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Kiedy policjanci z Jabłonny zo-
stali powiadomieni o kradzieży 
na terenie jednego z marketów, 
udali się pod wskazany adres. 
Jak ustalili na miejscu, ochro-
na sklepu ujęła za liniami kas 
27-letniego Radosława D. z Kra-
snopola. który ani myślał płacić 
za dalmierz laserowy. Pracow-
nicy sklepu odzyskali warty 579 
zł dalmierz i przekazali sprawę 
policji, składając zawiadomie-
nie o przestępstwie. Jednak to 
dopiero początek całej sprawy. 
– Mundurowi zatrzymali ujęte-
go przez ochronę mężczyznę 
i przewieźli do komisariatu w 
Jabłonnie, gdzie przystąpili 
do dokumentowania czynno-
ści. Zatrzymany godził się ze 
swym losem. Twierdził, że nie 
ma dokumentów i bez wahania 
podawał wszystkie potrzebne 
policjantom dane personalne. 
Wstępne ustalenia dawały im 
90 proc. pewności, że zatrzy-
many jest osobą, za którą się 
podaje. Zdjęcie Radosława D. 
znajdujące się w dostępnych 

dla policjantów syste-
mach informatycznych 
było bardzo podobne do 
jego obecnego wizerun-
ku. Zatrzymany chętnie 
udzielał odpowiedzi na 
pytania policjantów
i podpisał się na protokołach 
zatrzymania. Jednak to im 
nie wystarczało – relacjonuje 
rzecznik legionowskiej policji 
kom. Jarosław Florczak. 

Funkcjonariusze musieli mieć 
pewność, co do danych męż-
czyzny. W tym celu postanowili 
sprawdzić jego linie papilarne. 
Zatrzymany, widząc, że mun-
durowi tak łatwo nie ustąpią, 
wyznał w końcu prawdę. Powie-
dział, że nazywa się Andrzej B., 
ma 24 lata i pochodzi z Małopol-
ski. Przyznał także, że w bucie 
pod podeszwą – w specjalnej, 
zamaskowanej skrytce – ma 
swoje... prawo jazdy. – Funk-
cjonariusze znaleźli dokument 
i sprawdzili prawdziwe dane 
zatrzymanego. Ustalili, że An-

drzej B. za swe wcześniejsze 
przewinienia jest poszukiwa-
ny dwoma listami gończymi, 
pięcioma nakazami doprowa-
dzenia do aresztu oraz w pięciu 
sprawach jest poszukiwany
w celu ustalenia jego miejsca 
pobytu. Poszukiwania zlecały 
prokuratury z Robczyc, Tarno-
wa, Gorlic, a także sąd z Gorlic. 
Policjanci zatrzymali także pra-
wo jazdy Andrzeja B., ponieważ 
ustalili, że starosta gorlicki już 
3 lata temu wydał decyzję o 
cofnięciu mężczyźnie upraw-
nień do kierowania pojazdami 
– informuje kom. Florczak. 
 
Śledczy z komisariatu w Jabłon-
nie postawili Andrzejowi B. za-
rzuty za przestępstwo przeciw-
ko wiarygodności dokumentów 
oraz tworzenie fałszywych do-

wodów przeciwko innej osobie, 
a także dwa zarzuty kradzieży 
z supermarketów pięciu dal-
mierzy laserowych o łącznej 
wartości 2307 zł. Andrzejowi 
B. grozi do 5 lat pozbawienia 
wolności. – Policjanci ciągle 
badają sprawę, ponieważ 
podczas czynności odzy-
skali i zabezpieczyli 5 dal-
mierzy laserowych oraz 9 
fabrycznie zapakowanych 
otwornic do gresu, któ-
re też mogą pochodzić z 
przestępstwa. Prosto 
z komisariatu Andrzeja B. prze-
wieziono do jednego z aresz-
tów, gdzie spędzi najbliższych 
kilka miesięcy za wcześniejsze 
przewinienia – podsumowuje 
rzecznik KPP Legionowo.
 

KG

W supermarkecie wpadł mu w oko dalmierz 
laserowy. Nie zamierzał jednak za niego płacić. Gdy 
24-letni złodziej wpadł w ręce policji, podał fałszywe 
dane, twierdząc że nie ma przy sobie dokumentów. 
Jak się okazało, to nie pierwsze przestępstwo na 
koncie Andrzeja B. Wcześniej mężczyzna wyniósł ze 
sklepów 5 dalmierzy i 9 otwornic do gresu, był też 
poszukiwany dwoma listami gończymi i pięcioma 
nakazami doprowadzenia do aresztu.

Tydzień
na sygnale

Za Orlika za kraty?

Za dewastację skrzeszewskiego Orlika grozi mu nawet do 
5 lat więzienia. 19-letni Fabian N. odpowie za swoje czyny 
dzięki determinacji jednego z dzielnicowych. 

Pod koniec kwietnia mieszkańców Skrzeszewa spotkała 
niemiła niespodzianka. – Na sportowym Orliku, który jest 
bardzo przydatny lokalnej społeczności, nieznany sprawca 
powyrywał dwie ławki oraz kosz na śmieci i urwał cztery 
klamki od drzwi pomieszczeń gospodarczych obiektu. Pra-
cownik Urzędu Gminy Wieliszew złożył na komisariacie 
zawiadomienie o przestępstwie i oszacował straty na 
950 zł – informuje rzecznik legionowskiej policji kom. 
Jarosław Florczak. 

Policjanci natychmiast podjęli działania zmierzające do usta-
lenia sprawcy przestępstwa. W sprawę byli zaangażowani 
funkcjonariusze z Wieliszewa, w tym dzielnicowi. Przełom 
w dochodzeniu przyniosły ustalenia jednego z nich. – Star-
szy sierżant Juliusz Wielechowski skrupulatnie analizował 
zdarzenie i zbierał dane mogące pomóc w wykryciu sprawcy 
przestępstwa. Zaangażowanie przyniosło rezultat i dzielni-
cowy uzyskał informacje, które mogły pomóc w rozwiązaniu 
sprawy zniszczeń na Orliku. Policjanci z wieliszewskiego 
komisariatu natychmiast przystąpili do weryfikacji podej-
rzeń dzielnicowego i na terenie Skrzeszewa oraz Jabłonny 
zatrzymali dwóch 19-latków – relacjonuje kom. Florczak. 
Ustalenia śledczych pozwoliły postawić zarzuty jednemu z 
mężczyzn – Fabianowi N. 19-latek przyznał się do winy. O 
jego losie zadecyduje sąd. Zgodnie z zapisami prawa grozi 
mu nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.

KG

Odnalazła się w Radomiu
Po prawie miesiącu poszukiwań we wtorek (8 maja) udało się 
odnaleźć zaginioną 42-letnią Renatę Ciechanowicz. Kobieta 
przebywa obecnie na terenie Radomia i jest pod dobrą opieką.

Śledczy odnaleźli 42-letnią legio-
nowiankę na terenie Radomia. Jak 
udało nam się ustalić, kobiecie nie 
zagraża niebezpieczeństwo i ma się 
dobrze. Przypomnijmy, że służby 
przez 26 dni prowadziły intensyw-
ne poszukiwania Renaty Ciechano-
wicz. Legionowianka 12 kwietnia 

wyszła z domu na ul. Daliowej i nie 
kontaktowała się ze swoją rodziną. 
Bliscy 42-latki zgłosili jej zaginięcie. 
– Dziękujemy wszystkim, którzy 
zaangażowali się w poszukiwania 
Renaty Ciechanowicz – podsumo-
wuje rzecznik legionowskiej policji 
kom. Jarosław Florczak.

W piątkowy wieczór (11 maja) na ul. Polnej w 
Legionowie doszło do wypadku z udziałem młodego 
kierowcy motoroweru. W wyniku tego zdarzenia 
17-latek trafił do szpitala.

Zdarzenie miało miejsce 
około godziny 19.10. Ze 
wstępnych ustaleń funk-
cjonariuszy wynika, że kie-
rująca citroenem 43-letnia 
kobieta nie zachowała na-
leżytej ostrożności podczas 
zawracania i zderzyła się z 
nadjeżdżającym motoro-
werem, którym poruszał 
się 17-latek. W wyniku tego 
zdarzenia młody mężczyzna 
doznał obrażeń i został prze-

wieziony do jednego z war-
szawskich szpitali. Jak in-
formuje rzecznik legionow-
skiej policji, kom. Jarosław 
Florczak, zarówno kierująca 
citroenem, jak i poruszający 
się motorowerem 17-latek 
byli trzeźwi. Na miejscu 
wypadku interweniowały 
policja, straż pożarna i po-
gotowie ratunkowe. 

KG

Uderzyła
w motorower Pomoc z powietrza

W zeszły czwartek (10 maja) 
na terenie Legionowa aż 
dwukrotnie interweniowało 
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 
z Warszawy. Podniebna karetka 
była wzywana do nagłych 
zatrzymań krążenia. Obaj chorzy 
mieli po około 40 lat.

Do pierwszego zdarzenia 
doszło rano na osiedlu 
Piaski. Mężczyzna po ćwi-
czeniach na siłowni stracił 
przytomność. Wezwany na 
miejsce zespół ratownic-
twa medycznego poprosił 

o pomoc załogę Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego z 
Warszawy, gdzie stacjo-
nuje śmigłowiec Ratownik 
12. Po wykonaniu pierw-
szych czynności ratowni-
czych 40-latek w asyście 

lekarza LPR został karet-
ką przetransportowany do 
jednego z warszawskich 
szpitali.
 
Do drugiego zdarzenia do-
szło po południu na ulicy 

Norwida. Niestety tym ra-
zem funkcji życiowych u 
pacjenta już nie udało się 
przywrócić. Około 40-letni 
mężczyzna zmarł.  

MK/zig

Namierzyli go z dalmierzem
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Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli GDDKiA oraz firmy Skanska, prace przy przebudowie legionowskiego 
odcinka DK 61 ruszą w wakacje. Wykonawca będzie pracował przy utrzymanym ruchu, aby kierowcy i sąsiedzi 
inwestycji jak najmniej odczuli niedogodności związane z przebudową. We wtorek (15 maja) jej koncepcję 
przedstawiono radnym i mieszkańcom przybyłym na posiedzenie miejskiej komisji rozwoju.

W ramach przebudowy na od-
cinku o długości około 1,8  km 
powstanie dwujezdniowa droga 
wraz z przynależną infrastruk-
turą techniczną i urządzeniami 
bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego, w tym sygnalizacją 
świetlną. Na całym odcinku 
wykonane zostaną chodniki i 
ścieżka rowerowa oraz osiem 
zatok autobusowych. Pojawią 
się ekrany akustyczne, bę-
dzie też nasadzona zieleń. W 
planach jest także wykonanie 
odwodnienia i oświetlenia. – 
Harmonogram robót zakłada, 
że wykonawca do końca maja 
złoży zamienny wniosek o decy-
zję ZRID. Wykonawca planuje 
rozpoczęcie robót w okresie 
wakacyjnym. Będą to prace 
związane głównie z usuwaniem 
istniejących kolizji z infrastruk-
turą podziemną – mówi Tomasz 

Kwieciński, zastępca dyrektora 
ds. inwestycji GDDKiA oddział 
Warszawa. I dodaje: – Przebu-
dowa obejmuje poprawę bez-
pieczeństwa ruchu poprzez wy-
budowanie chodników i ścieżek 
rowerowych i odseparowanie 
ruchu pieszo-rowerowego od 
ruchu samochodowego.

Jak zapowiada kierownik budo-
wy Jacek Godlewski, w pierw-
szej kolejności usunięte będą 
kolizje sieci podziemnych i roz-
poczęta zostanie budowa obiek-
tów mostowych przy Centrum 
Szkolenia Policji. Po usunięciu 
kolizji wystartuje budowa le-
wej nitki jezdni, a w tym czasie 
ruch będzie odbywał się istnie-
jącą, prawą nitką. – Będziemy 
się starać, żeby inwestycja była 
jak najmniej dotkliwa dla oko-
licznych mieszkańców. Chce-

my, aby dojazd do okolicznych 
działek był zapewniony – mówi 
Jacek Godlewski z firmy Skan-
ska. – Może się jednak zdarzyć, 
że na pierwszym etapie budowy 
drogi lokalnej wystąpią krótko-
trwałe utrudnienia. Będziemy 
takie sytuacje każdorazowo 
rozwiązywać indywidualnie z 
zainteresowanymi mieszkań-
cami – zapewnia przedstawiciel 
wykonawcy. Po wybudowaniu 
lewej nitki ruch zostanie pusz-
czony nową drogą, a stary, pra-
wy pas zostanie przebudowany. 
Zaplecze budowy ma być zloka-
lizowane w rejonie CSP. 

Przy okazji spotkania, co cieka-
we i smutne zarazem, wyszło 
na jaw, że wbrew obietnicom 
ministra Mariusza Błaszczaka 
mieszkańcy mogą zapomnieć 
o kładce dla pieszych na wyso-

kości przejścia do kościoła pw. 
Matki Bożej Fatimskiej. – Usta-
liliśmy w ministerstwie, że nie 
wybudujemy kładki. W tym 
miejscu powstanie przejście dla 
pieszych z sygnalizacją wzbu-
dzaną – mówi Tomasz Kwieciń-
ski z Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad. 

Po przebudowie organizacja 
ruchu przewiduje, że pełen 
dostęp do drogi będzie ograni-
czony do trzech skrzyżowań: w 
ulicach Sybiraków/Strużańska, 

Piaskowa i Wolska. – Te ulice 
będą miały wszystkie relacje. 
Pozostałe skrzyżowania będą 
ograniczone do relacji prawo-
skrętnych – mówi dyrektor 
Kwieciński. Planowany finał 
robót na legionowskim odcinku 
przewidziany jest na sierpień 
2020 roku. – Będziemy podej-
mować działania mobilizujące 
wykonawcę, aby roboty zostały 
jak najszybciej zakończone. Na-
leży jednak pamiętać, że chodzi 
o przebudowę drogi krajowej 
„pod ruchem”, co będzie gene-

rowało utrudnienia, może więc 
to zająć więcej czasu – dodaje 
Tomasz Kwieciński. 
 
