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Przeprawa z przeprawami
Gdy PKP zapowiedziały 
przestawienie finansowej 
zwrotnicy na Legionowo, 
w ratuszu powstały plany 
trzech nowych przepraw 
przez tory. Największą 
przeprawą będzie jednak 
przekonanie do nich 
okolicznych mieszkańców. 
Póki co mówią: szlaban! s. 3

s. 16

Reklama
tel. 797 175 329

reklama@miejscowa.pl
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Tydzień
na sygnale

Pożar na granicy
W poniedziałkowe (18 czerwca) popołudnie w rejonie oczysz-
czalni ścieków Czajka w Warszawie wybuchł pożar lasu. Do 
walki z żywiołem skierowano liczne zastępy straży pożarnej. 

Ogień pojawił się na leśnym terenie między Choszczówką 
a gminą Jabłonna – jeszcze na terenie powiatu legionowskiego. 
Strażacy ciężkimi samochodami gaśniczymi z dużą ilością wody 
ruszyli do akcji. Do działań gaśniczych skierowano zastępy 
z JRG 10 Warszawa oraz JRG Legionowo oraz OSP Jabłonna, OSP 
Legionowo, OSP Kąty Węgierskie, OSP Skrzeszew i OSP Choto-
mów i OSP Kałuszyn. Akcja gaśnicza trwała prawie 3 godziny.

/Mk/zig

Trawka w trawie
Nieporęccy kryminalni zabezpieczyli 805 krzaków konopi 
indyjskich. Tym razem rośliny rosły na nieużytku rolnym 
w Izabelinie. To już czwarta uprawa marihuany w powiecie 
legionowskim zlikwidowana przez policjantów w ostatnich 
kilku dniach.

Kryminalni z Komisariatu Policji w Nieporęcie ustalili, że na 
terenie miejscowości Izabelin, na nieużytku rolnym, może 
znajdować się plantacja konopi indyjskich. - Funkcjonariu-
sze sprawdzili nieużytek i ich ustalenia potwierdziły się. Na 
polu, wśród trawy, rosły konopie indyjskie w różnych fazach 
wzrostu. Na miejsce przyjechał technik kryminalistyki i razem 
z policjantami z Nieporętu zabezpieczył rośliny. Łącznie zabez-
pieczonych zostało 805 sztuk konopi indyjskich. Pięć krzaków 
o wysokości ok. 150 cm, a pozostałe od 50 do 130 cm – infor-
muje rzecznik legionowskiej policji kom. Jarosław Florczak.
Teraz policjanci prowadzą czynności, które mogą pomóc w 
dotarciu do odpowiedzialnych za nielegalną uprawę. Za taki 
czyn grozi do 3 lat więzienia. 

KG

Za podróbki do ciupki
Sprzedawała podrobione torebki, paski i odzież 
na znanym portalu internetowym. A że nie była 
detalistką, jej działalność zwróciła uwagę policji. 
Teraz 55-letniej mieszkance gminy Serock grozi 
nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Komendy 
Stołecznej Policji zajmujący 
się walką z cyberprzestęp-
czością od dłuższego czasu 
przyglądali się pewnemu 
sprzedawcy aktywnie dzia-
łającemu na znanym portalu 
internetowym. Ich uwagę 

zwróciły oferowane przez jed-
ną z użytkowniczek ubrania i 
galanteria skórzana znanych 
światowych marek. - Praca 
policjantów przyniosła efekty. 
Ustalili oni, że sprzedażą towa-
rów zajmuje się mieszkanka 
gminy Serock. Wówczas do 

działań włączyli się policjanci 
z Serocka. W miniony wtorek 
funkcjonariusze wspólnie 
udali się pod ustalone adre-
sy, gdzie mogły znajdować 
się podrobione towary, które 
następnie trafiały do sprzeda-
ży, głównie w internecie. Na 
miejscu policjanci dokładnie 
sprawdzili towar i stwierdzili, 
że na przedmiotach bezpraw-
nie są użyte znaki i nazwy za-
strzeżone przez producenta 
– relacjonuje podkom. Emilia 
Kuligowska z Komendy Po-
wiatowej Policji w Legionowie. 

W rezultacie za swoją dzia-
łalność 55-letnia mieszkan-
ka gminy Serock została za-
trzymana. Zgodnie z ustawą 
Prawo własności przemy-
słowej za handel wyrobami 
z zastrzeżonymi znakami 
towarowymi grozą jej teraz 
grzywna, a także kara ogra-
niczenia lub pozbawienia 
wolności do lat 5. Wartość 
zabezpieczonego towaru 
oszacowano na, bagatela, 
prawie 2 miliony złotych.

KG

Poletko na haju
Konopie indyjskie rosną w powiecie jak grzyby po 
deszczu. Ostatnio kryminalni z komisariatu w Wieliszewie 
zabezpieczyli ponad 600 krzaków konopi indyjskich. Jest 
to już trzecia – po Legionowie i Jabłonnie – zlikwidowana 
przez policjantów w ciągu ostatnich dni  uprawa 
marihuany. Tym razem trefne rośliny odkryto w Łajskach.
– Wszystko zaczęło się od 
ustaleń policjantów z Wielisze-
wa. Z ich wiedzy wynikało, że 
na terenie miejscowości Łajski, 
na nieużytku rolnym pośród 
traw, znajduje się plantacja 
konopi indyjskich w różnych 
fazach wzrostu. Kryminalni 
sprawdzili nieużytek i ich usta-
lenia potwierdziły się. Na polu, 
wśród trawy, rosły konopie in-
dyjskie. Na miejsce przyjechał 
technik kryminalistyki oraz 

śledczy z Wieliszewa, którzy 
zabezpieczyli rośliny. Łącznie 
zabezpieczonych zostało 644 
sztuk konopi indyjskich – re-
lacjonuje podkom. Emilia Kuli-
gowska z legionowskiej policji. 
 
Funkcjonariusze ustalają te-
raz, do kogo należy nielegalna 
uprawa. Za uprawę konopi in-
dyjskich grozi do 3 lat więzienia.

KG

Zaszkodziły mu 
dwie setki

Aż 205 km/h na liczniku i 1,7 promila alkoholu w organizmie 
– to wynik, jakim może się „poszczycić” 36-letni drogowy 
pirat, który pędził po DK 61 w Wierzbicy. Jak oświadczył 
policjantom, jechał tak szybko, bo spieszył się do pracy.

We wtorek (12 czerwca) przed 
południem policjanci patrolo-
wali drogę krajową nr 61 
w Wierzbicy. W pewnej chwili 
zatrzymali do kontroli merce-
desa, którego kierujący nie 
stosował się do ograniczenia 
prędkości do 100 km/h, ja-
dąc o 105 km/h za dużo.         
– W trakcie wykonywania 
czynności zachowanie kieru-
jącego wskazywało, że może 
być pod wpływem alkoholu. 
Po zbadaniu urządzeniem 
kontrolno-pomiarowym oka-
zało się, że 36-letni mieszka-
niec powiatu ciechanowskiego 
miał w organizmie aż 1,7 pro-

mila alkoholu. Na domiar złego 
kierujący wiózł pasażera. Na 
pytanie policjantów o powód 
tak szybkiej jazdy tłumaczył, 
że spieszył się do pracy – re-
lacjonuje podkom. Emilia Ku-
ligowska z Komendy Powia-
towej Policji w Legionowie. 

Mężczyzna za przekroczenie 
dozwolonej prędkości został 
ukarany mandatem karnym 
i dopisanymi punktami w ewi-
dencji kierowców. Za kierowa-
nie pojazdem w stanie nietrzeź-
wości odpowie przed sądem.

KG

Działki
z trawką
Ponad 430 krzaków konopi indyjskich zostało 
ujawnionych i zabezpieczonych przez policjantów. 
Nielegalne uprawy znajdowały się na działkach w 
Legionowie i Jabłonnie. Obecnie trwają czynności, 
które mają pomóc ustalić sprawców przestępstwa.
– Funkcjonariusze z Jabłonny 
oraz legionowskiej prewencji 
ustalili, że na dwóch oddziel-
nych działkach rosną krzewy 
wyglądem przypominające 
konopie indyjskie. Policjanci 
pojechali w ustalone miejsca 
i potwierdzili, że na działkach 
rosną krzewy konopi w róż-
nych fazach wzrostu. Ujaw-
nione uprawy zostały nie-
zwłocznie zlikwidowane. 434 
sztuk krzewów zabezpieczono 

do przeprowadzenia badań fi-
zykochemicznych. Obecnie 
trwają czynności w kie-
runku ustalenia sprawców 
nielegalnych upraw – infor-
muje podkom. Emilia Kuli-
gowska z Komendy Powia-
towej Policji w Legionowie. 

Za uprawianie konopi indyj-
skich grozi nawet do 3 lat po-
zbawienia wolności.

KG

Przejechali się na ucieczce
Na drodze między Warszawą a Jabłonną można było ostatnio 
zobaczyć sceny niczym z filmu akcji. Wszystko za sprawą 
pościgu za złodziejami samochodu, jaki prowadziła policja. 
Sprawcy całego zamieszania – 22-letni Piotr F. i 22-letni 
Mateusz G., zostali w końcu zatrzymani i usłyszeli zarzuty.

W nocy z niedzieli na ponie-
działek (10/11 czerwca) załoga 
patrolowa z komisariatu na Be-
mowie została poinformowana o 
kradzieży wartej około 22 tys. zł 
toyoty. Policjanci natychmiast ru-
szyli do działania i ustalili miejsce, 
gdzie mógł oddalić się złodziej 
wraz ze swoim wspólnikiem, 
który jak wynikało z uzyskanych 
informacji, przemieszczał się 
oplem. Policjanci od razu podjęli 
pościg za przestępcami. W dzia-
łania włączyli się wywiadowcy ze 
stołecznej i bielańskiej komendy. 
Kierujący toyotą i oplem uciekali, 
nie reagując na znaki funkcjona-

riuszy nakazujące zatrzymanie 
pojazdów. Dynamiczny pościg 
miał swoją metę w Jabłonnie. 
Tam 22-letni Piotr F. i 22-letni 
Mateusz G. zostali zatrzymani. 

Mężczyźni trafili do policyjnej 
celi. Policjanci z warszawskiej 
Woli zgromadzili już materiał 
dowodowy. Na jego podstawie 
podejrzani usłyszeli zarzut kra-
dzieży z włamaniem samochodu 
wspólnie i w porozumieniu. Za to 
przestępstwo grozi kara do 10 lat 
pozbawienia wolności. Pojazd 
wrócił już do właściciela.

MK/KG
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Nie jest tajemnicą, że na konsul-
tacje społeczne przychodzą głów-
nie ci, którym proponowane in-
westycje wadzą. W ratuszu mogli 
więc mieć tylko nikłą nadzieję na 
życzliwe przyjęcie pomysłów, 
których realizacja pozwoliłaby 
za kilka lat wjechać kierowcom 
na właściwe tory. – Jedna z pro-
pozycji to wiadukt na przedłuże-
niu ulicy gen. Roi, a w miejscu 
dzisiejszego przejazdu budowa 
kładki pieszo-rowerowej. Druga 
koncepcja dotyczy wiaduktu na 
przedłużeniu ulicy Krasińskiego i 
przejazd na ulicę Kolejową, żeby 
III Parcelę połączyć z centrum 
miasta – mówi prezydent Roman 
Smogorzewski. I z nutą podszy-
tego doświadczeniem realizmu 
dodaje: – Oczywiście to jest 
bardzo duża zmiana i nie będzie 
takiej sytuacji, że wszyscy będą 
zadowoleni. Ale jeżeli nie chcemy 
stać w korkach na przejazdach, 
jeżeli sprawnie chcemy przez nie 
przejeżdżać, no to musimy cały 
ten system usprawniać.
 
Wszędzie, tylko nie tutaj

Priorytetem była efektywność 
nowych przepraw i jak naj-
mniejsza ingerencja w istniejącą 
infrastrukturę, bez konieczności 
korzystania z uprawnień, jakie 
daje w tych okolicznościach tzw. 
specustawa. W ubiegły czwartek 
przyszła pora na omówienie tego 
z mieszkańcami. – Znaleźliśmy 
te trzy rozwiązania komunika-
cyjne, a dzisiaj się spotkamy, 
bo trzeba ludziom to przedsta-
wić. Inaczej budzą się demony 
i rodzą się niedopowiedzenia. 
Mam pełną świadomość, że 
niektórzy będą mówili: „tak, to 
jest potrzebne, ale nie tu”, lecz 

nie możemy sobie też pozwolić 
na zamknięcie na dwa lata je-
dynego przejazdu na Bukowcu, 
w momencie kiedy będzie 
modernizowana DK 61. Ma-
my wtedy gwarantowany 
paraliż – uważa prezydent. 

Zgodnie z przewidywaniami, 
podczas konsultacji Poczytalnia 
była pełna. Wśród około 150 
mieszkańców dominowali, co 
zrozumiałe, przeciwnicy pro-
ponowanych zmian. Naprzeciw 
nich usiedli szef ratusza i jego za-
stępcy, miejscy urzędnicy oraz 
jeden z projektantów, przybyły 
na tę okoliczność aż z Wrocławia. 
Mieszkańcy od razu przeszli do 
ofensywy. – Zawsze było plano-

wanie wiaduktu względnie tune-
lu w ulicach Kwiatowa – Polna. 
Jest to ulica dużo szersza od ulicy 
Roi, podwójnie nawet. A tu jest 
gęstwina. To jest naprawdę nie 
do przyjęcia projekt – zaczęła 
jedna z pań. – Jak zobaczyłem 
te plany (…), to włosy mi się zje-
żyły na głowie. Pierwsze, co mi 

przyszło na myśl, to skojarzenia 
z amerykańskimi filmami, gdzie 
na wysokości okien mamy ko-
lejki metra. Tu mamy dokładnie 
taką samą sytuację: kilkanaście 
metrów od okien mieszkań ma-
my trasę, która będzie wszystko 
zasłaniała, bo wiadukt będzie 
musiał być co najmniej na wyso-
kości drugiego, trzeciego piętra. 
A dojdą jeszcze ekrany, które tak 
szczerze mówiąc, wątpię w ich 
skuteczność przy tej odległości – 
dodał inny z uczestników konsul-
tacji. Po chwili do śpiewającego 
jednym głosem chóru kontesta-
torów dołączyła kolejna legiono-
wianka. – Państwo mówią wszy-
scy o Roi, ale jest jeszcze ulica 
Przemysłowa. To jest właściwie 

ulica lokalna, wjazd do lasu. Ja 
mieszkam na rogu Kwiatowej 
i Przemysłowej, więc cały ten 
ruch na Kwiatowej codziennie 
mam po prostu w głowie. (…) 
Państwo mówią, że będą ekrany 
przy Roi. A co z Przemysłową, 
co z Kwiatową? Przecież tam się 
nie da wytrzymać.   

Podnosząc różne kwestie, dys-
kutanci zwrócili też uwagę na 
te ekonomicznej natury. – Ja 
chciałabym, żebyście państwo 
zdali sobie sprawę, że kupując 
te mieszkania kilka lat temu, ku-
powaliśmy je w cichej, spokojnej 
okolicy, wiedząc że „ta tam, ta 
tam – ta tam, ta tam”, ale okej. 
Natomiast wiedząc, jaka jest 
perspektywa, nikt od nas tych 
mieszkań nie odkupi – proro-
kowała mieszkanka Bukowca. I 
zapewne miała dużo racji. Głosy 
w rodzaju „to potrzebne inwe-
stycje, ale nie chcemy ich pod 
swoimi oknami” nie zapowiadały 
jednak rychłego porozumienia. Nie 
zapowiadały właściwie żadnego. 

Bez światełka w tunelu 

Równolegle z kwestionowa-
niem konieczności budowy 
wiaduktów, część dyskutantów 
wskazywała na opcję ich zda-
niem idealną – tunel. Kłopot w 
tym, że dla PKP jest on nie do 

przyjęcia. Było to oczywiste już 
podczas pierwszych rozmów z 
miastem na ten temat. – Tam 
zostało jasno powiedziane, że 
oni wykluczają rozwiązanie ta-
kie jak tunel. Chodzi głównie o 
to, że jest to linia o znaczeniu nie 
tylko krajowym, ale i międzyna-
rodowym. Kolej powiedziała, że 

nie wyobraża sobie wyłączeń na 
tym ruchu, nawet jeżeli chodzi 
o ruch połówkowy. Wiąże się 
to z tym, że spółki kolejowe to 
jest dziwny układ wspólnych 
zależności i wówczas musieliby 
prawdopodobnie płacić wysokie 
odszkodowania innym spółkom 
kolejowym, tym przewozowym, 
za wyłączenia – wyjaśnił Marek 
Pawlak, zastępca prezyden-
ta Legionowa. Ewentualne 
kary przerzucając później, 
rzecz jasna, na Legionowo. 

