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LEGIONOWO Draka za tysiaka
Policjanci z legionowskiej drogówki zatrzymali 49-letniego 
Andrzeja M. Mężczyzna kierował samochodem pod wpływem 
alkoholu. Jakby tego było mało, próbował przekupić policjan-
tów. Teraz grozi mu nawet 10 lat więzienia.

W poniedziałek (19 lutego) około godziny 15.00 kierowca 
renault zwrócił uwagę funkcjonariuszy drogówki patrolu-
jących ulicę Sobieskiego. – Policjanci zatrzymali pojazd do 
kontroli i szybko okazało się, że podejrzenia ich nie myliły. 
Funkcjonariusze poczuli od kierującego samochodem silny 
zapach alkoholu. Badanie kierującego „renówką” Andrzeja 
M. wykazało ponad promil alkoholu – relacjonuje rzecznik 
KPP w Legionowie kom. Jarosław Florczak.

49-latek został zatrzymany. Jednak kiedy policjanci przewozili 
nietrzeźwego kierowcę na komendę, ten zaproponował im 
łapówkę. W zamian za odstąpienie od czynności Andrzej M. 
zaoferował policjantom tysiąc złotych. Policjanci nie skusili się 
na propozycję zatrzymanego mężczyzny. Poinformowali go  
o konsekwencjach, jakie przyniesie jego oferta. 49-latek tylko 
pogorszył swoją sytuację. – Po wytrzeźwieniu mężczyzna zo-
stał doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzuty usiłowa-
nia wręczenia korzyści majątkowej funkcjonariuszom policji 
w zamian za odstąpienie od czynności służbowych oraz kiero-
wania pojazdem po drodze publicznej w stanie nietrzeźwości. 
Andrzej M. przyznał się do winy. Za jazdę w stanie nietrzeź-
wości grozi do 2 lat więzienia, a za przestępstwo korupcyjne 
do 10 lat pozbawienia wolności – informuje kom. Florczak.
 KG

Zaginiony... 
wrócił
taksówką

W nocy z soboty na niedzielę (24/25 lutego) strażacy zostali 
zaalarmowani przez policję o zaginięciu mężczyzny  
w miejscowości Zabłocie Borowe w gminie Serock. Ponieważ 
odczuwalna temperatura na dworze wahała się w granicach 
– 15°C, natychmiast przystąpiono do poszukiwań. Na miejsce 
wysłano osiem zastępów straży z okolicznych jednostek. 

Z powodu bardzo niskiej tempe-
ratury istniało realne ryzyko, że 
zaginiony może nie przeżyć nocy.  
W związku z tym policjanci postano-
wili zaangażować w poszukiwania 
dużą ilość sił i środków, zarówno 
policyjnych, jak i strażackich. Zgło-
szenie do Powiatowego Stanowiska 
Kierowania wpłynęło o godzinie 
0.30 w niedzielę (25 lutego). – Na 
miejscu jest jeden z dowódców 
zmiany III z JRG Legionowo oraz 
zastępy z OSP Serock, Wola Kieł-
pińska, Stanisławowo Zegrzyńskie, 
Kałuszyn, Wieliszew i Skrzeszew 

oraz Sekcja Poszukiwawczo Ra-
townicza z OSP Jabłonna. Druhowie 
mają do dyspozycji dwie kamery 
termowizyjne – mówił na gorąco 
st. sekc. Bartłomiej Trzaskoma, 
Dyżurny Operacyjny Powiatu.
 
Zakrojone na szeroką skalę po-
szukiwania nic nie dały. Ale około 
godziny 7.00 rano zaginiony męż-
czyzna… spokojnie wrócił do do-
mu taksówką. Jak się nieoficjalnie 
dowiedzieliśmy, był pod wpływem 
alkoholu.
 Marek Karpowicz/zig

Odurzająca 
przejażdżka
Na jednej z dróg w gminie 
Serock policjanci z legionowskiej 
drogówki zatrzymali do kontroli 
kierowcę volkswagena. Okazało 
się, że 24-letni Jarosław S. 
prowadził pojazd, będąc pod 
wpływem środków odurzających. 
Z narkotykami wpadł w ręce 
funkcjonariuszy także pasażer, 
29-letni Radosław S. 

W poniedziałek (19 lutego) przed godziną 
23.00 w miejscowości Łacha mundurowi 
zatrzymali do kontroli jadącego ul. Wy-
szkowską kierowcę volkswagena. Sa-
mochodem podróżowali dwaj mężczyźni. 

Mundurowi 
szybko zorien-
towali się, że mają oni coś na sumieniu. 
– Policjanci ustalili, że 24-letni Jarosław S. 
prowadził pojazd, będąc pod wpływem 
marihuany, którą wcześniej otrzymał od 
swojego pasażera Rafała S. i zażył. Pod-
czas czynności okazało się także, że Rafał 
S. ma przy sobie amfetaminę i marihu-
anę. Policjanci kierującemu 24-latkowi 
zatrzymali prawo jazdy oraz pobrali krew 
do dalszych badań. Po niezbędnych czyn-
nościach procesowych Jarosław S. został 
przekazany pod opiekę trzeźwej osoby. 
Wszystko wskazuje na to, że niedługo 
usłyszy zarzut prowadzenia pojazdu 
mechanicznego pod wpływem środka 

odurzającego – relacjonuje rzecznik KPP  
w Legionowie kom. Jarosław Florczak. 
 
Rafał S. został zatrzymany i usłyszał za-
rzuty posiadania środków odurzających 
i substancji psychotropowej oraz nieod-
płatnego udzielania środków odurzających 
innej osobie. Za prowadzenie pojazdu pod 
wpływem środka odurzającego grozi do 
2 lat pozbawienia wolności, natomiast 
za posiadanie lub nieodpłatne udzielanie 
środków odurzających czy substancji psy-
chotropowych można spędzić za kratkami 
nawet 3 lata.
 KG

Włamywał się do domków letniskowych i kradł. 54-letni 
Mirosław K. został już zatrzymany przez wieliszewskich 
policjantów. Teraz w więzieniu może spędzić nawet  
do 10 lat więzienia. Policjanci trafili także na trop 
 wspólnika złodzieja.

Od końca 2016 roku do ubiegłej 
jesieni policjanci z Wieliszewa 
dostawali informacje o włama-
niach do domków i komórek na 
terenach działek letniskowych 
w Janówku Pierwszym oraz 
kradzieży elementów trakcji 
elektrycznej. – Sprawcy kra-
dli niemal wszystko, co miało 
jakąkolwiek wartość. Ginęło 
wyposażenie domków i sprzęt 

elektroniczny, a także przewody 
trakcji elektrycznej. Policjanci 
analizowali zawiadomienia  
o przestępstwach składane 
przez pokrzywdzonych oraz 
wszystkie inne docierające do 
nich informacje. Znali zacho-
wania sprawców na miejscu 
zdarzeń i obszar ich przestęp-
czych działań. Nastąpił czas 
mozolnej pracy analitycznej 

i operacyjnej, który kilka dni 
temu przyniósł spodziewane 
efekty – relacjonuje rzecznik 
KPP w Legionowie kom. Jaro-
sław Florczak. 

Wszystko to pozwoliło postawić 
Mirosławowi K. aż pięć zarzu-
tów. Mężczyzna został zatrzy-
many. Analizując zgromadzo-
ne materiały, policjanci dotarli 
też do wspólnika Mirosława K. 

Kolega, razem z którym 54-la-
tek włamywał się do domków  
w Janówku Pierwszym, przeby-
wał już w areszcie. Kamil Z. od-
bywał tam karę za wcześniejsze 
przestępstwa. Dalsze czynności 
wobec niego wykonano więc  
w jednym z aresztów śledczych 
w Warszawie. Za przestępstwo 
kradzieży z włamaniem grozi do 
10 lat pozbawienia wolności.
 KG

Grzywna z automatu

– Policjanci z legionowskiej komendy anali-
zowali i sprawdzali wszystkie nadchodzące 
do nich informacje o nielegalnym hazar-
dzie, który miał się odbywać na terenie Le-
gionowa. Kryminalni nabierali podejrzeń, że 
w jednym z pawilonów, do którego wstęp 
mają tylko „zaufani” klienci, do nielegalne-
go hazardu wykorzystywane są automaty 
do gier – informuje rzecznik legionowskiej 
policji kom. Jarosław Florczak.

W poniedziałek (12 lutego) policjanci razem 
z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu 
Celno-Skarbowego weszli do wytypowane-
go obiektu. Jak się okazało, ich podejrze-
nia były słuszne. Wewnątrz zabezpieczyli 
5 automatów do gier hazardowych oraz 
3890 zł w banknotach o różnych nomina-
łach. Sprzęt został przekazany celnikom, 
którzy będą prowadzić dalsze postępowa-
nie. Zgodnie z nowelizacją Ustawy o grach 
hazardowych, od 1 kwietnia 2017 r. pod-

mioty prywatne nie mogą urządzać gier na 
automatach poza kasynami gier (oznacza 
to również zakaz posiadania automatów do 
gier, poza wyjątkami wskazanymi w usta-
wie, np. kasyna, dostawcy, serwisanci). 
Właścicielowi nielegalnych urządzeń może 
grozić kara nawet do 3 lat pozbawienia wol-
ności oraz wysoka grzywna – podsumowuje 
kom. Florczak.

 KG

Rabowali domki, teraz posiedzą Tydzień
na sygnale

POWIAT Rejs do więzienia
W grudniu ubiegłego roku ukradli łódź wędkarską z Portu Pilawa 
w Białobrzegach. Teraz za swoje czyny odpowiedzą przed są-
dem. 64-letni Józef S. i jego o 4 lata młodszy kolega Tadeusz B. 
mogą spędzić za kratkami nawet 5 lat.

– Policjanci z wydziału kryminalnego legionowskiej komendy, 
prowadząc pracę operacyjną, pozyskali szczątkowe informa-
cje, że w ubiegłym roku, tuż przed świętami Bożego Naro-
dzenia, z jednego z portów w Białobrzegach skradziono wartą 
kilka tysięcy złotych łódź wędkarską. Kryminalni sprawdzali  
i analizowali kolejne informacje mogące pomóc w rozwiązaniu 
sprawy, zatrzymaniu sprawców i odzyskaniu mienia – rela-
cjonuje rzecznik legionowskiej policji kom. Jarosław Florczak. 
Sprawa nie była jednak prosta. Okazało się bowiem, że po-
tencjalny pokrzywdzony oficjalnie nie zgłosił kradzieży łodzi. 
Funkcjonariusze nie odpuszczali. W końcu ich wysiłek przyniósł 
rozwiązanie tej tajemniczej sprawy. – Legionowscy kryminal-
ni ustalili, że przed świętami Bożego Narodzenia Józef S. oraz  
Tadeusz B. z terenu Portu Pilawa w Białobrzegach skradli należą-
cą do mieszkańca Warszawy łódź typu Wind 430. Kilka dni temu 
policjanci podjęli czynności i - niemal jednocześnie - pokrzyw-
dzony złożył zawiadomienie o kradzieży, szacując swoje straty 
na 4,5 tys. zł, a kryminalni z legionowskiej komendy zatrzymali 
starszego z mężczyzn i odnaleźli na jego posesji skradzioną łódź 
– tłumaczy kom. Florczak. 
 
Następnie nieporęccy policjanci zatrzymali drugiego podej-
rzanego – Tadeusza B. Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty, 
a łódź wróciła do prawowitego właściciela. Józefowi S. oraz 
Tadeuszowi B. grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
 KG

Pięć zabezpieczonych nielegalnych automatów do gier oraz 3890 zł  
w gotówce to wynik wspólnych działań funkcjonariuszy Mazowieckiego 
Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie i legionowskich policjantów. 
Właścicielowi tych urządzeń grozi kara do 3 lat więzienia oraz wysoka grzywna.
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Serdecznie zapraszamy na dyżur radnego
w dniu 5 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

Bodaj najbardziej zadowolony  
z wzięcia, jakim cieszy się miej-
ski program wymiany źródeł 
ciepła, jest szef ratusza. Fakt, 
że ludzie przyjęli go tak ciepło, 
generuje przecież konkretne 
korzyści. – Myślę, że Legionowo 
jest najlepsze w Polsce, jeżeli 
chodzi o procentową zmianę  
w tej kwestii. W ciągu dwóch lat 
ponad 20 proc. starych, dymią-
cych pieców węglowych udało 
nam się zamienić na nowocze-
sne gazowe piece kondensacyj-
ne, których emisja pyłów jest 
zerowa. Coraz więcej ludzi się na 
to decyduje, dzięki czemu ma-

my trochę lepsze powietrze. Ale 
zostało jeszcze bardzo wiele do 
zrobienia – przyznaje prezydent 
Roman Smogorzewski. 

Dofinansowanie wymiany pieca 
nr 200 wraz z kosztami przy-
łącza gazowego trafiło do rąk 
pani Krystyny Pakuły. Otrzy-
mała ona też bon zakupowy  
o wartości 1000 zł. Zarówno 
jej, jak i mieszkającej z nią cór-
ce, stary węglowy piec przez 
lata zdążył dać się we znaki.  
– Przede wszystkim jest brudno, 
strasznie się kurzy i roznosi się 
to wszystko po całym domu. Mi-

mo że piec jest w piwnicy, spala-
ny w nim węgiel osiada niestety  
w domu, na domu i wszystkim 
dookoła – mówi Justyna Kusz. 
Mając na względzie także czy-
stość powietrza, o wymianie 
pieca myśli wielu legionowian. 
Zanim miasto zaczęło wykładać 
na to pieniądze, ograniczeniem 
był głównie brak środków. – Ta 
dotacja faktycznie dużo poma-
ga, bo zakup pieca jest kosztow-
ną inwestycją – dodaje miesz-
kanka ul. ks. Skorupki. 

Koszt przyłączenia do sieci gazo-
wej też piechotą nie chodzi. Bli-
sko 9 tys. zł od miasta zupełnie 
odmieniło sytuację. – Zachę-
camy także innych mieszkań-
ców – a zostało ich około 800 
– żeby z tego skorzystali. Przy-
kład tych dwustu ludzi, jak się 
z nimi rozmawia, pokazuje, że  
z gazem nie jest drożej. A jeżeli 
jest nowoczesny piec, to nawet 
taniej niż na węglu. Na pewno 
jest spokojniej, bo sąsiedzi się 
nie kłócą, ale też wygodniej, po-
nieważ nie trzeba już kupować 
węgla, dokładać do pieca, wy-
rzucać popiołu. Jest cicho spo-
kojnie i czysto – wylicza korzyści 
prezydent Smogorzewski. 