Dotychczas w ciągu drogi kra-
jowej nr 61 Warszawa – Legio-
nowo zrealizowano: obwodnicę 
Jabłonny (długość: 3,7 km, za-
kończenie prac w 2008 roku), a 
także przejście przez Legionowo 
– dwa etapy (łączna długość 2,3 
km, zakończenie prac w 2009 i 
w 2011 roku). 

IgZ

Skanska rusza w drogę

Serdecznie zapraszamy na dyżur radnego
w dniu 21 maja 2018 r. 

Urząd Miasta, pokój 4.02, III piętro

Beata Woźniak 
w godzinach od 15:00 do 16:30

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

Minął ponad rok od zwycięstwa Legionowa z planowanym przez Prawo i Sprawiedliwość 
zamachem na wolność podwarszawskich samorządów. Po miażdżącym wyniku 
referendum Legionowo i jego prezydent trafili na  czarną listę partii rządzącej. Związane 
z PiS lokalne media próbują zdyskredytować wszelkie sukcesy prężnie rozwijającego się 
miasta i wymyślają coraz to nowe bzdury, opisując rzekome afery. Teraz jednak, z braku 
jakichkolwiek prawdziwych „kwitów”, wytoczono cięższą amunicję: usiłuje się wplątać 
Legionowo w warszawską aferę reprywatyzacyjną.

Zamieszani w warszawskie bagno

Do Urzędu Miasta Legionowo 
wpłynęły dwa postanowienia 
Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Warszawie, 
orzekające, że Prezydent Mia-
sta Legionowo został wyzna-
czony jako organ właściwy do 
przeprowadzenia postępowa-
nia w sprawie warszawskiej re-
prywatyzacji – co do przyczyn 
wznowienia postępowania i co 
do istoty sprawy w przypadku 
dwóch decyzji wydanych przez 
Prezydent m. st. Warszawy 
z 2008 roku, dotyczących 
nieruchomości przy ul. Ma-
zowieckiej 12 w Warszawie. 

Nie jest przy tym istotne, że le-
gionowski samorząd nigdy nie 
zajmował się dekretem war-

szawskim i że nie ma ani wiedzy, 
ani potrzebnych dokumentów w 
tej sprawie. Co więcej, nie da-
no możliwości wyłączenia się z 
postępowania albo odmówienia 
jego przeprowadzenia. Czego 
by Smogorzewski nie zrobił, 
i tak przez „jedynie słuszne” 
media zostanie wmieszany 
w warszawską aferę.

W obu sprawach prokurator 
delegowany do sprawy zgłosił 
sprzeciw do decyzji Prezydent 
m. st. Warszawy, zarzucając, 
że została ona wydana w wyni-
ku przestępstwa, a mianowicie 
przyjęcia przez jednego z pra-
cowników stołecznego ratusza 
korzyści majątkowej. Proku-
rator wskazał, że popełnienie 

przestępstwa jest oczywiste i 
wniósł o wznowienie postępo-
wania w tej sprawie. O wzno-
wieniu postępowania w sprawie 
organu (prezydent Warszawy) 
rozstrzyga organ wyższego 
stopnia, w tym przypadku 
SKO, które wyznacza organ 
właściwy do przeprowadzenia 
postępowania. Jako ten organ, 
warszawskie SKO wskazało 
Prezydenta Miasta Legiono-
wo. Jednocześnie kolegium 
nie dokonało oceny, czy w 
ogóle są podstawy do wzno-
wienia postępowania.

– Jedną decyzją prokuratora 
i SKO zostaliśmy wplątani w 
warszawską aferę reprywa-
tyzacyjną, z którą nie mamy 

żadnego związku. Dekret 
warszawski to lex specialis, 
na którym się nie znamy, gdyż 
nie mieliśmy z nim nigdy do 
czynienia. Będę wnosił o wy-
łączenie z tej sprawy, gdyż 
oczywistym jest, że zaraz 
pojawią się zarzuty o stron-

niczość. Jestem przekonany, 
że właściwie w każdym przy-
padku pojawią się publikacje, 
że chronię koleżankę z PO. 
Jednym ruchem zostaliśmy 
wmieszani w warszawską 
aferę polityczną, z którą nie 
mamy nic wspólnego – ko-

mentuje prezydent Roman 
Smogorzewski, podkre-
ślając, że jest to politycz-
na zagrywka.

Do sprawy będziemy wracać.

AnKa
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W lipcu ubiegłego roku Powiat Legionowski 
informował, że rozpoczęły się przygotowania 
do rozbudowy oraz remontu wału przeciwpo-
wodziowego Wisły na długości prawie 19 km, 
po stronie powiatów legionowskiego i nowo-
dworskiego. W finansowanie przedsięwzięcia 
włączyło się wiele samorządów: Województwo 
Mazowieckie, Powiat Nowodworski, miasto Nowy 
Dwór Mazowiecki, Powiat Legionowski, a także 
gminy Legionowo, Jabłonna i Wieliszew, które 
w swoich budżetach zabezpieczyły środki na ten 
cel. W czerwcu ubiegłego roku podpisano sto-
sowne, aneksowane we wrześniu porozumie-
nie, na mocy którego strony zobowiązały się do 
przekazania środków w formie dotacji celowej
z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania 
kompleksowej dokumentacji projektowej in-
westycji. Jednostką odpowiedzialną za przy-
gotowanie zadania w imieniu Województwa 
Mazowieckiego miał być Wojewódzki Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.
Zgodnie z zapisami, przedmiot porozumienia 
miał zostać zrealizowany do 29 grudnia ubie-
głego roku. Ale pod koniec grudnia WZMiUW 
poinformował sygnatariuszy porozumienia, że 
wykonawca dokumentacji projektowej nie wy-
wiązał się z umowy i zwrócił im przekazane na 
ten cel środki. Dodatkowo, 1 stycznia 2018 br., 
weszła w życie nowa ustawa Prawo wodne, na 
mocy której WZMiUW przestał istnieć, a w jego 
miejsce powstała zupełnie nowa jednostka - 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
 
W związku z zaistniałą sytuacją starosta 
Robert Wróbel zwrócił się do Państwo-
wego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie z prośbą o udzielenie informacji, 
czy zadanie pod nazwą „Przebudowa pra-
wostronnego wału przeciwpowodziowego 
rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór 
Mazowiecki” jest realizowane, na jakim jest 
etapie oraz czy jest opracowany harmono-
gram realizacji zadania z podziałem na lata? 
Ponadto starosta zaznaczył, że w dal-
szym ciągu deklaruje chęć współpracy 
przy przygotowaniu tej inwestycji.

kala

Fot. Starostwo Powiatowe w Legionowie/K. Leszczyńska

Rada skręca w lewo
Nad tą decyzją powiatowi radni nie zastanawiali się zbyt długo. 
Zwłaszcza ci zmotoryzowani, którym zdarza się w Legionowie 
utknąć przy próbie opuszczenia ul. Sobieskiego i wjazdu w ul. 
Warszawską. Dlatego podczas kwietniowej sesji bez mrugnięcia 
okiem zabezpieczyli w budżecie 200 tys. zł na przebudowę 
korkującego się tam lewoskrętu.

Wybudowane kilka lat temu przez GDDKiA skrzy-
żowanie ul. Sobieskiego z ul. Warszawską nie 
spełnia już oczekiwań kierowców. Duże natężenie 
ruchu sprawia, że jego przepustowość jest niewy-
starczająca. Zwłaszcza w czasie komunikacyjnych 
szczytów samochody skręcające w lewo, które nie 
zmieściły się na swoim pasie, oczekując na zielo-
ne światło, blokują przejazd autom skręcającym 
w prawo. – Czekam niecierpliwie na przebudowę 
tego skrzyżowania. Często tracę tutaj czas, nie-
ważne czy skręcam w prawo, czy w lewo. W zasa-
dzie codziennie, zwłaszcza w ciągu dnia, trafiam 
tu na zator. Mam nadzieję, że tym razem projekt 
jest przemyślany i korki rzeczywiście znikną, 
a sytuacja na drodze ulegnie poprawie – mówi 
mieszkanka Serocka Marta Rozbicka.

Pod koniec października ubiegłego roku po-
wiatowi urzędnicy rozstrzygnęli przetarg na 
wykonanie dokumentacji projektowej dotyczą-
cej przebudowy skrzyżowania drogi krajowej
nr 61 – ul. Warszawskiej z drogą powiatową
nr 1825W – ul. Sobieskiego w Legionowie, 
w zakresie wydłużenia pasa lewoskrętu w ulicy 
Sobieskiego do ulicy C.K. Norwida. W trakcie przy-
gotowań jest postępowanie przetargowe mające 
na celu wyłonienie wykonawcy, który przebuduje 
lewoskręt. Prace ruszą w wakacje, kiedy ruch na 
legionowskich ulicach jest mniejszy, aby utrudnie-
nia związane z przebudową nie były uciążliwe dla 
kierowców. Roboty mają potrwać sześć tygodni.

Aga

Powiat Legionowski na bieżąco reaguje na potrzeby 
mieszkańców. Dotyczy to także kwestii utrzymania              
i przebudowy powiatowych dróg. Wydłużenie pasa do 
skrętu z ul. Sobieskiego w ul. Warszawską to konieczna   
i wyczekiwana inwestycja, która znacznie usprawni 
ruch i poprawi bezpieczeństwo w tym miejscu.

Robert Wróbel
starosta legionowski

Pod znakiem zapytania stanęły 
planowana rozbudowa i remont wałów 
przeciwpowodziowych na odcinku Jabłonna 
– Nowy Dwór Mazowiecki. Starosta Robert 
Wróbel zwrócił się do Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 
prośbą o udzielenie wyjaśnień w tej sprawie.

Co dalej będzie z wałami?

Legionowscy policjanci zatrzymali 29-latka podejrzanego o fizyczne i psychiczne znęcanie 
się nad ojcem. Mężczyzna był już w przeszłości karany za takie czyny. Sąd Rejonowy                   
w Legionowie zastosował wobec 29-latka tymczasowy areszt.

Znęcał się nad ojcem
– Kilka dni temu dyżurny Komendy Powiato-
wej Pol icj i  w Legionowie otrzymał telefo-
niczne zgłoszenie o awanturze w jednym 
z domów jednorodzinnych na terenie miasta. 
Na miejsce interwencji natychmiast podje-
chał umundurowany patrol. Do policjantów 
wyszedł na ulicę zdenerwowany męż-
czyzna i poinformował ich, że w domu jest 
jego 29-letni, nietrzeźwy syn, który chodził po 
domu, krzyczał i uderzał w różne przedmioty. 
Mógł mieć przy sobie nóż. Zgłaszający bał 
się syna, ponieważ wcześniej był już 
ofiarą przemocy domowej z jego strony 
– relacjonuje rzecznik KPP w Legiono-
wie kom. Jarosław Florczak.

Słowa mężczyzny znalazły potwierdzenie 
w policyjnej kartotece. 29-latek był trzykrot-
nie skazywany za znęcanie się nad ojcem 
i odbywał w związku z tym karę pozbawie-
nia wolności. Funkcjonariusze znaleźli syna 
zgłaszającego w piwnicy budynku. Mężczyzna 
był bardzo pobudzony i na widok munduro-
wych chciał uciec z posesji, jednak został za-
trzymany przez policjantów i przewieziony do 
legionowskiej komendy. Jak informuje kom. 
Florczak, badanie alkomatem wykazało, że 
w organizmie 29-latka krążyły blisko 2 promi-

le alkoholu. Jego ojciec złożył zawiadomie-
nie o przestępstwie i uzyskał stosowną dla 
ofiar przemocy domowej pomoc. – Śled-
czy z legionowskiej komendy potwier-
dzili, że jesienią ubiegłego roku 29-latek 
wyszedł z więzienia, gdzie odbywał karę 
właśnie za fizyczne i psychiczne znęcanie 
się nad ojcem. Policjanci zebrali materiał 
dowodowy uzasadniający podejrzenia, że 
przebywając na wolności, ponownie roz-
począł on znęcanie się nad swoim ojcem. 
Nadużywał alkoholu i wywoływał awan-
tury, podczas których bił go, wypędzał 
go z domu i groził pozbawieniem życia – 
tłumaczy rzecznik legionowskiej policji. 

Po wytrzeźwieniu zatrzymany mężczyzna 
usłyszał zarzut znęcania się nad swoim 
ojcem w warunkach recydywy. Na wnio-
sek współpracujących przy sprawie po-
licjantów i prokuratora Sąd Rejonowy 
w Legionowie zastosował wobec 29-latka 
tymczasowy areszt. Jak informuje kom. 
Florczak, podejrzany najbliższe trzy 
m ies i ące  spędz i  w  j ednym z  war -
szawskich aresztów ś ledczych.

KG
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kpt. Bronisława Romanowska – Mazur
ps. SOSNA

15.02.1926 – 11.05.2018

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Bronisławy Romanowskiej-Mazur: Harcerki Szarych Szeregów, 
żołnierza Armii Krajowej, nauczycielki pokoleń legionowian, strażniczki pamięci o Bohaterach Polskiego Państwa Podziemnego. 

	 Współzałożycielka	drużyny	Szarych	Szeregów	„Las”.	Brała	udział	w	walkach	w	Legionowie	służąc	w	punkcie	sanitarnym	i	szpitalu	
powstańczym.	Po	wojnie	ukończyła	studia	wyższe	w	zakresie	filologii	polskiej	w	Warszawie.	Pracowała	35	lat	w	Szkole	Podstawowej	nr	3	
przekazując	wiedzę	wielu	generacjom	młodych	ludzi.	Członkini	organizacji	kombatanckich:	Światowego	Związku	Żołnierzy	Armii	Krajowej	

oraz	Stowarzyszenia	Szarych	Szeregów.	Inicjatorka	powstania	Fundacji	im.	Wandy	Tomczyńskiej	w	Legionowie.	Tytuł	Honorowego	Obywatela	
Legionowa	otrzymała	w	2003	roku,	a	Obywatela	Powiatu	Legionowskiego	w	2018	r.	Autorka	książki	„Czas	próby…	historia	legionowskich	

Kolumbów”	oraz	tomików	wierszy:	„W	cieniu	sosen	w	cieple	piasku”	i	„Aż	po	zachód	słońca	w	zakątku	ogrodu”.

