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Popływamy od września
Widowiskowa dogrywka s. 14
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Drodzy Czytelnicy! W trakcie wakacji "Miejscowa na 
Weekend" będzie ukazywała się co dwa tygodnie. 
Do lektury kolejnego numeru zapraszamy 12 lipca

Stosując chwyty rodem
 z minionego ustroju, centralna 

władza włożyła rękę
do kieszeni samorządowych 

liderów. Nie przewidując 
zapewne, że reprezentanci 

ludzi, którzy ich wybrali,
dadzą jej po łapach
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Tydzień
na sygnale

Na zielonym do celi
Trzech pijanych mężczyzn chciało zniszczyć sygnalizator dro-
gowy przy ul. Sobieskiego w Legionowie. Wandali namierzyli 
wywiadowcy. Po krótkim pościgu Nazar P., Yura T. i Michał K. 
zostali zatrzymani.

We wtorek (19 czerwca) stołeczni wywiadowcy wspomagali 
legionowskich policjantów, patrolując ulice Legionowa nie-
oznakowanym radiowozem. Tuż przed godziną 3.00 zauważyli 
przy ul. Sobieskiego trzech mężczyzn, którzy niszczyli stojący 
przy ulicy drogowy sygnalizator świetlny. – Policjanci natych-
miast podjęli interwencję, przemieszczając się radiowozem 
w kierunku zdarzenia. Trzech mężczyzn na widok zbliżające-
go się do nich nieoznakowanego radiowozu zaczęło uciekać. 
Jednak po krótkim pościgu cała trójka została zatrzymana 
przez policjantów. Funkcjonariusze ustalili, że w sygnalizatorze 
uszkodzona została obudowa, a wszyscy zatrzymani mężczyź-
ni byli pod znacznym wpływem alkoholu – relacjonuje rzecznik 
legionowskiej policji kom. Jarosław Florczak.

Jak się okazało, dwóch z zatrzymanych: 27-letni obywatel 
Ukrainy Nazar P. oraz 29-letni Michał K. mieli blisko 2 promile 
alkoholu. Natomiast w organizmie 32-letniego Ukraińca Yury 
T. krążyły ponad 2 promile. – Zatrzymani trafili do cel aresztu 
w legionowskiej komendzie, a uprawnione służby naprawiły 
uszkodzony sygnalizator. Wczoraj, po wytrzeźwieniu, wszyscy 
zatrzymani usłyszeli od legionowskich śledczych zarzut nisz-
czenia mienia o wartości przekraczającej 920 zł. Podejrzani 
nie przyznali się do zarzucanego im przestępstwa i odmówili 
składania wyjaśnień – podsumowuje kom. Florczak. Cała trój-
ka wkrótce odpowie za swoje czyny przed sądem. Za przestęp-
stwo niszczenia mienia grozi im do 5 lat więzienia.

KG

Chory na miłość
Nie mógł pogodzić się z rozstaniem. Wysyłał swojej byłej 
dziewczynie esemesy z groźbami i dręczył ją, zmuszał 
też do przekazywania pieniędzy. W końcu zrozpaczona 
kobieta zgłosiła sprawę na policję. 28-letni Marek K. został 
zatrzymany. Teraz może spędzić za kratkami nawet 10 lat.
Kilka dni temu do legionowskiej 
komendy przyszła przestra-
szona kobieta i opowiedziała 
śledczym o groźbach, jakie 
otrzymuje od swojego byłego 
chłopaka Marka K. – Mężczyzna 
nie akceptował zakończenia ich 
związku i wraz z upływem czasu 
eskalował swoje niebezpieczne 
zachowanie. Wysyłał jej bardzo 
wulgarne i drastyczne esemesy, 
w których groził pozbawieniem 
życia, pobiciem, uszkodzeniem 
jej ciała. Namawiał do samobój-
stwa. Groził także pobiciem jej 

nowego partnera oraz krew-
nego, któremu opowiedziała 
o swoich problemach z byłym 
chłopakiem – relacjonuje rzecz-
nik legionowskiej policji kom. 
Jarosław Florczak. Jak się oka-
zało, to nie wszystko, co 28-la-
tek miał na sumieniu. Policjanci 
ustalili również, że Marek K., 
grożąc byłej dziewczynie, zmu-
szał ją, by dawała mu pienią-
dze. Przestraszona kobieta nie 
wytrzymywała presji swojego 
„ex” i przekazała mu łącznie 
kilkaset złotych.

Policjanci nie zwlekali i za-
trzymali Marka K. Jak infor-
muje kom. Florczak, śledczy 
z legionowskiej komendy, 
współpracując z Prokuratu-
rą Rejonową w Legionowie, 
zebrali materiał dowodowy 
uzasadniający podejrzenia 
popełnienia przestępstw 
przez Marka K. Policjanci 
ustalili także, że mężczyzna 
był już w przeszłości karany 

za groźby. 28-latek usłyszał 
zarzuty wymuszenia rozbój-
niczego, stalkingu oraz gróźb 
karalnych. Sąd przychylił się 
do wniosku śledczych i za-
stosował wobec mężczyzny 
3-miesięczny areszt. Za po-
wyższe przestępstwa Marko-
wi K. może grozić do 10 lat 
pozbawienia wolności.

KG

Czwartkowa wichura zebrała 
w powiecie legionowskim tra-
giczne żniwo. Wiceburmistrz 
Wołomina Robert Makowski 
zginął w Nieporęcie przygnie-
ciony konarem drzewa.