Co do formalności związanych  
z uzyskaniem dofinansowania, 
ratusz ograniczył je do mini-
mum. – Trzeba albo pobrać 
wniosek z naszej strony inter-
netowej, albo zgłosić się osobi-
ście do Referatu Ochrony Śro-
dowiska, wziąć druk wniosku, 
wypełnić go, dołączyć kosztorys 
planowanej inwestycji, a póź-
niej podpisać umowę i dokonać 
wymiany. Wypłatę następnie 
przekazujemy na konto bene-
ficjenta. Dopłata jest przede 
wszystkim na piece gazowe 
– wybiera je 99 proc. 
mieszkańców, ewen-
tualnie w grę wchodzi 
piec olejowy, gdyby 
ktoś nie miał możli-
wości podłączenia się 
do sieci gazowej. Dofi-
nansowujemy też za-
kup pompy ciepła, ale 
to już większa inwe-
stycja i jeżeli ktoś jest 
nią zainteresowany, 
indywidualnie rozma-
wiamy na ten temat 
– informuje Marcin 
Galoch, pełnomocnik 
prezydenta ds. jakości 
powietrza i gospodarki 
niskoemisyjnej. 

Ewentualne obawy, że złożone 
dokumenty utkną na urzędni-
czym biurku, są bezpodstawne. 
Pracownicy ratusza zajmują się 
nimi błyskawicznie. – Jeżeli tyl-
ko taki wniosek do nas wpły-
nie, tego samego dnia dzwonię  
i umawiam się na dogodny ter-

min oględzin. Później przyjeż-
dża komisja, a umowa po 2-3 
dniach jest podpisywana przez 
pana prezydenta. Najszybsi 
mieszkańcy radzili sobie z całą 
procedurą w dwa tygodnie. 
 
   Waldek Siwczyński 

Policjanci z Jabłonny zatrzymali  
w zeszły czwartek (22 lutego) 52-letniego 
kierowcę. Waldemar W. chciał przekupić 
mundurowych, aby ci nie wypisali mu 
mandatu za wykroczenia. Teraz grozi mu 
do 10 lat więzienia.

Po godz. 16.00 funkcjonariusze z Komisariatu 
Policji w Jabłonnie oznakowanym radiowozem 
patrolowali teren Skierd. W pewnym momencie 
ich uwagę przykuł kierujący volkswagenem, który 
podczas jazdy rozmawiał przez telefon. – Policjanci 
podjęli interwencję i zatrzymali pojazd do kontro-
li. Okazało się, że kierujący samochodem Walde-
mar W. nie tylko naruszył przepisy, rozmawiając 
podczas jazdy przez trzymany w ręku telefon, ale 
także nie posiadał trójkąta ostrzegawczego – rela-
cjonuje rzecznik KPP w Legionowie kom. Jarosław 
Florczak. Policjanci poinformowali Waldemara W.  
o wysokości kar, jakie za popełnione przez niego 
wykroczenia przewiduje prawo. Wtedy męż-
czyzna zaczął tylko pogarszać swoją sytuację. 

– 52-latek, niepocieszony takim obrotem 
sprawy, podważał zasadność wypisywania 
mandatu, używając przy tym niecenzural-
nego wyrażenia. Mundurowi poinformo-
wali go, że wypowiadanie wulgaryzmów 
w miejscu publicznym jest kolejnym wy-
kroczeniem. Ostrzegli, że jego wypowiedź 
może być też potraktowana jako usiłowanie 
przekupienia policjantów na służbie. Nie-
stety, mężczyzna nie posłuchał. W pewnym 
momencie spytał policjantów wprost, czy 

nie mogą się dogadać? I nie czekając na odpo-
wiedź, wrzucił do ich radiowozu banknot o nominale  
100 zł – opowiada kom. Florczak. 
 
Waldemar W. został zatrzymany. Następne-
go dnia mężczyzna usłyszał zarzut udzielenia 
korzyści majątkowej funkcjonariuszom policji  
w zamian za odstąpienie od dalszych czynności 
służbowych. Za ten czyn grozi mu do 10 lat po-
zbawienia wolności. 
 KG

Procedury Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej  
– w odróżnieniu od tych miejskich 
– są bardzo skomplikowane i przez 
to nie udało nam się otrzymać 
środków na wymianę pieców 
gazowych na nowsze gazowe. 
Ale poza mniejszą emisją 
dwutlenku węgla, ilość pyłów 
pozostałaby dokładnie 
taka sama. To, na czym 
najbardziej nam zależy, 
czyli zamiana starych 
pieców węglowych na 
nowoczesne gazowe, 
nam się udaje.

prezydent Legionowa 

Roman Smogorzewski

Ekologiczna zmiana warty idzie w Legionowie pełną parą. W poprzedni poniedziałek prezydent miasta 
podpisał kolejną umowę na dofinansowanie wymiany pieca. A ponieważ nosiła ona okrągły numer 200, 

odbyło się to przy błyskach fleszy i w nieco szerszym niż zwykle gronie. W końcu mało który 
krajowy samorząd tak dużo i tak chętnie daje do pieca. 

Okazja prosto z pieca

Stówka  
też łapówka

W piątek (23 lutego) około godziny 
17.30 do legionowskiej straży pożarnej 
wypłynęło zgłoszenie o pożarze 
samochodu. W ogniu stanął peugeot 
znajdujący się na parkingu przy  
ul. Głównej w Michałowie-Reginowie. 
Dwaj mężczyźni przebywający w pojeździe 
zdążyli go w porę opuścić. Z pomocą ruszył 
im kierowca jednego z przejeżdżających obok 
samochodów. Widząc pożar, zatrzymał swoje 
auto, chwycił za gaśnicę i zaczął gasić płoną-
cego peugeota. Dzięki tej szybkiej interwen-
cji ogień został częściowo stłumiony. Istniało 
bowiem realne zagrożenie rozprzestrzenia się 
pożaru na sąsiednie auta. Działania przybyłych 
na miejsce zastępów z JRG Legionowo oraz 
WSP Zegrze polegały na ugaszeniu pożaru przy 
użyciu dwóch prądów wody. 
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4 CZWARTEK 1 marca 2018WYDARZENIA MIEJSCOWA na weekend, gazeta@miejscowa.pl

Dwa tygodnie temu pisaliśmy o próbach wyłudzenia pieniędzy od 
mieszkańców w zamian za rzekomą wymianę grzejników. Naciągacze 
oferujący tę usługę powoływali się przy tym na współpracę  
ze spółdzielnią. SMLW o niczym takim oczywiście nie słyszała.  
W zeszłym tygodniu jedna  naszych czytelniczek poinformowała nas  
o kolejnej – tym razem niestety skutecznej – próbie oszustwa. 

– Moja babcia była w dzień sama  
w domu. Do drzwi zapukał pan, który 
stwierdził, że jest ze spółdzielni i zakła-
da alarmy przeciwpożarowe. Wiadomo 
jak to jest ze starszym człowiekiem, że 
namówić go nie jest ciężko. Widocznie 
tak zareklamował produkt, że babcia 
się zgodziła i padła ofiarą oszustwa – re-
lacjonuje czytelniczka. Za czujnik gazu  
i dymu starsza mieszkanka zapłaciła  
300 zł. Tymczasem za podobnej klasy 
urządzenie na jednym z portali aukcyj-
nych trzeba zapłacić w graniach 20 - 30 zł. 
 
Oszukana legionowianka nie otrzymała 
też żadnej umowy, gwarancji czy cho-
ciażby nazwy firmy, którą mężczyzna 
reprezentował, nie mówiąc już o jego 
nazwisku. Kobieta dostała tylko świ-
stek z dowodem wpłaty. – Dzwoniłam 
do spółdzielni. Oczywiście potwierdzili, 
że nikt od nich nie przychodzi zakładać 
alarmów. Z tego powodu uprzejmie 
proszę o nagłośnienie w gazecie ko-
lejnych prób wyłudzania pieniędzy od 
mieszkańców Legionowa. Nie chciała-
bym, żeby kolejne starsze osoby dały 

się namówić na zakup produktu – pisze 
wnuczka oszukanej kobiety. 
 
Przypominamy też, co zresztą przedsta-
wiciele legionowskiej spółdzielni mieszka-
niowej wielokrotnie na naszych łamach 
zaznaczali, że jeśli SMLW firmuje jakieś 
prace, inwestycje lub przeglądy w bu-
dynkach, to zawsze mieszkańców o tym 
wcześniej informuje. Zawiadomienia 
wiszą na drzwiach w klatkach schodo-
wych i niejednokrotnie są też wrzucane 
bezpośrednio do skrzynek na listy. Ape-
lujemy więc do mieszkańców o rozwagę 
i ostrożność. Jeśli mamy jakiekolwiek 
wątpliwości kim jest osoba pukająca do 
naszych drzwi, zadzwońmy do admini-
stracji osiedla lub po prostu na policję. 
 Elph     

Czy dopadła 
cię selfioza?

Selfioza, w oryginale „selfitis”, to 
przesadnie częste robienie sobie 
selfie. Została ona przez specjalistów 
uznana za chorobę. Co więcej, może 
ona dotykać milionów ludzi każdego 
dnia wrzucających swoje zdjęcia na 
Instagram czy Facebooka. – Cały ty-
dzień czekam, żeby wyjść do knajpy ze 
znajomymi. Zanim napijemy się drinka 
– zdjęcie. Zanim coś zjemy – zdjęcie. 
Uśmiechnięci, szczęśliwi, piękni – tacy 
jesteśmy i chcę, żeby inni widzieli, jakie 
mamy super życie. Zanim wrzucę je na 
Instagrama, muszę jeszcze obrobić, 
dodać filtry. Często zajmuje to sporo 
czasu. Najczęściej jem zimne, ale za 
to mam piękne zdjęcie – mówi Kasia, 
napotkana w jednym z barów stolicy.

– Uwielbiam wyjeżdżać, ale na 1-2 dni. 
Przez ten czas zrobię już wszystkie ide-
alne zdjęcia, wrzucę je na Facebooka, 
„insta” i mogę wracać. Zwiedzać? Prze-

cież zwiedzam. Zawsze robię zdjęcia 
w najpopularniejszych miejscach. Nie 
wchodzę do muzeów, bo tam jest kiep-
skie oświetlenie – mówi Aga, 26-latka, 
która ma około 1000 followersów na 
Instagramie.

Czy dziewczyny cierpią na 
selfiozę?

Na Instagramie jest 300 milionów 
zdjęć z hashtagiem „selfie”.  Robimy  
i wrzucamy tyle selfie, że zainteresowa-
ło to naukowców. Dr Pamela Rutledge, 
dyrektor Media Psychology Research 
Centre w Bostonie twierdzi, że częste 
wykonywanie selfie może wskazywać 
na zaburzenia mentalne, budzić podej-
rzenie niskiej samooceny, narcyzmu 
lub skłonności do uzależnień. 

Selfioza to zaburzenie, które dotyka 
użytkowników mediów społeczno-

ściowych i polega na nieodpartej 
chęci robienia sobie zdjęć i wrzucania 
ich do sieci. Od prawie 3 lat uznaje 
się selfiozę za zaburzenie psychiczne 
tej samej rangi co np. bulimia, uza-
leżnienie od alkoholu, czy zaburze-
nia depresyjne. Naukowcy określili 
trzy najważniejsze stadia choroby. 
Pierwszym jest robienie trzech selfie 
dziennie, ale niewrzucanie ich do me-
diów społecznościowych. Druga faza 
zaczyna się, kiedy zdjęcia lądują na 
Instagramie czy Facebooku. Na naj-
ostrzejszą odmianę choroby cierpią 
ludzie, którzy nie mogą się opanować 
przed fotografowaniem się w różnych 
sytuacjach przez całe dnie, a na ich 
profilach ląduje przynajmniej 6 selfie 
dziennie.

A czy TY cierpisz na selfiozę?

 AnKa

W miniony piątek ze sceny ustawionej w hali Arena miały 
lecieć ulubione piosenki przeciętnego Polaka. Miały, 
ale nie poleciały. Z nieznanych bliżej przyczyn Zenek 
Martyniuk, jego Akcent oraz towarzysząca im grupa 
Skaner Legionowo sobie odpuścili. Co oczywiście nie 
znaczy, że jeszcze kiedyś nie spróbują wrócić.

Muzyczna branża dobrze wie, że krajowa publika została do granic 
możliwości rozpieszczona  lokalnymi imprezami plenerowymi. Przez 
ponad dwie dekady samorządności każdą gminną scenę rodzime 
gwiazdy zdążyły już zaliczyć co najmniej ze dwa razy, mieszkańcy 
zaś mieli okazję rzucić na nie okiem i uchem. Ma się rozumieć, 
za friko. Komu więc chciałoby się płacić za coś, co począwszy od 
wiosny ma szansę dostać za darmochę? I tu można by upatrywać 
przyczyn odwołania piątkowego szoł z udziałem gwiazd disco polo. 
W Legionowie rzadko coś bywa jednak całkiem proste i oczywiste...

Sądząc z postów zamieszczanych na Facebooku (a przecież tam, 
jak wiadomo, toczy się teraz prawdziwe życie) fani Zenka et con-
sortes w pewnym momencie nie mogli już kupić nań biletów! Je-
śli rzeczywiście, stanowiłoby to niezbity dowód, że w Legionowie  
i okolicach nie jest z niego na razie „Spadająca gwiazda”. A pogłoski 
o zgonie popularności disco polo są mocno przesadzone.    
 Gadget

Czy ważniejsze od samego  
wypadu ze znajomymi jest  
zrobienie perfekcyjnego zdjęcia?  
W torebce masz kij do selfie  
i wychodzisz z założenia, że jak nie 
ma fotki, to tego nie było? Jedno 
perfekcyjne zdjęcie potrafisz robić 
godzinę? Jeśli tak, według naukowców 
możesz chorować na selfiozę.

Alarm, oszust!!!

Arenka bez Zenka
Trzypunktowe, bezwładnościo-
we pasy bezpieczeństwa mają za 
zadanie utrzymanie w stabilnej 
pozycji ciało osoby znajdującej 
się w pojeździe, w przypadku 
jego nagłego kontaktu z prze-
szkodą. Prawidłowe ustawienie 
fotela, zapięcie pasów bezpie-
czeństwa oraz poprawne usta-
wienie zagłówka to trzy podsta-
wowe czynności, które powinien 
wykonać kierowca samochodu 
po zajęciu miejsca za kierowni-
cą. To samo dotyczy pasażera 
siedzącego obok niego – te trzy 
czynności również jemu mogą 
uratować życie lub zdrowie. Co 
prawda pasażerowie zajmujący 
miejsce z tyłu samochodu oso-
bowego mają mniejsze możliwo-
ści ustawienia kanapy, ale mogą 
wpłynąć na ochronę swojego 
zdrowia czy życia poprzez pra-
widłowe zapięcie pasów bezpie-
czeństwa i ustawienie zagłówka.

