policyjnej interwencji. Wiele 
osób o tę tragedię obwiniało 
legionowskich policjantów.  
W połowie marca br. minęły 
trzy lata od tych wydarzeń. 

Prolog dla zdarzeń z 15 mar-
ca 2015 r. miał miejsce kilka 
dni wcześniej, w parku im. 
Jana Pawła II. 9 marca około 
godziny 14.10 legionowscy 
kryminalni podjęli tam inter-
wencję w stosunku do piątki 
młodych osób, które podejrze-
wali o udział w przestępstwach 
narkotykowych. Oficjalna wer-
sja zdarzenia mówi o tym, że 
19-letni Rafał W. próbował po-
łknąć foliową torebkę z mari-
huaną. W pewnym momencie 
chłopak stracił przytomność. 
Jeden z funkcjonariuszy 
miał go reanimować aż do 
przyjazdu karetki. Rafał tra-

fił do szpitala i tam zmarł. 
Wstępne wyniki sekcji zwłok 
wskazywały, że bezpośrednią 
przyczyną śmierci miała być 
niewydolność krążeniowo - 
oddechowa. W jego tchawicy 
znaleziono też ciało obce.
 
Z taką wersją wydarzeń nie 
zgadzali się jednak ani rodzi-
ce, ani bliscy zmarłego Rafała. 
Ich zdaniem winę za śmierć 
chłopaka ponosił jeden z in-
terweniujących wówczas poli-
cjantów. Wraz z kilkuset innymi 
osobami 15 marca wieczorem 
przyszli pod budynek legio-
nowskiej komendy, by zapro-
testować przeciw rzekomej 
brutalności policji. Pokojowa 
manifestacja zamieniła się jed-
nak w dwudniowe zamieszki. 
Najpierw pod adresem poli-
cjantów poleciały wyzwiska. 
Później grupka najbardziej 
agresywnych manifestantów 
próbowała wedrzeć się do 
komendy. W momencie gdy 
w stronę budynku zaczęły 
lecieć jajka i kamienie, poli-
cjanci interweniowali. Oddział 
prewencji zablokował wejście 

do budynku. Wówczas także 
w jego stronę zaczęto rzucać 
kamieniami, kostką brukową  
i butelkami. Jeden z funkcjona-
riuszy został uderzony kamie-
niem w głowę. Pierwszego dnia 
zamieszek zatrzymano osiem 
osób. Wszystkie usłyszały za-
rzuty zniszczenia mienia, naru-
szenia nietykalności osobistej 
funkcjonariusza policji oraz 
udziału w zdarzeniu o charak-
terze chuligańskim. 
 
Na następny dzień zapowie-
dziano kolejną manifestację. 
Rodzina zmarłego Rafała ape-
lowała jednak do legionowian, 
aby nie brali już w niej udziału. 
Niestety, apelu nie wysłucha-
no. Pod komendę znów przy-
szło kilkaset osób. Scenariusz 
zdarzeń był taki sam jak po-
przedniego dnia. Najpierw 
wyzwiska, potem kamienie, 
a na koniec regularna bija-
tyka. Tego dnia zatrzymano  
13 osób. Na szczęście konflikt 
już nie eskalował. Wszelkie zle-
cone badania i ekspertyzy nie 
wykazały winy policjantów lub 
ratowników medycznych.   

Spadło z pióra
Ulicznicy z tablicy

Odpowiem 
na każde
Wasze
pytanie!

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

■ "M" odpowiada:

Drogi Marku! Właściciele psów 
cieszą się niższym ciśnieniem krwi  
i poziomem cholesterolu, żyją dłużej 
i są odporniejsi na stres oraz mniej 
podatni na zawały. Ale w Twoim przy-
padku te badania raczej nie mają za-
stosowania. Psy posiadają silną po-
trzebę ustalenia hierarchii w stadzie. 
Czują się wtedy bezpieczne i wiedzą, 
jak się zachowywać. Proponujemy 
zwrócić się po radę w sprawie tresu-
ry zwierząt. Podpowiemy jednak, jak 

można postępować z dominującym 
psem. 
1. Ty jesz pierwszy, nigdy pies. Nie 

karmisz psa przy stole.
2. Zawsze wychodzisz i wchodzisz 

przez drzwi pierwszy.
3. Twój fotel czy łóżko – legowisko 

samca alfa jest tylko Twoje i nie 
wolno psu na nim leżeć.

4. Unikaj zabaw siłowych, ale jeśli 
takie się zdarzają, nie pozwalaj 
psu wygrywać.

5. Nie pozwalaj, by pies ciągnął na 
smyczy podczas spaceru.

6. Nie zwracaj uwagi, gdy pies że-

brze lub doprasza się pochwały. 
Udawaj, że tego nie zauważasz, 
a po jakimś czasie zrozumie, że to 
zachowanie niepożądane.

7. Wykastruj samca.

Pamiętaj jednak, że najważniejsze 
dla psa są akceptacja i Twoja uwaga. 
Zabawy, spacery i wspólne eskapa-
dy (bez żony) spowodują, że będzie 
zrelaksowany, a Ty przejmiesz rolę 
przewodnika stada. I najważniejsze: 
rozdziel bestie i tresuj je osobno… Je-
śli chodzi o szkolenie żony, nie znamy 
specjalisty, który zdołałby Ci pomóc.

Marek
Moja żona ma 

psa: „pupilka”, 
„dziubdziusia”, 
„oczko w głowie”. 
Wszędzie go ze 
sobą targa, a to 

prawdziwa bestia, złośliwa i wredna. Na mój 
widok szczerzy się jak obcy z pokładu Nostromo, 
ale żona twierdzi że piesek się uśmiecha i to 
ja sprawiam problem, bo jestem konfliktowy. 
Nie wspomnę o niespodziankach, które mi 
zostawia, takich jak obsikane czy przeżute 
buty, rozszarpany pasek do spodni. No i to jego 
szczekanie! Dodam, że nieraz mnie ugryzł, gdy 
próbowałem go skarcić, jak wywrócił kosz ze 
śmieciami lub gryzł poduszki. Żona rozpieszcza 
bestię, kupuje smakołyki z jagnięciny, podczas 
gdy ja zjadam suchy chleb i resztki z lodówki. 
Poradźcie mi coś, bo nienawidzę tego psa  
z wzajemnością, a nie chcę mu zrobić krzywdy.

