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Tydzień
na sygnale

Dwóch rowerzystów zderzyło 
się na ul. Kolejowej w Legiono-
wie.  Jeden z nich został ranny,
a następnie przewieziony ka-
retką do pobliskiego szpitala. 

Do zdarzenia doszło w środę (2 
maja) około godziny 15.00. Jak 

wynika ze wstępnych ustaleń 
policjantów, jadący ścieżką ro-
werową wzdłuż ulicy Kolejowej 
14-letni chłopak zjechał na lewą 
stronę i spowodował zderzenie z 
innym rowerzystą. Na skutek te-
go 29-letni kierowca jednośladu 
spadł z roweru i doznał urazu bar-

ku. Na miejscu natychmiast po-
jawiło się pogotowie ratunkowe.
Zadecydowano o przewiezie-
niu mężczyzny do szpitala.
Dokładną przyczynę i okolicz-
ności tego zdarzenia ustali KPP 
Legionowo.

KG

Krótka uciecha pana Oleha

Liczby mówią same za siebie:
9 nietrzeźwych kierowców, 
358 wystawionych mandatów 
i 21 zatrzymanych praw jaz-
dy – to imponujący, acz mało 
pokrzepiający bilans 10 dni 
majówki na drogach powiatu.
W całym garnizonie stołecz-

nym doszło 
zaś do 53 
wypadków.
– Policjanci 
z wydzia-
łu ruchu 
drogowe-
go legio-
nowskiej 
komendy 
oraz pod-
l e g ł y c h 
komisa-
riatów od 
27 kwiet-

nia do7 maja zbadali trzeźwość 
1070 kierujących i uniemożli-
wili dalszą jazdę 9 nietrzeźwym 
kierującym samochodami. 
Ujawnili też 11 nietrzeźwych 
rowerzystów. Legionowskich 
policjantów wspierali stołeczni 
wywiadowcy, którzy w niedzie-

lę na ul. Tadeusza Kościuszki 
w Legionowie, tuż po godzinie 
21.00, udaremnili dalszą jazdę 
toyotą 35-letniemu Mariuszo-
wi T. Mężczyzna był dziesiątym 
kierowcą ujawnionym przez 
policjantów na drogach po-
wiatu legionowskiego podczas 
całego długiego weekendu 
i podejrzanym o kierowanie 
samochodem w stanie nie-
trzeźwości – informuje rzecz-
nik legionowskiej policji kom. 
Jarosław Florczak.

W trakcie wyjątkowo długiej
w tym roku majówki policjanci 
z legionowskiej komendy za-
trzymali 21 praw jazdy,
z czego 18 za przekroczenie 
dozwolonej prędkości o ponad 
50 km/h. Do kierowców nie 
powróciło także 18 dowodów 

rejestracyjnych ich pojazdów. 
Za  popełnione wykroczenia
w ruchu drogowym funkcjona-
riusze ukarali mandatami 358 
użytkowników dróg, a 106 
pouczyli. Wobec pięciu kieru-
jących skierowali wnioski
o ukaranie do sądu.

A jak wyglądała sytuacja na 
drogach całego garnizonu sto-
łecznego? Jak informuje poli-
cja, w ciągu 10 dni mundurowi 
ujawnili 211 kierowców znaj-
dujących się pod wpływem al-
koholu. Od początku długiego 
weekendu na warszawskich 
ulicach oraz drogach okolicz-
nych powiatów doszło do 53 
wypadków, w których śmierć 
poniosły trzy osoby, a 68 zo-
stało rannych.

oprac. KG

Majówka w ruchu Pobity
    w środku miasta? 

We wtorek (1 maja) podczas patrolowania miasta legio-
nowscy strażnicy miejscy zauważyli leżącego na chodniku 
mężczyznę. Był on cały zakrwawiony. Wszystko wskazywało 
na to, że został pobity. 

Mężczyzna leżał w pobliżu jednej z altan śmietnikowych na 
ul. 3 Maja. Poszkodowany uskarżał się między innymi na ból 
żeber i ręki. Strażnicy natychmiast wezwali na miejsce zespół 
ratownictwa medycznego. Już pierwsze badanie urazowe 
przeprowadzone w karetce wykazało u mężczyzny liczne zła-
mania i pęknięcia kości. Poszkodowany został przewieziony 
do Szpitala Bródnowskiego na dalsze leczenie.
 
Ze wstępnych ustaleń poczynionych przez strażników na 
miejscu zdarzenia wynikało, że mężczyzna został prawdopo-
dobnie pobity. Niestety, mimo sporej liczby osób przebywają-
cych w pobliżu, nikt nie był w stanie udzielić pomocy pokrzyw-
dzonemu lub choćby tylko zadzwonić po odpowiednie służby.
 
Ewentualną sprawą pobicia, jeśli pokrzywdzony zgłosi za-
wiadomienie o popełnieniu przestępstwa, zajmą się poli-
cjanci z KPP Legionowo.

Zig/na podst. Straż Miejska Legionowo

Zderzyli się rowerami

Tę majówkę przybysz ze 
wschodu zapamięta na dłu-
go! Tak niezdarnie prowa-
dził samochód na „podwój-
nym gazie”, że zatrzymali 
go inni kierowcy. Jakby tego 
było mało, pijany 24-latek z 
Ukrainy próbował przekupić 
interweniujących policjan-
tów. Teraz za swoje czyny 
Oleh Z. odpowie przed są-
dem. Grozi mu nawet do 10 
lat pozbawienia wolności.

Zdarzenie miało miejsce 

podczas po północy na ob-
wodnicy Jabłonny. Jak rela-
cjonuje rzecznik legionow-
skiej policji kom. Jarosław 
Florczak, kierujący dwoma 
różnymi pojazdami męż-
czyźni, czekając na zmianę 
czerwonego światła sygna-
lizatora drogowego, zauwa-
żyli, że zbliżające się w ich 
kierunku mitsubishi będzie 
miało problem z zahamowa-
niem przed sygnalizatorem. 
– Obaj ruszyli swoimi samo-
chodami, robiąc miejsce za-

trzymującemu się z trudem 
mitsubishi. Zaraz potem 
spostrzegawczy mężczyźni 
wysiedli z samochodów
i poszli sprawdzić powód nie-
bezpiecznego hamowania. 
Świadkowie zdarzenia od-
kryli, że kierujący mitsubishi 
jest nietrzeźwy. Jeden z męż-
czyzn zabrał mu kluczyki od 
samochodu, a drugi wezwał 
patrol policji – dodaje kom. 
Florczak. Policjanci z legio-
nowskiej drogówki natych-
miast pojawili się na miejscu 

zdarzenia. Jak udało się im 
ustalić, mitsubishi prowadził 
24-letni obywatel Ukrainy 
Oleh Z. Zgodnie z podejrze-
niami innych kierowców, był 
pijany. Badanie alkomatem 
wykazało, że w organizmie 
24-latka krążyło ponad 1,5 
promila alkoholu. Został on 
zatrzymany i przewiezio-
ny do Komisariatu Policji 
w Jabłonnie. 

Jednak na tym sprawa oby-
watela Ukrainy się nie koń-
czy. Podczas wykonywania 
czynności policjanci usłyszeli 
od Oleha Z. ofertę korupcyj-
ną. – Zatrzymany obiecywał 
im po 200 zł, aby zapomnieli 
o sprawie. Mundurowi uprze-
dzili 24-latka, że jego zacho-
wanie jest przestępstwem. 
Jednak Oleh Z. nie usłuchał 
i ponowił swoją finansową 
propozycję, którą policjanci 
odrzucili. Po wytrzeźwieniu, 
w Prokuraturze Rejonowej w 
Legionowie Oleh Z. usłyszał 
zarzut z art. 178 a par. 1 oraz 
229 par. 3 Kodeksu karnego. 
Mężczyzna przyznał się do 
zarzucanych mu przestępstw 
– podsumowuje rzecznik le-
gionowskiej policji. O karze 
dla Oleha Z. zdecyduje sąd. 
Mężczyźnie grozi do 10 lat 
pozbawienia wolności.

KG

LEGIONOWO

To zdarzenie mogło mieć dużo poważniejsze konsekwencje. 
Starsza kobieta straciła przytomność i spadła ze schodów pro-
wadzących do przejścia podziemnego pod legionowską stacją 
kolejową. Poszkodowana natychmiast trafiła do szpitala. 

Zdarzenie miało miejsce w sobotę (5 maja) około godziny 16.00. 
Tę niebezpieczną sytuację wypatrzył operator dworcowego mo-
nitoringu. Gdy zauważył, że kobieta traci przytomność i stacza się 
ze schodów, natychmiast poinformował Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego. Po chwili na miejscu zjawił się zespół specjalistycz-
ny ratownictwa medycznego. Lekarz z karetki po zbadaniu około 
60-letniej kobiety zadecydował o przewiezieniu jej do szpitala na 
badania i ocenę poniesionych obrażeń. Kobieta trafiła do Szpital-
nego Oddziału Ratunkowego Szpitala Bródnowskiego.

Zig/MK

W środę (2 maja) przed godziną 2.00 w nocy do miejskiego sta-
nowiska kierowania w Warszawie oraz powiatowego stanowiska 
w Legionowie wpłynęły zgłoszenia o pożarze budynku znajdu-
jącego się w Jabłonnie przy ulicy Modlińskiej, tuż przy granicy z 
Warszawą. Na miejsce natychmiast zadysponowano zastępy 
ratowniczo–gaśnicze.

Okazało się, że pożarem jest objęty murowany pustostan. Ogień 
był zlokalizowany na poddaszu budynku i zajął już pokrycie dacho-
we, wydostając się na zewnątrz. Natychmiast rozwinięto trzy linie 
gaśnicze i podano prądy wody w natarciu na płonący budynek. Do 
środka wprowadzono roty ratowników w aparatach ochrony dróg 
oddechowych wraz z linią gaśniczą. Strażacy przeszukali wszystkie 
pomieszczenia. W środku na szczęście nikogo nie było. 
Po ugaszeniu pożaru przystąpiono do rozbiórki grożących zawale-
niem elementów dachu i do dokładnego przelania ich wodą. Akcja 
gaśnicza trwała dwie godziny. Na miejsce zdarzenia przybył między 
innymi dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 10 w War-
szawie asp. sztab. Krzysztof Goślicki.

MK/zig

Ogień  w  pustostanieJABŁONNA
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Serdecznie zapraszamy na dyżury radnych
w dniu 14 maja 2018 r. 

Urząd Miasta, pokój 4.02, III piętro

Adam Aksamit 
w godzinach od 15:00 do 16:30

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

Ekonomicznymi liderami kra-
ju w swoich kategoriach są: 
Legionowo (gminy miejskie), 
Gliwice (miasta na prawach 
powiatu), Kobierzyce (gminy 
wiejskie) i Dziwnów (gminy 
miejsko-wiejskie). Najlepszym 
powiatem jest powiat prusz-
kowski. Co ważne, do rankingu 
nie można było się zgłosić, nie 
wypełniało się także żadnych 
ankiet. Oczywiście gminy nie 
ponosiły też jakichkolwiek 
kosztów związanych z udzia-
łem w całym przedsięwzięciu. 
Kapituła wzięła pod uwagę je-
dynie ogólnodostępne wyniki 
ekonomiczne samorządów, 
sprawdzając m.in. poziom 
wydatków inwestycyjnych, 
wykorzystanie środków eu-
ropejskich, udział podatków
w dochodach, udział docho-

dów własnych w dochodach 
ogółem, a także relację zobo-
wiązań do dochodów. 

– Podczas tegorocznego Kon-
gresu chcieliśmy zaprezento-
wać i nagrodzić najlepsze gmi-
ny i miasta w Polsce. Odbyło 
się to na podstawie specjal-
nego rankingu, który stworzył 
Uniwersytet Ekonomiczny w 
Krakowie. Te, które zdobyły 
pierwsze miejsca, potrafią naj-
lepiej zarządzać pieniędzmi. To 
bardzo skomplikowane bada-
nie, które zawiera wiele zmien-
nych składowych. Rozkłada na 
czynniki pierwsze finanse każ-
dego polskiego samorządu, 
koncentrując się na dochodach 
własnych, wydatkach inwesty-
cyjnych, czy środkach unijnych 
pozyskanych na realizację za-

dań. To bardzo obiektywne 
kryteria, które pokazują i wy-
łaniają liderów na samorządo-
wej mapie kraju. Tacy ludzie 
powinni być docenieni. Nasze 
nagrody będą symboliczne. Te 
prawdziwe, już jesienią, powin-
ni sprawić im wyborcy, bo na 
to zasłużyli ciężką pracą i zro-
zumieniem ich potrzeb – mówi 
Zygmunt Berdychowski, Prze-
wodniczący Rady Programowej 
Forum Ekonomicznego. 

Prezydent Roman Smogorzew-
ski nie ukrywał zaskoczenia
z otrzymanego wyróżnienia.
W końcu niewielkie i niezbyt 
bogate Legionowo zwycię-
żyło z dużo zamożniejszymi
i o wiele większymi miastami 
w Polsce. – Kilkanaście lat te-
mu o Legionowie mówiło się, 

że to sypialnia Warszawy. Dziś 
to miejsce, w którym dużo się 
dzieje. To ogromne wyróżnie-
nie i przede wszystkim dowód 
na to, że racjonalnie i dobrze 
dysponujemy naszymi finansa-
mi. Pierwsze miejsce w Polsce 
w rankingu dotyczącym zarzą-
dzania publicznymi pieniędzmi 
pokazuje, że Legionowo jest w 
bardzo dobrej kondycji finan-
sowej, a wszystkie inwestycje 
są przemyślane i zaplanowa-
ne. Staramy się pozyskiwać 
środki zewnętrzne, dzięki 
którym udaje nam się realizo-
wać tak ważne i potrzebne in-
westycje, jak choćby Centrum 
Komunikacyjne, sieć ścieżek 
rowerowych oraz parkingi 
Park&Ride. To ogromny sukces 
wszystkich mieszkańców Le-
gionowa. Możemy być dumni 

z naszego 
m i a s t a , 
które po 
raz kolejny 
zostało tak 
w y s o k o 
ocenione 
przez nie-
zależnych 
ekspertów 
i ponownie 
wyróżniło 
się na ma-
pie Polski 
– mówi Ro-
man Smo-
gorzewski, 
Prezydent Miasta Legionowo.

W gali, podczas której wrę-
czono wyróżnienia przedsta-
wicielom najlepszych kra-
jowych samorządów, wzięli 

udział m.in. wiceprezes Rady 
Ministrów Beata Szydło oraz 
sekretarz stanu i pełnomocnik 
rządu ds. samorządu teryto-
rialnego Paweł Szefernaker. 

AnKa

Legionowo najlepsze w Polsce
W Polsce istnieje ponad 2500 gmin, w tym 237 gmin miejskich. Specjaliści z dziedziny 
ekonomii, naukowcy z krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej uznali, że najbardziej gospodarnym 
miastem w Polsce jest Legionowo. Wyniki ogłoszono podczas Europejskiego Kongresu 
Samorządów w Krakowie.