Wobec braku realnych szans na 
tunel, mieszkańcy proponowali 
inne, ich zdaniem lepsze wyjścia 
z sytuacji. Choćby to zawarte w 
petycji części mieszkańców uli-
cy Przemysłowej:  „Przystoso-
wanie leśnej drogi pożarowej, 
biegnącej wzdłuż torów – od 
ulicy Kwiatowej do Choszczów-
ki – do ruchu samochodowego 
i połączenie jej z planowaną 
przeprawą drogową. Zaletą tak 
projektowanej inwestycji będzie 
bezkolizyjne i płynne połączenie 
ulicy Kwiatowej z dojazdem do 
wiaduktu oraz mniejszy nega-
tywny wpływ na życie miesz-
kańców”. Pomysł, z pozoru roz-
sądny, trzeba jednak zestawić z 
twardą rzeczywistością. – Takie 
rozwiązanie komunikacyjne to 
koszt pewnie trzydziestu kilku 
milionów złotych. Powiem tak: 
przy około dwustu milionach 
budżetu i rosnących kosztach 
– szczególnie płac w oświacie, 
gminy samodzielnie na to nie 
stać. Dzisiaj mamy szansę, bo 
kolej mówi: chcemy to dofinan-
sować. I tą szansę dla pań-
stwa, a nie dla siebie chcemy 
wykorzystać – przypomniał 
Roman Smogorzewski. 

Wśród wielu drobnych uwag 
do przedstawionych koncepcji 
wróciła też idea budowy ślima-
ka przy istniejącym wiadukcie. 
Tego, który miał powstać za pie-
niądze inwestora obiecującego 
postawić tam centrum handlo-

we. Generalnie rzecz biorąc, 
pomysłów było mnóstwo, a 
szansa na kompromis żadna. 
Dało się też jednak usłyszeć 
głosy rozsądku. – Nie da się 
zrobić tego w kosmosie, żeby 
nikogo nie dotyczyło. To jednak 
zawsze dotyczy jednostek, a 
przez to, że nie ma przejazdu, 
tracimy wszyscy. Tysiące osób 
stoją, męczą się w tych kor-
kach, tracą czas i nie wiedzą, 
którą drogę wybrać – apelowa-
ła młoda mieszkanka miasta. W 
podobnym tonie wypowiedział 
się też przedstawiciel starszego 
pokolenia legionowian. – Mamy 
konkretną sytuację, gdzie kolej 
chce dać kasę i trzeba to wybu-
dować, bo będzie 20 lat tak jak 
do tej pory. To jest podstawowa 
rzecz i tak na to spójrzmy. 

Czas to pieniądz

Po czwartkowych konsul-
tacjach nowe przeprawy 
przez tory nawet o metr się 
do mieszkańców nie zbliżyły. 
Istnieje więc niebezpieczeń-
stwo, że ani jedna z propo-
nowanych koncepcji nie do-
czeka się realizacji. Póki co, 
miasto czeka na maile od 
mieszkańców w tej sprawie, 
ale po pierwszym spotkaniu 
wygląda niestety na to, że 
jest ona przegrana. Do kapi-
tulacji jednak daleko. – Ten 
głos jest bardzo ważny, ale 
jeżeli pojawi się szansa, 
że kolej da pieniądze, to 
będziemy starali się dalej 
spotykać i przekonywać 
mieszkańców – zapowiada 
prezydent Smogorzewski. 

Znając zmienne nastroje ko-
lejowych decydentów, w ra-
tuszu wiedzą jedno: warto się 
pospieszyć. Inaczej może się 
okazać, że gdy legionowianie w 
końcu podniosą szlaban, za wia-
dukty będą musieli zapłacić sami.
  

Waldek Siwczyński

Serdecznie zapraszamy na dyżur radnej
w dniu 25 czerwca 2018 r. 

Urząd Miasta, pokój 4.02, III piętro

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

52-letni kierowca busa chciał uniknąć zderzenia z przebiegającymi 
przez jezdnię psami. I uniknął. Ale niestety doprowadził w ten sposób do 
wypadku, w którym został ranny on sam i jego pasażerowie.

Zdarzenie miało miejsce w niedzielny poranek 
(17 czerwca) na ul. Jana Kazimierza w Stanisła-
wowie Pierwszym. Jak ustalili policjanci, 52-letni 
kierowca busa marki Nissan chciał uniknąć zde-
rzenia z dwoma psami, które wbiegły na jezd-
nię, i dlatego gwałtownie zjechał na pobocze. W 
wyniku tego manewru doszło do dachowania. 
Autem podróżowały trzy osoby: 52-letni kierow-
ca, 42-letni mężczyzna i 48-letnia kobieta. Cała 

trójka wymagała opieki medycznej. Na miejscu 
zespół pogotowia ratunkowego zadecydował o 
przewiezieniu poszkodowanych do najbliższych 
szpitali. Jak informuje rzecznik legionowskiej po-
licji kom. Jarosław Florczak, sprawca zdarzenia był 
trzeźwy. Służby prowadzą teraz postępowanie, 
które ma wyjaśnić dokładne okoliczności wypadku.

KG

Oszczędził psy, 
ucierpieli ludzie

Kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Z tego, komunikacyjnego skądinąd, założenia 
wyszli legionowscy włodarze, zlecając opracowanie nowych koncepcji przepraw przez 
tory. Zielone światło dla zmian zapaliły Polskie Koleje Państwowe, gdy zasygnalizowały 
chęć współfinansowania ich realizacji. Ponieważ w życiu nie ma nic za darmo, w zamian 
PKP oczekują zapowiadanej od dawna likwidacji przejazdu Kwiatowa – Polna. W ratuszu 
wzięto się więc za planowanie. Kiedy już projektanci wykonali pierwsze szkice, nastał 
czas dyskusji z mieszkańcami. Gorącej niczym jej kontrowersyjny dla wielu temat.
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Gmina jak rodzina
Wedle lokalnej tradycji Święto Gminy Wieliszew przypada w pierwszy weekend czerwca.   
W sobotę, czyli główny dzień imprezy, działo się z tej okazji najwięcej. Przebywając nawet 
w sporej odległości od miejscowego stadionu, trudno było tego nie zauważyć i usłyszeć.

Zdaniem gospodarza gminy, 
o taki szeroko rozumiany roz-
głos właśnie chodzi. – Wszyscy 
mieszkańcy gminy starają się 
angażować w to, aby jej świę-
to było prawdziwym świętem 
całej naszej społeczności. 
Uczestnicy dzisiejszego wy-
darzenia wzięli liczny udział 
w Paradzie Talentów, podczas 
której zaprezentowali sporto-
we stroje i maskotki, bo prze-
wodnim  tematem było stule-
cie polskiego sportu. Na swo-
ich stoiskach też pokazali nie 
tylko to, co najlepszego mają 
do jedzenia, lecz także histo-
rię dotyczącą sportu – mówi 
Paweł Kownacki, wójt gminy 
Wieliszew. Dzięki temu, do-
skonale się bawiąc, imprezo-
wicze mogli przy okazji czegoś 
się dowiedzieć. W większości 
byli to mieszkańcy gminy i 
powiatu, nie po raz pierwszy 
goszczący na święcie, które-
go uczestnicy spotykają się 
nie tylko od święta. – To chy-
ba główny cel, jaki należy so-
bie postawić. Wójt, co zresztą 
robię, może chodzić między 
stoiskami, ale najważniejsze, 
żeby to mieszkańcy mogli się 
ze sobą integrować. Obserwa-
torzy z zewnątrz, a mamy tu 
gości z siedmiu gmin partner-

skich i zaprzyjaźnionych, mó-
wią, że nieczęsto można taką 
integrację zobaczyć. 

Jak widać, ludziom z gminy 
Wieliszew się udało. Im po pro-
stu dobrze się w niej mieszka. 
– Jest bardzo sympatycznie, 
mamy fajnego wójta, gmina 
super. Naprawdę wszystko gra 
– zapewnia pani Mirosława z 
Michałowa-Reginowa. Wszyst-
ko grało też na stoiskach po-
szczególnych sołectw. Ich 
kulinarną zawartość docenił 
m.in. lokalny szef kuchni. I jak 
zapewnia, nie była to w jego 
wykonaniu kurtuazja. – Można 
spróbować trochę specjałów: 
tych trochę mocniejszych i 
tych łagodniejszych. Chodzę 
i próbuję głównie ciasta, bo 
smakują jak te robione kiedyś 
przez moją babcię. Super im-
preza – ocenia Daniel Twardo. 

Mimo że nad Mazowszem 
przez cały dzień wisiały czar-
ne chmury, super była też 
pogoda. Co rzecz jasna jesz-
cze wzmocniło chęć małych i 
dużych mieszkańców do ko-
rzystania z licznych atrakcji. 
Te muzyczne ściągnęły do 
Wieliszewa nawet gości z ze-
wnątrz. – Okazało się, że fanki 

Dawida Kwiatkowskiego były 
tutaj od trzeciej rano, część z 
nich chyba tu nocowała pod-
czas burzy. To pokazuje, że 
trafiamy w punkt z gustami 
muzycznymi. Z tego, co mó-
wią ci, co ten koncert widzieli, 
Ania Wyszkoni, która była tu 
kilkanaście lat temu jako mło-
da dziewczyna, również zrobi 
show, jakiego jeszcze nie było 
w historii gminy Wieliszew – 
zapowiadał wójt Kownacki. 

To już oczywiście kwestia indy-
widualnej oceny. Wątpliwości 
nie ulega tylko to, że w gminie 
Wieliszew wspólnie bawią się 
częściej niż raz do roku. – Na-
si mieszkańcy wyróżniają się 
tym, że spotykają się bezin-
teresownie. To najważniejsze. 
Nie jest tak, że widujemy się 
tylko tutaj. Robimy też np. 
różne imprezy integracyjne, 
Wianki, Sylwestry i imprezy 
karnawałowe – wylicza gmin-
ny radny Grzegorz Bieńkowski.
 
Jaki będzie przewodni temat 
kolejnego święta gminy, jesz-
cze nie wiadomo. Można być 
jednak pewnym, że wszystkie 
sołectwa przygotują się z nie-
go na szóstkę.  

Wonder

ZrOBI się 
konkurencja

Wygląda na to, że na dobre już zadomowionemu w Jabłonnie marketowi 
budowlanemu OBI wyrośnie wkrótce groźna konkurencja. Pod koniec maja 
legionowski starosta wydał firmie Leroy Merlin pozwolenie na budowę obiektu 
wielkopowierzchniowego, który ma pojawić się przy jabłonowskiej obwodnicy.

Market ma powstać na li-
czącej około 9 ha działce, 
którą Leroy Merlin kupił od 
Polskiej Akademii Nauk za 
kwotę przeszło 18 mln zło-
tych netto. Wydane przez 
starostę pozwolenie zezwala 
w tym miejscu na budowę 
budynku handlowo-usługo-
wego z wiatą, wiatą mate-
riałów budowlanych, placem 
dostawczym, parkingiem 
naziemnym z drogami we-

wnętrznymi, naziemnym i 
podziemnym zbiornikiem 
przeciwpożarowym oraz in-
frastrukturą techniczną. Jak 
informują przedstawiciele 
starostwa, powierzchnia 
zabudowy całego obiektu 
ma wynieść prawie 1,6 ha, 
a powierzchnia biologicznie 
czynna blisko 1,1 ha. Przy 
markecie powstanie też par-
king o powierzchni ponad 2 ha, 
na którym – jak wynika z pla-

nów inwestora – ma się zna-
leźć 430 miejsc postojowych. 
W trakcie realizacji inwestycji 
jest również planowana prze-
budowa skrzyżowania ul. Ze-
grzyńskiej z Akademijną oraz 
tak zwanego łącznika, czyli 
drogi łączącej jabłonowski 
Bukowiec z obwodnicą.        

Zig
fot. www.JablonnaDla-
Mieszkancow.pl

Biografia na szóstkę
W połowie czerwca rozstrzygnięto XIII edycję ogólnopolskiego konkursu „Wzór osobowy 
godny naśladowania – uczniowskie biografie”, zorganizowanego przez Katedrę Dydaktyki 
i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jedną 
z laureatek została Julka Kutra, gimnazjalistka ze Stanisławowa Pierwszego i jedna z 
podopiecznych działającego przy legionowskim MOK-u Studia Piosenki i Tańca Szachraj.

Konkurs skierowany był do na-
uczycieli, wychowawców i dy-
rektorów. Ich zadaniem było 
napisanie biografii ucznia, który 
poprzez realizację marzeń, swą 
postawę oraz podejmowane 

inicjatywy w środowisku szkol-
nym i lokalnym stanowi wzór 
godny naśladowania. Spośród 
187 prac nadesłanych z całej 
Polski jury zakwalifikowało do 
druku 25 biografii młodych 

ludzi. Wśród wybranych zna-
lazła się biografia Julii Kutra, 
uczennicy klasy IIIa oddziału 
gimnazjalnego ze Szkoły Pod-
stawowej w Stanisławowie 
Pierwszym. Autorzy biografii: 

Barbara Jankowska - nauczyciel-
ka muzyki i tata Julii Piotr Kutra 
- nauczyciel informatyki i tech-
niki, przedstawili najważniejsze 
wydarzenia z jej 15-letniego 
życia. Zwrócili uwagę na nie-
zwykłą osobowość, wytrwałość 
w rozwijaniu swoich pasji, któ-
rymi są muzyka, śpiew i poezja. 
Wymienili też liczne osiągnięcia 
w ogólnopolskich konkursach, 
działalność w harcerstwie i Sza-
chraju – z przesłaniem, że ktoś, 
kto lubi śpiewać, grać na gitarze 

i pisać wiersze, może być inspira-
cją dla innych rówieśników. Pra-
cę opublikowano w książce pod 
red. Krystyny Chałas „Młodzież 
jakiej nie znacie. Wzory osobo-
we godne naśladowania”. 

Na uczestników podsumo-
wującej konkurs czerwcowej 
uroczystości w Senacie, czyli 
uczniów, nauczycieli i rodzi-
ców, czekała pewna niespo-
dzianka – zaproszono ich do 
Pałacu Prezydenckiego, gdzie 

zostali przyjęci przez Agatę 
Kornhauser-Duda. Pani prezy-
dentowa pogratulowała twór-
com biografii tego, że wybrali 
do swoich prac uczniów zaan-
gażowanych w różne dziedziny 
życia i przedstawili ich wyjąt-
kowe historie. Na zakończenie 
spotkania bohaterowie biogra-
fii zostali obdarowani upomin-
kami i stanęli do wspólnego 
zdjęcia z Pierwszą Damą.  

oprac. Aldo/P.I.K.
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Kierunek: nowoczesność
Nowoczesność i otwartość na nowinki technologiczne 
to w tej chwili element niezbędny dla sprawnego 
funkcjonowania każdej chyba firmy. Doskonale o 
tym wiedzą w Przedsiębiorstwie Wodociągowo-
Kanalizacyjnym „Legionowo”, gdzie już sześć lat temu 
wprowadzono zdalny system odczytów, znacznie 
usprawniający rozliczanie się z klientami.

– Byliśmy tu innowatorem 
na rynku polskim. Wprowa-
dziliśmy dwa systemy: je-
den dwukierunkowy, który 
obsługuje bloki, oraz drugi, 
mniej skomplikowany, który 
obsługuje domki jednorodzin-
ne – mówi Grzegorz Gruczek, 
prezes PWK „Legionowo”. 
A jak ten system zdalnych od-
czytów wygląda w praktyce? 
Pracownik PWK wyposażony 
w specjalne urządzenie, które 
odbiera sygnał z wodomierza 
za pośrednictwem nałożonej 
na niego nakładki, odczytuje 
dane o zużyciu wody w po-
szczególnych budynkach, bez 
potrzeby wchodzenia do środ-
ka. – Ten system jest na tyle 
mądry, że nawet jeśli jedziemy 
po dacie 30 lub 31 danego mie-

siąca, to on i tak podaje dane 
na ostatni dzień danego mie-
siąca na godzinę 24.00 – doda-
je prezes Gruczek. Te dane są 
następnie odczytywane przez 
system informatyczny, który 
dla każdego klienta generuje 
fakturę – elektroniczną, nawet 
z poleceniem zapłaty, dla tych, 
którzy wolą rozliczać się przez 
internet, i tradycyjną, papiero-
wą dla wszystkich pozostałych. 
Pakowanie i adresowanie faktur 
również jest zautomatyzowane.
 
System działa obecnie bardzo 
sprawnie, ale jego początki 
wcale nie były łatwe. Chodzi-
ło przede wszystkim o to, aby 
sami klienci nabrali do niego 
zaufania. – Trzeba było także 
działaniami PR-owymi prze-

konać wszystkich, że to jest 
rozwiązanie ze wszech miar 
dobre, tanie i z pożytkiem dla 
naszego klienta. I to się udało. 
W zasadzie nie ma teraz oso-
by, która byłaby przeciwna 
realizacji tego systemu. W tej 
chwili zmieniamy regulamin 
dotyczący zaopatrzenia 
w wodę i odprowadzania ście-
ków w Legionowie. Radni dys-
kutują nad pewnymi jego zapi-
sami, między innymi nad tymi 
dotyczącym zdalnego odczytu, 
i muszę przyznać, że w zasadzie 
nie znalazłem żadnego radnego, 
który byłyby temu przeciwny  – 
tłumaczy Grzegorz Gruczek. 
 