Waldek Siwczyński

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

WOJNA NA ULICACH 
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Oferta ważna od czwartku 22.03.2018 do środy 28.03.2018 lub do wyczerpania zapasów. Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od towarów znajdujących 
się w sprzedaży. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych. Za błędy w druku nie odpowiadamy. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich.

Jakość i wybór artykułów świeżych!

Pomarańcze
smaczne, soczyste, 
duże owoce
luzem
1 kg

OFERTA 
SPECJALNA

4,99
-40%

2,99

OFERTA 
SPECJALNA

1,79
3,99

-55%OFERTA 
SPECJALNA

6,99
tylko
TANIOOFERTA 

SPECJALNA

0,29
0,89

-67%

 NOWY
 KAUFLAND
po przebudowie!
JABŁONNA
ul. Zegrzyńska 7

Bułka 
wieloziarnista
z naszej piekarni
80 g sztuka
(=100 G 0,36)

Brokuł
500 g sztuka
(=1 KG 3,58)

Łopatka 
wieprzowa
bez kości
idealna do pieczenia
stoisko z obsługą
1 kg 

Elektroniczne Biuro Obslugi Klienta

Zapraszamy do rejestracji!
www.ebok.pwklegionowo.com

Płynące korzyści:
 
- bezpłatny i bezpieczny dostęp
- samodzielny pogląd stanu konta i salda
- szybki i łatwy dostęp 7 dni w tygodniu przez 24h na dobę
- informacje w jednym miejscu bez wychodzenia z domu

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta umożliwia:

- przeglądanie i drukowanie wystawionych faktur 
- sprawdzanie dokonanych wpłat 
- sprawdzanie stanu salda na koncie rozrachunkowym
- sprawdzanie historii odczytów wodomierzy 
- przeglądanie danych punktów odbioru i wodomierzy
- rejestrowanie spraw dotyczących świadczonych usług

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta to platforma internetowa umożliwiająca klientom samodzielny dostęp do informacji 
dotyczących świadczonych przez PWK „Legionowo” usług – wszystko w jednym miejscu bez wychodzenia z domu.

 
®

Dobra woda z Legionowa

 

®
Dobra woda z Legionowa
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- Proszę nas nie filmować. Nasi faceci myślą, że poszłyśmy po zakupy

Niedzielny babski bieg w spódnicach, pod hasłem „zadzieram kiecę i lecę”, ze sportem 
miał mało wspólnego. Ale tak właśnie jego pomysłodawcy chcieli! Chodziło,  
a właściwie biegało o 3 km pełne uśmiechu, endorfin i słońca. Cel został osiągnięty,  
co na poniższych zdjęciach widać jak na dłoni.

Kiecki na wybiegu

Sukces w takim biegu wręcz musiał smakować wybornie!

- Niech pan nie ucieka, my tylko biegniemy po zdrowie!

Jak widać, niektóre uczestniczki wybrały się przed startem do fryzjera

- Niech pan zrobi zdjęcie, jak moja mama ma kolkę

Wygląda na to, że sex appeal to nie tylko kobieca broń

- Dziewczyny, taki bieg jest lepszy niż randka z Clooneyem!

Sądząc po twarzach, nie wszyscy biegacze na co dzień chadzają w kieckach
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Trochę zgrywu
z obiektywu

Widząc na lotnisku taką pamiątkę z Polski, turyści muszą być 
 pod duuużym wrażeniem!            fot. red.

 Miał pan książki 
wypożyczać, ale trochę 
pan poszalał

Roman Smogorzewski,  
prezydent Legionowa podczas 
„Dnia kobiet z pazurem” w Poczytalni  
do dyrektora miejskiej biblioteki  
Tomasza Talarskiego. 

Żarty...
Dzwoni telefon. Słuchawkę podnosi ojciec trzech 
dorastających córek.
- To ty żabko? – słyszy w słuchawce?
- Nie. Tu właściciel stawu.

■ ■ ■
Dlaczego kobieta ma mniejsze stopy od mężczyzny? 
Żeby miała bliżej do zlewu.

- Kochanie, czyżbyś nie była zadowolona z prezentu?
- Oczywiście, że nie.
- Ale wydałem na niego ponad 800 złotych!
- Mówiłam ci, że mi się nie podoba.
- Koteczku, to sprzęt najwyższej klasy.
- Mężu do cholery przecież to wędka! Przecież wiesz, 
że nigdy nie wędkuję i tego nie lubię!
- Oj, szkoda. Tyle pieniędzy… To może chociaż mi się 
przyda.

Przychodzi baba do lekarza i mówi:
- Panie doktorze, mam sklerozę.
- Od kiedy?
- Co od kiedy???

■ ■ ■
- Panie prezesie, czy w waszej partii funkcjonuje 
wymiana opinii?
- Oczywiście. Na przykład wczoraj przyszła do mnie 
pani premier ze swoją opinią, a wyszła z moją.

Znalezione w sieci
Kobiety planują samobójstwo  
3 razy częściej niż mężczyźni,  
ale to mężczyźni 3 razy częściej  
je popełniają.

Czy wiesz, że w USA można  
wziąć ślub z samym sobą?

Przeciętny człowiek rozróżnia 
 ok. 50 tysięcy zapachów.

Czy wiesz, że śpiąc spalasz więcej 
kalorii niż w czasie oglądania telewizji?

Podobno w chińskich barach jest zakaz 
wstępu brzydkim kobietom?

W ciągu dnia  
na świecie około  

  12 noworodków jest 
wydawanych w szpitalu 

niewłaściwym rodzicom. 

Czy wiesz, że do wypieku chleba 
używana jest l-cysteina, która 
pozyskiwana jest z ludzkich włosów?

Pierwsze wzmianki o serniku 
można znaleźć w starożytnej Grecji. 
Podawano go sportowcom podczas 
igrzysk.

Szczury rozmnażają się tak szybko, 
że jedna para po 18 miesiącach może 
mieć milion potomków.

Czy wiesz, że ludzie którzy 
pracują do 3 w nocy i śpią do 
południa są bardziej kreatywni?

Czy wiesz, że orgazm świni 
może trwać aż 30 minut?

W czasie wojny CIA planowało 
zrzucenie nad Rosję kondomów 
w rozmiarze XL opisanych jako 
M. Celem tego zabiegu miało być 
obniżenie morale wrogów..