Możemy być dumni

W czołówce różnych samo-
rządowych rankingów Le-
gionowo bywa często. Tytuł 
najbardziej gospodarnego 
miasta w Polsce otrzymało 
jednak po raz pierwszy. Jak 
pan przyjął to wyjątkowe 
wyróżnienie? No i zosta-
wienie w tyle samorządów 
o wiele zamożniejszych. 

Było to zaskoczenie, bo wiem, 
że są miasta bogatsze, które 
mają ogromne tereny inwesty-
cyjne; wiem, że są miasta wy-
dające ogromne sumy na pro-
mocję; że są miasta większe, 
atrakcyjniejsze turystycznie. 
Zaskakujące dla mnie było to, 
że miasto jeszcze kilkanaście 
lat temu nazywane sypialnią 
Warszawy, w którym nic się nie 
dzieje – szarym blokowiskiem, 
po latach pracy jest najwyżej 
oceniane w Polsce. Naprawdę 
trudno w to uwierzyć. Jadąc 
do Krakowa, wiedziałem, że 
dostajemy jakąś nagrodę, ale 
nie wiedziałem, że pierwszą. 

Co w pana opinii o tym za-
decydowało?

Do tej pory to analizuję i chciał-
bym dowiedzieć się, co spowo-
dowało aż tak wysoką ocenę. 
Bo do końca tego nie wiem. Ale 
mam nadzieję, że się dowiem, 
po to, aby o te elementy, które 
pozwoliły nam być najlepszy-

mi w kraju, dbać, pielęgno-
wać je i za rok, dwa lata znów 
osiągnąć taki sukces. Jestem 
jednak przekonany, że duży 
udział w tym obecnym miała 
współpraca rady miasta, pre-
zydenta i mieszkańców, która 
jest u nas wzorcowa. Nie kłóci-
my się, mimo że są jakieś hejty 
w internecie, że wszystko, co 
robimy, jedna z gazet próbu-
je wykrzywić, przekręcić, czy 
uwypuklić jakieś drobiazgi, 
które nie są idealne. Najważ-
niejsze dla mnie jest to, że ze-
wnętrzne, profesjonalne grono 
specjalistów uznało, że nasze 
miasto gospodaruje pieniędz-
mi na najwyższym poziomie.  

Jak na triumf Legionowa 
zareagowali włodarze 
konkurujących z nim sa-
morządów?

Było bardzo miło i sympatycz-
nie. Chyba najmilej wspomi-
nam spotkanie z burmistrzem 
Grodziska Mazowieckiego, 
który bardzo często był na 
pierwszych miejscach i dosta-
wał różne nagrody. Przyszedł 
i powiedział: „Zasłużyłeś i nie 
jest mi  żal”. Myślę, że było 
to takie szczere i od serca. 
Spotkałem też wielu innych 
znajomych samorządowców. 
Wszyscy z uśmiechem mi gra-
tulowali. Tak więc to były pięk-
ne dni... Ale jak mówi inna pio-

senka, „ważne są tylko te dni, 
których jeszcze nie znamy”
i mam nadzieję, że przed nami 
jeszcze dużo nagród. 

Jakie pana zdaniem przy-
znany w Krakowie tytuł 
może mieć znaczenie dla 
legionowian? Wiadomo 
przecież, że posiada ono 
poniekąd charakter sym-
boliczny.

To na pewno powinien być dla 
nich powód do dumy, ponie-
waż ktoś z zewnątrz ocenił, że 
ich podatki nie są marnowane, 
lecz wydawane najlepiej w Pol-
sce. Z tego powodu – bo nie 
jest to tylko osiągnięcie pre-
zydenta – złożyłem już gratu-
lacje wszystkim moim współ-
pracownikom starającym się 
wydawać publiczne pieniądze 
i nimi zarządzać, bo oni też 
mają udział w tym sukcesie. 
Bardzo się cieszę, że w koń-
cu jesteśmy najlepsi w Pol-
sce i że nikt przy zdrowych 
zmysłach i minimum dobrej 
woli nie może zarzucić, że w 
tym europejskim spotkaniu 
wszystkich samorządów 
wydano jakiś stronniczy, 
wynikający z politycznych 
układów werdykt. Nie, to 
była bardzo obiektywna, 
merytoryczna ocena spo-
sobu zarządzania finansami 
przez miasto Legionowo. 
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Zgodnie z Kodeksem cywil-
nym, konsument to każda 
osoba fizyczna dokonująca 
czynności prawnej z przed-
siębiorcą w celach niezawo-
dowych lub niezarobkowych. 
Wiadomo, że z tych czynności, 
a mówiąc prościej, z jakości za-
kupionego towaru czy usługi 
nie za każdym razem bywamy 
zadowoleni. Wtedy zawsze 
możemy liczyć na rzecznika 
konsumentów. W powiecie 
legionowskim funkcję tę pełni 
Agnieszka Załuska.

– Co roku Rada Powiatu Le-
gionowskiego zapoznaje się 
ze sprawozdaniem rzecznika. 
Powiatowy Rzecznik Konsu-
menta każdego roku udziela 
niemal tysiąca porad i ta licz-
ba stale rośnie – powiedział 
Robert Wróbel, starosta le-
gionowski. Ale, jak przyznała 
Agnieszka Załuska, rośnie też 
świadomość konsumencka 
mieszkańców powiatu. – Na 
stałe współpracuję z kilkoma 
szkołami na terenie powiatu, 
a także z Legionowskim Uni-
wersytetem Trzeciego Wieku. 
Tak więc edukacja zarówno 
młodego konsumenta, jak i 
seniora jest rokrocznie odna-
wiana. To powoduje, że świa-
domość praw konsumentów 
wśród mieszkańców wydaje 
się być zadowalająca. Nato-
miast w sytuacjach, kiedy so-
bie nie radzą, zawsze mogą 
liczyć na moją pomoc – po-
wiedziała rzeczniczka.
 
W wielu przypadkach wystar-
czy tylko porada na temat te-
go, co w danej sytuacji zrobić 
lub też pomoc w napisaniu 

pisma z powołaniem się na 
odpowiednie przepisy prawa. 
Takie sprawy zazwyczaj kończą 
się polubownie lub też ustęp-
stwami ze strony przedsiębior-
cy. Są jednak i takie przypad-
ki, gdzie wsparcie ze strony 
rzecznika konsumentów musi 
być znacznie poważniejsze. – 
Przez ostatnie lata duża część 
problemów, które zgłaszają 
konsumenci, jest związana 
z rynkiem telekomunikacyj-
nym, sektorem energetycz-
nym, czy wodnym, ale też ze 
sprzedażą obuwia, odzieży, 
sprzętu RTV i AGD. Zgłaszają 
się także osoby, które mają 
problemy z rynkiem ubezpie-
czeniowym – wylicza Agniesz-
ka Załuska. Znakiem naszych 
czasów jest to, że co trzecia in-
terwencja i co czwarta porada 
rzecznika dotyczy usług zawie-
ranych na odległość lub – jak to 
się mówi – poza lokalem. 
 
Chodzi tu oczywiście przede 
wszystkim o transakcje za-
wierane przez internet i na tak 
zwanych prezentacjach. W 
przypadku umowy zawartej 
drogą elektroniczną każdy kon-
sument może w ciągu 14 dni 
od niej odstąpić lub też zwrócić 
kupiony towar. Ale to i tak nie 
zwalnia go to od ostrożności i 
pewnej dozy nieufności, 
a na pewno od pozwolenia 
sobie na niezapoznanie się z 
regulaminem danego sklepu 
lub internetowego przedsię-
biorcy. Gorzej jest w przypadku 
wspomnianych już prezenta-
cji. – Konsument co prawda 
również ma termin 14 dni na 
odstąpienie od umowy zawar-
tej w ten sposób, ale przedsię-

biorcy często wykorzystują 
niewiedzę i nieświadomość 
konsumentów. Poza oferowa-
niem im materacy, garnków i 
różnego sprzętu służącego na 
przykład poprawie stanu zdro-
wia, dochodzą tam jeszcze 
umowy związane z pakietami 
medycznymi. To już jest świad-
czenie usług i jest problem ze 
skutecznym odstąpieniem 
od takiej umowy – mówi Za-
łuska. Dlatego też, jeśli ktoś 
zdecyduje się już wziąć udział 
w takiej prezentacji, powinien 
zachować czujność i rozwagę. 
– Wiadomym jest, że pracow-
nicy tego typu firm przechodzą 
zapewne odpowiednie szkole-
nia, które pozwalają im w jakiś 
sposób, być może nawet nie do 
końca uczciwy, manipulować 
uczestnikami takich prezen-
tacji. Wielokrotnie ludzie mi 

mówią, że nie wiedzą, dlacze-
go tak się stało, że ostatecznie 
ta umowa została podpisana. 
Trzeba być więc przezornym
i do tego typu zaproszeń pod-
chodzić z ograniczonym zaufa-
niem – dodaje rzeczniczka. A 
jeśli nie chce się brać udziału 
w prezentacjach, to już przy 
telefonicznym zapraszaniu 
na nie trzeba poprosić roz-
mówcę o przedstawienie się, 
a następnie o wykreślenie 
naszych danych osobowych
z rejestru prowadzonego przez tę 
firmę. Zgodnie z prawem przed-
siębiorca musi to zrobić. 
 
Na koniec trzeba jeszcze podkre-
ślić, że 80 proc. spraw podejmo-
wanych przez rzecznika kończy 
się pozytywnie dla konsumentów. 

                                              RafaM

W obronie konsumentów

Przy akompaniamencie 
ryczących silników i w ob-
łokach palonej gumy za-
inaugurował pod koniec 
kwietnia działalność TOR 
Modlin. To doskonała wia-
domość dla kierowców, 
którzy chcieliby poprawić 
technikę jazdy albo po 
prostu wraz ze swoim po-
jazdem trochę zaszaleć. 
Nie tylko na asfalcie.

W modlińskim ośrodku 
fani czterech kółek mogą 
doskonalić umiejętności 
na dwóch zapewniających 
świetną przyczepność to-
rach: szkoleniowym i spor-
towo-treningowym. Na tym 
pierwszym mają możliwość 
jazdy po trzech płytach po-
ślizgowych wyposażonych 
w kurtyny wodne oraz na 
wzniesieniach z 10 proc. 
nachyleniem. Drugi tor ma 
długość około 1,4 km i 13 
technicznych zakrętów
o różnym stopniu trudności, 
wymagających precyzji, ale 
też pozwalających osiągnąć 
wysokie prędkości.

W najważniejszych licz-
bach obiekt wygląda na-

stępująco: 2,4 km długości, 
2,5-metrowa ściana wodna, 
2000 m² płyty poślizgowej. 
Jak zatem widać, jest gdzie 
poszaleć. Tym bardziej, że 
przygotowano też plac dla 
motocyklistów, a także – 
myśląc o fanach offroadu 
– ziemny tor z luźną na-
wierzchnią i przeszkodami 
terenowymi. – To miejsce, 
w którym młodzi kierowy 
zdobędą nowe umiejętno-
ści, a ci, którzy już dłużej 
jeżdżą, mają szansę popra-
cować nad swoją techniką 
jazdy. Bo najważniejsze 
jest bezpieczeństwo. To 
z myślą o nim zdecydo-
wal i śmy s ię  u tworzyć 
ten ośrodek – podkreśla 
obecny na otwarciu toru 
marszałek województwa 
Adam Struzik.
 
Działalność ośrodka TOR 
Modlin ma koncentrować 
się na poprawie bezpie-
czeństwa ruchu drogowe-
go, między innymi poprzez 
działania edukacyjne, spe-
cjalistyczne kursy i jazdy 
doszkalające.

                                      Aldo

Szansa na 
niezłą jazdę!

Odkąd przed kilkoma laty powstało, lokalne 
Stowarzyszenie Miłośników Pszczelarstwa 
„Nasze Pszczoły”, niczym najlepsze robotni-
ce, pracuje nad popularyzowaniem pszcze-
larstwa, a co za tym idzie, wprowadzeniem 
go pod przysłowiowe strzechy. I namawia 
mieszkańców do założenia własnej pasieki. 

Jak swego czasu pisaliśmy, pełne bzyczących lo-
katorek ule stoją nawet na dachu legionowskiego 
ratusza. I produkują miód aż miło! Nic dziwnego, 
że mający swą bazę w Chotomowie doświadczeni 
pszczelarze chcą iść za ciosem i dalej zasiedlać 
miasto tudzież powiat tymi pożytecznymi owada-
mi. Co oferują? Właściwie wszystko, czego laikowi 
potrzeba: kompleksową ofertę budowy pasieki 
miejskiej wraz z całoroczną obsługą, nadzorem, 
instruktarzem oraz szkoleniem. I co ważne, nie 
oczekują w zamian miodu… Jak podkreślają 
członkowie stowarzyszenia, własną pasiekę mo-
gą założyć nie tylko osoby prywatne, lecz także 
miejscowe firmy. Później zaś – ciesząc się z wy-
tworzonego przez pszczoły miodu – traktować 
ją jako sposób na promocję oraz swego rodzaju 
naturalny certyfikat działalności proekologicznej. 
Więcej informacji na ten temat można 
uzyskać pod numerem 608 594 113
lub pisząc na adres:
kontakt@nasze-pszczoly.pl.

Aldo

Interes palce lizać! Klientów, którzy na po-
czątku tygodnia postano-
wili odwiedzić internetową 
stronę PWK „Legionowo”, 
czekała niezła lingwistycz-
na zagwozdka. Bo, ow-
szem, po wpisaniu nazwy 

firmy do popularnej wyszu-
kiwarki oczom użytkowni-
ków na pierwszym miejscu 
wyskakiwała „furtka” do jej 
witryny. Sęk w tym, że w 
większości... po japońsku. 

Azjatyckie „krzaczki”, choć 
o wiele ładniejsze od lite-
rek z naszego alfabetu, 
mogły wprawić część le-
gionowian w spore zakło-
potanie. Lecz przy okazji 
wywołać też dumę z powo-
du domniemanej ekspansji 
legionowskiego dostawcy 
wody na chłonny rynek 

Kraju Kwitnącej Wiśni. 
Ekspansji, której jednak 
– wedle naszej wiedzy – 
PWK w tej chwili nie planu-
je... Co do napisów, jakie 
pojawiły się przy nazwie 
przedsiębiorstwa, dzięki 

„uprzejmości” tej samej 
wyszukiwarki udało nam 
się je rozszyfrować. Tym 
samym wyszło na jaw, że 
z jego działalnością ma on, 
delikatnie mówiąc, luźny 
związek. A brzmiał: „Rabat 
na wyprzedaż. Witaj! Jeśli 
szukasz sprzętu golfowego, 
wejdź na tę stronę!”. Nie 
musimy chyba dodawać, że 
jeśli ktoś kliknął i wszedł, 
szybko pojmował, że napis 
wyprowadził go w pole. I to 
z pewnością nie golfowe.
 