Bo, jak przekonuje prezes 
PWK,  jest to rozwiązanie ko-
rzystne zarówno dla samego 
przedsiębiorstwa, ale przede 
wszystkim dla jego klientów. 
– Nie muszą oni już oczekiwać 
na naszego pracownika, który 
do nich przyjdzie i zrobi odczyt 
z licznika. Gdyby go nawet nie 
przyjmowali, to i tak sami 
musieliby taki odczyt zrobić, 
a następnie podać nam te da-
ne. To oczywiście przysparzało 
im wiele kłopotów i trudności, 
chociażby takich, że musieli... 
o tym pamiętać. W tej chwili 
nie ma takiej potrzeby. 
 
Obecnie wodomierze tylko 
w pięciu procentach legio-
nowskich gospodarstw nie są 
obsługiwana zdalnie. Jednym 
z celów PWK „Legionowo” jest 
więc, co zrozumiałe, objęcie 
tym systemem całego miasta.   

RafaM

Mieszkańcy nie chcą 
Kalinowskiego

Trwa nielegalna kampania kandydata na prezydenta Legionowa Andrzeja 
Kalinowskiego. Może się jednak okazać, że zamiast pomocy w zdobyciu głosów, 
osobiste zaangażowanie ministra Mariusza Błaszczaka może kandydatowi „jedynie 
słusznej” władzy bardzo zaszkodzić. Zdecydowanie nie pomógł mu wypowiedziany 
między wierszami szantaż polityka Prawa i Sprawiedliwości, że albo Kalinowski 
zostanie prezydentem, albo szpitala w Legionowie nie będzie.

Sam kandydat nie ukrywa, 
że już widzi się w fotelu pre-
zydenckim. – Po jesiennych 
wyborach siądę ze wszystkimi 
radnymi do rozmów. Przecież 
tu chodzi o nasze miasto, o 
naszą małą ojczyznę, a nie 
o interesy pojedynczych 
osób – zapowiada w rozmo-
wie z lokalnym tygodnikiem. 

Przypomnijmy, Mariusz Błasz-
czak podczas oficjalnego 
przedstawienia kandydata na 
prezydenta Legionowa ogło-
sił, że obecne władze miasta 
rządzą zbyt długo i pora na 
zmiany. Obiecał też, że w Le-
gionowie powstanie szpital, 
jeśli prezydentem zostanie 
Kalinowski. Nie spodobało się 
to jednak mieszkańcom. Swoje 
oburzenie wyrażali na forach i 

stronach internetowych. „A co 
to k... Blaszczaka obchodzi ile 
czasu rządzi Smogorzewski 
przynajmniej coś dobrego ro-
bi” – mówi pan Michał i doda-
je: „Jasne Kalinowski postawi 
szpital jak wygra wybory bo 
Blaszczak mu będzie kazał 
HAHAHA ŚMIECH”. Pan Marek 
kwituje: „Miasto jest otwarte 
na budowę szpitala. Wniosku-
ję z wypowiedzi Błaszczaka 
ze jeśli Smogorzewski wygra 
wybory to Błaszczak, notabe-
ne mieszkaniec tego miasta, 
zrobi wszystko żeby szpitala 
nie było?”. Anka pisze: „Andrzej 
Kalinowski - nie znam gościa.  
Dobrze że te 5 punktów zaczął 
Smogorzewski i niech tak trzyma”. 

Mirek z kolei apeluje: „Najlep-
szym pomysłem PIS-u będzie 

jak się wyniosą z Legionowa 
i zostawią Smogorzewskiego 
w spokoju”. Błaszczakowi ob-
rywa się także od pani Aldony: 
„Jak się coś dzieje w Legiono-
wie, to p. Błaszczaka nie ma. 
Przypomina sobie o Legiono-
wie tylko przed wyborami. 
Spieprzaj”. Pani Małgorzata 
apeluje: „Nie dajcie się nabrać 
na takie obietnice”. Praktyczne 
podejście do tematu wykazu-
je pan Wojtek: „Dwie pierwsze 
obietnice to inwestycje rządo-
we, a nie miejskie. Więc łatwo 
je obiecywać. Choć kładkę nad 
nową DK 61 mieszkańcom Pia-
sków na wiosnę obiecali, a dziś 
już wiadomo, że jej nie będzie. 
Ze szpitalem może być po-
dobnie”. Temat dosadnie pod-
sumowuje pani Barbara: „Od 
15 lat Legionowo utrzymuje 

się w pierwszej dziesiątce / na 
Polskę całą / gmin... to przez 
to,że Smoguś za długo rządzi 
??????”. A pan Marek dodaje: 
„Jeszcze informacyjnie Pa-
nie Błaszczak, prezydent nie 
rządzi dlatego, że uznał iż mu 
się to należy, tylko suweren 
wielokrotnie tak zdecydo-
wał w wyborach”.

Pani Monika podsumowuje: 
„Jestem mieszkanką Legiono-
wa i nigdy nie zagłosuję na tego 
Pana. Z całym szacunkiem, ale 
Pan Kalinowski wysłowić się po-
prawnie nie potrafi. Jeśli ktoś 
ma problem z płynną werbali-
zacją myśli nie powinien nawet 
myśleć o kandydowaniu na tak 
eksponowane stanowisko. 
Z drugiej strony podwładni o 
mentalności marionetki są mi-
le widziani w PIS. Co do krytyki 
obecnej władzy i różnorakich 
obietnic wyborczych (a muszę 
przyznać niektóre aż bawią, 

np. szpital-kontrakt z NFZ, 
jest wola zakontraktowania 
szpitala, albo nie ma mowy o 
szpitalu, do tej pory takiej woli 
nie było, ale to chyba oficjele z 
PISu doskonale wiedzą, droga 
krajowa i jej trasa – GDDKiA, 
ale przecież można Smogo-
rzewskiego o to obszczekać 
) to pamiętam jak wyglądało 
Legionowo przed Smogorzew-
skim. Przeprowadziłam się tu 
z Warszawy i była to dla mnie 
taka większa wieś. Retoryka 
kandydata Kalinowskiego 
jest skierowana do idiotów, a 
w Legionowie dużo jest roz-
sądnych ludzi!”. „Współczuję 
Legionowu. Tak ładnie się 
rozwijało. Niedopieszczony 
Błaszczak wpływający na 
los tego miasta to totalna 
klęska” – pisze Andrzej.

A jaki, poza zapowiadanym już 
szpitalem i zapoczątkowaną 
przez Platformę Obywatelską 
rozbudową DK 61, kandydat 
Kalinowski ma pomysł na 
miasto? W wywiadzie dla pro 
PiSowskiej gazety lokalnej 
zapowiada: „Sprawą, którą 
w ostatnich latach zaniedba-
no w Legionowie jest komu-
nikacja miejska. To kolejna 
rzecz, którą usprawnimy”. 
Obiecuje walkę ze smogiem 

poprzez... wyprowadzenie 
ruchu samochodowego poza 
miasto. (Smog – przyp. red.) 
„to poniekąd efekt tego, iż ja-
ko jedno z nielicznych miast 
w Polsce obwodnicę miasta 
mamy poprowadzoną przez… 
jego środek. Spójrzmy na Ja-
błonnę i Serock, tam udało się 
wyprowadzić ruch tranzytowy 
poza centrum. W Legionowie 
jak zwykle był jakiś problem”. 
Zapomina jednak dodać, że 
smog w Jabłonnie i Serocku 
jest równie duży jak w Legio-
nowie, z powodu niewymienia-
nych tam, w przeciwieństwie 
do Legionowa, pieców węglo-
wych. Rzuca też całkowicie 
niemożliwe do zrealizowania 
obietnice, takie jak to, że „na 
miejskiej działce, która zostaje 
wydzierżawiona na okres na-
wet 30 lat i na której inwestor 
zainwestuje własne środki po 
to, aby zarobić, musi powstać 
obiekt, który będzie społecz-
nie użyteczny, np. – szkoła, 
przedszkole, parking”. 

Po komentarzach internau-
tów widać jednak, że nie na-
bierają się oni na znane 
z telewizji twarze oraz ich po-
pulistyczne hasła i obietnice.  

AnKa

Zmiany na PISmie
Pomimo braku ogłoszenia terminu wyborów, Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło 
nielegalną kampanię wyborczą. Jaskrawo widać to w Legionowie, gdzie lokalna 
gazeta odgrzewa stare kotlety, wydając „specjalny numer” wrzucany do skrzynek 
mieszkańców. Na czterech stronach znajdują się tam wypowiedzi przeciwników 
władz Legionowa i teksty o dawno już wybrzmiałych pseudoaferach, w których 
sądy nie dopatrzyły się żadnych nieprawidłowości. Pojawiają się też rozmowy z 
lokalnymi kandydatami na polityków. I to dopiero jest ciekawy kąsek!

Czytając ich wypowiedzi, 
odnosi się wrażenie, że 
w ostatnich latach tory 
napadły na Legionowo 
i podzieliły je na pół, po-
dobnie jak droga krajo-
wa, którą Smogorzewski 
postanowił poprowadzić 
akurat środkiem miasta. 
W budowanych na potęgę 
blokach nikt nie mieszka, 
bo przecież „dogęszczają” 
na siłę, a zieleń, którą wi-
dać za oknami, to niemal-
że fatamorgana. Jednym 
słowem sodoma i gomora, 
a nie Legionowo. 

Bodaj najciekawiej prezentują 
się teksty Konrada Michalskie-
go, niespełnionego kandydata 
na prezydenta miasta z ramie-
nia PiS w wyborach z 2014 ro-
ku i byłego radnego. Twierdzi 
on, że zmorą mieszkańców 
stał się brak miejsc parkin-
gowych oraz wąskie ulice. I 
zapowiada zmiany. Nie pre-
cyzuje jednak, które wyburzy 
bloki, aby wybudować więcej 
parkingów, ani które ulice po-
szerzy, kosztem oczywiście 
przylegających do nich lokali. 
Chce synchronizować autobu-
sy ZTM z pociągami SKM, choć 

oba środki transportu są od 
siebie niezależne i przewoźnik 
nie przewiduje ich koordyna-
cji, między innymi ze względu 
na różnicę w liczbie połączeń. 
Chwali się też, że jako asystent 
senatora działa „z ludźmi i dla 
ludzi. Dla mieszkańców powia-
tu legionowskiego”. I mówi, że 
najbardziej wyrazistym prze-
jawem jego aktywności są... 
dyżury w imieniu senatora. 
Nie precyzuje jednak, czy za 
pomocą dyżurów zamierza też 
walczyć z korkami i smogiem.

IgZ
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Turniejowy
sprawdzian 
W zeszły poniedziałek (9 czerwca) młodzi piłkarze Legionovii Legionowo z rocznika 2007 
wzięli udział udział w ogólnopolskim turnieju „Młody piłkarz” rozgrywanym w Jankowie w 
powiecie olsztyńskim.

Mecze Legionovii Legionowo
rocznika 2007:

I kolejka:
Legionovia I – Młody Piłkarz Jankowo II 9:0
Legionovia II – UKS Legia Bartoszyce 1:2

II kolejka:
Legionovia I – MKS Jeziorany 3:1
Legionovia II – Sport Academy Olsztyn 0:2

III kolejka: 
Legionovia I – Sokół Ostróda 1:2
Legionovia II – MP Jankowo I 0:2

IV kolejka: 
Legionovia I – Naki Olsztyn 0:1
Legionovia II – FF Olsztyn 2:4

V kolejka: 
Legionovia I – Stomil Olsztyn 1:2
Legionovia II – AP Olsztyn 1:1

VI kolejka: 
Legionovia I – AP Olsztyn 1:0
Legionovia II – Młody Piłkarz Jankowo II 4:0

oprac. zig

Oprócz drużyny z Legionowa i lokalnych zespołów, 
w turniejowych zmaganiach udział wzięła między in-
nymi młodzież z pierwszoligowego Stomilu Olsztyn. 
Podopieczni trenerów Łukasza Trzebuchowskiego i 
Adama Łęckiego zostali podzieleni na dwie grupy. 

Każda z nich rozegrała po sześć meczów. Legionovia 
I wygrała trzy mecze i tyle samo przegrała. Druga 
drużyna zanotowała jedno zwycięstwo, jeden remis 
i cztery porażki. Turniej zakończyły one odpowiednio 
na siódmym i jedenastym miejscu.

Gratulacje CISną się na usta
Centrum Integracji Społecznej w Legionowie już po raz drugi otrzymało Mazowiecką 
Markę Ekonomii Społecznej, a legionowski starosta Robert Wróbel został wyróżniony jako 
partner z otoczenia ekonomii społecznej. Nagrody te przyznaje Mazowieckie Centrum 
Pomocy Społecznej, a galę, podczas której zostały one wręczone, oraz towarzyszące im targi 
zorganizowano na początku czerwca w warszawskim centrum handlowym Blue City.
– Zależy nam na tym, aby wypro-
mować podmioty ekonomii spo-
łecznej na Mazowszu. Poprzez 
te targi chcemy pokazać, w jaki 
sposób można być aktywnym 
na rzecz tych, którzy potrzebują 
pomocy. Myślimy nie tylko o pod-
miotach ekonomii społecznej, ale 
też o instytucjach i samorządach, 
które tę aktywność wspierają. To 
wydarzenie postanowiliśmy zor-

ganizować tu, w Blue City, żeby 
jak najwięcej osób dowiedzia-
ło się o tej działalności – mówi 
Elżbieta Lanc, członek Zarządu 
Województwa Mazowieckiego. 
Ekonomia społeczna to dziedzi-
na gospodarki łącząca w sobie, 
jak sama nazwa wskazuje, cele 
ekonomiczne i społeczne. Mówiąc 
prościej, to działalność, gdzie 
pomoc osobom np. trwale bez-

robotnym lub wykluczonym 
społecznie, jest połączona z 
czysto rynkowym podejściem 
do prowadzenia biznesu.
 
Legionowskie CIS, jako jedna 
z takich właśnie instytucji, znów 
znalazło się w gronie najlepszych 
mazowieckich podmiotów eko-
nomii społecznej. – Bardzo się 
cieszymy, że już po raz drugi 

Gwiazdy
 w pełnym słońcu
39. Dni Legionowa za nami. Jak co roku na Stadionie Miejskim 
czekało na wszystkich uczestników mnóstwo atrakcji i występy gwiazd. 
Przewidziano także coś dla miłośników dobrego żartu. Tegoroczne święto 
miasta było jednak o tyle wyjątkowe, że po raz pierwszy od wielu lat 
pogoda okazała się przychylna dla legionowian.

W pełnym słońcu i z uśmie-
chami na ustach – tak legiono-
wianie świętowali tegoroczne 
Dni Legionowa. Organizatorzy 
imprezy zadbali, by w trakcie 
dwóch dni celebracji dla każde-
go znalazło się coś dobrego. By-
ło więc wiele atrakcji dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. W sobotę 
(16 czerwca) nie mogło oczy-
wiście zabraknąć koncertowych 
występów gwiazd. Wśród nich 
w pierwszym dniu legionow-

skiego świętowania znaleźli się 
m.in. Laxa i Smolasty.  Występ 
rapera był skierowany głównie 
do młodszej publiczności, co 
było widać tuż przed sceną. 
Nastolatki piszcząc i śpiewając, 
nie kryły swojego zachwytu wy-

stępem rapera, który dla wielu 
starszych legionowian pozosta-
wał raczej nierozpoznany. Doj-
rzalsi widzowie mieli natomiast 
swoją muzyczną ucztę póź-
niej. Po występie Smolastego 
na scenie pojawił się bowiem 
zespół Varius Manx z zachwy-
cającą swoim wokalnym talen-
tem Kasią Stankiewicz. Zespół  
przedstawił legionowianom nie 
tylko dawne przeboje, takie 
jak „Księżycowa noc” czy „Orła 

cień”, ale także wykonał utwo-
ry ze świeżutkiej jeszcze płyty 
„Ent”. Jak przekonuje Kasia 
Stankiewicz, płyta jest bardzo 
organiczna i piękna. Inspiracją 
do jej powstania był właśnie 
Ent z trylogii Tolkiena. Tuż po 

występie zespołu Varius Manx 
publiczność rozgrzała Urszula. 
Choć wokalistka na scenie wy-
stępuje od wielu lat, jej porywa-
jący występ poruszył legionow-
ską publikę. Nic dziwnego, bo 
chyba każdy zna takie piosenki, 
jak „Konik na biegunach” czy 
„Dmuchawce, latawce, wiatr”.

Drugi dzień (17 czerwca) stał 
natomiast pod znakiem do-
brego humoru. Wszystko to za 
sprawą znanych satyryków. 
W legionowskiej Arenie wy-
stąpili Cezary Pazura, a także 
Kabaret Smile. Artyści rozba-
wili widzów do łez. Jak podkre-
śla prezydent miasta Roman 
Smogorzewski, Dni Legiono-
wa są bardzo ważną datą 
w gminnym kalendarzu. – Wie-
lu mieszkańców czeka na tą im-
prezę, by świetnie się bawić we 
wspólnym gronie. Mieszkańcy 
mogą przyjść i porozmawiać 
ze sobą, ale także podzielić się 
swoimi spostrzeżeniami z wła-
dzami – mówi prezydent. I w 
tym roku również chętnie 
z takiej okazji korzystali. 