Uhonorowana	Warszawskim	Krzyżem	Powstańczym,	Krzyżem	Armii	Krajowej,	medalem	za	udział	w	Wojnie	Obronnej	1939	roku,	Złotym	
Krzyżem	Zasługi	oraz	Srebrnym	Krzyżem	Zasługi	dla	ZHP,	Krzyż	Oficerski	Orderu	Odrodzenia	Polski,	Krzyż	Kawalerski	Orderu	Odrodzenia	Polski.

Pani	Bronisława	w	każdym	dostrzegała	tylko	dobro.	Była	niezwykle	wrażliwa	na	los	drugiego	człowieka.	Wolność	o	która	przyszło	jej	walczyć	
ceniła	nad	wyraz	i	na	każdym	kroku	przypominała	o	jej	niezwykłej	wartości.	To	kim	była	najlepiej	opisują	jej	własne	słowa:”	Ten	świat	istnieje	

dzięki	temu,	że	w	dalszym	ciągu	żyje	na	nim	więcej	ludzi	dobrych	niż	złych.	Dobro	zawsze	zwycięża”

Poseł	na	Sejm	RP
Jan	Grabiec

ŚP

Cześć Jej Pamięci

Odeszła na wieczną wartę

W piątek (11 maja) w godzinach popołudniowych 
zmarła Bronisława Romanowska-Mazur, Honorowy 
Obywatel Miasta Legionowa i Honorowy Obywatel 
Powiatu Legionowskiego, prezes Koła nr 1 Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Legionowie, a przede 
wszystkim osoba, która całe swoje życie poświęciła 
ojczyźnie – także tej małej, lokalnej.

Pani Bronisława – jeśli tylko zdro-
wie jej dopisywało – brała udział 
w każdej organizowanej w mieście 
uroczystości patriotycznej. Nigdy 
jej natomiast nie brakowało na ob-
chodach kolejnych rocznic wybuchu 
Powstania Warszawskiego. Czy to 
w upał, czy w deszcz, razem z człon-
kami innych delegacji odwiedzała 
wszystkie, rozsiane po całym Legio-
nowie, miejsca powstańczej pamię-
ci. Jako emerytowana nauczycielka 
często spotykała się też z legionow-
ską młodzieżą, którą uczyła miłości 
do ojczyzny. Jej marzeniem było, 
aby to wielkie patriotyczne dzieło 
wszystkich jej koleżanek i kolegów 
z konspiracji nie odeszło wraz z nimi. 
 
Bronisława Mazur, z domu Roma-
nowska, urodziła się w 1926 roku 
w Śniadawie koło Łomży. W 1930 
roku razem z rodzicami i rodzeń-
stwem przeprowadziła się do Le-
gionowa. W 1939 roku ukończyła 
Publiczną Szkołę Powszechną nr 1, 

a od pierwszego września tego roku 
miała zacząć naukę w Państwowym 
Gimnazjum im. Juliusza Słowackie-
go w Warszawie. Po wybuchu wojny 
pani Bronisława służyła w Pogo t o -
w i u  H a r c e r s k i m .  P r a c o w a ł a 
w kuchni polowej, która obsługiwała 
żołnierzy jadących na front, a po-
tem pomagała rannym. W trakcie 
okupacji razem z siostrami uczyła 
się na kompletach w tajnym gim-
nazjum i liceum kierowanym przez 
prof. Jerzego Siwińskiego. Pod pseu-
donimem „Sosna" pełniła funkcję za-
stępowej w konspiracyjnych Szarych 
Szeregach. Była współzałożycielką 
drużyny Szarych Szeregów „Las". 
W trakcie Powstania Warszaw-
skiego służyła w punkcie sani-
tarnym i w powstańczym szpitalu.
 
Po wojnie przez 35 lat pracowała w 
Szkole Podstawowej nr 3 jako na-
uczycielka języka polskiego. Aktyw-
nie działała w Światowym Związku 
Żołnierzy Armi i  Krajowej oraz 

w Stowarzyszeniu Szarych Szere-
gów. Była też inicjatorką powstania 
Fundacji im. Wandy Tomczyńskiej. 
Za służbę w konspiracji została 
awansowana do stopnia poruczni-
ka oraz odznaczona Warszawskim 
Krzyżem Powstańczym i Krzyżem 
Armii Krajowej. Otrzymała Medal 
za Udział w Wojnie Obronnej 1939, 
Złoty Krzyż Zasługi i Srebrny Krzyż 
Zasługi dla ZHP. W 2003 roku zosta-
ła Honorowym Obywatelem Miasta 
Legionowa, a na początku bieżącego 
roku – Honorowym Obywatelem Po-
wiatu Legionowskiego.
 
Bronisława Romanowska-Mazur była 
też znana ze swojej działalności pi-
sarskiej. Jest autorką książki „Czas 
próby”, w której opisała pokole-
nie legionowskich Kolumbów, oraz 
dwóch tomików wierszy: „W cieniu 
sosen, w cieple piasku” i „Aż po za-
chód słońca w zakątku ogrodu”. 
 

Cześć Jej pamięci!

„Ci, których kochamy, 
nie umierają nigdy, 
bo miłość to nieśmiertelność”

ŚP

Składamy najszczersze wyraz współczucia 

z powodu śmierci

kapitan Bronisławy Romanowskiej – Mazur ps. Sosna

Łączymy się w bólu po odejściu ukochanej osoby

Prezes oraz Pracownicy KZB Legionowo Sp. z o.o.

ŚP
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Informacja natychmiast trafiła do służb w Nowym 
Dworze Mazowieckim i Legionowie. Do miejscowości 
Góra w gminie Wieliszew przyjechały zastępy straży 
pożarnej i radiowozy policji. W okolicy nie zauważo-
no jednak żadnego samolotu. Kierujący działaniami 
ratowniczymi zadysponowali więc na miejsce śmi-
głowiec wojskowej służby medycznej (SAR) z Mińska 
Mazowieckiego.
W toku dalszych działań ustalono, że osoby spacerują-
ce wałem nad Narwią widziały pikujący samolot, za któ-
rym unosił się dym. Według ich relacji statek powietrzny 
miał spaść za rzeką, na łąkach w Bronisławce w gminie 
Pomiechówek. Zastępy straży oraz policja natychmiast 
udały się na teren powiatu nowodworskiego. 
 
Kierujący działaniem ratowniczym bryg. Jacek Gacz-
kowski, dowódca JRG w Nowym Dworze Mazowiec-

kim, do przeszukania łąk wezwał kolejne 
zastępy z WSP i OSP Pomiechówek oraz 

OSP Ratownictwo Wodne z quadem. Wojewódzkie Sta-
nowisko Koordynacji Ratowniczej zadysponowało na 
miejsce również Specjalistyczną Grupę Poszukiwawczą 
z JRG 15 z Warszawy. Śmigłowiec SAR również obleciał 
teren łąk w pobliżu Bronisławki i podobnie jak poprzed-
nio nie znalazł żadnego wraku.
 
Jak się później okazało, na terenie Mazowieckiego Portu 
Lotniczego Warszawa – Modlin odbywa się właśnie zlot 
zabytkowych samolotów. Ustalono również, że biorące 
w nim udział maszyny posiadają zadymiarki potrafiące 
wytwarzać duże ilości dymu. Gdy tylko ratownicy otrzy-
mali potwierdzenie z lotniska, że wszystkie samoloty, 
które wzbiły się w powietrze, szczęśliwie wylądowały, 
akcja została zakończona.

MK/zig

Katastrofa, której nie było
We wtorek (8 maja), chwilę 
po godzinie 13.30  Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego 
otrzymało zgłoszenie od 
mieszkańców miejscowości 
Góra w gminie Wieliszew 
o małym statku powietrznym, 
który miał spaść na ziemię 
w rejonie rzeki Narwi.

Lepiej gazem niż węglem
Kończy się sezon grzewczy w legionowskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. 
Lada dzień działające tam kotły węglowe zostaną wyłączone. Zyska na tym PEC, ale 
przede wszystkim korzyści odniesie środowisko.

– W okresie letnim kończymy sezon grzew-
czy. Wyłączamy kotły węglowe, a ciepło na 
potrzeby ciepłej wody użytkowej dostarczamy 
z bloku kogeneracji. W tym trybie ciepłownia 
pracuje do połowy września – mówi Walde-
mar Bednarski, zastępca głównego energe-
tyka ds. produkcji ciepła w PEC „Legionowo”. 
Czas, kiedy kotły węglowe nie działają, jest 
wykorzystywany do ich naprawy i moderniza-
cji. – Czyścimy części ciśnieniowe kotła, aby 
uzyskać odpowiednią jakość w okresie zimo-
wym. Oczywiście również je remontu-
jemy – dodaje Bednarski. 
 
Letnia przerwa technologiczna to też wymier-
ny efekt ekologiczny. Wiadomo bowiem, 

że gaz jest bardziej przyjazny środowisku niż 
węgiel. – Dla przykładu, w 2017 roku w okre-
sie od maja do września wyprodukowano
z kogeneracji 50 tysięcy GJ ciepła z gazu ziem-
nego. W związku z tym spalono około 2,5 ty-
siąca ton węgla mniej – podkreśla Waldemar 
Bednarski. A to przełożyło się oczywiście na 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. W tym 
okresie legionowska ciepłownia wyemitowa-
ła do atmosfery o 5 tysięcy ton mniej dwu-
tlenku węgla, o 9 tysięcy ton mniej pyłu i aż 
o 35 tysięcy ton mniej tlenku siarki. W PEC-u 
liczą, że w bieżącym roku również uda 
się osiągnąć podobny efekt ekologiczny. 

Elph

Kosztowna przeprowadzka
Urząd Gminy Jabłonna zamierza wydać ponad 300 tys. zł na rozebranie 
pomnika Orła Białego w Chotomowie i odtworzenie go w nowym 
miejscu. Powód? Obecnie podczas uroczystości patriotycznych ruch na 
ul. Partyzantów wstrzymywany jest na 45 minut.

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku rozpoczną 
się pracę związane z renowacją pomnika Orła 
Białego. Jak się okazuje, wójt Jarosław Chodor-
ski zamierza go przenieść. – Projekt zakłada 
rozebranie istniejącego pomnika i odtworzenie 
go na nowym miejscu. Nowa lokalizacja znaj-
duje się na tej samej działce, jednak pomnik 
zostanie przeniesiony w stronę ul. Piusa, a front 
skierowany w stronę ronda. Pomnik Orła Białe-
go zostanie jednocześnie przeniesiony w głąb 
działki, co pozwoli wygospodarować miejsce, 
w którym będą mogły odbywać się uroczysto-
ści patriotyczne (obecnie ich uczestnicy stoją 
na czasowo wyłączonej z ruchu drodze powia-
towej). Przed pomnikiem będzie znajdował 
się placyk z ławkami i koszami, chodnik oraz 
ścieżka rowerowa – informuje Michał Smoliński, 
kierownik Referatu Marketingu i Komu-
nikacji Społecznej UG Jabłonna.
 
Demontaż pomnika zakłada rozebranie wszyst-
kich elementów, oczyszczenie ich i odwzorowa-
nie w nowej lokalizacji. W projekcie znajduje 
się zmiana oświetlenia, zakładająca montaż 
reflektorów skierowanych na pomnik. W ra-

mach zadania jest też planowane wykonanie 
nowego ogrodzenia i bramy do ośrodka zdro-
wia, jak również nasadzenia krzewów i drzew. 
Gmina ubiega się o dofinansowanie prac ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. – Zakładamy, że zadanie uda się 
zrealizować jeszcze w 2018 r., w ramach ob-
chodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Wynik naboru wniosków nie jest 
jeszcze znany, stąd też nie sposób oszacować 
terminu zarówno rozpoczęcia, jak i zakończenia 
inwestycji. Całość prac przekroczy 300 tys. zł 
– tłumaczy Michał Smoliński.
 
Każdego roku Urząd Gminy Jabłonna 11 listopa-
da organizuje przy pomniku Orła Białego uroczy-
stości patriotyczne z okazji Święta Niepodległo-
ści. W ich trakcie policja wstrzymuje ruch 
w okolicy pomnika. – Udział wojska, licznych dele-
gacji i mieszkańców wymaga, by na czas trwania 
uroczystości wstrzymać ruch w rejonie pomnika. 
Trwa to około 45 minut - dodaje urzędnik.

Daniel Szablewski,
www.JablonnaDlaMieszkancow.pl

   Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

ŚP
kapitan Bronisławy Romanowskiej-Mazur ps. „Sosna”

Honorowego Obywatela Powiatu Legionowskiego
Honorowego Obywatela Miasta Legionowo

Uczestniczki Powstania Warszawskiego
prezes legionowskiego koła Światowego Związku Żołnierzy AK

Odznaczoną:
Warszawskim Krzyżem Powstańczym

Krzyżem Armii Krajowej
Złotym Krzyżem Zasługi ZHP

Do głębi poruszeni tym wydarzeniem 
składamy wyrazy współczucia

Rodzinie i Najbliższym

Robert Wróbel 
Starosta Legionowski 

Szymon Rosiak
Przewodniczący Rady Powiatu w Legionowie

Kolonijna ściąga
Uczniowie, którzy w trakcie 
najbliższych wakacji nie planują 
żadnych wyjazdów, już tradycyjnie 
mogą liczyć na atrakcyjne propozycje 
spędzenia wolnego czasu w mieście, 
m.in. na lipcowych półkoloniach 
współfinansowanych ze środków gminy 
Legionowo. W tym roku ich organizacją 
zajmuje się Fundacja Godność.

Rezerwacja miejsc na zajęcia obejmuje następujące 
terminy: 2-6 lipca, 9-13 lipca, 16-20 lipca oraz 
23-27 lipca br. Uczestnikami półkolonii zajmą się 
doświadczeni wychowawcy, a także instruktor tań-
ca, instruktor sztuk walki i behawiorysta prowadzą-
cy zajęcia ze zwierzętami. Szczegółowe informacje 
na temat półkolonijnej oferty można uzyskać pod 
adresem https://polkolonielegionowo.pl/cen-
nik-i-program oraz pod numerem tel. 881 560 483
- w godz. 9.00 - 12.00 i 16.00 - 19.00.

red.
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Życie na minusie
Chociaż nie jest mile widziane, w spółdzielczych realiach uniknąć 
go nie sposób. Z zadłużeniem lokatorów boryka się także zarząd 
legionowskiej SMLW. Ostatnio idzie ono w górę i oscyluje wokół 
4 mln zł. Póki co pozostaje jednak bez większego wpływu na jej 
kondycję finansową.