                                          Aldo

Rabat z kwitnącej wiśni
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Komisja Europejska bez przerwy pracuje nad 
regulacjami mającymi jeszcze bardziej poprawić 
jakość wody pitnej i zwiększyć dostęp do niej w 
miejscach publicznych. Nowe przepisy mają też 
przyczynić się do ochrony środowiska i popula-
ryzacji zachowań ekologicznych - przede wszyst-
kim zwiększyć spożywanie wody bezpośrednio 
z kranu oraz zmniejszyć wykorzystanie plastiku i 
ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.

Gwarancja dostępu do bezpiecznej wody do 
picia jest jedną z zasad europejskiego filaru 
praw socjalnych, przyjętego podczas szczytu 
w Göteborgu jesienią zeszłego roku.

Państwa członkowskie UE będą zobowiąza-
ne do zwiększenia dostępu do wody pitnej  
dla wszystkich obywateli, co oznacza np. in-
stalowanie poidełek w przestrzeni publicznej, 
prowadzenie kampanii informacyjnych na 
temat jakości wody i dostęp do wody pitnej  
w budynkach użyteczności publicznej. 

Czytając o tych planach możemy stwierdzić, 
że praktycznie to wszystko w Legionowie  
już mamy. PWK „Legionowo” od lat konse-
kwentnie stawia na dostęp do wody pitnej  
dla Mieszkańców Legionowa. Na terenie 
naszego Miasta w 10 punktach można 
ugasić pragnienie korzystając ze zdrojów 
ulicznych. Również dzieci i młodzież mogą 
spożywać zdrową oraz dobrą wodę 
– w legionowskich szkołach znajduje 
się 26 poidełek. 

- Bardzo cieszy mnie fakt, że PWK „Legio-
nowo” jako jedno z pierwszych przedsię-
biorstw wodociągowych w Polsce zaczęło 
instalować zdroje uliczne. W Europie więk-
szości krajów jest to standard od dawna, 
jednak np. władze Londynu dopiero tego 
lata planują zainstalować pierwsze poideł-
ka. Dziś obserwujemy pewnego rodzaju 
modę na aktywne spędzanie czasu. Spoży-
wanie dobrej jakości wody jest nieodzow-
ne, aby skutecznie realizować zdrowy tryb 
życia. Wiemy, że legionowskie zdroje i po-

idełka z roku na roku będą zdobywać coraz więk-
sze grono odbiorców – tłumaczy Prezes Zarządu 
PWK „Legionowo” Grzegorz Gruczek.

Prezes legionowskich wodociągów ma również 
nadzieję, że Mieszkańcy naszego Miasta wodę 
butelkowaną będą stopniowo zastępować kra-
nówką. Woda z kranu jest bardzo dobrej jakości 
oraz co nie mniej ważne jest około 200 razy tań-
sza od wody butelkowanej, ma mnóstwo cen-
nych minerałów – to wszystko sprawia, że woda 
z wodociągów jest po prostu bezkonkurencyjna.

W skali Europejskiej, zgodnie z wyliczeniami 
Komisji Europejskiej, spadek spożycia wody 
butelkowanej ma przyczynić się do zaoszczę-
dzenia 600 mln euro rocznie. 

Mamy nadzieję, że Mieszkańcy Legionowa z 
aprobatą przyjmą pomysł Komisji Europejskiej  
i zamiast wody butelkowanej, wybiorą dobrą 
wodą z Legionowa.

Publiczna moda na wodę

Kasztany to jedne z ładniejszych 
drzew. Cieszą oko – i nie tylko oko – 
zarówno wiosną, latem, jak i jesienią. 
Drzewa te niestety mają też swoich 
wrogów. Najbardziej niszczycielskim
z nich jest motyl szrotówek kasztanow-
cowiaczek. 

O to, aby kasztanowce rosnące na terenie 
miasta nie obumierały, już od kilku ładnych 
lat dba urząd miasta. – Otrzymujemy od 
nich feromony, które umieszczamy w spe-
cjalnych koszyczkach, które zawieszamy 
potem na drzewach. One odstraszają te 
motyle – powiedziała Beata Woźniak, kie-

rownik administracji osiedla Jagiellońska. 
Larwy szrotówka gnieżdżą w liściach i po-
wodują, że późnym latem zaczynają one 
intensywnie żółknąć i obumierać.
 
Kasztanowce z osiedla Jagiellońska zabie-
gom ochronnym są poddawane kilka razy 
w roku. – Ta ochrona jest naprawdę sku-
teczna. Widzimy bowiem różnicę między 
drzewami chronionymi, a tymi, na których 
feromonów nie wieszamy. Na pewno więc 
cały czas będziemy te zabiegi powtarzać – 
przyznała Beata Woźniak.  

Elph

Na ratunek 
kasztanowcom 

Co prawda naród polski lubi 
narzekać, ale ma też silnie za-
korzenioną dumę i lokalny pa-
triotyzm. Poza kilkoma stałymi 
malkontentami, większość le-
gionowian chętnie udostęp-
niało informację o zdobyciu 
zaszczytnej, pierwszej nagro-
dy w ogólnopolskim rankingu. 
Tym chętniej, że powstał on 
na szanowanej krakowskiej 
uczelni i na podstawie dokład-
nej analizy ponad 2500 jedno-
stek samorządu terytorialnego
w całym kraju. 

Nakładka na Facebooku po-
jawiała się na kolejnych zdję-

ciach. Używali jej nie tylko 
urzędnicy, ale też sportowcy, 
a nawet klub sportowy KPR 
Legionowo. Wszyscy pisali o 
dumie ze swego miasta, o wi-
docznych gołym okiem zmia-
nach i doskonałym zarządza-
niu. Co prawda stali krytycy 
lokalnej rzeczywistości dwoili 
się i troili, żeby z wielu fał-
szywych kont zdyskredyto-
wać nagrodę, ale na niewiele 
się to zdało. Oskarżenia, że 
została ona kupiona, zosta-
ły szybko zdementowane, 
a znany lokalny aktywista 
ośmieszył się twierdząc, że 
to PO wręczyła nagrodę PO. 

Wystarczyło sprawdzić, że 
członkami kapituły byli na-
ukowcy z Uniwersytetu Eko-
nomicznego i Jagiellońskie-
go w Krakowie oraz prezes 
i zastępca Regionalnej Izby 
Obrachunkowej.

„Miasto jest zadbane, a roz-
legła infrastruktura sprawia, 
że miasto się rozbudowuje. 
Przestaje być sypialnią War-
szawy. Tętni życiem wła-
snym. (…) Tu się żyje wygod-
nie (…) kto tego nie widzi, 
to tylko współczuć” – pisze 
pani Basia. „Jestem dumny 
z „kierowcy” tego miasta” – 

d o d a j e 
pan  Zb i -

gniew. Wtóruje 
mu pan Oktawiusz: „Legio-
nowo – moje miasto! Jestem 
dumny” – pisze. „Mnie się tu 
super mieszka, nie wróciła-
bym do Warszawy za nic, a 
i lepszych miejsc (dla siebie) 
nie znam, Legionowo spełnia 
moje wymagania” – pisze 
Basia. „Mnie się też fajnie 
mieszka w Legionowie. Bra-
wo my. Wszyscy mieszkańcy 
tworzący atmosferę 

w mieście” – 
dodaje Sebastian.

– Zdobycie takiej nagro-
dy jednoczy. Na co dzień 
możemy narzekać, że po-
ciąg nie odjeżdża punk-
tualnie, że w godzinach 
szczytu jest duży ruch, 
czy że droga nie jest tak 
równa jak byśmy chcieli. 
Ale w obliczu tak ogrom-
nego sukcesu, jakim jest 
pierwsze miejsce
w całym kraju, widzimy, 

ż e 
j e s t 

to p o -
w ó d  d o 

l o k a l n e j 
d u m y

i patriotyzmu. 
Chętniej chwali-

m y  s i ę ,  ż e  j e s t e ś m y
z miasta, które zostało 
wyróżnione i nagrodzo-
ne. Mówimy: tak, to moje 
miasto. Jestem dumny – 
mówi psycholog Agniesz-
ka Kowalczyk.

AnKa

Mieszkańcy #dumni 
z miasta
Nie cichnie temat I miejsca, jakie w skali całej Polski zajęło Legionowo pod 
względem finansów publicznych. Artykuły na ten temat ukazały się w 
wielu szanowanych, branżowych mediach, a sami mieszkańcy podkreślają, 
że są dumni ze swego miasta. Utworzono nawet specjalną nakładkę na 
zdjęcie profilowe z hashtagiem #dumnizlegionowa. Była ona chętnie 
wykorzystywana przez legionowian.
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Rejs jak po szynach

Miesiąc  Dzień rejsu

Maj 2018 1, 3, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 
27, 31

Czerwiec 2018 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30

Lipiec 2018 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29

Sierpień 2018 4, 5, 11, 12, 15, 18, 19, 25, 26

Trasa/czas trwania 
rejsu

Przystanek Godzina rozpo-
częcia rejsu

Godzina rozpoczę-
cia rejsu

Trasa Czerwona
1 godz.

Molo Plaża Nieporęt
Hotel 500
Port Nieporęt
Molo Plaża Nieporęt    

11’00
11’15
11’40
12’00

12’00  
12’15
12’40  
13’00  

Trasa Zielona 
1 godz. 40 min.

Port Nieporęt
Molo Plaża Nieporęt
ALLIANZ
Promenada
Port Nieporęt

10’30
10’50
11’30
11’40
12’10

12’10  
12’30   
13’10  
13’20
13’50  

Szlaban
na komisje

Wójt gminy Jabłonna 
Jarosław Chodorski 
zabronił urzędnikom 
przyjścia na obrady 
komisji budżetowej. 
Dlaczego wójt nie 
chce, aby urzędnicy 
rozmawiali z radny-
mi i mieszkańcami?

W poniedziałek (16 
kwietnia) w sali konfe-
rencyjnej urzędu gminy 
odbyło się posiedzenie 
komisji budżetowej, 
która działa przy Ra-
dzie Gminy Jabłonna. 
W trakcie obrad radni 
chcieli uzyskać infor-

macje na temat re-
montu ul. Piaskowej w 
Jabłonnie. Niestety wójt 
Jarosław Chodorski, wi-
cewójt Marcin Michalski 
i sekretarz Agnieszka 
Sobczak nie znaleźli 
czasu, by wziąć udział 
w obradach. Ponadto 
wójt nie wyraził zgody, 
żeby w komisji uczest-
niczyli urzędnicy. Jedy-
nym wyjątkiem była 
protokolantka.
 
Radni i mieszkańcy nie 
mieli zatem komu za-
dawać pytań. „W na-
wiązaniu do zaprosze-

nia z dnia 12 
kwietnia 2018 
r. informuję, 
że żaden z 
pracowników 
urzędu n ie 
może niestety 
uczestniczyć

w posiedzeniu komisji
w związku z wcześniej 
zaplanowanymi zajęcia-
mi. Pragnę zwrócić uwa-
gę, że w zaproszeniu 
Pan Przewodniczący nie 
wskazał trybu, w jakim 
została zwołana na dzień 
16 kwietnia br. Komisja 
Budżetowa. Zgodnie
z rocznym planem pra-
cy Komisja Budżetowa w 
bieżącym miesiącu ob-
raduje w dniu 24 kwiet-
nia” – poinformował 16 
kwietnia wójt Chodor-
ski. Po informacje na 
temat remontu drogi 
wójt odesłał radnych do 

internetu. – Niestety, 
pan Chodorski nie chce 
współpracować z radą i 
traktuje nas jak niepo-
trzebną rzecz. Przed 
komisją poszedłem do 
jednej z urzędniczek, 
miała przyjść na obra-
dy, ale zadzwoniła do 
pana Chodorskiego
i zabronił jej udziału w 
posiedzeniu, ponieważ 
stwierdził, że radni ma-
ją nielegalne spotka-
nie. Pan wójt wysyłał 
też sms-y zakazujące 
przyjścia na komisję. 
To jest coś niesamowi-
tego, że pan wójt zabra-
nia przyjścia na komisję 
pracownikom urzędu, 
którzy otrzymują wy-
nagrodzenia z podat-
ków pochodzących od 
mieszkańców gminy 
Jabłonna – mówi radny 
Arkadiusz Syguła.

Przypomnijmy, że 
już od kilku miesięcy 
wójt Chodorski stara 
się nie uczestniczyć 
w spotkaniach z rad-
nymi i mieszkańcami. 
W lutym opuścił sesję 
rady gminy na samym 
początku, natomiast 
miesiąc później nie po-
jawił się wcale.
W trakcie posiedzenia 
można było wójtowi 
zadawać pytania je-
dynie… przez telefon. 
Wówczas sekretarz 
wyjmowała komórkę, 
opisywała przełożo-
nemu przebieg sesji,
a ten krótko wypowia-
dał się na dany temat. 
Z takiej możliwości sko-
rzystano dwukrotnie.

 Daniel Szablewski
 www.JablonnaDlaMieszkancow.pl

Jarosław Chodorski
Wójt gminy Jabłonna

Widząc, że planowi przebu-
dowy drogi wojewódzkiej 
nr 631 na odcinku od ronda 
w Zegrzu Południowym do 
granicy gminy Nieporęt da-
leko do ideału, legionowski 
starosta oraz wójt gminy 
Nieporęt pofatygowali się 
na posiedzenie Zarządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego, 
aby przekazać tam swoje 
sugestie i uwagi. Pytanie 
tylko, z jakim skutkiem?

Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Warszawie jest w trakcie przy-
gotowań do przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 631 na od-
cinku od skrzyżowania z drogą 
krajową nr 61 (rondo w Zegrzu 
Południowym) do skrzyżowa-
nia z drogą wojewódzką nr 634 
(Ząbki). Z przedstawionych 
planów wynika, że DW 631, na 
odcinku przebiegającym przez 
teren powiatu legionowskiego, 
pozostanie drogą jednojezdnio-
wą z dwoma pasami. A to nie jest 
najlepsza informacja dla kierow-

ców. Dlatego lokalni samorzą-
dowcy zdecydowali się podjąć w 
tej sprawie interwencję.
Biorąc pod uwagę tworzące się 
w okolicach ronda korki i potrze-
bę zwiększenia przepustowości 
drogi, starosta Robert Wróbel i 
wójt gminy Nieporęt Sławomir 
Maciej Mazur wzięli udział w po-
siedzeniu Zarządu Wojewódz-
twa, wnioskując o skorygowanie 
proponowanych rozwiązań pro-
jektowych. Zasugerowali zmianę 
przekroju poprzecznego drogi 
poprzez budowę dwóch jezdni 
dwupasmowych do skrzyżowa-
nia z ul. Wczasową (4303W), a 
na dalszym odcinku zastosowa-
nie przekroju jednojezdniowego 
trzypasmowego (2+1).