Katarzyna Gębal

otrzymaliśmy to wspaniałe wy-
różnienie. Odbieramy to jako za-
uważenie tego, że Centrum In-
tegracji Społecznej jest jednost-
ką potrzebną na terenie powiatu 
legionowskiego oraz spełniającą 
swoje cele i misję, którą sobie 
wyznaczyliśmy – mówi Dorota 
Wróbel-Górecka, dyrektor CIS 
w Legionowie. A było to cztery 
lata temu i dziś tej decyzji, któ-
ra doprowadziła do powstania 
Centrum, nikt na pewno nie ża-
łuje. Integracja społeczna jest 
tam bowiem nie tylko w jego 
nazwie. – Utworzenie CIS zosta-
ło poprzedzone głęboką analizą 
społeczną. Było wiadomo, że na 
terenie powiatu legionowskie-
go, a szczególnie Legionowa, 

istnieje zapotrzebowanie na 
stworzenie tego typu jednostki.  
I rzeczywiście, po tych czterech 
latach okazało się, że osoby, 
które przeszły przez warsztaty 
Centrum Integracji Społecznej, 
odnajdują się na tym rynku pra-
cy, z którego zostały wcześniej 
wykluczone – mówi legionowski 
starosta Robert Wróbel. 

Co warto podkreślić, osoby, któ-
re dołączają do legionowskiego 
CIS-u, nie tylko uczą się tam 
konkretnego fachu. – Centrum 
Integracji Społecznej pokazuje 
im też, w jaki sposób tę pracę 
zdobyć. Uczestnicy warsztatów 
pracują z coachem, uczą się wy-
pełniać aplikacje o nową pracę i 

uczestniczyć w symulowanych 
rozmowach kwalifikacyjnych. 
Przygotowujemy ich więc nie tyl-
ko do tego, żeby byli merytorycz-
nie przygotowani do podjęcia 
pracy, ale również, żeby potrafili 
ją zdobyć – dodaje starosta. 
 
Nic zatem dziwnego, że Cen-
trum znajduje uznanie ze-
wnętrznych instytucji. – Jest 
to moim zdaniem piękna ak-
tywność powiatu legionow-
skiego. Ja sama kiedyś byłam 
starostą węgrowskim i patrzę 
z podziwem na to, co robi sta-
rosta legionowski. To Centrum 
Integracji Społecznej w sposób 
kompleksowy otwiera się na 
najbardziej potrzebujących 
i w sposób bardzo aktywny 
ich wspiera. W związku z tym 
mam pewność, że ta praca i ta 
wielka misyjność będzie dalej 
tam tak pięknie prowadzona 
– powiedziała Elżbieta Lanc. 
 
Każdego roku Centrum Inte-
gracji Społecznej w Legiono-
wie pomaga wrócić na rynek 
pracy kilkudziesięciu osobom. 

Rafał Michałowski
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Co ze świetlicą
na Przylesiu?
Setki rozmów, spotkań i masa poświęconego czasu przez mieszkańców osiedla Przylesie 
w Jabłonnie mogą pójść na marne. Mimo że w budżecie znaleziono pieniądze na zakup 
lokalu pod świetlicę osiedlową, urząd prawdopodobnie wycofa się z tego pomysłu. Wójt 
ogłosił ostatnio, że zamiast kupować lokal od SMLW, świetlicę wybuduje od podstaw.

Podczas majowej sesji Rada 
Gminy Jabłonna przeznaczyła 
420 tys. zł na zakup lokalu przy 
ul. Akademijnej w Jabłonnie, 
należącego do SMLW. Od kilku 
miesięcy trwały zaawansowane 
rozmowy odnośnie pozyskania 
pomieszczeń pod świetlicę osie-
dlową na potrzeby dzieci i osób 
starszych. Kiedy radni wyrazi-
li zgodę na ich zakup, nic nie 
wskazywało na to, że transak-
cja może nie dojść do skutku. 
 
Na temat rezygnacji z zakupu 
lokalu od SMLW wójt nie chciał 
rozmawiać z jabłonowskimi 
radnymi. –  Jako przewod-
niczący Komisji Rewizyjnej 
kilkakrotnie poprosiłem o po-
jawienie się wójta na ostatnim 
posiedzeniu w celu osiągnięcia 
porozumienia w sprawie loka-
lu. Niestety, wójt ani wicewójt i 

sekretarz nie mieli czasu, żeby 
porozmawiać – poinformował 
radny Adam Krzyżanowski. Ja-
rosław Chodorski swoją wizję 
świetlicy przedstawił za to... na 
Facebooku. „Wczoraj miałem 
okazję spotkać się z trzema 
mamami i ich pociechami z 
„Osiedla Przylesie”. Rozma-
wialiśmy o planach stworze-
nia świetlicy w tej części wsi 
Jabłonna. Takie miejsce jest 
nam potrzebne i co do tego nie 
mamy wątpliwości. Jakiś czas 
temu pojawiła się propozycja 
zakupu lokalu usługowego 
od Legionowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Lokal znajduje 
się na parterze budynku miesz-
kalnego, ma powierzchnię 63 
m² . Jest to lokal w stanie su-
rowym, wymagający wykoń-
czenia i wyposażenia. Koszt sa-
mego lokalu to 420 000 złotych 

co daje ponad 6600 zł za metr. 
Po odjęciu powierzchni na to-
aletę i pomieszczenie socjalne 
pozostanie powierzchnia ok. 
45-50 m². Uważam że to zde-
cydowanie za mało nawet dla 
jednego osiedla. Mieszkańcy 
osiedli Przylesie, Bukowy Dwo-
rek, Leśna, Słoneczna Polana 
i domków jednorodzinnych 
zasługują na świetlicę z praw-
dziwego zdarzenia, w której 
będą mogli się integrować. 
Moja propozycja to budowa 
niezależnego budynku o pow. 
120-150 m² na działce przy ul. 
Akademijnej. Liczę, że ta in-
westycja połączy mieszkań-
ców tej części wsi Jabłonna” 
- pisał Jarosław Chodorski.
 
Czy na pewno? „Drodzy Pań-
stwo, Panie Wójcie… pomysł 
tak wielkiej świetlicy SUPER. 

Dużo miejsca. Ale…IDEĄ ŚWIE-
TLICY (KLUBU) OSIEDLOWE-
GO BYŁA KAMERALNOŚĆ I W 
MIARĘ SAMOOBSŁUGOWOŚĆ, 
MIELI SIĘ NIĄ ZAJMOWAĆ 
WOLONTARIUSZE, LUDZIE Z 
PASJĄ I POMYSŁEM – a to ma 
się nijak do Pana pomysłu. Za 
niewielką, symboliczną odpłat-
ność za rożne zajęcia miała być 
utrzymywana świetlica (a na 
pewno starczało by na kredki 
itp.), aby zbytnio nie obcią-
żać Gminy. Pana propozycja 
to wielki budynek mieszczący 
wielką ilość dzieci, do których 
potrzebna jest nie jedna osoba, 
ale pełna opieka – kto będzie 
zajmował się taką dużą grupą? 
Do tego ktoś do sprzątania tej 

powierzchni, koszenia trawnika 
itd. To są koszty. Wielka szat-
nia? – wystarczy wieszak na 
kurtki. NIE O TO CHODZIŁO. To 
jest propozycja Placówki Oświa-
towej np. świetlicy przyszkolnej 
a nie osiedlowej świetlicy. Nie-
mniej jednak na przyszłość to 
dobra propozycja, która jeżeli 
kiedykolwiek dojdzie do reali-
zacji, będzie cudowna. Jeżeli 
zaś chodzi o szczegóły lokalu, 
który nadal może Pan zakupić, 
to faktycznie lokal o powierzch-
ni 63,28 m², w którym już jest 
miejsce na toaletę 2,8 m², czyli 
pozostaje do dyspozycji 60,48 
m². Odejmując jeszcze zaple-
cze socjalne w postaci szafki na 
czajnik, szklanki, kawę i her-

batę, zostaje 59 m² WOLNEJ 
PRZESTRZENI – to naprawdę 
duża powierzchnia na nasze 
potrzeby. Ponadto, jeżeli Ra-
da Gminy nie zgodziła się na 
przedszkole kontenerowe czy 
rozbudowę szkoły tą metodą, 
dlaczego miałaby zgodzić się 
na Świetlicę w szczerym polu. 
Nie mamy żadnego miejsca, 
w którym nasza społeczność 
mogłaby się integrować. Nadal 
prosimy o zakup tego lokalu. 
Bardzo nam na tym zależy” – 
to odpowiedź mieszkańców 
Przylesia na post wójta (pi-
sownia oryginalna – red.). 

Zig/Daniel Szablewski www.Ja-
blonnaDlaMieszkancow.pl

Caffè na ławę – sieć 
wydała oświadczenie
Po aferze związanej z zatruciami wśród klientów sieci kawiarni Green Caffè Nero firma 
wdrożyła nowe procedury dotyczące bezpieczeństwa oferowanej żywności. Z lokali 
sieci znikną ciasta z kremem. W stałej ofercie pozostaną natomiast świeże kanapki oraz 
poddane obróbce termicznej ciasta sezonowe i quiche. Ponadto zmianie ulegnie sposób 
przechowywania produktów.

temperatura. W przypadku jej 
wzrostu, powiadomi nas o tym 
sygnał dźwiękowy.
 
Przypomnijmy, w czerwcowy 
długi weekend w kawiarniach 
Green Caffè Nero na terenie 
Warszawy, Legionowa i Ło-
mianek doszło do kilkunastu 
przypadków zatruć pokarmo-
wych. Z dnia na dzień liczba 
informacji o zatruciach rosła. 
W końcu Państwowy Powiato-
wy Inspektorat Sanitarny w m. 
st. Warszawie poinformował, 

że do 12 czerwca do godz. 10 
odnotowano aż 98 przypad-
ków zachorowań związanych 
z Green Caffè Nero w całej 
Polsce. Wśród nich znalazło się 
11 dzieci. Przyczyną dolegli-
wości były trzy rodzaje ciast z 
kremem, w których przyczaiły 
się bakterie salmonelli. W więk-
szości przypadków konieczna 
była hospitalizacja. Firma Gre-
en Caffè Nero jest w stałym 
kontakcie z poszkodowanymi. 
– Na bieżąco dowiadujemy się 
o stan ich zdrowia i deklaruje-

my pełne wsparcie. Powołali-
śmy dedykowany zespół, któ-
ry dołoży wszelkich starań, aby 
maksymalnie wspomóc po-
szkodowane osoby w procesie 
administracyjnym ubiegania 
się o odszkodowanie. Za po-
średnictwem naszej firmy 
ubezpieczeniowej będzie-
my wypłacać rekompensaty 
poszkodowanym klientom 
stosownie do poniesionych 
strat – zapewnia sieć.

Katarzyna Gębal

Wypadek z jedną niewiadomą
Do enigmatycznego zdarzenia drogowego doszło w nocy z soboty na niedzielę 
(16 na 17 czerwca) w Olszewnicy Starej. Kierowca hyundaia uderzył w przydrożne 
ogrodzenie, w wyniku czego jedna osoba trafiła do szpitala. Wiadomo, że kierujący 
pojazdem był pijany, zagadką pozostaje jednak to, kto siedział za kółkiem.

Około godziny 3.40 policjanci 
zostali powiadomieni o zdarze-
niu, do którego doszło na ul. 
Warszawskiej w Olszewnicy 
Starej. – Kierowca hyunda-
ia nie dostosował prędkości 
do warunków panujących na 
drodze i wjechał w przydroż-
ne ogrodzenie. W wyniku tego 
zdarzenia 21-letni mężczyzna 
trafił do szpitala – relacjonu-
je rzecznik Komendy Powia-
towej Policji w Legionowie 
kom. Jarosław Florczak. Poza 
poszkodowanym mężczyzną 
na miejscu wypadku funkcjo-
nariusze zastali jeszcze dwie 
osoby: 28-letniego mężczyznę 
i 18-letnią kobietę. Jak ustalo-
no, wszyscy uczestnicy zdarze-
nia byli nietrzeźwi. Nie udało 
się jednak dowiedzieć, kto spo-

śród tej trójki kierował autem. 
W tej sytuacji do rozwiązania 
zagadki musieli przyczynić się 
technicy kryminalistyki, którzy 
zjawili się na miejscu feralne-
go zdarzenia i pobrali materiał 

mający pozwolić wpaść na trop 
„nieśmiałego” kierowcy. 

Uszkodzony pojazd został odho-
lowany na parking depozytowy.

KG

W rozesłanym do mediów 
oświadczeniu firma Green 
Caffè Nero zapewnia, że po 
ostatnich przypadkach zatruć, 
których przyczyną były bakte-
rie salmonelli, wyciągnięto wiele 
wniosków i wprowadzono nowe 
procedury, które mają poprawić 
bezpieczeństwo żywności. – W 
trybie natychmiastowym wyco-
faliśmy ze sprzedaży wszystkie 
ciasta z kremem z naszych ka-
wiarni na terenie całej Polski. 
Stale oferujemy świeże kanapki 
oraz poddane obróbce termicz-
nej ciasta sezonowe i quiche, 

podając je schłodzone wprost 
z lodówki. Tak jak dotychczas, 
zgodnie z naszą wewnętrzną 
procedurą, świeże ciasta do-
starczamy do kawiarni dwa razy 
dziennie, a kanapki oferujemy 
maksymalnie przez 4 godziny 
od ich przygotowania, po czym 
wycofujemy je ze sprzedaży. 
We wtorek, 5 czerwca br., spo-
tkaliśmy się też ze wszystkimi 
baristami w naszych kawiar-
niach, by powtórzyć zasady 
bezpieczeństwa żywności – in-
formuje Green Caffè Nero. 
Jak wynika z komunikatu, sieć 

zwiększyła liczbę wewnętrz-
nych kontroli w zakresie ba-
dania bezpieczeństwa pro-
duktów, zarówno w piekarni, 
jak i u dostawców surowców. 
Firma zapewnia, że to dopiero 
początek zmian. – Pracujemy 
nad kolejnymi rozwiązaniami 
w zakresie bezpieczeństwa 
oferowanej żywności. Niedługo 
w naszych kawiarniach pojawią 
się nowe witryny chłodzące, 
których prototyp jest już w pro-
dukcji. Dzięki umieszczonym w 
nich termometrom klienci bę-
dą widzieć, jaka panuje w nich 
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DAM  PRACĘ
 ■ Stolarza do produkcji mebli na 
wymiar Wieliszew 505 173 271

NIERUCHOMOŚCI  
WYNAJMĘ
 ■ Wynajmę M3 w Legionowie       
609 433 959

SPRZEDAM
 ■ Działka budowlana Skrzeszew, 
ul. Polna 1000m, prąd, gaz              
605 899 417
 ■ M5 63,5m2 Os.Jag.Centrum    
505 349 430
 ■ Rower aluminiowy z napędem 
elektrycznym 604 293 333                    

USŁUGI
 ■ 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

  DYŻURY RADNYCH
        25 czerwca 2018 r. 

Andrzej Kalinowski
Radny Miasta Legionowo 

(okr. wyb. nr 12)
w godz. 1500-1630

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

3 maluszki zostały uratowane, 
gdy ich matkę zabił samochód. 
7-tygodniowe sierotki nie ważą 
nawet 900 gram, są odrobaczone, a 
za dwa tygodnie będą zaszczepione. 
Maluchy są ogromnie ciepłe, 
serdeczne, uwielbiaja kontakt 
z człowiekiem. Są czyściutkie, 
kuwetkowe. Czekaja na bezpieczne, 
spokojne domy niewychodzące.  
Zapewniamy bezpłatne sterylizację,  
gdy dorosną.  
Tel. 505-15-269  - Lidia.

