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NAJGORZEJ, JAK 
TEKSTY PISZE SIĘ  

PO DŁUŻSZEJ WIZYCIE 
W RESTAURACJI

Szukając dziury w całym, 
„Mazowieckie To i Owo” 
 zawędrowało ostatnio  

m.in. do restauracji „Ratusz”. 
Problem w tym, że formułując 

oskarżycielskie tezy wobec  
władz miasta, sprawia wrażenie 

jakby czegoś w owym lokalu 
mocno nadużyło

s. 3



2 CZWARTEK 26 kwietnia 2018TYDZIEŃ NA SYGNALE MIEJSCOWA na weekend, gazeta@miejscowa.pl

Tydzień
na sygnale

LEGIONOWO Zaliczyła ogrodzenie i mandat 
Do groźnie wyglądającej kolizji doszło w piątkowy wieczór 
w centrum Legionowa. Dwa samochody osobowe zderzyły 
się na skrzyżowaniu, w wyniku czego jeden z nich wjechał  
w pobliskie ogrodzenie. 

Zdarzenie miało miejsce około godziny 18.25 na skrzyżo-
waniu ulic Jagiellońskiej i Słowackiego. Jak wynika z ustaleń 
policjantów, kierująca mazdą 39-letnia kobieta nie ustąpiła 
pierwszeństwa na skrzyżowaniu nadjeżdżającemu volvo, 
którym poruszał się 43-letni mężczyzna. W wyniku zderze-
nia mazda wypadła ze skrzyżowania i uderzyła w ogrodzenie 
pobliskiej posesji. Na miejscu interweniowały policja, straż 
pożarna i pogotowie ratunkowe. Na szczęście nikomu nic się 
nie stało. 39-letnia kobieta została ukarana mandatem za 
spowodowanie kolizji.

 KG

Dzielnicowy  
na przyczepkę

– Dzielnicowych, z uwagi na charakter ich 
służby, można nazwać policjantami pierw-
szego kontaktu. Wykonują nie tylko zada-
nia z zakresu szeroko rozumianej prewencji 
kryminalnej, ale także przeciwdziałają wy-
kroczeniom oraz przestępstwom, które mają 
bezpośredni wpływ na poczucie bezpieczeń-
stwa mieszkańców osiedli, dzielnic, miejsco-
wości. Codziennie starają się być jak najbliżej 
mieszkańców, aby m.in. rozmawiać i słuchać 
ludzi. Analizują także docierające do nich in-
formacje na temat bezpieczeństwa lokalnych 
społeczności i wyciągają z nich odpowiednie 

wnioski, które następnie przekładają 
na konkretne działania. Dzielnicowi nie 

lekceważą docierających do nich informacji  
i potrafią robić z nich użytek – zapewnia kom. 
Jarosław Florczak.

Słowa te znajdują potwierdzenie w rze-
czywistości. Doskonałym przykładem 
na to są ostatnie działania dzielnicowego  
z Jabłonny, asp. Sławomira Wiśniewskiego. 
Policjant sprawdzając docierające do niego 
informacje, na jednej z posesji w Choto-
mowie ujawnił i zabezpieczył poszukiwaną 
przez policję towarową przyczepkę samo-

chodową. Dzielnicowy ustalił, że miesiąc 
wcześniej w nowodworskiej komendzie 
właściciel towarówki złożył zawiadomienie 
o jej przywłaszczeniu i oszacował straty na 
4 tys. zł. Jak podsumowuje kom. Florczak, 
w pracy związanej z procesowym zabez-
pieczeniem miejsca zdarzenia pomagali 
dzielnicowemu policjanci z pionu krymi-
nalnego. Odzyskana przyczepka trafiła do 
właściciela, a nowodworscy policjanci usta-
lają teraz wszystkie dodatkowe okoliczności 
związane z jej przywłaszczeniem.

 KG

Zadymka przez pana Tymka
Próbował uciec przed policjantami, bo prowadził samochód 
w stanie nietrzeźwości. 21-letni Tymoteusz G. został 
zatrzymany przez stołecznych policjantów. Nietrzeźwy 
kierowca usłyszał już zarzuty.

Do zdarzenia doszło w zeszły 
czwartek (19 kwietnia) około 
godziny 22.00. Jak się okazuje, 
pijany kierowca wpadł na za-
niedbaniu całkiem prozaicznej 
czynności. 21-letni Tymoteusz G. 
poruszał się fordem ul. Zegrzyń-
ską w kierunku ul. Jana Kazi-
mierza w Nieporęcie i nie włączył  
w samochodzie świateł mijania. 
To zwróciło uwagę stołecznych 
wywiadowców. – Funkcjonariu-
sze postanowili zatrzymać pojazd 
do kontroli, aby sprawdzić przy-
czynę roztargnienia kierującego. 

Policjanci ruszyli swoim nie-
oznakowanym radiowozem za 

prowadzonym przez 21-latka 
fordem, dając kierującemu 
dźwiękowe i świetlne sygnały 
do zatrzymania się. Jednak ten 
ani myślał wykonać polecenie 
policjantów i zaczął przyspie-
szać, uciekając autem przed 
radiowozem. Po przejechaniu 
kilkuset metrów ford zatrzymał 
się nieopodal stacji benzyno-
wej. Kierujący nim mężczyzna 
w pośpiechu wysiadł i rozpoczął 
pieszą ucieczkę przed goniący-
mi go policjantami, którzy nie 
stracili go z oczu. Niefortunny 
kierowca uciekał przez zarośla  
i krzaki w kierunku wiaduktu nad 
Kanałem Żerańskim. W pewnym 

momencie uciekinier wszedł do 
wody i brodząc po pas, wyszedł 
z drugiej strony kanału - wprost 
w ręce stołecznych wywiadow-
ców – relacjonuje rzecznik le-
gionowskiej policji kom. Jaro-
sław Florczak. 

Powód takiego zachowania 
młodego kierowcy wyjaśnił 
się bardzo szybko. 
Po zbadaniu męż-
czyzny alkomatem 
okazało się, że w je-
go organizmie krą-
żył ponad promil al-
koholu. Tymoteusz 
G. trafił do aresztu. 
Jak informuje kom. 
Florczak, po wy-
trzeźwieniu 21-la-
tek w Komisariacie 
Policji w Nieporęcie 

usłyszał zarzuty prowadzenia 
pojazdu w stanie nietrzeźwości 
oraz niewykonania polecenia 
zatrzymania pojazdu. Tymo-
teusz G. przyznał się do obu 
zarzucanych mu przestępstw 
i dobrowolnie poddał się karze.  

 KG

W środę (18 kwietnia) o godzinie 14.03 do dyżurnego 
Straży Miejskiej w Legionowie wpłynęło od mieszkańca 
telefoniczne zgłoszenie dotyczące oleistej plamy, która 
znajdowała się na osiedlu Kozłówka przy bloku 2a.  
Na miejsce wysłano patrol interwencyjny.

Załoga Straży Miejskiej potwierdziła zgłoszenie. Do usunięcia 
plamy stwarzającej zagrożenie w ruchu drogowym wezwano 
strażaków. Zastęp z JRG Legionowo przy pomocy sorbentu 
usunął uciążliwą ciecz. 

 oprac. zig

POWIAT Policjanci walczą ze smogiem
Z analizatorem spalin w rękach przeprowadzili kontrole na 
drogach stolicy, a także naszego powiatu. Mieszkańcy miast 
chcą oddychać czystym powietrzem, a policjanci starają się 
wyjść naprzeciw im oczekiwaniom. Efekt jest taki, że tylko  
w czwartek (19 kwietnia) funkcjonariusze zatrzymali 43 do-
wody rejestracyjne. 

Nadmierna emisja spalin przyczynia się do pogorszenia ja-
kości powietrza. Oddychają nim wszyscy uczestnicy ruchu 
drogowego, a więc piesi, rowerzyści, motocykliści, kierowcy  
i ich pasażerowie. Policjanci ruchu drogowego, w trakcie wy-
konywania swoich obowiązków służbowych, dokonują kontroli 
stanu technicznego pojazdów. Poza sprawdzeniem elemen-
tów mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo, wykorzystują 
również analizator spalin. Urządzenie to pomaga eliminować 
z ruchu te samochody, które naruszają wymagania ochrony 
środowiska. 

Tylko w jeden dzień policjanci przeprowadzili na drogach 
garnizonu stołecznego 2071 kontroli z użyciem takiego ana-
lizatora. Jego pomiary są podstawą do zatrzymania dowodu 
rejestracyjnego. Takich przypadków, gdzie kontrola wykazała 
nieprawidłowości, było 43. Tym samym właśnie tyle dowodów 
rejestracyjnych zatrzymali policjanci. Dopiero po usunięciu 
ewentualnych nieprawidłowości i przejściu badania technicz-
nego kierowca będzie mógł powrócić takim autem do ruchu. 
 oprac. KG

Dzielnicowy z jabłonowskiego komisariatu, asp. Sławomir Wiśniewski, 
odnalazł przywłaszczoną przyczepę samochodową wartą 4 tys. zł. 
Miesiąc wcześniej właściciel towarówki złożył w nowodworskiej 
komendzie zawiadomienie o jej przywłaszczeniu.  

Dali plamęW piątek (20 kwietnia) około 6.00 do Powiatowego Stanowiska 
Kierowania w Legionowie wpłynęło zgłoszenie o samochodzie 
osobowym, który wypadł z drogi i uderzył w ogrodzenie posesji.  
W pojeździe miała być osoba poszkodowana. Na miejsce ruszyły służby 
ratunkowe. Zgłoszenie, w ramach porozumienia o obszarze chronionym, 
przekazano też do PSK w Nowym Dworze Maz.
Strażacy po przybyciu w rejon zdarze-
nia zastali osobową hondę civic stojącą 
na wjeździe do posesji po uderzeniu  
w ogrodzenie. Kierujący opuścił pojazd 
o własnych siłach. Na szczęście w wy-
niku zdarzenia nie odniósł poważnych 
obrażeń. Rozciętym łukiem brwiowym 
zajęli się w pierwszej kolejności straża-
cy, a następnie specjaliści z zespołu ra-

townictwa medycznego, którzy 24-let-
niego kierującego odwieźli do szpitala 
na badania.

Strażacy odłączyli akumulator w pojeź-
dzie oraz zakręcili zawór w butli LPG. Na 
kierującego nałożono mandat karny za 
spowodowanie kolizji.
 MK

Zaparkował na płocie Upadła  
ze strachu
W zeszły poniedziałek (16 kwietnia)  
o godzinie 16.50 do dyżurnego Straży 
Miejskiej w Legionowie wpłynęło 
zgłoszenie o psie, który wybiegł z posesji 
przy ulicy Grottgera i wystraszył jadącą 
na rowerze kobietę. Przestraszona 
rowerzystka spadła z jednośladu  
i  trafiła do szpitala. 
Po przybyciu na miejsce strażnicy faktycznie 
zastali kobietę leżącą przy rowerze. W wyniku 
upadku odniosła ona ogólne obrażenia. Funk-
cjonariusze wezwali więc zespół ratownictwa 
medycznego. Po zbadaniu rowerzystki ratow-
nicy zdecydowali o przewiezieniu jej do szpitala. 
Cała sprawa nie uszła oczywiście na sucho wła-
ścicielowi czworonoga – strażnicy nałożyli na nie-
go mandat karny z art. 77 Kodeksu wykroczeń 
– mówi Adam Nadworski, zastępca komendanta 
Straży Miejskiej w Legionowie.
 oprac. zig
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Przez pierwsze dni poszukiwania zaginionej były prowadzone głównie w lasach 
w okolicy Legionowa. Przeszukano łącznie ponad 700 hektarów. Działania te 
nie przyniosły jednak żadnych efektów. Z ostatnich informacji, jakie dotarły 
do policji, wynika, że Renata Ciechanowicz mogła już opuścić teren powiatu. 
– Te nowe informacje wskazują na to, że pani Renata Ciechanowicz mogła 
oddalić się z powiatu legionowskiego, przemieszczając się w inne tereny. Mam 
tu na myśli głównie Warszawę. To właśnie tam trwają obecnie jej intensywne 
poszukiwania – powiedział kom. Jarosław Florczak, oficer prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Legionowie. 
 
Renata Ciechanowicz ma około 170 cm wzrostu, jest średniej budowy ciała, 
ma włosy koloru ciemnego do ramion i duże oczy koloru niebieskiego. W dniu 
zaginięcia kobieta była ubrana w ciemnozieloną kurtkę do pasa ze ściągaczem 
i kapturem, ciemne jeansowe spodnie i brązowe buty trekkingowe za kostkę. 
Jeżeli ktokolwiek wie coś o losie zaginionej lub też ją widział, jest proszony o kon-
takt z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, ul. Jagiellońska 
26b, tel 22 604 82 13 lub z najbliższą jednostką policji. Informacje można też 
zgłaszać pod bezpłatnymi numerami telefonów 112 i 997 lub ewentualnie za po-
średnictwem poczty elektronicznej e-mail: kpp.legionowo@ksp.policja.gov.pl.     

 Zig    

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Legionowo (25 kwietnia) radni 
wyrazili zgodę na przedłużenie obowiązywania biletów ze zniżką 
Warszawa Plus. Oznacza to, że Legionowo będzie mogło wprowadzić 
tańsze taryfy dla mieszkańców posiadających Kartę Legionowianina, 
jak tylko Rada Warszawy podejmie stosowną uchwałę.

Mieszkańcy posiadający Kartę Legio-
nowianina już teraz płacą mniej za 
bilety miesięczne i kwartalne ZTM,  
a różnicę pokrywa legionowski sa-
morząd. Jednak dzięki rozmowom 
prowadzonym z Zarządem Transpor-
tu Miejskiego, m.in. przez prezyden-
ta Romana Smogorzewskiego, bilety 
będą jeszcze tańsze. – Wejście do  

I strefy biletowej kosztowałoby nasz 
samorząd pomiędzy 10 a 13 mln zł 
więcej niż obecnie. To ogromna su-
ma. A z naszych, legionowskich po-
datków płacilibyśmy za zniżki także 
dla mieszkańców okolicznych gmin, 
które nie dopłacają do biletów swo-
ich mieszkańców. Udało nam się jed-
nak znaleźć inne, znacznie bardziej 

ekonomiczne rozwiązanie – mówił 
radnym prezydent Roman Smogo-
rzewski. – To oferta dla wszystkich 
zainteresowanych gmin. Będą one 
mogły wybrać, ile chcą dopłacać do 
biletów: 14, jak obecnie, 30, czy mo-
że 60 zł miesięcznie. My planujemy 
dopłatę w wysokości 60 zł miesięcz-
nie – dodaje prezydent.

W tej chwili mieszkaniec Legionowa, 
posiadający Kartę Legionowianina  
z 30-dniowym biletem Warszawa Plus 
na dwie strefy, płaci 166 zł. Gmina 
dopłaca do jego biletu 14 zł. Zgodnie  
z planowanym rozwiązaniem będzie 
płacił 120 zł, a gmina do jego biletu 
co miesiąc dopłaci 60 zł. Oznacza to 
roczną oszczędność w budżecie do-
mowym w kwocie ponad 550 zł.  
– Nowe taryfy muszą zostać uchwa-
lone przez Radę Warszawy. Dzięki 
decyzji legionowskich radnych będą 
mogły być wprowadzone w Legiono-
wie niezwłocznie, bez oczekiwania 
na kolejną sesję naszej rady miasta. 
Chcemy, żeby niższe ceny biletów 
obowiązywały w Legionowie tak 
szybko jak się da – mówi prezydent 
Roman Smogorzewski.

Karta Legionowianina dostępna jest 
dla osób zamieszkałych na terenie 
gminy Legionowo, które rozliczają 
podatek dochodowy od osób fizycz-
nych w Urzędzie Skarbowym w Le-
gionowie, oraz dla dzieci tych osób.

 IgZ

Sprawa dotyczy dwóch nieru-
chomości. Pierwsza to lokal,  
w którym do niedawna działała 
restauracja „Ratusz”. Lokal został 
zamknięty z powodu dużych zale-
głości czynszowych. 

Co dalej z knajpą „Ratusz” 

Umowę najemcy wypowie-
dziano 9 kwietnia z efektem od  
12 kwietnia.  Legionowscy 
urzędnicy przygotowali projekt 
uchwały na oddanie lokalu w na-
jem na 20 lat, po przeprowadze-
niu przetargu w formie licytacji. 
Oznacza to, że prawdopodobnie 
w czerwcu zostanie ogłoszony 
przetarg, w którym każdy zain-
teresowany będzie mógł wziąć 
udział po wpłaceniu wadium. 
Wygra ten, kto zaoferuje naj-
wyższy czynsz. – Ogłaszamy 
przetarg na wynajem lokalu. 
Zaproponowany przez nas 

długi termin umowy wynika 
między innymi z tego, że w loka-
lu konieczny jest kompleksowy 
remont, który spadnie na barki 
przyszłego najemcy. Jednocze-
śnie chciałbym podkreślić, że 
co prawda poprzedni najemca 
ma zobowiązania wobec gminy, 
których będziemy zgodnie z pra-
wem dochodzić, ale także przez 
czas funkcjonowania restauracji 
wniósł on ponad 370 tys. zł opłat 
na rzecz gminy. Restauracja „Ra-
tusz” cieszyła się dużą popular-
nością, dzięki czemu niezwykle 
duża liczba osób pyta o termin 
przetargu. Mimo że nie został on 
jeszcze ogłoszony, cieszy się bar-
dzo dużym zainteresowaniem. 
Jest to dobrym prognostykiem 
– mówi zastępca prezydenta 
Marek Pawlak. 