Spotkanie w sprawie szczegó-
łowego stanowiska starostwa 
oraz gminy Nieporęt co do za-
kresu rozbudowy DW 631 na 
terenie gminy Nieporęt zwołano 
na 9 maja br. O jego rezultatach 
będziemy informować.

kala

Dwa asy walczą o pasy

30.04 – 7.20   Centrum Komunikacyjne - pró-
ba kradzieży samochodu z parkingu.
30.04 – 16.00 ul. Królowej Jadwigi - znalezio-
ny pies z chipem. Powiadomiona właścicielka 
przybyła na miejsce i przyjęła mandat karny 
za pozostawienie psa bez opieki.
1.05 – 15.10 ul. Bandurskiego i Kolejowa. 
Rozlewiska wody po opadach deszczu. Zabez-
pieczono miejsce i wezwano PWK.
1.05 – 20.45 ul. Lwowska - na prośbę policji 
ujęto pijanego mężczyznę, który rzucał bu-
telkami w ludzi.
1.05 – 21.30 al. 3 Maja - pijany mężczyzna 
leży przy altanie śmietnikowej. Wezwano po-
gotowie ratunkowe, które zabrało mężczyznę 
do szpitala.
2.05 – 18.40 ul. Sobieskiego - dziecko utknę-
ło w rurze na placu zabaw. Straż pożarna wy-
dostała malucha, a straż miejska zabezpieczy-
ła uszkodzone zabawki.
2.05 – 22.00 ul. Jagiellońska - potrącone 
zwierzę przy Komendzie Powiatowej Policji. 

Przewieziono do przychodni Legwet. 
3.05 – 7.40 ul. Zegrzyńska - na śmietniku 
porzucono 3 małe psy. Zwierzęta trafiły do 
Legwetu, a następnie do schroniska dla bez-
domnych psów.
4.05 – 9.20 ul. Strużańska - zgłoszenie o 
martwym dziku. Wezwano na miejsce leka-
rza weterynarii. 
4.05 – 22.35 ul. Wilanowska - uszkodzona 
skrzynka gazowa. 
6.05 – 17.40 Centrum Komunikacyjne - zde-
wastowany hydrant i gaśnice na parkingu wie-
lopoziomowym. Sprawę przekazano policji. 
Dokładna informacja i zdjęcia zostaną opu-
blikowane na stronie internetowej, jak tylko 
wpłynie informacja zwrotna z policji. 

Dodatkowo w minionym tygodniu strażnicy 
interweniowali w przypadku 14 pijanych osób 
leżących w miejscach publicznych oraz trzech 
osób spożywających alkohol.

Z  notatnika 
strażnika 
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Już za jakiś czas teren między 
zabudową wielorodzinną a 
Żłobkiem Miejskim przy ul. 
ppłk E. Dietricha zacznie tęt-
nić życiem. Wszystko za spra-
wą planowanej inwestycji, 
która czeka już na realizację.

W ramach „budowy otwartej 
strefy aktywności”, bo tak 
właśnie nazywa się projekt, 
na który ogłoszono przetarg, 
przewidziano przebudowę 
placu, utwardzeniu tere-
nu i umieszczenie na nim 
obiektów małej architektury. 
Oznacza to, że możemy spo-
dziewać się powstania wielo-
funkcyjnej strefy aktywności 

fizycznej dla dzieci, dorosłych 
i osób starszych. „Inwestycja 
podniesie estetykę przestrze-
ni publicznej i poprawi jakość 
życia mieszkańców poprzez 
budowę sprawnościowych 
urządzeń placów zabaw, urzą-
dzeń siłowni plenerowych z 
urządzeniami do rehabilitacji 
osób starszych oraz małej ar-
chitektury umożliwiającej wy-
poczynek” – informuje UM Le-
gionowo. Według ogłoszenia 
umieszczonego w BIP, wśród 
urządzeń na placu znajdą 
się: pochylnia równoważna, 
huśtawka „Bocianie gniazdo”, 
urządzenie linowe ze zjeżdżal-
nią, trzy trampoliny, gra plene-

rowa „Labirynt” orbitrek, koła, 
skoki, biegacz podwójny i dwa 
zestawy siedzisk z ruchomy-
mi platformami. Nie zabrak-
nie oczywiście ławek, koszy na 
śmieci, stojaków rowerowych i 
tablicy z regulaminem. Zgodnie 
z założeniem, teren zostanie 
ogrodzony. 
Teraz, w ramach przetargu, 
zostanie wyłoniony wyko-
nawca robót budowlanych. 
Wszystko wskazuje na to, że 
już wkrótce mieszkańcy osie-
dla Jagiellońska będą mogli 
cieszyć się z wyjątkowej strefy 
aktywności fizycznej.

KejT

Strefa łącząca pokolenia

Trudno powiedzieć, czy 
owa tytułowa knajpa, leżą-
ca dokładnie pod salą ob-
rad legionowskich samo-
rządowców, jest miejscem 
feralnym, czy tylko potrze-
buje dobrej ręki. Fakty są 
takie, że na prowadzeniu 
w budynku ratusza restau-
racji „wyłożył” się kolejny 
przedsiębiorca. I procedu-
rę szukania jego następcy 
znów trzeba powtórzyć. 

Gdy podczas kwietniowej sesji 
radni mieli wyrazić zgodę na 
przetarg, który wyłoni nowe-
go restauratora, utknęli w tym 
punkcie nieco dłużej. Głównie 
z powodu zastrzeżeń do tego, 
że miasto znów chce wynająć 
lokal na 20 lat. Zastępca prezy-
denta wyczerpująco uzasadnił, 
dlaczego. – Powoli przestajemy 
pamiętać, że budynek, w któ-
rym funkcjonujemy, niebawem 
będzie miał 10 lat. A pomiesz-
czenia restauracji były eksplo-
atowane w sposób szczególnie 
intensywny i nakłady, jakie w 
tej chwili należy ponieść na 
remont, są w naszej ocenie 
niezwykle wysokie. Tego typu 
działalność gospodarcza cha-
rakteryzuje się też koniecz-

nością poczynienia dużych 
inwestycji w związku z jej roz-
poczęciem. Wszystkie urzą-
dzenia gastronomiczne nowy 
najemca najprawdopodobniej 
będzie musiał nabyć czy w ja-
kiś inny sposób posiąść, co 
wiąże się z dużymi nakładami 
– wyjaśnił Marek Pawlak. 

Umowę z poprzednim najemcą 
rozwiązano wskutek zaległości 
czynszowych. Na koniec marca 
osiągnęły one 106 tys. zł. Ale jak 
podkreślił Pawlak, wcześniej do 
miejskiej kasy wpłynęło z tytułu 
najmu prawie 400 tys. Ponad-
to udało się spopularyzować to 
miejsce, dzięki czemu już teraz 
przetarg cieszy się sporym za-
interesowaniem. – 20 lat (…) to 
dla przedsiębiorcy nie jest cał-
kiem długi okres, ale dla nas ja-
ko radnych, którzy mamy dbać 
o mienie gminy, to jest długi 
okres. Dlatego należy dobrze 
zabezpieczyć majątek gminy 
i chciałbym tu się dopytać, jak 
miasto zamierza zabezpieczyć 
się przed taką konsekwencją 
jak z poprzednim dzierżawcą – 
swoim zwyczajem dociekał Mi-
rosław Grabowski. – Na ten te-
mat dyskutowaliśmy na komisji 
(rozwoju – red.). Mówiłem tam 

o systemie zabezpieczeń sto-
sowanych przez nas. Nie wiem, 
czy pan czegoś nie zrozumiał, 
czy ja mam powtórzyć, bo wy-
daje mi się, że dosyć dokładnie 
i rzeczowo wyjaśniłem, jak my 
zabezpieczyliśmy tą umowę i ja-
kie są standardy przyjęte w tym 
zakresie w urzędzie – odrzekł 
Marek Pawlak. Mimo to mu-
siał wrócić do tematu. Poczym 
dodał: – Jeżeli zbyt wysoce po-
stawimy wymagania odnośnie 
zabezpieczenia czynszu, np.
w formie gwarancji bankowej, to 
z całą pewnością w tak ciężkiej 
branży, jaką jest branża gastro-
nomiczna, może się to spotkać 
ze znacznym ograniczeniem 
liczby osób, które zechcą wziąć 
udział w tym przetargu.   

Wątpliwości dotyczących 
planowanego czasu najmu 
urzędnik jednak nie rozwiał. 
– Wydaje mi się, że ten za-
proponowany okres 20 lat jest 
okresem zbyt długim, ponie-
waż nie jesteśmy w stanie (…) 
przewidzieć, co będzie za 5, 10 
czy 15 lat; jak będzie wyglądał 
samorząd gminny, jakie zada-
nia będą na niego nałożone i 
czy ta powierzchnia nie będzie 
potrzebna na realizację celów 

ustawowych samorządu, a nie 
komercyjnych – powiedział Le-
szek Smuniewski. Radny zgłosił 
wniosek dotyczący skrócenia 
okresu najmu o połowę, ale 
większość samorządowców 
była przeciw. Nie pomogła na-
wet przychylność szefa rady, od 
dawna prowadzącego działal-
ność gospodarczą. – 20 lat… dla 
mnie to wieczność. Jeżeli ktoś 
prowadził biznes, wie jak to wy-
gląda – mówi Janusz Klejment. 
– Nikt nie jest w stanie prze-
widzieć, co będzie za 20 lat, 
nie ma takiego kozaka. Uwa-
żam, że 10 lat to bardzo dłu-
gi okres i przez 10 lat można 
osiągnąć wielki sukces i tak 

samo można doprowadzić do 
upadłości firmy.   

Takie są realia rynku. Lecz ge-
neralnie radni byli zgodni co 
do przeznaczenia prawie 270 
m² ratusza na lokal gastrono-
miczny. Osią sporu pozostała 
wysokość czynszu, a właści-
wie jej ewentualne różnice 
w zależności od przyjętego 
okresu najmu. – Rozmawia-
jąc z mieszkańcami, wszyscy 
mają oczekiwania, że taki lokal 
w Legionowie jest potrzebny. 
To miejsce jest też ważne ze 
względów społecznych. Więc 
jeżeli słyszę, że „skróćmy 
ten czas”, bo ktoś ma kaprys 

z 20 na 10 lat, i „najwyżej 
będziemy mieli tysiąc zło-
tych mniej”, to wiadomo, 
że w budżecie, którym dys-
ponuje Legionowo, może to 
nie jest duża kwota, ale też 
istotna – powiedział Marcin 
Smogorzewski. 

Ostatni najemca prowadzący
w ratuszu restaurację płacił 
miesięcznie 8,1 tys. zł netto. 
Za ile miejski budżet „kar-
mić” będzie kolejny, okaże 
się po przetargu.
  

Waldek Siwczyński

Pochyleni nad knajpą

Po zakończeniu sezonu za-
wodnicy KPR Legionowo zro-
bili prezent swoim najmłod-
szym kibicom. W połowie 
kwietnia w Arenie Legionowo 
odbył się otwarty trening, w 
którym wzięli udział ucznio-
wie nauczania początkowego 
ze Szkoły Podstawowej nr 2.

– Dużo zabawy, dużo radości, 
dużo biegania. Zawodnicy 
KPR Legionowo pokazują 
dzieciom troszkę zabaw i gier 
z piłką, czyli być może to, co w 
przyszłości będzie ich czekało 
– mówi Grzegorz Choromań-
ski, prezes KPR Legionowo. Bo 
przecież nie można wykluczyć 
tego, że ktoś z tych uczniów 
wystąpi kiedyś na boisku
w koszulce KPR Legionowo. 
Tym bardziej, że od września 
klub planuje ruszyć z cyklem 
zajęć właśnie dla najmłod-
szych dzieci. – Od nowego ro-
ku szkolnego chcemy urucho-
mić zajęcia dla dzieci w wieku 
nauczania początkowego, 
czyli 8 - 9 lat i tych nieco star-
szych. To byłyby zajęcia ogól-

norozwojowe pod względem 
sportowym, po to, żeby po 
pierwsze, ich wspomóc i roz-
wijać, a po drugie, żeby im się 
przyglądać i wyłapywać dzieci, 
które mają pewne predyspo-
zycje i potem zaoferować im 
już trochę więcej zajęć właśnie 
pod kątem piłki ręcznej – dodał 
prezes klubu.
 
Na razie jednak chodziło 
przede wszystkim o dobrą 
zabawę. Tak dla dzieciaków, 
jak i legionowskich szczypior-
nistów. – Uczymy się, jak się 
ruszać z piłką w trakcie gry. 
Uczymy się też, jak rzucać 

bramki i jak grać w piłkę ręczną 
– powiedzieli Małgosia Pietrzak 
i Kacper Karpeta, uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 2
w Legionowie. – Moim zda-
niem to jest fajne wydarzenie. 
Zawsze dzieciaki się mogą 
trochę rozruszać, pobiegać
z nami i myślę, że to im fajnie 
zaprocentuje, jeśli będą chcieli 
uprawiać jakiś sport – przyznał 
Michał Ignasiak, zawodnik KPR 
Legionowo. A możliwość tre-
nowania z zawodowcami na 
pewno może być dla nich do-
datkową zachętą.  

Elph

Zabawa z przyszłością



8 CZWARTEK 10 maja 2018OGŁOSZENIA MIEJSCOWA na weekend, gazeta@miejscowa.pl

  DYŻURY RADNYCH
        14 maja 2018 r.

Adam Aksamit
Radny Rady Miasta Legionowo  

(okr. wyb. nr 17)
w godz. 15.00-16.30

Agata Zaklika
Wiceprzewodnicząca

Rady Miasta Legionowo
(okr. wyb. nr 18)

w godz. 1630-1800

Dyżury odbywają się 
w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej

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

e-mail: kancelaria@um.legionowo.pl

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

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

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

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

• przeglądy rejestracyjne •
• naprawy główne i bieżące •

• serwis klimatyzacji •
Legionowo Przystanek

ul. Jagiellońska 88
tel. 22 793 01 79

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

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

Informacja
o wywieszeniu wykazu nieruchomości Gminy 

Nieporęt przeznaczonych do najmu

      Wójt Gminy Nieporęt na podstawie art. 35 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami  podaje do publicznej wiadomości, że na 
tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Nieporęt pod 
adresem: 05-126 Nieporęt, Plac Wolności 1, na okres 
21 dni, to jest od 10.05.2018 r. do 31.05.2018 r. oraz 

na stronie internetowej Urzędu Gminy Nieporęt, zosta-
je wywieszony wykaz nieruchomości Gminy Nieporęt, 
przeznaczonych do najmu na okres do 5 lat, obejmu-
jący lokal użytkowy w budynku położonym w Zegrzu 
Południowym gm. Nieporęt na części nieruchomości 

stanowiącej działkę nr 97/1, na rzecz
dotychczasowego najemcy.

        
 Wójt Gminy Nieporęt

Sławomir Maciej Mazur

O G Ł O S Z E N I E

 Prezydent Miasta Legionowo informuje, że na okres od dnia 7 maja 2018 roku do 
dnia 28 maja 2018 roku został umieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 w Legionowie,
- wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom,  
w trybie bezprzetargowym, na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia  
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku poz. 121 ze zmianami)

- lokal mieszkalny nr 1  w budynku przy ul. Stefana Batorego 20 w Legionowie
- lokal mieszkalny nr 32  w budynku przy ul. Piaskowej 4 w Legionowie,
- lokal mieszkalny nr 27  w budynku przy ul. Piaskowej 12 w Legionowie,
- lokal mieszkalny nr 22  w budynku przy ul. Olszankowej D w Legionowie
- lokal mieszkalny nr 43  w budynku przy ul. Olszankowej D w Legionowie
- lokal mieszkalny nr 64  w budynku przy ul. Aleja 3 Maja 21 w Legionowie,
- lokal mieszkalny nr 12  w budynku przy ul. Przemysłowej 8 w Legionowie.
- lokal mieszkalny nr 10  w budynku przy ul. Jagiellońskiej 17 w Legionowie,
- lokal mieszkalny nr 17  w budynku przy ul. Daliowej 6 w Legionowie.