●•• Zwierzaki  
        do adopcji

WENECJA (pyszczek 
przypomina wenecką maskę 
karnawałową) to niezwykłej 
urody koteczka, przepiękna 
i w dodatku niezwykle miła 
czeka na własny, równie 
niezwykły dom. Kicia ma około 
2 latka. Miła, wesoła, bardzo 
towarzyska. Lubi zabawy 
z ludźmi i innymi kotami. 
Pięknie mruczy i przytula 
się do każdego, kto okaże 
jej trochę serca. Wenecja 
jest wysterylizowana 
i odrobaczona. Szuka 
bezpiecznego domu 
niewychodzącego.
 Tel. 517 666 692

 Tygodnik Powiatowy
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GABINET KOSMETYCZNY I MASAŻU 
MEDYCYNA ESTETYCZNA
TEL. 502 053 399

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

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

Ogłoszenie
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie 

05-120 Legionowo, ul. Jagiellońska 11, tel. (22) 774 30 65,
 (22) 774 51 52 wew. 1134 

ogłasza konkurs ofert
na wykonanie robót dociepleniowych i towarzyszących 4 budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych w Legionowie
Zakres robót obejmuje:
1. Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi wraz z wyprawą elewacyj-
ną cienkowarstwową i malowanie.
2. Docieplenia stropodachów – granulat z wełny mineralnej i styropian laminowany.
3. Roboty towarzyszące zgodnie z dokumentacją. 
Oferta powinna zawierać osobno wycenę robót dociepleniowych i osobno 
wycenę robót towarzyszących dla każdego z budynków. Szczegółowe warunki 
uczestnictwa w konkursie ofert, w tym ewentualne kaucje należytego wykonania 
umowy określi specyfikacja techniczna, która będzie dostępna od 29.06.2018r. w 
Spółdzielni /pokój nr 13/.
Realizacja dociepleń ww. budynków ma nastąpić w okresie od 01.08.2018r. - 
31.05.2019r., ze wskazaniem kolejności dociepleń budynków przez Spółdzielnię. 
Docieplenie ma być wykonane zgodnie z projektami będącymi w posiadaniu Spół-
dzielni.
Szczegółową wycenę robót należy wykonać w oparciu o przedmiar robót i specyfi-
kację techniczną przedmiotu zamówienia. Na podstawie wyceny zostanie zawarta 
umowa ryczałtowa na całość robót. 
Dopuszcza się wykonanie robót dodatkowych nie objętych umową. 
Dla przedstawienia obrazu firmy należy podać: jej historię, wielkość potencjału ka-
drowego, wyposażenie firmy w sprzęt, okres gwarancji i rękojmi, referencje oraz 
informacje /zaświadczenia/ o ewentualnych zadłużeniach lub ich braku w Zakła-
dzie Ubezpieczeń Społecznych i Urzędzie Skarbowym. 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Spółdzielni /pokój 
nr 9/ lub przesłać pocztą w terminie do dnia 10.07.2018r. do godz. 15.00. 
 Wybór oferenta, bez udziału zainteresowanych, nastąpi w terminie do 
20.07.2018r.
 Bliższych informacji udzieli Dział Inwestycyjny Sp-ni, który udostępni na 
płycie CD szczegółowe materiały informacyjne dla sporządzenia oferty
/pokój nr 13/. 
 Spółdzielnia nie zwraca złożonych ofert ani poniesionych kosztów. 
 Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi 
oferty w myśl art. 66 §1 Kodeksu cywilnego. 
 Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

                                                                                                                          Zarząd SML-W

SZEŚCIOTYGODNIOWE MALUSZKI pilnie 
potrzebują super domów na stałe. Są  sa-

modzielne, korzystają 
pięknie z kuwetki. Zostały 
odrobaczone. Adopcja w 
dwupaku lub do domu, 
gdzie już jest kot.
Zapewniamy bezpłatną 
sterylizację, gdy dorosną.

Tel. 510-251-714

Potańcówki 
Potańcówki 
   w Parku Zdrowia

godz. 19.00 - 22.00

23 �erwca – Wie�ór z tangiem
Formacja Tango Para Tod�

Tańce w kręgu z Artbale

2018 r.

11, 25 sierpnia
8, 22 w�eśnia

7, 14, 21, 28 lipca

Soboty

W razie opadów deszczu zapraszamy do Areny Legionowo

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

pod(...)słuchane
Z   A

RC
HIW

UM
   M

IEJ
SC

OW
EJ

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

Spadło z pióra
OJCZYZNA GOL-IZNA

RYBY GINĘŁY, TURYŚCI UCIEKALI 

Waldek Siwczyński

■ "M" odpowiada:

Droga czytelniczko. To rzeczywiście dziwne, że Twój chłopak nie chce uprawiać seksu (w 
zakresie który opisywałaś). W tym wieku ludzie bzykają się jak króliczki. Młody mężczyzna 
zawsze ma ochotę na seks. Może ma jakąś tajemnicę? Może się czegoś wstydzi? Gdy 
będą ku temu sprzyjające warunki, spróbuj poprosić go by się przy Tobie masturbował. 
Być może ma przedwczesny wytrysk, boi się niechcianej ciąży, albo wstydzi się czegoś? 
Może podniecają go nietypowe zachowania? Trudno, jeśli Ci na nim zależy porozmawiaj 
z nim szczerze, zwyczajnie zapytaj wprost lub droga czytelniczko, przejmij inicjatywę...

            Mój chłopak nie chce się ze mną kochać. Są przytulanki, pieszczoty, nawet robi mi się 
dobrze, ale jemu nie. Zostaje ubrany w spodniach. Nie raz była okazja, a on nie chce. Nie wiem 
o co chodzi. Chyba ma sprzęt sprawny, w sensie fizycznym jest ok. (...) Ale pojęcia nie mam 
dlaczego unika.. nie wiem jak to napisać kulturalnie, chyba to się nazywa penetracja. Unika 
penetracji. Znamy się od 5 miesięcy, jesteśmy dorośli. Nie rozumiem go. Podoba mi się i na 
nim mi zależy. Nie wiem jednak jak go zapytać. Unika tematu. Myślę o poważnym związku, 
ale się boję przyszłości. A może on nie może mieć dzieci? Albo woli mężczyzn? Albo jest jakimś 
zboczeńcem jak ten z filmu o Greyu? Co mam robić?Odpowiem 

na każde
Wasze
pytanie!

Zabrzmiał gwizdek i oto po czterech latach prze-
rwy nadszedł czas znienawidzony przez damy z 
tej planety – mistrzostwa świata w gałę. Formal-
nie nic się dla nich nie zmieniło: mąż pozostał 
mężem, konkubent konkubentem, a kochanek... 
powiedzmy, że zawiesił sprzęt na kołku. W re-
alu zaś dziesiątki milionów samców zniknęły 
z rodzinnego życia i współżycia. Na nic perswazje 
godzące w sens ganiania za piłką przez dwa tuziny 
chłopów, perwersje w rodzaju zadka uzbrojonego 
nawet w najcieńsze stringi też nie pomogą. Prze-
ciwnie, jeśli mur przed ekranem dama ustawi w 
złym momencie, musi liczyć się z faulem. Bo aku-
rat była sytuacja. Fakt, niby istnieje coś takiego 
jak replay, ale nie po to kibic drze mordę na żywo, 
by liczyć na łaskę i niełaskę pana od transmisji. 
Krótko pisząc, drogie panie, w meczu mundial – 
reszta egzystencji macie przekopane. 
 
Będąc polską niewiastą, choć większość z nich 
na miesiąc wyleciała z placu gry, wcale bym się 
jednak nie martwił. Kiedy minie czas rozłąki z 

sypialnianymi treningami, ich biało-czerwo-
ne orły z mocno podciętymi skrzydłami znów 
zaczną strzelać gole na własnym boisku. Z po-
czątku pewnie nawet bardziej przykładając się 
do konstruowania efektownych akcji. Może się 
oczywiście zdarzyć, że ten i ów nie będzie miał po 
co pokazywać się pod drzwiami dawnego klubu, 
gdyż w międzyczasie sparingpartnerka dokonała 
transferu i atakuje już życie z innym napastni-
kiem. Cóż, tak to w sporcie bywa. Wtedy najwyżej 
wróci do świetnie znanych sobie z młodzieńczych 
lat treningów indywidualnych. Plus jest taki, że 
trudniej w ich trakcie odnieść poważną kontuzję.

Jak zatem widać, ogólnoświatowa kopanina nie 
jest aż taką piramundialną bzdurą. A co najważ-
niejsze, ułatwia wykrzesanie z siebie emocji, sie-
dzących zwykle na ławce rezerwowych. Ja też 
spróbuję – właśnie zaczyna się mecz naszych...  

Chociaż niedawna wizyta(cja) mi-
nistra Mariusza trwała krócej od 
Teleexpressu, zostawiła po sobie 
trwałe ślady. Ma się rozumieć nie 
w miejskiej infrastrukturze, bo 
nawet aktualna władza tak szybko 
obietnic spełniać nie potrafi. Mamy 
raczej na myśli pamiątki autorstwa 
mieszkańców, którzy przy pomocy 
aparatów telefotonicznych uwiecz-
niali ów wiekopomny kwadrans. A 
właściwie jedną taką pamiątkę, 
zostawioną (czy raczej zastawio-
ną) przez – jak można domniemy-
wać – miłośnika nowego hetMONa. 
Widnieje na niej, zaświadczamy z 
ręką na sercu, pewien legionowia-
nin, który z ręku na sercu wydaje 
się mistera ministra o czymś za-
pewniać. Skoro serce, to może o 
miłości…? My tam w cudze uczucia 
nie wnikamy, wspomniany adorator 
wydaje się jednak dziwnie podobny 
do pewnego pracownika ratusza. 
Jeśli tak, lepiej więc chyba, żeby 
pan Roman o obiekcie adoracji pod-
władnego nie wiedział…

Nawet jeślibyśmy chcieli uciec od 
polityki, to prędzej czy później za-
wsze nas ona dopadnie. Im bliżej 
jesieni, tym schować się przed nią 
będzie zresztą coraz trudniej. Tym 
bardziej, gdy często wpada komuś 
w ręce miłująca tę czy inną opcję 
prasa. A nam wpada. Ostatnio pod 
postacią polskiej gazety „Gazety 
Polskiej”, która piórem pani dzien-
nikarki relacjonującej opisywany 
obok wiecyk usiłuje uczynić pana 
Romka winowajcą grzechów, o ja-
kich nawet najstarsi legionowianie 
nie mają zapewne pojęcia. Z pro-
duktów wyobraźni godnej mistrza 
Lema, sprzedanych gawiedzi przez 
kandydata na nowego prezia, nam 
najbardziej spodobało się kopanie 
ratusza po kostkach za „niewyko-
rzystanie sportowego potencjału” 
miasta. Patrząc na nowe sale gim-
nastyczne, plenerowe siłownie, bo-
iska i kluby sportowe cósik nam się 
widzi, że pan Jędrek fauluje. Powi-
nien uważać, bo sędziowie wkrótce 
sięgną po kartki.

Upalne lato przyszło w tym 
roku dużo wcześniej niż za-
zwyczaj. Nic zatem dziwnego, 
że nim jeszcze sezon na dobre 
wystartował, plaże nad Jezio-
rem Zegrzyńskim zaczęły być 
okupowane przez wszystkich 
szukających ochłody w wo-
dzie. A pomyśleć, że prawie 
10 lat temu ruch turystyczny 
„nad Zegrzem” niemal zamarł. 
Wszystko przez przyduchę, 
która w 2009 roku doprowa-
dziła do masowego śnięcia ryb. 

Pierwsze alarmujące wieści o 
śnięciach ryb na Bugu i jego 
dopływach oraz ich prze-
mieszczaniu się w kierunku 
Zalewu Zegrzyńskiego do-
tarły do władz powiatu 9 lip-
ca. Martwe ryby zaczęły się 
pojawiać tego samego dnia 
po południu. Zaobserwować 
je można było głównie na 
plażach wzdłuż wschodnie-
go i północno-wschodniego 

brzegu. Natychmiast powo-
łano sztab kryzysowy i za-
mknięto wszystkie kąpieliska. 
Strażacy, WOPR-owcy, węd-
karze i ochotnicy przez pięć 
dni niemal bez wytchnienia 
wyławiali martwe ryby. Wy-
dobyto ich ponad 15 ton, z 
czego dwie tony żyjących w 
wodach Jeziora Zegrzyńskie-
go. W sąsiednich powiatach 
straty były jeszcze większe. 
Wyniosły prawie 80 ton. Po-
wodem masowego śnięcia 
ryb była przyducha, czyli niski 
poziom tlenu w wodzie.
 
Po kilku dniach od wystą-
pienia zjawiska rozpoczęto 
natlenianie wody, szybko 
trzeba je było jednak prze-
rwać. Zaszła bowiem obawa, 
że tlen wpuszczany do wody 
podniesie niebadane od daw-
na osady denne. Mogłoby się 
więc zdarzyć, że starając się 
pomagać rybom, jeszcze 

bardziej by się im zaszkodzi-
ło. Urządzenie do natleniania 
wody trzeba było więc wyłą-
czyć. Swoją rolę jednak ono 
spełniło, bo poziom tlenu po-
woli zaczął się podnosić. Gdy 
wydawało się, że sytuacja jest 
w miarę opanowana, doszło 
do kolejnego kryzysu. Najbar-
dziej pozbawiona tlenu woda 
dopłynęła do ujścia Zalewu. 
Już po kilku godzinach, na 
odcinku pomiędzy mostem 
w Zegrzu a zaporą w Dębem, 
zaczęły masowo ginąć ryby. 
Do akcji wypłynęło około 10 
łodzi motorowych, które po-
wierzchniowo napowietrzały 
wodę. Na szczęście był to 
ostatni akt słynnej przydu-
chy z lipca 2009 r. W drugiej 
połowie miesiąca ponownie 
otwarto wszystkie kąpieliska. 
Zainteresowanie turystów 
wypoczynkiem nad Zalewem 
było już jednak dużo mniejsze 
niż w poprzednich latach.

       Co mam zrobić z najazdem ślimaków na 
mój ogródek? Zżerają mi wszystkie kwiat-
ki i warzywa ! Na jeden m2 naliczyłam 20 
ślimaków…….. Co uzbieram wiaderko to za 
tydzień znów nowe przyłażą. Jak skutecznie 
się ich pozbyć?

■ "M" odpowiada:

   Napalm. Tylko napalm szanowna czytelniczko 
pozwoli osiągnąć dobre efekty.
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Drażliwe tabu
Zespół jelita drażliwego (IBS) to o jedno z najczęstszych zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego. Choć 
dla wielu osób zmagających się z IBS jego objawy pozostają tematem tabu, to o zaburzeniu tym mówi się coraz 
częściej. Szacuje się bowiem, że problem dotyczy nawet 10 proc. populacji europejskiej. W zminimalizowaniu 
objawów zespołu jelita drażliwego kluczową rolę odgrywa dieta. Za szczególnie pomocny uznaje się tu protokół 
FODMAP. Poznaj założenia diety i przynieś sobie ulgę.

Czy mam zespół jelita 
drażliwego?

Jeśli dokuczają ci biegunki lub 
zaparcia, ciągłe uczucie parcia 
na stolec mimo wypróżnienia, 
zgaga, wzdęcia, bóle brzucha, 
mdłości, przelewanie w żołądku 

– możesz cierpieć na zespół jelita 
drażliwego (IBS). Pamiętaj, że 
aby rozpoznać to zaburzenie, 
nie musisz mieć wszystkich ob-
jawów. Zespół jelita drażliwego 
najczęściej przybiera postać 
biegunkową lub zaparciową. 
Czasem rytm wypróżnień może 

ulegać ciągłym zmianom. Wtedy 
mówi się, że IBS przyjmuje po-
stać mieszaną. Jak czytamy na 
portalu jelitodrazliwe.pl, zdrowy 
człowiek nie odczuwa pracy jelit, 
podczas gdy u osób z zaburze-
niami na osi mózgowo-trzewnej, 
ośrodki nerwowe nie hamują 

bodźców czuciowych. Ból z kolei 
powoduje lęk, który prowadzi do 
nasilenia zaburzeń jelitowych.

U wielu osób chorujących na ze-
spół jelita nadwrażliwego uczucie 
wzdęcia występuje nawet bez 
powiększenia obwodu brzucha, 
czyli przy niewielkiej ilości gazów 
w jelitach, a uczucie parcia poja-
wia się nawet przy nieznacznym 
wypełnieniu odbytnicy stolcem. 
Jest to dość specyficzny, swoisty 
objaw zaburzenia.

Czym jest IBS i skąd 
się bierze?

Przyczyny IBS są jak dotąd nie-
znane. Jedyne, co o nim wiemy, 
to że jest zaburzeniem mózgo-
wo-jelitowym i wynika z upośle-
dzenia czynności mięśni gład-
kich jelit, wydzielania hormonów 
jelitowych oraz zaburzeń neu-
roprzekaźników. Przypuszcza 
się, że do powstania zaburzenia 
najczęściej prowadzi stres. Jako 
prawdopodobne przyczyny wy-

mienia się także alergie pokar-
mowe, długotrwałe lub częste 
antybiotykoterapie, czy stałe 
zażywanie niektórych leków. 

U pacjentów z IBS nie występu-
ją anatomiczne zmiany w orga-
nizmie. W związku z tym zespół 
jelita drażliwego przez wielu na-
zywany jest dolegliwością, a nie 
chorobą. Należy jednak pamię-
tać, że mogą mu towarzyszyć 
inne choroby lub zaburzenia. 
Dlatego z problemem należy 
zwrócić się do lekarza specja-
listy, który w razie potrzeby 
zleci dodatkowe badania.