Pytany o przyczyny rosnącej 
tendencji do wpadania miesz-
kańców w tarapaty finansowe, 
szef SMLW nie owija w baweł-

nę: – W dużej mierze jest to 
związane z brakiem odpowie-
dzialności osób zadłużonych. 
Bo jak dochodzi do egzekucji 

komorniczej, to w większości 
przypadków nie jesteśmy je-
dynym wierzycielem, tylko 
jest ich wielu, m.in. firmy,

w których ludzie 
zaciągają pożyczki 
na dwadzieścia 
kilka procent, a 
jak nie spłacają, 
to jeszcze więcej.
I później już nie są 
w stanie tego re-
gulować – uważa 
Szymon Rosiak. 
Jako drugi aspekt 
problemu wska-
zuje on brak loka-
li socjalnych, do 
których można by 
przenieść dłuż-
ników. S z c z e -

g ó l n i e  w  J a b ł o n n i e .
– A my nie mamy zwycza-
ju i nie chcemy, nawet tam, 
gdzie to jest możliwe, eksmi-
tować ludzi na ulicę.

Co więcej, bywają przypadki, 
gdzie spółdzielcza ekonomia 
zderza się ze współczuciem 
dla ludzkiej niedoli. I najczę-
ściej z nim przegrywa. – Jest 
u nas na przykład ośmiooso-
bowa rodzina mieszkająca w 
kawalerce, mająca zadłuże-
nie zbliżające się do wartości 
tego mieszkania. No ale co, 
mamy wyrzucić te dzieci? To 
nieludzkie. Dlatego szuka-
my lokalu, który by spełniał 
warunki pozwalające na ich 
wychowanie. Liczymy, bo 

takie mamy deklaracje, że 
miasto w ciągu roku, półtora 
taki lokal znajdzie.
I dopiero wtedy podejmiemy 
decyzję o eksmisji tych osób 
– deklaruje prezes Rosiak.

Każdy przypadek jest inny
i każdemu w SMLW uważnie 
się przyglądają. Z perspek-
tywy reszty mieszkańców 
liczy się jednak to, że długi 
sąsiadów nie zagrażają płyn-
ności finansowej ich spół-
dzielni. Jak zapewnia prezes, 
jest ona doskonała. – Mamy 
5 mln zł na depozytach w 
banku, które w każdej chwili 

m o ż e m y  u r u c h o m i ć ,
i prawie drugie tyle z po-
przednich lat, z transakcji, 
którymi wspomagamy, a to 
fundusz remontowy – jeże-
li są jakieś pilne potrzeby,  
a to finansujemy rozpoczęcie 
inwestycji, czyli przygotowa-
nie terenu lub dokumentacji. 
To są te najbardziej istot-
ne elementy i wyłania się 
z nich, powiem szczerze, 
cudowny obraz. 

Gdyby tylko nie to lokator-
skie zadłużenie… 

Wonder

Punkt Obsługi Rowerzysty to drugie miejsce, po 
wypożyczalni rowerów w Arenie Legionowo,
w którym można bezpłatnie wynająć jednoślad. 
Oferta skierowana jest nie tylko do mieszkańców 
powiatu, ale i do turystów, którzy mogą poznawać 
uroki naszego rejonu, przemierzając na dwóch 
kółkach liczne szlaki i ścieżki rowerowe. Punkt na 
legionowskim dworcu będzie działał do końca li-
stopada, kiedy to dla większości cyklistów sezon 
rowerowy przekracza sezonową linię mety. 

W dni powszednie rowery można wypożyczać
w godz. 9.00 - 17.00, natomiast w weekendy
i święta w godz. 10.00 – 18.00. Oprócz rowerów 
istnieje też możliwość wypożyczenia przyczepki 
lub fotelika do przewozu dzieci. – Uważam, że 

otwieranie wypożyczalni rowerów to fajny pomysł. 
Nie każdy jest posiadaczem roweru, niektórych 
nie stać, inni nie mają gdzie go trzymać. Czasem 
pojawia się spontaniczny pomysł, by wyskoczyć 
ze znajomymi za miasto właśnie na rowerze i wy-
rwać się z miejskiego zgiełku, a dzięki wypożyczalni 
można to zrobić za darmo – cieszy się mieszkanka 
Legionowa Aleksandra Woźniakowska.

Ponadto w Punkcie Informacji Turystycznej na 
zainteresowanych czekają mapy, przewodniki, 
informatory oraz inne publikacje zawierające 
wszelkie informacje niezbędne dla osób zwie-
dzających powiat legionowski. 

Aga

To kolejne dobre wieści dla miłośników zwiedzania powiatu legionowskiego na dwóch 
kółkach. Wraz z początkiem maja ponownie uruchomiono wypożyczalnię rowerów w 
Punkcie Informacji Turystycznej w Centrum Komunikacyjnym przy ul. Kościuszki 8A w 
Legionowie.

PIT dla rowerzystów

Zwykle samorządowcy, nie tylko ci z Legionowa, wolą patrzeć w przyszłość. Zdarza się jednak, że trzeba 
ze smutkiem spojrzeć w tył. Tak jak na początku kwietniowej sesji, gdy prezydent przypomniał radnym o 
odejściu trzech ważnych dla miasta postaci.

– Pierwsza to pani Barbara Poty-
ra, członkini Szarych Szeregów, 
uczestniczka walk o wolność w 
czasie II wojny światowej, a po 
niej przez wiele lat aktywny czło-
nek Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej. Odszedł 
też od nas wieloletni zastępca 
Komendanta Powiatowego Po-
licji w Legionowie, a w ostatnich 
latach zastępca Komendanta 
Stołecznego Policji, pan Tadeusz 
Bereda. Pożegnaliśmy również 
osobę wyjątkową, mimo swojej 
fizycznej ułomności, bardzo ra-
dosną i aktywną, pana Witolda 

Hassa – powiedział prezydent 
Roman Smogorzewski. Pamięć 
zmarłych uczczono symboliczną 
minutą ciszy. 

Chwilę później znów była mowa 
o historii. A konkretnie o pomyśle 
na oddanie hołdu ludziom, którzy 
w Legionowie ją tworzyli. W tym 
przypadku żołnierzom. Przypo-
minając o zbliżających się, zapla-
nowanych w dniach 18-20 maja, 
obchodach związanych z lokalną 
wojskowością, przybliżył go gen. 
rez. Piotr Czerwiński. – Uwieńcze-
niem tych uroczystości będzie od-

słonięcie alei pamięci żołnierskiej. 
Chcemy to zrobić, za przyzwole-
niem pana prezydenta, w Parku 
Kościuszkowca na Piaskach, za 
Kauflandem. Aleja pamięci będzie 
poświęcona wszystkim jednost-
kom wojskowym, które stacjono-
wały w Legionowie. 

Uzbierało się ich sporo. Jak przy-
pomniał generał, od odzyskania 
niepodległości do początku II woj-
ny światowej były to 22 jednostki. 
W okresie powojennym, do 2011 
roku, rozlokowano ich zaś o 10 
więcej. – Będzie to na pewno 

lekcja historii dla młodzieży
i dla nas wszystkich. Chciałbym tu 
podziękować panu prezydentowi 
Romanowi Smogorzewskiemu, 
który przyczynił się do powstanie 
tej alei pamięci żołnierskiej – do-
dał gen. Czerwiński. Uchwałę
w sprawie ufundowania pamiąt-
kowych tablic przyjęli już także 
miejscy radni. Można zatem 
przyjąć, że wkrótce znajdą się 
one tam, gdzie będą przypomi-
nały lokalną historię.  

Wonder

Pamięć po legionowsku

Szymon Rosiak
prezes SMLW w Legionowie

                   Nie mamy zwyczaju i nie chcemy, 
nawet tam, gdzie to jest możliwe, 
eksmitować ludzi na ulicę

Fot. Starostwo Powiatowe w Legionowie/K. Leszczyńska

Panie do boju!
Czy kobieta jest w stanie poradzić sobie z 
silniejszym przeciwnikiem? Okazuje się, że 
tak. Pod warunkiem, że zna odpowiednie 
metody. Mają je okazję poznać uczestniczki 
zajęć z samoobrony, zorganizowanych z myślą o 
paniach w Szkole Podstawowej nr 1. Choć ruszyły 
14 maja, do grupy można jeszcze dołączyć.

W ramach dziesięciu zajęć autorstwa Fundacji Lupus 
panie mogą nauczyć się podstawowych technik samo-
obrony. Warsztaty odbywają się dwa razy w tygodniu, 
w poniedziałki i środy w godzinach 20.00-21.30 w SP 
nr 1 przy ul. Zakopiańskiej. Zajęcia są bezpłatne, gdyż 
projekt współfinansuje gmina Legionowo. Wystarczy 
zabrać ze sobą dobry humor, zapał do nauki i przygo-
tować się na nieco bólu, bo techniki trzeba poznać na 
własnej skórze. Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, 
że warto się poświęcić, aby w razie przykrego incy-
dentu wiedzieć, jak się obronić. A to, jak przekonują 
organizatorki, jest jak najbardziej możliwe, nawet jeśli 
przeciwnik jest od nas silniejszy. 

KejT
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SPRZEDAM
 ■ Bliźniak 140m2 nowy Legionowo 
501-502-089
 ■ Działka budowlana Skrzeszew, 
ul. Polna 1000m, prąd, gaz              
605 899 417
 ■ M5 63,5m2 Os.Jag. Centrum   
505 349 430
 ■ Sprzedam pawilon hand.-usług. 
51m2 Tarchomin 885 271 112

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
 ■ Wszystko ze szkła, 
lustra, kabiny, grafika na 
szkle, naprawy domowe, 
hydraulika, meble na 
wymiar, solidnie, uczciwie 
513-256-043

BOL-MAR
dorabianie kluczy,  

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

zamków  
Targ Miejski Legionowo

Centrum Komunikacyjne
(nowy punkt)

517 582 537 
www.bolmar.eu

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

sprzątanie po budowach, remontach, 
zakładach produkcyjnych, halach,  

magazynach, garażach, 
specjalistyczne sprzątanie  

obiektów medycznych, powierzchni 
biurowych, mycie okien,  

serwis nocny i dzienny.
Tel.  510 123 960

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

• przeglądy rejestracyjne •
• naprawy główne i bieżące •

• serwis klimatyzacji •
Legionowo Przystanek

ul. Jagiellońska 88
tel. 22 793 01 79

GABINET KOSMETYCZNY I MASAŻU 
MEDYCYNA ESTETYCZNA
TEL. 502 053 399

●•
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i Ten koci elegancik to LULEK, 

gdy jego pani poszła do 
szpitala, kotek trafił do 
nowego domu. Lulek nie 
miał nikogo poza nią. Nasze 
szczęście 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. Nie może wrócić na 
ulicę, nie poradzi sobie. Lulek 
ma 5 lat, jest wykastrowany, 
zdrowy. 

Tel. 510 251 714
lub 509 469 222

Kto pokocha CLEO? Ta śliczna 3 - letnia 
koteczka szuka kochającego domu. Cleo jest 
grzeczna i pokojna, lubi przytulanie, ale jak to 
na księżniczkę przystało - do pewnych granic. 
Jest zdrowa, wysterylizowana, zaszczepiona. 
Cleo to kotka z charakterem, ale potrafi też 
okazać dużo miłości - czy ktoś da jej szansę? 
TEL. 510 251 714

KEVIN (ur. styczeń 2018) to 
uroczy,dość duży szczeniak w 
typie owczarka niemieckiego. 
W pierwszej chwili jest troszkę 
onieśmielony i zaraz bardzo 
spragniony kontaktu z 
człowiekiem, garnie się do niego 
całym sobą . Kevin radośnie 
rozdaje buziaki, macha ogonkiem 
i jest skłonny do psot i zabaw. 
Łatwo przyzwyczaja się do 
smyczy i zapowiada się na dość 
dużego psa i będzie z pewnością 
wspaniałym przyjacielem. Czeka 
na swoją szansę w schronisku w 
Nowym Dworze Maz.  
TEL : 795 845 242

  DYŻURY RADNYCH
        21 maja 2018 r. 

Beata Wożniak
Radna 

Rady Miasta Legionowo 
(okr. wyb. nr 19)

w godz. 1500-1630

Janusz Klejment
Przewodniczący

Rady Miasta Legionowo 
(okr. wyb. nr 8)

w godz. 1630-1800

Dyżury odbywają się 
w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej

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

e-mail: kancelaria@um.legionowo.pl

MURZYN to ok. 3 letni pies o 
masywnej, ładnej sylwetce, jest 
dość duży. Jest psem pełnym życia i 
radości, który całym sobą prosi, aby 
ktoś wreszcie go adoptował. Cieszy 
się, gdy dochodzi się do jego boksu, 
skacze i jest przeszczęśliwy, gdy 
ktoś zwróci na niego uwagę. Wielką 
radość sprawia mu też wyjście na spacer. Zna smycz, ale jest silny i może zdarzyć się, że pociągnie. 
Murzyn uwielbia zabawę z woda z węża:) Jest bardzo przyjacielski, łagodny i otwarty w stosunku 
do ludzi, bardzo lubi kontakt z nimi. Niestety w stosunku do psów jest mniej przyjacielski. Musi być 
jedynakiem. NERGAL poleca go do adopcji.  TEL : 795 845 242

 Składamy najszczersze wyrazy współczucia z powodu 
śmierci

p. Bronisławy Romanowskiej -Mazur

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako osoba 
niezwykle zasłużona dla naszego kraju i lokalnej 

społeczności.

Wójt Gminy Wieliszew Paweł Kownacki,
Przewodniczący Rady Gminy

Wieliszew Marcin Fabisiak oraz Radni Gminy Wieliszew.