Do tego nieszczęśliwe-
go zdarzenia doszło około 
godz. 19.00 na ul. Wojska 
Polskiego w Nieporęcie, w 
okolicy tamtejszego portu. 
Porywisty wiatr oberwał ko-
nar drzewa, a ten spadł na 
przechodzącego Roberta 
Makowskiego. Kiedy służ-
by ratunkowe przyjechały 
na miejsce, mężczyzna był 
przytomny. Z poważnymi  
obrażeniami został przewie-
ziony do szpitala. Niestety, 
następnego dnia Komenda 
Stołeczna Policji poinformo-
wała o jego śmierci. Teraz 
służby zajmą się ustaleniem 
dokładnych okoliczności te-
go tragicznego wypadku. 

Robert Makowski został wi-
ceburmistrzem Wołomina 12 
maja 2016 roku. Wcześniej 
przez blisko 30 lat służył 
w policji. Jak informuje urząd 
gminy, Makowski był związa-
ny z powiatem wołomińskim 
od 1999 roku. Najpierw jako 
komendant komisariatu 
w Tłuszczu, potem naczelnik 
Wydziału Dochodzeniowo-
-Śledczego KPP Woło-
min. W roku 2005 wrócił do 
Komendy Stołecznej, gdzie 
piastował stanowisko oficera 
dyżurnego całego garnizonu 
oraz zastępcy naczelnika w 
wydziale zajmującym się za-
bezpieczeniem i kierowaniem 
sił w garnizonie Komendy 
Stołecznej Policji. W 2009 
roku wygrał konkurs na sta-
nowisko Komendanta Powia-
towego Policji w Wołominie. 
Czynną służbę zakończył w 
stopniu młodszego inspektora. 

KG

Zabił go konar

Z plaży do aresztu
W zeszłym tygodniu policjanci zatrzymali na plaży przy 
Jeziorze Zegrzyńskim 27-letniego Pawła C. Mężczyzna miał 
na swoim koncie kradzież i przywłaszczenia, a także był 
poszukiwany przez radomski sąd za inne przewinienia.

Kilka dni temu, nieopodal jed-
nej z plaż przy ul. Zegrzyńskiej, 
policjanci z Warszawy podjęli 
interwencję wobec mężczyzny 
siedzącego w zaparkowanym 
samochodzie. Mundurowi za-
uważyli bowiem, że ten na ich 
widok bardzo się zdenerwo-
wał. Jak się okazało, powo-
dem niepokoju mężczyzny był 
rower oparty o jego pojazd. 
– Policjanci ustalili, że jedno-
ślad dwa dni wcześniej został 
skradziony z parkingu jednego 
z supermarketów i był poszu-
kiwany przez komisariat na 
Targówku. Ponadto w schow-
ku samochodu funkcjonariu-
sze znaleźli dwa prawa jazdy, 
siedem dowodów osobistych, 
kartę kierowcy oraz dwa dowo-
dy rejestracyjne od pojazdów. 
Dokumenty wystawione były 
na różne nazwiska i figurowa-

ły w komputerowych bazach 
danych jako utracone – rela-
cjonuje rzecznik legionowskiej 
policji kom. Jarosław Florczak. 
Paweł C. nie potrafił wytłuma-
czyć policjantom, skąd ma 
rower i nienależące do niego 
dokumenty. Funkcjonariusze 
ustalili także, że mężczyzna od 
blisko 2 miesięcy był poszuki-
wany, aby odbyć wymierzoną 
mu przez radomski sąd karę 6 
miesięcy więzienia za wcze-
śniejsze przewinienia.

Policjanci zatrzymali Piotra C. 
i zabezpieczyli znalezione rze-
czy. Warty 1800 zł rower trafił 
już do prawowitego właścicie-
la. Piotr C. usłyszał natomiast 
zarzut kradzieży roweru i 9 
zarzutów przywłaszczenia do-
kumentów. 27-latek trafił do 
aresztu, gdzie spędzi najbliższe 

6 miesięcy. Grozi mu teraz do 5 
lat pozbawienia wolności. 

Jak tłumaczy kom. Florczak, 
policjanci z komisariatu w Nie-
poręcie znają walory turystycz-
no-wypoczynkowe podległego 
im terenu, który zwłaszcza w 
sezonie letnim bardzo chęt-
nie odwiedzany jest nie tylko 
przez mieszkańców powiatu 

legionowskiego, ale i Warsza-
wy. Dla zapewnienia właści-
wego bezpieczeństwa licznie 
wypoczywających na plażach 
Zegrza turystów, w patrolo-
waniu okolic plaż policjanci z 
Nieporętu wspierani są przez 
funkcjonariuszy z warszaw-
skich oddziałów prewencji.

KG

Diler pójdzie siedzieć?
Legionowscy policjanci zatrzymali 34-letniego Krzysztofa M. Mężczyzna jest 
podejrzany o handel narkotykami. W trakcie interwencji funkcjonariusze zabezpieczyli 
ponad 26 gramów narkotyków. Krzysztofowi M. grozi do 10 lat więzienia.