Na ratunek FODMAP

Z pomocą ludziom zmagającym 
się z IBS przyszli naukowcy z au-
stralijskiego Monash University. 
Prowadzone przez nich badania 
pozwoliły za dokuczliwe objawy 
obwinić nie tylko stres, ale także 
fermentujące w jelicie oligo-, di- 
i monosacharydy oraz polialko-
hole. To od nich wziął się właśnie 
skrót FODMAP. Sfermentowa-
ne składniki są pokarmem dla 
bakterii, które zaburzają pracę 
jelit i powodują tak dokuczliwe 
wzdęcia. Naukowcy doszli więc 
do wniosku, że jedzenie pokar-
mów zawierających niewielką 
ilość FODMAP i unikanie tych 
z wysoką zawartością, czyli 
właśnie stosowanie diety low 
FODMAP, może przynieść ulgę 
w cierpieniu pacjentów z IBS.

Warto zwrócić uwagę, że niektó-
re z pokarmów mogą różnić się 
zawartością FODMAP w zależ-
ności od sposobu spożywania. 
Wpływ na spadek lub zwięk-
szenie czynników fermentują-
cych mogą mieć np. obróbka 
termiczna lub stopień dojrza-
łości (np. banan). Czasem też 
ilość ma znaczenie. Chociażby 
migdały są na diecie dozwolone, 
ale w ilości nie większej niż 15 g. 
Dlatego warto skorzystać z apli-
kacji na telefon stworzonej przez 
Monash University. Niestety, do 
jej obsługi niezbędna jest zna-
jomość języka angielskiego. 
 
Jadłospis low FODMAP stosu-
je się przez około 6-8 tygodni, 
nie przez całe życie. W tzw. 
okresie eliminacyjnym unika 
się pokarmów z dużą ilością 
FODMAP, a po jego upływie 
są one stopniowo wprowa-
dzane do diety. W tym okresie 
ważna jest ciągła obserwacja 
swojego samopoczucia w ce-
lu ustalenia, co konkretnie 
wpływa na jego pogorsze-
nie. Zespół jelita drażliwego 
jest bowiem zaburzeniem, 
które nie lubi generalizowa-
nia. Choć są pewne reguły, 
każdy przypadek jest bardzo 
indywidualny. Warto więc 
rozważyć współpracę nie 
tylko z lekarzem, ale i do-
świadczonym dietetykiem. 

Katarzyna Gębal

Wysoki FODMAP żywność
(unikać/ istotnie zmniejszyć)

Warzywa i rośliny strączkowe: czosnek i cebula - jeśli to 
możliwe, unikać w całości, karczoch, szparagi, fasolka po bre-
tońsku, burak, bób, kalafior, seler, fasola, por, grzyby, groszek, 
kapusta włoska, soja, łuskany groch, szalotki.

Owoce: jabłka, morele, awokado, jeżyny, wiśnie, porzeczki, 
grejpfrut, lychee, mango, nektarynki, brzoskwinie, gruszki, 
śliwki, granat, suszone śliwki, rodzynki, przetworzone owoce 
w sokach i napojach/ sok gruszkowy, jabłkowy, arbuz.

Mięsa: kiełbasy i przetworzone mięso.

Zbóż, ziarna, pieczywo, ciastka, makarony, orzechy i cia-
sta: pszenica zawierających takie produkty (należy sprawdzić 
etykiety), ciastka, bułka tarta, orzechy nerkowca, ciasta, roga-
liki, podpłomyki, makaron jajeczny, babeczki, zwykły makaron, 
wypieki, makaron z pszenicy, zakwas, makaron Udon, chleb 
pszenny, zbóż pszenicy, mąka pszenna, bułki pszenne, kiełków 
pszenicy, jęczmień, zboża otręby, kuskus, gnocchi, musli, pi-
stacje, żyto, grysik.

Przyprawy, cukier, słodziki i spready: agavae, fruktoza, sos 
(jeśli zawiera cebulę), syrop kukurydziany o dużej zawartości 
fruktozy (HFCS), miód, czekolada mleczna, kostki rosołowe, 
słodycze bez cukru zawierające poliole, izomalt, maltitol, man-
nitol, sorbitol, ksylitol.

Napoje: piwo - jeśli pije więcej niż jedną butelkę, owocowe i 
ziołowe z jabłkiem, soki owocowe w dużych ilościach, soki owo-
cowe wykonane z jabłek, gruszek i mango, sok pomarańczowy 
w ilości ponad 100 ml, rum, napoje gazowane zawierające sy-
rop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy (HFC), mleko 
sojowe z ziaren soi, napoje dla sportowców, herbata koper, 
herbata rumianek, herbata oolong, wino - jeśli pije więcej niż 
jeden kieliszek.

Mleczarstwo: maślanka, twaróg, śmietana, lody, mleko - kro-
wy, kozy i owce, śmietana, jogurt - w tym jogurt grecki.

Niski FODMAP jedzenie (wskazane)
Warzywa i rośliny strączkowe: lucerna, pędy bambusa, kiełki fasoli, bok choy / pak choi, bro-
kuły - unikać dużych porcji, kapusta - 1 porcja 1 szklanka, marchew, seler - mniej niż 5 cm łodygi, 
cukinia, groch - 1/4 szklanki, chilli - jeśli tolerowane, szczypiorek, ogórek, bakłażan, koper włoski, 
zielona fasola, zielona papryka, imbir, jarmuż, por liście, soczewica - w małych ilościach, sałata, 
oliwki, pasternak, rzodkiewka, czerwona papryka, ziemniak, dynia, boćwina, szpinak, dynia, słodkie 
ziemniaki - 1/2 szklanki, pomidor - unikać pomidorów cherry, rzepa, cukinia.

Owoce: banany, jagody, melon, żurawina, winogrona, kiwi, cytryna, mandarynka, pomarańcze, 
papaja, ananas, malina, rabarbar, truskawka.

Mięsa: kurczak, wołowina, jagnięcina, wieprzowina, indyk.

Ryby i owoce morza: konserwy z tuńczyka, świeże ryby np. łosoś, dorsz i pstrąg, krab, homar, 
krewetka, małże, ostrygi.

Zbóż, ziarna, pieczywo, ciastka, makarony, orzechy i ciasta: pszenica darmo lub bezgluteno-
we pieczywo, chleb z owsa, ryżu, kukurydzy, ziemniaków i mąki, makaron bezglutenowy, gryczany 
i ryżowy, płatki kukurydziane - 1/2 szklanki, otręby i wafle ryżowe, migdały - max 15, amarant, 
orzechy brazylijskie bulgur / bourghal - 1/4 filiżanki gotowanych, mąka gryczana, kukurydziana, 
brązowy ryż, pieczywo chrupkie, kokosowe - mleko, śmietana, miąższ, orzechy laskowe - max 15, 
macadamia - max 10, proso, owies, orzechy pekan - max 15, polenta, prażona kukurydza, mąka 
ziemniaczana, pestki dyni - max 1 - 2 łyżki, quinoa, krakersy ryżowe, mąka ryżowa, nasiona sezamu 
- max 1 - 2 łyżki, nasiona słonecznika - max 1 - 2 łyżki, sorgo, orzechy włoskie - max 10, ryż biały.

Przyprawy, cukier, słodziki i spready: aspartam, acesulfam K, sos rybny, dżem / galaretka, 
truskawki, syrop klonowy, marmolada, majonez, musztarda, oliwa z oliwek, sos ostrygowy, pesto 
- mniej niż 1 łyżka, masło orzechowe, sacharyna, sos sojowy, sos słodko-kwaśny, sukraloza, cukier 
- zwany także sacharozą, ocet balsamiczny - mniej niż 2 łyżki, ocet, wino z ryżu, sos Worcestershire.

Napoje: alkohol - działa drażniąco na jelita, ograniczone spożycie: piwo - ogranicza się do jednego 
drinka, wino - ogranicza się do jednego drinka, kawa espresso, regularne lub bezkofeinowa, czarna, 
kawa espresso, regularne lub bezkofeinowa, max. 250 ml, kawa instant, regularne lub bezkofeino-
wa, czarna, kawa instant, regularne lub bezkofeinowa, max. 250ml, espresso, regularne, czarny, 
lemoniada - w małych ilościach, mleko sojowe wykonane z białka sojowego, cukier darmowe napoje 
gazowane / napoje / sody - jak colę dietetyczną, w małych ilościach, jak aspartam i acesulfam K może 
być drażniące, napoje gazowane, herbata czarna, słaba, herbaty z owoców i ziół, słabe – sprawdzić, 
czy bez dodatku jabłka, herbata zielona, herbata z mięty pieprzowej, herbata biała, woda.

Mleczarstwo i jajka: masło, ser, ser mozzarella, sery ricotta - 2 łyżki, jajka, jogurt i mleko bez 
laktozy, mleko owsiane i ryżowe.

Zioła i przyprawy: bazylia, kolendry, kolendra, mięta, oregano, pietruszka, rozmaryn, estragon, 
tymianek, wszystkie przyprawy, cynamon, kminek, papryka, kurkuma, kakao w proszku, śmietana 
1/2 szklanki, żelatyna, masło klarowane, cukier puder, smalec, sól.
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Legionowo na śmiechowo
Sądząc po sprzyjającej aurze, pogodowe fatum już sobie Dni Legionowa odpuściło. 
W odróżnieniu od dobrego humoru ich uczestników, który poprzez fotograficzną 
pamiątkę ze święta miasta postaramy się dzisiaj podtrzymać.

- Panie Janku, chyba nagrabił pan sobie u kosmetyczki

Z tak silną ławką rezerwowych goście imprezy byli nie do pokonania!

Widziałam orła cień, ale nie zauważyłam, kiedy gwizdnęli mi buty

- Przecież obiecałem, że legionowianie wszystko dostaną na tacy

Czy mogłyby panie podrzucić trochę oleju na Wiejską?

...i wtedy ja przyłożyłem ręce do zwycięstwa

W tej gazetce jest napisane, że chłopaki z nas miód malina!

- Sorki, nie mam pojęcia, kto mi dał wybrakowanego kosza
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 Przepraszam, ja 
naprawdę nie chcę 
tam stać
Roman Smogorzewski
podczas konsultowania z mieszkańcami 
planów nowych wiaduktów, w reakcji na 
słowa jednego z uczestników, że codziennie 
widzi przy szlabanie samochód czekającego 
na przejazd prezydenta.

Żarty...
Czym łysy może zrobić sobie przedziałek?  
- Siekierą...
                                                    ■ ■ ■
Gość wybrał się do kina na kryminał. Kupuje bilet a 
kasjerka do niego:  
- Może kupi pan słone paluszki?  

- Nie dziękuję - odpowiada.  
- To może kruche ciasteczka?  
- Nie, nie chcę! odpowiada poirytowany.  
- To może popcorn? - nie daje za wygraną 
sprzedawczyni.  
- Ile razy mam mówić, że nic nie chcę!? Proszę tylko o bilet.  
Klient dostaje w końcu bilet a jak już miał wchodzić 
na salę kinową kobieta wychyla się z okienka i głośno 

mówi: 
- A mordercą jest szofer, pieprzony sknerusie. 
                                                      ■ ■ ■
Szpital. Pielęgniarka wchodzi na salę i krzyczy do 
pacjentów:  
- Kaczkę?  
Na to jeden z pacjentów:  
- Tak! I frytki!

Znalezione w sieci
Zauważyłeś pierwszy siwy włos na swojej 
skroni? Pamiętaj, aby twoja dieta była bogata w 
witaminy.

Według naukowców dziecko, które zostanie 
wychowane bez ojca ma duże szanse na zostanie 
przestępcą. Brak męskiego wzorca w rodzinie 

to duży problem 
dla prawidłowego 
rozwoju młodego 
człowieka.

Czy wiesz, co się 
dzieje gdy całujesz 
się po raz pierwszy? 
W organizmie 

wzrasta nagle poziom dopaminy, substancji która 
działa niemal jak amfetamina. Dopamina jest 
zwana „przekaźnikiem przyjemności”.

Możesz sobie pozwolić na 3 posiłki dziennie? 
Nie narzekaj – zaliczasz się do grupy 15% 
najbogatszych ludzi na świecie.

Dlaczego mężczyźni wolą blondynki? Według 
naukowców jasne włosy idą w parze z wysokim 
poziomem estrogenów co wiąże się z większa 
płodnością. Mężczyźni podświadomie dążą do 
przedłużenia gatunku, stąd też częściej skłonni są 
pójść na randkę z blondynką niż brunetką. y.Coraz częściej kobiety do robienia 

zdjęć używają filtry wygładzające. 
Tryb makijażu, który proponują 
niektóre aplikacje jest wykorzystywany 
do selfie. Niektóre panie jednak 
zbyt przesadzają, a na zdjęciach w 
mediach społecznościowych wyglądają 
nienaturalnie i nie przypominają siebie.

Horoskop
na nadchodzący

tydzień
RYBY

Zachowaj umiar we wszystkim, 
co robisz. Zbyt szumne obietnice 
mogą się źle dla ciebie skończyć. 

Bądź uczciwy i skromny, a szczęście cię nie 
opuści. Czekają cię miłosne uniesienia.  

BARAN

Otrzymasz nowe wiadomości, które 
popchną cię do działania. Energii ci 
nie zabraknie i poradzisz sobie ze 

wszystkimi ambitnymi pomysłami. Będziesz 
wytrwale pracował i zostaniesz doceniony.

BYK

Sprawa, która wydała się zakończo-
na nagle znów zaprzątnie twoją 
uwagę. Mogą pojawić się nowe 

informacje. Weź je pod uwagę i przedyskutuj z 
kimś, kto jest dla ciebie autorytetem.

BLIŹNIĘTA

Nadchodzą dobre dni! Los ześle ci 
szansę, z której skwapliwie sko-
rzystasz. Nie ustępuj i wykorzystaj 

sprzyjające okoliczności, które pojawią się w 
tym tygodniu. Idź śmiało do przodu!

RAK

Nie zostawiaj trudnych spraw 
ich własnemu biegowi, bo 
p r ze g ra s z .  To  p r ze s t ro g a 

przed biernością i spóźnieniami. Niepo-
trzebnie wątpisz we własne siły, prze-
ceniasz swoich przeciwników.

LEW

Dzięki swoim pomysłom staniesz 
się popularny, a nawet naślado-
wany przez różne osoby. Możesz 

teraz liczyć na większe zyski, a nawet znaczą-
cy przypływ gotówki.  Opłaci się negocjować.

PANNA

Uważaj, aby duma i chęć zaimpo-
nowania innym ludziom nie stały 
się przyczyną twoich strat. Nie ku-

puj tego, na co cię nie stać, tylko dlatego, że nie 
chcesz być gorszy od swoich znajomych.

WAGA

Postanowisz zdobyć nowe umiejętno-
ści. Z zapałem przystąpisz do nauki, 
będziesz więcej czytać i dyskutować z 

osobami, które mają większe od ciebie doświad-
czenie. Otwarty umysł będzie drogą do sukcesu. 

SKORPION

Zapowiada się udany tydzień. 
Jesteś w pełni sił i możesz zreali-
zować swoje plany. Jeśli przygo-

towujesz się do ważnego zadania, to teraz 
nadszedł moment, aby rozpocząć działanie.

STRZELEC

Twoje życzenia zostaną wysłuchane. 
Wyswobodzisz się z niewygodnej 
dla ciebie sytuacji. Los ześle ci szan-

sę, dzięki której będziesz mógł zacząć wszystko 
od nowa. Poczujesz ulgę i spokój ducha.

KOZIOROŻEC

Uda ci się załatwić urzędową spra-
wę lub pewna ważna osoba wresz-
cie przyzna ci rację. Bądź szczery, a 

w razie potrzeby szybko napraw swoje błędy. 
Przyjrzyj się bliżej swojemu zdrowiu.

WODNIK

W tym tygodniu chętnie zmienisz 
swój zwyczajny rozkład zajęć. 
Poświęcisz więcej niż zwykle cza-

su na swoje zainteresowania i pasję. W pracy 
- propozycja zdobycia nowych umiejętności.

Specjalny miejscowy 
horoskop

Mając takich krzepkich seniorów, Legionowo da sobie radę!
fot. red.

klatka tygodnia



14 CZWARTEK  21 czerwca 2018SPORT MIEJSCOWA na weekend, gazeta@miejscowa.pl

W piątek (15 czerwca), podczas gdy mieszkańcy miasta 
szykowali się do obchodzenia jego święta, Legionowskie 
Towarzystwo Sportowe już po raz ósmy zorganizowało 
we współpracy z Centrum Szkolenia Policji Mistrzostwa 
Polski Służb Mundurowych w Judo. Następnego dnia halę 
widowiskowo-sportową CSP opanowali młodzi zawodnicy, 
którzy wzięli udział w Mistrzostwach Legionowa w Judo.

Do rywalizacji w Mistrzostwach 
Polski Służb Mundurowych w 
Judo tradycyjnie przystąpili 
policjanci, a także zawodnicy 
reprezentujący inne zaproszo-
ne służby mundurowe. Tym ra-
zem wszystkie bez wyjątku, co 
zaowocowało pojawieniem się 
reprezentacji poszczególnych 
jednostek organizacyjnych Policji, 
Służby Ochrony Państwa, Służby 
Więziennej, Straży Granicznej, 
Państwowej Straży Pożarnej oraz 
Wojska Polskiego, które łącz-
nie wystawiły 54 judoków.