Pchła potrafi skakać na wysokość  
350 większą niż długość jej ciała.

Oglądając horror możesz spalić  
aż 200 kcal.

Ponad 11% mężczyzn uprawia seks, 
by pozbyć się stresu.

Tanoreksja to uzależnienie od 
opalania.

Horoskop
na nadchodzący

tydzień
RYBY

Nawet niewielkie zmiany w twoim 
życiu będą dla ciebie powodem do 
radości. Nie oczekuj zbyt wiele, ciesz 

się tym, co masz. Tylko wtedy osiągniesz we-
wnętrzną harmonię i szczęście.

BARAN

Niektóre sytuacje, w jakich znaj-
dziesz się w najbliższych dniach, 
wymagać będą od ciebie więcej 

delikatności niż mogłoby się wydawać.  Poświęć 
więcej uwagi swoim bliskim. Nie bądź egoistą.

BYK

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

gi. Sięgnij po dobrą książkę lub wybierz się do 
kina. Nie szukaj rozrywki w alkoholu.

BLIŹNIĘTA

Choć wydaje ci się, że już wszystko 
stracone, ten tydzień przyniesie 
pozytywne zaskoczenie. Sprawy, 

które były dla ciebie tak ważne, obrócą się  
w dobrym kierunku. 

RAK

Nie szukaj problemów tam, gdzie 
ich nie ma. Możesz spowodować, że 
ktoś dla ciebie ważny odejdzie. 

Szukaj pozytywów w swoim życiu i to na nich 
się skup. Spraw sobie też trochę odpoczynku.

LEW

W tym tygodniu czeka cię dużo 
pracy. Choć będziesz czuł się przy-
gnieciony nadmiarem obowiąz-

ków, twoje wysiłki przyniosą wymierne finan-
sowe rezultaty. Walcz więc cierpliwie.

PANNA

W razie problemów lub konfliktów 
nie chowaj się za cudzymi plecami  
i odważnie przyznawaj się do swo-

ich poglądów. Twoje opinie lub spostrzeżenia 
mogą pomóc rozwiązać trudną sytuację.

WAGA

W tym tygodniu będziesz unikał 
ryzykownych decyzji i tłumnych 
spotkań. Zajmiesz się swoim życiem 

wewnętrznym i będziesz szukał prawdziwych 
przyczyn życiowych niepowodzeń.

SKORPION

Powinieneś zadbać o swoje sprawy 
finansowe. Zbytnia rozrzutność  
i pusta chęć imponowania innym 

mogą skończyć się debetem na twoim koncie. 
Nie ulegaj zachciankom.

STRZELEC

Pilnuj w tym tygodniu swoich se-
kretów i rzeczy, a nie staniesz się 
ofiarą nieuczciwej osoby. Gwiazdy 

wróżą możliwość odkrycia sekretów lub nawet 
udaremnienie dawno uknutego spisku.

KOZIOROŻEC

Osoba, która ci szkodzi, pomyli się. 
Wykorzystaj okazję i przeforsuj 
swoje plany. W sprawach towarzy-

skich - zamieszanie. Pewna osoba pokaże 
swoje prawdziwe oblicze.

WODNIK

Czeka cię ważna rozmowa. Staniesz 
naprzeciwko osoby, do której czu-
jesz żal lub urazę. Bądź szczery, bo 

powodzenie jest po twojej stronie. Później 
wyluzuj się przy dobrym winie i nie rozmyślaj.

Specjalny miejscowy 
horoskop

Czy wiesz, że pioruny 
trafiają 6 razy częściej  
w mężczyzn niż w kobiety?
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Bolesna porażka

Przez większą część meczu 
podopieczne Piotra Olenderka 
stanowiły tylko tło dla muszynia-
nek, którym uległy ostatecznie 
0:3. – Mieliśmy serię porażek  
w meczach, gdzie punktowali-
śmy, ale nie w pełni i nie były to 
spotkania, które by nas zado-
walały. W Krakowie zagraliśmy 
natomiast dobrze i wygraliśmy 
ten mecz. Dzisiaj niestety prze-
graliśmy – powiedział trener 
Legionovii. I to w nie najlepszym 
stylu. Zawodniczki Legionovii tyl-
ko w drugim secie, przegranym 
ostatecznie na przewagi 25:27, 
potrafiły nawiązać wyrównaną 
walkę z Muszynianką. Pierwsze-
go przegrały do 15, a trzeciego 
do 14. Szkoda na pewno drugiej 
odsłony meczu, bo gdyby tylko 

legionowianki miały więcej szczę-
ścia, mogłyby ją wygrać, a wtedy 
losy meczu być może potoczyły-
by się zupełnie inaczej. – To mimo 
wszystko było takie szarpane. My 
dzisiaj kompletnie nie czuliśmy 
się dobrze na sali. Czasem są 
takie sety, że jest sytuacja, kiedy 
gra się na przewagi i czujemy, że 
go wygramy. Tu, jak już wcze-
śniej mówiłem, bardzo szarpali-
śmy i ciężko było przechylić sza-
lę zwycięstwa na naszą stronę.  
Tak zresztą wyglądał cały mecz  
– powiedział Piotr Olenderek. 

Bez wiary

Ten mecz wielu komentatorów 
określiło jako najgorszy, jaki 
Legionovia rozegrała na wła-

snym parkiecie. Zawodniczki 
popełniały sporo błędów, a co 
najgorsze, szczególnie w trze-
ciej partii, nie było u nich widać 
wiary, że można w tym spotka-
niu coś jeszcze ugrać. – To jest 
coś, co nam się do tej pory nie 
przydarzało. Nie zagraliśmy 
dotąd takiego meczu, w który 
byśmy spuścili głowy. Teraz to 
zrobiliśmy. To było widać zarów-
no w pierwszym, jak i w trzecim 
secie. Popełniliśmy bardzo wie-
le błędów. Na samym początku 
meczu sześć czy siedem punk-
tów oddaliśmy po naszych błę-
dach w ataku lub zagrywce. To 
może być spowodowane tylko 
dwiema rzeczami: albo pode-
szliśmy za bardzo rozluźnieni 
do tego meczu, w co szczerze 

wątpię, albo za bardzo chcieli-
śmy go wygrać. Wydaje mi się, 
że przyczyna tak słabego meczu 
leży nie w naszych umiejętno-
ściach, ale w naszych głowach 
– przyznał trener. 