W minioną sobotę kryminal-
ni z legionowskiej komendy 
w jednym z mieszkań na te-
renie Legionowa zatrzyma-
li 34-latka podejrzanego o 
handel i posiadanie znacznej 
ilości amfetaminy. – Podczas 
przeszukania mieszkania 
mężczyzny policjanci znaleź-
li ponad 26 gramów białego 
proszku. Badania potwierdziły 
podejrzenia kryminalnych, że 
była to amfetamina. Policjanci 
znaleźli też różne przedmioty 
służące do dystrybucji narko-

tyku, w tym między innymi 
wagę elektroniczną i łyżecz-
kę do porcjowania narkoty-
ku. Funkcjonariusze ujawnili 
także ponad 41 tysięcy zło-
tych – relacjonuje rzecznik 
legionowskiej policji kom. 
Jarosław Florczak. 

Zgromadzony materiał do-
wodowy pozwolił postawić 
mężczyźnie zarzuty handlu 
amfetaminą oraz posiadania 
znacznej ilości tego synte-
tycznego narkotyku. Krzysz-

tof M. nie przyznał się do za-
rzucanych mu przestępstw. 
Sąd Rejonowy w Legionowie, 
na wniosek śledczych pracu-
jących przy sprawie, zasto-
sował wobec 34-latka trzy-
miesięczny areszt. Gotówkę 
znalezioną w mieszkaniu 
zatrzymanego zabezpieczo-
no na poczet przyszłej kary. 
Grozi mu do 10 lat więzienia. 

Jak zapewnia kom. Jarosław 
Florczak, policjanci nieustan-
nie prowadzą rozpoznanie pod 
kątem nielegalnego narkobiz-
nesu, aby osoby naruszające 
prawo o przeciwdziałaniu nar-
komanii nie czuły się bezkar-
ne i ponosiły za swoje czyny 
odpowiedzialność.

KG
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Serdecznie zapraszamy na dyżur radnego
w dniu 2 lipca 2018 r. 

Urząd Miasta, pokój 4.02, III piętro

Tadeusz Szulc 
w godzinach od 15:00 do 16:30

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

Serdecznie zapraszamy na dyżur radnego
w dniu 9 lipca 2018 r. 

Urząd Miasta, pokój 4.02, III piętro

Mirosław Pachulski 
w godzinach od 16:30 do 18:00

Nieudany skok na kasę
Politycy PiS postanowili obniżyć pensje 
samorządowcom. Od lipca mają oni zarabiać o 20 proc. 
mniej niż dotychczas. PiS tłumaczył swoją decyzję 
oczekiwaniami społecznymi, ale przedstawiciele 
związków gminnych od początku twierdzili, że to tylko 
zwykła gra pod publiczkę, mająca przynieść kilka 
kolejnych punktów procentowych. Zmaleć miała także 
pensja prezydenta Legionowa. Miała, bo na odgórne 
sterowanie lokalną samorządnością nie wyrazili zgody 
legionowscy radni. 

Rozporządzenie w sprawie 
wynagradzania pracowników 
samorządowych zostało przy-
jęte 15 maja na posiedzeniu 
Rady Ministrów. Zapropono-
wał je minister rodziny, pracy i 
polityki społecznej. Dokument 
przewiduje obniżenie pensji 
samorządowców od pierw-
szego dnia lipca. Obniżka o 20 
proc. dotyczyć miała wójtów, 
burmistrzów i prezydentów 
miast. – Wykonywanie funkcji 
zarządzających w samorządach 
oznacza pełnienie służby na 
rzecz społeczeństwa. Dlatego 
podlega ono społecznej ocenie 
i powinno spełniać standardy 
wymagane w życiu publicznym 
– argumentowali politycy partii 
rządzącej. Co innego twierdzili 
przedstawiciele samorządu. 
Wójt Suchego Lasu mówi: „To 
gra pod publikę, obliczona na 
podwyższenie sondaży”. 

Rozporządzanie przewiduje 
obniżenie – średnio o 20 proc. 
– minimalnego i maksymal-
nego wynagrodzenia zasadni-
czego osób pełniących funkcje 
zarządzające w jednostkach 
samorządu terytorialnego lub 
związkach jednostek samo-
rządu terytorialnego, zatrud-
nianych na podstawie wyboru 
albo powołania. Rozwiązanie 
prowadzi do absurdalnej sytu-
acji, kiedy skarbnik czy sekre-
tarz miasta, a nawet niektórzy 
naczelnicy wydziałów, będą 
zarabiać więcej niż prezydent 

czy burmistrz, na których ciąży 
największa odpowiedzialność. 
Co ważne, jest ono niezgodne 
z ustawą mówiącą o wynagro-
dzeniu wójtów, burmistrzów i 
prezydentów, która ustala zu-
pełnie inne kryteria jego usta-
lania. Kontrowersje wzbudza 
także forma przyjęcia tego roz-
wiązania, bez obowiązkowych 
konsultacji z Komisją Wspólną 
Rządu i Samorządu Terytorial-
nego (KWRiST). 

Populizm czy zamach na 
samorząd?