Legionowskie Towarzystwo 
Sportowe do piątkowej rywaliza-
cji oddelegowało jednego zawod-
nika. Maciej Zreda nie zawiódł 
pokładanych oczekiwań i zdobył 
brązowy medal. Oprócz niego w 
barwach swojej jednostki srebro 
wywalczyła Madlena Kratiuk, 
trenująca na co dzień pod okiem 
trenera z LTS Jacka Kuźmińskie-
go. Rozegrane w CSP zawody po-
twierdziły, że sporty walki, w tym 
także sztuka walki z dalekiej Ja-
ponii, to doskonała forma dbania 
o sprawność fizyczną, niezwykle 
przydatna w pracy funkcjonariu-
szy służb mundurowych. 

Jeśli chodzi o sobotnie Mistrzo-
stwa Legionowa w Judo, 52 
uczestników w wieku od 4 do 15 

lat mogło dzięki zgodzie Komen-
dant CSP walczyć na czterech ta-
tami czekających w przestronnej 
hali sportowej Centrum. W tego-
rocznym turnieju wzięli udział za-
wodnicy Sekcji Judo z Wieliszewa 
oraz reprezentanci gospodarza, 
czyli LTS Legionowo. Zawodnicy 
toczyli bardzo zacięte i emocjo-
nujące walki. Często przy gło-
śnym wsparciu kibicujących im 
członków rodziny oraz przyjaciół, 
którym emocje z maty udzielały 
się tak mocno, że miewali ochotę 
wspomóc krewnych osobiście... 

Po zakończeniu zawodów 
wszyscy uczestnicy zostali na-
grodzeni medalami i drobnymi 
upominkami. W ceremonii de-
koracji uczestniczyli trenerzy: 
Madlena Kratiuk (Wieliszew), 
Dawid Więckowski (Wieliszew), 
Anna Tomaszewska (LTS), Anna 
Kuźmińska (LTS) i Maciej Zreda 
(LTS). Warto podkreślić, że kolej-
ne udane święto legionowskich 
judoków udało się zakończyć 
bez urazów, co bez wątpienia 
zmotywuje zawodników do dal-
szych treningów. Podobnie jak 
ufundowana przez prezesa 
LTS Jacka Kuźmińskiego, 
a skonsumowana w pobli-
skiej kręgielni... pizza. 

oprac. Aldo
/www.judo-legionowo.pl

Z mundurami na tatami

Od dobrych, a właściwie bardzo dobrych kilku lat młode legionowskie siatkarki rządzą na krajowych boiskach. 
W tym roku reprezentantki LTS Legionovia zrobiły coś, czego w kraju nie dokonał wcześniej nikt: wywalczyły 
potrójną koronę. Mistrzostwo Polski – po raz pierwszy – zdobyły młodziczki, zaś kadetki i juniorki swoje tytuły 
obroniły. W rozmowie z trenerem Wojciechem Lalkiem ujawniamy kulisy tego spektakularnego osiągnięcia.

Dlaczego średnio zamożny 
klub ze średniej wielkości 
miasta seryjnie gromi rywalki? 
Jeden z ojców tych zwycięstw 
tłumaczy je następująco: – To 
rezultat naprawdę ciężkiej 
pracy. My pracujemy – jak już 
kilka ośrodków w Polsce, bo 
nie jesteśmy tu wyjątkiem – 
bardzo ciężko. Te dziewczynki 
trenują dwa razy dziennie: od 
siódmej do dziewiątej oraz 
później, po zajęciach w szkole. 
Tak więc proszę sobie wyobra-
zić, jakie to jest przez cały rok 
obciążenie dla tych dzieci. Mu-
simy bardzo uważać, żeby nie 
zrobić im krzywdy, ale ta praca 
procentuje. Poza tym, mamy 
dowód na to, że te dzieciaki 
tego oczekiwały i zgadzają 
się na taki wysiłek. A potem 
przychodzi za niego nagroda.       

Krótko mówiąc, do ciężkiej 
pracy motywuje się w Legio-
novii przysłowiową marchew-
ką. Występujący z nią w parze 
kij jest zbędny. Podobnie jak 
metody, które wedle siatkar-
skich legend stosował ongiś 
słynny trener Hubert Wagner. 
Pseudonim: kat. – Na pewno 
nie są nam potrzebne. Zresz-
tą nawiązując do tego „kata”, 
to pewnego rodzaju legenda, 
a prawda jest trochę inna. On 
rzeczywiście był ostrym trene-

rem – miałem zaszczyt poznać 
Huberta Wagnera – ale nie 
do końca było tak, jak o nim 
mówiono. W każdym razie u 
nas na pewno jego metody są 
zbędne. Pracujemy z młodzie-
żą, która przede wszystkim sa-
ma dla siebie jest takim trochę 
katem (śmiech). To są dziew-
czyny naprawdę zdyscyplino-
wane i wiedzą, po co to robią. 
Tutaj nie ma unikania wysiłku, 
nie ma spóźniania się – to w 
ogóle jest nam obce. Wszyst-
kie grupy, które pracują u nas, 
to są przede wszystkim fajne 
dziewczyny i zawodniczki. Jed-
na z tajemnic naszych sukce-
sów to właśnie te dziewczyny 
– zdradza Wojciech Lalek.    

Owych tajemnic jest jednak 
oczywiście więcej. I stoją za 
nimi ludzie. – Przede wszyst-
kim – przez lata, bo nie da się 
tego zrobić od razu – udało 
nam się stworzyć system, 
który jak na polskie warunki 
jest według mnie super. Udało 
nam się zebrać tu fantastycz-
nych trenerów. Mówię teraz o 
swoich młodszych kolegach, 
którzy pracują z młodszymi 
grupami, o trenerze od przy-
gotowania fizycznego, o fi-
zjoterapeucie – o wszystkich, 
którzy są wokół. Rzadko kiedy 
w klubie młodzieżowym udaje 

się „skleić” coś takiego na pra-
wie profesjonalnym poziomie. 
Nam się powiodło. Ale oprócz 
tego, wiadomo, potrzebne są 
jeszcze dziewczyny. I tutaj, 
po tych pierwszych sukce-
sach, troszkę nam było ła-
twiej, bo staliśmy się jakąś 
tam marką w Polsce.     

A skoro tak, z czasem siat-
karska konkurencja zaczęła 
przypinać Legionovii krzyw-
dzące „łatki”. Głównie doty-
czące właśnie sposobu, w jaki 
pozyskuje (czytaj: kupuje) no-
we zawodniczki.  Tymczasem 
prawda okazuje się całkiem 
inna. – To nie jest tak jak twier-
dzi część hejterów, że jeste-
śmy Kuwejtem, który ściąga, 
kupuje i dlatego wygrywamy i 
zdobywamy medale, bo tu są 
dziewczyny z całej Polski. Są, 
ale to nie jest do końca tak.  W 
poszczególnych kategoriach 
wiekowych, gdybyśmy przyj-
rzeli się na przykład młodzicz-
kom, które zdobyły w tym roku 
złoty medal, w całej drużynie 
tylko dwie są spoza Legiono-
wa. Owszem, jeżeli mamy ja-
kieś, brzydko mówiąc, dziury 
w roczniku, no to staramy się 
je uzupełnić, żeby nie mieć 
braku kontynuacji w pracy z 
tą młodzieżą, aby jedno po 
drugim uzupełniało to rocznik. 

Zresztą, powiem szczerze, 
ja się tego nie wstydzę. Bo 
nawet jeżeli te dziewczyny 
przychodzą tutaj, to nie są 
jakieś „gotowce” gwarantu-
jące nam sukcesy. Te wyni-
ki to, jak już wspominałem, 
efekt ciężkiej pracy: i tych 
zawodniczek, i całego szta-
bu trenerskiego włącznie z 
zarządem. Powtarzam, nie 
przyjeżdżają tu dziewczy-
ny, które od razu są gotowe, 
aby zdobywać medale.  

Ale jeśli już poznają ich smak, 
nigdy im się on nie nudzi. Dla-
tego doświadczony trener jest 
spokojny o motywację legio-
nowskich mistrzyń. – Ja pyta-
nia o nią słyszałem już cztery 
lata temu, kiedy po raz pierw-
szy zdobyliśmy złote medale 
w juniorkach i kadetkach. Ale 
minęły cztery lata, a my na-
dal zdobywamy te medale. Co 
więcej, w tym roku udało nam 
się dołożyć trzecią kategorię – 
młodziczek, z czego się chyba 
najbardziej cieszę, bo to są i 
nasze dziewczyny, i dowód na 
to, że cały czas idziemy do gó-
ry. Zdobywamy mistrzostwo 
po całym roku rozgrywek, 
wysiłku, wyrzeczeń, kontuzji, 
urazów i różnych innych kło-
potów. I strasznie się z tego 
cieszymy. Tylko że po dwóch, 

trzech dniach już się o tym 
nie pamięta. Przychodzimy 
do pracy i przygotowujemy 
się do następnego sezonu. 
Akurat w siatkówce, w spor-
tach zespołowych, nie ma tak 
jak w lekkoatletyce, że jest 
ileś tam mityngów i zawodów, 
na których można zdobywać 
medale. U nas to możliwe 
tylko raz w roku. Dlatego 

to takie trudne i jak w każ-
dym sporcie, kosztuje bar-
dzo dużo. A ta wisienka na 
torcie czeka tylko jedna.    

W pierwszym secie roz-
mowy z Wojciechem Lal-
kiem to wszystko. Kolej-
ny już za tydzień. 

Waldek Siwczyński

Wisienka czeka tylko jedna
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W miniony weekend zakończyły się rozgrywki piłkarskich klas A i B w sezonie 2017/2018. 
W obu tych ligach grały aż cztery zespoły z powiatu legionowskiego. W wyższej klasie 
rozgrywkowej występowały rezerwy Legionovii KZB Legionowo i Wisła Jabłonna, a w 
niższej – Dąb II Wieliszew i Sokół II Serock. W B-klasie miała jeszcze grać Rotavia Nieporęt, 
ale zespół wycofał się jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywek.

Z tych drużyn zdecydowanie 
najlepiej radziła sobie ekipa 
z Legionowa. Została ona 
wiceliderem A-klasy w gru-
pie Warszawa I i awansowa-
ła do ligi okręgowej. Ostatni 
mecz z Marcovią II Marki, 
który Legionovia przegrała 
1:3, sytuacji podopiecznych 
Sebastiana Dziesiwicza w ta-
beli już nie zmienił. Rezerwy 
swoje zmagania w Klasie A 
zakończyły z dorobkiem 60 
punktów na 78 możliwych 
i bilansem bramek 98-38. 
Na 26 meczów Legionovia 
wygrała aż 19, trzy zremi-
sowała i cztery przegrała. 11 
zwycięstw odniosła w domu, 
a 8 na wyjeździe, dwa razy 
przegrywała u siebie i dwa na 
wyjeździe, wszystkie remisy 
zanotowała natomiast w me-
czach wyjazdowych. Bilans 
bramek u siebie to 52-17, a 
na wyjeździe 46-21.  
 
Wisła Jabłonna okazała się 
prawdziwą rewelacją A-kla-
sowych rozgrywek. Tego-
roczny beniaminek sezon 
2017/2018 zakończył na 
wysokim, piątym miejscu. 
Podobnie jak to było w przy-
padku Legionovii, ostatni 
w tym sezonie mecz, który 
wiślacy przegrali 1:2 z ŁKS 
Łochów, nic w ich sytuacji 
już nie zmienił. W sezonie 
2017/2018 Wisła Jabłonna 
na 78 możliwych punktów 
zdobyła ich 44. Bilans bra-

mek to 74-40. Na 26 me-
czów podopieczni Ryszarda 
Stromeckiego wygrali 14, 
10 przegrali i dwa zremi-
sowali. O dziwo, drużynie 
lepiej się wiodło w meczach 
wyjazdowych. Na boiskach 
rywali zanotowali osiem 

zwycięstw, cztery porażki i 
jeden remis, w domu było 
sześć zwycięstw, sześć po-
rażek i jeden remis. Bilans 
bramek bramek zdobytych 
na wyjeździe również jest 
lepszy niż tych strzelonych 
u siebie. Wyjazd: 39-18, 
dom: 35-22.
 
Z powiatowych drużyn wy-
stępujących w B-klasie le-
piej poradziły sobie rezerwy 

wieliszewskiego Dębu. Na 
koniec sezonu zajął on miej-
sce w samym środku tabeli – 
szóste na 12 zespołów. W 22 
meczach zdobył w sumie 38 
punktów na 66 możliwych: 
12 meczów wygrał, osiem 
przegrał i dwa zremisował. 
Bilans bramek to 61-41. U 
siebie Dąb Wieliszew wygrał 
osiem meczów, a trzy prze-
grał, na wyjeździe zanotował 
natomiast cztery zwycięstwa, 
pięć porażek i dwa remisy. Bi-
lans bramek – dom: 34-15, 
wyjazd 27-26. Ostatni mecz 
w tym sezonie wieliszewianie 
także przegrali, ulegając na 
wyjeździe Mazurowi II Ra-
dzymin 4:2. 
 
Z tej serii porażek na zakoń-
czenie rozgrywek wyłamał 
się tylko Sokół II Serock, 
który na własnym boisku po-
konał Koronę Jadów 5:2. Se-
rocczanie sezon 2017/2018 
zakończyli na dziewiątym 
miejscu. Zdobyli 25 punktów 
na 66 możliwych. Zanotowa-

li siedem zwycięstw, z czego 
cztery u siebie i trzy na wy-
jeździe, cztery remisy – trzy 
u siebie i jeden na wyjeździe 
oraz 11 porażek – cztery u 
siebie i siedem na wyjeździe. 
Bilans bramek to 52-70. Zdo-
bycz bramowa na własnym 
boisku to 31 strzelonych i 27 
straconych, a u rywali – 21 
strzelonych i 43 stracone. 

RafaM

Dąb czwarty,
Sokół dziewiąty

W sobotę (16 czerwca) rozegrano ostatnią kolejkę sezonu 2017/2018 w lidze okręgowej. 
Rywalizujące tam zespoły z powiatu legionowskiego, czyli Dąb Wieliszew i Sokół 
Serock, swoje występy mogą zaliczyć do udanych. Szczególne powody do radości mają 
wieliszewianie, którzy rozgrywki zakończyli na czwartym miejscu.

W ostatnim w tym sezonie 
meczu Dąb Wieliszew zremi-
sował na wyjeździe z Mazu-
rem II Karczew. Spotkanie 
zakończyło się wynikiem 
2:2. Strzelcami bramek dla 
Dębu byli Sebastian Ściecho-
wicz i Rafał Sidun. Rozgrywki 
sezonu 2017/2018 wielisze-
wianie zakończyli na czwar-
tym miejscu. W 30 spotka-
niach zdobyli 54 punkty na 
90 możliwych. Odnieśli 15 
zwycięstw i sześć porażek, 

a dziewięć meczów zremiso-
wali. Ich bilans bramkowy to 
72-52. Na własnym boisku 
zawodnicy Dębu wygrywa-
li dziewięć razy, dwa razy 
przegrali i cztery zremisowa-
li. Na wyjeździe zanotowali 
sześc zwycięstw, cztery po-
rażki i pięć remisów. Bilans 
bramek w domu to 42-23, 
a na wyjeździe 30-29.

Sokół Serock rozgrywki za-
kończył na miejscu dziewią-

tym. Zdobył 41 punktów na 
90 możliwych: 12 meczów 
wygrał, pięć zremisował, 
a 13 przegrał. Bilans bramek 
to 79-66. W tym sezonie se-
rocczanom zdecydowanie 
lepiej grało się na boiskach 
rywali. Odnieśli tam siedem 
zwycięstw, sześć porażek 
i dwa remisy. Na wyjeździe 
zdobyli więc 23 punkty ze 
wszystkich 41 ugranych. 
Bilans bramek również mie-
li lepszy od domowego: na 
wyjeździe strzelili 41 goli, 
a stracili 39. U siebie Sokół 
wygrał pięć spotkań, prze-
grał siedem, a trzy zremiso-
wał. Bilans bramek w domu 
to 38-27. W ostatnim me-
czu Sokół przegrał z Bły-
skawicą Warszawa 6:7. 
 
Od przyszłego sezonu w 
lidze okręgowej będą wy-
stępowały aż trzy drużyny z 
powiatu. Dzięki zajęciu dru-
giego miejsca w A-klasie 
do wyższej klasy rozgryw-
kowej awansowały rezerwy 
Legionovii Legionowo. Jeśli 
Wisła Jabłonna w przyszłym 
sezonie zachowa formę z se-
zonu 2017/2018, to za rok 
może również i ona dołączy 
do tego grona. 