 Wyrazy najgłębszego współczucia Rodzinie i Bliskim z 
powodu śmierci

kpt. w st. spocz. Bronisławy 
Romanowskiej -Mazur

składają Dyrektor i Pracownicy Muzeum Historycznego    
w Legionowie

 Ogłoszenia drobne są przyjmowane  
w Biurze Obsługi Klienta  

KZB Legionowo  
przy ul. Piłsudskiego 3  

w godzinach pracy kasy:  
poniedziałek:12:00-16:00  

od wtorku do piątku: 09:00-13:00

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

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

 

Wyrazy szczerego żalu i współczucia

Rodzinie oraz wszystkim bliskim

kpt. w st. spocz. Bronisławy Romanowskiej -Mazur

wspaniałego i niezwykłego Człowieka, którego będzie nam

wszystkim bardzo brakować

składają

Radni Klubu Radnych Porozumienie Prezydenckie

 Z głębokim żalem i smutkiem,

w poczuciu ogromnej straty

żegnamy

kpt. w st. spocz. Bronisławę Romanowską -Mazur

Rodzinie i Bliskim

wyrazy szczerego współczucia  składają

Członkowie Stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe

„Ci których kochamy,
żyją wiecznie
bo miłość to nieśmiertelność...”
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WYCIĄG   Z   OGŁOSZENIA
o przetargu ustnym nieograniczonym 

Prezydent Miasta Legionowo informuje,
że na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul.marsz. Józefa Piłsud-
skiego 41 – w Biurze Obsługi Klienta, na stronie internetowej miasta w Biuletynie 
Informacji Publicznej www.legionowo.pl w zakładce Przetargi – Nieruchomości, zo-
stało podane do wiadomości publicznej ogłoszenie o organizowanym przetargu ust-
nym nieograniczonym (licytacji) na wynajem na okres 20 lat, lokalu o powierzchni 
267,2 m2 znajdującego się na parterze w budynku Centrum informacyjno - admi-
nistracyjnym przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 w Legionowie, zlokalizowanego 
na działkach nr nr ewidencyjny 1 i 2  w obrębie nr ewidencyjny 39 z przeznaczeniem 
pod restaurację,
Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi netto: 8.100 zł oraz 
należny podatek VAT w wysokości 23% liczony od kwoty netto. 
Wadium: 8 100 zł
Dla działek nr 1 i 2 prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział 
Ksiąg Wieczystych Księgi Wieczyste KW Nr WA1L/00052756/6 (dot. działki nr 1) i KW 
Nr WA1L /00006192/7 (dot. działki nr 2)
Stawka czynszu najmu będzie waloryzowana jednostronnie przez Gminę Legiono-
wo, raz w roku, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen, towarów i 
usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
Waloryzacja następować będzie po upływie każdego roku obowiązywania umowy.
Niezależnie od obowiązku uiszczania czynszu najmu, Najemca zobowiązany jest do 
ponoszenia  kosztów dostarczania mediów.
Umowa najmu zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne 
ponosi najemca.
Istnieje możliwość obejrzenia lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 
pod nr telefonu 22 766 40 57 ale nie wcześniej niż od dnia 4 czerwca 2018 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 roku o godz.10.00 
w siedzibie Urzędu Miasta Legionowo ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41

w sali konferencyjnej, I piętro
W przetargu mogą wziąć udział osoby, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu na 
rachunek bankowy Urzędu Miasta Legionowo prowadzony przez  Getin Noble 
Bank S.A. Nr 65 1560 0013 2380 6993 5000 0011 najpóźniej w dniu 15 czerwca 
2018 roku (data wpływu na konto).
Dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać w Urzędzie 
Miasta Legionowo ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami pok. Nr 3.06, II piętro tel. 766-40-57, w okresie od ukazania się ogłosze-
nia do dnia przetargu.

Prezydent Miasta
mgr Roman Smogorzewski
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Czekam też na tradycyjną korespondencję.  
Listy  wysyłajcie na adres:  
ul. Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

Spadło z pióra
Pokusa homo urlopusa

ROZMOWY KONTROLOWANE

Waldek Siwczyński

Marian
Czy można grillować na balkonie? Moja sąsiadka odgraża się,

że wezwie policję jak tylko widzi że przygotowuję boczek i kaszankę. 
Upierdliwe babsko chce obrzydzić życie innym. Siedzi sama bez chłopa 
to i się czepia wszystkiego a przeszkadza jej wszystko. Niedługo nie 
będę mógł piwka wypić (...) i gazety poczytać.

■ "M" odpowiada:

Tak łatwo zapomnieć się na soczystej łące… Mniszek lekarski, czyli 
potocznie zwany mlecz, ma biały sok, który zostawia trudne do sprania 
plamy. Najczęściej do tego celu używa się odplamiaczy w proszku lub w 
płynie i namaczania. Stare plamy schodzą bardzo 
ciężko. 

Jeśli sukienka jest biała, można użyć delikatnego 
wybielacza, wody utlenionej lub pasty do zębów z 
olejkiem eukaliptusowym lub miętowym. Co jed-
nak zrobić, jeśli sukienka jest kolorowa? Można ją 
moczyć w słonej wodzie, naszyć kolorowe aplikacje, 
które zakryją plamy… lub wrócić na łąkę i zmienić 
pozycję. Brązowe plamki równomiernie rozłożone 
mogą przydać uroku…

Ania l. 23
Z moim nowym chłopakiem często chodzimy w plenery. Po ostatniej wizycie na łące 

okazało się że mam na sukience brzydkie brązowe plamki. Prawdopodobnie z mlecza. 
Zależy mi na sukience. Próbowałam już wszystkiego i nic nie pomaga. Plamy nadal zostały. 
Macie może jakąś radę na to by uratować sukienkę? Bardzo ja lubię i przynosi mi szczęście.

■ "M" odpowiada:

Drogi Marianie! Przepisy prawne nie zakazują grillowania na balko-
nie. Oczywiście swoim balkonie, a nie balkonie sąsiadki.:) W swoim 
mieszkaniu, a balkon jest jego częścią, możesz robić wszystko. Prawie 
wszystko. Nie możesz rozpalać ognia, który pochłonie pranie sąsiadki. 
Pamiętaj też, że głośne zachowanie może przeszkadzać innym lokato-
rom. Sprawdź też regulamin spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej 
– niektóre z nich wprowadziły zakaz grillowania na balkonach.

A może, by uniknąć kłótni sąsiedzkiej, warto czasem zaprosić na 
grilla sąsiadkę?

Odpowiem 
na każde
Wasze
pytanie!

Większość rodaków słyszała już bądź usłyszy po-
siadający peerelowski korzeń żart, jak to Kowal-
ski chciał iść latem na urlop i udał się ze stosowną 
prośbą do szefa. Lecz gdy ten zapytał go, czy lubi 
ciepłe piwo i spocone kobiety, ów biedny pracownik 
mało roztropnie zaprzeczył. Więc boss spuścił go ze 
smyczy w styczniu... Jaki z tej bajki morał? Nie być 
z przełożonym całkiem szczerym? To też. Ja jednak 
dorzuciłbym jeszcze jeden: pod względem terminu 
rozłąki z miejscem pracy wziąć z Kowalskiego przy-
kład. I nie chodzi mi wcale o zimę.

Po blisko półwiecznej obserwacji zachowań repre-
zentantów naszego gatunku (w tym ze trzy dekady 
uważnej) nabrałem przekonania, że trudno o coś 
bardziej nieosiągalnego niż wypoczynek w sezonie 
urlopowym. Kto był, ten wie – im popularniejszy ku-
rorcik, tym gorzej. Tłumy, wrzaski, drożyzna, kolejki, 
no i na dodatek ten obezwładniający upał. Chyba że 
przebywa się nad Bałtykiem. Tymczasem wystarczy 
tylko przesunąć swój zasłużony fajrant o kilka tygo-

dni do przodu lub do tyłu, a wymienione wcześniej 
uciążliwości znikają niczym gotówka w Międzyzdro-
jach. Ceny na przeróżne loty masz, bracie, odlotowe. 
Przebierasz, człowieku, w placówkach hotelowych. 
Kelnerzy w knajpach kłaniają ci się w pas, gotowi 
obdarzać uśmiechem po każdym twym beknięciu. 
Zachciało ci się gofra czy loda? Podchodzisz i dosta-
jesz. Istny raj! A że temperatura ciut odbiega od na 
danym obszarze maksymalnej albo czasem zrosi cię 
trochę deszczu... To drobiazg. Grunt, że zapewniłeś 
sobie prawdziwy, długo oczekiwany relaks. 

Zdaję sobie oczywiście sprawę, że mało którego 
urlopowego konserwatystę tym wątłym wywodem 
przekonam do zmiany zwyczajów. Na to potrzeba 
lat(a). Lecz gdy w lipcu czy sierpniu kolejny raz bę-
dzie stał w długaśnym ogonku po (niedo)smażoną 
rybkę, niechaj sobie te słowa przypomni. Popijając 
ciepłym piwem.

Dziwny zaiste wpływ miewają sa-
morządowe wybory na ludzi. Nie 
tylko zresztą one, te parlamentarne 
także. Głównie, rzecz jasna, na tych, 
co zamierzają skorzystać z czynne-
go prawa wyborczego i pokrzepieni 
obywatelskim poparciem zaliczyć 
kilkuletni turnus dietetyczny. Nagle 
okazuje się, że ci, z którymi do tej 
pory grasowali w partyjnej bandzie, 
zaczęli być be, a inna szajka działaczy 
zrobiła się jakby bardziej cacy. Zaczy-
nają się wtedy rezygnacje, wyjścia i 
przeróżne secesje, z głosującym lu-
dem mające związek iluzoryczny, za 
to mocno oparte na analizie prawdo-
podobieństwa otrzymania mandatu. 
Nie zawsze, nawiasem pisząc, trafnej. 
Zdarzyło to się ostatnio również na 
łonie legionowskiej rady miasta. 
O szczegółach pisać nie śmiemy, 
gdyż jeszcze ktoś nas posądzi o 
łamanie jakiegoś wybiórczego ci-
chosza. Zamierzamy się nato-
miast przyglądać temu, co z 
tej wyznanej publicznie miesz-
kańcom miłości wyniknie.  

Doszły nas słuchy, że w pewnych krę-
gach powiatowego ludu wraz z pro-
mieniami słońca pojawiła się radość 
spowodowana rozpoczęciem sezonu 
imprez plenerowych. Muzyka i inne 
sceniczne wygłupy, owszem, też ich 
czasem bawią. Ale w przypadku kon-
sumentów kultury, o których mowa, 
istotniejszy jest pierwszy, „konsump-
cyjny” człon owej szacownej nazwy. 
Chodzi bowiem o upodobanie do czę-
stowania się oferowanym w trakcie 
fet wszelkich jadłem. Jeśli się dobrze 
zastanowić, to przy logistycznie roz-
sądnym podejściu do tematu w do-
bry, letni weekend można zamknąć 
kuchnię na cztery spusty. Korzyści z 
tego jest masa. Nie dość, że człek zje 
za friko i w przyjemnych okoliczno-
ściach przyrody, to jeszcze obsłużony 
zostanie po królewsku. A przynajmniej 
wójtowsku, burmistrzowsku albo pre-
zydencku. Hamburgera kupić da 
się wszędzie, lecz opcja dostania 
go – tak jak ostatnio w Legionowie 
– wprost z Romanowych rąk to już 
gratka nie lada. Spod lady.

Nikogo już nie dziwi, że dzwoniąc 
do instytucji publicznej, słyszy w 
słuchawce: „W trosce o wysoką 
jakość obsługi naszych klientów 
rozmowa będzie nagrywana. Je-
śli tego nie akceptujesz, zakończ 
połączenie". Jednak prawie 10 
lat temu, gdy takie komunikaty 
były absolutnym novum, wielu 
dzwoniących po tych słowach 
poważnie zastanawiało się, czy 
nie lepiej dla nich byłoby... „za-
kończyć połączenie”.

Głos w słuchawce informujący 
o nagrywaniu rozmowy osoby 
dzwoniące np. do Urzędu Miasta 
Legionowo słyszą dokładnie od 
20 kwietnie 2009 roku. I jak się 
okazało, dobro petenta nie było 
wcale jedynym celem takiego 
rozwiązania. A już na pewno nie 
celem zasadniczym. – Głównym 
powodem są oszczędności, ja-
kie chcemy uzyskać w budżecie 
urzędu, ale oczywiście bardzo 
ważną rzeczą jest również ob-

sługa naszych klientów. To na-
rzędzie umożliwi jej podniesienie 
– informowała Anna Szczepłek, 
ówczesna rzecznika ratusza. 
Fakt że zastawiono tam sidła na 
gadatliwych pracowników, był 
tyleż chwalebny, co z punktu wi-
dzenia petenta mało istotny. On 
wolałby raczej wiedzieć, do cze-
go jeszcze urzędowe studio na-
grań ma służyć. Oto odpowiedź: 
– Rejestracja rozmów pozwoli w 
spornych przypadkach spraw-
dzić, co odpowiedział urzędnik 
na zadane przez petenta pytanie 
i ustalić, czy rzeczywiście doszło 
do podania np. nieprawdziwej 
informacji albo jej nieudzielenia 
– dodała Anna Szczepłek.
 
Sprawdzić dawało się  – i oczy-
wiście dalej się daje – również to, 
co urzędnikowi powiedział klient. 
I tu na ratuszowym nagraniu 
pojawiały się małe trzaski. Bo 
o ile sama rejestracja rozmowy 
jest dopuszczalna, o tyle ewen-

tualne wyciąganie od intere-
santa danych osobowych było 
i jest już obwarowane pewnymi 
warunkami. – Urząd powinien 
poinformować go, w jakim celu 
są one pozyskiwane, jak długo 
będą przechowywane, w jakim 
zakresie dane będą gromadzo-
ne w zbiorze oraz przez kogo są 
zbierane – mówiła nam rzecznik 
prasowy Generalnego Inspekto-
ra Ochrony Danych Osobowych 
Małgorzata Kałużyńska-Jasak. 
Postaraliśmy się też oczywiście 
i o odpowiedzi na zadane przez 
rzeczniczkę GIODO pytania. – 
Odsłuchiwaniem rozmów 
zajmie się wyznaczona za-
rządzeniem prezydenta ko-
misja i będzie to się odby-
wało tylko w uzasadnionych 
przypadkach – to już z kolei 
słowa rzecznika prezydenta. 
Nagrania są archiwizowane 
przez miesiąc. Wprowadze-
nie tego systemu kosztowa-
ło niespełna 7 tys. zł.
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Eyfel - takiego miejsca w Legionowie jeszcze nie było! 
Odpowiedniki znanych marek za jedyne 20zł. 