Od początku krytycznie do 
tych zmian podchodzą samo-
rządowcy. Strona samorzą-
dowa KWRiST zwróciła się do 
prezydenta Andrzeja Dudy o 
skierowanie rozporządzenia 
do Trybunału Konstytucyjnego 
z wnioskiem o zbadanie jego 
zgodności z Konstytucją, Euro-
pejską Kartą Samorządu Lokal-
nego, ustawą o pracownikach 
samorządowych oraz ustawą 
o KWRSiT. Zdaniem strony sa-
morządowej Komisji Wspólnej 
zarówno zawartość, kontekst, 
jak i sposób postępowania w 
sprawie wynagrodzeń samorzą-
dowców są głęboko sprzeczne 
z zasadami pomocniczości, de-
centralizacji oraz samodzielno-
ści samorządu terytorialnego, 
stanowiącymi w Konstytucji 
RP podstawy ustroju państwa. 
Jak podkreślają przedstawiciele 
strony samorządowej KWRiST, 

rozporządzenie rządu ws. wy-
nagradzania pracowników sa-
morządowych „zostało przyjęte 
w sposób niezgodny z prawem”

„W debacie publicznej, która 
odbyła się po ujawnieniu 
systemu dodatkowych 
pensji w formie na-
gród, jakie wypła-
cił sobie rząd, 
w ogóle nie 
było mowy 
o wyna-
g r o -
dze-

niach samorzą-
dowców. Temat ten pojawił 
się tylko i wyłącznie w reakcji 
władz partii rządzącej na spa-
dek notowań w sondażach, 
jaki nastąpił w wyniku medial-
nej burzy wokół nagród dla 
ministrów" – argumentowała 
strona samorządowa Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorzą-
du Terytorialnego. „Obniżka 
wynagrodzeń nie pomoże w 
rozwiązaniu problemu braku 
wysoko wykwalifikowanych 
urzędników na stanowiskach 
kierowniczych. Zmiana doko-
nywana jest w trakcie kadencji 
i nie ma uzasadnienia” – uważa-
ją przedstawiciele samorządów.  
 
Marek Olszewski, przewodni-
czący Związku Gmin Wiejskich 
RP oraz wójt gminy Lubicz, 
twierdzi, że wykonuje pracę, 
otrzymuje za nią wynagrodze-
nie i to jednak przedstawiciele 
mieszkańców powinni decydo-
wać o tym, czy mu je obniżać. 

– To mieszkańcy nas za naszą 
pracę oceniają – powiedział wójt 
Lubicza, dodając, że czuje się 
zażenowany, 
a cała 

sytuacja wprawia wielu sa-
morządowców w zakłopota-
nie, bo trudno ją racjonalnie 
wytłumaczyć i uzasadnić. 
Starosta bocheński Ludwik 
Węgrzyn, prezes Zarządu 
Związku Powiatów Polskich, 
uważa, że nowe regulacje to 
wynik zemsty jednego z lide-
rów partii politycznych za to, 
że samorząd odważył się mieć 
własne zdanie i zajmować 
własne stanowisko. – Jeżeli 
dzisiaj mamy już problemy 
ze zdobyciem wysoko wy-
kwalifikowanych urzędników 
na stanowiskach kierowni-
czych, gdzie trzeba zapłacić 
„na rękę” 4-5 tysięcy złotych 
pensji, żeby znaleźć inżyniera 
budownictwa, inżyniera geo-
detę czy inżyniera transportu 
drogowego, to proponowana 

pensja dla starosty jest po 
prostu kpiną – powiedział 

starosta bocheński, 
dodając, 

że jego zdaniem „są to dzia-
łania nieroztropne, niezrozu-
miałe, które przyniosą więcej 
złego niż dobrego dla Polski”. 

W liście otwartym do Jarosła-
wa Kaczyńskiego prezydent 
Nowej Soli sprzeciwił się ob-
niżce pensji samorządowców. 
Podał przykłady rozrzutności 
Jarosława Kaczyńskiego. 
Zdaniem Wadima Tyszkie-
wicza prezes PiS, decydując 
o obniżeniu pensji wójtów, 
prezydentów i burmistrzów, 
chce ratować spadające son-
daże Prawa i Sprawiedliwości. 
„Mieszkańcy miasta są moimi 
pracodawcami, a nie pan. 
Dlaczego pan chce mi obni-
żyć pensję?” – pytał w liście 
do Jarosława Kaczyńskiego. I 
nie otrzymał odpowiedzi. 

Póki co bez zmian

W obliczu burzliwych dyskusji 
nad legalnością rozporządzenia 
Rady Ministrów, obniżającego 

pensje najważniejszych osób 
w gminach, coraz 

więcej samorzą-
dów nie podej-

muje sto-
sownych 
u c h w a ł . 

Tak zrobili 
m.in. radni z 

Serocka, a tak-
że z Legionowa. 

Podczas ostatniej 
sesji (27 czerw-

ca) 18 z 21 radnych 
głosowało przeciwko 

uchwale obniżającej 
wynagrodzenie prezy-

denta Legionowa. Jak 
argumentował radny Mi-

rosław Pachulski, jest wie-
le wątpliwości prawnych co 

do konstytucyjności zapisów 
rozporządzenia, które nie jest 
zgodne z innymi obowiązu-
jącymi aktami prawnymi. 

Zgodnie z prawem, wysokość 
wynagrodzenia włodarzy 
ustala rada gminy na podsta-
wie wytycznych zawartych w 
ustawie o pracownikach sa-
morządowych z 21 listopada 
2008 r. Ustawa zaś przewiduje 
maksymalne wynagrodzenie, 
które nijak ma się do narzuco-
nej przez Radę Ministrów ob-
niżki o 20 proc. Ponadto to rada 
miasta ustala wysokość wyna-
grodzenia, a nie rząd. Także 
obecna na posiedzeniu rady 
miasta prawnik potwierdziła, że 
rozporządzenie zawiera wiele 
wątpliwości, które należałoby 
wyjaśnić.  Do tego czasu za-
robki prezydenta Legionowa 
mają pozostać bez zmian. 