Byłe legionowianki 
najlepsze

Pocieszeniem dla legionow-
skich kibiców może być fakt, 
że najlepsze w drużynie Polski 
Cukier Muszynianka Muszyna 
były dwie byłe zawodniczki Le-
gionovii: Monika Bociek i Alek-
sandra Wójcik. Ta druga została 
wybrana MVP meczu. Powrót do 
Legionowa mogła więc zaliczyć 
do udanych. – Bardzo lubię tu 
wracać i mam bardzo dużo faj-

nych wspomnień związanych  
z tym miejscem. Miło wspomi-
nam trzy spędzone tu lata. Nie 
ukrywam jednak, że fajnie jest 
wrócić i wygrać – powiedziała 
Aleksandra Wójcik. 

Być albo nie być

Po czwartkowej porażce z Mu-
szynianką Legionovia spadła na 
11 pozycję w tabeli, bezpośred-
nio zagrożoną grą w barażach 
o utrzymanie w lidze. Do końca 
sezonu zasadniczego pozosta-
ły jeszcze cztery mecze. Trzy  

z nich, czyli z Pałacem Byd-
goszcz, Grot Budowlanym Łódź 
i BKS-em Profi Credit Bielsko-
-Biała, legionowianki zagrają 
u siebie. I to one będą z pew-
nością decydujące dla całych 
rozgrywek. 
 
Następne spotkanie Legionovia 
rozegra na wyjeździe. W sobotę 
(24 marca) spotka się z Eneą 
PTPS Piła. Do Areny na mecz  
z Bydgoszczą powróci w środę 
(28 marca). 

 Rafał Michałowski 

fot. lsk.plps.pl

0 : 3  (15:25, 25:27, 14:25)

Legionovia Legionowo - Polski Cukier Muszynianka Muszyna  

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

Polski Cukier Muszynianka: Radenković, Brzóska, Savić, Bociek, Wójcik, 
Śmieszek, Medyńska (libero) oraz Karakaszewa.

LIGA SIATKÓWKI KOBIET 2017/2018

M. Pkt. Sety m.pkt.

1 Chemik Police 22 58 62:22 1746:1453

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

3 Developres SkyRes Rzeszów 22 53 59:24 1684:1419

4 Grot Budowlani Łódź 21 42 46:27 1376:1156

5 Enea PTPS Piła 21 38 46:34 1559:1438

6 Polski Cukier Muszynianka Muszyna 22 35 45:41 1590:1549

7 Trefl Proxima Kraków 22 31 43:44 1710:1729

8 BKS Profi Credit Bielsko-Biała 22 30 41:44 1558:1568

9 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 22 25 36:50 1649:1725

10 Impel Wrocław 22 24 34:49 1767:1920

11 Legionovia Legionowo 22 24 34:52 1757:1901

12 Poli Budowlani Toruń 22 18 25:55 1415:1662

13 Pałac Bydgoszcz 22 16 26:55 1663:1859

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

Atmosferę sobotniego spotka-
nia podkręcał fakt, że przed se-
zonem puławski zespół zasiliło 
aż trzech graczy z Legionowa. 
Dwóch z nich, poza pauzu-
jącym po kontuzji Witalijem 
Titowem, wyszło w sobotę na 
plac gry. Gwoli ścisłości, jeden  
z graczy zaliczył natomiast 
transfer w drugą stronę. Więk-
szość szczypiornistów znała się 
zatem jak łyse konie. 

Legionowianie jechali do Puław 
w dobrych nastrojach, pokrze-
pieni niedawną wygraną ze 
Spójnią Gdynia. I na boisku, 
choć nie byli faworytami, zna-
lazło to swoje odzwierciedlenie.  
W dziewiątej minucie goście pro-
wadzili 4:1, a ich gra potwierdza-
ła, że nie zamierzają być chłop-
cami do bicia. Otrzeźwieni takim 
obrotem sprawy gracze Azotów 
zaczęli gonić wynik, doprowa-
dzając w 16 minucie do stanu 
8:8. Ale KPR długo oddawał 
ciosy, dzięki czemu na pierwsze 
prowadzenie w meczu gospo-
darze czekali aż do 23 minuty. 

Przed przerwą zdołali je jeszcze 
zwiększyć i do szatni zespoły 
schodziły przy stanie 16:12  
dla Azotów.     

Na początku drugiej połowy me-
czu puławianie kontynuowali do-
brą grę, jednak KPR nie składał 
broni. W 46 minucie, po bramce 
Oskara Niedziółki, tracił do go-
spodarzy tylko dwie bramki.  
I przy stanie 20:18 twardo dą-
żył do wyrównania. Ale tej stra-
ty legionowianie już nie odrobili. 
Dobra postawa graczy z pola  
i udane interwencje bramkarza 
Vadima Bogdanova sprawiły, 
że w końcówce brązowi meda-
liści mistrzostw kraju odjechali 
rywalom na pięć bramek. Ku 
niezadowoleniu gości, jeszcze 
raz okazało się, że statystykom 
często można zaufać. W siedmiu 
dotychczasowych meczach KPR 
nie wygrał z Azotami ani razu. 
A po porażce 29:24 na ewen-
tualne zwycięstwo znów będzie 
musiał poczekać. 

 Aldo

fot. KPR Legionowo

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

1. PGE VIVE Kielce 27 27 0 13 1043:656 94

2. NMC Górnik Zabrze 26 20 6 9 780:670 69

3. Chrobry Głogów 27 15 12 7 723:753 52

4. MMTS Kwidzyn 27 14 13 7 729:762 51

5. Zagłębie Lubin 27 13 14 7 798:795 44

6. Meble Wójcik Elbląg 27 6 21 4 628:768 22

7. KPR Legionowo 26 5 21 2 619:741 16

8. Spójnia Gdynia 25 2 23 1 654:832 8

29 : 24  (16:12) 

Azoty Puławy – KPR Legionowo 

Azoty: Bogdanow, Koszowy – Kuchczyński 5, Ostrouszko 5, Gumiński 5, 
Orzechowski 3, Grzelak 3, Kasprzak 3, Podsiadło 2, Panić 1, Kowalczyk 1, 
Jurecki 1, Jarosiewicz, Skrabania.

KPR: Krekora, Kujawa, Wyrozębski – Prątnicki 5, Niedziółka 4, Suliński 
3, Brinovec 3, Rutkowski 3, Adamski 2, Ciok 2, Ignasiak 1, Gawęcki 1, 
Grabowski, Kowalik.