Co robią w tej sytuacji „dzien-
nikarze”, którzy nade wszyst-

ko powinni przecież zachować 
rzetelność? Zamiast sięgnąć do 
dokumentów przygotowanych 
na sesję, która odbywa się w 
dniu publikacji gazety, cytują 
„pana Eugeniusza”, który su-
geruje, że lokal jest obiecany 
konkretnej osobie. Tym samym 
po raz kolejny wprowadzają 
swoich czytelników w błąd, 
oskarżając między wierszami 
włodarzy ratusza o „ustawianie” 
przetargów. Oczywiście jest to 
kłamstwo, a władze Legiono-
wa postanowiły zorganizować 
otwarty przetarg, w którym 
może wziąć udział każdy zain-
teresowany. 

Nieruchomość przy 
Sikorskiego 

Jeszcze ciekawiej ma się spra-
wa działki KZB Legionowo  
sp. z o.o. przy ulicy Sikor-

skiego. Na pierwszej stronie 
gazeta krzyczy, że KZB re-
montuje i przygotowuje lokal 
dla znajomego prezydenta.  
I dodaje, że nie ma ani słowa 
na ten temat w internecie.  
A przecież na stronie interne-
towej spółki znajduje się cała 
dokumentacja przetargowa. 
I jest napisane, kto i za jaką 
kwotę dzierżawi nierucho-
mość. Nieograniczony, ustny 
przetarg odbył się 5 lutego. 
Każdy mógł wystartować  
i złożyć swoją ofertę. W licyta-
cji brał udział jeden uczestnik, 
który podpisał umowę najmu. 
I to właśnie najemca z własnych 
środków, prowadzi remont, aby 
przygotować lokal do działal-
ności. A nie, jak to podało To  
i Owo, spółka KZB Legionowo. 

Zapytaliśmy zarówno w ratuszu, 
jak i w KZB, czy wpłynęły jakie-

kolwiek pytania w tej sprawie od 
redakcji To i Owo. W obu przy-
padkach odpowiedź brzmiała 
NIE. Gazeta po raz kolejny ce-
lowo wprowadza w błąd swoich 
czytelników. Znana z tego, że 
krytykuje wszystko, co dzieje 
się w Legionowie, w sytuacji 

braku prawdziwych tematów 
nie po raz pierwszy wymyśla 
własne „rewelacje”, aby tyl-
ko przedstawić władze miasta  
w niekorzystnym świetle. Pozo-
staje jednak pytanie: czy ktoś 
jeszcze wierzy w te brednie?
 AnKa

To i Owo ZNOWU kłamie
Każda środa zaczyna się od pytania: co znowu sfabrykują uważający się za dziennikarzy pracownicy  

„Mazowieckiego To i Owo”. I tym razem nie zawiedli. Na „jedynce” sugerują, że legionowski przedsiębiorca ma 
układy z władzami miasta. Tradycyjnie już oparli się oni na wymyślonych wypowiedziach nieistniejących 

mieszkańców, a nie na faktach, które całkowicie przeczą ich słowom. Nie zajrzeli do dokumentów  
i nie zadali żadnych pytań osobom zainteresowanym. 

W dalszym ciągu trwają 
poszukiwania zaginionej Renaty 
Ciechanowicz. Kobieta wyszła  
z domu w Legionowie 12 kwietnia 
i od tej pory słuch o niej zaginął. 
42-latka nie kontaktowała się  
z nikim z rodziny ani ze 
znajomych. 

Ciągle się  
nie znalazła

Zielone światło  
dla tańszych biletów
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– Mogą się pojawić jakieś drob-
ne, groszowe różnice, bo nieste-
ty, obliczając te wszystkie dane, 
nie da się tak złożyć wniosku, 
aby taryfa pozostawała con-
stans. Nie przewidujemy jednak 
dodatkowych obciążeń finan-
sowych dla naszych mieszkań-
ców. Czekamy teraz na werdykt 
„Wód Polskich”, który objawi się 
wydaniem stosownej decyzji  
– powiedział Grzegorz Gruczek, 
prezes PWK „Legionowo”. Nic 
nie zapowiada jednak, aby była 
ona negatywna. Wszystko więc 
wskazuje na to, że taryfy za wo-
dę i ścieki, które obowiązywały 
przez ostatnie trzy i pół roku, 
będą ważne też przez następ-
ne trzy lata. 

Brak podwyżek i niechęć do się-
gania do kieszeni klientów PWK 
rekompensuje zwiększeniem 
produkcji. W ten sposób uda-
je się zachować stały – wysoki 
standard świadczonych usług. 
– Strategia spółki jest taka, aby 
ciągle podłączać dużą liczbę 
odbiorców, szczególnie jeśli 
chodzi o wodę. Nasza kampa-
nia marketingowa, a przede 
wszystkim bardzo dobra jakość 
wody i sprawne odprowadzanie 
ścieków, powoduje, że wszyscy 
mieszkańcy Legionowa chcą 
być podłączeni do naszego 
systemu – mówi prezes Gru-
czek. Szacuje się, że liczba ta 
osiąga już 93 procent w przy-
padku wodociągu i 96 jeśli idzie 

o sieć kanalizacyjną. I w obu 
przypadkach ona stale rośnie. 
– Mając możliwość zwiększenia 
sprzedaży, nie muszę zwiększać 
stawki za wodę i odprowadza-
nie ścieków. I taka jest właśnie 
strategia zarządu naszej spółki. 
To się też objawia taką stabiliza-
cją, bo mieszkańcy mogą sobie 
zaplanować wydatki. Nawet 
jeśli wydadzą jakieś pieniądze 
na przyłącze wodociągowe lub 
kanalizacyjne, to i tak w per-
spektywie sta-
łych cen mają 
świadomość, 
że nic więcej 
nie będą wy-
dawali – do-
daje. 

W PWK mają też już plan co zro-
bić, gdy już całe miasto uda się 
zwodociągować i skanalizować. 
Spółka prawdopodobnie wyj-
dzie wtedy ze swoją ofertą po-
za granice Legionowa. Oprócz 
dobrej wody, ma ona jeszcze 
jeden istotny atut, który stawia 
ją ponad konkurencją. – My, 
jako przedsiębiorstwo, gwa-
rantujemy potencjalnym klien-
tom kompleksowe skorzystanie 
z naszych usług. Polega to na 
tym, że własnymi pracowni-
kami jesteśmy w stanie wyko-
nać projekt przyłącza, zrobić 
je i już po zakończeniu prac 
odtworzyć całą infrastrukturę 
tak, że praktycznie nie zostaje 
ślad po naszej ingerencji, a na 

koniec jeszcze geodezyjnie je 
zinwentaryzować – powiedział 
Grzegorz Gruczek. Łatwo sobie 
wyobrazić, że sporo przyszłych 
klientów PWK, mając perspek-
tywę załatwienia całej usługi za 
jednym razem i w jednym miej-
scu, chętnie zdecyduje się  
z tego skorzystać. Poza 
dostarczaniem wody 
i odprowadzaniem 
ścieków PWK może 
się też zająć opero-
waniem istniejącą 
już infrastruktu-
rą wodociągową  
i kanalizacyjną.
 
Będzie to na pewno 
z pożytkiem 

dla samego przedsiębiorstwa, 
mieszkańców Legionowa – bo 
ceny wody i ścieków dalej będą 
utrzymywały się na tym samym 
poziomie, dla nowych klientów, 
którzy otrzymają usługę na 

wysokim poziomie, no  
i w końcu dla śro-

dowiska.  

 RafaM 

Placówka na  
wszelki wypadek
Marzec był pierwszym miesiącem 
funkcjonowania ambulatorium 
chirurgiczno-urazowego  
w Legionowie. W tym czasie z jego 
pomocy skorzystało prawie  
300 mieszkańców powiatu, 
którym jego istnienie bez 
wątpienia wyszło na zdrowie. 
Od 3 marca mieszkańcy powiatu mo-
gą w nagłych wypadkach bezpłatnie 
skorzystać z pomocy medycznej  
w zakresie chirurgii ogólnej oraz ura-
zowo-ortopedycznej. Utworzenie am-
bulatorium to odpowiedź na potrzebę 
zapewnienia mieszkańcom pomocy 
medycznej w czasie, kiedy przychodnie 
już nie pracują. Dotychczas pacjenci, 
którzy doznali urazu, zmuszeni byli go-
dzinami czekać na udzielenie pomocy 
w warszawskich SOR-ach i izbach przy-
jęć. Pierwszy miesiąc funkcjonowania 
ambulatorium potwierdził zasadność 
jego istnienia – do końca marca br.  
pomocy medycznej udzielono tam 
299 pacjentom.

Zakres realizowanych w ambulatorium 
świadczeń obejmuje szycie i opatry-
wanie ran, unieruchamianie złamań 

niewymagających cięć chirurgicznych 
(wraz z diagnostyką obrazową), rozpo-
znawanie stanów zagrożenia życia, kie-
rowanie do szpitala na ostry dyżur peł-
niony w ramach Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego oraz inne drobne zabiegi 
możliwe do wykonania w warunkach 
ambulatorium, z wykorzystaniem wie-
dzy medycznej dyżurującego lekarza 
(np. usuwanie ciał obcych z oczu, nosa, 
czy jamy ustnej). Pacjenci, którym nie 
będzie można udzielić pomocy na miej-
scu, zostaną przewiezieni do szpitala 
transportem medycznym znajdującym 
się na wyposażeniu ambulatorium.

Działalność ambulatorium, zlokali-
zowanego w ZOZ „Legionowo” przy  
ul. Sowińskiego 4, które jest czynne 
wieczorami (w godz. 19-24), w week-
endy i święta (w godz. 8-24), finansuje 
Powiat Legionowski. W związku z tym 
z oferowanych świadczeń bezpłatnie 
mogą skorzystać jedynie mieszkańcy 
powiatu. Pozostali pacjenci mają moż-
liwość uzyskania pomocy odpłatnie, na 
podstawie obowiązującego w ZOZ „Le-
gionowo” cennika usług medycznych. 

 kala

Amerykańscy uczeni dowiedli, że 
wczesne objawy psychopatii moż-
na zaobserwować nawet u 2-let-
niego dziecka. Należy pamiętać, że 
to choroba, która jest przypisana 
dorosłym, niemniej jednak warto 
obserwować swoje dziecko, aby 
dostrzec, czy nie ma ono takich 
skłonności. W psychopatyczny mo-
del wpisują się między innymi takie 
cechy jak agresywność, skłonność 
do znęcania się nad zwierzętami czy 
zastraszania innych (np. rówieśni-
ków), zdolność do patologicznych 
kłamstw. Uwagę rodzica powinno 
zwrócić także dziecko, które jest 
ciągle smutne albo nie ujawnia 
swoich emocji. Bowiem jak twierdzą 
specjaliści, cechą ściśle związaną  
z psychopatią jest brak zdolności do 

odczuwania wyższych emocji. Eks-
perci mogą zidentyfikować bezdusz-
ne i pozbawione emocji dziecko, już 
w wieku 3-4 lat. Jak przekonują, na-
trafiając na płaczliwego rówieśnika, 
normalnie zachowujące się dziecko 
próbuje go pocieszyć lub ucieka. 
Natomiast to, które ma zaburzenia 
emocjonalne, pozostaje w miejscu, 
okazuje apatię i chłód. Trudno uwie-
rzyć, ale naukowcom z King's Col-
lege London udało się zaobserwo-
wać objawy zaburzeń już w okresie 
niemowlęctwa. Jak? Otóż badaniu 
poddano 200 pięciomiesięcznych 
dzieci i śledzono, czy wolą patrzeć na 
ludzką twarz, czy na czerwoną piłkę. 
Te, które faworyzowały piłkę, dwa  
i pół roku później wykazywał bardziej 
bezduszne cechy.  

Warto podkreślić, że na zachowanie 
i osobowość mają wpływ także ce-
chy genetyczne. Nie bez znaczenia 
pozostają czynniki wychowawcze. 
Jeśli więc w rodzinie były zachowania 
agresywne, to dla dzieci są to ewi-
dentne wzorce zachowań. Psycho-
lodzy twierdzą, że w naszym kraju 
wciąż mamy do czynienia z baga-
telizowaniem agresji lub anomalii  
w zachowaniach dziecka. Często 
uważa się, że dziecko „wychowa się” 
samo, a ze swoich dziwnych zacho-
wań wyrośnie. Jednak pozostawie-
nie małego przyszłego psychopaty 
bez pomocy specjalistów może 
przynieść fatalne skutki dla niego 
samego i otoczenia.

 KejT

Moje dziecko  
jest psychopatą!

Dzieci kojarzą się z niewinnymi 
istotami, które nikomu, przynajmniej 
świadomie, nie są w stanie wyrządzić 
krzywdy. A co, jeśli okaże się, że nasz 
brzdąc jest małym psychopatą? 
Sprawdź, jakie cechy u dziecka 
powinny wzbudzić twoje podejrzenia. 
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Ceny nie wzrosną

                     Mając możliwość zwiększenia 
sprzedaży, nie muszę zwiększać stawki za 
wodę i odprowadzanie ścieków. I taka jest 
właśnie strategia zarządu naszej spółki

Grzegorz Gruczek

prezes PWK „Legionowo”

Dobra wiadomość dla klientów legionowskich wodociągów. 
PWK „Legionowo” wysłało do Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego „Wody Polskie”, zajmującego się między innymi 
regulacją cen wody i ścieków, wniosek o zatwierdzenie 
nowej taryfy opłat. I tu właśnie jest zawarta ta dobra 
wiadomość – z wniosku wynika bowiem, że przez  
kolejne trzy lata opłaty będą utrzymywały się  
na tym samym poziomie.



5WYDARZENIAMIEJSCOWA na weekend, tel. 515 267 766, fax 22 774 11 77 CZWARTEK 26 kwietnia 2018

Jeśli chodzi o potrzeby mieszkańców, miejskie instytucje 
powinny dmuchać na zimne. Dobrze to wiedzą w spółce 
KZB, zarządzającej legionowskim lodowiskiem. Dlatego gdy 
dotarły tam głosy głodnych dłuższego ślizgania łyżwiarzy, 
szybko ich posłuchano. Chodzi jednak nie o rozciągnięcie 
czasu pracy obiektu o marne godziny, lecz miesiące. A to już 
mega wyzwanie. 

Szanując jego skalę, w KZB 
wzięto się z nim za bary. – Spół-
ka planuje zadaszenie lodowiska. 
Tego rodzaju zabudowa prze-
dłuży okres korzystania z niego 
i stanie się ono możliwe nie tylko  
w okresie zimowym. Przez na-
stępne miesiące będzie tam bo-
isko wielofunkcyjne z naciskiem 
na piłkę nożną, ponieważ istnieje 
w mieście takie zapotrzebowanie 
– dzieli się dobrą nowiną Irena 
Bogucka, prezes zarządu spółki 
KZB Legionowo.

Wyścig o wykonanie projektu 
wygrała pracownia architekto-
niczna XYZ, znana i uznana nie 

tylko w Legionowie. Mając w port-
folio udane realizacje w mieście, 
postanowiono tam nawiązać do 
tego, co już w nim stoi i cieszy 
oko. Chodzi rzecz jasna o Arenę. 
– Architekturę cechuje przede 
wszystkim ścisłe dopasowanie 
się i dowiązanie do istniejącej hali 
widowiskowej. To piękny obiekt, 
którym szczyci się Legionowo. 
Postanowiliśmy, że ten nowy  
– w postaci nowoczesnej odkrytej 
hali wielofunkcyjnej, będzie sta-
nowił z nią jeden wspólny kom-
pleks – zdradza Dawid Łapiński 
z pracowni architektonicznej 
XYZ. Kompleks, lecz oczywiście 
bez kompleksów wobec innych 

tego typu obiektów w kraju.  
– To będzie rodzaj hybrydy, któ-
ra połączy sporty zimowe i letnie. 
Powstała głównie z myślą o łyż-
wiarzach i będzie już mogła funk-
cjonować od listopada do końca 
marca. Poza tym okresem, czyli 
od późnej wiosny do początku je-
sieni, będzie przeznaczona na gry 
zespołowe, takie jak piłka nożna, 
siatkówka i koszykówka – dodaje 
architekt. 