Perfumy trwałe i polecane przez konsumentów. 
Pachnąca Perfumeria pod marką Eyfel rozpoczęła działalność w 2008 roku w samym sercu Turcji. 

Liczy ponad 400 sklepów i liczba ta wciąż rośnie. 
 

Zapraszamy do poznania produktów wysokiej jakości na rynku światowym. 

We wtorek (15 maja) PWK „Legionowo” Sp. z o.o.  
zainaugurowało kolejną edycję cieszącej się 
ogromnym zainteresowaniem Akcji Edukacyjnej. 
To autorski program firmy skierowany do dzieci i 
młodzieży z legionowskich szkół i przedszkoli. Ce-
lem akcji jest przybliżenie najmłodszym miesz-
kańcom miasta specyfiki działalności Przedsię-
biorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego oraz 
zapoznanie ich z charakterystyką wody i 
procesami zachodzącymi podczas jej uzdatnia-
nia. Edukacja najmłodszych stała się jednym z 
priorytetów legionowskich wodociągów.
 
– Działalność przedsiębiorstw wodociągowych nie 
może polegać wyłącznie na rozbudowie i moderni-
zacji infrastruktury. W mojej opinii misją każdego z 
nich powinno być budowanie świadomości wśród 
odbiorców na temat właściwości wody i korzyści 
płynących z jej spożywania oraz edukacja w tym 
zakresie dzieci i młodzieży. Edukacja najmłodszych 
powinna być priorytetem, aby za młodu kształto-
wać zdrowe nawyki. I u nas tak się dzieje. 
W dotychczasowych edycjach Akcji Edukacyj-

nej wzięło udział ponad 3000 dzieci i one oraz 
ich najbliżsi doskonale wiedzą, że w Legionowie 
mamy dobrą i zdrową wodę – przekonuje Prezes 
Zarządu PWK „Legionowo” Grzegorz Gruczek. 

Zajęcia prowadzone są w sposób bardzo cieka-
wy, dlatego wiele klas zgłasza chęć ponownego 
udziału. Na koniec dzieci otrzymują drobne upo-
minki. – Nasza Akcja ma już kilkuletnią tradycję. 
Zajęcia składają się z dwóch części: w pierwszej 
oprowadzamy dzieci po Stacji Uzdatniania Wody 
„Jagiellońska”, w drugiej zaś najmłodsi mogą pod 
nadzorem fachowców przeprowadzić różnego 
rodzaju eksperymenty związane z wodą. To nie-
samowita frajda dla dzieci, a ich autentycz-
na i szczera radość jest dla nas największym 
podziękowaniem – mówi Małgorzata Cross, 
asystent Prezesa Zarządu PWK „Legionowo”. 

Zachęcamy wychowawców klas do zgłaszania 
udziału wychowanków w tej wyjątkowej akcji. 
Zgłoszenia można przesyłać na adres:
sekretariat@pwklegionowo.com.

Dzieci WODOciągnie do wiedzy
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Wbrew lingwistycznym pozorom, legionowska impreza Turkey&Grill z Turcją nie miała nic 
wspólnego. Po prostu jak zwykle na początku maja mieszkańcy połączyli patriotyzm ze 
smaczną zabawą w discopolowych rytmach. A przy okazji uczcili 66-lecie swego miasta.

-  Myślisz, że jak zamiast indyka damy wołowinę, to jurorzy się kapną?

- Uważajcie, już drugi raz złapałem was na podjadaniu!

Jak widać, indyk po obróbce termicznej zyskuje nie tylko na smaku, ale i wyglądzie

- Ile muszę zjeść, żeby być taka duża jak pan?

- Pan prezydent obiecał, że od dziś będzie jadł tylko indyki

Weź tu, człowieku, graj jak z nut, kiedy dźwigasz jeszcze taki ciężar...

- Ruda tańczy jak szalona, na indyka napalona...

- Słuchajcie, zatrzymujemy dziś wszystkich, którzy będą naindyczeni

Indyk z POLOtem
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 Pamiętam, jak 
własnymi rękami 
przenosił pan góry, 
które wydawały się
nie do ruszenia
Janusz Klejment,
przewodniczący Rady Miasta 
Legionowo do obecnego na sesji
Marka Niewiadomskiego.

Żarty...
Jak mówi ksiądz na ślubie informatyków na koniec 
ceremonii? Pobieranie zakończone.

■ ■ ■
Na wycieczkę samochodem wybrali się: mechanik, 
elektryk i programista. W pewnym momencie silnik 
gaśnie, samochód staje na środku drogi i wszyscy trzej się 
zaczynają martwić.  

- Cholera, to na pewno gaźnik się zatkał - mówi mechanik. 
- Nie, to na pewno cewka zapłonowa - stwierdza elektryk.  
Programista na to:  
- Chłopaki, a gdybyśmy tak spróbowali wysiąść i wsiąść 
jeszcze raz!

■ ■ ■
Kowalski znów spóźnia się do pracy. Szef go wzywa na 
dywanik i pyta: 
- Jaką masz znów wymówkę? 

- Zaspałem szefie… 
- Na miłość boską , powiedz, chociaż raz, coś czego 
jeszcze nigdy nie słyszałem!!! 
- Ślicznie dziś wyglądasz…

■ ■ ■
Kowalski pokazuje zdjęcia z urlopu w pracy swoim 
kolegom: 
- A widzisz, tu na fotografii jestem z gorylem… 
- Tak, widzę… poznałem Cię po czapce.

Horoskop
na nadchodzący

tydzień
RYBY

W tym tygodniu ważne dla ciebie 
sprawy mogą się zmienić. Ktoś zacho-
wa się lub zdecyduje zupełnie inaczej, 

niż przypuszczasz. Nie denerwuj  się, i tak po 
pewnym czasie uznasz, że wyszło ci to na dobre.  

BARAN

Nie obiecuj ludziom więcej, niż 
rzeczywiście chcesz spełnić. Znaj-
dziesz się w dwuznacznej sytuacji. 

Ktoś może cię źle zrozumieć, a nawet zaplano-
wać sobie sprawy z twoim udziałem.

BYK

W tym tygodniu wydarzenia nabio-
rą tempa. Przypomnisz sobie o 
swoich marzeniach i znajdziesz 

dobrych pomocników. Nie będziesz zwlekać z 
tym, co ważne, a to przyniesie rezultaty.

BLIŹNIĘTA

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

prowadzić do konfliktów. Ktoś może cię spro-
wokować, omijaj nieżyczliwe osoby.

RAK

W tym tygodniu będziesz spierał się 
z kimś lub nawet kłócił. Twoja am-
bicja i przekonanie o słuszności 

własnych pomysłów popchnie cię w stronę 
otwartego konfliktu lub rywalizacji.

LEW

Będziesz w stanie zrozumieć, jakie są 
przyczyny konfliktu lub niezrozu-
mienia z bliskim otoczeniem. W ten 

sposób nie powtórzysz błędów w przyszłości, a 
to uchroni cię przed bólem.

PANNA

Nawet jeśli sprawa wydaje ci się 
trudna do wygrania, to teraz nie 
powinieneś poddawać się bez walki. 

Nowe doświadczenia potraktuj jak możliwość 
sprawdzenia swoich sił, a szczęście cię nie opuści.

WAGA

Odnajdziesz rozwiązanie problemu, 
jaki cię ostatnio niepokoił. Uznasz, że 
wiesz, co masz robić i pozbędziesz się 

wewnętrznego niepokoju. Wydarzenia tygo-
dnia napełnią cię wiarą w siebie.

SKORPION

Bądź wyrozumiały i serdeczny, ale 
pilnuj swoich spraw. Powodowany 
dobrą wolą możesz zgodzić się na 

zbyt wiele i trudno ci będzie potem wycofać się 
z danego słowa.

STRZELEC

Brak doświadczenia może być dla 
ciebie katastrofalny w skutkach. Nie 
rób tego, na czym się nie znasz. 

Obawa i ostrożność będą dobrymi doradcami 
w trudnych chwilach.

KOZIOROŻEC

Podejdź do spraw zawodowych czy 
szkolnych z większym dystansem. 
Nie obrażaj się za słowa krytyki, nie 

walcz z autorytetami, bo nie ci to nie da, ale 
tylko pogorszy twoją sytuację.

WODNIK

Przed tobą tydzień nowych pomy-
słów i ciekawych możliwości. Po-
czujesz, że świat stoi przed tobą 

otworem! Będziesz optymistyczny, dzięki cze-
mu spotkasz się z życzliwością innych ludzi.

Specjalny miejscowy 
horoskop

Znalezione w sieci
Czy wiesz, że najdłuższa tama zbudowana 
przez bobry miała ponad 850 metrów długości?

Warto pić herbatę bez cukru. Cukier niszczy 
właściwości zdrowotne tego napoju.

Na wakacjach często spotykamy automaty 
do gier, w których łapacze wyciągają pluszaki. 
Automaty te są ściśle zaprogramowane według 
algorytmu,który raz na kilkadziesiąt gier pozwala 
łapie chwytaka zacisnąć się maksymalnie. W 
pozostałych przypadkach graczowi nie udaje 
się manewr i maskotka wyślizguje się znów do 
maszyny.

Boisz się zmarszczek? Te drobne, rozsiane po 

twarzy, dziedziczysz po rodzicach. Jeśli chcesz 
wiedzieć, jak będziesz wyglądać na starość, 
przyjrzyj się mamie i tacie. Natomiast pojedyncze, 
głębokie zmarszczki, zwane mimicznymi, 
pojawiają się z biegiem lat na skutek mimiki 
twarzy. Pamiętaj, że warto ćwiczyć mięśnie 
odpowiedzialne za utrzymanie jędrności.

Podobno ludzie posługujący się lewą ręką są 
lepsi w sportach i czynnościach, które wymagają 
szybszych reakcji i dobrej orientacji w terenie.

Czy wiesz, że progi zwalniające, zwane też leżącymi 
policjantami, niszczą zawieszenie samochodów?

Czy wiesz, że podczas nocy poślubnej w Kolumbii 
w sypialni musi być obecna matka panny młodej? 
Upewnia się, że doszło do konsumpcji związku…

Klatka tygodnia

Dobrze, że minęły czasy, gdy takie wina miałyby całą rzeszę konsumentów...
fot. red.
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Klub dla zręcznych 
biznesmenów

Jeśli chodzi o lokalny grunt, działacze Klubu Piłki Ręcznej Legionowo poszli śladem 
kolegów z piłkarskiej Legionovii i powołali do życia Klub Biznesu. Tego typu inicjatywy, 
skierowane do ludzi interesu chcących wesprzeć lokalny sport i zarazem rozwinąć 
biznesowe skrzydła, cieszą się w kraju coraz większą popularnością.

Jak informują przedstawiciele 
KPR Legionowo, celem ich no-
wego projektu jest zrzeszanie 
przedsiębiorców oraz umożli-
wianie im nawiązywania wza-
jemnych kontaktów bizneso-
wych. Projekt ma być odpowie-
dzią na potrzeby właścicieli firm, 

którzy przyłączając się do or-
ganizacji, zostaną sponsorami 
klubu. Co otrzymają w zamian? 
Całkiem sporo. Aby ułatwić im 
zwiększanie zasięgu ofero-

wanych produktów i usług, w 
Klubie Biznesu będą organizo-
wane cykliczne, comiesięczne 
śniadania i lunche biznesowe. 
Ponadto przedsiębiorcy otrzy-
mają opiekę koordynatora, któ-
ry pomoże im w nawiązywaniu 
kontaktów z innymi firmami. 

Sprzyjać temu będą również 
wyjazdy integracyjne, np. na 
mecze, spotkania ze znanymi 
sportowcami, degustacje al-
koholi z różnych stron świata, 

a także wspólna rywalizacja na 
boisku. Klubowicze będą mogli 
reklamować swoje firmy pod-
czas webinarów oraz w ogól-
nopolskim newsletterze. Do 
ich dyspozycji przewidziane 
jest także portal oraz apli-
kacja na telefony komórko-

we, pozwalająca na szybkie 
wyszukiwanie klubowiczów 
z innych miast oraz - w ra-
zie potrzeby - nawiązanie 
z nimi kontaktu.

– Projekt Partnerskich Klubów Biz-
nesu jest realizacją celów, które 
wyznaczyłem sobie, obejmując 
funkcję prezesa zarządu KPR Le-
gionowo. Zgodnie z nimi klub wraz z 
drużyną sportową nie ma być celem 
samym w sobie i funkcjonować w 
oderwaniu od otoczenia, aby speł-
niać ambicje sportowe trenerów
i osób zarządzających. Zgodnie z 
moim przekonaniem klub ma spo-
łeczną misję do spełnienia. Ma być 
nośnikiem ważnych, ludzkich warto-
ści oraz być źródłem nowych szans 
i możliwości rozwoju dla jego sym-
patyków i partnerów. Partnerskie 
Kluby Biznesu są strategią, która 
umożliwi pozyskanie przez klub 
dodatkowych środków na jego 
rozwój, w tym w zakresie szko-
lenia dzieci i młodzieży – mówi 
Grzegorz Choromański. 

Projekty takie jak Klub Biznesu 
KPR Legionowo działają na ra-
zie przy 17 klubach sportowych 
w Polsce i za granicą. Wszyst-
kie razem tworzą Partnerskie 
Kluby Biznesu. Zgrupowanych 
wokół nich firm jest już ponad 
2 tysiące. Każdy, kto chciałby 
dowiedzieć się, jak w prakty-
ce funkcjonuje Klub Biznesu 
oraz uzyskać więcej informa-
cji o jego celach i planach, 
może skontaktować się z ko-
ordynatorem projektu Moniką 
Masztakowską, tel. 660 417 
076, e-mail: monika.masz-
takowska@kprlegionowo.pl.

oprac. Aldo

W niedzielę na rynku miejskim w Serocku odbyła się 
szósta już edycja corocznego Biegu Wojciechowego, 
połączonego z II Mistrzostwami Powiatu dla Dzieci 
i Młodzieży w Biegach Ulicznych. Pogoda była 
wyjątkowo dobra, więc i frekwencja dopisała. Na starcie 
zameldowało się około 450 biegaczy w różnym wieku – 
od najmłodszych aż po seniorów.