AnKa
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Nie zgrzeszyli skutecznością
– Oj, będzie się działo! – Janusz Patriak, charyzmatyczny komentator środowego meczu, miał 
dobre przeczucie. Na legionowskim stadionie zmierzyły się tego dnia reprezentacje polskich 
księży i samorządowców. Bez uciekania się do cudów duchowni wygrali 6:0.

Z inicjatywą potyczki wyszli ci 
drudzy, wzbogacając sporto-
wym wątkiem obrady Związ-
ku Miast Polskich. – Podczas 
jednego z tych spotkań zapro-
ponowaliśmy wspólnie z rad-
nym Przemkiem Cichockim, 
żeby pochwalić się naszą bazą 
sportową i rozegrać taki mecz 
w Legionowie. Spotkało się to 
z aprobatą. Legionowo leży w 
centrum kraju, więc zawodnicy 
mają tu dobry dojazd. Dzię-
ki temu frekwencja dopisała i 
mam nadzieję, że będzie fajna 
zabawa – mówił przed meczem 
Michał Kobrzyński, członek za-
rządu powiatu. – Z radością 
przyjęliśmy to zaproszenie. Co 
prawda to dla nas trudny czas, 
dlatego że w środę o 18.00 
mamy zwykle obowiązki ka-
płańskie, ale mimo to chętnie 
zagramy dzisiaj z samorzą-
dowcami. Każdy moment, kie-

dy można połączyć wiarę ducha 
z kulturą fizyczną, jest dla nas 
bardzo cenny – dodał o. Jacek 
Kępiński, trener i współzałoży-
ciel reprezentacji księży. 

Biegający za piłką duchowni 
robią to od blisko 20 lat. Tym 
chętniej, że gra w ich kadrze 
nie jest pobożnym życzeniem 
i raczej nie trzebas się w tej in-
tencji modlić. – W reprezentacji 
księży grają przede wszystkim 
ci, którzy chcą. I oczywiście 
spełniają jakieś minimum jeśli 
chodzi o piłkarskie rzemiosło. 
Jest to też forma takiej naszej 
wspólnoty, bo w tej reprezenta-
cji grają księża z różnych parafii 
– mówi szkoleniowiec. 

Z różnych „parafii”, tyle że sa-
morządowych, byli też rywale 
kapłanów. Wśród prezydentów, 
burmistrzów i radnych pojawił się 

na boisku kapitan legionowskiego 
ratusza. Podobnie jak Pele, Ma-
radona i Messi – z dziesiątką na 
plecach. – Dla mnie to historycz-
na chwila, ponieważ pierwszy raz 
w życiu jestem w piłkarskich kor-
kach. Aż 46 lat czekałem, żeby je 
założyć i wyskoczyć na profesjo-
nalną murawę. Jedyne, co mnie 
pociesza w tym meczu, to fakt, 
że w razie śmiertelnego zejścia 
będzie zapewniona spowiedź, a 
ostatnie namaszczenie będę miał 
z wielu rąk – żartował prezydent 
Roman Smogorzewski.

Uprzedzając nieco fakty, samo-
rządowa „dycha” dotrwała do 
końcowego gwizdka. Nim się on 
jednak rozległ, zapytaliśmy piłka-
rzy o założenia taktyczne. Inaczej 
niż trener Nawałka, spowiadali się 
z nich bez oporów. Gospodarze 
plan mieli prosty. „Kobra” streścił 
go w kilku słowach: – Do przodu! 

Kopnąć piłkę i do przodu! A gracz 
z dziesiątką uzupełnił: – Przyję-
liśmy taktykę, żeby przeżyć ten 
mecz. Mając zapewne zbliżone 

intencje, goście zamierzali unik-
nąć na boisku epatowania chrze-
ścijańskim miłosierdziem. I jak 
to księża, walczyć o piłkę z po-
święceniem. – Nie znamy prze-
ciwników, tak więc wyjdziemy 
ostrożnie, ale proszę mnie trzy-
mać za słowo, że od 15 minuty 
przejdziemy do przodu. Musimy 
tylko najpierw zobaczyć, co gra 
drużyna gospodarzy.  

Podopieczni ojca Kępińskiego do-
trzymali słowa. I to nawet wcze-
śniej niż po kwadransie. Choć 
nie grali w strojach służbowych, 
a ich profesję sugerowało tylko 
widoczne na koszulkach prusz-
kowskiego klubu słowo… „znicz”, 
księża nie unikali czarnej boisko-
wej roboty. Już po kilku minutach 
przyniosło to im pierwszego gola. 
Później, jeszcze bardziej uskrzy-
dleni, wbijali samorządowcom 
kolejne. Skończyli na sześciu. Ich 
utrudzeni rządzeniem rywale po-
przestali na nastawianiu drugiego 
policzka i w trakcie trwającego 60 
minut meczu nie trafili do siatki 
ani razu. Można tylko żałować, 
że pofatygowało się nań tak mało 
widzów. Bo oglądało się go bosko!   
 