Gwizdanie na kaprysy aury to 
bodaj największa korzyść, jaką 
dzięki nowej hali odniosą miłośni-
cy sportu i rekreacji. Nie będzie im 
w Legionowie groził komunikat w 
stylu słynnego: „Sorry, taki ma-
my klimat”. Ale młodsza siostra 
Areny ma być „przy okazji” ład-
na oraz funkcjonalna – w środku, 
lecz również na zewnątrz. No i ma 
wysoko mierzyć, bo na taflę lub 
boisko dach będzie spoglądał aż 
z siedmiu metrów. – Dźwigary 

w istniejącej hali są stalowe. My 
postanowiliśmy stworzyć pewien 
klimat, dlatego znajdą się tu dźwi-
gary z drewna klejonego, opiera-
jące się na słupach żelbetowych. 
Słupy z kolei będą przenosiły 
obciążenia na grunt poprzez od-
powiednio zaprojektowane stopy 
fundamentowe. A całość będzie 
obłożona blachą aluminiową 
w kolorze tytan cynku. Boczne 
przegrody – blokujące dopływ 
śniegu, słońca i wiatru, zostaną 
wykonane z aluminiowych ża-
luzji. Cała hala, jako program 
użytkowy, posiada wypożyczalnię 
łyżew, szatnię, część socjalną, to-
alety, część magazynową, a także 
część techniczną razem z trybu-
nami – wylicza Dawid Łapiński. 

Nic dodać, nic ująć – tylko brać się 
do dzieła. Ale inwestycyjna bran-
ża to nie łyżwiarstwo figurowe  
– tu za podskakiwanie, zwłasz-
cza procedurom, punktów nie 

dają. Dlatego wszystko należy 
wykonać w stosownej kolejno-
ści. Lepiej tak, niż się później na 
czymś poślizgnąć. – Na podsta-
wie tego projektu otrzymaliśmy 
już ze starostwa pozwolenie na 
budowę. W ubiegłym tygodniu 
ogłosiliśmy przetarg na realizację 
tej inwestycji i mamy nadzieję, że 
szybko uda się doprowadzić ją do 
szczęśliwego finału – zapowiada 
prezes Irena Bogucka. 

Zatem teraz pałeczka w rękach 
i chęciach potencjalnych wy-
konawców. Plany są ambitne: 
zakończenie inwestycji w paź-
dzierniku, zaś w kolejnym mie-
siącu uruchomienie lodowiska. 
Po raz pierwszy w KZB nie będą 
musieli czekać, aż zima zgotuje 
mu chłodne przyjęcie. 

 Waldek Siwczyński 

Inwestycja na chłodno

Lekarstwo 
prosto  
z kranu
Ciało człowieka składa się w 70 proc. z wody. Utrata tylko 20 proc. wody 
prowadzi do ciężkiego odwodnienia, a następnie śmierci. Zawartość 
wody w organizmie jest zmienna – ze względu na wiek, jak i jakość 
spożywanych pokarmów. Woda jest niezbędna do prawidłowego 
funkcjonowania komórek, bo stwarza warunki do wszelkich reakcji 
biochemicznych, transportuje substancje odżywcze oraz reguluje 
temperaturę ciała. Zapytaliśmy Prezesa Zarządu PWK „Legionowo”,  
jakie korzyści płyną z codziennego spożywania wody. 
– Naszym marzeniem jest, aby w Le-
gionowie mieszkańcy spożywali wodę, 
najlepiej tę z kranu. Jak dowodzą licz-
ne badania, korzyści ze spożywania 
wody są niezaprzeczalne. Oprócz tak 
oczywistych zalet spożywania wody jak 
gaszenie pragnienia czy poprawa kon-
centracji, woda posiada bezcenny wpływ 
na nasze zdrowie. Systematyczne spoży-
wanie wody zapobiega chorobom serca 
i nerek, nadaje skórze zdrowy wygląd, 
usuwa toksyny z organizmu. Bardzo czę-
sto dolegliwości objawiające się bólami 
głowy lub brzucha, słabym samopoczu-
ciem, wysuszoną skórą spowodowane 
są brakiem spożywania odpowiedniej 
ilości wody – podkreśla prezes Grzegorz 
Gruczek. 

Jak dowodzą badania naukowe, regu-
larne picie wody zapobiega bólom gło-
wy. Dzieje się tak dlatego, że właści-

we nawodnienie gwarantuje sprawne 
mikrokrążenie w małych naczyniach 
krwionośnych w mózgu i odpowiednie 
jego odżywianie. Aby organizm mógł 
optymalnie funkcjonować, musi być na-
wodniony i mieć stały dostęp do energii, 
a do tego potrzebuje odpowiedniej ilości 
wody. Ponadto spożywanie odpowied-
niej ilości wody pomaga nerkom spraw-
nie pozbywać się wszystkich zbędnych 
produktów przemiany materii. Odpo-
wiednie „płukanie” nerek i całego układu 
moczowego zapobiega tworzeniu się 
kamieni, jak również ogranicza rozwój 
bakterii, a tym samym chroni przed in-
fekcjami. – Namawiam wszystkich legio-
nowian do spożywania dobrej i zdrowej 
wody, która jest niezbędna w realizacji 
zdrowego trybu życia. Zadbajmy o wła-
sne zdrowie! – radzi Grzegorz Gruczek.

 Watermen

– Jako stowarzyszenie chcemy 
powrócić do czasów, kiedy 
sąsiedzi spędzali czas razem. 
Potańcówki mają służyć 
wspólnej zabawie oraz integracji 
mieszkańców: i tych starszych, 
i tych młodszych – mówił radny 
Adam Krzyżanowski. W niedzielę 
(22 kwietnia) przed Kauflandem 
w Jabłonnie odbyła się pierwsza 
jabłonowska Potańcówka 
Sąsiedzka.

Na imprezie zorganizowanej przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy 
Jabłonna bawiło się łącznie około 
tysiąca osób. Tego dnia największą 
furorę robiły atrakcje dla dzieci: 
dmuchaniec, karuzela, czy zabawy 
z animatorami. Były także występy 
artystyczne. Nikola Rosa zagrała 
wspaniały koncert na skrzypcach, 
natomiast Brothers Dance Studio 
zaprezentowało specjalnie przygo-
towany układ taneczny. Przez cały 

piknik płynęły z głośników najwięk-
sze hity muzyczne serwowane przez 
DJ-a. Mieszkańcy chętnie korzystali 
ze stanowisk gastronomicznych, jak 
i stoisk wystawionych przez partne-
rów i sponsorów imprezy. Nie zabra-
kło także losowania nagród.
 
Ciekawą inicjatywą było zorga-
nizowanie stoiska „Zaprojektuj  
z nami gminę Jabłonna”. Stowarzy-
szenie przeprowadziło konsultacje 
z mieszkań-
cami, prosząc  
o wypełnienie 
anonimowych 
ankiet odnośnie 
potrzeb związa-
nych z ich miej-
scowościami. 
Jak przyznają 
przedstawiciele 
organizacji, an-
kiety cieszyły się 
sporym zainte-
resowaniem. 

 
W trakcie pikniku radny Krzyża-
nowski wspomniał o wydarze-
niach, które miały miejsce tuż 
przed weekendem, a które mo-
gły zaważyć na losach imprezy.  
– W ostatni piątek pewna grupa 
osób, którą możemy spotkać 
w sumie niedaleko stąd, pró-
bowała nie dopuścić do tego, 
żeby dzisiejsza potańcówka się 
odbyła. Na szczęście dzięki de-
terminacji wielu osób udało się 
udaremnić te zamiary – mówił 

radny Krzyżanowski. Przy organi-
zacji potańcówki pomogli przede 
wszystkim mieszkańcy Jabłonny: 
Robert Czerniak, Damian Ściseł  
i Mirosław Urbański. Radny podzię-
kował także marketowi Kaufland za 
udostępnienie placu pod piknik i do-
dał, że ma nadzieję, że za jakiś czas 
w tym samym miejscu odbędzie się 
jeszcze większa impreza.
 
Kolejna Potańcówką Sąsiedzka, połą-
czona z piknikiem dla najmłodszych 
mieszkańców gminy Jabłonna, odbę-
dzie się już w maju w Chotomowie.

 Daniel Szablewski
 www.JablonnaDlaMieszkancow.pl 

Sąsiedzi ruszyli w tany!
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Sierść, pióra, czyli co  
się kryje... w chlebie?

Jak pokazują badania przepro-
wadzane na konsumentach, 
zdecydowana większość z nas 
przy zakupie chleba kieruje się 
jego kolorem i zapachem. Wypie-
czona, lśniąca skórka, a przy tym 
miękki środek i obłędny aromat  
– to wszystko powoduje, że ro-
bimy się głodni i mamy ochotę 
schrupać taki, często jeszcze 
cieplutki bochenek. Niestety, wy-
mienione cechy rzadko idą w pa-
rze z wartością odżywczą pieczy-
wa, szczególnie tego pieczonego 
na miejscu, które możemy nabyć 
w popularnych dyskontach.  
A skład? Kogo by on interesował, 
w końcu wszystko co spożywa-
my jest dalekie od naturalności. 
Ba, nawet powietrze, którym 
oddychamy, nas truje. Jednak 
do sprawdzania zawartości pie-
czywa powinien skłonić fakt, 
że po jego spożyciu grożą nam 
wzdęcia, mdłości, czy problemy 
z koncentracją. Mało? A co, jeśli 
dodamy, że pyszny chlebek może 
zawierać sierść lub ptasie pióra? 

Rozłóżmy więc nasz bochenek na 
czynniki pierwsze...

Idealny chleb

Jak odgadnąć, czy chleb jest 
zdrowy? To bardzo proste, nie 
trzeba tutaj żadnej wiedzy z za-
kresu biochemii. Jeśli czytamy 
jego skład, warto pokierować 
się zasadą: im mniej, tym le-
piej. Jak twierdzą specjaliści, 
tak naprawdę pieczywo powin-
no składać się z kilku prostych 
składników. Do jego produkcji 
wystarczą mąka, woda, zakwas 
i sól. Oczywiście nie zaszkodzą 
mu takie dodatki, jak ziarna, 
siemię lniane, czy chociażby 
czarnuszka. Niestety, patrząc na 
etykiety chlebów na sklepowych 
półkach daleko im do ideału  
i naturalności, a bliżej do tablicy 
Mendelejewa. Jeśli nie mamy 
możliwości sprawdzenia skła-
du, zwróćmy uwagę na to, czy 
chleb jest ciężki i dość twardy. Te 
ulepszane sprawiają zazwyczaj 

wrażenie „nadmuchanych”, są 
lekkie i łatwo się kruszą, a także 
szybko pleśnieją.

„Fit”, „bio”, „bez 
konserwantów”

W dzisiejszym świecie, kupując 
cokolwiek, musimy kierować 
się własną wiedzą, a nie tym,  
o czym zapewnia nas producent. 
Niestety, wiele firm, chcąc sprze-
dać swój produkt, oszukuje nas 
na dziesiątki sposobów. W przy-
padku chleba wystarczy czasem 
ciemny kolor ziarna, a do tego 
etykieta z napisem „Fitness”czy 
„Bez konserwantów”, aby tra-
fić do koszyka nieświadomego 
konsumenta. Tymczasem czę-
sto okazuje się, że w jego skła-
dzie nie ma wartościowej mąki, 
zaś kolor gwarantuje wyłącznie 
dodatek karmelu, czyli kupu-
jemy „zdrowy” ciemny chleb, 
a tak naprawdę spożywamy 
pszenne pieczywo z dodatkową 
porcją cukru, co tylko podbija je-

go kaloryczność oraz 
indeks glikemiczny. 
Brak konserwantów? 
To też żadna wartość, 
bowiem każdy natu-
ralny chleb nie musi 
ich zawierać. Za to  
z pewnością dosta-
jemy komplet polep-
szaczy...
 
Mąka mące nierówna

Warto wiedzieć, że im mąka ma 
wyższy numer, tym jest zdrow-
sza. Najlepsze są graham (typ 
1850), razowa (typ 2000) i z peł-
nego przemiału (typ 3000). Naj-
mniej wartościowa jest pszenna: 
tortowa (typ 450), poznańska 
(typ 550), luksusowa (typ 550). 
Oczywiście nie dla każdego te-
go typu pieczywo będzie odpo-
wiednie. Osoby o delikatnych 
żołądkach mogą mieć problem 
z trawieniem chleba pełoziarni-
stego czy żytniego. Warto wtedy 
zadbać, by chleb nie zawierał po 

prostu żadnych zbędnych dodat-
ków. W końcu nawet biały, ale 
naturalny będzie lepszy od tego, 
który tylko udaje razowy.

Zagadkowa L-cysteina  
(E920)

Sama L-cysteina to tak napraw-
dę nic sztucznego. Jest to ami-
nokwas, który w organizmie 
pełni wiele różnych funkcji, a do 
najważniejszych należą budo-
wanie silnego przeciwutleniacza 
glutationu oraz białka włosów, 
paznokci i skóry – keratyny. No 
właśnie, włosów, więc co ten 
aminokwas robi w chlebie? Cy-
steina sprawia, że ciasto jest roz-
ciągliwe i nie rozpada się. Może 

więc być bardzo pomocna dla 
każdego piekarza. Brzmi świet-
nie, w końcu mamy jakiś natural-
ny dodatek. Niestety, jak zwykle 
diabeł tkwi w szczegółach. Naj-
tańszym sposobem na jej po-
zyskanie jest spalanie włosów.  
W Chinach wykorzystuje się 
do tego te ludzkie. W Polsce  
i wszystkich krajach Unii Euro-
pejskiej takie praktyki są zaka-
zane. Niemniej jednak cysteinę 
w naszym kraju pozyskuje się  
z pochodnych piór lub szczeciny. 
Gdzie z pewnością znajdziemy 
taki dodatek? W pieczywie wcze-
śniej zamrożonym, które jest wy-
piekane na miejscu w sklepach. 

 KejT

Chlebowa ściągawka – na co musisz uważać:

• E322 - lecytyny, E330 – kwas cytrynowy, E471 – mono-  

i diglicerydy kwasów tłuszczowych, zakwaszacze i ulepszacze. 

• E468 - guma celulozowa – stabilizator – może powodować 

bóle brzucha, wzdęcia i biegunki. Podejrzewana o działanie 

rakotwórcze. 
• E412 - guma g,uar – substancja zagęszczająca – uważana  

za bezpieczną, ale może powodować wzdęcia. 

• Mąka sojowa - tzw. naturalny ulepszacz. Dzięki niej piekarz 

może dodać więcej wody do mąki i tym samym zwiększyć 

objętość i miękkość bochenka. 

• Chleby w opakowaniach foliowych zazwyczaj zawierają 

konserwanty.
• Karmel - producenci farbują nim chleb, który potem udaje razowy.

• glukoza 
• syrop glukozowo-fruktozowy
• Oleje, tłuszcz palmowy – nośniki smaku, które podbijają 

kaloryczność, dodatkowo tłuszcz palmowy może wpływać  

na podwyższenie cholesterolu w organizmie.

• Pieczywo tostowe jest zazwyczaj pełne ulepszaczy  
i konserwantów. Tosty z takiego chleba to słaby pomysł  

na śniadanie, szczególnie dla dzieci.

• Pieczywo bezglutenowe z marketowych półek zawiera 

konserwanty i szereg chemicznych dodatków. Nawet jeśli 

masz celiakię lub nadwrażliwość na gluten, nie sięgaj po nie. 

Lepiej po prostu zrezygnować z chleba lub upiec własny.

O tym, że biały chleb i kajzerki są niezdrowe, wiedzą już 
chyba nawet dzieci. Jednak niewielu z nas zdaje sobie 
sprawę, że nie kolor i zawartość ziaren są gwarantem 
jakości i wartości odżywczych pieczywa. A już na pewno 
nieliczni wiedzą, że możemy w nim znaleźć nawet... sierść. 
Sprawdź, czy naprawdę wiesz, co jesz.

– Cena jest nie rynkowa. W nor-
malnym sklepie za takie urządzenie 
zapłacimy około 150 - 180 złotych  
i są one do nabycia w wielu marke-
tach budowlanych. Jeśli ktoś więc 
czuje potrzebę ich kupna, może to 
bez problemu tam zrobić. Tymcza-

sem ci panowie, którzy chodzą po 
blokach, oferują tego typu czujniki za 
przeszło tysiąc złotych. Dają przy tym 
możliwość rozłożenia płatności na ra-
ty – informuje Monika Osińska-Gołaś, 
kierownik administracji osiedla Sobie-
skiego. Druga sprawa jest taka, że 
przy tego typu próbach naciągnięcia 
mieszkańców, obrotni handlowcy 
powołują się na współpracę z SMLW.  
– Jak zwykle pracownicy tej nieznanej 
nam z nazwy firmy deklarują, że spół-
dzielnia dokłada część tych pieniędzy 
i dlatego to jest tak korzystna oferta 
– dodaje kierowniczka.
 