W 22. kolejce Ligi Siatkówki Kobiet Legionovia Legionowo 
podejmowała w czwartek (15 marca) w Arenie Legionowo 
drużynę Polski Cukier Muszynianka Muszyna. Wydawałoby 
się, że legionowianki – podbudowane pewnym zwycięstwem 
z Treflem Proximą Kraków w poprzedniej kolejce – będą  
w stanie sprawić u siebie niespodziankę. Na rzecz gospodyń 
przemawiał jeszcze fakt, że w tym sezonie znacznie lepiej gra 
im się z drużynami wyżej notowanymi. Niestety, boiskowa 
rzeczywistość boleśnie zweryfikowała te oczekiwania.

Za niskie loty na Azoty
W przypadku wyjazdowej potyczki KPR-u Legionowo 
z Azotami Puławy wynik może być mylący. Rezultat 
29:24 dla gospodarzy sugeruje ich łatwą wygraną. Ale 
zanim miejscowi kibice cieszyli się z trzech punktów, 
ich drużyna musiała o nie mocno powalczyć. 
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Zamrożona inauguracja
Po przegranej 4:2 w meczu z Radomiakiem Radom, inaugurującym 
rundę wiosenną II ligi piłki nożnej, zawodnicy Legionovii KZB 
Legionowo mieli mieć w sobotę okazję do zdobycia pierwszych tej 
wiosny ligowych punktów na własnym boisku. Niestety, aura im to 
uniemożliwiła. 

Murawa na legionowskim stadionie była tak zmrożona, że sobotnie spotkanie 
z Garbarnią Kraków trzeba było przełożyć. Na powrót rozgrywek na Parkową 
kibice muszą więc jeszcze trochę poczekać, następny mecz piłkarze Legionovii 
rozegrają bowiem na wyjeździe. W sobotę (24 marca) o godzinie 15.00 spotkają 
się z Siarką Tarnobrzeg. U siebie zagrają dopiero w czwartek 29 marca. Mecz  
z Rozwojem Katowice zostanie rozegrany o godzinie 16.00. 

 zig       

Były gracz Legionovii KZB Legionowo, a obecnie 
zawodnik Jagiellonii Białystok , Taras Romańczuk 
został przez trenera Adama Nawałkę powołany 
do reprezentacji Polski na towarzyskie mecze  
z Nigerią i Koreą Południową. 

Polskie obywatelstwo zawodnik otrzymał 12 marca,  
a już kilka dni później został powołany na zgrupowanie 
kadry. Taras Romańczuk urodził się w Kowlu na Ukra-
inie – nota bene mieście partnerskim Legionowa. Jego 
rodzina pochodzi z Polski. Dziadkowie Tarasa zostali 
przesiedleni na tereny dawnego ZSRR. 
 
Obiecującego pomocnika wypatrzyli legionowscy dzia-
łacze piłkarscy, którzy sześć lat temu byli na turnieju 
rozgrywanym w ukraińskim Kowlu. Jego gra tak im 
się spodobała, że postanowili go ściągnąć do Le-
gionowa. W barwach Legionovii zawodnik grał  
w sezonach 2012/2013 i 2013/2014. Z Legiono-
wa trafił od razu do Jagiellonii Białystok. Obecnie 
jest nie tylko jednym z filarów drużyny z Pod-
lasia, ale też i jednym z lepszych pomocników 
Ekstraklasy. 
 
Jeśli na najbliższym zgrupowaniu Taras Ro-
mańczuk przekona do siebie trenera Nawałkę 
i udanie zadebiutuje w kadrze, to być może 
pojedzie z reprezentacją na mundial do Ro-
sji. Czego mu oczywiście życzymy.
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Akcję, która zaowocowała stu-
procentową szansą na udany 
strzał, konstruowano od dość 
dawna. – Około dwóch lat temu 
rozpoczęliśmy dzieło pod tytu-
łem Akademia Piłkarska Sokoła 
Serock. W każdym roczniku sta-
ramy się prowadzić co najmniej 
jedną grupę, w niektórych jest 
ich więcej. Na skutek pewnych 
analiz, rozważań, jak zapew-
nić tym dzieciom jak najlepszy 
rozwój, stało się dla nas jasne, 
że musimy to robić poprzez 
podnoszenie kwalifikacji kadry, 
ale również szukanie perspek-
tyw wyjścia tych zawodników 
na zewnątrz. W każdej grupie 
są chłopcy, którzy wyrastają 
ponad innych i cała roztrop-
ność polega na tym, abyśmy 
dostrzegli moment, w którym 
dziecko już się nie rozwija, bo 
nie ma konkurencji. I potrzebu-
je nowych wyzwań – mówi Ar-
tur Borkowski, prezes KS Sokół 
Serock. Ma je znaleźć właśnie  
w Legionovii. Idea dwustronne-
go transferu zawodników i myśli 

szkoleniowej od dawna chodziła 
jej działaczom po głowach. – Po-
mysł narodził się już wtedy, gdy 
zostałem wybrany na prezesa. 
Doszło do kilku spotkań z kluba-
mi – nie tylko z naszego powia-
tu, ale też z Warszawy – lecz za-
wsze coś stało na przeszkodzie, 
aby to zrealizować – wspomina 
Dariusz Ziąbski, prezes KS Le-
gionovia KZB Legionowo.

Ostatnio, myśląc o długofalo-
wym wzmocnieniu potencjału 
sportowego, Legionovia znów 
podjęła rozmowy z kilkoma 
klubami. – Nie wszyscy odpo-
wiedzieli na nasze prośby, ciągle 
gdzieś tam były jakieś zgrzy-
ty. Ale Sokół wyszedł do nas  
z propozycją podpisania umowy  
o współpracy, dzięki której za-
wodnicy wyróżniający się w ich 
grupach młodzieżowych mają 
szansę grać w naszych zespo-
łach, które na dzień dzisiejszy, 
praktycznie od rocznika 2000, 
mamy w najwyższych ligach, 
jakie mogą być w danej katego-

rii wiekowej – podkreśla prezes 
Legionovii. – Jako klub chcieli-
byśmy, aby był on wiodącym  
w powiecie i aby najlepsi zawod-
nicy pojawiali się w naszej aka-
demii, byśmy mogli te najlepsze 
dzieciaki gromadzić w naszych 
zespołach i z nimi pracować. Bo 
nic tak nie podnosi umiejętności 
piłkarza jak rywalizacja – doda-
je koordynator klubu z Parkowej 
Paweł Wasiak.