Policjanci, którzy właściwie co-
dzienni interweniują na miej-
scach kolizji czy wypadków, 
zgodnie podkreślają, że zapina-
nie pasów to nie zwykły prawny 
wymysł. – Wieloletnie doświad-
czenia policjantów ruchu dro-
gowego będących na miejscu 
wypadków drogowych poka-
zują, że pasy bezpieczeństwa 
spełniają swoje przeznaczenie. 
Jednak aby stwierdzić, jak duże 
znaczenie dla zdrowia i życia ma-
ją zapinanie pasów i ustawianie 
zagłówka, nie trzeba brać udzia-
łu w wypadku drogowym ani być 
na jego miejscu. Wystarczy tro-
chę wyobraźni i zastanowienie 
się, co się dzieje z ciałem osób 
w pojedzie w przypadku jego 
uderzenia w jakąkolwiek prze-
szkodę. Z praw fizyki wynika, że 
samochód zostanie gwałtownie 
zatrzymany, natomiast ciało 
kierowcy i pasażerów będzie 

się przemieszczać. I właśnie  
w tym momencie o ochronę 
ciała zaczynają dbać pasy bez-
pieczeństwa. Nie pozwalają cia-
łu wykonać zbyt dużego ruchu 
bezwładnościowego do przodu 
(im bardziej pionowo jest usta-
wiony fotel, tym mniejszy ruch 
ciała do przodu). Pirotechniczne 
napinacze pasów jeszcze bar-
dziej zniwelują ruch i ograniczą 
uderzenie ciała w poduszkę po-
wietrzną. Po gwałtownym za-
trzymaniu ciała w miejscu przez 
pasy bezpieczeństwa, nastąpi 
jego „naturalny powrót” do tyłu 
na fotel. I tu prawidłowo usta-
wiony zagłówek zabezpieczy 
przed uszkodzeniem górnego 
odcinka kręgosłupa – informuje 
na swojej stronie Policja.
 
Każdy z nas słyszał chyba hi-
storię, w której to właśnie brak 
zapiętych pasów bezpieczeń-

stwa miał ocalić komuś życie. 
Mundurowi przestrzegają przed 
podobnym hurraoptymizmem, 
bo owszem, takie przypadki 
rzeczywiście sporadycznie się 
zdarzają, ale można do nich 
przypisać powiedzenie, że 
wyjątki potwierdzają regułę. 
Brak zapiętych pasów bezpie-
czeństwa grozi oczywiście karą 
grzywny i punktami karnymi. 
Nie da się jednak zaprzeczyć, 
że jest to niewielka krzywda  
w porównaniu z tą, jaką kierowca 
i jego pasażerowie mogą sobie 
sami „zafundować", nie używa-
jąc pasów. Pamiętajmy też, że 
każdy rodzic dbający o zdrowie 
i życie swoich dzieci powinien 
zawsze używać do ich przewo-
żenia odpowiedniego fotelika lub 
urządzenia przytrzymującego je 
we właściwej pozycji.
 
 Kejt/KPP Legionowo

W Polsce od 1991 roku obowiązek  
używania pasów mają wszyscy  
pasażerowie na każdych drogach.  
Niestety, wiele osób wciąż ten przepis 
bagatelizuje. Policja apeluje o rozsądek 
 i zapinanie pasów, nawet jeśli autem  
mamy do pokonania niewielki dystans.

Drogowy asie, 
pamiętaj o pasie!
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Spece od fotografii

                       Jeżeli dla jakiegoś dziecka zabraknie   
            miejsca, zastanowimy się, w jaki sposób  
                zapewnić mu opiekę przedszkolną

Jak należało oczekiwać, wtorkowy pogrzeb Agnieszki Kotulanki 
ściągnął do Legionowa nie tylko jej fanów oraz przyjaciół z planu 
i sceny. Na długo przed rozpoczęciem ceremonii pod kościołem 
garnizonowym czaili się też fotoreporterzy polujący na celebrytów, 
którzy przyjechali pożegnać zmarłą tydzień wcześniej aktorkę. 
Nie bardzo mogąc pstrykać migawkami w świątyni, rodzimi paparazzi gra-
sowali w jej okolicach i fotografowali udających się na pogrzeb rodaków  
w pierwszych stron gazet. Głównie TYCH dwóch, czyli najpopularniejszych  
w kraju codziennych tabloidów. Zaledwie kilkanaście minut po nabożeństwie  
i pogrzebie zdjęcia były już dostępne w sieci. Oczywiście opatrzone podpisami, 
aby mniej wprawny czytelnik rozpoznał w okutanych w palta i czapki postaciach 
właściwą gwiazdę ekranu... 

Agnieszka Kotulanka zmarła nagle 20 lutego w wieku 61 lat. Jej prochy spoczęły 
w rodzinnym grobie na legionowskim cmentarzu parafialnym. 
 AnKa   

Podstawowe zasady rekrutacji 

• Wniosek o przyjęcie można składać do nie więcej niż  
3 wybranych placówek.

 We wniosku o przyjęcie wskazuje się wybrane miejsca 
według preferencji (od najbardziej do najmniej 
preferowanej placówki). 

• Pomimo że rekrutacja prowadzona jest w systemie 
internetowym, to wydrukowany i wypełniony wniosek 

należy złożyć do pierwszej z listy wskazanych placówek. 

Bez tego dziecko nie weźmie udziału  
w rekrutacji. Wnioski można też pobrać w przedszkolu/
udziale przedszkolnym.

• Do wniosku składanego w placówce pierwszego 
wyboru należy dołączyć dokumenty/oświadczenia 
potwierdzające spełnianie kryteriów. 

• W przypadku uzyskania przez kandydatów takich samych 

wyników w rekrutacji, o przyjęciu decyduje data i godzina 

potwierdzenia wniosku przez daną placówkę.

Terminy:

8 - 21 marca do godz. 16.00 – czas na złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola  
lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
22 marca - 11 kwietnia – weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających 
spełnienie kryteriów
18 kwietnia do godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych  
i niezakwalifikowanych
18 - 27 kwietnia do godz. 16.00 – w tym czasie rodzice lub opiekunowie powinni złożyć 
w placówkach pisemne oświadczenia potwierdzające wolę przyjęcia
7 maja do godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

Piotr Zadrożny
zastępca prezydenta Legionowa

Od drugiego tygodnia marca rusza rekrutacja do przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez 
gminę Legionowo. W pierwszej kolejności (od 1 do 7 marca) 
placówki zajmą się jednak deklaracjami o kontynuacji 
edukacji przedszkolnej.
Wnioski o przyjęcie do przed-
szkoli na rok szkolny 2018/2019 
będą przyjmowane od 8 marca 

do 21 marca br. (do godz.16.00). 
Rekrutacja dotyczy dzieci uro-
dzonych w latach 2015-2012 

oraz tych, którym odroczono 
obowiązek szkolny. Warto za-
znaczyć, że w pierwszej kolej-
ności będą przyjmowane dzieci 
zamieszkałe w Legionowie. 
Jeśli po zakończeniu rekrutacji 
i zapewnieniu dla nich miejsc  
w przedszkolach pozostaną wol-
ne miejsca, wówczas mogą się 

o nie ubiegać rodzice lub opie-
kunowie prawni dzieci miesz-
kających poza terenem gminy. 
– Szacujemy, że wolnych miejsc 
będzie w naszych placówkach 
około 400. Jeżeli dla jakiegoś 
dziecka zabraknie miejsca, za-
stanowimy się, w jaki sposób 
mu tą opiekę przedszkolną za-
pewnić. Oprócz placówek, któ-
re są stricte prowadzone przez 
miasto, również nasza spółka 
prowadzi dwie placówki „Wesołe 
Sówki”. Tak więc jest możliwość 
skorzystania z ich oferty. Mimo 
że to placówki niepubliczne, 
opłaty są praktycznie identyczne 
jak w miejskich przedszkolach,  
a oferta edukacyjna i opiekuń-
cza jest na tym samym po-
ziomie – informuje zastępca 
prezydenta Legionowa Piotr 
Zadrożny. 

Tegoroczne postępowanie re-
krutacyjne prowadzone będzie 
za pośrednictwem strony in-
ternetowej: www.legionowo.
formico.pl. Oferta przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez gminę Le-
gionowo zostanie udostępniona  
8 marca o godzinie 12.00. Zanim 
jednak ruszy rekrutacja rodzice 
lub opiekunowie prawni dzieci, 
które obecnie uczęszczają do 
przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych, mają czas na złoże-
nie deklaracji o kontynuowaniu 
wychowania przedszkolnego  

w roku szkolnym 2018/2019  
w przedszkolu/szkole, do której 
dziecko uczęszcza. Deklaracje 
będą przyjmowane w placów-
kach od 1 do 7 marca br. do 
godz. 12.00. Wzór deklaracji 
jest dostępny do pobrania na 
miejscu. Należy pamiętać, że 
złożenie deklaracji o konty-
nuacji edukacji przedszkolnej  
w nadchodzącym roku szkolnym 
w danej placówce uniemożliwia 
udział w postępowaniu rekruta-
cyjnym do innego przedszkola 
lub oddziału przedszkolnego. 

 Katarzyna Gębal

Maluchy nie do odrzucenia

Punktacja

30 pkt - Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się  o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej  w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania (oświadczenie o zamieszkaniu dziecka).
30 pkt - Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych rozlicza się w Urzędzie Skarbowym w Legionowie, wskazując w rozliczeniu adres zamieszkania w Legionowie (wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / informacja z Krajowego Rejestru Sądowego / kopia „Karty Legionowianina” / kopia pierwszej strony zeznania podatkowego potwierdzonego przez urząd skarbowy / zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania podatkowego / urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej wraz z wydrukiem pierwszej strony zeznania podatkowego).
20 pkt - Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole/zespole szkół wskazanych na pierwszej pozycji we wniosku. 
20 pkt - Dziecko, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych pracuje lub uczy się w trybie dziennym – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. W przypadku rodziców uczących się należy okazać zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym.
4 pkt - Rodzina dziecka jest klientem Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie  (zaświadczenie wydane przez OPS o objęciu rodziny wsparciem).
4 pkt - Wskazanie przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jako placówki pierwszego wyboru.
Warto też zaznaczyć, że w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci niepełnosprawne,  a także dzieci niepełnosprawnych rodziców. 

Mamy swój akcent w Europie! Ogłoszony przez Komisję Europejską  
Rok Dziedzictwa Kulturowego promują plakaty, na których znalazły się 
zdjęcia wykonane przez uczniów Powiatowego Zespołu Szkół  
i Placówek Specjalnych w Legionowie.

W 2018 roku na terenie całej Europy od-
bywać się będą wydarzenia informacyjne, 
kulturalne, edukacyjne oraz zwiększające 
społeczną świadomość w zakresie dzie-
dzictwa kulturowego krajów członkow-
skich UE. Uczniowie PZSiPS w Legiono-

wie, przy wsparciu Starostwa Powiatowe-
go oraz Grupy Fotograficznej „Migawki”, 
wzięli udział w konkursie fotograficznym 
zorganizowanym z tej okazji przez eTwin-
ning, Creative Classroom i Instagram.  
W efekcie powstały zdjęcia z warszaw-

skich Łazienek i Wilanowa. Uczniowie 
przesłali na konkurs fotografie zabytków 
i pomników, ale także te przedstawiające 
przyrodę, ludzi i krajobrazy. Pięćdziesiąt  
z tych prac zostało wykorzystanych na  
12 plakatach promujących Rok Dzie-
dzictwa Kulturowego Europy, a ich au-
torzy otrzymali europejskie certyfikaty, 
potwierdzające udział w akcji. 

Uczniom należą się gorące gratulacje. 
Dzięki ich pracy mieszkańcy wszystkich 
krajów zjednoczonej Europy poznają 
nasze dziedzictwo kulturowe, z którego 
w Polsce jesteśmy tak dumni.
 kala

Fot. Starostwo Powiatowe w Legionowie/K. Różańska-Leszczyńska

Pożegnanie  
z paparazzi
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                    Jeżeli człowiek zaczyna uważać, że ma już 
coraz mniej pomysłów, a w dodatku dokucza mu 
zdrowie, należy pożegnać się z honorem 

1. Odkrywaj internet razem  
z dzieckiem

Bądź pierwszą osobą, która zapozna 
dziecko z internetem. Odkrywajcie 
wspólnie jego zasoby. Spróbujcie 
znaleźć strony, które mogą zaintere-
sować Wasze pociechy, a następnie 
zróbcie listę przyjaznych im stron. 
Jeśli Wasze dziecko sprawniej niż Wy 
porusza się po sieci, nie zrażajcie się 
– poproście, by było Waszym prze-
wodnikiem po wirtualnym świecie.

2. Naucz dziecko podstawowych 
zasad bezpieczeństwa w internecie

Uczul dziecko na niebezpieczeństwa 
związane z nawiązywaniem nowych 
znajomości w internecie. Podkreśl, że nie 
można ufać osobom poznanym w sieci 
ani też wierzyć we wszystko, co o sobie 
mówią. Ostrzeż dziecko przed ludźmi, 
którzy mogą chcieć zrobić mu krzywdę. 
Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach 
czyhających w internecie i sposobach ich 
unikania.

3. Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku 
umawiania się na spotkania  
z osobami poznanymi w sieci

Dorośli powinni zrozumieć, że dzięki 
internetowi dzieci mogą nawiązywać 
przyjaźnie. Jednakże spotykanie się  
z nieznajomymi poznanymi w sieci 
może okazać się bardzo niebezpiecz-
ne. Dzieci muszą mieć świadomość, 
że mogą spotykać się z nieznajomymi 
wyłącznie po uzyskanej zgodzie rodzi-
ców i zawsze w towarzystwie dorosłych 
lub przyjaciół.

4. Naucz swoje dziecko ostrożności 
przy podawaniu swoich 
prywatnych danych

Dostęp do wielu stron internetowych 
przeznaczonych dla najmłodszych wy-
maga podania prywatnych danych. Waż-
ne jest, aby dziecko wiedziało, że podając 
takie informacje, zawsze musi zapytać  
o zgodę swoich rodziców. Dziecko po-
winno zdawać sobie sprawę z niebezpie-
czeństw, jakie może przynieść podanie 
swoich danych osobowych. Ustal z nim, 
żeby nigdy nie podawało przypadkowym 
osobom swojego imienia, nazwiska,  
adresu i numeru telefonu.