Jedna z mieszkanek osiedla Sobie-

skiego już została w ten sposób 
naciągnięta. Kobieta kupiła 

czujnik i zapłaciła za niego pierwszą 
ratę w wysokości 300 złotych. Nie 
otrzymała przy tym żadnego pokwi-
towania, gwarancji lub umowy. Dlate-
go też administracja po raz kolejny ape-
luje o ostrożność i rozwagę. – Prośba 
do mieszkańców, szczególnie tych star-
szych: nie rozmawiajmy w ogóle z taki-
mi osobami, które pojawiają się znikąd 
i oferują towary w okazyjnej cenie lub 
jakieś badania czy przegląd. Przypomi-
nam, że wszelkie przeglądy i kontrole 
są wykonywane bez ponoszenia żad-
nych dodatkowych kosztów przez loka-
torów – przestrzega Monika Osińska-
-Gołaś. A jeśli spółdzielnia takie prace 
planuje, to mieszkańcy są zawsze  
o tym informowani poprzez ogłosze-
nia wywieszane na klatkach schodo-

wych. Tak 
więc bądź-
my czujni! 
Nie tylko 
na czujniki. 

 Elph 

Zdrowie dziecka jest najważniejsze dla każdego rodzica. W przedszkolach 
„Wesołe Sówki", zarządzanych przez spółkę KZB Legionowo, doskonale 
zdają sobie z tego faktu sprawę. Stąd oprócz ruchu i racjonalnego 
odżywiania ich podopiecznym zapewniono także zdrowszą atmosferę. 
W zeszły czwartek w obu sówkowych placówkach zamontowano 
oczyszczacze powietrza.

Urządzenia mają nie tylko za zadanie 
usuwać smog, ale przede wszystkim 
pobierać z powietrza różnego rodzaju 
grzyby, bakterie, wirusy oraz roztocza. 
– Myślę, że dbałość o zdrowie dzieci 
przez przedszkole i przez rodziców 
przynosi efekty, dlatego cieszymy się, 
że KZB Legionowo zakupiło nam te 
oczyszczacze. Myślę, że będą one nam 
służyły i podnosiły jakość zdrowia na-
szych przedszkolaków – uważa 
dyrektor przedszkola „Wesołe 
Sówki” Grażyna Rzewuska. 

Chyba nikt nie zaprzeczy, że  
w dzisiejszych czasach, kiedy po-
wietrze, którym oddychamy, cza-
sem jest wręcz szkodliwe, tego 
typu inwestycja była potrzebna. 
Tym bardziej, że jak się okazu-

je, oczyszczacze nie generują dużych 
kosztów i są łatwe w obsłudze. – Wy-
starczy tylko co półtora roku wymieniać 
filtry. Montaż i obsługa techniczna są 
bardzo proste. To pierwsze urządzenia, 
które montujemy w Legionowie, ale 
projekt jest rozwojowy, więc zapewne 
będziemy gościć tutaj częściej – infor-
muje Rafał Rosiak z firmy Raf-Bud.  
 KG

Czujnik z przekrętem
I znów starsi mieszkańcy spółdzielczych osiedli muszą mieć się na baczności.  

W zeszłym tygodniu na osiedlu Sobieskiego pojawiły się osoby próbujące zarobić  
na ich łatwowierności. Tym razem oferując seniorom zakup czujnika gazu i czadu. 

Oczywiście po „okazyjnej” cenie.

                     Nie rozmawiajmy z osobami,  
które pojawiają się znikąd i oferują 

towary w okazyjnej cenie lub jakieś 
badania czy przegląd

kierownik administracji osiedla Sobieskiego 

Monika Osińska-Gołaś

Sówki na czysto
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Jakie są przyczyny pana rezygna-
cji z kierowania legionowskim 
ośrodkiem Caritas?

Taka decyzja jest trudna po tylu latach, 
ale niestety człowiek się postarzał.  
To ciężka praca, byłem tam właściwie  
24 godziny na dobę, przez 18 lat ciągle 
w pracy. W 2014 roku przeszedłem udar, 
teraz zaczęło dokuczać mi serce, prze-
puklina kręgowa dała znać o sobie... No 
i nie za bardzo zacząłem dogadywać się 
z obecnym dyrektorem Caritas. Mamy 
troszkę inne punkty widzenia: ja bar-
dziej pełniłem misję niż cokolwiek inne-
go. I w końcu byłem zmuszony podjąć 
decyzję o zmianie pracy. Ale to nie zna-
czy, że gdzieś odchodzę, że mnie już nie 
będzie. Wręcz przeciwnie, chcę nadal 
działać w Legionowie i dalej będę starał 
się pomagać potrzebującym ludziom, 
tyle że w formie jakiejś własnej fundacji. 
Dokąd będę miał siły, chcę być aktywny. 
Myślę, że moja wiedza i doświadczenie 
z czasem przydadzą się młodemu po-
koleniu, które przecież zaraz wejdzie na 
nasze miejsce. Trzeba mu to przekazać 
i będę starał się to robić. Ważne, że we-
wnętrznie czuję, że jestem dalej tym 
ludziom potrzebny, i to mnie cieszy. Na 
pewno nie będę szczędził sił, żeby ich 
oczekiwaniom sprostać.   

A jak byli już podopieczni przyjęli 
informację o pana decyzji?

Reakcje były różnorodne. Część się 
wyprowadziła, część sobie tego nie wy-
obraża, do niektórych jeszcze w ogóle 
to nie dotarło. Niestety część zaczęła też 
nadużywać alkoholu. Jeden powiedział 
mi: „Tato odszedł, co z nami będzie?”. 
Odpowiedziałem: „Ja tylko zmieniłem 
adres zamieszkania i dalej jestem dla 
was dostępny. Jeżeli będziecie mieli taką 
potrzebę, zawsze możecie do mnie za-
dzwonić lub przyjść. Na pewno nigdy ni-
kogo nie zostawię bez pomocy”. Ale to są 
pierwsze dni i tygodnie, zobaczymy, co 
czas przyniesie. Ja też potrzebuję chwilę 
odpocząć. Dla mnie najważniejsza była 

decyzja o tym, że jednak nie poddaję 
się, że wracam. Tak jak powiedziałem 
radnym, teraz ja na początku potrzebu-
ję pomocy i oni ze zrozumieniem przyjęli 
mój apel. Myślę, że pan prezydent też mi 
pomoże, a na pewno nadal będę robił  
w Legionowie dobrą robotę, dla miasta, 
dla ludzi. I będę potrzebny. 
  
W jakiej kondycji zostawił pan 
prowadzoną przez siebie pla-
cówkę?

Zeszły rok był w stu procentach rozli-
czony, zostawiłem dość dużo majątku, 
który udało mi się zgromadzić – wiele 
jedzenia, pościeli, jakieś narzędzia. Je-
sienią wyremontowaliśmy schronisko 
na 38-40 miejsc. To, co zastałem, a to, 
co jest teraz, to niebo a ziemia. Nie mam 
sobie nic do zarzucenia. Natomiast sam 
to dźwigałem. Nie jest chyba tajemnicą, 
że od 10 lat Caritas niekoniecznie po-
maga, więc całe prowadzenie placówki 
przez te lata było tylko i wyłącznie na 
mojej głowie. Musiałem zarobić pie-
niądze, żeby mieć własne środki i parę 
innych rzeczy. To nie było łatwe.

Na koniec pytanie dla podopiecz-
nych legionowskiego Caritas klu-
czowe: kto pana zastąpił?

Pani Ewa Ferenc, pracownik socjalny. 
Nic więcej nie wiem. Przekazałem jej 
to, co zdążyłem, ona więcej nie chcia-
ła: żadnej mojej wiedzy, żadnych 
doświadczeń. 
Ona wie le-
piej, więc 
życzę jej 
powodze-
nia.        

Jak to często przy okazji pożegnań by-
wa, nie obyło się bez wspomnień. W roli 
skarbnicy miejskich dziejów wystąpiła na 
mównicy sekretarz miasta. – Pan Marek 
Niewiadomski przyjechał do Legionowa 
1 września 1999 roku z dyrektorem 
Caritas, księdzem Krzysztofem Ukleją, 
z takim zamiarem, że będzie pracował 
w naszej noclegowni w charakterze 
kierownika przez okres trzech miesię-
cy. Te trzy miesiące przedłużyły się do  
18 lat – powiedziała Danuta Szczepanik. 
Najpierw na Kozłówce działała tylko noc-
legownia dla mężczyzn. Ale już w 2002 
roku z inicjatywy kierownika powstało 
tam Centrum Charytatywno-Opiekuń-
cze Caritas. Trzy lata później własnymi 
siłami bezdomni zbudowali prowizo-
ryczną, lecz trwałą jadłodajnię. Pojawiło 
się też Centrum Integracji Społecznej. 
Krótko mówiąc, działo się, a szef ośrodka 
nikomu nie odmawiał pomocy. A trzeba 
pamiętać, że większość jego pensjona-
riuszy to ludzie wiekowi, niepełnospraw-
ni, często wymagający wszechstronnej 
opieki lekarskiej. – Ale nie kierowaliśmy 
ich do Ośrodka Pomocy Społecznej, po-
nieważ pan Marek tak poprowadził pla-
cówkę, że podopieczni mieli zapewnione 
i wyżywienie, mieszkanie, odzież i lecze-
nie. Prowadzona była również świetlica 
środowiskowa dla dzieci z tego osiedla 

– dodała pani sekretarz, która wyrażając 
wdzięczność za długoletnią współpra-
cę, podziękowała też w imieniu miasta 
zastępczyni Marka Niewiadomskiego,  
Annie Piotrowskiej-Janus.  

Jakby tego było mało, Kozłówka wzbo-
gaciła się o Ośrodek Interwencji Kryzyso-
wej oraz sześć mieszkań kontraktowych. 
Są jednak rzeczy, których 62-letni pan 
Marek zrobić nie zdążył. – Ale jestem 
dumny z tego, że coś z tej placówki 
zrobiłem; że z tym wagonów – a wiele 
osób się wtedy ze mnie śmiało – zrobi-
łem budynek, jadłodajnię, która służyła 
i dzieciom, i najbiedniejszym w mieście. 
I ona funkcjonuje do dzisiaj w sposób 
znakomity. Zrobiłem też mieszkania 
dla bezdomnych, a to że później ci nade 
mną, z Kawęczyńskiej, nie potrafili te-
go uruchomić w sensie prawnym, no to 
przepraszam bardzo – sam wszystkiego 
zrobić nie mogłem. Próbowałem takich 
inicjatyw, jak CIS, jak spółdzielnia socjal-
na. To było moje marzenie. Pokazałem, 
że mogliśmy wyprodukować w 2007  
roku 1,4 mln świec – przypomniał Marek 
Niewiadomski. 

Gdy pracę człowiek traktuje jak misję, 
właściwie nigdy – przynajmniej men-
talnie – z niej nie wychodzi. Prędzej czy 

później musi to odbić się na zdrowiu. 
– Ja już z czasem byłem coraz bardziej 
zmęczony. Nie jest tajemnicą, że od 
2010 roku, gdy zabrakło księdza Uklei, 
musiałem sam tą placówkę dźwigać na 
swoich barach. Stąd ta Akademia Bez-
domnych. A „biedny” Caritas nie mógł 
mi od 2010 roku dać umowy o pracę, 
chociażby pół etatu. Ponoć działałem 
nielegalnie, ale trudno. Zapewniałem 
tym samym środki własne i rozliczy-
łem każdą dotację – dodał honorowy 
gość sesji. 

Dobroczynną aktywność pana Marka 
Roman Smogorzewski obserwował od 
początku. Jeszcze nie jako prezydent, 
ale już człowiek zajmujący się działal-
nością publiczną. –Doskonale pamię-
tam, jak podziwiałem, czasami nie wie-
rzyłem, że te rzeczy, których się pan 
podejmował: bez pieniędzy, bez całego 
zaplecza administracyjnego, mogły się 
udawać. I dzięki pana wierze, dzięki pa-
na zaangażowaniu, oddaniu i miłości 
do bliźniego one się udawały – mówił 
do byłego już kierownika placówki na 
Kozłówce szef ratusza. 

Wiele wskazuje na to, że o dziele Mar-
ka Niewiadomskiego nie trzeba mówić 
w czasie przeszłym. Wręcz przeciwnie. 
I to radni, jako jedni z pierwszych, pozna-
li jego plany. –Wczoraj zacząłem sobie 
pisać na kartce rzeczy, których jeszcze 
nie zrobiłem. I podjąłem decyzję, że  
– mając jakieś tam oszczędności – prze-
znaczę je na fundację, którą zakładam 
tuż po świętach. Bardzo bym państwa 

prosił, jeżeli możecie, pomóżcie mi wy-
startować. Będę pomocny dla miasta 
– mam doświadczenie i wiedzę, Mam 
nadzieję, że tym sobie życie uratuję, jak 
będę mógł jeszcze pracować dla miasta 
i jego mieszkańców. Myślę, że jeszcze 
nieraz się spotkamy – zakończył Ma-

rek Niewiadomski. Mówiąc po części  
w imieniu radnych, prezydent zapewnił, 
że dopóki pełni swój urząd, będzie go 
wspierał. Okazji ku temu powinno być 
pod dostatkiem.  
 
 Waldek Siwczyński 

Chcę nadal działać  
w Legionowie

Początek marcowej sesji miejscy radni mieli raczej smutny. W rezygnacji 
Marka Niewiadomskiego z kierowania legionowską placówką Caritas 
trudno bowiem znaleźć dobre strony. Chcąc nie chcąc, samorządowcy 
musieli go jednak godnie pożegnać. Nie wiedząc, że właściwie od razu 
będą mogli... zaliczyć powitanie. Z pomagania ludziom pan Marek 
rezygnować bowiem ani myśli. 

Z Markiem Niewiadomskim, lokalną legendą działalności społecznej 
i byłym kierownikiem legionowskiego ośrodka Caritas, rozmawiał 
Waldek Siwczyński.

Pan Marek idzie na swoje

Zasadzili się na sadzonki

– Rok temu, na skutek prawa Szysz-
ki, zniknęło z Legionowa kilka tysięcy 
drzew. Staramy się tę stratę uzupełnić, 
bo chcemy, żeby nasze miasto było 
zielone. Mamy już pszczoły na ratuszu,  
a niektórzy nasi mieszkańcy je również 
sami hodują. Dlatego wśród drzew, któ-
re dzisiaj rozdajemy, mamy między in-
nymi lipy – powiedział Roman Smogo-
rzewski, prezydent Legionowa. Ale też 
sosny, brzozy, wierzby, derenie jadalne  
i klony. Z kwiatów można było dostać 
np. bratki, aksamitki, pierwiosnki, 
stokrotki i niezapominajki, a z ziół: ba-
zylię, oregano, majeranek, tymianek, 
czy miętę. – Myślę, że to bardzo fajna 

idea. Kolejka i liczba ludzi świadczą  
o tym, że to jest potrzebne. To są moim 
zdaniem bardzo dobrze zainwestowane 
pieniądze. Dodajmy, że wcale nieduże 
w stosunku do efektu. Jeżeli tysiące lip, 
brzóz i kwiatów będzie rosło na terenie 
Legionowa, to miasto po pierwsze, bę-
dzie miało czyste powietrze, a po dru-
gie, będzie ładniej wyglądało. Ludzie są 
z tego zadowoleni, tak więc na pewno 
będziemy to kontynuowali i kupowali 
jeszcze więcej roślin – dodał prezydent.
 
Jedno jest pewne: zieleń przekazana 
w piątek mieszkańcom Legionowa na 
pewno się nie zmarnuje. – Sadzone to 

będzie na balkonie i będzie go upięk-
szało. Jednocześnie też będzie tu coś 
dla zdrowia, bo mam miętę i oregano 
– powiedziała Bożena Piętka, mieszkan-
ka Legionowa. – Mamy przed oknem 
skalniak i chcę tam posadzić wierzbę 
płaczącą. Może się też uda załatwić 
tam jakąś ławeczkę i będzie to dobre 
miejsce dla starszych osób – dodała Zo-
fia Rostkowska, członkini Rady Osiedla 
Jagiellońska. 
 
Następny Festiwal Zieleni za rok. Pew-
nie znowu w kwietniu. 
 