Głównym celem podpisanej  
w starostwie umowy jest kre-
owanie ścieżki rozwoju sporto-
wego dla piłkarskich talentów. 
Dzięki nieodpłatnym transferom 
i wypożyczeniom skorzysta-
ją na tym głównie zawodnicy. 
Nie tylko ci najmłodsi. – Dru-
żyna seniorów Sokoła Serock 
będzie korzystała z naszych 
piłkarzy, których mamy dość 
dużo na poziomie juniora 
starszego i seniora, grających  
u nas obecnie w A-klasie. Więc 
jest możliwość wymiany tych 
zawodników bez żądania nie 
wiadomo jakich kwot finanso-
wych. Jest to w obie strony bar-
dzo korzystny układ, bo chłopcy, 
którzy nie kandydują dzisiaj do 
II ligi – a mogą się rozwijać, że-
by za sezon-dwa podnieść swe 
umiejętności – mają też drogę 

powrotną do naszego klubu i grę 
na poziomie II ligi – wylicza ko-
rzyści Dariusz Ziąbski. 

Myśląc o graczach, w Legiono-
vii nie zapominają o tych, którzy 
ich szkolą. – Będą mieli okazję 
przychodzić do nas na zajęcia 
i odbywać staże, uczyć się od 
nas. To nie znaczy, że my jeste-
śmy lepsi. Bo inni mogą mieć 
wartości, których my akurat nie 
mamy i też możemy się uczyć 
od nich. Wymienność informacji 
będzie, mam nadzieję, wpływa-
ła nie tylko na nasz rozwój. Jeśli 
my będziemy mocniejsi, to i in-
ne kluby powinny być mocniej-
sze – uważa Paweł Wasiak. Duży 
nacisk partnerzy chcą położyć 
na mentalny rozwój młodych 
piłkarzy. – Jako trenerzy, musi-
my bardzo wiele pracować nad 
świadomością zawodników. 
Dzisiaj talent to jakieś 8 proc. 
światowego sukcesu na pozio-
mie światowym. Bardzo dużą 
rolę odgrywa przygotowanie 
mentalne – zawodnika, trenera, 
rodzica. Musimy też pracować 

właśnie z nimi i uświadamiać 
ich, że mają w domu sportowca.  

Inna sprawa, że wielką karie-
rę na murawie – jeśli w ogóle  
– zrobią nieliczni. Dla całej 
reszty futbol pozostanie głów-
nie pasją. Ale ważne jest to, 
by zdrowie pozwoliło im odda-
wać się jej możliwie najdłużej. 
– Trochę można to porównać 
do naszych działań w zakresie 
profilaktyki zdrowotnej, kiedy 
staramy się, aby były one jak 
najbardziej powszechne. Tutaj, 
w sporcie, chcemy osiągnąć ta-
ki sam efekt: żeby działania,  
w które zaangażowane są kluby, 
były działaniami powszechnymi; 
żeby osiągnąć taki efekt, aby  
w powiecie piłka nożna oznacza-
ła wychowywanie przez sport 
zdrowego młodego pokolenia 
– mówi starosta legionowski 
Robert Wróbel. 

We wszystkich powiatowych 
klubach trenuje około pół ty-
siąca adeptów futbolu. Ilu 
 z nich skorzysta na marcowym 

porozumieniu, trudno powie-
dzieć. Jego sygnatariusze są  
w każdym razie dobrej myśli. 
– Z nadzieją i optymizmem pa-
trzymy w przyszłość. Cieszę się, 
że to przedsięwzięcie zostało sfi-
nalizowane, zwłaszcza że jeste-
śmy w roku 65-lecia powstania 
klubu Sokół Serock, tak więc 
to fajny element wpisujący się  
w tą rocznicę. Jestem naprawdę 
pozytywnie nastawiony do tej 
współpracy i mam nadzieję, że 
przyniesie ona wiele oczekiwa-
nych przez obie strony korzyści 
– mówi prezes Artu Borkowski. 
– Oby kolejne kluby zobaczyły 
dzięki niej, że można współpra-
cować bez przepychanek i na 
zdrowych zasadach. Je również 
zapraszamy do współpracy, 
bo jesteśmy otwarci także na 
inne kluby z naszego powiatu 
– dodaje szef i były zawodnik 
Legionovii. Czy z tej szansy 
skorzystają, czas pokaże. Ale 
dopóki piłka w grze, wszystko 
możliwe.      

 Waldek Siwczyński  

Futbolowi działacze dobrze wiedzą, że nawet świetni 
piłkarze nie gwarantują jeszcze sukcesu – najpierw 
muszą być drużyną. To samo dotyczy klubów. Znając tę 
zasadę, prezesi Legionovii oraz Sokoła Serock podpisali  
w marcu porozumienie o współpracy. I teraz będą grali 
do jednej bramki. 

Wspólnie  
wyjdą na boisko

Z Legionowa na mundial?
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Wydarzenia
kalendarz

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 22.03, godz. 19.00
Projekcja filmu „Solidarność według kobiet” w ramach cyklu 
„Kino otwarte”. Po seansie spotkanie z reżyserami: Martą 
Dzido i Piotrem Śliwowskim. Wstęp wolny.

LEGIONOWO filia MOK ul. Targowa 65, 23.03, godz. 16.30
Wiosenne warsztaty rękodzieła, które poprowadzi Dorota 
Wrońska. Warsztaty są adresowane do dzieci i młodzieży od 
ośmiu lat lub młodszych, którym towarzyszy dorosły opiekun. 
Godzina 16.30 – wykonanie koszyczków metodą tkania weł-
ną (idealne na drobiazgi lub na dekorację wielkanocną jako 
koszyczek na święconkę), 18.30 – wykonanie bransoletek na 
Dysku Kumishimo. Liczba miejsc ograniczona. Biuro filii MOK 
prowadzi zapisy. Tel. 22 784 14 22.