– Myślę, że ten bieg to zna-
komity sposób na spędzanie 
wolnego czasu oraz uczczenie 
świąt, które w tym roku cele-
brujemy, czyli Święta Patrona 
oraz 100-lecia Niepodległości. 
To jest też znakomity sposób 
na propagowanie idei zdro-
wego trybu życia – powiedział 
Artur Borkowski, przewodni-
czący Rady Miasta i Gminy Se-
rock, a przy okazji znany po-
pularyzator lokalnego sportu.  

Zawody odbywały się w 
centrum miasta. W biegu 
głównym biegacze mieli do 
pokonania dystans pięciu lub 
dziesięciu kilometrów, czyli 
odpowiednio – po jednej i po 
dwie pięciokilometrowe pętle z 
oznaczeniem każdego kilome-
tra. Z kolei dzieci, w zależności 
od wieku, miały do przebie-
gnięcia trasę o długości od 500 
do 1500 metrów. – Mamy na-
dzieję, że to będą fajne zawo-

dy. Pierwszy raz biorę w nich 
udział i pierwszy raz jestem w 
Serocku na takim biegu. Choć 
wcześniej już biegałam. Mam 
po prostu nadzieję, że będzie-
my się fajnie bawić – powie-
działa Katarzyna Syndoma, 
biegaczka z Legionowa. – Dla 
mnie jako mamy było ważne, 
żeby dzieci wzięły udział w tym 
biegu i twierdziłam, że nie-
ważne, które miejsce zajmą, 
byle dobiegły i żeby się dobrze 
czuły. W sumie to jest przecież 
zabawa – przyznała Małgorza-
ta Borkowska, mama dwóch 
uczestniczek biegu. 
 
Oprócz serockiej dychy i po-
wiatowych mistrzostw dla 
dzieci i młodzieży, podczas 
imprezy zorganizowano re-
kreacyjny marsz nordic wal-
king oraz 300-metrowy bieg 
rodzinny z książką. 

Elph

Rozbiegany Serock
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OBWIESZCZENIE
 Starosty Legionowskiego
z dnia 9 kwietnia 2018 r.

     o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 t.j.)

z a w i a d a m i a m,  ż e 
na wniosek Zarządu Powiatu w Legionowie, z siedzibą w Legionowie, przy ul. gen. Władysła-
wa Sikorskiego 11, z dnia 21 grudnia 2017 r., skorygowany w dniu 20 lutego 2018 r., została wyda-
na,  w  dniu  9  kwietnia  2018 r., decyzja  nr 486/18 (znak sprawy WA.6740.2031.2017.AB3) 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1811W w 
zakresie budowy ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, chodników, przebudowy/budowy zjazdów 
indywidualnych bądź publicznych od ul. Kąpielowej do ul. Spacerowej wraz z przebudową drogi gminnej 
– ul. Spacerowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego, na terenie działek o nr 
ewid.: - przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie nr działek po podziale, 
wytłuszczone – działki przeznaczone na realizację inwestycji drogowej: 132/2, 150/1, 22, 137 (137/2, 
137/1), 136 (136/2, 136/3, 136/1), 135 (135/2, 135/1), 152 (152/1, 152/2), 151 (151/1, 151/2), 
139 (139/1, 139/2), 21/4 (21/5, 21/6), 19/1 (19/4, 19/5), 118/1 (118/20, 118/21), 118/3 (118/22, 
118/23), 118/5 (118/24, 118/25), 118/7 (118/26, 118/27), 115 (115/3, 115/4), 110/1 (110/3, 110/4), 
21/3 (21/7, 21/8), 13/1 (13/5, 13/4) w obrębie nr 4 Białobrzegi, gmina Nieporęt. 
 W związku z powyższym zawiadamia się, iż z treścią w/w decyzji strony postępo-
wania   mogą   zapoznać  się  w  Wydziale  Architektury  w  Starostwie   Powiatowym 
w Legionowie (Legionowo, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, piętro V, pokój - Obsługa gmin, nr tel. 022 
764 05 36, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek w godz. 800 do 1800, wtorek – piątek 800 do 1600, 
sobota 800 do 1200 ).
 Zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dnia od daty publicznego ogłoszenia.
 Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty 
Legionowskiego, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

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

Daniel już przytomny
Po blisko miesiącu Daniela Kutarba, piłkarz Legionovii KZB Legionowo, został wybudzony 
ze śpiączki, w jakiej znajdował się po tragicznym dla niego wypadku na quadzie. Teraz 
młodego zawodnika czeka długa rehabilitacja. Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o 
szansach jego ewentualnego powrotu na boisko.
Jak wynika z przekazanych 
przez klub informacji, leka-
rze odnotowali u 25-letniego 
piłkarza Legionovii znaczną 
poprawę. Bezpośrednio po 
zdarzeniu, w wyniku którego 
doznał on złamania kręgosłupa 
(poważne obrażenia odniosła w 
nim także siedząca za kierowcą 
dziewczyna zawodnika – red.), 
stan Daniela Kutarby był okre-
ślany jako bardzo ciężki. Dobre 

wieści ze szpitala dają nadzie-
ję zarówno jego bliskim, jak i 
kibicom życzącym futboliście 
powrotu do zdrowia.

Niezależnie od postępów w 
rehabilitacji, prezes Legionovii 
Dariusz Ziąbski zadeklarował, 
że klub przedłuży piłkarzowi 
wygasający wraz z końcem bie-
żącego sezonu kontrakt. Umo-
wa jest już gotowa. Planowane 

są też inne działania mające na 
celu finansowe wsparcie Danie-
la Kutarby. Wśród nich między 
innymi charytatywny mecz 
piłkarski, z którego dochód zo-
stanie przeznaczony na lecze-
nie zawodnika. Działacze roz-
ważają ponadto uruchomienie 
specjalnego konta, na które z 
myślą o nim będzie można 
wpłacać pieniądze. 

Aldo



15SPORTMIEJSCOWA na weekend, tel. 515 267 766, fax 22 774 11 77 CZWARTEK 17 maja 2018

Od nadziei po rozpacz
Legionovia KZB Legionowo ma za sobą kolejne dwa mecze w 
walce o utrzymanie się w II lidze piłkarskiej. Tak jak po pierwszym, 
rozegranym w zeszłą środę (9 maja) wyjazdowym meczu z 
Błękitnymi Stargard na losy tej batalii można było patrzeć jeszcze z 
optymizmem, tak po niedzielnym (13 maja), „domowym” spotkaniu 
ze Stalą Stalowa Wola mało kto w to utrzymanie wciąż wierzy. 
Pierwszy z meczów Legionovia wygrała 3:0, drugi takim samym 
stosunkiem bramek przegrała.

                             PIŁKA NOŻNA. II LIGA

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

1. GKS 1962 Jastrzębie 29 58 18 4 7 45-23

2.  Warta Poznań 31 57 17 6 8 41-23

3.  ŁKS Łódź 30 53 14 11 5 37-20

4.  Radomiak Radom 31 53 15 8 8 50-34

5.  Garbarnia Kraków 30 49 14 7 9 41-32

6. Siarka Tarnobrzeg 29 45 14 3 12 46-41

7.  Olimpia Elbląg 30 44 12 8 10 40-38

8.  ROW 1964 Rybnik 31 41 11 8 12 47-49

9. Rozwój Katowice 30 40 11 7 12 30-37

10. Błękitni Stargard 30 40 11 7 12 32-32

11.  GKS Bełchatów 30 39 10 9 11 44-40

12.  Stal Stalowa Wola 31 37 9 10 12 35-36

13.  Gryf Wejherowo 31 37 9 10 12 34-42

14.  Znicz Pruszków 31 35 9 8 14 36-45

15. Wisła Puławy 31 35 8 11 12 32-37

16.  MKS Kluczbork 30 33 7 12 11 32-45

17.  Legionovia Legionowo 30 26 7 5 18 33-47

18. Gwardia Koszalin 31 26 6 8 17 31-65

0 : 3 (0:1)
Błękitni Stargard – Legionovia KZB Legionowo 

Gole: Michał Skwarczek 12', Wojciech Szumilas 46',
Przemysław Rybkiewicz 83'

Legionovia: Bartosz Kowalczyk – Mikołaj Grzelak, Bartosz Waleńcik, Klemen 
Nemanič, Wojciech Kalinowski – Mateusz Leleno, Konrad Zaklika (90, Konrad 
Trzmiel), Michal Skwarczek, Wojciech Szumilas (55, Tomasz Wojcinowicz), 
Gracjan Kuśmierek (60, Eryk Więdłocha) – Grzegorz Mazurek (81, Przemysław 
Rybkiewicz).

0 : 3 (0:2)
Legionovia Legionowo – Stal Stalowa Wola

Gole: Andrzej Trubeha 16', 82', Adrian Gębalski 30'

Legionovia: Bartosz Kowalczyk – Mikołaj Grzelak, Bartosz Waleńcik, Klemen 
Nemanič, Wojciech Kalinowski – Gracjan Kuśmierek (46, Mateusz Leleno), 4. 
Tomasz Wojcinowicz (85, Konrad Trzmiel), Konrad Zaklika, Wojciech Szumilas 
(46, Luka Janković), 9. Eryk Więdłocha (64, Przemysław Rybkiewicz) – 8. 
Grzegorz Mazurek.

Trzy na plusie

Od pierwszego gwizdka sędziego 
w środowym meczu w Stargar-
dzie Szczecińskim podopieczni 
Bartosza Tarachulskiego spra-
wiali bardzo dobre wrażenie. Na 
boisko weszli ofensywnie na-
stawieni i widać było ogromne 
zaangażowanie w grę. Ambitna 

postawa się opłaciła, bo już w 12 
minucie spotkania Legionovia 
wyszła na prowadzenie. Bramkę 
na 1:0 zdobył Michał Skwarczek.
Po zdobyciu gola goście się nie 

cofnęli. W pierwszych 45 minu-
tach meczu nie udało im się już 
jednak podwyższyć wyniku.
Do szatni obie drużyny zeszły 
przy stanie 1:0 dla przyjezdnych. 
 
Legionowianie nie mogli sobie 
wymarzyć lepszego począt-
ku drugiej połowy meczu. Już 
w minutę po jej rozpoczęciu 

bramkę na 2:0 zdobył Wojciech 
Szumilas. Dobrze grającej Le-
gionovii z rytmu nie wybiła na-
wet czerwona kartka dla strzel-
ca pierwszej bramki Michała 

Skwarczka. Grająca w osłabie-
niu drużyna gości w 83 minucie 
meczu zdołała wbić Błękitnym 
jeszcze jedną bramkę. Wynik 
spotkania na 3:0 dla Legionovii 
KZB Legionowo ustalił Przemy-
sław Rybkiewicz. 

Trzy na minusie

Gdy cztery dni później le-
gionowianie przyjmowali na 
własnym boisku Stal Stalo-
wa Wola, wszyscy liczyli, że 
podopiecznym Bartosza Ta-
rachulskiego uda się zacho-
wać dyspozycję, a przede 
wszystkim skuteczność ze 
spotkania w Stargardzie 
i tym samym Legionovia 
zdoła wywalczyć kolejne, 
jakże potrzebne ligowe 
punkty. Boiskowa rzeczy-
wistość jednak boleśnie 
zweryfikowała te ocze-
kiwania. Legionovia była 
bowiem cieniem drużyny 
ze spotkania z Błękitnymi. 

Nieporadnie grający gospodarze 
już w 16 minucie meczu dali sobie 
wbić pierwszą bramkę. Strzelcem 
gola dla Stali był Andrzej Trubeha. 
W 30 minucie goście podwyższyli 

wynik spotkania. Gola na 2:0 
strzelił Adrian Gębalski. W pierw-
szej odsłonie meczu Legionovia 
nie potrafiła stworzyć większego 
zagrożenia dla bramki gości. 
W drugich 45 minutach meczu 
podopieczni Bartosza Tarachul-
skiego prezentowali się nieco le-
piej. Gospodarze szukali swoich 
szans na zdobycie kontaktowego 
gola, ale niewiele z tego wycho-
dziło. W 82 minucie Legionovię 
dobił strzelec pierwszej bramki, 
Andrzej Trubeha. Spotkanie za-
kończyło się wynikiem 3:0 dla 
przyjezdnych. 

Nadzieja umiera ostatnia?

Wydaje się, że porażka ze Stalą 
Stalowa Wola ostatecznie po-
grzebała szanse Legionovii na 
utrzymanie się w II lidze. Przed 
zespołem Bartosza Tarachul-
skiego jeszcze cztery spotkania. 
Legionowianie ciągle znajdują 
się na przedostatnim miejscu
w tabeli i mają dziewięć punk-
tów straty do 14 pozycji, czy-
li pierwszej niezagrożonej 
spadkiem. 

Rafał Michałowski
fot. Bartłomiej Bator

Tarachulski na ratunek
Do końca sezonu, z opcją przedłużenia kontraktu, 
Legionovię KZB Legionowo poprowadzi Bartosz 
Tarachulski. Na ławce trenerskiej zastąpi on Roberta 
Pevnika, który pod koniec kwietnia niespodziewanie 
pożegnał się z klubem. 
Nie jest tajemnicą, że głów-
nym zadaniem nowego szko-
leniowca Novii jest utrzyma-
nie drużyny w II lidze. Bartosz 
Tarachulski ma w tym wpra-
wę. W swojej karierze tre-
nerskiej przed spadkiem do 
niższej klasy rozgrywkowej 
uratował już pierwszoligową 
Pogoń Siedlce. Wszyscy liczą 
na to, że uda mu się powtó-
rzyć to również w Legionowie. 

Jako zawodnik Bartosz Ta-
rachulski reprezentował na 
boisku między innymi bar-
wy tak znanych krajowych  
drużyn, jak Widzew Łódź, 
Polonia Warszawa, Ruch 
Chorzów i Górnik Zabrze. 