 RafaM

Kwiaty, drzewa, krzewy i zioła - wszystko to w ramach kolejnego 
legionowskiego Festiwalu Zieleni w zeszły piątek (20 kwietnia) 
bezpłatnie trafiło do mieszkańców Legionowa. Akcja jak co roku 
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Aby otrzymać porcję 
zieleni, trzeba było odstać swoje w wielometrowym „ogonku”.
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DAM PRACĘ
 ■ Blacharz-dekarz, pomocnik  
606 457 915
 ■ Zatrudnię ekspedientkę  
z doświadczeniem do sklepu  
mięsnego w Serocku.  
Tel. 780-043-158

NIERUCHOMOŚCI  
WYNAJMĘ
 ■ Mieszkanie do wynajęcia  
509 048 137
 ■ Mieszkanie kawalerka  
606 188 083

SPRZEDAM
 ■ M5 63,5m2 Os.Jag.Centrum  
505 349 430  
 ■ Sprzedam kompresor, wiertarkę 
stołową, stół traserski, drabinę 
rozsuwaną, odśnieżarkę 
elektryczną w bardzo dobrym 
stanie tel 660 811 846
 ■ Sprzedam pawilon hand.-usług. 
51m2 Tarchomin 885 271 112
 ■ Wyprzedaż mebli w bardzo 
dobrym stanie cena okazjonalna 
660 811 846

USŁUGI
 ■ Budowa domów, ocieplenia, 
remonty, wykończenia pod klucz, 
ogrodzenia. Osobiście i solidnie 
724 291 429
 ■ Cyklinowanie, układanie  
507 603 653
 ■ Hydraulik Naprawy Awarie 
Remonty 692 827 915
 ■ Komputer- laptop- dojazd  
513 820 998 
 ■ Malowanie-tapetowanie-remonty 
- osobiście, solidnie –  
694-065-757 
 ■ Wszystko ze szkła, lustra, 
kabiny, grafika na szkle, naprawy 
domowe, hydraulika, meble na 
wymiar, solidnie, uczciwie  
513-256-043

• przeglądy rejestracyjne •
• naprawy główne i bieżące •

• serwis klimatyzacji •
Legionowo Przystanek

ul. Jagiellońska 88
tel. 22 793 01 79

O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Legionowskiego
z dnia 18 kwietnia 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.), zgodnie z art. 11f ust. 3 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,  ż e 
na  wniosek  Wójta  Gminy  Wieliszew,  z   siedzibą  w   Wieliszewie,  przy   ul. Modlińskiej  1,   
z dnia 28 grudnia 2018 r.,  została wydana w dniu 18 kwietnia 2018 r. decyzja nr 537/18 (znak 
sprawy WA.6740.2056.2017.AB3) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej 
na rozbudowie ulicy bez nazwy wraz z budową chodników, przebudową i budową zjazdów, 
budową odwodnienia i kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego, 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: 
1272/1 (1272/3, 1272/4, 1272/5), 747/9 (747/10, 747/11), 767/5 w obrębie nr 16 Wieliszew, 
gmina Wieliszew. 
 W związku z powyższym zawiadamia się, iż z treścią w/w decyzji strony postępowania   
mogą   zapoznać  się  w  Wydziale  Architektury  w  Starostwie   Powiatowym w Legionowie 
(Legionowo, ul. gen. Władysława 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 8.00 do 12.00).
 Zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dnia od daty publicznego 
ogłoszenia.
 Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za 
pośrednictwem Starosty Legionowskiego, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

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

BOL-MAR
dorabianie kluczy,  

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

zamków  
Targ Miejski Legionowo

Centrum Komunikacyjne
(nowy punkt)

517 582 537 
www.bolmar.eu

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

sprzątanie po budowach, remontach, 
zakładach produkcyjnych, halach,  

magazynach, garażach, 
specjalistyczne sprzątanie  

obiektów medycznych, powierzchni 
biurowych, mycie okien,  

serwis nocny i dzienny.
Tel.  510 123 960

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

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

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

ZABIEGI NA CIAŁO:
- ujędrniające

- wyszczuplające
- antycellulitowe

- liposukcja ultradźwiękowa
- fale radiowe

- mezoterapia bezigłowa i mikroigłowa
- elektrostymulacja

- pelingi
- body detox

- parafina dłoni
- świecowanie uszu

MASAŻE:
- masaż klasyczny
- masaż leczniczy
- masaż tybetański 

  (masaż dla osób, które mają problemy z kręgosłupem)

- masaż japoński 
  (odmładzający masaż szyi i dekoltu)

- masaż indyjski głowy (masaż na stres)

- masaż gorącymi kamieniami
- masaż muszlami lava

- masaż ziołowymi stemplami
- masaż aromatyczną świecą

- masaż podciśnieniowy
- masaż bambusowy

- masaż bańką chińską
  (przebój wśród zabiegów do walki z cellulitem)

- roll masaż
Sprzedaż kosmetyków
i suplementów diety

BIOMAX
GABINET

KOSMETYCZNY I MASAŻU
MEDYCYNA ESTETYCZNA

 tel. 502-053-399

BIOMAX

ROMEK (ur.2013 )   
jest miłym i pogodnym pieskiem. 
Jest bardzo kontaktowy,  
na widok człowieka cieszy się 
ogromnie i od razu podchodzi, 
macha ogonem i nawet skacze, 
bardzo doprasza się o uwagę. 
Lubi być głaskany po karku, 
pokazuje też brzuch do drapania. 
Jest psem wesołym i zawsze 
chętnym do wyjścia na spacer, 
chodzenie na smyczy nie sprawia 
mu problemu. Romek świetnie 
dogaduje się z koleżanką  
z boksu. Ten śliczny, delikatny 
piesek zasługuje na drugą szansę 
od losu. Chce poznać ludzi, 
którzy odmienią jego życie  
i podarują wspaniały dom.  

TEL. 795 845 242 
Schronisko w Nowym Dworze 
Mazowieckim Fundacja 
Przyjaciele Braci Mniejszych

●•• Zwierzaki do adopcji

MOLLY 7-miesięczna 
koteczka została uratowana  
z działki wraz z siostrami.  
W wyniku nieleczonego 
kociego kataru straciła jedno 
oko. Mając własny dom, 
doskonale sobie poradzi 
z jednym oczkiem, ale jej 
powrót na niezamieszkałą 

działkę jest wydaniem na  
nią wyroku.

Koteczka jest wysterylizowana 
i zaszczepiona, czysta, 
bezkonfliktowa, akceptuje inne 
koty. Jest grzeczna, nie sprawia 
żadnych problemów.

TEL. 510 251 714
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OGŁOSZENIE
KZB Legionowo Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 3,  05-120 w Legionowie ogłasza zapytanie ofertowe na obsługę kasową krytego basenu na Osiedlu Piaski przy ul. Zegrzyńskiej 3 w Legionowie

I . Przedmiot zapytania ofertowego:

Obsługa kasowa obejmuje w szczególności:
• Obsługa kasowa krytego basenu na Osiedlu Piaski 

przy ul. Zegrzyńskiej 3 w Legionowie w godzi-
nach pracy obiektu, tj.: poniedziałek – niedziela: 
6.00-22.00 z wyłączeniem: 1 stycznia, pierwszego  
i drugiego dnia Wielkiej Nocy,  25 grudnia i 26 
grudnia. Zamawiający zastrzega możliwość za-
mknięcia obiektu dodatkowo w dni inne, niż wyżej 
wymienione po wcześniejszym zgłoszeniu Ofe-
rentowi (nie później niż 7 dni przed planowanym 
zamknięciem). Zamawiający informuje jednocze-
śnie, że planowana jest dwutygodniowa przerwa 
technologiczna w pracy obiektu, której termin zo-
stanie ustalony z Oferentem (nie później niż 7 dni 
przed planowanym zamknięciem). 

• Przyjmowanie należności na rzecz Zamawiającego  
z tytułu opłat za uczestnictwo w zajęciach grupo-
wych i indywidualnych według aktualnego cennika.

• Wydawanie potwierdzeń (paragonów z kas fiskal-
nych, faktur) dokonanych wpłat.                                                                                                 

• Przekazywanie drogą elektroniczną równowarto-
ści wpłaconych gotówką środków na wskazane ra-
chunki bankowe Zamawiającego osobnymi prze-
lewami najpóźniej następnego dnia roboczego po 
dniu dokonania wpłaty przez klienta.

• Przyjmowania płatności przy użyciu kart banko-
wych (między innymi VISA, MASTERCARD).

2. Warunki realizacji zamówienia, obowiązki  
Wykonawcy
WYKONAWCA będzie zobowiązany do: 
• Zapewnienia obsługi 2 stanowisk obsługi kasowej, 

przy czym kompleksowe wyposażenie stanowisk 
kasowych zapewnia Zamawiający.

• Transportu, ochrony i ubezpieczenia środków pie-
niężnych przyjętych w punkcie obsługi kasowej.

• Nie pobierania prowizji od osób dokonujących wpłat.
• Posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu 

zapytania aktualnego ubezpieczenia obejmujące-
go odpowiedzialność cywilną prowadzonej dzia-
łalności na kwotę co najmniej 100 tys. złotych. 

3.Prognoza ilości i kwoty obrotu  w  punkcie  
kasowym
Szacunkowa ilość wpłacających ok. 70.000 osób/rok
Szacunkowa suma wpłat gotówkowych  
ok. 2.500.000 zł/rok
Szacunkowa suma wpłat kartą bankową  
ok. 1.500.000 zł/rok                                                                                         

WYMAGANIA DODATKOWE
1. Oferent będzie używać pomieszczeń kasowych 

zgodnie z przeznaczeniem na cele określone w ni-
niejszym zapytaniu, przy czym w okresie trwania 
umowy nie ma możliwości zmiany przeznaczenia 
pomieszczeń.

2. Oferent ponosi odpowiedzialność materialną za 
wyrządzone szkody wynikające z niewłaściwego 
użytkowania pomieszczeń kasowych oraz sprzętu.

3. Za zgubiony, zniszczony lub skradziony sprzęt 
oferent zobowiązuje się odkupić  sprzęt tej samej 
klasy.

4. Powierzony sprzęt Oferent będzie używał zgodnie  
z jego przeznaczeniem i warunkami gwarancji.

5. Wszelkie nieprawidłowości w zakresie działania 
powierzonego mienia Oferent będzie niezwłocz-
nie zgłaszał do wyznaczonego przedstawiciela 
Zamawiającego. 

6. Od dnia podpisania umowy oferent jest w pełni  
odpowiedzialny materialnie za powierzone mienie. 

7. Przed dopuszczeniem osób do realizacji przed-
miotu zapytania, Oferent przedłoży ponadto 
potwierdzenie „za zgodność z oryginałem” za-
świadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru 
Karnego osób, które będą wykonywały przedmiot 
zapytania wystawione nie później niż 1 miesiąc 
przed przystąpieniem do zapytania.

II. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym 
W zapytaniu mogą brać wyłącznie udział podmioty, 
które:
1) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. za spełnienie 

warunku posiadania wiedzy i  doświadczenia Za-
mawiający uzna wykonanie usług obsługi kasowej 
w okresie trzech lat przed upływem terminu skła-
dania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, minimum jednego 
zamówienia ciągłego wykonywanego przez okres 
jednego roku kalendarzowego,

2) dysponują co najmniej czterema osobami zdolny-
mi do wykonywania zamówienia, tj. wykaże,  że 
dysponuje co najmniej  4 osobami posiadający-
mi kwalifikacje w zawodzie kasjer, z co najmniej  
2 letnim doświadczeniem w zawodzie kasjera 
oraz przedstawi informację  o podstawie dyspo-
nowania tymi osobami,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. oferent 
przedstawi zaświadczenie z krajowego rejestru 
długów lub innej ogólnopolskiej informacji o oso-
bach zadłużonych. 

III. Wymagany termin realizacji zamówienia  
– od 01.09.2018r.  do 31.08.2019r.
Osoby wskazane przez Oferenta zostaną przeszkolo-
ne w zakresie obsługi systemu kasowego przed roz-
poczęciem realizacji przedmiotu zapytania w terminie 
ustalonym przez Strony. Przewidywany termin szkole-
nia: 27-31 sierpnia 2018r. 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres 

oferenta lub firmy, numer telefonu do kontaktu 
oraz siedzibę i adres, jeżeli oferentem jest osoba 
prawna lub podmiot (w przypadku osób praw-
nych należy złożyć aktualne dokumenty rejestra-
cyjne potwierdzające prawa do reprezentowania 
podmiotu).

2) Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
a) formularz ofertowy (w tym: oświadczenie, że 

oferent zapoznał się z warunkami zapytania 
ofertowego zawartymi w niniejszym ogłosze-
niu i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz oświad-
czenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia zapytania, przy zachowaniu 
zasady jawności postępowania i wyniku zapyta-
nia) – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na 
obsługę kasową krytego basenu na Osiedlu Piaski 
przy ul. Zegrzyńskiej 3 w Legionowie,

b) wykaz wykonanych usług, w okresie trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a je-
żeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których zostały wykonane z załączeniem 
dowodów, czy zostały wykonane należycie (re-
ferencje) - załącznik nr 2 do zapytania ofertowe-
go na obsługę kasową krytego basenu na Osie-
dlu Piaski przy ul. Zegrzyńskiej 3 w Legionowie,

c) oświadczenie o posiadaniu wymaganych 
uprawnień przez osoby, które będą uczest-

niczyć w wykonaniu zamówienia - załącznik  
nr 3 do zapytania ofertowego na obsługę  
kasową krytego basenu na Osiedlu Piaski przy  
ul. Zegrzyńskiej 3 w Legionowie,

d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z cen-
tralnej ewidencji i informacji o działalności go-
spodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert,

e) aktualne zaświadczenie, że nie zalega z opłaca-
niem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie. Odrocze-
nie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu -  wystawionego nie wcze-
śniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert,

f) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze wzo-
rem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do za-
pytania ofertowego na obsługę kasową krytego 
basenu na Osiedlu Piaski przy ul. Zegrzyńskiej 3 
w Legionowie, i nie wnosi  zastrzeżeń oraz zo-
bowiązuje się do podpisania umowy w miej-
scu i terminie wskazanym przez organizatora 
zapytania ofertowego - załącznik nr 5 do zapy-
tania ofertowego na obsługę kasową krytego 
basenu na Osiedlu Piaski przy ul. Zegrzyńskiej 3 
w Legionowie,

g) do oferty należy dołączyć kopię polecenia 
przelewu wpłaty wadium.

3) Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
4) Oferty składa się w jednym egzemplarzu w formie 

papierowej.
5) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygo-

towaniem oferty.
6) Organizator zapytania ofertowego nie przewiduje 

zwrotu kosztów udziału w zapytaniu.
7) Rozpatrywane będą tylko oferty zawierające do-

kumenty wskazane w pkt.1.
8) Oferty, które nie spełniają warunków określonych  

w pakiecie zapytania ofertowego, nie są komplet-
ne, są nieczytelne  nie będą rozpatrywane. 

9) Oferty prosimy skutecznie składać na piśmie  
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Zapyta-
nie ofertowe KZB Legionowo Sp. z o.o.  z sie-
dzibą przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 3,  05-120 
w Legionowie na na obsługę kasową krytego 
basenu na osiedlu Piaski przy ul. Zegrzyńskiej 3  
w Legionowie”

 Nie otwierać przed dniem 11 maja 2018 r. przed 
godz. 12:00

10) Oferty złożone w nie zamkniętej kopercie bądź 
oferty złożone po terminie zostaną zwrócone ofe-
rentowi bez ich rozpatrywania.

V. Każdy oferent zobowiązany jest do wniesienia 
wadium w wysokości 3.000,00 PLN (słownie: trzy ty-
siące złotych 00/100).
1) Wadium musi obejmować cały okres związania 

ofertą i winno być wniesione w pieniądzu.
2) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić 

na konto Organizatora zapytania, ING Bank Śląski  
O/Legionowo, konto nr 73 1050 1012 1000 0005 
0241 1663. 

3) Wadium musi być wniesione przed upływem 
wyznaczonego terminu składania ofert, tj. przed 
dniem 11 maja 2018r., godz. 12:00 z oznacze-
niem Zapytanie ofertowe KZB Legionowo  
Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. marsz. J. Piłsud-
skiego 3,  05-120 w Legionowie na na obsługę 
kasową  krytego basenu na osiedlu Piaski przy 

ul. Zegrzyńskiej 3 w Legionowie”
 Do oferty należy dołączyć kopię polecenia 

przelewu.
4) Wadium należy wnieść przed upływem terminu 

składania ofert, przy czym wniesienie wadium  
Organizator zapytania  będzie uważał za skutecz-
ne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek 
Organizatora zapytania, potwierdzi, że otrzymał 
taki przelew przed upływem terminu składania 
ofert.

5) Utrata wadium: Organizatora zapytania zatrzymu-
je wadium wraz z odsetkami, jeżeli oferent, które-
go oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 
odmówił podpisania umowy  na warunkach okre-
ślonych w ofercie lub gdy zawarcie umowy stało 
się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie  
oferenta.

6) Zwrot wadium: Organizator zapytania zwraca 
wadium wszystkim oferentom niezwłocznie po               
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnie-
niu postępowania z wyjątkiem oferenta, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Zwrot wadium na rzecz oferenta, którego oferta  
została wybrana nastąpi w terminie do 7 dni robo-
czych od dnia podpisania umowy.

VI .Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa  
w punkcie IV należy złożyć w terminie do dnia 11 
maja 2018r. do godziny 12:00
Miejsce i termin składania ofert: siedziba KZB  
Legionowo Sp. z o.o., ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, 
05-120 Legionowo, parter, Biuro Obsługi Klienta.

VII. Kryteria i sposób oceny ofert:
Kryterium oceny ofert będzie najniższa kwota  
wwynagrodzenia brutto miesięcznie.
Umowa zostanie zawarta z oferentem, który za-
oferował najniższą kwotę wynagrodzenia brutto                            
miesięcznie.
Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza odmówi podpisania umowy,                           
organizator zapytania wybierze ofertę z kolejną naj-
niższą kwotą wynagrodzenia brutto miesięcznie.
W przypadku złożenia ofert z jednakową kwotą wyna-
grodzenia brutto miesięcznie Organizator zapytania 
wezwie oferentów do złożenia ofert dodatkowych.

VIII. Uwagi dodatkowe:
1) Zapytanie ofertowe jest ważne bez względu na 

liczbę uczestników.
2) W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy  

z osobą/firmą wyłonioną w postępowaniu oferto-
wym zastrzega się, że Organizator zapytania może 
wybrać kolejną ofertę.