RafaM

LIGA OKRĘGOWA 2017/2018, GRUPA: WARSZAWA I

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

1.  Hutnik Warszawa 30 78 26 0 4 103-23

2.  Unia Warszawa 30 70 22 4 4 94-34

3.  Victoria II Sulejówek 30 64 20 4 6 98-45

4.  Dąb Wieliszew 30 54 15 9 6 72-52

5. AP Marcovia Marki 30 49 14 7 9 57-43

6.  Escola Varsovia Warszawa 30 49 15 4 11 86-64 

7.  Olimpia Warszawa 29 46 13 7 9 54-48

8.  Mazur II Karczew 30 42 13 3 14 53-62

9.  Sokół Serock 30 41 12 5 13 79-66

10.  Bóbr Tłuszcz 30 39 12 3 15 69-81

11.  Agape Białołęka 30 37 9 10 11 61-59

12.  Promnik Łaskarzew 30 36 10 6 14 50-53

13. Świt II Nowy Dwór Mazowiecki 30 23 6 5 19 44-89

14.  Błyskawica Warszawa 30 21 6 3 21 45-110 

15.  Bug II Wyszków 30 15 4 3 23 48-101 

16. Wisła Maciejowice 29 14 3 5 21 23-106

KLASA B 2017/2018, GRUPA: WARSZAWA I

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

1.  WKS Rząśnik 22 56 18 2 2 108-40

2.  Wicher II Kobyłka 21 44 14 2 5 54-32

3. Rządza Załubice 22 44 13 5 4 67-26

4.  Korona Jadów 22 39 12 3 7 69-36 

5. GKS Dąbrówka 22 39 12 3 7 55-33

6.  Dąb II Wieliszew 22 38 12 2 8 61-41

7.  Orły Zielonka 22 32 9 5 8 56-48

8.  Mazur II Radzymin  22 27 8 3 11 49-65 

9.  Sokół II Serock 22 25 7 4 11 52-70 

10.  Wisła Zakroczym 22 19 6 1 15 32-83

11.  Farmacja Tarchomin 21 11 3 2 16 27-91 

12.  Pogoń Józefów 22 3 1 0 21 23-88

KLASA A 2017/2018, GRUPA: WARSZAWA I

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

1.  Mazur Radzymin 26 67 21 4 1 82-24

2.  Legionovia II Legionowo 26 60 19 3 4 98-38

3. ŁKS Łochów 26 53 16 5 5 92-43

4.  Wicher Kobyłka 26 51 16 3 7 76-33

5.  Wisła Jabłonna 26 44 14 2 10 74-40

6.  MKS Hutnik Warszawa 26 43 14 1 11 49-42

7.  SKP Korona Warszawa 26 41 13 2 11 71-76

8.  Wkra Pomiechówek 26 37 11 4 11 55-59

9.  AP Marcovia II Marki 26 33 10 3 13 45-76 

10.  Legion Warszawa 26 30 9 3 14 54-62

11.  SRT Halinów 26 28 9 1 16 48-64 

12.  Huragan II Wołomin 26 26 8 2 16 44-89 

13.  Inter Warszawa 26 13 4 1 21 25-95

14.   AON Rembertów 26 3 1 0 25 21-93

Klasowe 
wakacje
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Wydarzenia
kalendarz

SEROCK plaża miejska, 23.06, od godz. 11.00
Serockie „Wianki”. Od godz, 11.00 – zawody 
sportowe (siatkówka plażowa, koszykówka, 
tenis stołowy) i zabawy dla dzieci. Od 18.00 
– warsztaty tworzenia wianków, konkurs pla-
styczny „Wianek Nocy Świętojańskiej”, koncert 
zespołu wokalnego SMS Skubianka, i koncert 
zespołu szantowego Stara Kuźnia.    

JANÓWEK DRUGI plac zabaw, 23.06, godz.
 15.00 - 18.00
Gmina Jabłonna i sołtys wsi Janówek Drugi 
zapraszają na Piknik Sołecki. Atrakcje: gry i zabawy, 
grill i ognisko, zabawa przy muzyce i wiele innych.

LEGIONOWO Park Zdrowia, 23.06, 
godz.  19.00 - 22.00
Ruszają „Potańcówki w Parku Zdrowia”! Na 
pierwszej: wieczór z tangiem – Formacja Tango 
Para Todos i tańce w kręgu z Artbale. Kolejne 
terminy zabaw tanecznych: 30 czerwca, 7, 
14, 21 i 28 lipca, 11 i 25 sierpnia oraz 8 i 22 
września. W razie deszczu zabawa zostanie 
przeniesiona do Areny Legionowo.

LEGIONOWO ratusz, 23/24 czerwca, godz. 11.00
IV Ogólnopolski Festiwal Teatrów Amatorskich 
„Teatralia Legionowo”. 
Szczegóły na www.czas-kultury.pl. Wstęp wolny.

JANÓWEK PIERWSZY Szkoła Podstawowa, 24.06, 
od godz. 8.00
3. Wieliszewski Crossing – etap lato: godz. 
8:00 - 9:00 – zapisy zawodników, 8:00 - 9:30 
–   odbiór numerów dla dzieci, 8:00 - 10:45 – 
odbiór numerów MTB, 8:00 - 12:15 – odbiór 
numerów dla biegaczy. Godziny zawodów: 9:35 
– rozgrzewka dla dzieci, 9:45 – start zawodów 
dla dzieci, 10:50 – rozgrzewka dla rowerzystów, 
11:00 – start zawodów MTB, 12:20 – rozgrzewka 
dla biegaczy, 12:30 – start zawodów biegowych.

MICHAŁÓW-REGINÓW plac przed Domem 
Ogrodnika, 24.06, godz. 11.00
XIII Michałowski Piknik Motorowy

LEGIONOWO Muzeum Historyczne, ul. Mickiewicza 
23, 24.06, godz. 11.30 - 16.30
Piknik archeologiczny „Kuchnia przodków”. 
W programie: prezentacja zagadnień kultury 
kulinarnej Słowian, obróbka zboża w przeszłości, 
samodzielne robienie podpłomyków, wędzarnia, 
kuchnia z paleniskiem i gotowanie w glinianych 
garnkach, potrawy charakterystyczne dla 
wczesnego średniowiecza, a wszystko to 
połączone z degustacjami. O godz. 15.00 
– oprowadzanie kuratorskie po wystawie 
„De Profundis… Pradzieje ziem powiatu 
legionowskiego”. Wstęp wolny. 

LEGIONOWO MOK Norwida 10, 24.06, godz. 20.00
Dwa spektakle grupy teatralnej z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Nieporęcie: Sławomir 
Mrożek „Na pełnym morzu", Edward Albee 
„Opowiadanie o ZOO". Głównymi bohaterami 
jednoaktówki Mrożka, która miała premierę 
w 1961 roku, są trzej rozbitkowie, dryfujący 
na tratwie na tytułowym pełnym morzu. 
Odkrywają, że wyczerpały się już całe zapasy 
żywności, a są bardzo głodni. Postanawiają 
zatem, że jeden z nich zostanie posiłkiem dla 
dwóch pozostałych. Naturalnie żaden z nich 
nie chce zostać zjedzony. Najpierw rozważają 
losowanie, potem przeprowadzają wybory, 
poprzedzone wiecowymi przemówieniami, 
ale głosowanie okazuje się nieważnym. 
Wreszcie dwaj spośród nich próbują wywrzeć 
moralną i psychologiczną presję na trzeciego, 
aby zgodził się zostać ich posiłkiem – info. 
organizatora. Obsada: Kamil Krzyżanowski, 
Michał Kołnierzak, Aleksander Żulewski. 
Reżyseria Bogusława Oksza-Klossi. 
„Opowiadanie o ZOO” polską prapremierę 
miała w roku 1962. Przypadkowe spotkanie 
Piotra i Jerry'ego jest starciem dwóch światów 
i dwóch postaw życiowych: klasy średniej i 
„marginesu", pragmatyzmu i marzycielstwa, 
konformizmu i idealizmu. Padają tu pytania 
o kondycję ludzką, cel życia, osobowość 
człowieka. Świat istnieje na granicy zatracenia 
podstawowych wartości. Bohaterowie czują 
się wyobcowani, nie potrafią się porozumieć. 
Sztuka atakuje, za pomocą surrealistycznych 
skrótów sytuacyjnych, konformistyczne 
społeczeństwo XXI wieku. Surowej krytyce 
poddana jest klasa średnia, jej ograniczenie, 
brak wrażliwości, unikanie trudnych pytań – 
info. organizatora. Obsada: Marcin Warpas, 
Kamil Krzyżanowski. Reżyseria: Bogusława 
Oksza-Klossi.

Śmiało można powiedzieć, że tegorocznej Nocy 
Bibliotek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Legionowie patronował Zbigniew Herbert. Z 
postacią jednego z najsłynniejszych polskich 
poetów współczesnych była związana niemal każda 
z atrakcji tegorocznej nocy z książką. Ale nic w 
tym dziwnego, bo przecież Sejm ogłosił rok 2018 
właśnie rokiem Zbigniewa Herberta.
Choć jego twórczość jest 
skierowana raczej do doj-
rzałego czytelnika, przy-
znać trzeba, że w Poczytalni 
wpadli na ciekawy pomysł, 
jak trafić z nią także do naj-
młodszych. – Herbert pisał 
o różnych rzeczach. W jego 
twórczości pojawia się rów-
nież wiele fajnych opisów 
i właśnie na ich podstawie 
postanowiliśmy przygoto-
wać dla dzieci zabawę pole-
gającą na tym, że z klocków 

Lego miały one zbudować 
to, co Herbert opisywał – 
tłumaczy Tomasz Talarski, 
dyrektor Miejskiej biblioteki 
Publicznej w Legionowie. 
Zadaniem dla tych nieco 
starszych była natomiast 
ucieczka z gabinetu poety. 
Ta zabawa to było pierwsze 
podejście legionowskiej bi-
blioteki do popularnych gier 
typu escape room. – O esca-

pe roomie myśleliśmy już 
od bardzo dawna i to chyba 
Herbert sprawił, że ten pokój 
udało nam się w końcu zor-
ganizować. Zabawa w escape 
roomie polega mniej więcej 
na tym, że trzeba rozwiązać 
szereg zagadek, a na końcu 
jest szyfr, którym otwieramy 
kłódkę zamykającą skrzynię 
lub walizkę, w której znajdu-
je się klucz od tego pokoju – 
tłumaczy Talarski. Oczywiście 
trzeba to było zrobić w jak 

najkrótszym czasie. Zabawę 
wygrywała ta drużyna, która 
najszybciej wydostała się 
z pracowni literackiej Herberta.
 
Na deser sobotniego wie-
czoru w Poczytalni przygo-
towano coś ekstra. Po raz 
pierwszy publicznie można 
było bowiem posłuchać li-
stów, które na przestrzeni 
kilkudziesięciu lat pisali do 

siebie Wisława Szymbor-
ska i Zbigniew Herbert. 
Przewodnikami po tej 
czasem zabawnej, cza-
sem lirycznej, a czasem 
intymnej korespondencji 
dwójki wybitnych polskich 
poetów był aktorski duet 
– także w życiu prywat-
nym – Dorota Landowska i 
Mariusz Bonaszewski. – Ta 
ich korespondencja roz-
poczęła się w roku 1955. 
Wisława Szymborska była 
wówczas redaktorem „Ży-
cia literackiego”. Ponie-
waż w Polsce zaczynała się 
wtedy odwilż, Szymborska 
postanowiła napisać do 
młodego zdolnego poety, 
aby kilka swoich wierzy ze-
chciał wydrukować w tym 
właśnie piśmie – mówi To-
masz Talarski. Ustaje nato-
miast niedługo po tym jak 
Szymborska otrzyma-
ła l iteracką nagrodę 
Nobla, której Herbert, 
mimo wielu nominacji, 
nigdy nie dostał. 
 
Zakończenie korespon-
dencji akurat w tym mo-
mencie i mniej lub bardziej 

skrywany żal poety to jed-
na z wielu przesłanek mo-
gących świadczyć o tym, 
że Herberta i Szymborską 
łączyło coś więcej niż tyl-
ko wzajemna fascynacja 
własną twórczością. – Te 
listy są w pewnym sensie 
namiętne, ale nic tam nie 
jest napisane wprost. To są 
listy o tęsknocie, namowy 
do spotkań i wspomnienia 
spotkań poprzednich – 
mówi Mariusz Bonaszew-
ski. – Ale trzeba przyznać, 
że Szymborska miała taki 
styl. Jak czytaliśmy jej 
korespondencję z Kor-
nelem Filipowiczem, 
z którym była związana 
przez wiele lat, to w tych 
listach też nie było ni-
czego wprost – dodaje 
Dorota Landowska.
 
Listy Szymborskiej do Her-
berta i Herberta do Szym-
borskiej wydano drukiem w 
kwietniu tego roku w zbio-
rze zatytułowanym „Jacyś 
złośliwi bogowie zakpili z 
nas okrutnie”. To lektura 
obowiązkowa nie tylko dla 
miłośników ich twórczości, 

ale też dla wszystkich tych, 
którym marzy powrót za-
pomnianej już sztuki epi-
stolarnej. – Powraca teraz 
taka tęsknota za pisaniem 
albo otrzymywaniem 
listów. W czytaniu cudzych 
listów są niesłychane emo-
cje, ale jakby samemu 
miało się je pisać albo do-
stawać, to by było fanta-
styczne. Już w latach 50. 
Herbert pisał, że nie znosi 
listów mechanicznych, 
czyli pisanych na maszy-
nie. On chce, żeby to było 
wszystko pisane odręcznie 
– mówią Dorota Landowska 
i Mariusz Bonaszewski. 
 
Trzeba też wspomnieć, 
że w ramach tegorocznej 
Nocy Bibliotek w Poczytal-
ni wystawiono też sztukę 
„Król kogut”, przygotowa-
ną przez zespół teatralny 
Pinezka ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Legionowie, 
która zajęła pierwsze miej-
sce na XXIII Ogólnopol-
skim Festiwalu „Kwiecień 
– Plecień” w  Sierpcu. 

Rafał Michałowski

Swoją Noc Bibliotek zorganizowała też Powiatowa 
Instytucja Kultury w Legionowie. Podobnie jak przed 
rokiem, głównym punktem imprezy był wernisaż 
wystawy zdjęć uzdolnionych fotograficznie pracowników 
biblioteki. Tym razem zdjęciową dokumentację 
z podróży, głównie na Podlasie, zaprezentowały 
Małgorzata Piekutowska i Lubow Szlihta.
– Ponieważ hasło tegorocz-
nej Nocy Bibliotek brzmi 
„Rzeczpospoczyta”, to za-
proponowaliśmy „Czytanie 
krajobrazu”. Zdjęcia, które 
dzisiaj prezentujemy, to są 
bowiem przede wszystkim 
krajobrazy, głównie z Pod-
lasia – powiedziała Renata 
Sowińska, dyrektor PIK w 
Legionowie. Ale nie tylko, 
bo obiektywem udało się też 
uchwycić trochę dzikiej zwie-
rzyny. – Ja wolę fotografować 
przyrodę, ale koleżanka po-
łknęła ostatnio bakcyla i robi 
zdjęcia zwierzętom, co jej 
całkiem nieźle wychodzi. 
Ostatnio mieliśmy fajną 
przygodę, bo na carskiej dro-
dze na Podlasiu spotkaliśmy 
dzikiego rysia, co jest ewe-

nementem. On sobie leżał 
na jakimś pniu przy drodze i 
udało nam się go sfotografo-
wać – mówi Małgorzata 
Piekutowska.

A czego potrzeba, żeby 
zrobić ciekawe zdjęcie 
krajobrazu? Musi być od-
powiednia pora roku i dnia 
oraz właściwe miejsce, czy 
też wystarczy dobre oko? – 
Zdjęcia krajobrazów można 
robić przez cały rok, o czym 
się przekonałam, jeżdżąc 
w listopadzie na Podlasie. 
Wydawało mi się, że będzie 
tam szaro, buro i ponuro, 
ale okazało się, że wcale 
nie. Można zrobić fajne 
zdjęcia na przykład szronu 
o poranku. Wystarczy tylko 

chcieć rano wstać i pójść 
z aparatem gdzieś w po-
le, położyć się na trawie 
i fotografować. Ja robię 
zdjęcia starym obiekty-
wem od Zenita Heliosa 
i on mi sam maluje ten 
krajobraz. Wystarczy się 
tylko odpowiednio usta-
wić, mieć trochę cierpli-
wości oraz dobre światło 

i już jest dobre zdjęcie – 
dodaje Piekutowska. 
 
Wystawa „Czytanie krajo-
brazem” nie była oczywi-
ście jedyną atrakcją biblio-
tecznej nocy w Powiatowej 
Instytucji Kultury. – Oprócz 
tego mamy Planszowisko, 
co jest taką rzeczą, którą 
nasi czytelnicy i odbiorcy 

bardzo lubią, oraz warszta-
ty recyklingu książkowego, 
czyli „Drugie życie książki”, 
które również prowadzi 
nasza bibliotekarka, Mo-
nika Piekutowska – mówi 
dyrektor Sowińska. A na 
deser tych nieco młod-
szych gości zaproszono na 
projekcję filmu „Tarapaty”. 

ram

Noc z Herbertem... i Szymborską