5. Naucz dziecko krytycznego 
podejścia do informacji 
przeczytanych w sieci

Wiele dzieci używa internetu w celu roz-
winięcia swoich zainteresowań i rozsze-
rzenia wiedzy potrzebnej w szkole. Mali 
internauci powinni być jednak świadomi, 
że nie wszystkie dostępne w sieci infor-
macje są wiarygodne. Naucz dziecko, 
że trzeba weryfikować znalezione  
w internecie treści, korzystając z in-
nych dostępnych źródeł (encyklopedie, 
książki, słowniki).

6. Bądź wyrozumiały dla swojego 
dziecka

Często zdarza się, że dzieci przypadkowo 
znajdują się na stronach adresowanych 
do dorosłych. Bywa, że w obawie przed 
karą boją się do tego przyznać. Waż-
ne jest, żeby dziecko Ci ufało i mówiło  
o tego typu sytuacjach; by wiedziało, że 
zawsze kiedy poczuje się niezręcznie, coś 
je zawstydzi lub przestraszy, może się do 
Ciebie zwrócić.

7. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe 
treści

Wszyscy musimy wziąć odpowiedzial-
ność za niewłaściwe czy nielegalne 
treści w internecie. Nasze działania  
w tym względzie pomogą likwidować 
np. zjawisko pornografii dziecięcej, 

szerzące się przy użyciu stron inter-
netowych, chatów, e-maila itp. Niele-
galne treści można zgłaszać na policję 
lub do współpracującego z nią punktu 
kontaktowego ds. zwalczania niele-
galnych treści w internecie – Hotline’u 
(www.dyzurnet.pl). Hotline kooperuje 
również z operatorami telekomuni-
kacyjnymi i serwisami internetowymi  
w celu doprowadzenia do usunięcia 
nielegalnych materiałów z sieci.

8. Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ  
– kodeksem dobrego zachowania 
w internecie

Przypominaj dzieciom o zasadach do-
brego wychowania. W każdej dziedzinie 
naszego życia, podobnie więc w interne-
cie, obowiązują takie reguły: powinno 
się być miłym, używać odpowiedniego 
słownictwa itp. (zasady Netykiety znaj-
dziesz na stronie www.sieciaki.pl). Twoje 
dzieci powinny je poznać (nie wolno czy-
tać cudzych e-maili, kopiować zastrzeżo-
nych materiałów, itp.).

9. Poznaj sposoby korzystania  
z internetu przez Twoje dziecko

Przyjrzyj się, jak Twoje dziecko korzysta 
z internetu, jakie strony lubi oglądać i jak 
zachowuje się w sieci. Staraj się poznać 
znajomych, z którymi dziecko kore-
sponduje za pośrednictwem internetu. 
Ustalcie zasady korzystania z sieci oraz 
sposoby postępowania w razie nietypo-
wych sytuacji.

10. Pamiętaj, że pozytywne strony 
internetu przeważają nad tymi 
negatywnymi

Internet jest doskonałym źródłem 
wiedzy, jak również dostarczycielem 
rozrywki. Pozwól swojemu dziecku  
w świadomy i bezpieczny sposób w pełni 
korzystać z oferowanego przez sieć bo-
gactwa.

 źródło: KPP Legionowo
 oprac. KejT

Ostatnio w NZOZ przy ul. Sowińskiego  
w Legionowie, w trakcie dyżuru w ramach 
tzw. pomocy nocnej, miała miejsce sytuacja, 
która zaniepokoiła naszą czytelniczkę. Czy jej 
oburzenie było uzasadnione? Postanowiliśmy 
sprawdzić u samego źródła.

– W niedzielę po godzinie 15.00 udałam się z chorą 
córka do tejże placówki, zarejestrowałam wizytę  
i jakież było moje zdziwienie, gdy na drzwiach gabi-
netu, w którym miał nas przyjąć lekarz, zobaczyłam 
kartkę informującą, że jest teraz przerwa obiado-
wa do godziny 16.00. Jestem bardzo zdziwiona  
i zniesmaczona tą sytuacją, gdyż oczekiwałam, że 
w takim miejscu lekarz przyjmuje cały czas. A jeśli 
korzysta z przerwy, która mu ustawowo przysługuje, 
to w wymiarze, który Kodeks pracy przewiduje, czyli 
15 min. Natomiast dziś byłam świadkiem tego, że 
lekarz robi, co mu się żywnie podoba – relacjonuje 
rozżalona czytelniczka. O zweryfikowanie tej sytu-
acji i komentarz poprosiliśmy dyrektor Niepubliczne-
go Zakładu Opieki Zdrowotnej w Legionowie Dorotę 
Glinicką. – Rzeczywiście, lekarz pełniący wówczas 
dyżur ze względu na brak możliwości przerwy od 
początku udzielania przyjęć pacjentów poprosił o ta-

kową przerwę około godziny 15.00. Stan pacjentów 
oczekujących nie wymagał pilnej interwencji, a sami 
pacjenci nie wyrażali sprzeciwu co do ewentualnej 
przerwy – tłumaczy Glinicka.
 
Dostaliśmy także informację o tym, na jakich za-
sadach wyznaczane są przerwy. I tu potwierdziły 
się przypuszczenia naszej czytelniczki. – Przerwy 
w pracy reguluje Kodeks pracy, gdzie zapisano, że 
pracownikowi przysługuje 15-minutowa przerwa 
w ciągu 8 godzin pracy, o ile pracuje co najmniej  
6 godzin na dobę. Lekarze dyżurujący w ramach Ni-
ŚOZ przyjmują pacjentów w ramach 12-godzinnych 
zmian, więc koniecznością jest, aby taką przerwę 
zapewnić pracownikowi – informuje dyrektor NZOZ 
Legionowo. Dorota Glinicka zwraca także uwagę na 
specyfikę pracy lekarza. Biorąc ją pod uwagę, cięż-
ko wymagać od placówki, aby ta określiła sztywne  
i stałe godziny przerw. W tej sytuacji pozostaje za-
ufać rozsądkowi personelu, który ma obowiązek 
dostosować swoją przerwę do natężenia zgłoszeń  
i stanu zgłaszających się pacjentów. 

Nie dostaliśmy jednak odpowiedzi na fakt, który 
najbardziej zdziwił naszą czytelniczkę. Mianowicie, 
dlaczego przerwa trwała dłużej niż kwadrans? Tu 
warto zwrócić uwagę na fakt, iż owszem, Kodeks 
pracy przewiduje obowiązkową 15-minutowa prze-
rwę dla pracownika, niemniej jednak pracodawca 
ma możliwość wydłużyć ją na korzyść pracownika. 
Co z uwagi na 12-godzinny wymiar czasu pracy  
lekarza raczej nie powinno nikogo dziwić. 

 Katarzyna Gębal

Dzieci w szponach sieci
W dzisiejszych czasach dzieci coraz rzadziej spędzają wolny czas z rówieśnikami  
na placach zabaw. Ich uwagę w największym stopniu przykuwają ekrany komputerów  
czy smartfonów. Zjawisko to niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Jak ustrzec przed nimi 
pociechę, jednocześnie nie odbierając dostępu do sieci? Przedstawiamy 10 rad,  
które specjalnie dla wszystkich rodziców przygotowali policjanci.

Dekada z seniorami
Styczniowa sesja Rady Miasta Legionowo obfitowała 
w uroczyste pożegnania. Wśród osób, które 
uhonorowano w szczególny sposób, znalazł się 
Ryszard Winnicki – wieloletni prezes lokalnego 
oddziału Polskiego Związku Emerytów Rencistów  
i Inwalidów. 

Roman Smogorzewski nie 
szczędził przy tej okazji 
podziękowań. – Czynię to  
w imieniu rady miasta i tysięcy 
podopiecznych, którym pan 
prezes Ryszard Winnicki orga-
nizował w dużej części ich ży-
cie. Sprawiał, że mogli wyjść z 
domów, że znowu poczuli się 

potrzebni 
i zno-

wu 

poczuli się ważni – mówił pre-
zydent Legionowa. Każdy, kto 
zna Ryszarda Winnickiego, 
wie, że w pracy społecznej da-
wał z siebie wszystko. Szybko 
przełożyło się to na wzboga-
cenie oferty, jaką legionow-
ski związek miał dla swoich 
podopiecznych. – Był niesły-
chanym liderem. Tak mądry, 
czasami też tak cierpliwy – bo 
przecież większość członków 
to kobiety, tak więc łatwo na 
pewno nie było… Serdeczne 
wyrazy szacunku, podziwu  
i podziękowania. Nie wiem, 
czy panu, czy bardziej 
małżonce, która panu na 
to pozwalała, należą się 
wyrazy podziękowania. 
Na pewno robił to pan 
w dużej części kosztem 

życia rodzinnego, 

kosztem dbałości o swo-
je zdrowie i własne sprawy  
– kontynuował laudację pre-
zydent Smogorzewski. 

Były już prezes o swoich osią-
gnięciach przez skromność 
nie wspominał. Przemawiając 
z mównicy do samorządow-
ców, zdradził jednak powody, 
dla których z pracą społecz-
ną postanowił się pożegnać.  
– Dwie pięcioletnie kadencje 
to i mało, i dużo. Ale nie na-
leży bić rekordów. Jeżeli czło-
wiek zaczyna uważać, że ma 
już coraz mniej pomysłów,  
a w dodatku dokucza mu 
zdrowie, należy pożegnać się 
z honorem i oddać Związek 
w jak najlepszym stanie. Co 
prawdopodobnie jako zarząd 
uczyniliśmy – powiedział Ry-
szard Winnicki. Jedno jest 
pewne: nowym władzom or-
ganizacji poprzeczkę zawiesił 
on dość wysoko. Co akurat 
jego członków może tylko  
i wyłącznie cieszyć.  
 Wonder

Ryszard Winnicki

Za dużo przerwy  
dla nabrania werwy?
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– Posiadamy urządzenie rozruchowe Beta, pozyska-
ne w 2016 roku. Dzięki niemu szybko i oczywiście 
bezpłatnie jesteśmy w stanie uruchomić rozłado-
wany akumulator – mówi Ryszard Gawkowski, 
komendant Straży Miejskiej w Legionowie. Jego 

podkomendni będą starali się reagować na każde 
zgłoszenie, ale w pierwszej kolejności załogi odpo-
wiadają na wezwania dotyczące zagrożenia życia 
lub mienia. – Prosimy o wyrozumiałość, jeśli na 
przyjazd strażników będzie trzeba chwilę zacze-
kać – dodaje komendant Gawkowski.
 
Usługa jest dostępna w godzinach pracy straży,  
czyli od 7.00 do 23.00. Wystarczy tylko zadzwonić 
pod numer 986.
 MK/zig

Nie dali ich sPiSać na straty
Polityczne trzęsienie ziemi w Radzie 
Powiatu Legionowskiego! Zaczęło się od 
usunięcia z klubu Prawa i Sprawiedliwości 
dwóch radnych: Wiesława Smoczyńskiego 
i Stanisława Gołąbka. Następnie do akcji 
wkroczyła partyjna wierchuszka. Efekt 
jest taki, że powiatowy klub radnych PiS 
przestał istnieć. 
Decyzję o usunięciu Wiesława Smoczyńskiego 
i Stanisława Gołąbka z klubu radnych PiS w Ra-
dzie Powiatu Legionowskiego podjęła pod koniec 
ubiegłego roku pozostała czwórka radnych tej 
partii: Karolina Długołęcka, Ewa Płaciszewska, 
Piotr Płaciszewski i Sebastian Sikora. Okazało 
się jednak, że decyzja ta nie została uzgodniona  
z władzami okręgowymi Prawa i Sprawiedliwo-
ści. Na ich reakcję nie trzeba było długo czekać. 
W grudniu ubiegłego roku warszawskie władze 
partii zdecydowały, że Karolina Długołęcka, Ewa 
Płaciszewska, Piotr Płaciszewski oraz Sebastian 
Sikora, którzy w poprzednich wyborach samo-
rządowych zostali wybrani z list Prawa i Sprawie-

dliwości, nie reprezentują już tej partii w Radzie 
Powiatu Legionowskiego. 
 
Z tej czwórki jedynie Karolina Długołęcka była 
członkinią PiS. W stosunku do niej zarząd okrę-
gowy podjął decyzję o skreśleniu jej z listy człon-
ków Prawa i Sprawiedliwości. Powodem takiej 
decyzji miało być rażące złamanie statutu po-
przez firmowanie usunięcia Stanisława Gołąbka 
i Wiesława Smoczyńskiego z klubu radnych PiS 
bez zgody odpowiednich władz statutowych.
 
W tej chwili więc tylko Wiesław Smoczyński  
i Stanisław Gołąbek są jedynymi przedstawicie-
lami PiS w radzie powiatu. A to za mało, żeby 
zawiązać klub. Zgodnie ze statutem powiatu 
legionowskiego klub radnych musi liczyć mini-
mum trzy osoby. Jeśli więc nie dojdzie do jakie-
goś zaskakującego „transferu”, partia rządząca 
krajem nie będzie miała swojej reprezentacji 
klubowej w Radzie Powiatu Legionowskiego. 

 Elph 

Prezenty  
od serca
Powiatowe szkoły dołączają do grona 
instytucji, na wyposażeniu których znajdą 
się defibrylatory. Starostwo Powiatowe 
w Legionowie zakupiło dla zarządzanych 
przez siebie placówek edukacyjnych 
przenośne urządzenia, umożliwiające 
przeprowadzenie akcji ratunkowej 
w przypadku wystąpienia nagłych, 
zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca.  

Umieszczanie defibrylatorów w instytucjach 
użyteczności publicznej oraz miejscach, w któ-
rych przebywają duże skupiska ludzi, jest prak-
tyką coraz powszechniejszą, rekomendowaną 
przez środowiska medyczne (m.in. Europejską 
Radę Resuscytacji). W 2015 roku defibrylator 
pojawił się w budynku starostwa. Teraz kolej-
ne znajdować będą się w szkołach, dla których 

powiat jest organem 
prowadzącym, czyli  
w Powiatowym Zespole 
Szkół Ogólnokształcą-
cych w Legionowie, Po-
wiatowym Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych  
w Legionowie, Powia-
towym Zespole Szkół  
i Placówek Specjalnych 
w Legionowie oraz Po-
wiatowym Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
w Serocku. Urządzenia 
na ręce przedstawicieli 

każdej ze szkół osobiście przekazał starosta Ro-
bert Wróbel. Wkrótce pracownicy tych placówek 
zostaną przeszkoleni w zakresie ich obsługi oraz 
udzielania pierwszej pomocy.