3) Zastrzega się możliwość unieważnienia zapyta-
nia ofertowego lub jego odwołanie bez podania 
przyczyny. Organizator zapytania może zamknąć 
procedurę zapytania ofertowego bez wybrania 
którejkolwiek z ofert.

4) Wszelkie wymagane prawem zgody do prowa-
dzenia w/w działalności oferent załatwia we wła-
snym zakresie i na własny koszt.

ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA 
OFERTOWEGO DOSTĘPNE SĄ:
-  na stronie internetowej KZB Legionowo Sp. z o.o. -
http://www.kzb-legionowo.pl/images/
przetargi/2018/plywalnia/kasa/konkurs.pdf
- na stronie BIP KZB Legionowo Sp. z o.o.-
http://bip.kzb-legionowo.pl/konkursy/plywalnia_
kasa_zegrzynska_3_24_04_2017/

OGŁOSZENIE
O LICYTACJI SAMOCHODU MERCEDES BENZ SPRINTER 313 CDI

KZB Legionowo Sp. z o.o. informuje, że posiada przeznaczony do sprzedaży w drodze licytacji samochód 
ciężarowy  MERCEDES BENZ SPRINTER 313 CDI.

Rok produkcji: 2003
Pierwsza rejestracja w kraju: 14.09.2009 r.
Pojemność silnika: 2148 cm³

Samochód nie posiada ważnego przeglądu 
technicznego, ubezpieczenie OC ważne do  
31.07.2018 r.
W pojeździe uszkodzona jest rama samochodu.                                                                                    

Zapraszamy do oględzin samochodu.  
Stadion Miejski, poniedziałek-piątek w godzinach 
7.00-15.00. Osoba do kontaktu: Dariusz Ziąbski,  
tel. 504-078-007

Licytacja odbędzie się w dniu 10 maja 2018 r.  
o godz. 12.00 w siedzibie KZB Legionowo Sp. z o.o., 
ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo, parter, 
sala obsługi klienta.

Cena wywoławcza: 1.500,00 zł brutto  
(słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
Minimalne postąpienie: 100,00 zł.
Licytację wygra oferent, który zaproponuje najwyższą 
cenę nabycia.

1) Licytacja jest ważna bez względu na liczbę 
uczestników.

2) W przypadku niedojścia do zawarcia umowy  
z osobą/firmą wyłonioną w licytacji zastrzega się,  
że Organizator licytacji może wybrać kolejną ofertę.

3) Zastrzega się możliwość unieważnienia licytacji  
lub jej odwołanie bez podania przyczyny.

4) Wszelkie formalności związane z nabyciem 
przedmiotu licytacji nabywca załatwia                               
we własnym zakresie i na własny koszt.

                                                  
Zapraszamy do udziału w licytacji.                                                                               

 Ogłoszenia drobne są przyjmowane  
w Biurze Obsługi Klienta KZB Legionowo  

przy ul. Piłsudskiego 3  
w godzinach pracy kasy: poniedziałek:12:00-16:00 

od wtorku do piątku: 09:00-13:00  

REKLAMA - tel. 797 175 329



10 CZWARTEK 26 kwietnia 2018OD REDAKCJI MIEJSCOWA na weekend, gazeta@miejscowa.pl

gazeta@miejscowa.pl 

Odpowiem 
na każde
Wasze
pytanie!

Okej, przyznaję – mam na punkcie ekologii hopla. 
Wrzucam flaszkę do pojemnika na szkło, butlę po 
popitce do plastików, a i papier dostarczam tam, 
skąd dobrzy ludzie zabierają go i znów przerabiają 
na papier. Tyle że już nie do czytania. Lubię to i tyle. 
Mimo faktu, że owe czynności bywają czasochłonne 
tudzież – jak przy odcinaniu zasilania zbędnych po-
chłaniaczy energii – upierdliwe. No co, jakieś wady 
człowiek musi przecież mieć. Ale nawet mnie, który 
(choć akurat nie przez pociąg do środowiska...) miał 
swego czasu romans z naturyzmem, nie przyszłoby 
do łba leźć i rzucać kłody przeciw budowie obwodnicy 
czy robieniu drzewom trwałej ondulacji przy użyciu 
piły. Rozumiem, że cywilizacja – nawet jeśli uważam 
ją za mało cywilizowaną – ma swoje wymagania. 
Rozumiem i je toleruję, lichy jam widać ekolog.        
 
Są jednak tacy, co zieloną krucjatę prowadzą bez-
kompromisowo, jak choćby pewna pani, protestu-
jąca ongiś przeciw prowadzonej przez spółdzielczych 
konserwatorów pielęgnacji koron drzew. Zaimpo-

nowała mi: samotna, drobna, wdarła się między 
rozgrzanych gwałcicieli praw natury, by bronić jej 
czci. Zaryzykowała i od ratowania spadających 
koron korona jej z głowy nie spadła. Szacun. Ileż 
dzieliło tę niewiastę od masy okazjonalnych eko-
oszołomów, którzy wypchanymi zieleniną gębami 
gotowi są wycinać w pień plany budowy osiedlowe-
go warzywniaka. Z reguły po to tylko, by wyrwać od 
inwestora trochę szmalu, zresztą nie na sadzonki  
i nasionka. Smutne.
 
Więc jak, chronić matulę Ziemię czy pomagać jej 
zdychać? Miliony synów i córek starają się rodziciel-
ską agonię odwlec. Większość ludzi, nie. Jest i trzecia 
opcja: natura pomoże sobie sama. Tak jak już kiedyś 
bywało (dinozaury świadkami), zrobi w pewnym 
momencie „a, psik!” i tyle nas będą widzieli. A gdy 
powróci czystość i zieloność, znów jakiś Adam z Ewą 
zaczną całą historię od początku.    

Listy do naszej "M" piszcie na adres: 

pod(...)słuchane
Zawsze wiedzieliśmy, że warto być  
w życiu zuchem. Zwłaszcza tym 
umundurowanym, z ZHP lub podob-
nej gromadki. A co dopiero harcerzem! 
Utwierdziły nas w tym przekonaniu 
słowa, jakie w trakcie plenerowej in-
auguracji Wiosennego Czarowania 
padły na rondzie przy legionowskim 
ratuszu ze znających niejedną me-
nażkę ust druha Roberta. Stwier-
dził on mianowicie (a zapewne wie, 
co mówi), że najlepsze dziewczyny 
chadzają w właśnie mundurach.  
I aby nie być gołosłownym, wedle na-
szych informatorów dodał: „Sam żonę 
znalazłem w harcerstwie i do tej pory 
ją trzymam. Czasem przyduszam”. 
Trudno orzec, czy amatorów ewentu-
alnego ożenku tym jednym zdankiem 
druh przekonał. Wypada mu jednak 
wierzyć, gdyż blaski i cienie obozowe-
go życia zna jak mało kto. Fakt, jeśli 
wespół z niewiastą wytrzyma się jego 
trudy, członkowie takiego duetu sko-
czą później za sobą w ogień. Albo 
nawet i w ognisko.  

Jak często udający się skoro świt na 
pociąg legionowianie zdążyli zauwa-
żyć, naszą bezcenną gazetę dostają 
w Centrum Komunikacyjnym do rąk 
własnych. I aż do minionego czwart-
ku sądziliśmy, że ten sposób jej dys-
trybucji nikomu nie wadzi. Byliśmy 
jednak (o czym wstrząśnięty, acz 
niezmieszany doniósł pracownik wy-
dawcy) w błędzie. Tego ranka wyszła 
bowiem na jaw rzecz zaiste straszli-
wa: jest w mieście samorządowiec, 
któremu „miejscówka” na dworcu 
wadzi! Ba, znalazł nawet formę wy-
rażenia swej dezaprobaty! Zacząć 
miał, ponoć mocno wzburzony, od 
wypytywania gazeciarza o to, kim 
jest i kogo reprezentuje. Ponieważ 
ten nie uznał pana Mirka za „funkcjo-
nariusza” uprawnionego do kontro-
lowania obywateli na peronie, puścił 
je mimo uszu. I dalej robił swoje. Co 
uczynił pachnący wciąż nowością 
radny, nie wiemy. Być może wziął do 
rąk gazetę i jeszcze raz przeczytał, co 
o nim ostatnio napisaliśmy…?

Z   A
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EJ„Wiwat król, wiwat sejm, wiwat 
wszystkie stany” - tymi okrzy-
kami, wznoszonymi na cześć 
uchwalonej właśnie konsty-
tucji, w 1791 roku rozbrzmie-
wała warszawska ulica. Dziś,  
w 227 lat po tym wydarzeniu, 
nasze miasto jako chyba jedy-
ne w Polsce ma niezbite pra-
wo do tego, aby do tych haseł 
dodać jeszcze jedno – „Wiwat 
Legionowo!”.

Każdy legionowianin bowiem 
wie, że 3 Maja to też bardzo 
ważna data w historii Legio-
nowa. Tego dnia w 1919 roku 
osada Jabłonna Nowa dostała 
nazwę Legionowo, a w 1952 
nasze miasto otrzymało prawa 
miejskie. – Musiała nad nami 
czuwać opatrzność boża, że 
właśnie z tym tak bardzo istot-
nym dla historii Polski dniem 
wiążą się też najważniejsze 
dla naszego miasta chwile  
– mówił w 2008 roku podczas 
trzeciomajowych uroczystości 
prezydent Legionowa Roman 
Smogorzewski. 
 
Podczas tych samych obcho-
dów, poza oczywiście częścią 

patriotyczną, na którą trady-
cyjnie składały się msza za 
ojczyznę oraz składanie kwia-
tów pod pomnikiem Polski Wal-
czącej, pokuszono się jeszcze  
o to, aby legionowianie… napi-
sali własną konstytucję. Pomysł 
ze stworzeniem legionowskiej 
ustawy zasadniczej miał w za-
mierzeniu być chwilą oddechu 
od poważnych patriotycznych 
uroczystości. – Z jednej stro-
ny chcieliśmy, aby tegoroczne 
trzeciomajowe obchody były 
ciut bardziej wesołe od pozo-
stałych, ale żeby jednocześnie 
nawiązywało to do obchodzo-
nej właśnie rocznicy. Zależało 
nam także na tym, aby miesz-
kańcy Legionowa poczuli, co 
to znaczy tworzyć prawo. 
Wszystko to oczywiście  
z dużym przymrużeniem oka  
– tłumaczyła pomysł ówcze-
sna szefowa miejskiej pro-
mocji. No i chyba legionowia-
nie też tak do tego podeszli. 
Nowa miejska konstytucja, 
zamiast zbiorem praw, stała się 
swoistym koncertem życzeń. 
Znalazły się w niej bowiem 
m.in. postulaty dotyczące 
poprawy jakości oferty kultu-

ralnej i rekreacyjnej, poprawy 
bezpieczeństwa oraz miejskiej 
infrastruktury.
 
W kolejnych latach ciekawych 
pomysłów na to, jak uczcić 
rocznicę uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja nie brakowało. Na 
przykład w 2011 roku w atrium 
ratusza stanęła kopia obra-
zu Jana Matejki „Konstytucja  
3 Maja 1791 roku” o wymia-
rach 4 na 6 m. Reprodukcja 
była tłem dla przedstawienia 
historycznego przygotowane-
go przez warszawską grupę ar-
tystyczną Fundacja ART, która 
do Legionowa przyjechała na 
zaproszenie Muzeum Histo-
rycznego. – To przedstawie-
nie ma przybliżyć mieszkań-
com Legionowa okoliczności 
uchwalenia Konstytucji 3 Ma-
ja. Postacie, które są na tym 
obrazie, niejako wyjdą z niego  
i będą odtwarzały wydarzenia 
sprzed 220 lat – mówił wtedy 
Jacek Szczepański, dyr. legio-
nowskiego muzeum.
 
Od kilku lat 3 Maja w Legio-
nowie to głównie grill i disco 
polo.  

Waldek Siwczyński

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

Maria l.65
Czytam lokalną prasę i czytam, a tam 

same dramaty, spiski, złodzieje, beton, 
zło całego świata w Legionowie. Odkąd 
zmieniła się opcja polityczna w naszym 
kraju, zauważam jakąś diabelną nagonkę 
na wszystkich i na wszystko w naszym mieście. 
Pewnie ma to związek ze zbliżającymi się wyborami 
i tym, że prezydent jest z PO. Ale publikowanie 
jego specjalnie brzydkich zdjęć, wykrzywionych 
jak w fałszywym zwierciadle w każdym numerze, 
szkalujących przypuszczeń to już mnie obrzydza. 
Co numer, to kolejny atak i wałkowanie tych samych 
tematów. Czy oni nic pozytywnego o Legionowie nie 
opublikują? Czy mają taki prikaz z góry? Nie o taką 
Polskę walczyliśmy, żeby brak szacunku, kłamstwa  
i szczucie społeczeństwa było na każdym kroku.

Czytam internet i komentarze ludzi. To straszne. 
Czytam i nie wierzę, że żyję w tym samym mieście. 
Wszystko im przeszkadza. Pretensje i wulgaryzmy. 
Brak szacunku do innych. Gimnazjalista pisze do 
prezydenta per „ty”. Młoda matka wyzywa 
radnych od nierobów. Starszy pan zakłada 

Spadło z pióra
Zielony z natury

LEGIONOWO NA MAJOWO

fikcyjne konta, by obrażać sąsiada. 
Sportsmenka komentuje rzeczywistość 

pod płaszczykiem fałszywego nazwiska 
i nie boi się używać niecenzuralnych 

słów. Dziennikarz analfabeta pisze artykuł, 
w którym jest zero faktów i sto pomówień. Młody 
mężczyzna wyzywa prezydenta od złodziei, 
a urzędników okłada inwektywami, popełniając przy 
tym masę błędów ortograficznych. W internecie pełno 
obraźliwych obrazków. Każdy komu wydaje się, że 
ma coś do powiedzenia, pisze do całego świata i nie 
wstydzi się braku elementarnej wiedzy, ba...  
wręcz się tym chwali.

Idą trudne czasy. Przyzwalamy na chamstwo, 
niechlujstwo. Tolerujemy publiczne wypowiedzi, 
które dawniej mogłyby się pojawić najwyżej 
pod budką z piwem. Nastała moda na wtórny 
analfabetyzm, patologie i pochwałę lenistwa.  
Nie doceniamy zmian, jakie są wokół nas,  
pracy innych ludzi. Nastała kultura disco polo  
i pogardy dla kultury. Przyszły czasy, kiedy obelżywy 
język pojawia się w przestrzeni publicznej, a my 
bijemy brawo.

Pamiętajcie, że obrzucając błotem nasze miasto, 
dajecie świadectwo przede wszystkim o sobie.
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Dobra woda z Legionowa

Dobra woda 

to same korzyści!

O G Ł O S Z E N I E

 Prezydent Miasta Legionowo, działając na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku  poz. 121 ze zmianami) oraz § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz  rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490 j.t) ogłasza, że  w dniu 8 czerwca 2018 roku o godzinie 10-tej  w sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo odbędzie się przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż 15 udziałów po 1/45 części  we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego, wielostanowiskowego, 
znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej 16 w Legionowie, usytuowanego na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/30 w obrębie 63 o powierzchni 4.663 m2.
Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich lokali mieszkalnych, powierzchnia pomieszczeń przynależnych (piwnice), lokali użytkowych i lokalu niemieszkalnego, stanowiącego garaż podziemny, posiadający 45 miejsc parkingowych, 
wynosi  3.479,02 m2.
Prawo własności Gminy Miejskiej Legionowo do garażu podziemnego zapisane jest w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej WA1L/00073325/9.

1. Udział 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego  
– garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego 
jako miejsce parkingowe nr 2.
Cena wywoławcza miejsca parkingowego:  11 600,00 zł.
Wadium: 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż:  120,00 zł.

2. Udział 1/45  części we współwłasności lokalu niemieszkalnego  
– garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego 
jako miejsce parkingowe nr 5.
Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11 600,00 zł.
Wadium: 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż:  120,00 zł.

3. Udział 1/45  części we współwłasności lokalu niemieszkalnego  
– garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego 
jako miejsce parkingowe nr 8.
Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11 600,00 zł.
Wadium: 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż:  120,00 zł.

4. Udział 1/45  części we współwłasności lokalu niemieszkalnego  
– garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego 
jako miejsce parkingowe nr 11.
Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11 600,00 zł.
Wadium: 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż:  120,00 zł.

5. Udział 1/45  części we współwłasności lokalu niemieszkalnego  
– garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego 
jako miejsce parkingowe nr 14.
Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11 600,00 zł.
Wadium: 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż:  120,00 zł.

6. Udział 1/45  części we współwłasności lokalu niemieszkalnego  
– garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego 
jako miejsce parkingowe nr17.
Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11 600,00 zł.
Wadium: 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż:  120,00 zł.

7. Udział 1/45  części we współwłasności lokalu niemieszkalnego  
– garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego 
jako miejsce parkingowe nr 27.
Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11 600,00 zł.
Wadium: 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż:  120,00 zł.