            Prezydent Miasta Legionowo     
              Roman  Smogorzewski
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Ten koci elegancik to LULEK, gdy jego pani poszła do szpitala, kotek 
trafił do nowego domu. Lulek nie miał nikogo poza nią. Nasze szczę-
ście trwało 4 miesiące i osoba, która go przygarnęła, zadzwoniła kilka 
dni temu, by Lulka zabrać, bo jej kotka go nie akceptuje. Kolejny raz 
ten uroczy mruczek na już potrzebuje nowego domu. Bardzo prosimy, 
dajcie Lulkowi szansę. Lulek ma 5 lat, jest wykastrowany, zdrowy. 
Tel. 510 251 714 lub 509 469 222

Cudne 11-MIESIĘCZNE SREBRZYSTE KOTECZKI szukają 
odpowiedzialnych domów. Koteczki są zdrowe, wysteryli-
zowane. Kto ofiaruje im własny dom i uchroni od powrotu  
na dach starego 
urzędu, gdzie została wyłapana.  TEL. 505 115 269

BOBIŚ (ur. 2012r) to nie-
duży, spokojny piesek, który 
trafił do schroniska po śmier-
ci swojego właściciela. Jest 
grzeczny i cichutki, do ludzi 
bardzo otwarty i przyjazny. 
Bobiś umie ładnie chodzić 
na smyczy, nie ciągnie i słu-
cha się człowieka. Na dzień 
dzisiejszy nie znamy jego 
stosunku do innych psów. 
Szukamy dla niego domu, 
w którym otoczony miłością 
i pod dobrą opieką spędzi ca-
łe życie, TEL. 795 845 242

NIERUCHOMOŚCI  
WYNAJMĘ
 ■ Mieszkanie do wynajęcia  
509 048 137
 ■ Wynajem budynku ospodarczego 
do zamieszkania tel. 790 643 957 
/ 530 730 908

SPRZEDAM
 ■ Działka budowlana Skrzeszew, 
ul. Polna 1000m, prąd, gaz 605 
899 417
 ■ 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 
 ■ Telewizor Samsung 32”, rower 
składak Jubilat2 690 021 549

USŁUGI
 ■ Budowa domów, ocieplenia, 
remonty, wykończenia pod 
klucz, ogrodzenia. Osobiście i 
solidnie 724 291 429
 ■ Cyklinowanie, układanie 
507 603 653
 ■ Komputer - laptop - dojazd 
513 820 998 
 ■ Malowanie-tapetowanie-
remonty - osobiście, solidnie – 
694-065-757 
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Odpowiem 
na każde
Wasze
pytanie!

A to ci niespodziewanka! Krakusy niby takie skąpe, 
a szarpnęli się na wypasioną imprezkę, co więcej, 
z grodem Legionowo w roli głównej. Imprezkę dlań 
wielce ważną, gdyż pod względem uprawiania tu-
dzież wydawania publicznej sałaty przyznającą mu 
miano krajowego czempiona! Fachowcy pogadali, 
porachowali i wyszło im, że tak klawo zarządzanego 
miasta próżno szukać nawet za siedmioma górami 
i rzekami. A skoro już wyszło, swym odkryciem się 
z narodem podzielili. 

No i co teraz pocznie garstka zawodowych narzekaczy, 
od lat głoszących znany z parlamentarnej elekcji (acz 
okrojony tu do jednej gminy) przekaz, że Legionowo 
jest w ruinie? Czy podjęta „krakowskim targiem” de-
cyzja nie zachwieje ich wiary w słuszność krucjaty? 
Czy wystarczy im nabojów do dalszego ostrzeliwania 
bronionej przez prezydenta od grubo ponad dekady 
Twierdzy Ratusz? Czy znów będą walić „ślepakami”…? 
Dużo pytań, ale i problem duży, ponieważ lud ma dość 
wmawiania mu, że – polecę klasykiem z Nowogrodz-

kiej – czarne jest czarne, a białe jest białe. On dosko-
nale widzi jak jest. Fakt, zawsze mogłoby być lepiej. 
Wszędzie, nie tylko w L. Skoro jednak nawet z Wawelu 
dostrzegli, że dobrze się w mieście dzieje, muszą to 
widzieć także miejscowi. Muszą, chyba że widzieć nie 
chcą. Bo i po co? Strzykanie jadem jest fajniejsze, ła-
twiejsze i takie nasze, polskie. 

Idę, ba, jadę o zakład, że posadzony decyzją wybor-
ców za smogorzewskim biurkiem każdy z Romano-
wych krytykantów złapałby się za bolący od wyzwań 
łeb i w panice wrzasnął: „Na cholerę mi to było!”. 
Po czym w ciągu kadencji serią „światłych” decyzji 
sprawił, że poddani całowaliby ziemię, po której jego 
poprzednik stąpał. Bo choć wszyscy wiedzą, że i Kra-
ków, i Legionowo zbudowano nie od razu, budować 
potrafi u nas mało kto. Za to wzburzyć się i burzyć 
uwielbiamy niczym wawelski smok dziewice. Lecz to 
niestety żadna cnota.

Listy do naszej "M" piszcie na adres: 

pod(...)słuchane
Udało nam się podsłuchać, i to od kil-
ku bywalców okolic „ciechocińskiej” 
części Legionowa, jakoby idylliczna 
atmosfera Parku Zdrowia bywała 
czasem zakłócana wybuchami złości 
jego stałych gości. Wszystko dlate-
go, że garstka (jak można mniemać) 
żyjących na garnuszku ZUS miesz-
kańców zbyt mocno wzięła sobie 
do serca obiegową, alternatywną 
nazwę tego miejsca – Park Seniora. 
Sam ten fakt to oczywiście żaden 
kłopot – dopóki w ślad za takim poj-
mowaniem spraw nie pójdą czyny. 
A w tym przypadku poszły, gdyż 
dziarscy emeryci i renciści jęli ponoć 
wypraszać spod mini tężni posiada-
czy młodszych metryk tudzież ich 
baraszkujące pacholęta. Bo to niby 
nie plac zabaw. Co na taką interpre-
tację powiedziałby ratusz, trudno 
wyczuć. Ale chcąc, by w mieście 
wciąż wesołe było życie staruszka, 
pewnikiem będzie musiał zająć sta-
nowisko. Inaczej zrobi się po-tężny 
problem.   

Najciekawsze na samorządowych 
sesjach bywa to, czego próżno 
później szukać w oficjalnych proto-
kołach. Krótkie, acz ogniste starcia 
wrażych stron stanowią o tempe-
ramencie danej rady i bywają – jak 
choćby w gminie Jabłonna – jednymi 
z wyróżników organu władzy. Jeśli 
chodzi o Legionowo, od pyskówek 
radni tej kadencji stronią, choć 
oczywiście zdarzają się w trakcie ich 
spotkań momenty wyrywające znu-
dzonych z comiesięcznego letargu. 
Ostatnio, w kwietniu, stało się tak, 
gdy szef rady wytknął opozycjoni-
ście, panu Leszkowi, że mając pań-
stwową posadkę, nie potrafi wczuć 
się w sytuację działającego na swoim 
przedsiębiorcy. Ten z kolei zasugero-
wał w rewanżu, że pan Janusz jest 
debeściakiem, jeśli chodzi o dietę. 
Przewodniczący, o dziwo, ów pogląd 
zakwestionował i zaprosił radnego 
do biura celem rozwiania złudzeń. 
Kogo mandat jest najbardziej do-
chodowy, nie zdradził. 
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Czekam też na tradycyjną korespondencję.  
Listy  wysyłajcie na adres:  
ul. Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

Spadło z pióra
Miasto na wydaniu

MARZENIE O LEPSZEJ KOMUNIKACJI

■ "M" odpowiada:

Droga czytelniczko! Trzeba koleżankę zabrać na wycieczkę do rzeźni. Można też pokazać jej 
filmy o cierpieniu zwierząt i masowym, niehumanitarnym zabijaniu. Zwykle pomaga. Jeśli po 
upływie miesiąca koleżanka znów zacznie jeść mięsko, podsuń jej lekturę na temat dobrego 
odżywiania. Najlepiej jednak do zdrowej diety przekona ją nowa miłość i przystojny mężczy-
zna, który ją oczaruje. Wakacje na plaży, ochota na seks to doskonała motywacja do tego, by 
zadbać o linię ciała.

Waldek Siwczyński

Około 10 lat temu o takiej 
komunikacji publicznej, jaką 
mamy dzisiaj, można by-
ło pomarzyć. Nie było tylu 
pociągów ani darmowych 
autobusów. Brakowało też 
parkingów, gdzie każdy, kto 
chciałby dostać się do stolicy 
pociągiem, mógłby zostawić 
samochód. Osoby dojeżdża-
jące do Warszawy były zdane 
tylko na często stojące
w korkach autobusy ZTM. Nic 
dziwnego, że jednym z wy-
zwań, przed jakimi stał wów-
czas legionowski samorząd, 
była poprawa tej sytuacji. 

Jednym z działań podej-
mowanych w tym kierunku 
była m.in. duża konferencja 
pt. „Zintegrowany system 
komunikacji w obrębie aglo-
meracji warszawskiej”, którą 
zorganizowało starostwo,
a w której brali udział ów-
cześni szefowie Kolei Mazo-
wieckich, Zarządu Transpor-
tu Miejskiego, Szybkiej Kolei 
Miejskiej i Mennicy Polskiej. – 
Dróg zbyt wiele nam nie przy-
będzie. One będą co prawda 

w coraz lepszym stanie, ale 
żeby nie były zakorkowane, 
to więcej z nas musi jeździć 
komunikacją publiczną – 
przekonywał ówczesny legio-
nowski starosta Jan Grabiec. 
– Jednak żeby więcej z 
nas chciało nią jeździć, 
musi być lepiej dostoso-
wana do potrzeb. Dlate-
go będziemy rozmawiać 
z ZTM-em o zwiększeniu licz-
by autobusów i zmianie ich 
tras, a z SKM-em i Kolejami 
Mazowieckimi o zwiększeniu 
ilości pociągów kursujących 
na trasach podmiejskich. 
 
Zaproponowano wówczas 
rozwiązania, które dzisiaj
z dobrym skutkiem funk-
cjonują. Leszek Ruta, ów-
czesny dyr. ZTM, wystąpił 
np. z propozycją utworzenia 
tzw. linii dowozowych, czyli 
autobusów dostarczających 
pasażerów z odległych miej-
scowości do najbliższej stacji 
kolejowej. Obowiązywałby w 
nich Wspólny Bilet, a ich roz-
kład byłby zsynchronizowa-
ny z odjazdami i przyjazda-

mi pociągów. Z perspektywy 
czasu główną informacją dla 
legionowian okazała się jed-
nak zapowiedź uruchomienia 
w mieście pociągów SKM.
 
Przedstawiciel SKM zapro-
ponował puszczenie na tory 
kilkunastu pociągów, które 
połączyłby Legionowo z lot-
niskiem na Okęciu, a ich tra-
sa przebiegałaby przez ścisłe 
centrum stolicy. – Ogłosiliśmy 
już przetarg na zakup 13 no-
wych pociągów. Mają się 
one składać z sześciu wa-
gonów. Te pociągi zostaną 
specjalnie zaprojektowane 
dla tej linii, tak aby spełnia-
ły wszystkie oczekiwania, 
jakie wiążą się z komunika-
cją aglomeracyjną – mówił 
Jakub Majewski, członek 
zarządu SKM. Zapowie-
dział też, że w pociągach 
obowiązywałaby ta sama 
taryfa biletowa, co w auto-
busach ZTM i w pociągach 
KM. Jak się okazało, SKM 
są teraz jednym z najpo-
pularniejszych w Legiono-
wie środków lokomocji.

Izabella l.31
   Jestem wegetarianką. W pracy jem sałatki i przygotowane 
wcześniej kanapki. Siedzę z moją ulubioną koleżanką, która jest 
mięsożercą. Codziennie patrzę jak jej po brodzie spływa tłuszcz 
i sos a ona to oblizuje. Mówię jej zjedz pomidorka i ogóreczka 
a ona mnie nie słucha. Ostatnio przyniosła wędzony boczek i 
rybę. Całe biuro śmierdziało. Wstyd mi było jak wchodził jakiś 
klient bo cuchnęło jak.. Facet, który ostatnio był u nas to patrzy-
ła się na mnie jakbym to ja tam śmierdziała rybą, jakbym cho-
dziła niedomyta. Więc nie dość że cierpię ja to jeszcze zapachy 
te odstręczają naszych klientów. Jak przychodzi pora obiadowa 
to człowiek oddychać nie może. Co mam zrobić?
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Czekasz na majówkę z utę-
sknieniem? Wspólna im-
preza ze znajomymi albo 
po prostu odpoczynek, a 
przy tym, aby tradycji stało 
się zadość, oczywiście grill. 
Wszystko to brzmi pięknie, 
jednak po majówce często 
przybywa zbędnych kilo-
gramów. Dobra wiadomość 
jest taka, że są sposoby by 
się przed tym uchronić.

Wybieraj mądrze

Wydaje się, że mięso z grilla 
jest zdrowe i dietetyczne. Ow-
szem, może być, jednak trzeba 
pamiętać, że wszystko zależy 
od rodzaju. Czy wiesz, że 100 g 
karkówki to aż około 180 kcal, 
tymczasem ta sama porcja file-
tu z kurczaka ma tylko 99 kcal. 
A jak to jest z kiełbasami, które 
jak chyba wszyscy wiedzą, do fit 
potraw nie należą? Średnia kieł-
baska, w zależności od rodzaju, 
ma od 200 do 250 kcal. Najbar-
dziej kaloryczna okazuje się ka-
szanka. Ten przysmak może do-

starczyć nam nawet około 300 
kcal na kawałek. Najrozsądniej 
więc będzie przygotować dro-
biowe szaszłyki. Pamiętaj, aby 
nie kupować tych już przygo-
towanych. Oprócz tego, że są 
naszpikowane chemią (m.in. 
wzmacniaczem smaku – gluta-
minianem sodowym), to jesz-
cze mięso, jakie tam znajdzie-
my, zazwyczaj jest wątpliwej 
jakości i świeżości.