Defibrylator Kliniczny AED Lifeline z elektroda-
mi w wersjach dla dorosłych i pediatrycznej to 
specjalistyczne urządzenie używane w trakcie 
czynności resuscytacyjnych, służące do odwró-
cenia chaotycznych impulsów elektrycznych 
pobudzających mięsień serca i przywrócenia 
prawidłowego rytmu zatokowego. Urządzenie, 
po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej pa-
cjenta, automatycznie dokonuje analizy pracy 
serca i powiadamia, czy defibrylacja jest koniecz-
na. Jeśli zachodzi taka potrzeba, AED krok po 
kroku, za pośrednictwem komunikatów głoso-
wych, instruuje operatora odnośnie dalszego po-
stępowania. Jest prosty w obsłudze, sam określa 
moc i częstotliwość wyładowań. W badaniach 
stwierdzono, że wczesne użycie defibrylatora po-
woduje zwiększenie wskaźnika przeżyć, jeżeli 
defibrylację wykonano w ciągu 3 minut od chwi-
li zatrzymania krążenia. Wskaźnik ten wzrasta  
w niektórych przypadkach nawet do 75 proc. 
Koszt jednego urządzenia to ponad 5,5 tys. zł.

 kala

Przebudowa wału 
wstrzymana

Jeszcze w ubiegłym roku wydawało się, że to tylko 
kwestia czasu, kiedy zostanie rozpoczęta przebudowa 
wału przeciwpowodziowego. W ocenie jabłonowskich 
samorządowców jest on w niezadowalającym stanie  
i zagraża bezpieczeństwu mieszkańców gminy. Niestety, 
prace nad przebudową umocnień zostały wstrzymane,  
a pieniądze zwrócone do urzędu gminy.
Województwo mazowieckie 
zwróciło do gminy Jabłonna 
ponad 100 tys. zł, które miały 
być jej wkładem w przebudowę 
wału przeciwpowodziowego na 
odcinku Jabłonna - Nowy Dwór 
Mazowiecki. Środki finansowe 
zostały zwrócone również in-
nym samorządom. Powód? 
Jak tłumaczy wójt Jarosław 
Chodorski, do końca 2017 r. 
miał zostać wykonany projekt 
przebudowy wału, projektant 
przekazał dokumentację, ale 
pojawiły się uwagi, że jest ona 
niezgodna z umową, po czym 
zaszły zmiany na szczeblu cen-
tralnym i teraz za jego przebu-
dowę jest odpowiedzialne Pań-
stwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie.

Wspomniana jednostka nie 
jest jeszcze uporządkowana 
pod względem organizacyjnym  
i nie wiadomo, kto z jej struktur 
będzie odpowiedzialny za prze-
budowę wału. Być może samo-
rządy będą musiały podpisać 
nowe porozumienie w sprawie 
tej inwestycji. – W 2017 roku 
miał być wykonany projekt,  
a w tym roku mieliśmy działać 
w kierunku uzyskania pozwole-
nia na wykonanie modernizacji 
wału. Teraz dowiaduję się, że 
pieniądze wróciły do nas. Jest 
przecież kontynuacja działań! 
– mówi radna Dorota Świąt-
ko. Według wcześniejszych 
deklaracji przebudowa wału 
miała zakończyć się do 2022 
roku. Środki na ten cel miały 

pochodzić przede wszystkim 
ze szczebla centralnego oraz 
częściowo od samorządów  
z terenu powiatów legionow-
skiego i nowodworskiego oraz 
województwa mazowieckiego. 
Co dalej? – Stan wału jest nie-
dostateczny i wymaga pilnej 
przebudowy. Jest to jedna  
z najbardziej priorytetowych 
inwestycji, która musi zostać 
wykonana w najbliższych la-
tach. Chodzi przecież o nasze 
bezpieczeństwo, dlatego mu-
simy dążyć do tego, żeby prace 
związane z przebudową zosta-
ły rozpoczęte – ocenia radny 
Adam Krzyżanowski.
 
Jak można zaobserwować, za-
równo wójtowi, jak i radnym 
zależy na tym, aby inwestycja 
jak najszybciej została wykona-
na. Wspólne stanowisko cieszy, 
ponieważ w wielu innych tema-
tach często mają różne zdania.

 Daniel Szablewski, 
 www.JablonnaDlaMieszkancow.pl 

PoMOC  
pod napięciem

Strażna 
interwencja
Gwoli ścisłości, najpierw – 
około 16.00 – na powstałą 
przy krawężniku muldę rzucili 
okiem przysłani w trybie pil-
nym pracownicy PKP PLK, czyli 
właściciela obiektu. A chwilę 
później rzucili na nią trochę 
soli, która miała załatwić spra-
wę. Niestety, nie załatwiła. Co 
naocznie stwierdził szef Straży 
Miejskiej w Legionowie, który 
tuż przed fajrantem pojechał 
skontrolować sytuację. Wi-
dząc, co się dzieje, Ryszard 
Gawkowski natychmiast 
ściągnął na miejsce swoich 
podwładnych oraz kilku ludzi 

odpraco-
wujących 
komunal-
ne długi. Gdy stało się jasne, 
że do skuwania lodu potrzeba 
większych sił, w tunelu pojawi-
li się też druhowie z legionow-
skiej OSP. I wspólnymi siłami 
usunięto problem. 

Trwające około dwóch go-
dzin działania zakończyły 
się po 21.00. Newralgiczne 
miejsce posypano solą oraz 
piaskiem. 

 Gadget

Auto nie chce odpalić na mrozie?  
O pomoc znów można poprosić 
legionowskich strażników miejskich.  
Tylko w poniedziałek (26 lutego) aż cztery 
razy pomagali kierowcom z rozładowanymi 
akumulatorami.  

Praw fizyki oszukać się nie da: tam gdzie woda 
wejdzie w kontakt mrozem, prędzej czy później 
powstanie lód. To właśnie nastąpiło we wtorek 
w legionowskim tunelu, który właściwie od 
chwili powstania raczej nie grzeszy szczelnością. 
Do usuwania nieplanowanej ślizgawki ruszyli 
legionowscy ochotnicy i strażnicy miejscy. 
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DAM PRACĘ
 ■ Blacharz-dekarz, pomocnik  
606 457 915
 ■ Tokarza, frezera praca  
w Legionowie tel 536 060 266
 ■ Zatrudnię kosmetyczkę w pełnym 
wymiarze godzin do salonu w 
Jabłonnie. Kontakt 601-218-077 

NAUKA
 ■ Matematyka maturzystom  
i studentom 503 194 300

NIERUCHOMOŚCI  
WYNAJMĘ
 ■ Mieszkanie 3 pokoje Białobrzegi 
504 852 673
 ■ Poszukuję pomieszczenia do 
przechowania rzeczy i mebli na 
terenie strzeżonym-posesji  
571 459 379

SPRZEDAM
 ■ Kawalerka z balkonem w Centrum 
Legionowo 605 061 681

  DYŻURY RADNYCH
        5 marca 2018 r. 

Małgorzata Luzak
Radna 

Rady Miasta Legionowo 
(okr. wyb. nr 9)

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

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

z dnia 21 lutego 2018 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

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

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

 że na wniosek Prezydenta Miasta  Legionowo, z siedzibą w Legionowie, przy                     
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, z dnia 22 grudnia 2017 r., skorygowany w dniu  
20 lutego 2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy 
gen. Władysław Sikorskiego w  Legionowie, na terenie działek o nr  ewid.: - przed 
nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie nr działek po 
podziale, wytłuszczone – działki przeznaczone na realizację inwestycji drogowej:  
16 (16/1, 16/2), 50/1 w obrębie nr 8 Legionowo, 1/3, 33, 35/2 (35/5, 35/6) w obrębie 
nr 69 Legionowo, gmina Legionowo. 

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

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

Sieć ciepłownicza pierścieniowa 
w Legionowie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. od przeszło 25 lat inwestuje 
w nowoczesne rozwiązania techniczne, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa 
energetycznego Mieszkańców Legionowa.  

W 2011r. PEC „Legionowo” Sp. z o.o. zakończyło budowę odcinka sieci cieplnej przechodzącego 
pod torami kolejowymi przy dworcu PKP, łączącego dwie główne magistrale sieci cieplnej  
(os. Piaski i os. Jagiellońska). Tym samym Legionowo dołączyło do grona miast posiadających 
sieć cieplną pierścieniową (uzyskało możliwość dwukierunkowego przesyłu ciepła). Od tego 
momentu Mieszkańcy Legionowa mogą cieszyć się niezawodnością dostaw ciepła przez 
cały rok.  W przypadku prac remontowych lub awarii na jednym ciągu magistralnym, ciepło 
dostarczane jest do Odbiorców drugą nitką.

Służby techniczne PEC „Legionowo” przez cały rok konserwują sieć cieplną aby zapobiec 
awariom, w związku z czym występują jedynie krótkotrwałe lokalne przerwy w dostawie 
ciepła. PEC „Legionowo” Sp. z o.o. w celu zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa dostaw 
ciepła do Odbiorców od wielu lat regularnie realizuje program przebudowy odcinków sieci 
cieplnych kanałowych na wykonane w technologii preizolowanej (stalowa rura przewodowa 
w izolacji cieplnej z pianki poliuretanowej z zatopionym alarmem rezystancyjnym „Brandes” 
w zewnętrznej rurze osłonowej wykonanej z polietylenu). Sieć pierścieniowa jest stale 
rozbudowywana, dzięki temu staje się tzw. siecią wielopierścieniową, zwiększając tym samym 
swoją niezawodność.

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

Pracownik produkcji
wymagania:  

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

Praca w systemie 3-zmianowym  
w Legionowie.

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

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

Prezydent Miasta Legionowo podaje do publicznej wiadomości zgodnie z zgodnie 
z art. 35 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 
roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), że na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta 
Legionowo oraz na stronie internetowej Urzędu www.bip.legionowo.pl na okres 
21 dni tj. od dnia 26 lutego 2018 roku do dnia 19 marca 2018 roku umieszczony 
został wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, gruntu 
oznaczonego jako działka numer ewidencyjny 2/7 o powierzchni 77 m2 w obrębie 
ewidencyjnym 41 położonego w Legionowie przy ul. Tadeusza Kościuszki, na rzecz 
właściciela działki przyległej oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/6 w obrębie 
ewidencyjnym 41.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Legionowo ul. marsz. 
Józefa Piłsudskiego 41, w Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. Nr 3.06, 
tel. (22) 766-40-58, a w sprawie przeznaczenia terenu w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo pok. 3.07, tel. (22) 766-40-60 lub 61.

 Prezydent Miasta
 Roman Smogorzewski

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

USŁUGI
 ■ Cyklinowanie, układanie  
507 603 653
 ■ Hydraulik Naprawy Awarie 
Remonty 692 827 945

 ■ 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
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• 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

REKLAMA – tel. 797 175 329 
 reklama@miejscowa.pl

O G Ł O S Z E N I E

PWK „Legionowo”: Nieustanny postęp  
 

 

W 2017 r. PWK „Legionowo” połączyło 
wszystkie Stacje Uzdatniania Wody w jeden 
system. Ta strategiczna inwestycja miała  
na celu zabezpieczenie zasilania w wodę 
wszystkich rejonów miasta, wskutek 
ewentualnej niespodziewanej awarii.  
Jest to kolejny element strategii 
przedsiębiorstwa mający na celu 
zabezpieczenie wszystkim Mieszkańcom 
nieprzerwanych dostaw wody.  

- Tzw. „Spinka wodociągowa” to element 
dodatkowego zabezpieczenia Mieszkańców. 
Gdyby z jakiś nieprzewidzianych powodów 

jedna ze stacji uzdatniania nie będzie mogła pracować, to pozostałe stacje mogą przejąć jej zadania. 
Był to kolejny etap zabezpieczenia dostaw wody, gdyż wcześniej na każdej ze stacji zbudowaliśmy 
agregaty prądotwórcze. Agregaty włączają się automatycznie w przypadku przerwy w dostawie energii 
elektrycznej. Mieszkańcy mogą więc spać spokojnie – mówi Grzegorz Gruczek, prezes Przedsiębiorstwa 
Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo”. 

Ta strategiczna inwestycja zabezpiecza przedsiębiorstwo na różnego rodzaju sytuacje losowe.  
Najpierw połączone zostały stacje „Jagiellońska” i „Łajski”, następnie „Jagiellońska i Piaski” oraz 
obecnie stacje „Piaski” i „Łajski”.  

- Chciałbym zaznaczyć, że najważniejsze dla nas to: stałe podnoszenie jakości usług oraz zadowolenie  
i komfort naszych Klientów. Wszystkie działania inwestycyjne, które od lat podejmujemy mają 
zachęcać również nowych Mieszkańców, że naprawdę warto korzystać z usług PWK. Ze swojej strony 
mogę obiecać, że następny rok również będzie obfitował w wiele inwestycji, gdyż postęp wymaga 
ciągłej pracy – dodaje prezes Grzegorz Gruczek.  

 Tygodnik Powiatowy

Adres:  05–120 Legionowo
 ul. Piłsudskiego 3
 tel. 515 267 766, fax 22 7741177 
 e-mail: gazeta@miejscowa.pl

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

czw 1

słaby śnieg

-9°C
-15°C

1025 hPa

sb 3

zachmurzenie 
małe

-3°C
-12°C

1006 hPa

nd 4

słaby śnieg

0°C
-6°C

1004 hPa

pt 2

zachmurzenie 
umiarkowane

-4°C
-13°C

1012 hPa

Pogodana weekend
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Odpowiem 
na każde
Wasze
pytanie!

Rzadko dziwię się rodakom, którzy za chlebem,  
a raczej funtem lub euro, z kraju ruszyli do raju.  
W końcu – wyłączając idealistów – podstawowym 
celem pracy jest zapewnienie człowiekowi środków 
do życia, a jak się uda, to nawet ubarwienie go odro-
biną radochy. W sytuacji, gdy zatrudnienie w Polan-
dzie ledwo pozwalało wielu zrealizować ten pierwszy 
cel, trudno piętnować sympatię do zagranicznych 
chlebodawców, gotowych okrasić robolską kaszę 
garścią skwarek. I bardzo dobrze - o takie Unie wal-
czyliśmy i takom jom mamy! Zadowolone powinny 
być też w zasadzie PUP-y, tyle że nie do końca udaje 
im się przekuć ów trend na spadek bezrobocia. Bo 
wciąż jest kłopot z namierzeniem gościa, który figu-
rując jako bezrobotny, przerzuca cegły w północnej 
Anglii. A Polak, wiadomo, jeśli do funciaków może 
jeszcze w promocji dorzucić swojski socjal, to dorzu-
ca. I z wyspy będzie tak czynił aż do wsypy.
       