8. Udział 1/45  części we współwłasności lokalu niemieszkalnego  
– garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego 
jako miejsce parkingowe nr 32.
Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11 600,00 zł.
Wadium: 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż:  120,00 zł.

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

Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11 600,00 zł.
Wadium: 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż :  120,00 zł.

10. Udział 1/45  części we współwłasności lokalu niemieszkalnego  
– garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego 
jako miejsce parkingowe nr 34.
Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11 600,00 zł.
Wadium: 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż :  120,00 zł.

11. Udział 1/45  części we współwłasności lokalu niemieszkalnego  
– garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego 
jako miejsce parkingowe nr 35.
Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11 600,00 zł.
Wadium: 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż :  120,00 zł.

12. Udział 1/45  części we współwłasności lokalu niemieszkalnego  
– garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego 
jako miejsce parkingowe nr 37.
Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11 600,00 zł.
Wadium: 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż :  120,00 zł.

13. Udział 1/45  części we współwłasności lokalu niemieszkalnego  
– garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego 
jako miejsce parkingowe nr 39.
Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11 600,00 zł.
Wadium: 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż :  120,00 zł.

14. Udział 1/45  części we współwłasności lokalu niemieszkalnego  
– garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego 
jako miejsce parkingowe nr 40.
Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11 600,00 zł.
Wadium: 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż :  120,00 zł.

15. Udział 1/45  części we współwłasności lokalu niemieszkalnego  
– garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego 
jako miejsce parkingowe nr 44.
Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11 600,00 zł.
Wadium: 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż :  120,00 zł.

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

Wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu 
- 15 udziałów po 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego 
– garażu podziemnego wielostanowiskowego, sporządzony  
w oparciu o art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  
nieruchomościami został podany do publicznej wiadomości na tablicy 
informacyjnej i stronie internetowej Urzędu Miasta Legionowo od  
12 marca  2018 roku do 9 kwietnia 2018 roku oraz w tygodniku powiatu 
legionowskiego „Miejscowa” nr 11/818/  z dnia  15 marca 2018 roku.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało 
pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu  
23 kwietnia 2018 roku.
   W przetargu mogą wziąć udział osoby, jeżeli wpłacą wadium w kasie 
lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Legionowo prowadzony przez  
Getin Noble Bank S.A. nr 65 1560 0013 2380 6993 5000 0011, najpóźniej 
do dnia  4 czerwca 2018 roku, ze wskazaniem numeru miejsca 
parkingowego, którego dotyczy wpłacone wadium.
Uwaga: za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa 
się datę wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Miejskiej 
Legionowo.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument 
potwierdzający tożsamość podlegają przedłożeniu komisji przetargowej 
przed otwarciem przetargu.
Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, 
który ten przetarg wygrał, od zawarcia umowy.     
Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych 
po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu 
wynikiem negatywnym, na rachunek bankowy podany przez uczestnika 
przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane  
z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Legionowo. 
Skargę wnosi się w terminie 7 dni od daty przetargu.
Z ustalonymi, w wyniku przetargu nabywcami  Gmina Miejska Legionowo 
podpisze umowę  w formie aktu notarialnego.

Prezydent Miasta Legionowo zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie 
podpisania umowy notarialnej, w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca udziału 1/45 części we 
współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego  nie 
stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym  
w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Legionowo może odstąpić od 
zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Termin wpłaty ceny nabycia nabytego udziału przez uczestnika 
przetargu, który został ustalony jako nabywca  udziału 1/45 części we 
współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego, na 
rachunek bankowy Gminy Legionowo, pomniejszonej o wpłacone 
wadium, upływa najpóźniej w dniu podpisania umowy.
Uwaga: termin wpłaty ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone 
wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na 
rachunek bankowy Gminy Legionowo.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Prezydent Miasta Legionowo zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu jedynie z ważnych powodów. Informacja o przyczynie 
odwołania przetargu podana zostanie do wiadomości publicznej 
poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej, na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Legionowo oraz w tygodniku powiatu legionowskiego 
„Miejscowa”.
Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie 
Miasta Legionowo ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami, II piętro, pokój nr 3.04 lub pod numerami telefonów: 
22 766-40-54 lub 766-40-55.
 Prezydent Miasta Legionowo
 Roman  Smogorzewski
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Przy okazji kolejnych muzycznych czarów, jakie śpiewająco odprawiali w Legionowie 
harcerze z całego kraju, dostali oni na początek klucz do miasta. Później, już na scenie, 
znów otworzyli nim istny worek z przebojami. A takich wydarzeń nie zwykliśmy 
pozostawiać bez satyrycznego komentarza...

Czarowanie z kluczem

- Proszę pana, mamy tu harcerza, który w czarowaniu jest całkiem zielony

Zapytany o sekrety obozowego życia,  druh  „Żaba” postanowił nie puszczać pary z ust

Tak ma wkrótce wyglądać ratuszowe Biuro Obsługi Klienta

- Słuchajcie, zakładamy obóz tu czy idziemy pod gabinet prezydenta?

Starosta właśnie dowiedział się, że już nie przyjmą go do zuchów...

A pan niech przestanie podglądać nas przez dziurkę od klucza!

Proszę panów, a czy to prawda, że politycy muszą czasem kluczyć?

Panie prezydencie, ten klucz jest chyba podrobiony!
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Trochę zgrywu
z obiektywu

 A może by tak zastosować to rozwiązanie na legionowskich Orlikach?  
Pomysł, że mucha nie siada!        fot. red.

 A ja mogę  
i do rana!

Danuta Ulkie, 
miejska radna podczas kwietniowej sesji 
na zapowiedź przewodniczącego rady 
miasta, że obrady potrwają do późnego 
popołudnia.

Żarty...
Jaka jest różnica między walcem angielskim  
a walcem wiedeńskim? 
-walec angielski jeździ lewą stroną.

■ ■ ■
Blondynka rozmawia z blondynką:
- Jak się robi dżem?
- No nie wiesz? Po prostu obierasz pączki.

Z przystanku rusza autobus. Biegnie za nim 
mężczyzna i krzyczy rozpaczliwie:
- Ludzie, zatrzymajcie ten autobus. Proszę.  
bo spóźnię się do pracy!
W autobusie pasażerowie zobaczyli biegnącego  
i poprosili kierowcę, by się zatrzymał. Kiedy mężczyzna 
wsiadł do pojazdu i złapał oddech, powiedział z ulgą:
- No i nie spóźniłem się do pracy. Bilety do  
kontroli proszę.

Co to jest: ropucha z dwunastoma żabkami?
- Teściowa wieszająca firanki!

■ ■ ■

Podczas spowiedzi młoda kobieta mówi do księdza  
w konfesjonale:
- No i zgrzeszyłam proszę księdza.
- Z miłości czy za pieniądze?
- Z miłości, bo co teraz warte jest 200 złotych?

Horoskop
na nadchodzący

tydzień
RYBY

W tym tygodniu czeka cię wiele 
przyjemnych chwil. W końcu ode-
tchniesz od problemów i zaczniesz 

widzieć przyszłość w kolorowych barwach. To 
dobry czas na nabranie rozpędu.

BARAN

Przed tobą szczęśliwy tydzień. Los 
ześle ci szansę na pozbycie się kło-
potów. Zawrzesz zgodę z nieprzy-

jaciółmi, podpiszesz korzystną umowę lub 
zdobędziesz nagrodę, na jaką pracowałeś.

BYK

Myśl logicznie, a znajdziesz wyjście 
z każdej trudnej sytuacji. Dostrze-
żesz błędy i wyciągniesz z nich 

wnioski. Osoba z wielkim autorytetem poroz-
mawia z tobą i wskaże drogę.

BLIŹNIĘTA

Zamiast zamartwiać się na zapas, 
uporządkuj swoje sprawy. Gwiazdy 
radzą, abyś wywiązał się ze starych 

obietnic i wyplątał ze spraw, które cię męczą. 
Pewna osoba  chętnie ci pomoże.

RAK

W okolicznościach, które wydadzą 
ci się nieprzychylne, tkwi nowa 
szansa. Musisz ją dostrzec i wyko-

rzystać. Nie działaj pochopnie, nie ulegaj presji 
chwili, a wszystko potoczy się pomyślnie.

LEW

Potraktuj wydarzenia tego tygodnia 
jak ważny egzamin, który chcesz 
zdać. Nie reaguj nerwowo i zasięgaj 

porady ludzi, którzy są dla ciebie autorytetem. 
Pamiętaj też o odpoczynku.

PANNA

W tym tygodniu szczęście ci sprzyja. 
Bądź dobrej myśli i zabierz się za 
trudne sprawy. Możesz liczyć na 

udane spotkanie z ważną osobą lub kimś, od 
kogo zależy powodzenie twoich spraw.

WAGA

W miłości i związkach z ludźmi na-
dejdą dobre chwile. Poczujesz, że 
wreszcie jesteś na właściwej drodze! 

Samotni spotkają kogoś, kto im się spodoba,  
a osoby w związkach czeka przypływ uniesień.

SKORPION

Oderwij się choć na chwilę od przy-
ziemnych problemów, a znajdziesz 
w sobie siłę i inspirację. Czeka cię 

szczęśliwe wydarzenie w domu lub miłości. 
Pojawi się szansa na rozwiązanie kłopotów.

STRZELEC

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

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

KOZIOROŻEC

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

która postanowi rozliczyć cię z porażek i sukce-
sów. Otrzymasz ciekawą propozycję.

WODNIK

Nie chwal się tym, co ostatnio zdo-
byłeś, bo ktoś zazdrosny zacznie 
działać przeciwko tobie. Gwiazdy 

przestrzegają przed lekkomyślnym podejściem 
do spraw pieniędzy, umów i obietnic.

Specjalny miejscowy 
horoskop

Znalezione w sieci

Czy wiesz, że ponad 80% ludzi po kłótni myśli, 
co mogli powiedzieć mądrzejszego lub bardziej 
dosadnego swojemu przeciwnikowi?

Czy wiesz, że specjalne wydanie „Playboya”  
wychodzi również w wersji dla niewidomych?

Jeśli podczas imprezy twój znajomy, który jest 
milczkiem, nagle przemienia się w gadułę, to znak, 
że ma już w organizmie około 1 promila alkoholu.
Następnym objawem upojenia alkoholowego są 
problemy z równowagą i poruszaniem się.

Pamiętaj, by goląc miejsca intymne, nigdy nie 
robić tego pod włos. Po takim zabiegu pozostają 
czerwone kropki oraz wrastające w skórę włoski.

Mizofonia – nadwrażliwość na niektóre dźwięki.  
Jeśli denerwuje cię, gdy ktoś stuka łyżeczką  
w szklankę podczas mieszania kawy lub pstryka 
długopisem podczas zebrania w pracy, być może 
cierpisz na to schorzenie.

Jeśli para po co najmniej 3 latach związku nadal 
chodzi na spacery trzymając się za ręce, to znak,  
że jest to miłość do grobowej deski.

Czy wiesz, że kobiety potrzebują więcej snu niż 
mężczyźni? Sen jest bardzo ważny. Odpowiednia 
ilość snu zmniejsza ryzyko chorób serca i depresji. 

Osoby, które śpią na plecach, są kontaktowe  
i bardziej otwarte niż inni. Lubią towarzystwo  
innych ludzi, promieniują pozytywną energią  
i zarażają optymizmem.

Podobno delikatne 
drapanie kostek 
przy stopach kobiety 
może wywołać u pań 
orgazm.
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Czas na baraże

Po dramatycznym meczu w Bydgoszczy siatkarki Legionovii 
Legionowo zakończyły rundę play-off z dwoma porażkami 
na koncie. Pałac Bydgoszcz zapewnił już sobie utrzymanie 
w Lidzie Siatkówki Kobiet, a legionowianki muszą jeszcze 
walczyć w barażach. Ich przeciwnikiem jest w nich Energa 
MKS Kalisz.
Dodatkowego starcia z pierw-
szoligowcem można było 
jednak uniknąć. Losy meczu 
rozgrywanego w zeszłą środę  
w Artego Arenie w Bydgoszczy 
ważyły się bowiem do ostatniej 
piłki. Pierwszy set Legionovia 
wygrała 25:18. W drugim sytu-

acja się odwróciła i to bydgosz-
czanki cieszyły się z wygranej 
partii 26:24. Trzeci set znów 
należał do legionowianek. 
Podopieczne Piotra Olenderka 
wygrały go 25:18. Zawodniczki 
Pałacu Bydgoszcz nie zamierza-
ły jednak wywieszać białej fla-

gi. Wygrywając czwartą partię 
25:21, doprowadziły do remisu, 
a co za tym idzie do tie-breaku. 
Obie drużyny doskonale zda-
wały sobie sprawę, jaka jest 
stawka meczu i żadna z nich nie 
zamierzała w nim odpuszczać. 
Tie-break był więc wyjątkowo 
zacięty. Presję lepiej zniosły 
gospodynie i wygrywając tę 
partię 16:14, zapewniły sobie 
utrzymanie w LSK. 
 
Legionovia o pozostanie w siat-
karskiej elicie będzie walczyła 

z Energą MKS Kalisz. Baraże 
toczą się do trzech zwycięstw. 
Pierwsze dwa mecze podopiecz-
ne Piotra Olenderka zagrają we 
wtorek i środę (24 i 25 kwietnia) 
u siebie. Rewanż odbędzie się 
sobotę i ewentualnie w niedzie-
lę w Kaliszu. Jeśli po czterech 
spotkaniach żadna drużyn nie 
będzie miała na swoim koncie 
trzech zwycięstw, decydujący 
mecz zostanie rozegrany 2 maja 
w Legionowie. 

 RAM

3 : 2  (18:25, 26:24, 18:25, 25:21, 16:14)

Pałac Bydgoszcz – Legionovia Legionowo 

Pałac: Misiuna, Mazurek, Krzywicka, Kuligowska, Maternia, Różyńska, 
Nickowska (libero) oraz Jagła (libero), Wenerska, Fedusio, Fojucik, Świder.

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

W sobotę i niedzielę na Pływalni Miejskiej w Mławie 
przeprowadzono kolejne ogólnopolskie zawody  
w pływaniu, których gospodarzem był klub Płetwal 
Mława. Wśród 470 zawodników i zawodniczek  
z 43 klubów pływackich znaleźli się także młodzi 
legionowianie. 

Pod opiekę trenerów Piotra Cesarczyka i Dawida Szulicha do 
Mławy pojechało dziewięcioro reprezentantów klubu UKS 
Delfin Legionowo: Ala Trzaska, Kaja Marońska, Natalia Star-
tek, Zieliński Jakub, Zieliński Marcin, Smoliński Rafał, Adam 
Jasiul, Jakub Maciejewski oraz Jan Maciejewski. Zarówno  
w pierwszym dniu zawodów, na dystansach 50-metro-
wych, jak i w drugim dniu, ścigając się na „setkę”, bili oni 
swe rekordy życiowe i na tle krajowych rywali pokazali się 
z jak najlepszej strony.

Najlepiej z legionowian zaprezentował się  
Rafał Smoliński, który na 50 m stylem motylkowym  

(z czasem 27,60) i na 50 m stylem dowolnym  
(z czasem 25,99) był drugi. 

 oprac. Aldo

Judowodnili swą klasę
W dniach 21-22 kwietnia na matach OSIR Bemowo klub sportowy Judo Legia Warszawa 
zorganizował jeden z największych międzynarodowych turniejów judo dla dzieci. W trzeciej 
edycji Judo Legia Cup rywalizowało blisko tysiąc zawodników w wieku 8-15 lat. Na tak 
poważnych zawodach nie mogło zabraknąć reprezentantów Legionowskiego Towarzystwa 
Sportowego, trenujących na co dzień w Centrum Szkolenia Policji. 

Legionowo, korzystając z finansowego 
wsparcia miejskiego ratusza, dumnie 
reprezentowało 11 zawodników. – Nie 
wszystkie pojedynki kończyli oni sukcesem, 
jednak ważna jest nie liczba zwycięstw, lecz 
wola walki i wspaniała postawa, szczególnie 
w tych pojedynkach, które nie układały się 
po naszej myśli – komentują trenerzy Anna 
Tomaszewska i Jacek Kuźmiński. – Sport 

walki, jakim jest judo, 
wywiera na młodych 
sportowców bardzo 
pozytywny wpływ,  
a rywalizacja sporto-
wa – szczególnie ta  
z samym sobą – po-
maga we właści-
wym rozwoju 
poczucia swojej 
wartości, umie-
jętności radzenia 
sobie ze stresem 
i hartuje ducha. 