Waldek Siwczyński

Z rurami między 
mundurami

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” 
kontynuuje modernizację sieci ciepłowniczych biegnących 
przez miasto. W ubiegłym tygodniu rozpoczęto wymianę 
rur zasilających w ciepło tzw. osiedle policyjne przy ul. 
Piaskowej oraz Centrum Szkolenia Policji.

– Zaczynamy przebudowę 
sieci ciepłowniczej magi-
stralnej o średnicy DN 300 
wraz z przyłączami do pię-
ciu budynków. Prace będzie 
prowadziła przedsiębior-
stwo, które wyłoniliśmy w 
przetargu nieograniczonym. 
Jest to konsorcjum dwóch 
firm. Będziemy rozbierać 
istniejącą sieć kanałową, 
a w jej miejsce kłaść sieć 
preizolowaną z alarmem 
rezystancyjnym – mówi 
Barbara Surgiewicz z PEC 
Legionowo. Po zakończe-
niu wszystkich prac teren 
zostanie uporządkowany 
i przywrócony do pierwot-

nego stanu. – Dołożymy 
wszelkich starań, aby pra-
ce związane z tą inwesty-
cją były realizowane z jak 
najmniejsza uciążliwością 
dla mieszkańców – zapew-
nia Maciej Hass, starszy 
specjalista ds. nadzoru 
w PEC „Legionowo”.
 
Starania staraniami, ale z 
pewnymi niedogodnościa-
mi mieszkańcy bloków 4, 6, 
8, 10 i 12 oraz słuchacze i 
pracownicy CSP muszą się 
jednak liczyć. – Nowa sieć 
przebiega śladem istnieją-
cej sieci cieplnej i w związku 
z tym konieczne będą prze-

rwy w dostawie ciepłej wody 
użytkowej, o których odpo-
wiednio wcześniej będziemy 
informowali mieszkańców. 
Jednorazowe wyłączenie 
nie przekroczy 72 godzin – 
dodaje Maciej Hass. 

To chyba niewielka uciążli-
wość, jeśli weźmie się pod 
uwagę przyszłe korzyści, 
jakie mieszkańcy będą mie-
li dzięki tej inwestycji. – Te 
prace pozwolą nam na za-
pewnienie bezpieczeństwa 
dostaw ciepła dla odbiorcy, 
a także zmniejszenie strat 
przesyłowych – mówi Bar-
bara Surgiewicz. Zakoń-
czenie prac jest planowa-
ne na koniec października. 

RAM

Pomnik od 
finansowej 
kuchni
Urząd Gminy Jabłonna zamierza wydać ponad 
300 tys. zł  na rozebranie Pomnika Orła Białego w 
Chotomowie i odtworzenie go w nowym miejscu. 
Powód? Obecnie podczas uroczystości patriotycznych 
ruch na ul. Partyzantów wstrzymywany jest na 45 
minut. Pomysłowi wójta stanowczo sprzeciwili się 
mieszkańcy Chotomowa oraz radni.

W tym roku rozpoczną się 
pracę związane z renowacją 
Pomnika Orła Białego, który 
od lat jest symbolem Cho-
tomowa. Podczas zebrania 
wiejskiego mieszkańcy zaży-
czyli sobie, aby pomnik został 
odnowiony na 100. rocznicę 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości, która jak wiado-
mo przypada 11 listopada. 
Wójt Jarosław Chodorski 
postanowił pójść krok dalej 
i chce pomnik… rozebrać, a 
następnie przenieść gdzie 
indziej. – Projekt zakłada ro-
zebranie istniejącego Pomni-
ka Orła Białego i odtworzenie 

go na nowym miejscu. Nowa 
lokalizacja znajduje się na tej 
samej działce, jednak pomnik 
zostanie przeniesiony w stronę 
ul. Piusa, a front skierowany 
w stronę ronda. Pomnik Orła 
Białego zostanie jednocześnie 
przeniesiony w głąb działki, 
co pozwoli wygospodarować 
miejsce, w którym będą mo-
gły odbywać się uroczystości 
patriotyczne (obecnie ich 
uczestnicy stoją na czasowo 
wyłączonej z ruchu drodze po-
wiatowej) – informuje Michał 
Smoliński, kierownik Referatu 
Marketingu i Komunikacji Spo-
łecznej. – Udział wojska, licz-
nych delegacji i mieszkańców 
wymaga by na czas trwania 
uroczystości wstrzymać ruch w 
rejonie pomnika. Trwa to około 
45 minut – dodaje urzędnik.
 
Gmina planuje, że całość prac 
będzie kosztować ponad 300 
tys. zł. Część tej kwoty miała 
zostać sfinansowania ze środ-
ków zewnętrznych, ale jak 
przyznał wicewójt Marcin Mi-
chalski, urząd nie pozyskał na 
ten cel nawet złotówki. Pomysł 
wójta spotkał się ze sprzeci-
wem mieszkańców, którzy 
albo nie wyobrażają sobie, 

żeby pomnik został przenie-
siony w nową lokalizację, albo 
twierdzą, że gminy nie stać na 
wydanie ponad 300 tysięcy na 
ten cel i są ważniejsze inwe-
stycje. Mimo braku dofinanso-
wania wicewójt poinformował, 
że włodarze nadal mają takie 
same plany związane z prze-
sunięciem pomnika i zmianą 
zagospodarowania terenu. 
Należy dodać, że wójt Chodor-
ski nie przeprowadził konsultacji 
społecznych w sprawie zmiany 
lokalizacji Pomnika Orła Białego. 
 