A teraz, uwaga, do czegoś się przyznam. Gdym 
pisał gorzkie słowa pod adresem części polskich 

arbeiterów i workerów, kierowała mną przede 
wszystkim zawiść. Jej powód jest prosty. O ile 
każdego wykwalifikowanego remiechę – które-
go atutem i zarazem siłą sprawczą wyjazdu jest 
sprawne posługiwanie się kluczem francuskim, 
kielnią lub innym młotem – bez trudu łykną za 
granicą, o tyle rodaków parających się językiem 
polskim to już nie dotyczy. A ponieważ należę do 
tej emigracyjnie ułomnej grupy, przeto notes mi 
się w kieszeni otwiera, gdy pomyślę, że Anglikom, 
Niemcom czy Szwedom moje paralele, dygresje 
i metafory przydadzą się w równym stopniu, co 
szachiście krem matujący. Kiedy więc nasi spece 
wrócą do kraju otuleni w dewizowy dobrobyt, ja 
– a ze mną rzesza parających się polskim golców 
– nadal, marząc o sławie, będę robił w słowie.  
I właściwie to nawet sprawiedliwe. Bo marny to 
fach, w którym zarabia się językiem. 

Listy do naszej "M" piszcie na adres: 

pod(...)słuchane
Doszły nas ostatnio słuchy – banko-
wo pewne, bo czarno na białym wrzu-
cone do jakiejś gazety – że stolica za-
kupiła sobie kilka tzw. smogowozów. 
Zacne te pojazdy mają służbowo 
zaciągać się ichniejszym dymkiem, 
a następnie służyć pogłębioną ana-
lizą naukową dotyczącą jego składu 
chemicznego. No cóż, pomysł fajny, 
ale legionowianom tamtejsi urzędnicy 
pod tym względem nie zaimponują.  
A to choćby z tej przyczyny, że na mało 
którym mieszkańcu grodu chwytliwa 
skądinąd nazwa „smogowóz” jest  
w stanie zrobić jakiekolwiek wra-
żenie. Miasto, w którym taki tytuł 
śmiało może dzierżyć każdy służ-
bowy samochód urzędującego od 
dobrze ponad dekady prezydenta, 
miało czas się do niej przyzwycza-
ić… Co do głównej zalety gablot od 
smogu, również i tu Legionowo ma 
przewagę. Zamiast mini laboratoriów 
na kółkach posiada bowiem jedno 
porządne, bo stacjonarne. O co więc 
w Warszawie robią ten cały dym?

Skoro mowa – tak jak w puencie 
obok – o metaforycznym zamiesza-
niu, do jednych z lokalnych mistrzów 
gatunku bez wątpienia należą legio-
nowscy seniorzy. Bez względu na bie-
żący powód swych społecznych dzia-
łań, są w stanie zrobić w narodzie taki 
pozytywny rwetes, że przyświecają-
cy im cel osiągają właściwie zawsze.  
I to raczej prędzej niż później. Jed-
nym z nich był swego czasu dach nad 
organizacyjną głową, który działacze 
trzeciowiekowych organizacji znaleźli 
w byłych gabinetach urzędników na 
tyłach dawnego ratusza. Czy im tam 
już za ciasno, trudno powiedzieć. 
Fakty są w każdym razie takie, że 
prezydent Roman publicznie puścił 
niedawno parę na temat szykowanej 
dla seniorów nowej lokalizacji. Zna-
jąc miejskie realia, zapewne kolejny 
raz dostaną ją po kimś w spadku. 
Jak nic będzie to jednak zamożny, 
porządny mecenas, dzięki któremu 
obdarowanym znów urośnie. I me-
traż, i ego.    
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Ciekawe, ile osób jeszcze pa-
mięta, że na początku tego 
wieku jedna z najstarszych le-
gionowskich szkół podstawo-
wych, czyli SP nr 3, na ładnych 
kilka lat zniknęła z oświatowej 
mapy miasta. Zamiast pod-
stawówki, w budynku przy  
ul. Broniewskiego działało 
za to Gimnazjum nr 3. Pod 
koniec lutego 2009 roku, po 
pięcioletnim niebycie, Szkoła 
Podstawowa nr 3, decyzją Ra-
dy Miasta Legionowo, została 
reaktywowana. 

O reaktywację szkoły od dłuż-
szego czasu zabiegali ówcześni 
radni Platformy Samorządo-
wej. Gorącym orędownikiem 
tego pomysłu był przede 
wszystkim zasiadający wtedy 
na stanowisku wiceprzewodni-
czącego rady Janusz Klejment. 
– W tej części osiedla jest bar-

dzo duża ilość dzieci, a w pobli-
żu nie ma żadnej podstawówki. 
Bardzo często rodzice, którzy 
mieli dzieci w pobliskich przed-
szkolach, pytali się mnie, kiedy 
i czy w ogóle ta szkoła będzie 
reaktywowana – mówił „Miej-
scowej” Janusz Klejment. Za 
reaktywacją „trójki” przema-
wiał jeszcze jeden argument, 
mianowicie przepełnienie  
w pozostałych legionowskich 
podstawówkach. Najlepszym 
przykładem była Szkoła Pod-
stawowa nr 7, w której dzieci 
uczyły się na dwie zmiany. 

Postulaty radnych Platfor-
my Samorządowej znalazły  
w końcu poparcie władz mia-
sta. Uchwała w sprawie reakty-
wacji Szkoły Podstawowej nr 3 
i utworzenia razem z  Gimna-
zjum nr 3 Zespołu Szkół nr 3 
trafiła pod obrady rady miasta 

i została przyjęta jednogłośnie. 
Lekkie obawy radnych budziło 
jedynie to, jak w środowisku 
uczących się tam wówczas 
nastolatków odnajdą się kilku-
letnie dzieci. – To nie jest żaden 
eksperyment – przekonywał 
Piotr Zadrożny, zastępca pre-
zydenta Legionowa. – Mamy 
już przecież zespół szkól na 
osiedlu Piaski, gdzie koopera-
cja pomiędzy szkołą podsta-
wową a gimnazjum przebiega 
wręcz wzorowo – dodał. 
 
Szkoła Podstawowa nr 3 zo-
stała ponownie uruchomio-
na 1 września 2009 roku. Na 
początku działały tam tylko 
trzy klasy. Jednak z upływem 
lat ich liczba systematycznie 
rosła. Teraz, po likwidacji gim-
nazjów, podstawówka znów 
zacznie niepodzielnie rządzić 
przy Broniewskiego.    

Waldek Siwczyński

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

■ "M" odpowiada:

Podobno śmiech, hobby, kąpiele w zimnej wodzie i młody kochanek to najlepsze 
specjały, które podniosą nam odporność i dadzą szczęście, przynajmniej według 
kobiecych czasopism. Czosnek nazywany jest naturalnym antybiotykiem. 
Niektórzy polecają nalewki lecznicze na czosnku. Czosnek hamuje rozwój 
bakterii i zwalcza infekcje. Obniża cholesterol i obniża ciśnienie. Poprawia 

przemianę materii oraz wzrok. Jest zwana eliksirem młodości. Wystarczy 
200 ml spirytusu i 40 gramów czosnku. Obrany czosnek siekamy, 

zalewamy i odstawiamy na 10 dni w chłodne i ciemne miejsce.  
Po tym czasie nalewkę przecedzamy i odstawiamy jeszcze na 

4 dni. Można również wykorzystać inny przepis, bezalko-
holowy. Bierzemy szklankę soku z cytryny, szklankę 
miodu, 10 ząbków czosnku i to wszystko miksujemy. 
Miksturę przechowujemy w lodówce, a w razie cho-
roby przyjmujemy 1 łyżeczkę co 4 godziny.

Urszula 72
Do sz.p. redakcji, Co jest lepsze w poprawieniu 

odporności: czosnek na miodzie czy syrop cebulowy?

Spadło z pióra

■ "M" odpowiada:

Wstawać rankiem około godziny 13.

Janusz 41
Droga redakcjo, Jak skutecznie wstawać 

rano z łóżka? Czytałem różne artykuły czy 
strony internetowe, ale one wszystkie są  
o d* rozbić. Macie praktyczne sposoby, aby 
obudzić się zanim się wyjdzie na -16°C?

Szlaban na języku

„TRÓJKA” WRACA Z NIEBYTU 
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®
Dobra woda z Legionowa

PWK „Legionowo” inwestuje
w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną

Postęp wymaga ciągłej pracy, dlatego nieprzerwanie 

inwestujemy w najnowszą infrastrukturę. Na terenie 

Punktu Zlewnego Ścieków „Łajski” realizowana jest budowa 

nowej przepompowni ścieków, która docelowo zastąpi dwie 

p rzes ta rza łe  p rzepompown ie  P -5  „Suwa lna ”  p rzy 

ul .  Suwalnej  oraz P-6 „PBO” przy ul .  Sikorskiego. 

Ponadto realizujemy wiele nowych inwestycji budowy 

sieci wodociągowej  i  kanalizacyjnej .  Wykonawcy 

niebawem rozpoczną realizację łącznie ok. 2,8 km sieci 

w o d o c i ą g o w e j  w :  u l .  W i e j s k i e j ,  u l .  K w i a to w e j 

(od ul. Wiejskiej do ul. Polankowej oraz od ul. Zakopiańskiej 

do ul. Handlowej), ul. Sielankowej (od ul. Daliowej do granic 

L e g i o n o w a ) ,  u l .  K r u c z e j  ( o d  u l .  W y s z y ń s k i e g o 

do ul. Targowej) oraz w ul. Chopina (od Al. 3 – go Maja 

do ul. Żeromskiego). Jednocześnie rozpoczniemy budowę 

ok. 0,8 km sieci kanalizacji sanitarnej w: ul. Mickiewicza, 

ul. Sowińskiego (od ul. Mickiewicza do połączenia z kanałem 

w ul. Kazimierza Wielkiego), ul. Kordeckiego  oraz 

w ul. Ks. Schabowskiego. Bardzo cieszymy się z faktu, 

że już niedługo kolejni Mieszkańcy będą mogli spożywać naszą 

dobrą wodę i cieszyć się z dobrodziejstwa odbioru ścieków. 
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Jak widać, patriotyzm też może być elektryzujący

Tytułowy „banan” to oczywiście uśmiech, który pragniemy wywołać u wszystkich 
czytelników tudzież użytkowników pachnącego nowością parkingu, otwartego 
niedawno z udziałem oficjeli na osiedlu Piaski. Przy okazji zachęcamy też do jego częstego 
odwiedzania, ponieważ jak dotąd kierowcy zajeżdżają tam z pewną taką nieśmiałością...

Parkuj z „bananem”!

- Za chwilę moi dwaj koledzy zaśpiewają coś na rozgrzewkę

 - Pani prezydent prosiła, żeby wasze NIE dla MegaWarszawy uczcić minutą ciszy.

- Jak na „Kobrę”, to rzadko strzela pan jadem

 - Jasny gwint, jak coś źle włożę, to mnie popieści!

Auto, które można „tankować” w domu - w PRL-u kierowcy daliby się za nie pokroić!

Traf chciał, że kolumna głośnikowa zniknęła z wyposażenia parkingu najszybciej...
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Trochę zgrywu
z obiektywu

Jak widać, religijne uniesienie też ma swoją cenę
fot. red.

 Zapraszamy  
na nasze dalsze tournee 
do Nowego Dworu  
i Pułtuska!
Dariusz Kordek, 
aktor i wokalista podczas 
legionowskiego występu  
z musicalem „Bodo”

Żarty...

- Chciałbym się zarejestrować na prześwietlenie  
– mówi pacjent do pielęgniarki w okienku rejestracji. 
- Najbliższy termin to piątek, godzina 13.30,  
18 maja w następnym roku.
- Przecież ja zdechnę do tego czasu! – oburza się 
pacjent.

- Proszę się nie denerwować. Wpiszę pana ołówkiem 
i będę mogła pana wymazać.

■ ■ ■
Nie oceniaj kobiety po kilogramach, bo będziesz 
oceniany po … centymetrach.

■ ■ ■
Do szpitala na ostry dyżur wpada żołnierz.
- Szybko. Pomóżcie mi. Mam czkawkę!

- Jaja pan sobie robi? To jest szpital. Tu ratujemy 
życie! – woła zbulwersowany  lekarz.
- Jestem saperem. Za chwilę jadę na akcję…

■ ■ ■
- Dziadku, pamiętasz kiedy po raz pierwszy 
zobaczyłeś telewizor?
- Chyba w… 1968.
- Na żywo?
- Nie, k… w telewizji…

Horoskop
na nadchodzący

tydzień
RYBY

W nadchodzących dniach czeka cię 
trochę wyzwań. Jeśli skoncentru-
jesz się na tym, co dla ciebie najważ-

niejsze i nie dasz się rozpraszać przez drobnost-
ki, wyjdziesz z nich obronną ręka.

BARAN

Czy nie czas, aby porzucić przeszłość 
i zacząć myśleć o tym co tu i teraz? 
Ten tydzień to świetny moment na 

podjęcie działań. Samotne barany mają szanse 
na znalezienie miłości.

BYK

W tym tygodniu będzie ci się zda-
wało, że wszystko idzie niezgodnie 
z planem. W pracy spotkają cię 

pewne trudności. Zmierz się z nimi jak najprę-
dzej.  Masz szansę na powodzenie.

BLIŹNIĘTA

Nie wdawaj się w niepotrzebne 
spory, bo zmarnujesz tylko na nie 
swoją energię. Ktoś będzie próbo-

wał uwikłać cię w swoją toksyczną grę. Trzy-
maj się od tego z daleka!

RAK

Kiedy ostatnio zadbałeś o siebie? 
Może czas, aby wykonać jakieś 
badania czy wybrać się do spa? 

Postaraj się o odrobinę wolnego, bo dalszy 
pęd może przynieść złe konsekwencje.

LEW

Bądź ostrożny w zawieraniu no-
wych znajomości. Jeśli zbyt szyb-
ko zaufasz, możesz zostać wyko-

rzystany i oszukany. W pracy staraj się pilno-
wać terminów, bo możesz coś przeoczyć.

PANNA

Poświęć więcej czasu swoim bli-
skim. Mogą tego potrzebować 
bardziej, niż ci się wydaje. W week-

end sięgnij po dobrą książkę albo wybierz się do 
kina. Potrzebujesz nieco relaksu.