Z Legionovią trener Tara-
chulski pracuje od 1 maja.
 

Zig

Młodziczki poza zasięgiem

LTS Legionovia – Dwójka Zawiercie, 2:0 (25;18, 25:11)
Szóstka Mielec – Gedania Gdańsk, 2:1 (25:19, 21:25, 15:13)
Dwójka Zawiercie – Gedania Gdańsk, 2:1 (18:25, 25:22, 16:14)
LTS Legionovia – Szóstka Mielec, 2:0 (25:10, 25:18)
Szóstka Mielec – Dwójka Zawiercie, 2:1 (18:25, 26:24, 15:9)
LTS Legionovia – Gedania Gdańsk, 2:0 (25:9, 25:20)

Klasyfikacja końcowa:
1. LTS Legionovia – awans do finałów
2. UKS SMS Szóstka Mielec – awans do finałów
3. MKS Dwójka Zawiercie
4. Gedania Gdańsk

Często w takich sytuacjach mówi się, że do zwycięstwa 
gospodarzy przyczyniły się własne ściany. W przypadku 
regularnie gromiących krajowe rywalki młodziczek 
Legionowskiego Towarzystwa Sportowego byłoby to jednak 
krzywdzące. Fakty są w każdym razie takie, że przez miniony 
weekend bez problemu wywalczyły one awans do finałowego 
turnieju mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej.
Siatkarki legionowskiego LTS 
były gospodyniami jednego z 
czterech półfinałowych turnie-
jów mistrzostw kraju młodzi-
czek. Pozostałe rozegrano w 
Dąbrowie Górniczej, Warszawie 
i Rzeszowie. Zgodnie z oczeki-
waniami legionowianki przeszły 
przez zawody jak burza, nie 

tracąc w trzech meczach ani 
jednego seta. Pierwsze miejsce 
zapewniły sobie już w sobotę. 
Najpierw odprawiły po 2:0 
Dwójkę Zawiercie, a następnie 
Szóstkę Mielec. Dzień później 
legionowianki tam samo po-
zbawiły złudzeń swe rywalki 
z Gedanii Gdańsk. Pozosta-

łe turniejowe spotkania by-
ły o wiele bardziej zacięte 
i wszystkie kończyły się tie-
-breakiem. Ostatecznie, 
w dramatycznych okolicz-
nościach, awans wywalczyły 
mielczanki, która w trzech 
setach wygrały z  Dwójką 
Zawierc ie . 

Teraz przed podopiecznymi 
trenera Pawła Kowala ponad ty-
dzień przygotowań do turnieju 
finałowego, w którym zmierzy 
się osiem najlepszych drużyn 
w kraju. Do Wieliczki legio-
nowskie siatkarki pojadą jako 
jedne z głównych faworytek do 
końcowego zwycięstwa.
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Wydarzenia
kalendarz

SEROCK Izba Pamięci i Tradycji Rybackich, 18.05, 
godz. 16.00
Wieczór w Izbie – prelekcja dra hab. Krzysztofa 
Falkowskiego pt. „Kawaleria w wojnie o odzy-
skanie niepodległości 1918 – 1921”. W spotka-
niu weźmie także udział Stowarzyszenie VII 
Pułku Lansjerów Nadwiślańskich.    

LEGIONOWO Galeria Sztuki „Ratusz”, 18.05, godz. 
19.00
„Potwór z Loch Ness, czyli świat nie z tej legendy” 
– wystawa prac Wojciecha G. Zameckiego. Wyda-
rzenie to jest jest kontynuacją cyklu wystaw pod 
wspólnym tytułem „Potwór z Loch Ness, czyli świat 
nie z tej legendy". 

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 18.05, 
godz. 19.00 
Spektakl Teatru Muzycznego „Nikt mnie nie chce” 
pt. „Sankofa”. Tytuł spektaklu pochodzi z języka 
Akan i oznacza: „Musimy powrócić i odzyskać 
swoją przeszłość, abyśmy mogli zrozumieć, 
po co i w jaki sposób staliśmy się tym, kim 
jesteśmy dziś". Scenariusz i reżyseria Magdalena 
Zalewska.  

LEGIONOWO Park Kościuszkowców/ratusz/park 
przy ratuszu, 19.05, godz. 10.00
Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości, 
100-lecia pobytu Jednostek Wojskowych w 
Legionowie i 75. rocznicy utworzenia 1 Dywizji 
Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. W programie: 
10.00 Park Kościuszkowców na osiedlu Piaski 
– odsłonięcie Alei Pamięci jednostek Wojska 
Polskiego, które stacjonowały w Legionowie 
od 1918 roku oraz pamiątkowego kamienia 
poświęconego Kościuszkowcom, godz. 12.00 w 
ratuszu – konferencja „Sielce – Legionowo – 1. 
Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki”, godz. 
15.30 park za ratuszem – żołnierski piknik.

CHOTOMÓW Pasieka Edukacyjno-Szkoleniowa ul. 
Partyzantów 126A, 19.05, godz. 11.00
Stowarzyszenie Sympatyków Pszczelarstwa 
„Nasze Pszczoły” wspólnie z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Mazowieckiego za-
praszają na imprezę plenerową „Zdrowie i leki 
prosto z pasieki”. Wstęp wolny. 

LEGIONOWO Muzeum Historyczne ul. Mickiewicza i 
jego Filia „Piaski”, 19.05, godz. 17.00
Legionowska „Noc Muzeów”. W Filii „Piaski” będzie 
ona poświęcona żołnierzom 1. Dywizji Piechoty im. 
Tadeusza Kościuszki. Rozpocznie się koncertem 
piosenek wojskowych, a głównym punktem pro-
gramu będzie otwarcie wystawy „Kościuszkowcy 
1943-1945” (godz. 17.30). Wystawie będą to-
warzyszyć prezentacje mundurów, wyposażenia 
i uzbrojenia żołnierzy tej jednostki oraz pokaz 
obrony sztabu przed dywersantami. O związkach 
dywizji z Legionowem goście dowiedzą się z pre-
lekcji historycznej. W pawilonie wystawienniczym 
przy ul. Mickiewicza odbędzie się finisaż wystawy 
czasowej „Śladami dawnych dworów i pałaców”. 
Ponadto na uczestników będą czekać m.in. kon-
kurs rodzinny z atrakcyjnymi nagrodami rzeczo-
wymi, prelekcje i zajęcia edukacyjne dla dzieci.  

LEGIONOWO MOK  Targowa  65, 19.05, godz. 18.00
Muzyczna Majówka na Targowej – impreza w ogro-
dzie. W programie taneczne przeboje z zespołem 
Hector i muzyka z czarnych płyt.

LEGIONOWO MOK Norwida 10, 19.05, godz. 18.00
Recital Wiktorii Rurki – piosenki o miłości. Wiktoria 
jest uczennicą Zespołu Szkół Salezjańskich w 
Legionowie. Występowała z Autorską Szkołą 
Musicalową w Teatrze Roma w Warszawie, a lekcje 
śpiewu pobierała u Elżbiety Zapendowskiej.  

LEGIONOWO Orlik na osiedlu Piaski, 20.05, godz. 
8.00 – 16.00
Turniej piłki nożnej służb mundurowych.

LEGIONOWO kawiarnia „Słodkie Babki” ul. 
Batorego 17, 20.05, godz. 14.00 
II Kawiarenka Naukowa – „Uczucia na sprzedaż. 
Czy można zarazić się emocjami?”.  

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 20.05, 
godz. 15.00  
Kolejne Niedzielne Spotkania z Bajką i przedsta-
wienie pt. „Miś o małym rozumku”, czyli wyprawa 
Misia Puchatka na Biegun Północny. Bilety w cenie 
10 zł do nabyci w MOK Legionowo ul. Norwida 10.

LEGIONOWO MOK Norwida 10, 22.05,  godz. 12.30
Mali Czarodzieje – koncert dla dzieci. Wystąpią 
tancerze Baletu Dworskiego CRACOVIA DANZA 
oraz Kornelia Grądzka – skrzypce oraz Marta 
Guzik – fortepian. Program poświęcony muzyce 
i postaci Ignacego Jana Paderewskiego – 
kompozytora, pianisty, męża stanu i pierwszego 
premiera niepodległej Polski. 

Muzycznie zaczarowani
Jak co roku około 20 kwietnia Legionowo, a konkretnie ratusz i Szkoła Podstawowa nr 
1, zaczynają rozbrzmiewać harcerską piosenką. A wszystko to w ramach corocznego 
festiwalu „Wiosenne Czarowanie”. W tym roku odbyła się jego dziewiąta edycja.

Pierwszym festiwalowym akor-
dem było oficjalne przekazanie 
harcerzom kluczy do legionow-
skiego ratusza. – Jestem pew-
ny, że klucze są w doskonałych 
rękach. Przejęły je zuchy, które 
z wielką energią mi je wyszar-
pały i teraz będą wiosennie 
czarować przez cały weekend 
– powiedział prezydent Roman 
Smogorzewski. Jako pierw-
si ratusz we władanie wzięli 
właśnie najmłodsi harcerze. – 
Zuchy zawładnęły ratuszem. 
Była wielka podróż po świecie, 
podczas której dzieci poznawa-
ły różne kraje. Była majsterka, 
było śpiewanie i pląsanie. Na 
koniec mieliśmy koncert grupy 
B.O.R.Y., podczas którego dzie-

ciaki pokazały jak wielka jest
w nich energia – relacjonuje 
phm. Lidia Kitaj, zastępca ko-
mendanta Hufca Legionowo. 
Drugi dzień, czyli sobota, nale-
żał już do bardziej doświadczo-
nych zespołów. – Zrobiliśmy coś 
niemożliwego, bo byliśmy w 
dwóch miejscach jednocześnie:
w Szkole Podstawowej nr 1 przy 
Zakopiańskiej i tutaj, w ratuszu.
Mieliśmy dzień harcerski i open. 
Zakończyliśmy go koncertem 

EKT Gdynia i świeczkowiskiem, 
z przyznaniem pięknych odznak 
oraz obietnicą zuchową – doda-
je pwd. Magdalena Bączkow-
ska, pełnomocnik komendanta 
Hufca Legionowo ds. promocji. 
 
Ostatni dzień, jak to zresztą 
było na każdej edycji festi-
walu, rozpoczął się od mszy 
świętej, po której – też już 
tradycyjnie – na rondzie obok 
ratusza odtańczoną harcerską 
belgijkę. Ostatnim akordem 
dziewiątej edycji Wiosennego 
Czarowania było wręczenie 
nagród najlepszym zespołom, 
koncert laureatów oraz występ 
grupy Yeskiesirumem. Trzeba 
też tu dodać, że w tym roku 

na festiwalu po raz pierwszy 
przyznano statuetkę imienia 
nieżyjącego już druha Michała 
Jankowskiego, współtwórcy 
między innymi Studia Tańca i 
Piosenki „Szachraj”. Po zakoń-
czeniu tej edycji imprezy or-
ganizatorzy
i partnerzy już powoli zabiera-
ją się za jej dziesiątą odsłonę. 
– To będzie edycja szczególna, 
bo jubileuszowa. Chcielibyśmy 
więc, żeby miała szczególny 

rozmach. Na pewno wesprą ją 
samorządy Legionowa i powia-
tu legionowskiego – zapewnia 
wicestarosta Jerzy Zaborowski. 
 
Nie jest tajemnicą, że za-
równo prezydent, jak i sta-
rosta od lat mocno trzymają 
kciuki za to, aby harcerzy 
w Legionowie było coraz 
więcej i aby coraz aktyw-
niej tu działali. – Z radością 
stwierdzam, że harcerstwo 
w Legionowie się odradza. 
Jest coraz więcej młodych 
ludzi i instruktorów, którzy 
tę piękną ideę wcielają w 
życie. Wyrywają dzieciaki ze 
szponów internetu, tabletów 
i komputerów. Na „Wiosen-
ne Czarowanie” przyjeżdżają 
zespoły z całej Polski i jest 
to wielkie święto młodości, 
harcerstwa i porządnych za-
sad w wychowaniu młodego 
człowieka – powiedział Ro-
man Smogorzewski.
– Często się zastanawiamy 
nad ideałami i wartościami, 
które możemy zapropono-
wać młodzieży, a jest na to 
gotowy pomysł. Harcerstwo 
to świetna organizacja, która 
potrafi wychować młodych 
ludzi i zapewnić im nie tylko 
mądre spędzenie wolnego 
czasu, ale również zadbać o 
ich rozwój. To bardzo często 
są osoby, które w później-
szym życiu odnajdują się w 
liderowaniu i przejmowaniu 
ważnych zadań – dodaje 
starosta Robert Wróbel. Tak 
więc do zobaczenia za rok i... 
czuwaj!

Rafał Michałowski
zdj. powiat legionowski
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Tak się bawił Chotomów!
– Spotkania sąsiedzkie jako Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jabłonna organizujemy po 
to, żeby mieszkańcy naszej gminy wrócili do wspólnego spędzania czasu oraz wspólnych 
rozmów – mówił radny Adam Krzyżanowski. W ostatnią sobotę (12 maja) podczas 
Potańcówki Sąsiedzkiej bawił się Chotomów.
Ponieważ pogoda dopisała, nie dziwi fakt, 
że Potańcówka Sąsiedzka w Chotomowie 
cieszyła się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców. W pierwszej części im-
prezy odbył się piknik rodzinny, podczas 
którego dzieci korzystały z dmuchańca 
oraz kolejki, były także zabawy z anima-
torami, koniki i wata cukrowa. Oblężenie 
przeżywały stoiska z pamiątkami oraz 
punkty gastronomiczne.

Tuż przed godz. 19.00 DJ Hubson i zespół Art 
Creative Band zaprosili młodzież i dorosłych na 
„parkiet”. Furorę zrobiły znany choćby z wesel 
„pociąg” oraz belgijka. Zabawa w rytmach mu-
zyki tanecznej muzyki do późnych godzin wie-
czornych. Kolejna potańcówka odbędzie się już 
w najbliższy weekend w Jabłonnie.

Daniel Szablewski, www.JablonnaDlaMieszkancow.pl