Unikaj pieczywa i sosów

Skoro już naprawdę musisz 
zjeść kiełbasę czy kaszankę, 
aby zaoszczędzić trochę kalo-
rii, zrezygnuj z chleba. Ogranicz 
też do minimum sosy. Zamiast 
nich możesz wybrać odrobinę 
ketchupu lub zwykłej musztar-
dy. Na pewno będą zdrowsze 
i mniej kaloryczne od sklepo-
wych sosów, które ociekają 
tłuszczem i zawierają w swoim 
składzie całą tablicę Mendele-
jewa. Bez wątpliwości tłuszcz 
jest nośnikiem smaku, ale czy 
naprawdę musisz zużywać pół 

słoika sosu 
majonezo-
wego do i tak 
bardzo tłustej 
kiełbasy? Za-
miast tego po-
staw na warzy-
wa. Skorzystaj 
z tego bogac-
twa – zgrilluj cu-
kinię, marchew, 
paprykę. Jeśli 
sam organizujesz 
grilla, przygotuj 
dietetyczne sałatki. 
To wszystko sprawi, 
że będziesz bardziej 
syty i ciężej będzie 
skusić się na kolejny 
kawałek kiełbasy.

Coś do picia?

Przy grillowej uczcie sięgaj po 
wodę, a nie soki czy napoje ga-
zowane. Jeśli już masz ochotę 
na te ostatnie, wybierz wersję 
bez cukru. A co z alkoholem. Tu-
taj oczywiście jak zawsze wska-
zany jest umiar. Jeśli planujesz 

się nieco wyluzować, lepszym 
wyborem będzie wódka niż pi-
wo. Jednak i ta może okazać 
się bardzo kaloryczna, jeśli bę-
dziesz spożywać słodkie drinki. 
A więc odrobina wytrawnego 
wina? Może się ono okazać po-
mocne także na trawienie. Ale 
nie daj się złapać w pułapkę. 
Pamiętaj, że alkohol zazwyczaj 
wzmaga uczucie głodu. 

Ruszaj się!

Pogoda sprzyja w tym ro-
ku nie tylko grillom czy 
ogniskom, ale i rekreacji. 
Odejdź więc od stołu i za-
cznij się ruszać. Pójdź na 
spacer albo wybierz się z 
rodziną lub znajomymi na 
rowerową przejażdżkę. W 
trakcie takich niepozornych 
aktywności można zgubić 
nawet kilkaset kalorii. Jeśli 

nie masz takiej moż-
liwości, po prostu zamiast 
siedzieć przy stole i wpychać 
w siebie kolejne mięsne ką-
ski, pobaw się z dziećmi czy 
zwierzakami. Pamiętaj też, 
że nie wszyscy mają wolne, 
a siłownie są w tych dniach 
do twojej dyspozycji, więc i 
tu nie ma wymówek! 

Katarzyna Gębal

Poradnik grillowy,
czyli jak przeżyć  majówkę i nie przytyć

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

K Z B Legionowo Spółka z o.o. 
z siedzibą przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, 

05-120 w Legionowie

informuje o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nie-
ograniczonego
pn: Budowa zadaszenia Lodowiska Miejskiego w Legionowie z zaple-
czem i niezbędną infrastrukturą
Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 9.05.2018r.
1) Zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
2) Umieszczone na stronie internetowej www.bip.kzb-legionowo.pl
3) Umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  28.05.2018r., do godz. 11:30 w 
siedzibie Zamawiającego: KZB Legionowo Sp. z o.o., ul. marsz. J. Piłsudskiego 
3, 05-120 Legionowo, parter – Biuro Obsługi Klienta.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2018r., o godz. 12:00 w siedzibie 
KZB Legionowo Sp. z o.o., ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo, 
parter – Sala Obsługi Klienta. 

PREZES ZARZĄDU
    Irena Bogucka

INFORMACJA

Gmina Legionowo w imieniu której działa K Z B Legionowo Spółka z o.o. 
podaje do publicznej wiadomości

że zgodnie z  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.)  na tablicach infor-
macyjnych KZB Legionowo Sp. z o.o. oraz Urzędu Miasta Legionowo, na okres 
21 dni tj. od dnia 10 maja 2018r. do 31 maja 2018r., został umieszczony wykaz 
o przeznaczeniu do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lat, nieruchomości 
oznaczonej jako część działki nr ewidencyjny 3/18 o powierzchni 2000 m2 w 
obrębie nr ewidencyjny 70 położonej przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego w 
Legionowie, z przeznaczeniem pod dotychczasową działalność na rzecz osoby 
będącej dotychczasowym dzierżawcą, która korzystała z tej nieruchomości na 
podstawie umowy dzierżawy zawartej na okres 3 lat.     

   PREZES ZARZĄDU
    Irena Bogucka
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Humor na dwóch kółkach

 - Ja dziś nie startowałem, ale na pewno bym z panią wygrał

Czyżby owe uśmiechy wywołała wysokość nagrody pieniężnej...?

Cukier krzepi, a rower jeszcze lepiej!

 - Gratuluję, w kategorii prezydentów nie miał pan sobie równych

- Na mecie będziesz pierwszy - znam drogę na skróty

- Muszę szybko jechać, bo umówiłem się z nią na dziewiątą

- Jak pani za słabo machnie, to oni nie ruszą

 - Wiesz, ja w twoim wieku nie byłem taki zakręcony

Niedawne zmagania rowerowych maratończyków znów ściągnęły do Legionowa masę 
miłośników przemieszczania się w terenie dzięki sile własnych mięśni. A ponieważ nic 
tak nie wzmacnia muskulatury jak śmiech, im oraz wszystkim czytelnikom proponujemy 
krótki i przyjemny trening. 
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  Nawet jak pogoda 
będzie zła, to i tak 
powiedzą, że to moja 
wina
Roman Smogorzewski,
prezydent Legionowa podczas 
spółdzielczego "jajeczka" na osiedlu 
Sobieskiego, odnosząc się do oceny jego 
pracy przez politycznych oponentów.

Żarty...
Wchodzi baba do tramwaju i woła:
– Ojejku, ale wielki tłok! 
– To mój – odpowiada z dumą facet stojący koło niej..

 ■ ■ ■
– Czy wiesz jak zapewnić rozrywkę blondynce na 
długie godzin? – Trzeba wręczyć jej kartkę z napisem 
z obu stron: PROSZĘ ODWRÓCIĆ...

 ■ ■ ■
Lato. Plaża nudystów.
Do kobiety podchodzi kulturysta, pręży się, napina 
mięśnie i mówi do niej z nieukrywaną satysfakcją:
– I co, bomba? No nie?! 
Na co kobieta odpowiada:
– Tak, bomba… tylko coś mały lont do tej bomby…

 ■ ■ ■
Czy wiesz, kto to jest mąż?
– To facet który umyje popielniczkę,
a sprawia wrażenie, jakby posprzątał całe miesz-
kanie...

Horoskop
na nadchodzący

tydzień
RYBY

W tym tygodniu postanowisz upo-
rządkować swoje sprawy. Do no-
wych wyzwań podejdziesz z ostroż-

nością. Wszystko będziesz chciał zaplanować. 
Wobec ludzi będziesz wymagający.  

BARAN

Możesz wygrać w konkursie lub 
pokonać przeciwników, którzy są 
silniejsi od ciebie. Gwiazdy wróżą 

udany interes, zysk lub znalezienie dobrej po-
sady. W tym tygodniu szczęście ci sprzyja!

BYK

Nie szastaj pieniędzmi, nie wydawaj 
wszystkiego na zabawę, bo wpę-
dzisz się w finansowe kłopoty. Za-

uważ, kto potrzebuje pomocy w najbliższym 
otoczeniu i daj z siebie wszystko.

BLIŹNIĘTA

Pojawi się ktoś, kto doda ci optymi-
zmu. Możesz otrzymać wspaniałą 
wiadomość lub zaproszenie na 

ciekawą imprezę. Uwierz w swoje zalety, bądź 
szczery i odważny, a zyskasz wiele.

RAK

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

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

LEW

Pojawi się szansa, aby porzucić stare 
schematy i zacząć wszystko od no-
wa. Najgorsze już za tobą. W tym 

tygodniu musisz pogodzić się z porażką lub nie-
powodzeniem, na które już nie masz wpływu.

PANNA

Jeśli będziesz zdecydowany, zyskasz 
władzę i autorytet nawet wśród tych, 
którzy kiedyś mało cię cenili. Walcz o 

swoje, nie oglądaj się na innych. Nie poddawaj 
się, nawet jeśli nie widać szans na sukces.

WAGA

Przed tobą szczęśliwy tydzień. Los 
ześle ci szansę na pozbycie się kłopo-
tów. Zawrzesz zgodę z nieprzyjaciół-

mi, podpiszesz korzystną umowę lub zdobę-
dziesz nagrodę, na jaką od dawna pracowałeś.

SKORPION

Ważna zawodowa sprawa lub finan-
sowe negocjacje utkną w mar-
twym punkcie. Będziesz musiał 

jeszcze raz zastanowić się, czego chcesz. Nie 
obawiaj się zmiany strategii.

STRZELEC

W tym tygodniu nie będziesz zwra-
cał większej uwagi na sprawy towa-
rzyskie i zawodowe. Czekają cię 

spokojniejsze, ale bardzo udane dni. Wykonasz 
swoje obowiązki, odwiedzisz znajomych.

KOZIOROŻEC

Pokonasz przeciwnika, z którym od 
dawna nie dajesz sobie rady. Nie 
przemocą, ale łagodnością, spry-

tem i mądrością udowodnisz sobie i innym, co 
potrafisz. Wsłuchaj się w swoją intuicję.

WODNIK

Filozoficzne rozmyślania poprawią 
ci nastrój, a nawet zaimponują 
pewnej znajomej osobie. W miłości 

gwiazdy zapowiadają udany czas, pełen ma-
rzeń i romantycznych wzruszeń.

Specjalny miejscowy 
horoskop

Znalezione w sieci
Czy wiesz, że najczęściej do zerwania dochodzi 
po 3-5 miesiącach związku?

Kobiety podczas tańca bardzo często się uśmiechają. 
Ponad 70% mężczyzn myśli wówczas, że partnerka 
ma ochotę na seks.

Jak donosi internet rząd nowozelandzki wydał zakaz 
nadawania dzieciom imion: Lucyfer, V8 i Anal.

Czy wiesz, że podczas snu spalasz więcej kalorii niż 
oglądając telewizję?

Siedzący tryb życia jest bardziej szkodliwy dla naszego 
zdrowia niż palenie papierosów!

Masz problem z pryszczami? Stosuj na nie czosnek. 
Nałożenie maseczki na 5-10 minut z czosnku na miej-
sca zainfekowane spowoduje gojenie się rany. To na-
turalny antybiotyk.

Masz ochotę na realistyczny sen? Wypij przed zaśnię-
ciem szklankę soku jabłkowego.

Arachnofobia to strach przed pająkami. Najpięk-
niejsze z nich mają różne kształty i barwy. Ma-
ratus speciosus pochodzi z Australii i ma piękny 
pawi ogon, którym wabi samiczki. Podczas zalotów 
wprawia go w wibracje, dzięki czemu udaje mu się 
zahipnotyzować samiczkę oraz skłonić do kopula-

cji. Po akcie płciowym samiec musi jednak szybko 
uciekać, bo może stracić życie. Samica może po-
zbawić go życia.

Trochę zgrywu z obiektywu

Są miasta, które stojaki rowerowe mają naprawdę wyczesane!
fot. red.

Boisz się chorób? Czy wiesz, że uścisk dłoni przenosi siedem razy 
więcej wirusów niż samo kichnięcie?
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Niedziela na pedały

Przed rokiem siatkar-
skie kadetki z Legiono-
wa zdobyły złoty medal 
mistrzostw Polski. W 
niedzielę, podczas ści-
słego finału rozgrywa-
nych w Rumi kolejnych 
mistrzostw kraju, młode 
zawodniczki LTS Legio-
novii Legionowo znów 
potwierdziły, że nie mają 
sobie równych. Potrzebo-
wały do tego jednak tie-
-breaka.  

W decydującym meczu pod-
opieczne trenera Dawida Mi-
chora spotkały się
z siatkarkami MUKS Dargfil 
Tomaszów Mazowiecki. I od 
pierwszego gwizdka było wi-
dać, że dla żadnej z drużyn 
nie będzie tego dnia straco-
nych piłek. W pierwszym se-
cie Legionovia przegrywała 
12:16 i 16:21, ale zdołała 
wyrównać i zwyciężyć na 
przewagi 27:25. W połowie 
drugiej partii role się odwró-

ciły. To siatkarki z Legionowa 
uzyskały wtedy przewagę 
i wydawało się, że dowiozą 
ją do końca seta. Ogromna 
ambicja i wola walki rywalek 
przyniosły im jednak sukces 
w postaci wygranej 28:26. 
W dwóch kolejnych starciach 
tak zaciętych końcówek już 
nie było. Trzeciego seta bę-
dące na fali siatkarki z Toma-
szowa wygrały 25:20. Ale na 
więcej postawione nagle pod 
ścianą legionowianki im już 
nie pozwoliły. Czwartą partię 
wygrały z bezpiecznym zapa-
sem ośmiu punktów 25:17.  

W tej sytuacji o mistrzostwie 
kraju musiał rozstrzygnąć 
tie-break. Początek siatkar-
skiej „dogrywki” ułożył się 
po myśli Dargfilu. Jednak w 
kolejnych akcjach inicjatywę 
przejął zespół trenera Michora 
i utrzymał zdobytą w tej fazie 
gry przewagę. Ostatecznie le-
gionowianki wygrały trzema 
punktami 15:12, broniąc tym 

samym zdobyty przed ro-
kiem tytułu mistrzyń Polski. 
Podobnie jak w poprzednich 
spotkaniach, siła ataku legio-
nowianek była oparta na kil-
ku zawodniczkach. Najwię-
cej punktów dla Legionovii 
zdobyły Julia Orzoł - 21 oraz 
Maria Woźniak - 20. Trzy inne 
siatkarki miały ich na koncie 
więcej niż dziesięć.

Szkoleniowcowi i zawod-
niczkom drugi z rzędu triumf 
smakował co najmniej tak 
samo dobrze jak ten pierw-
szy. Sportowcy dobrze wie-
dzą, że łatwiej jest zdobyć 
mistrzostwo, niż je później 
obronić. – Cieszę się z fina-
łowego pojedynku i godnego 
rywala. Myślę, że gdyby to 
był wyścig sprinterski, to o 
wygranej zadecydowałyby 
tysięczne ułamki sekundy 
– komentuje trener Dawid 
Michor. – Dziewczyny z To-
maszowa Mazowieckiego 
grały bardzo dobrze i zdaję 

sobie sprawę, że olbrzymią 
rolę odgrywało tutaj także 
szczęście. Co ciekawe, w 
pewnym momencie, gdy 
nasza wiara upadała i prze-
grywaliśmy 2:1, zagraliśmy 
bardzo mocno na emocjach.

Brązowy medal Mistrzostw 
Polski Kadetek zdobył KS 
Pałac Bydgoszcz, pewnie 
wygrywając z MKS Dąbrowa 
Górnicza 3:0.

Wonder

Spośród dziesięciu 
dotychczasowych edycji 
LOTTO Poland Bike 
Marathonu aż dziewięć 
zajeżdżało do Legionowa. 
Trzeci etap tegorocznego 
cyklu odbył się w ostatnią 
niedzielę kwietnia. I jak 
zwykle, zwłaszcza w 
okolicach Placu Kościuszki – 
miejsca startu i mety, trudno 
było tego nie zauważyć.