WAGA

Ten tydzień będzie dla ciebie wyjąt-
kowo spokojny. Skorzystaj z tego  
i nie szukaj dziury w całym w znajo-

mościach, na których ci zależy. Może pora na 
małe porządki?

SKORPION

Zastanów się nad tym, co możesz 
zmienić w swoim życiu. Nie warto 
trzymać się kurczowo czegoś, co nie 

przynosi szczęścia, z obawy przed nieznanym. 
Zaryzykuj, to dobry czas.

STRZELEC

W tym tygodniu masz szanse na 
nawiązanie kontaktów, które  
w przyszłości pomogą ci w życiu. 

Bądź otwarty i kieruj się intuicją. Nie pisz czar-
nych scenariuszy.

KOZIOROŻEC

Ktoś może nieźle namieszać  
w twoim życiu zawodowym. 
Unikaj ludzi, którzy wydają się 

bardzo mili. Szybko może okazać się, że jest 
to tylko ich maska. Nie daj się oszukać.

WODNIK

W tym tygodniu skup się na konty-
nuowaniu tego, co już zacząłeś. Jeśli 
będziesz cierpliwie podążać wyzna-

czoną ścieżką, dojdziesz w końcu do upragnio-
nego celu. Uważaj na fałszywych doradców!

Specjalny miejscowy 
horoskop

Znalezione w sieci
Czy wiesz, że pioruny trafiają 6 razy częściej  
w mężczyzn niż w kobiety?

Przeciętny człowiek rozróżnia ok. 50 tysięcy 
zapachów.

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?

Czy wiesz, że 0,7 % populacji ludzi jest w tej chwili 
pijana?

W ciągu dnia na świecie około 12 noworodków jest 
wydawanych w szpitalu niewłaściwym rodzicom.

Podobno w chińskich barach jest zakaz wstępu dla 
brzydkich kobiet?

Pingwiny to ptaki, które wprawdzie nie potrafią 
latać, ale za to świetnymi pływakami.  
Na świecie jest 17 gatunków tych ptaków.  
Mają 3 palce u nóg. Wykluwają się z jaja, które 
przez 2 miesiące wysiaduje samiec. Pisklęta 
pingwinów po wykluciu są szare i pokryte 
puchem. Chronią się u matki między nogami 
przed dokuczliwym zimnem. Mają łaskotki 
i potrafią nurkować na głębokość ponad pół 
kilometra. Na języku posiadają miękkie kolce, 
które ułatwiają schwytanie ryby.
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W sobotę (24 lutego)  
KPR Legionowo zmierzył się 
na wyjeździe z Gwardią Opole. 
Drużyna Marcina Smolarczyka nie 
była faworytem tego starcia,  
ale po raz kolejny pokazała, że jest 
w stanie sprawić kłopoty wyżej 
notowanym przeciwnikom.
Legionowianie bardzo dobrze weszli  
w mecz i szybko objęli prowadzenie 6:3. 
Obrona gospodarzy nie radziła sobie  
z szalejącym w ataku Kacprem Adamskim, 
a zawodnicy z pola ze świetnie dyspono-
wanym w bramce Mikołajem Krekorą. 
Później jednak zawodnicy Gwardii za-
częli gonić wynik i swój cel osiągnęli pod  

koniec pierwszej połowy, zakończonej wy-
nikiem 11:10. 

KPR nie zamierzał jednak składać broni  
i w drugiej odsłonie meczu robił wszystko, 
by wywieść z Opola punkty. Na piętnaście 
minut przed zakończeniem sobotniej ry-
walizacji legionowianie prowadzili 19:16 
i jej sensacyjne rozstrzygnięcie stało się 
realne. Wtedy gospodarze, którzy przed 

spotkaniem mieli 30 punktów przewagi 
nad KPR-em, wrzucili wyższy bieg. Po raz 
kolejny w tym sezonie niedysponujący zbyt 
szeroką ławką rezerwowych legionowianie 
zaczęli tracić siły, zaś Gwardia w błyska-
wicznym tempie zaczęła odrabiać straty. 
Ostatecznie mecz zakończył się wygraną 
gospodarzy 26:22.

 Łuk

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

1. PGE VIVE Kielce 23 23 0 12 880:548 81

2. NMC Górnik Zabrze 21 17 4 7 639:551 58

3. Chrobry Głogów 22 13 9 7 601:619 46

4. MMTS Kwidzyn 22 13 9 7 599:633 46

5. Zagłębie Lubin 23 10 13 5 676:692 34

6. Meble Wójcik Elbląg 23 4 19 2 525:645 14

7. KPR Legionowo 22 4 18 1 529:638 12

8. Spójnia Gdynia 22 2 20 1 569:727 7

26 : 22  (11:10)

Gwardia Opole – KPR Legionowo 

Gwardia: Malcher, Zembrzycki – Mauer – 7, Mokrzki – 5, Jankowski – 4, 
Łangowski – 4, Tarcijonas – 2, Zadura – 2, Lemaniak – 1, Siwak – 1, Zarzycki, 
Milewski.
Karne: 2 – jeden wykorzystany
Kary: 8 minut

KPR: Krekora – Ciok – 5, Ignasiak – 4, Adamski – 4, Grabowski – 3, 
Rutkowski – 2 Gawęcki – 2, Suliński – 1, Kowalik – 1, Brinovec, 
Niedziółka,
Karne: 3 – dwa wykorzystane
Kary: 14 minut

Osiem wspaniałych
Trener Wojciech Lalek podczas spotkania z ekipą  
BAS Kombinat Budowlany Białystok mógł skorzystać 
jedynie z ośmiu swoich siatkarek. Zdziesiątkowana 
Legionovia walczyła dzielnie, ale uległa gospodyniom, 
przegrywając mecz w tie-breaku.

Legionowianki zaczęły zawody tak, jakby za wszelką cenę 
chciały pokazać swoim rywalkom, że nawet w tak przetrzebio-
nym składzie są w stanie wywieźć z Białegostoku zwycięstwo 
albo chociaż jeden punkt. Pierwszy set zakończył się wynikiem 
25:19 dla LTS-u, co jednak nie zdeprymowało gospodyń, które 
w dobrym stylu wygrały dwie kolejne partie i wydawało się, że 
zdołają zamknąć spotkanie w czterech setach. Legionovia zdo-
była się jednak na kolejny zryw i niespodziewanie się podniosła. 
Drużyna trenera Lalka wyszarpała wygraną 25:22 i o wyniku 
meczu miał zadecydować tie-break. Decydujące starcie nale-
żało do siatkarek z Białegostoku, które w końcówce zachowały 
więcej sił. 

Punkt zdobyty w tak niesprzyjających okolicznościach należy 
uznać za sukces LTS-u, który zagwarantował sobie trzecie miej-
sce w rundzie zasadniczej II-ligowych rozgrywek.

 Łukasz Rozwens

3 : 2  (19:25, 25:20, 25:14, 22:25, 15:10)

BAS Kombinat Budowlany Białystok  
– LTS Legionovia Legionowo 

LTS Legionovia Legionowo: Niderla, Orlicka, Montowska, Trzeciak, 
Sochaczewska, Rojecka, Hamuda, Ciejka (L).

Przygoda drużyny KPR Legionowo z Pucharem Polski dobiegła końca. 
We wtorek (27 lutego) podopieczni Marcina Smolarczyka przegrali 
batalię z Energą MKS Kalisz i mogą skoncentrować się na rozgrywkach 
ligowych.

Faworytem spotkania był zespół go-
ści, który nadspodziewanie dobrze 
radzi sobie w rozgrywkach PGNiG 
Superligi. KPR nie notuje ostatnio 
dobrej serii, a legionowscy kibice  
z niecierpliwością oczekują korzyst-
nych wyników. Gracze KPR-u robią 
wszystko, by wkroczyć na zwycięską 
ścieżkę, ale obecny sezon ma być dla 
nich przede wszystkim możliwością 
zdobycia doświadczenia w meczach 
na najwyższym krajowym poziomie. 

Najlepszym zawodnikiem KPR-u  
w pierwszej połowie wtorkowego 
meczu był Mikołaj Krekora, broniący 
w nieprawdopodobnych sytuacjach. 
Niestety, równie dobrze prezentował 

się bramkarz gości Łukasz Zakre-
ta, który dodatkowo miał większe 
wsparcie kolegów z pola. Na przerwę 
zespoły schodziły przy wyniku 10:6 
dla gości i wiadomo było, że będzie 
bardzo trudno odwrócić losy spotka-
nia. W drugiej odsłonie KPR robił co 
mógł, aby nawiązać walkę z wyżej 
notowanym przeciwnikiem, ale mi-
mo że drużyna Marcina Smolarczyka 
zostawiła na parkiecie serce, nie była 
w stanie poważnie zagrozić rywalom, 
którzy kontrolowali przebieg spotka-
nia. Ostatecznie mecz zakończył się 
wyraźnym zwycięstwem gości, którzy 
awansowali do 1/4 Pucharu Polski. 

 Łukasz Rozwens

18 : 25 (6 : 10)

KPR Legionowo – Energa MKS Kalisz 

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

Walka nie wystarczyła
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Chemii 
z Chemikiem 
nie było

Siatkarki Legionovii Legionowo jechały na mecz 
z Chemikiem Police w roli outsiderek, mających 
świadomość, że każda zdobycz punktowa byłaby 
dużą niespodzianką. Tym razem zawodniczki  
z Areny sensacji jednak nie sprawiły. 

Chemik w tym sezonie przegrał ledwie raz i w sobot-
nim meczu z Legionovią potwierdził swoją wielką klasę. 
Mistrzynie Polski dominowały od początku spotkania.  
W pierwszym secie legionowianki stanowiły jedynie tło dla 
utytułowanych rywalek, które bez większych problemów 
wygrały do 12. W drugiej odsłonie gra zawodniczek Legio-
novii poprawiła się, ale nie na tyle, aby zdołały one wyrwać 
Chemikowi tą partię, zakończoną ostatecznie wynikiem 
25:20. W trzecim secie gospodynie postawiły „kropkę 
nad i”, wygrywając go 25:16, a cały mecz wymownym 
stosunkiem setów 3:0.

Sobotnia porażka z Chemikiem nie jest niczym zaska-
kującym i należało ją do ligowych planów wkalkulować. 
Natomiast wkrótce siatkarki Legionovii czeka niezwy-
kle ważne spotkanie z POLI Budowlanymi Toruń, czyli 
zespołem będącym bezpośrednim rywalem w walce  
o utrzymanie. Ewentualne zdobyte na nim punkty będą 
dla legionowianek o wiele cenniejsze.  

 Łukasz Rozwens

LIGA SIATKÓWKI KOBIET 2017/2018

M. Pkt. Sety m.pkt.

1 Chemik Police 19 51 54:19 1493:1242

2 ŁKS Commercecon Łódź 19 47 54:21 1280:1072

3 Developres SkyRes Rzeszów 18 44 48:19 1437:1215

4 Grot Budowlani Łódź 19 37 40:25 1194:1014

5 Enea PTPS Piła 19 32 40:33 1458:1346

6 Polski Cukier Muszynianka 19 29 39:37 1417:1421

7 BKS Profi Credit Bielsko-Biała 19 27 38:38 1368:1363

8 Trefl Proxima Kraków 19 25 36:40 1459:1495

9 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 19 23 33:42 1435:1469

10 Impel Wrocław 19 21 31:43 1591:1712

11 Legionovia Legionowo 19 20 29:45 1526:1641

12 Pałac Bydgoszcz 18 16 23:43 1353:1495

13 Poli Budowlani Toruń 19 15 20:47 1156:1397

14 MKS Dąbrowa Górnicza 19 9 19:52 1295:1580

3 : 0  (25:12, 25:20, 25:16)

Chemik Police – Legionovia Legionowo 

Chemik Police: Mirković, Mędrzyk, Busa, Gajgał-Anioł, Simeonowa, Smarzek, 
Krzos (L), Bełcik, Holston.

Legionovia Legionowo: Szpak, Mielczarek, Damaske, Alagierska, Pacak, 
Jasek, Korabiec (L), Grabka, Bączyńska, Rasińska, Mikołajewska, Wójcik, 
Adamek (L).

fot. Krzysztof Cichomski, www.lsk.plps.pl

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 28 lutego 
2018 r. do dnia 20 marca 2018 r. wykaz nieruchomości Skarbu 
Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny.

„Nie umiera ten,  
kto trwa w pamięci żywych”

 Panu

Jerzemu Trzaskoma
wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci ukochanego

Taty
przekazują

Naczelnik i pracownicy  
Urzędu Skarbowego w Legionowie

Uczniowie z legionowskich 
podstawówek po raz pierwszy mogli 
powalczyć o tytuł najlepszego  
w mieście tenisisty stołowego.  
W czwartek i piątek (22 i 23 lutego)  
w Centrum Sportowo-
Szkoleniowowym, działającym 
w Niepublicznym Gimnazjum 
Językowym przy ul. Parkowej, odbyły 
się mistrzostwa miasta w ping 
pongu, zorganizowane w ramach 
Mazowieckich Igrzysk Dzieci. 

Pierwszego dnia rywalizowali ze sobą 
chłopcy z siedmiu placówek, a drugiego 
dziewczyny reprezentujące pięć szkół 
podstawowych z Legionowa. – Poziom 
zawodów jest wysoki, a życzyłbym sobie, 

żeby był jeszcze wyższy. Widać rzeczywi-
ście trochę naszą dominację, bo u mnie  
w szkole dzieciaki bardzo ten sport lubią i go 
uprawiają. Pewnie więc wygramy – mówi 
Krzysztof Stępniak, organizator mistrzostw 
i wicedyrektor Niepublicznej Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Jabłonnie. 
Tak się faktycznie stało. Wśród chłopców 
pierwsze miejsce zajęła NSP im. Jana Pawła 
II, drugie Szkoła Podstawowa nr 8, trzecie 
SP nr 3, czwarte SP nr 7, piąte SP nr 1, 
szóste SP nr 4 i siódme SP nr 2. Klasyfi-
kacja dziewcząt wyglądała następująco: 
pierwsze miejsce – Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II, drugie  
SP nr 8, trzecie SP nr 2, czwarte SP nr 4  
i piąte SP nr 7. 
 