– Wolą większości mieszkań-
ców, a szczególnie tych, którzy 

żyją tu od pokoleń, jest, żeby 
pomnik pozostał w tym miej-
scu, w którym jest obecnie. 
Ten pomnik jest symbolem – 
mówił na majowej sesji Witold 
Modzelewski, przewodniczący 
Rady Gminy Jabłonna. Z kolei 
radny Adam Krzyżanowski 
dodał, że poruszenie kon-
strukcji może spowodować jej 
zniszczenie. Dziwił się także, 
że gmina chce przeznaczyć 
ponad 300 tys. zł ze względu 
na korki podczas uroczysto-
ści patriotycznych, po czym 
dodał, że intencją mieszkań-
ców, którzy podczas zebrania 
wiejskiego przeznaczyli na 
ten cel 15 tys. zł, była jedynie 
renowacja pomnika. Te słowa 
poparł kolejny radny z Choto-
mowa, Arkadiusz Syguła, któ-
ry powiedział wprost, że starsi 
mieszkańcy chcą jedynie re-
nowacji pomnika i nic więcej. 
Koniec końców radni zabez-
pieczyli w budżecie 50 tys. 
zł, które wraz z funduszem 
sołeckim w wysokości 15 ty-
sięcy mają pozwolić wójtowi 
tylko na odnowienie pomnika, 
a nie jego przeniesienie.

Daniel Szablewski, www.ja-
blonnadlamieszkańców.pl
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W poniedziałek (23 lipca) rozpocznie się przerwa technologiczna na Pływalni Miejskiej w Le-
gionowie. Od tego momentu do 12 sierpnia obiekt będzie nieczynny. Przerwa technologiczna 
to coroczny etap konserwacji pływalni, niemożliwy do przeprowadzenia w normalnym trybie 
pracy obiektu basenowego. W tym okresie będą wykonywane coroczne prace techniczno-
-konserwacyjne związane z utrzymaniem pełnej sprawności technicznej urządzeń pływalni 
(np. płukanie filtrów, spuszczenie wody z niecki w celu jej umycia, uzupełnienie fug w niecce itp.).

W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia br. pływalnia
przy ul. Królowej Jadwigi będzie

czynna w godzinach 14.00 - 22.00.

Nie będzie autobusu
do Młocin
Na pętli Młociny brak jest możliwości postoju, ponieważ 
przepustowość pętli została wyczerpana – tak brzmi 
oficjalne stanowisko ZTM Warszawa w sprawie 
połączenia autobusowego Legionowo – Młociny. Władze 
miasta od lat, na prośbę mieszkańców, starają się, aby 
jeden z „czerwoniaków” docierał do stacji metra na 
Młocinach. Niestety, warszawski przewoźnik nie widzi 
takiej możliwości.

Jak informuje Wiesław Witek, 
dyrektor Zarządu Transpor-
tu Miejskiego, w stosunkowo 
niedługim czasie planowane 
jest oddanie do użytku węzła 
przesiadkowego Winnica, gdzie 
będzie możliwość przesiadki do 
często kursujących tramwajów 
zapewniających dojazd do Mło-
cin. – Nie widzimy również uza-
sadnienia dla rozdzielenia tras 
linii 723 i 731 na odcinku cen-
trum Legionowa – Warszawa, 
ponieważ obecnie obie linie na-
leży traktować jako jedną, silną 
ofertę zapewniającą przejazd w 
podanej relacji. Ich rozdziele-
nie mogłoby spowodować ich 

nierównomierne wypełnienie 
– pisze dyrektor ZTM.

Co innego twierdzą mieszkań-
cy, którzy od kilku lat proszą o 
przekierowanie ruchu z Żerania 
do metra Młociny. – Na Żerań 
może i jeździły tłumy, ale ja-
kieś 20 lat temu. Teraz wszyscy 
chcą się jak najszybciej dostać 
do metra. Połączenie na Młociny 
wydaje się być najlepszym po-
mysłem. Widać, że legionowskie 
autobusy tak naprawdę pusto-
szeją na Białołęce. Dalej jeździ 
mało kto. Szkoda, że ZTM tego 
nie widzi – mówi zniesmaczony 
pan Zenon. – ZTM uważa, że 

my, mieszkańcy Legionowa, 
możemy do metra dojechać 
koleją. Ale zapomina, że ko-
lej jeździ stosunkowo rzadko, 
zwłaszcza że nie wszystkie po-
ciągi zatrzymują się choćby na 
Przystanku. Do tego są dziel-
nice oddalone od torów, jak 
osiedle Sobieskiego czy Mło-
dych. Dla nas dojazd do metra 
to prawdziwa wyprawa. Linia 
autobusowa do Młocin byłaby 
wybawieniem – dodaje pani 
Kasia z osiedla Sobieskiego.

Pomimo wielu głosów miesz-
kańców, że linia do Młocin jest 
dużo bardziej uzasadniona 
niż obecne dwie kursujące 
do Żerania, władze ZTM są 
innego zdania. – Zmiana tras 
linii 723 i 731 mogłaby spo-
wodować niezadowolenie ze 
strony pasażerów obecnie 
podróżujących bezpośred-
nio z Legionowa i Jabłonny w 
rejon Piekiełka oraz Żerania, 
w tym do węzła Żerań FSO, 
gdzie jest możliwość prze-
siadki do innych linii kursują-
cych w różne rejony miasta. 
Pragniemy zaznaczyć, że 
podstawowe, bezpośrednie 
połączenie Legionowa z linią 
metra zapewniają pociągi 
Szybkiej Kolei Miejskiej oraz 
Kolei Mazowieckich – twierdzi 
dyrektor Witek.