Już na kilka godzin przez za-
wodami można było dostrzec 
chmary rozgrzewających mię-
śnie cyklistów. Nie tylko w oko-

licach samego placu. – Mamy 
dzisiaj około tysiąca zawodników 
i zawodniczek startujących w 
sumie na czterech dystansach. 
Jest MINI CROSS dla przed-
szkolaków w kategoriach 2-4 i 
5-6 lat, dystans FUN to 8 km dla 
uczniów szkół podstawowych, 
no i dystanse najdłuższe: MAX 

– 64 km i MINI – 34 km. Mimo 
majówki, mimo wielu wyjazdów 
rodzinnych frekwencja jest na-
prawdę wspaniała – cieszy się 
Bogdan Saternus, niestrudzony 
spiker zawodów. – Od początku 
przyświecała nam idea, że wy-
startować może każdy – wy-
starczy mieć rower i kask. Więc 
jest to impreza dla wszystkich; 
mamy klasyfikacje rodzinne, 
drużynowe. Każdy znajdzie coś 
na odpowiednim dla siebie dy-
stansie – dodaje Grzegorz Wajs, 
główny organizator cyklu. 
Jak zauważa jego szef, uczest-
nicy z roku na rok poprawiają 
nie tylko formę. Wielu cyklistów 

równie mocno dba o swój spor-
towy wizerunek. Nie wspomi-
nając o sprzęcie, który często 
i chętnie zmieniają na lepszy. 
– To cały czas idzie do przodu. 
Ja to nazywam „biżuterią rowe-
rową”. Prawie każdy przyjeżdża 
tu „wypasionym” rowerem. Na 
przestrzeni dziesięciu lat wi-

dzimy, że są one coraz lepsze. 
Można wystartować już takim 
za 3-5 tys. zł, ale tu są rowery 
nawet za 50 tysięcy i więcej. Z 
kolei ci początkujący, na sprzęcie 
za tysiąc złotych, łapią bakcyla, 
później kupują sobie coraz lep-
sze rowery i robi się z tego taki 
wyścig sprzętowy – mówi po-
mysłodawca „jednośladowego” 
maratonu. Warto jednak pamię-
tać, że wyścigu na trasie nawet 
najlepszy rower sam nie wygra. 
Choć jak twierdzą specjaliści, 
w miarę wzrostu umiejętności 
jego klasa nabiera znaczenia. – 
Oczywiście rower czym lżejszy, 
czym ma lepsze i lepiej skoor-

dynowane przerzutki, tym jest 
szybszy. Muszą być też dobrane 
odpowiednie opony. To powodu-
je, że wytrenowanemu zawod-
nikowi na wysokim poziomie 
taki rower dużo da. Natomiast 
w przypadku początkujących 
myślę, że różnicy wielkiej nie 
będzie – uważa Grzegorz Wajs. 

LOTTO Poland Bike Mara-
thon to impreza pod kilkoma 
względami wyjątkowa. Także 
dlatego, że obok terenowych 
twardzieli ścigają się też „nie-
dzielni” rowerzyści. Inna spra-
wa, że z czasem sporadyczne 
przejażdżki stają dla wielu 
początkiem sportowej przygo-
dy. – To jest coś takiego jak z 
papierosami: jak ktoś zaczyna 
palić, to pali cały czas. A jak 
ktoś zaczyna jeździć, to jeździ 
cały czas. Bez tego nie da się 
żyć – zapewnia Artur Rybak. – 
Razem trenujemy, spotykamy 
się, jeździmy. To jest taka pa-
sja, do której jeden drugiego 
wciąga – uzupełnia jego kole-
ga Sergiusz Kordek.   

Wciągające są też przygoto-
wane w Legionowie i okoli-
cach trasy. To głównie dla nich 
uczestnikom zawodów zdarza 
się przemierzać w drodze na 
start nawet pół kraju. – Co 
roku, zawsze po sezonie, ko-
larze oceniają, które trasy by-
ły najlepsze. I ta legionowska 
zawsze jest w czubie, w czoło-

wej piątce tras w całej Polsce. 
Piękne lasy jabłonowskie, nie-
poręckie, okolice Choszczów-
ki – to się podoba wszystkim 
miłośnikom jazdy na dwóch 
kółkach – podkreśla Bogdan 
Saternus. 

Słoneczna aura wycisnęła w 
niedzielę z zawodników siódme 
poty. Ale tym większą mieli sa-
tysfakcję po osiągnięciu mety. 
Wśród chłopców i dziewcząt na 
trasie FUN triumfowali Kamila 
Klaus i Adrian Oniśk. W gronie 
seniorów dystans MINI naj-
szybciej pokonali Izabela Ka-
mińska oraz Sebastian Żurek. 
Na najdłuższym, czyli MAX, nie 
mieli zaś sobie równych Kata-
rzyna Radziszewska i Ernest 
Kurowski. Ci, co nie walczyli o 
medale, równie trudne boje to-
czyli często sami ze sobą. Tak 
to jest, gdy w cykliście włącza 
się żyłka sportowca. – Jak już 
się wystartuje, to jak u konia: 
klapki na oczach i myśl, żeby 
utrzymać koło zawodnika po-
przedzającego albo go wyprze-
dzić – śmieje się pan Artur. 

Wśród mecenasów legionow-
skiego etapu cyklu już tradycyj-
nie znalazły się starostwo i urząd 
miasta. W ratuszu od lat są prze-
konani, że to mądrze wydane 
pieniądze. – Ogromna impreza, 
duża promocja na zewnątrz, 
ale też możliwość dla naszych 
mieszkańców skorzystania z tej 
aktywnej formy wypoczynku, 
rywalizacji i zabawy – mówi Ro-
man Smogorzewski, prezydent 
Legionowa. A znany choćby z 
meczów w Arenie legionowski 
spiker dodaje: – U nas chodzi o 
to, żeby się ruszać, żeby się ba-
wić. Zgodnie z hasłem „Legio-
nowo. Porusza!”, namawiamy 
rodziców, aby zabierali dzieci, 
bo tutaj każdy może startować 
i każdy znajdzie coś dla siebie. 
Ci najlepsi trenują codziennie i 
walczą o nagrody, ale mnóstwo 
uczestników się tym bawi. Tak 
jak i my. Zapraszamy!  

Nic dodać, nic ująć. Najlepiej 
po prostu za rok z tego zapro-
szenia skorzystać. 

Waldek Siwczyński

Kadetki obroniły  tytuł

KS Energetyk Poznań - LTS Legionovia Legionowo 0:3 (22:25, 
17:25, 18:25) 
LTS Legionovia Legionowo - IMPEL Wrocław 3:1 (25:17, 
24:26, 25:14, 25:20) 
MKS Dąbrowa Górnicza - LTS Legionovia Legionowo 0:3 
(18:25, 12:25, 20:25) 
Półfinały 
LTS Legionovia Legionowo - KS Pałac Bydgoszcz 3:0 (25:18, 
25:16, 25:16) 
MKS Dąbrowa Górnicza - MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki 
1:3 (25:22, 23:25, 21:25, 12:25)
Mecz o III miejsce 
KS Pałac Bydgoszcz - MKS Dąbrowa Górnicza 3:0 (25:16, 
25:12, 25:12) 
Finał 
LTS Legionovia Legionowo - MUKS Dargfil Tomaszów Mazo-
wiecki 3:2 (27:25, 26:28, 20:25, 25:17, 15:12)
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Na pewno nie takiego de-
biutu na ławce trenerskiej 
oczekiwał nowy szkolenio-
wiec Legionovii KZB Legio-
nowo Bartosz Tarachulski. 
Przejęty przez niego zaled-
wie kilka dni wcześniej ze-
spół uległ w sobotę (5 maja) 
na własnym boisku Gryfowi 
Wejherowo i jeszcze bar-
dziej skomplikował swoją, 
już i tak fatalną sytuację w 
tabeli. Matematyczne szan-
se na utrzymanie się w II 
lidze Legionovia ciągle ma, 
ale by to osiągnąć, czeka ją 
niezwykle trudne zadanie. 

Już w pierwszych minutach 
spotkania legionowianie, uży-
wając bokserskiej terminologii, 
zaliczyli pierwszy knock-down. 
W 3 minucie meczu pięknym 
strzałem z dystansu popisał się 
Piotr Okuniewicz i było 1:0 dla 
Gryfu. Goście poszli za ciosem 
i już dwie minuty później mogli 
podwyższyć wynik spotkania, 
ale na szczęście dla Legionovii 
szarża zawodnika Gryfu zakoń-
czyła się faulem na jednym z 
obrońców gospodarzy. Strata 
gola i kilka kolejnych groźnych 
akcji w wykonaniu graczy z Po-
morza przebudziło nieco ospa-
łych legionowian. W 12 minucie 
dzięki bramce zdobytej przez 
Mateusza Leleno gospodarze 
doprowadzili do remisu. 
 
Po zdobyciu wyrównującego 
gola tempo spotkania nieco 
siadło. Dużo było walki w środ-

ku boiska, ale nie przekładało 
się to na sytuacje podbram-
kowe. Gdy wydawało się, że 
obie drużyny zejdą do szatni z 
wynikiem 1:1, w ostatniej se-
kundzie doliczonego czasu gry 
Gryf ponownie wyszedł na pro-
wadzenie. Strzałem zza pola 
karnego tym razem popisał 
s i ę  J a c e k  W i c o n .
 

Po przerwie Legionovia rzuciła 
się odrabiania strat. Niestety, 
była w tym jednak bardzo nie-
skuteczna. Najlepszą okazję 
do tego, aby doprowadzić do 
drugiego w tym meczu remisu 
gospodarze mieli w 52 minu-
cie, kiedy to po zamieszaniu 
w polu karnym udało im się 
oddać na bramkę rywali dwa 
mocne strzały. Ale piłka obiła 

obrońców gości i ostatecz-
nie wylądowała poza linią 
końcową boiska.

W 57 minucie druga żółtą, a w 
konsekwencji czerwoną kart-
kę obejrzał zawodnik Gryfu 
Krzysztof Wicki. Po jego wy-
kluczeniu mogło się wydawać, 
że grającej w przewadze Legio-

novii uda się nie tylko dopro-
wadzić do remisu, lecz może 
nawet powalczyć o tak ważne 
dla utrzymania trzy punkty. 
Tak się niestety nie stało. Ataki 
gospodarzy były wyjątkowo 
chaotyczne i nie powodowa-
ły zbytniego zagrożenia dla 
bramki rywali. O dziwo, to 
grający w osłabieniu Gryf był 
dużo groźniejszy i momentami 

bliższy podwyższenia wyniku. 
W tym spotkaniu bramek już 
jednak nie było. Mecz zakoń-
czył się wynikiem 2:1 d la 
Gryfu Wejherowo. 
 
Po 28 meczach Legionovia 
nadal jest na przedostatnim 
miejscu w tabeli i ma tyle samo 
punktów co ostatnia Gwardia 

Koszalin. Tyle że do wydostania 
się z grupy spadkowej brakuje 
jej już ośmiu punktów. Do koń-
ca sezonu pozostało jeszcze 
sześc meczów, matematycz-
ne szanse na utrzymanie się w 
lidze ciągle więc są. W praktyce 
będzie to jednak zadanie nie-
mal niemożliwe.  

Rafał Michałowski
fot. Bartłomiej Bator

Nie o takim debiucie marzył

                             PIŁKA NOŻNA. II LIGA

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. GKS 1962 Jastrzębie 28 58 18 4 6 44-20

2.  Warta Poznań 29 51 15 6 8 38-23

3.  ŁKS Łódź 28 50 13 11 4 33-18

4.  Radomiak Radom 29 50 14 8 7 46-31

5.  Olimpia Elbląg 28 43 12 7 9 39-33

6. Garbarnia Kraków 28 43 12 7 9 38-31

7.  Siarka Tarnobrzeg 28 42 13 3 12 43-40

8.  GKS Bełchatów 28 39 10 9 9 44-38

9. ROW 1964 Rybnik 29 38 10 8 11 44-46

10. Rozwój Katowice 28 37 10 7 11 26-32

11.  Błękitni Stargard 28 37 10 7 11 29-27

12.  Znicz Pruszków 29 35 9 8 12 35-41

13.  Gryf Wejherowo 29 34 8 10 11 33-41

14.  Wisła Puławy 29 34 8 10 11 31-34

15. Stal Stalowa Wola 29 31 7 10 12 28-35 

16.  MKS Kluczbork 28 30 6 12 10 28-41

17.  Legionovia Legionowo 28 23 6 5 17 30-44

18. Gwardia Koszalin 29 23 5 8 16 27-61

Po meczu powiedział:

– To duże rozczarowanie. Liczyliśmy na trzy punkty, ale niestety nie udało się. Rywal okazał się 
mocniejszy. Szybko stracona bramka na pewno zrobiła swoje. Dopiero bowiem co wyszliśmy na 
boisko naładowani energią i już po trzech minutach przegrywaliśmy 1:0. Udało nam się później 
wyrównać, ale znowu straciliśmy bramkę do szatni. Po takich ciosach ciężko nam się było podnieść. 
Szkoda, że nie udało nam się wykorzystać sytuacji, kiedy przeciwnik grał w osłabieniu. Nie 
zdołaliśmy doprowadzić nawet do remisu. Zostało nam jeszcze sześć spotkań. Będziemy starali się 
grać do końca i się nie poddawać. Dopóki istnieją choćby matematyczne szanse na utrzymanie, to 
walczymy dalej. Już w najbliższym meczu chcielibyśmy zdobyć trzy punkty

i zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Nie ukrywam, że sytuacja jest bardzo trudna. Dzisiaj to nasz 
bezpośredni rywal w walce o utrzymanie zdobył komplet punktów, a nie my. Co do zaangażowania 
drużyny, to nie mogę powiedzieć nic złego. Chłopcy chcieli, walczyli i pokazali serducho, wolę walki 
oraz determinację. Wiadomo, że przydarzały się błędy, nad którymi będziemy pracować. Chcieli 
dzisiaj bardzo wygrać, ale piłka niestety jest taka, że trzy punkty jadą do Wejherowa. trener Legionovii KZB Legionowo

Bartosz Tarachulski

1 : 2  (1:2)  

Legionovia Legionowo - Gryf Wejherowo

Legionovia: Bartosz Kowalczyk – Mikołaj Grzelak, Bartosz Wa-
leńcik, Klemen Nemanič, Maciej Ostrowski (67 Olaf Martynek) 
– Mateusz Leleno, Konrad Zaklika, Luka Janković (84 Michal 
Skwarczek), Wojciech Szumilas, Eryk Więdłocha – Grzegorz 
Mazurek (74 Mario Vasilj).

Ostre strzelanie rezerwistów
Dużo lepiej od pierwszej drużyny radzą sobie rezerwy 
Legionovii KZB Legionowo. Choć drużyna prowadzona 
przez Sebastiana Dziesiewicza niedzielne (6 maja) spo-
tkanie z ŁKS Łochów przegrała, to i tak zachowała pozycję 
wicelidera A-klasy i może być niemal pewna awansu do 
ligi okręgowej.