Judocy LTS upla-
sowali się na nastę-

pujących pozycjach: 1 miejsce – Dawid 
Zuchalski, 3 miejsca – Oliwia Kozak, 
Julia Salamońska, Sebastian Ogrodzki, 
5 miejsca – Oliwia Kuźmińska, Julia Sala-
mońska, Jakub Zreda, Marcel Gościniak. 
Po zaciętych bojach, lecz bez punktów 
zawody ukończyli Wiktor Wasik, Marcel 
Hryniszyn i Krzysztof Nowak.
 JK/WS

Zawody na medal

Sebastian Ogrodzki
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Przed meczem 27 kolejki II ligi piłki nożnej sytuacja Legionovii  
KZB Legionowo była dramatyczna. Zespół znajdował się na ostatnim 
miejscu w tabeli i tylko zwycięstwo nad znajdującą się bezpośrednio  
nad nim Gwardią Koszalin mogło przedłużyć szanse podopiecznych 
Roberta Pevnika na utrzymanie w lidze. 
Początek spotkania rozegranego w so-
botę na stadionie przy Parkowej zapo-
wiadał niestety, że może ziścić się czar-
ny scenariusz. W 18 minucie spotkania, 
dzięki bramce zdobytej przez Roberta 
Zientarskiego, goście wyszli na prowa-
dzenie. Po fatalnym początku Legiono-
via rzuciła się do odrabiania strat. I szyb-
ko to się opłaciło. W wyniku zamieszania 
w polu karnym wyrównującą bramkę 
dla gospodarzy zdobył w 32 minucie 

Bartosz Walencik. Do końca pierwszej 
połowy meczu nic ciekawego się już nie 
wydarzyło. Obie drużyny najwyraźniej 
czekały tylko na gwizdek sędziego. 
 
Drugie 45 minut to koncertowa gra Le-
gionovii. Podopieczni Roberta Pevnika 
zaczęli wyraźnie przeważać, ale nieste-
ty byli nieskuteczni. Niemoc strzelecką 
udało im się pokonać w 71 minucie, kie-
dy to Mario Vasilij strzelił gola na 2:1. 

Dwie minuty później ten sam zawodnik 
znów wpisał się na listę strzelców i było 
3:1. Wynik spotkania na 4:1 już w doli-
czonym czasie gry ustalił Olaf Martynek. 
Trener Legionovii przyznał, że zwycię-
stwo to było dedykowane Danielowi Ku-
tarbie, który w ubiegłym tygodniu został 
ciężko ranny w wypadku drogowym. 
 
Po tej kolejce Legionovia KZB Legio-
nowo awansowała na przedostatnie 
miejsce w tabeli. Do wyjścia ze strefy 
spadkowej brakuje jej czterech punk-
tów. Następny mecz legionowianie 
zagrają w środę w Tarnobrzegu z tam-
tejszą Siarką.      
 RAM

fot. Bartłomiej Bator

Z liderem łeb w łeb
Pokonując na własnym boisku 1:0 Wicher Kobyłkę, rezerwy Legionovii  
KZB Legionowo wykorzystały potknięcie lidera A Klasy Mazura Radzymin,  
który bezbramkowo zremisował z rezerwami Marcovii Marki i zrównały się  
z nim punktami w tabeli. Bramkę na wagę trzech punktów zdobył Mazlum Abul. 
Drugim bohaterem meczu został bramkarz „Novii” Jakub Stefaniak, który już  
w doliczonym czasie gry obronił jedenastkę. 

Od pierwszych minut spotkania podopiecz-
ni Sebastiana Dziesiewicza przeważali, ale 
z tej przewagi niewiele wynikało. Więk-
szość akcji Legionovii kończyła się niecelny-
mi strzałami lub podaniami. Goście również 

nie potrafili stworzyć zagrożenia dla bramki 
gospodarzy. Większość ofensywnych ak-
cji Wichru była szybko przerywana przez 
graczy Legionovii. Druga odsłona spo-
tkania wiele się od pierwszej nie różniła. 

Gospodarze dalej przeważali, ale 
okazji do zdobycia gola było jak na 

lekarstwo. Ciężko było im sforsować do-
brze ustawioną obronę gości. Udało się to  
w 61 minucie. Po dośrodkowaniu z prawego 
skrzydła do piłki dopadł Muzlum Abul, któ-
ry precyzyjnym strzałem głową wpakował 
piłkę do bramki graczy z Kobyłki. 
 
Gdy wydawało się, że rezerwom już nic 
nie zagrozi w zdobyciu kompletu punktów,  
w doliczonym czasie gry sędzia podyktował 
dla gości rzut karny. Na szczęście bram-
karz Legionovii Jakub Stefaniak stanął na 
wysokości zadania i pewnie obronił jede-
nastkę. Dzięki temu trzy punkty zostały  
w Legionowie. 

 
Po niedzielnym (22 kwietnia) zwycię-
stwie nad Wichrem Kobyłka Legiono-
via ma 47 punktów, czyli tyle samo co 
lider, Mazur Radzymin. W następnej 
kolejce podopieczni Sebastiana Dzie-
siewicza zmierzą się na wyjeździe  
z Hutnikiem Warszawa. 

 RAM

fot. KS Legionovia KZB Legionowo

1 : 0 (0:0) 
Legionovia II Legionowo – Wicher Kobyłka  

Bramka: Mazlum Abul.

Legionovia II: Stefaniak – Szymański, Lewandowski, Karabin, Grzelak, Kozioł, 
Różański, Kowalczyk, Biliński, Grabowski, Abul.              

PIŁKA NOŻNA. II LIGA

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Mazur Radzymin 18 47 15 2 1 63-16

2.  Legionovia II Legionowo 18 47 15 2 1 74-22

3.  MKS Hutnik Warszawa 18 37 12 1 5 37-20

4.  Wicher Kobyłka 18 32 10 2 6 48-25

5.  ŁKS Łochów 18 31 9 4 5 61-32

6.  Wisła Jabłonna 18 28 9 1 8 51-28

7.  SKP Korona Warszawa 18 26 8 2 8 47-65

8.  Wkra Pomiechówek 18 26 8 2 8 43-43

9.  Huragan II Wołomin 18 22 7 1 10 36-59

10.  AP Marcovia II Marki 18 21 6 3 9 30-58

11.  Legion Warszawa 18 20 6 2 10 36-43

12.  SRT Halinów 18 19 6 1 11 29-41

13.  Inter Warszawa 18 7 2 1 15 16-71

14.  AON Rembertów 18 3 1 0 17 21-69

Gwardia rozbita 4 : 1 
Legionovia Legionowo – Gwardia Koszalin  

Bramki: Zientarski 18', Waleńcik 32', Vasilj 71' i 73', Martynek 90' 

Legionovia: Kochalski – Grzelak (46' Ostrowski), Waleńcik, Nemanič, 
Kalinowski – Leleno, Zaklika, Skwarczek (46' Janković), Szumilas  
(46' Mazurek), Więdłocha – Vasilj (80'   Martynek).

Gwardia: Hartleb – Bachleda, Wojciechowski, Baranowski,  Maciąg, 
Kwiatkowski (60' Karbowiak), Shimmura (67' Szubert),  Poźniak, Ziętarski, 
Setla, Brzeziański (60' Przyborowski). 

Poważny wypadek 
piłkarza Legionovii
Daniel Kutarba, 25-letni piłkarz Legionovii KZB Legionowo, 
został w ubiegłym tygodniu ciężko ranny w wypadku, którego 
doznał podczas jazdy quadem. Jak wynika z opublikowane-
go przez klub komunikatu, młody obrońca doznał połamania 
dwóch nóg oraz kręgosłupa. 

Stan zawodnika jest bardzo ciężki. Według niepotwierdzonych 
informacji ma również złamany obojczyk oraz wstrząśnienie 
mózgu. Jego dziewczyna, która też miała brać udział w wy-
padku, odniosła jedynie lekkie obrażenia. W poprzednią środę  
w kościele Jana Kantego w Legionowie odbyła się msza święta 
w intencji piłkarza 

Daniel Kutarba jest zawodnikiem legionowskiego klubu od se-
zonu 2016/17. Wystąpił w biało-żółto-czerwonych barwach 
32 razy. Ostatnio często był przez trenera Roberta Pevnika 
wstawiany do pierwszego składu. Wcześniej reprezentował 
barwy Gwarka, Slavii Ruda Śląska, Energetyka ROW Rybnik, 
Zagłębia Sosnowiec i Polonii Bytom. 
 red.
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LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 26.04, 
godz. 19.00
Powiatowa Instytucja Kultury zaprasza na 
kolejne „Kino otwarte” i pokaz filmu doku-
mentalnego „Normalny autystyczny film”. Po 
projekcji spotkanie z Kosmą Moczkiem, osobą 
ze spektrum autyzmu. Wstęp wolny. 

LEGIONOWO MOK ul. Norwida 10, 27.04, godz. 19.00
„Nepalczycy – dumny naród na dachu świa-
ta”, czyli kolejne spotkanie z podróżnikiem. 
Czy system kastowy faktycznie przestał ist-
nieć kilkadziesiąt lat temu? Jak wygląda życie 
codzienne tych ludzi obecnie? Dowiemy się 
także jak pachnie lampart w nepalskiej dżun-
gli i dlaczego podczas najważniejszych świąt 
w kraju ofiary składane są krukom i krowom.  
A oprócz tego młynki modlitewne w Himala-
jach, święte jeziora hinduizmu na wysokości 
4 tys. m oraz aranżowane małżeństwa w co 
drugim domu – info. organizatora. 

SEROCK Centrum Kultury i Czytelnictwa, 28.04, 
godz. 9.00
Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej 
Miasta i Gminy Serock – formy estradowe. 

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 28.04, 
godz. 19.00
Kárpáti Dódi Priváti Projekt narracyjno-ener-
getyczny węgierski jazz. Bezpłatne wejściówki 
do nabycia w MOK Legionowo ul. Norwida 10. 
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LEGIONOWO Poczytalnia, 28.04, godz. 19.00
Koncert zespołu Chłopcy Kontra Basia. 

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 29.04, 
godz. 15.00
„Jacek i Placek”, czyli spektakl aktorsko-lal-
kowy teatru Mer w ramach Niedzielnych Spo-
tkań z Bajką. To ciepła opowieść o chłopcach 
uciekających od codziennych obowiązków 
do beztroskiej krainy z marzeń. Spotkania  
z bobrem, pelikanem, osłem, czy kobietą na 
wzgórzu uczą dzieci szacunku do pracy, miło-
ści do bliskich. Po powrocie do domu chętnie 
się uczą, pomagają matce, a przy pracy nucą: 
"Nie trzeba aż księżyca z nieba kraść, żeby 
się prawdą najpiękniejsza stała baśń!" – info.  
organizatora. 

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 2.05, 
godz. 18.00
Koncert „Polska Muzyka z Polską Flagą”. Pro-
gram: Fryderyk Chopin – Trio g-mol op. 8, Lu-
domir Różycki – Rapsodia op.33. Wstęp wolny. 

LEGIONOWO Muzeum Historyczne, 3.05,  
godz. 11.30
Muzeum Historyczne w Legionowie i Towa-
rzystwo Przyjaciół Legionowa zapraszają na 
prelekcję prezesa TPL Erazma Domańskiego 
pt. „Tradycja obchodów Święta Konstytucji 3 
Maja w Legionowie i powiecie legionowskim”. 
Wstęp wolny.  

LEGIONOWO plac przed Areną, 3.05, od godz. 13.00
„Majowe Grillowanie”: 13.00 – parada spod ra-
tusza, 14.00 – konkurs kulinarny Turkey&Grill. 
Koncert: 16.30 – Dejw, 18.00 – Defis, 19.00 
– Czadoman, 20.00 - Classic

O G Ł O S Z E N I E

Kiedy dwie dekady temu w Wieliszewie postawiono na 
tańce polskie, mało kto sądził, że zostanie on jedną z ich 
nieformalnych stolic. A zdaniem znawców tematu, tak 
właśnie jest. Potwierdziły to XVIII Mistrzostwa Polski  
w Tańcach Polskich „Mazur 2018”, które w połowie kwietnia 
znów zawitały do małej, podwarszawskiej gminy. Wraz  
z setkami zawodników, speców od krakowiaka, kujawiaka 
czy oberka. No i oczywiście mazura, od którego cała impreza 
wzięła swą szanowaną w kraju nazwę.    

Wejście imprezy w dorosłość 
przyjęto w gminie z radością. 
Jej sztandarowe dziecko roz-
winęło się bowiem bardziej, niż 
oczekiwano. – Wygląda na to, 
że to osiemnastolatek w pełnej 
krasie. Po części dzięki wspar-
ciu wielu przyjaznych osób  
i instytucji: m.in. starostwa, mi-
nisterstwa kultury, samorządu 
województwa. Ojców sukcesu 
jest wielu i chwała im za to, bo 

byłoby nam zdecydowanie trud-
niej – przyznaje Paweł Kownacki, 
wójt gminy Wieliszew. Początki 
gminnego tańcowania, jako się 
rzekło, były organizacyjną or-
ką na ugorze. – Wtedy nikt nie 
wiedział, co to jest mazur, co to 
są tańce polskie. Dzisiaj, jeśli  
o nie chodzi, Wieliszew jest sto-
licą regionu centralnego. Ale za-
wsze w tej gminie była władza, 
która popierała to, co polskie, co 

ludowe. Dużo się nauczyliśmy 
przez te 18 lat. Porównując to, co 
było kiedyś, w starej hali, a teraz, 
zaliczyliśmy ogromny skok do 
przodu. I techniczny, i mentalny. 
Ale ciężko na to pracujemy. Dziś, 
na zakończenie mistrzostw, je-
steśmy bardzo zmęczeni, ale też 
bardzo zadowoleni – mówi Da-
riusz Skrzydlewski, dyr. zawodów 
i zarazem szef Ośrodka Kultury 
w Wieliszewie. 

Zadowoleni byli też uczestnicy 
trwającej od piątku do niedzieli 
imprezy. Najbardziej rzecz ja-
sna zwycięzcy. Triumfatorom 
kategorii 40+ nie medale sma-
kują jednak najbardziej. – Naj-
ważniejsze, że jesteśmy razem 
cały wolny czas i razem może-
my się w tym realizować. No  
i forma jednak póki co jest  

– śmieje się Małgorzata Piątek. 
– Taniec nas połączył, dzięki tań-
cowi się poznaliśmy w gdańskim 
zespole Jantar i tak od wielu, wie-
lu lat kontynuujemy naszą pasję, 
naszą przyjemność i naszą wielką 
radość – dodaje partner i mąż Ja-
cek Piątek.

Z perspektywy trybun wydaje 
się, że narodowe pląsy to nic 
trudnego. Tymczasem na swo-
bodę oraz lekkość tańca trzeba 
ciężko zapracować. Często ca-
łymi latami ćwiczeń. – Dla laika, 
osoby patrzącej z zewnątrz, ten 
taniec wydaje się prosty. Ale on 
prosty nie jest. Oczywiście, tań-
ce w młodszych kategoriach: 
krakowiak czy polka, są łatwiej-
sze. Dochodzą jednak mazur, 
kujawiak, oberek, czyli bardzo 
trudne tańce. Nie ma określone-
go czasu, kiedy dana para dobrze 
się ich nauczy. Ale są to naprawdę 
litry potu wylanego na próbach – 
twierdzi dyr. Skrzydlewski. – Mo-
że na parkiecie tego nie widać, ale 

jest to dość wysiłkowe i wszystkie 
treningi, które realizujemy przed 
turniejami, są forsowne i wyma-
gają kondycji. Dzięki temu tą 
kondycję mamy – dodaje pan 
Jacek.  

Dopisuje ona również organiza-
torom mistrzostw. Dzięki temu 
są one czymś więcej niż tylko 
rywalizacją na parkiecie. Mając 
na względzie popularyzację ro-
dzimej kultury, od lat wzbogacają 
zawody o imprezy towarzyszą-
ce. Głównie warsztaty taneczne 
i sympozja poświęcone polskim 
tańcom narodowym. Jeśli dodać 
do tego profesjonalną oprawę, 
wiele kamer, mini studio telewi-
zyjne, czy strefę dla vipów, wy-
łania się obraz imprezy właściwie 
kompletnej. Co jej liczni i wierni 
goście skwapliwie potwierdzają. 
– Zawsze bardzo dobrze się tu 
czujemy: i w starej hali, i teraz,  
w tej nowej – wspaniałym obiek-
cie. Super or-
ganizacja, ale  

i bardzo dobra lokalizacja w cen-
trum Polski, więc każdy ma tu tę 
samą drogę – mówi Małgorzata 
Piątek. 

Przyjmując komplementy, ani-
matorzy wieliszewskiej kultu-
ry cieszą się z tego, jak dzięki 
zespołowi „Promyki” odmienili 
lokalną młodzież. I nauczyli ją 
kochać polskie tańce. –Zaczy-
nałem, pamiętam, z kilkuna-
stoosobową grupą dzieciaków.  
W tej chwili mamy w zespole 
pięć grup i około 160 osób. Od 
dwóch lat jesteśmy „pełnoletni”,  
a w tym roku – 10 listopada, bę-
dziemy obchodzić okrągły jubi-
leusz – cieszy się Dariusz Skrzy-
dlewski. Jeśli tak dalej pójdzie, 
kolejne są tylko kwestia czasu. 
Bo w gminie Wieliszew tak już 
jest, że i za „Promykami”, i za 
„Mazurem” wszyscy sznurem.
 
 Waldek Siwczyński 

Osiemnastka 
na medale