LEGIONOWO MOK ul. Norwida 10, 23.03, godz. 19.00
Spotkanie z podróżnikiem „Nepalczycy – dumny naród na dachu 
świata”. Zaprasza Rafał Degiel. Czy system kastowy faktycznie 
przestał istnieć kilkadziesiąt lat temu? Jak wygląda życie codzien-
ne tych ludzi obecnie? Dowiemy się także, jak pachnie lampart 
w nepalskiej dżungli i dlaczego podczas najważniejszych świąt  
w kraju ofiary składane są krukom i krowom – info. organizatora.

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 23.03, godz. 20.00
Koncert jazzowy w wykonaniu grupy Mateusz Gawęda Trio  
i promocja jej najnowszej płyty „Falstart”. Imprezie będzie towa-
rzyszyła wystawa plakatów jazzowych Rafała Olbińskiego. Bez-
płatne wejściówki są dostępne w MOK Legionowo ul. Norwida 10. 

KANIA POLSKA okolice ronda, 24.03, od godz. 12.00
Pożegnanie zimy. W programie m.in. orszak Marzann, a na-
stępnie ich symboliczne utopienie, wybory Miss Piękności oraz 
zabawy przy ognisku.

STANISŁAWÓW DRUGI filia GOK, godz. 12.00 – 14.00
Rodzinne warsztaty z tradycją – palmy. 

LEGIONOWO Poczytalnia, 24.03, godz. 14.00 
Spektakl dla dzieci „Przygody kapitana Brody” w ramach 
„Bajkowej Poczytalni”. Wstęp wolny. Po spektaklu odbędą się 
warsztaty, na które można zapisać się pod numerem telefonu 
22 732 00 36 wew. 101. Liczba miejsc ograniczona. 

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 24.03, godz. 19.00 
Recital Hanny Banaszak w ramach festiwalu „Kiedy mnie już nie 
będzie – Osiecka, Przybora, Młynarski”. Bilety w cenie 50 zł do 
nabycia w MOK Legionowo ul. Norwida 10, tel. 22 784 44 99. 

NIEPORĘT Gminny Ośrodek Kultury, 24.03, godz. 19.00 
Premiera spektaklu „Więzy rodzinne” w reżyserii Bogusławy 
Oksza-Klossi. Spektakl dla widzów dorosłych.

LEGIONOWO Arena Legionowo, 25.03, godz. 9.00
Bezpłatna konferencję z udziałem dra Petera Schmidta pt. „Part-
nerstwo i relacje rodzinne w związku osób z zespołem Aspergera 
i osób neurotypowych". Rejestracja pod adresem: https://konfe-
rencje-milenium.konfeo.com/pl/groups. Zakończenie rejestracji 
zaplanowano na 25 marca na godzinę 9:00. 

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 25.03, godz. 15.00
Spektakl Teatru Prima „Legenda o smoku wawelskim” w ramach 
„Niedzielnych spotkań z bajką”. Spektakl ukazuje przygody dziel-
nego Szewczyka, któremu dzięki wrodzonemu sprytowi i pomy-
słowości udało się pokonać groźnego smoka – info. organizatora. 
Bilety w cenie 10 zł do nabycia w MOK Legionowo ul. Norwida 10. 

WIELISZEW sala im. K. Klenczona, 25.03, godz. 15.00
Premiera rodzinnego spektaklu „Dziób w dziób" autorstwa Maliny 
Prześlugi, w reżyserii Anny Kutkowskiej. Spektakl dla dzieci od 
9 roku życia. Opowieść rozgrywa się na miejskim osiedlu, gdzie 
o dominację nad wszystkimi walczą gołębie. Bardzo wojowni-
cze ptaki mają jednak nikłe szanse na wygraną z polującymi na 
nie kotami. W pewnym momencie do stada próbuje zbliżyć się 
wróbel, którego pojawienie się wprowadza spore zamieszanie 
do gołębiego świata. Dzięki odwadze i mądrości wróbla bardzo 
wiele się zmieni... – info. organizatora. Wstęp wolny.

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 25.03, godz. 18.00
Recital Magdy Umer w ramach festiwalu „Kiedy mnie już nie 
będzie – Osiecka, Przybora, Młynarski”. Bilety w cenie 30 zł do 
nabycia w MOK Legionowo ul. Norwida 10, tel. 22 784 44 99. 

JÓZEFÓW kościół NMP Królowej, 25.03, ok. godz. 19.00
Chóralny Koncert Wielkopostny. Wystąpią: Lumen Dei, Varie-
tas i Salve Regina pod dyrekcją Anny Sagan. Koncert odbędzie 
się po mszy zaplanowanej na godzinę 18.00.  

 Tygodnik Powiatowy
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Nieruchomości 
z lamusa

– Po raz pierwszy poruszyliśmy 
temat dworów położonych na 
terenie powiatu legionowskiego. 
Tą wystawą chcieliśmy jednocze-
śnie otworzyć cykl uroczystości  
i wystaw czasowych, które nasze 
muzeum będzie organizowało 
z okazji stulecia niepodległości 
– mówi dr hab. Jacek Szczepań-
ski, dyr. Muzeum Historycznego 
w Legionowie. – Traktujemy tę 
wystawę jako przyczynek do 
dyskusji i rozpoczęcie tematu 
szerzej nieznanego, w zasadzie 
do tej pory nieruszanego przez 
muzeum – dodaje Wawrzyniec 
Orliński, kurator wystawy. 

Obierając kierunek historycznych 
poszukiwań, muzealnicy znów 
mieli nosa. Mimo początkowych 
obaw, rzucone przez nich hasło 
trafiło na podatny grunt. – Wy-
dawało nam się, że materiałów 
dotyczących siedzib ziemiańskich 
na terenach wokół Legionowa 
nie zachowało się dużo. Nasze 
oczekiwania zupełnie się jednak 
nie sprawdziły. Okazuje się, że 
w archiwach dokumentów jest 
mnóstwo – przyznaje Orliński.  

A jego szef, dyr. muzeum, po-
twierdza: – To temat, który budzi 
ogromne zainteresowanie. Już 
na etapie zbierania materia-
łów dostaliśmy sporo zapytań  
i informacji o posiadanych zbio-
rach. W pewnym momencie 
stworzył się nawet nadmiar nie-
których zdjęć i pamiątek. Doszli-
śmy do wniosku, że w przyszłości 
warto pomyśleć o oddzielnych 
wystawach. 