Spotkanie rozgrywane na własnym boisku zakończyło się wyni-
kiem 6:4 dla przyjezdnych. Dziesięć strzelonych bramek wiele o 
tym meczu mówi. Obie drużyny zaprezentowały otwarty futbol, 
w którym akcje ofensywne liczyły się bardziej, niż szczelnie usta-
wiony blok defensywny. Niedzielną strzelaninę rozpoczęli goście. 
Kolejne minuty meczu należały już jednak do gospodarzy. Rezer-
wy Legionovii doprowadziły do wyrównania, a potem wyszły na 
jednobramkowe prowadzenie. Kolejne ciosy wyprowadził ŁKS. 
Tym razem to goście z Łochowa doprowadzili do remisu, a potem 
dołożyli jeszcze jednego gola. Ostatnie słowo w pierwszej połowie 
meczu należało jednak do gospodarzy. Tuż przed zejściem do 

szatni zdobyli bramkę dającą im drugie w tym meczu prowadze-
nie. Pierwsze 45 minut spotkania zakończyło się wynikiem 4:3 
dla Legionovii. 
 
W drugiej połowie spotkania piłkę w siatce umieszczali już tylko 
nastawieni na grę z kontry goście. Legionovia mocno cisnęła, ale 
ŁKS wyprowadzał mordercze kontrataki. W drugich 45 minutach 
łochowianie dorzucili do swojego stanu bramkowego jeszcze trzy 
trafienia i tym samym pokonali zespół Sebastiana Dziesiewicza 6:4.     
 
Po 20 meczach Legionovia II Legionowo zajmuje drugie miejsce 
w tabeli A-klasy, premiowane awansem do ligi okręgowej. Do 
lidera, Mazura Radzymin, traci trzy punkty, a nad trzecim w tabeli 
Wichrem Kobyłka ma aż 12 punktów przewagi. 

RAM
fot. Legionovia KZB Legionowo

KLASA A GRUPA: WARSZAWA I 

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Mazur Radzymin 20 53 17 2 1 68-18

2.  Legionovia II Legionowo 20 50 16 2 2 83-30

3.  Wicher Kobyłka 20 38 12 2 6 52-25

4.  ŁKS Łochów 20 37 11 4 5 73-36 

5. MKS Hutnik Warszawa 19 37 12 1 6 39-25

6.  Wisła Jabłonna 20 34 11 1 8 57-29

7.  Wkra Pomiechówek 20 30 9 3 8 47-46 

8.  SKP Korona Warszawa 19 26 8 2 9 47-66

9.  AP Marcovia II Marki 20 24 7 3 10 35-65

10.  Huragan II Wołomin 20 23 7 2 11 38-67

11.  Legion Warszawa 20 23 7 2 11 42-48

12.  SRT Halinów 20 19 6 1 13 32-46

13.  Inter Warszawa 20 7 2 1 17 17-75

14.  AON Rembertów 20 3 1 0 19 21-75

4 : 6  (4:3)

Legionovia II Legionowo - ŁKS Łochów 

Bramki Legionovia: x2 Piotr Szymański, Mikołaj Kozioł, Mateusz 
Wajdzik.
Legionovia: Jakub Stefaniak, Piotr Szymański, Jacek Lewandowski, 
Jakub Karabin, Bartosz Grzelak, Mikołaj Kozioł, Jan Różański, Damian 
Grabowski, Karol Biliński, Mateusz Wajdzik, Gracjan Kuśmierek.

Rezerwa: Krystian Sobieraj, Bartłomiej Bednarz, Piotr Rejchart, Karol 
Szczepkowski, Dariusz Suska, Maciej Gust.
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Wydarzenia
kalendarz

LEGIONOWO Szkoła Podstawowa nr 3, 12.05, godz. 10.00
Powiatowy konkurs ortograficzny Dyktando Aktywnych – 
„Aktywne ciało – aktywny umysł”.  Pierwszy etap 12 maja. 
Drugi, do którego kwalifikuje się 10 najlepszych uczestników 
– 19 maja. Nagroda główna to iPad.

 LEGIONOWO park im. Tadeusza Kościuszki (ul. Handlowa)/plac 
zabaw przy ul. Królowej Jadwigi, 12.05, godz. 14.00 i 15.00
Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie zaprasza na 
interaktywny happening „Słodkich snów”, zorganizowany 
w ramach Tygodnia Bibliotek. Aktorzy z Art-e-faktu i 
Stowarzyszenia Kulturalnego „Pocztówka” zaaranżują 
stanowiska – łóżka, na których będzie można leżeć, 
relaksować się i słuchać audiobooków z bajkami. Obok łóżek 
będą ustawione stosiki książek, a uczestnicy będą mogli czytać 
w ciszy lub na głos swoim dzieciom. Na skwerze im. Tadeusza 
Kościuszki zostanie rozstawionych 10 łóżek (tam impreza 
startuje o godz. 14.00), a w parku przy ul. Królowej Jadwigi 
(start godz. 15.00) – 20. Tam święto książek i czytelnictwa 
będzie miało również formę teatru. Zostanie tam wystawiony 
spektakl „Wiślana Syrenka”. Bohaterowie wytłumaczą małym 
widzom, jak istotne jest dbanie o środowisko.  

NIEPORĘT Gminny Ośrodek Kultury, 12.05, godz. 12.00
Nieporęcki Piknik Historyczny – Szalone Lata Dwudzieste. 
W programie: miasteczko ruchu drogowego, animacje dla 
dzieci i dorosłych, prezentacje sceniczne gminnych przedszko-
li, szkół i sekcji artystycznych GOK, koncerty Warszawskiej 
Orkiestry Sentymentalnej i Parafrazers oraz potańcówka „na 
dechach”.  

JABŁONNA sala widowiskowa GCKiS, 12.05, godz. 18.00
Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie zaprasza na koncert 
muzyczno-literacki odbywający się w ramach Tygodnia 
Bibliotek. W programie spotkanie z pisarzem Michałem 
Laszukiem oraz koncert zespołu Dwa Kolory. Wstęp wolny.

SEROCK rynek miejski, 13.05, godz. 10.00
Piknik Ekologiczny: warsztaty ekologiczne dla dzieci, 
konkursy z ekonagrodami, zbiórka nakrętek i baterii, stoiska 
i prezentacje branżowe, upominki ekologiczne, ekosmakołyki 
Kół Gospodyń Wiejskich, a także akcja „Wymień elektroodpad 
na sadzonkę”.

LEGIONOWO filia MOK ul. Targowa 65, 13.05, godz. 12.00
Koncert muzyki klasycznej w Salonie Artystycznym. 
Wystąpią: Maciej Piszek – fortepian i  Julian Paprocki – klarnet. 
Program: Robert Schumann – Fantasiestücke op. 73, – Zart 
und mit Ausdruck, – Lebhaft, leicht, – Rasch und mit Feuer; 
Mario Castelnuovo – Tedesco - Sonata op. 128, – Andante con 
moto, – Scherzo, – Lullaby, – Rond`alla napolitana; Ernest 
Chausson – Andante et allegro. 

SEROCK 13.05, godz. 12.41
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku zaprasza na III 
Bieg z Książką – bieg rekreacyjny miłośników książek na 
dystansie 330 metrów. Dla uczestników są przewidziane 
specjalne nagrody za pomysłowość i kreatywność. Informacje 
o zgłoszeniach i regulamin na stronie www.osir.serock.pl.

LEGIONOWO Poczytalnia, 13.05, godz. 16.00
Spotkanie z cyklu „Pasja Passent, czyli świat książki według 
Agaty”. Gościem specjalnym będzie Zygmunt Miłoszewski, 
scenarzysta, publicysta i pisarz, autor serii powieści sensacyj-
no-kryminalnych o prokuratorze Teodorze Szackim. 

WEIELISZEW sala im. K. Klenczona, 13.05, godz. 18.00
Musical teatru muzycznego Pod Pretekstem „Nie wszystko 
Roma, co się świeci”. Bilety w cenie 10 zł są do odbioru w 
Ośrodku Kultury w Wieliszewie.

JABŁONNA sala widowiskowa GCKiS, 14.05, godz. 16.30
Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie, w ramach „Bibliotecz-
nych Spotkań z Filozofią”, zaprasza na spotkanie literacko-mu-
zyczne poświęcone twórczości filozofa, poety, malarza i twórcy 
„nowej filozofii życia” Stefana Króla. Wystąpią piosenkarka Gra-
żyna Skowron-Matkowska i aktor Leszek Służewski. Wstęp wolny. 

LEGIONOWO kościół parafii św. Jana Kantego, 15.05, godz. 19.00
„Duchowość Rzeczpospolitej w muzyce cerkiewnej” – koncert 
towarzyszący Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Cer-
kiewnej „Hajnówka”. Wystąpi Akademicki Chór Kameralny 
„Chreszczatyk” z Kijowa pod dyrekcją Pawlo Strucia.

– Dobra pogoda plus dobra or-
ganizacja to jest przepis na bar-
dzo dobrą imprezę. Jest wielu 
partnerów, którzy się zaanga-
żowali w to, żeby na tej naszej 
każdy znalazł coś dla siebie – 
powiedział prezydent Roman 
Smogorzewski. A trzeba jesz-
cze pamiętać, że legionowianie 
mają tego dnia o dwa powody 
więcej do świętowania niż resz-
ta Polaków. 3 maja 1919 roku 
osada Jabłonna Nowa otrzy-
mała nazwę Legionowo,
a 3 maja 1952 otrzymała prawa 
miejskie. Podczas tegorocznej 
imprezy nie mogło więc zabrak-
nąć tortu, którym uczczono
66 urodziny miasta. 
 
Głównym punktem wczesno-
popołudniowej części legio-
nowskiej majówki był coroczny 
konkurs grillowy. W tym roku 
zorganizowano go już po raz 
dziewiąty, a po raz pierwszy na 
ruszt trafił indyk. – Staramy się 
docierać do różnych gustów. In-
dyk to zdrowe mięso, którego 
na naszych imprezach jeszcze 
nie było. Grillowaliśmy kiedyś 
ryby, grillowaliśmy po grecku, 
na ruszt trafiały też wołowina

i wieprzowina, a teraz przyszedł 
czas na indyka. Myślę, że to tro-
chę zdrowiej dla naszego mło-
dego pokolenia – powiedział 
Roman Smogorzewski. Prezy-
dent w tym roku również stanął 
za rusztem. Nie startował jed-
nak w konkursie, ale smażył 
mieszkańcom hamburgery, 
do których – przyznać trzeba 
– ustawiła się spora kolejka 
głodnych legionowian. 
 
Co do samej części konkurso-
wej, uczestnicy tegorocznego 
Turkey&Grill mieli trudne zada-
nie. Indyk nie należy bowiem 
do najłatwiejszych mięs do gril-
lowania. – Indyk na grilla jest 
rzeczywiście bardzo trudny, ale 
my wybraliśmy kawałki pod-
udzia. Zostały one wykrojone, 
pozbawione kości i zmielone, 
żeby zrobić z nich hamburge-
ry. Na przyrządzenie dania 
uczestnicy mieli godzinę,
a wiadomo, że przez ten czas 
nie uda się upiec całego indyka. 
Na grill sprawdzają się więc tyl-
ko hamburgery, i to z podudzia, 
bo jak byśmy wzięli z piersi, 
czyli tak zwany „cycek indorki”, 
to nic by z tego nie wyszło

– przyznał Carlos Gonzales-Te-
jera, członek jury z legionow-
skim grillowaniem związany od 
samego jego początku.
A jak wyszło? Nam ciężko po-
wiedzieć, bo uczestnicy swoje 
przepisy do samego końca 
utrzymywali w sekrecie. – Prze-
pis trzymam w takiej tajemni-
cy, że nawet jurorzy się nie 
dowiedzą. Nie chcemy, żeby to 
się za bardzo rozeszło po mie-
ście, coby ludzie zbyt dobrze 

nie mieli – powiedział Marek 
Dąbrowski, reprezentujący 
Wolontariat Legionowo. 
 
Na deser po pysznościach z gril-
la legionowianie – oczywiście ci, 
co lubią tego typu muzykę 
– znów mogli się pobawić
w rytm disco polo. – To jest 
bardzo ekonomiczne, bo te 
gwiazdy w porównaniu z inny-

mi wykonawcami nie są wcale 
najdroższe, a przychodzi na nie 
bardzo dużo  ludzi. Jakby policzyć 
każdą złotówkę zainwestowaną 
w zadowolenie mieszkańca, to 
tutaj ta efektywność jest naj-
większa. Te imprezy, na których 
gra disco polo, są najliczniejsze. 
Są bowiem mieszkańcy, któ-
rzy lubią się przy takiej mu-
zyce bawić i świetnie! Niech 
tu przychodzą – powiedział 
prezydent. W tym roku na 

maratonie z disco polo można 
było posłuchać Dejwa, Defisa, 
Czadomana i grupy Classic. 
A że pogoda przez cały dzień 
dopisywała, na frekwencję 
podczas koncertów również 
nie można było narzekać. 

Rafał 
Michałowski           

Grill z discopolowym deserem

Za nami 11. edycja Strefy Wymiany Książek. W 
sobotę (21 kwietnia) miłośnicy czytania tłumnie 
odwiedzili legionowski ratusz.     
                                                 
Akcja, której organizatorami są Powiatowa Insty-

tucja Kultury w Legio-
nowie i Dyskusyjny Klub 

Książki „Ścieżki”, cieszy się 
niesłabnącą popularnością. Z roku na 

rok coraz więcej mieszkańców chce wymieniać 
się książkami. Statystyki mówiące, że dwie trzecie 
Polaków nie czyta w ogóle książek, wydają się nie 
znajdować odzwierciedlenia w naszym powiecie. 
Strefa Wymiany Książek przez cały czas trwania 
była tłumnie oblegana przez mieszkańców spra-
gnionych wzbogacenia domowych biblioteczek 
o nowe pozycje.

Idea przedsięwzięcia sprowadza się do bezgotów-
kowej wymiany książek. Uczestnicy przekazują 
do 10 pozycji i w zamian mogą zabrać ze sobą tyle 
samo tytułów, ile przynieśli. Wybór był ogromny: 
książki historyczne, kucharskie biografie, beletry-

styka, kryminały oraz literatura dziecięca, więc 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. W akcji wzię-
ło udział blisko 150 osób i wymieniono ponad 
1500 książek. Wśród uczestników rozlosowano 
upominki.

„Strefa Wymiany Książek” zadebiutowała w 2012 
roku, towarzysząc obchodom pierwszych uro-
dzin DKK „Ścieżki”. Akcja okazała się ogromnym 
sukcesem i postanowiono na stałe wpisać ją do ka-
lendarza wydarzeń kulturalnych organizowanych 
przez PIK. To doskonała propozycja dla osób, które 
czytanie uczyniły sposobem na spędzanie wolne-
go czasu. To także szansa na zdobycie ciekawych 
tytułów i spotkanie z innymi pasjonatami książek. 
Kolejna Strefa Wymiany Książek już jesienią.

kala