Na Mistrzostwach Legionowa w Tenisie 
Stołowym przygoda młodych legiono-

wian z tą dyscypliną sportu być może się 
nie skończy. – Nasze Centrum Sportowo-
-Szkoleniowe chce stworzyć sekcję tenisa 
stołowego. Moim marzeniem jest, aby ona 
była jak najsilniejsza, bo mamy w mieście 
kilku naprawdę zdolnych tenisistów – dodał 
Krzysztof Stępniak. Chętnych nie powin-
no zabraknąć. – Chciałbym wziąć udział  
w jakichś zawodach, awansować do ligi 
wojewódzkiej, a potem może jeszcze wy-
żej – powiedział Jan Sztolsztener, uczeń SP  
nr 8 w Legionowie. – Ja to chciałbym zostać 
mistrzem świata. Chciałbym pokonać mi-
strza i bardzo marzę, żeby to mistrzostwo 
zdobyć – dodał Karol Wiernicki z Niepublicz-
nej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Jabłonnie. Warto dodać, że obaj chłopcy 
byli jednymi z najlepszych uczestników 
mistrzostw. 
 
Nagrody dla zwycięzców, w postaci bonów 
do sklepu sportowego, ufundowała dy-
rekcja Niepublicznej Szkoły Podstawowej  
im. Jana Pawła II. 

 Elph

Mistrzowie z paletkami

O G Ł O S Z E N I E
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LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 3.03, 
godz. 18.00
Legionowo Łączy Pokolenia – koncert na Dzień 
Kobiet. Wystąpią laureaci Miejskiego Festiwa-
lu Młodych Talentów oraz seniorzy z zespołu 
 „Na Luzie”. Wstęp wolny. 

LEGIONOWO filia MOK ul. Targowa 65, 4.03, 
godz. 14.00 
Piąte spotkanie Klubu Winylowej Płyty. Będzie 
można posłuchać płyt, wymienić się winylami 
i spędzić czas przy dobrej muzyce w miłej at-
mosferze. Nie tylko melomani znajdą tu coś 
dla siebie. Podczas spotkania zaplanowano 
poczęstunek dla uczestników. Przewidziano 
też oddzielne pomieszczenie dla chcących wy-
mienić się winylami. Masz winyle? Lubisz ich 
słuchać? To spotkanie jest właśnie dla ciebie. 
Wstęp wolny.   

LEGIONOWO filia „Piaski” Muzeum Historycznego, 
4.03, godz. 15.00
Prelekcja dra Artura Bojarskiego pod tytułem 
„Druga Konspiracja 1945-1956 na Północnym 
Mazowszu”. Wstęp wolny.

CHOTOMÓW Dom Strażaka, 4.03, godz. 15.00
Jabłonowski radny Adam Krzyżanowski za-
prasza na recital piosenek Hanki Ordonówny 
„Ordonka – dziewczyna w Woli”, zorganizowany 
z okazji Dnia Kobiet. Wystąpią Teatr i Tak Zagra-
my oraz zespół Moderato. Wstęp wolny. 

NIEPORĘT GOK ul. Dworcowa 9a, 4.03, godz. 16.00
Koncert z muzyką ukraińską „Piosenka nie zna 
granic”. Na koniec dedykacja dla wszystkich pań 
z okazji Dnia Kobiet.

SEROCK Centrum Kultury i Czytelnictwa, 4.03, 
godz. 20.00 
Występ kabaretu „Jurki”. Bilety w cenie 45  
i 50 zł są do nabycia w kasie CKiCz oraz na stro-
nie biletyna.pl. 

LEGIONOWO MOK ul. Norwida 10, 6.03, godz. 12.30
Koncert dla dzieci – „Kalejdoskop rytmów i me-
lodii”. Wystąpią Elżbieta Drozdowska – flet, Piotr 
Kopietz – akordeon, Adam Woch – gitara i Łukasz 
Owczynnikow – kontrabas. Każdy z ww. instru-
mentów należy do innej muzycznej rodziny. Czy 
można więc połączyć znany z subtelnego dźwię-
ku flet z akordeonem, który w tangach brzmi 
zarazem drapieżnie i melancholijnie? Jaki uzy-
skamy efekt, gdy dodamy do nich kontrabas? 
instrument o najniższej skali i gitarę grającą 
ogniste hiszpańskie rytmy? Odpowiedzi na te 
pytania przyniesie koncert, w którym królować 
będzie różnorodność, zmienność i jak wskazuje 
tytuł, zabawne nieporozumienia. Jego boga-
ty, ułożony w zaskakujący sposób repertuar, 
pozwoli słuchaczom zwiedzić wiele muzycz-
nych krain. Będzie to muzyczny kalejdoskop,  
pełen rozmaitych barw, rytmów i melodii – info.  
organizatora.     

JABŁONNA Dom Ogrodnika, 7.03, godz. 18.00
Dzień Kobiet w Jabłonnie. Radny Adam Krzy-
żanowski zaprasza na spektakl improwizowany 
„Ach te Baby!” w wykonaniu Teatru Improwi-
zacji „Afront”.  

W połowie lutego legionowska Poczytalnia zabrała swych 
bywalców na kolejną wyprawę. Tym razem ponad setka 
kulturalnych podróżników udała się do słonecznej Grecji.  
W roli przewodnika wystąpiła znająca tej kraj od podszewki 
Beata Betaki Kuczborska. Spotkanie odbywało się pod 
hasłem „Siga siga, czyli grecki sposób na życie”. 

Na wstępie sprostowanie: sens 
powyższego hasła dla „niedziel-
nych” turystów może być trochę 
mylący. – To że Grecy żyją powo-
li; że wszystko tam odbywa się  
w myśl słów „siga siga”, czyli 
„powoli powoli”; że wszystko  
w Grecji jest „avrio”, czyli jutro 
– to stereotypy. Nie mogę tego 
potwierdzić. To nie tak, że u Gre-
ków nic nie jest od razu załatwia-
ne. Statystyki mówią, że Grecy są  
– podobnie jak Polacy – narodem 
pracującym najciężej i najdłużej 
– mówi Beata Betaki Kuczborska. 
W dużej mierze zaważył na tym 
kryzys gospodarczy. Jeśli chodzi  

o lokalne zwyczaje, był on zarów-
no– W miastach żyje się bardzo 
szybko. Wyspy, wioski żyją swo-
im rytmem, ale w końcu u nas też 
tak jest. Jeśli chodzi o szybkość 
życia, Ateny niczym nie różnią się 
od Warszawy. 

Jedno jest pewne: goście Poczy-
talni zetknęli się z tą „lepszą” Gre-
cją – prowincjonalną. Przez po-
nad dwie godziny byli świadkami 
pouczającej i ciekawej opowieści 
o jej geografii, architekturze, 
kulturze i zwyczajach mieszkań-
ców. Muzycy z zespołu Olympos,  
a także tancerze z grupy Ilios za-

dbali z kolei o stylowe, 
rozrywkowe antrakty. 
Raz nawet zaprasza-
jąc wszystkich do 
wspólnego, znanego 
z filmu „Grek Zorba” 
kręgu. – Bardzo się 
cieszę, że frekwencja 
na tych spotkaniach 
jest, jak na nasze 
warunki, naprawdę 
wielka. Gdybyśmy 
mogli rozciągnąć 
ten budynek, chęt-
nie byśmy to zrobili, 
bo prośby o bilety 
spływały do samego 

dnia koncertu. Niestety, musie-
liśmy mieszkańcom odmawiać, 
a chętnie byśmy ich wszystkich 
przygarnęli – śmieje się Tomasz 
Talarski, dyr. Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej. – Ci, którym się 
udało, byli rozpromienieni 
jak, nie przymierzając, 
greckie słońce. – Propo-
zycje biblioteki na trochę bar-
dziej wyrafinowanym poziomie 
artystycznym są oryginalnym  
i dobrym posunięciem. Nie ma 
w mieście zbyt dużo stałych, 
mających atrakcyjną konwencję 
propozycji tego typu – uważa 
Wiesław Jakubczak.

Imprezę w Poczytalni jak zwykle 
wzbogacono o związane z tema-
tem wieczoru degustację, a także 
wystawę plastyczną. Tym razem 
swoje prace pokazała w Legio-
nowie Ewelina Tużnik-Płeszka. 
Co do demonstrowania Polakom 

greckiego stylu życia, zdaniem 
Beaty Kuczborskiej to zbędne. 
Bo oni po prostu już go znają.  
– My nie musimy sięgać do 
wysp. Wystarczy udać się do na-
szych wiosek, gdzie życie rów-
nież toczy się powoli. Czasami  
w nich bywam i jest to zupełnie 
inny tryb życia niż w stolicy. Ma-
ło tego, nie tylko tryb życia, ale 
i ludzie. Otwartość, gościnność  
– w dużych miastach ich nie do-
świadczymy. Nie musimy więc 
sięgać do Grecji, bo my to mamy. 
Tylko tego nie widzimy.  

Organizatorzy z Poczytalni widzą 
za to, że kulturalne eskapady po 
świecie zyskały już wiernych 

fanów. A skoro tak, wkrótce cze-
ka ich kolejny taki wieczór, tym 
razem arabski. –Nie przejmu-
jemy się nastrojami w Europie, 
opiniami rządzących i idziemy  
w tą fajną kulturę. Arabowie to 
nie tylko terroryści, ale też lu-

dzie, którzy posiadają przebogatą 
kulturę, fantastyczne pieśni oraz 
tańce. I to wszystko zaprezen-
tujemy 6 kwietnia w Poczytalni  
– zapowiada Tomasz Talarski. 
 
 Waldek Siwczyński

Już po raz dziewiąty przedszkolaki  
i uczniowie z klas I-III ze szkół z terenu 
powiatu legionowskiego mogły wziąć 
udział w konkursie „Zdrowie w bajce”, 
zorganizowanym przez starostwo 
oraz Powiatową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w Legionowie. Tematyka 
tegorocznych zmagań scenicznych dzieci 
była bardzo na czasie, dotyczyła one 
bowiem walki ze smogiem. 

– Był to konkurs pod tytułem „Czyste powietrze 
wokół nas”. Dzieci trafnie więc zauważyły, że jest 
to spory problem, który dotyczy nas wszystkich. 
Uważam, że wszystkie występy były świetne 
i cieszę się, że nie byłam w komisji, bo trudno 
byłoby mi podjąć decyzję, kto wypadł najlepiej. 
Uważam, że dzieci z rozbrajającym uśmiechem 
przekazały nam to, co najważniejsze – powiedzia-
ła Sylwia Patejuk, pełniąca obowiązki inspektora 
sanitarnego w Legionowie. Czyli... – W małych 
wsiach jest mało smogu, a w dużych miastach 

jest go bardzo dużo, bo jest więcej budynków, 
samochodów i fabryk. Jest więcej dymu, bo jest 
więcej kominów i dużo więcej rzeczy się pali  
– mówili chórem uczniowie ze szkoły Sapere Aude 
z Rajszewa. 
 
Tegoroczna edycja konkursu „Zdrowie w bajce” 
trwała dwa dni. Pierwszego, czyli w środę, prezen-
towały się przedszkolaki, w czwartek – uczniowie 
szkół podstawowych. Zainteresowanie młodych 
artystów scenicznymi zmaganiami jak co roku by-
ło spore. Jak co roku na wysokim poziomie stał też 
poziom konkursu. I dobrze, bo to przecież od mło-
dych zależy, jak nam wszystkim będzie się w przy-
szłości żyło. – Cel tego konkursu jest taki, żeby 
promować zdrowe zachowania w społeczeństwie. 
Wydaje mi się, że oświata zdrowotna, która idzie 
od najmniejszych dzieci, nawet z błędami, które 
się w tych występach pojawiają, ma ogromny 
przekaz dla społeczeństwa – powiedziała Sylwia 
Patejuk. Za rok dziesiąta – jubileuszowa odsłona 
„Zdrowia w bajce”. 
 Elph 

Wydarzenia
kalendarz

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 1.03, 
godz. 10.00
Uroczysta inauguracja VII Dni Osób Niepeł-
nosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Le-
gionowskiego. W programie wręczenie orderu 
„Przyjaciel Niepełnosprawnych” oraz występ 
Urszuli Chrulskiej i Oleny Tasinskiewicz wraz  
z młodzieżą z Niepublicznego Gimnazjum Ję-
zykowego w Legionowie.

NIEPORĘT GOK ul. Dworcowa 9a, 2.03, godz. 19.00
Koncert zespołu folklorystycznego z Bułgarii 
„Zornitsa”. Grupa powstała w połowie sierpnia 
2015 roku. Jej siedzibą jest bułgarskie miasto 
Trjawna w obwodzie Gabrowo. Od samego 
początku jej opiekunem artystycznym i cho-
reografem jest Hristo Stoynow. Zespół składa 
się obecnie z 40 tancerek i tancerzy. Dzięki licz-
nym występom w Bułgarii i poza jej ganicami 
formacja „Zornitsa” popularyzuje bułgarskie 
tańce ludowe, będąc także wizytówką swoje-
go miasta i regionu. „Zornitsa” występowała 
na wielu liczących się festiwalach tanecznych,  
m.in. w Pradze i włoskim Rimini – info. organi-
zatora. Wstęp wolny.    

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 3.03, 
godz. 12.00 
Prezentacja przewodnika dla osób niepełno-
sprawnych „Polska bez barier”, czyli 500 tras tu-
rystycznych dla osób niepełnosprawnych. Pierw-
sze 50 osób, które potwierdzą swoją obecność 
pod numerem telefonu 22 766 40 90, otrzyma 
przewodnik w wersji multimedialnej oraz mapę 
turystyczną „Polska bez barier”. 

JABŁONNA Galeria Sztuki „Na Prostej”, 3.03, 
godz. 18.00
Wernisaż wystawy prac Oliwii Hildebrandt. 
Artystka tworzy i pracuje w Kielcach, obecnie 
doktorantka w Instytucie Sztuk Pięknych Uni-
wersytetu Jana Kochanowskiego, absolwent-
ka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie  
- dyplom w zakresie edukacji artystycznej 
(1996) – specjalizacja grafika warsztatowa  
w pracowni prof. Jerzego Jędrysiaka. Członkini 
ZPAP okręgu świętokrzyskiego. Uprawia twór-
czość w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki 
i mixmedia […] W obecnej odsłonie pokazuje 
„Czas kamienia”, gdzie działania twórcze artystki 
skoncentrowane są wokół znaku i symbolu ka-
mienia. Jako namacalny składnik codzienności, 
fragment nieożywionej przyrody kamień staje 
się obiektem poszukiwań, pamiątką z podróży, 
reliktem przeszłości, osobliwą formą zapisu czasu, 
a przede wszystkim inspiracją, by badać wartości 
malarskie, graficzne i pokrewne: kolor, struk-
tury, kształt, wielkość, czas, miejsce, emocje, 
wspomnienia zarówno w technice malarstwa 
tradycyjnego, jak i digitalnego. Wystawa jest 
objęta honorowym patronatem Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego – info. organizatora.

Dlaczego warto 
udawać Greka

Dzieci kontra smog