Ta obecna powstała przy wsparciu 
działaczy Nieporęckiego Stowa-
rzyszenia Historycznego. Pomógł 
także Teatr Wielki Opera Narodo-
wa, który wypożyczył wprowadza-
jące gości w nastrój stroje z epoki. 
– Mam nadzieję, że ta współpraca 
pozwoli pokazać temat w spo-
sób niezwykły i zarazem trochę 
zaskakujący. Nie będę zdradzał 
szczegółów, bo chciałbym zaprosić 
wszystkich mieszkańców do obej-
rzenia wystawy, natomiast myślę, 
że jest ona naprawdę nietypowa – 
zachęca Jacek Szczepański.  

Takie też było jej otwarcie. Choć-
by dlatego, że składającą się nań 

prelekcję – właśnie ze względu 
na frekwencję – trzeba było po-
wtarzać. Ponadto do Legionowa 
wpadł też krewny właściciela 
jednej z 15 przypomnianych  
w muzeum rezydencji. Konstan-
ty Radziwiłł nie krył jednak, że 
dziś jego związek z rodzinnym 
majątkiem do ścisłych już nie 
należy. – Stosunek to domu 
moich dziadków czy pradziad-
ków nie jest już tak emocjo-
nalny. Nie wyobrażam go sobie 
jako własności, którą zabrano  
i niesprawiedliwie potraktowano 
tak zasłużoną rodzinę. To już nie 
jest bardzo ważne. Ważniejsze 
jest to, że przejeżdżając obok te-
go miejsca mam świadomość, 
że to ważne miejsce na mapie 
tego obszaru – uważa b. minister 
zdrowia. Owa ważność, i to pod 
wieloma względami, była dla 
ówczesnych majątków typowa. 
– Dwory ziemiańskie, szlachec-
kie, pałace, rezydencje odegrały 
w historii Polski znacznie większa 
rolę niż tylko bycia wystawnymi 
domami zamożnych ludzi. To 
były ośrodki kultury, nauki, do-
broczynności, no i ośrodki rozwi-

jania i wspierania myśli niepod-
ległościowej. Myślę, że w roku 
2018 jest to szczególnie ważne,  
a przypominanie kultury dwor-
sko-szlachecko-arystokratycznej 
naprawdę ma istotne znaczenie – 
dodaje Konstanty Radziwiłł. 

Dziś trudno nawet odszukać śla-
dy po wielu arystokratycznych 
rezydencjach. Mimo to autorzy 
wystawy postarali się, aby od-
dawała ona ich dawny klimat. 
Służyły temu głównie eksponaty 
pochodzące z badań archeolo-
gicznych. Przydały się też m.in. 
archiwalne fotografie oraz film 
z lat 30., w którym „zagrał” ja-
dwisiński pałac. Krótko mówiąc, 
parada retro atrakcji. – Bardzo 
interesujące rzeczy, nieprezen-
towane dotychczas w zasadzie 
nigdzie. To jedyna okazja, żeby je 
obejrzeć i podziwiać – podkreśla 
Wawrzyniec Orliński. 

Wystawa „Śladami dawnych 
dworów i pałaców” będzie czynna 
do 19 maja.

 Waldek Siwczyński

– Konkurs jest efektem współpracy Szkoły 
Liderów, przedszkola nr 12 i urzędu miasta. 
Powstał po to, żeby edukować mieszkań-
ców za pośrednictwem dzieci – wyjaśnia 
Grażyna Chojnowska, dyr. Przedszkola 
Miejskiego nr 12 w Legionowie. W tym 
celu do zainteresowanych placówek trafiły 
najpierw filmy edukacyjne, dzięki którym 
maluchy zgłębiły problem ochrony śro-
dowiska. Tak zainspirowane zabrały się 
do plastycznego dzieła. Do wyboru miały 
trzy kategorie: „odnawialne źródła ener-
gii”, „rośliny źródłem tlenu” oraz „nie pal  
w ogniu”. Sądząc po efektach ich poczynań 

artystycznych, dzieciaki dały 
radę. Nic dziwnego, że w po-

niedziałek, podczas uroczystego otwarcia 
wystawy, tryskały humorem i nie stroniły 
od popisów wokalnych. – Ten konkurs jest 
początkiem działań, jakie będą inicjowane  
w zakresie edukacji ekologicznej przez nasze 
przedszkole, Szkołę Liderów oraz miejski refe-
rat ochrony środowiska. Kolejnym wydarze-
niem poruszającym ten temat będzie mający 
już 30-letnią tradycję festiwal „Rozśpiewane 
przedszkole”. W tym roku pod hasłem „Ziemia 
– nasza zielona planeta” – dodaje dyrektor-
ka. Co ciekawe, w ramach programu Rodzina 
Polonijna, za pośrednictwem internetu mają  
w nim wziąć udział także dzieci z Litwy, Irlandii 
i Belgii. Zapowiada się więc ciekawie.

– Zaczęłyśmy działania od dzieci, bo one 
będą wzrastały i reagowały na to, co robią 
ich rodzice. Przez co skutek będzie trwały, 
ciągły, no i przyszłościowy – uważa Grażyna 
Chojnowska. Mocno w to wierzą nie tylko na-
uczyciele, ale także miejscy samorządowcy. 
– Jestem przekonany, że będą tego efekty  
i w przyszłości ci młodzi ludzie będą mieli świa-
domość tego, że palenie w piecach węglem 
czy odpadami zatruwa środowisko; że jak 
najwięcej trzeba korzystać z energii wiatro-
wej i słonecznej oraz że dzięki temu powietrze 
stanie się czystsze – mówi Piotr Zadrożny, za-
stępca prezydenta Legionowa. Oby, bo dzięki 
temu kolejne pokolenia będą mogły ode-
tchnąć... z ulgą.
 Wonder

Jak tak dalej pójdzie, frekwencja na muzealnych 
imprezach zacznie być w Legionowie podobna 
do tej z koncertów disco polo. Otwarcie wystawy 
„Śladami dawnych dworów i pałaców” przyciągnęło 
grubo ponad stu miłośników lokalnej historii. Już 
tradycyjnie były ku temu uzasadnione powody. 

Trzeci tydzień marca legionowski ratusz zaczął z ekologicznym 
przytupem. Wszystko za sprawą otwartej w atrium wystawy 
plastycznej. Stanowi ona plon mającego ponadlokalny charakter 
konkursu pod hasłem „Oswoić smog”. Znalazło się na niej około  
140 prac autorstwa dzieci z 10 miejskich przedszkoli publicznych  
i niepublicznych.

Smog jak z obrazka