Jak widać, punkt widzenia 
władz warszawskiego ZTM 
mocno odbiega od rzeczywi-
stych potrzeb ich klientów.

AnKa

Zmiany w parafiach

TECHNOLOGICZNA SUSZA

Kuria Diecezjalna Warszawsko-Praska poinformowała o zmianach księży wikariuszy 
w podległych jej parafiach. Nastąpią one w dwóch kościołach w Legionowie oraz           
w Jabłonnie. Nie będą one jednak dotyczyły samych proboszczów. 

Nowym wikariuszem w parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie zosta-
nie ksiądz Mariusz Danelczyk. Zastąpi on na tym stanowisku ks. Leszka Dudę, którego z 
kolei mianowano wikariuszem parafii MB Królowej Polski w Markach-Pustelniku.
 
Neoprezbiter ksiądz Szymon Berger będzie nowym wikariuszem w parafii św. Jana 
Kantego w Legionowie. Na tym stanowisku zastąpi księdza Kamila Sulicha, który jako 
wikariusz został przeniesiony do parafii Matki Bożej Anielskiej w Warszawie-Radości.
 
Z kolei nowym wikariuszem parafii Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie został ks. Jan 
Roztocki. Jego poprzednik, ks. Paweł Banach, trafił natomiast do parafii Przemienienia 
Pańskiego w Radzyminie. 

MK/zig

– Przede wszystkim cieszę się, 
że jesteśmy już na ukończeniu 
robót. To, co w tej chwili się tu 
dzieje, to są już prace wykoń-
czeniowe i ten termin, który 
obiecałem młodym mieszkań-
com Legionowa, czyli 1 wrze-

śnia tego roku, wydaje się być 
jak najbardziej realny. Cieszę 
się też z tego, że tę inwestycję 
udało się bardzo tanio zreali-
zować – powiedział prezydent 
Roman Smogorzewski. Tanio, 
bo gdyby miasto chciało to ro-

bić teraz, to za ten sam zakres 
prac trzeba by było zapłacić 
prawdopodobnie o około 50 
procent więcej. Trzeba też 
wspomnieć, że na budowę 
basenu gmina otrzymała 
dofinansowanie z budżetu 
państwa w wysokości 3,5 
mln złotych. – Cieszę się też 
z tego, że udało się osiągnąć 
kompromis między marzenia-
mi o gigantycznym aquapar-
ku, który niestety parę miast 
już „podtopił”, a zadaniami 
gminy, do jakich niewątpli-
wie należy ta inwestycja. To 
jest basen przyszkolny, który 
oczywiście ma bardzo fajną 
cześć rekreacyjną, tak żeby 
po godzinach pracy szkoły 
i w weekendy mógł służyć 
wszystkim mieszkańcom. My-
ślę, że to jest basen skrojony 
na miarę naszych możliwości 
i potrzeb – dodał prezydent.
 
Przypomnijmy, że oprócz 
basenu pływackiego o wy-
miarach 16,5 m na 25 m i z 
siedmioma torami znajdzie 
się tam jeszcze basen rekre-

acyjny o wymiarach 11 m na 
22 m, brodzik dla dzieci, zjeż-
dżalnia - rura, sauna, jacuzzi, 
leżanki z masażem, masaż 
ścienny oraz masaż stóp 
i karku. Obecnie trwają tam 
już prace wykończeniowe i po-
rządkowe. – Tak jak widzimy, 
układane są płytki, zarówno 
ścienne, jak i na plaży base-
nowej. Ściany są już również 
przygotowane pod układa-
nie struktury kolorów, które 
wcześniej zostały zaprojek-
towane. Poza tym została już 
tylko praktycznie kosmetyka 
niecek basenowych z wyma-
lowaniem linii i ustawianiem 
osprzętu – informuje Jacek 
Niemyjski, kierownik budo-
wy z firmy Moris Polska. Pra-
ce w części administracyjnej 
basenu również mają się już 
ku końcowi. Podobnie zresztą 
jak i roboty prowadzone na 
zewnątrz. – Obiekt ma już w 
znacznej mierze wykonaną 
elewację, zarówno lekko-mo-
krą, jak i z płyt cementowo-
-włóknistych. Dachy są 
w 90 procentach zrobione, a 

do wykonania zostały jeszcze tyl-
ko drobne obróbki. Zabieramy się 
już też za porządkowanie terenu 
oraz budowę chodników, ścieżek 
i parkingów – dodał Niemyjski.

Przedstawiciel wykonawcy za-
pewnił też, że wrześniowy ter-
min oddania tej inwestycji jest 
niezagrożony. Jak jednak za-
powiedział prezydent, obiekt 
mogą jeszcze czekać drobne 
zmiany kosmetyczne. – Dzisiaj 
to jeszcze jest plac budowy 
i jego kolorystykę czy wypo-
sażenie będziemy się jeszcze 
starali w kontakcie z miesz-
kańcami i na ich wniosek, 
dopieszczać. Najważniejsze 
jest jednak to, że tanio, dosyć 
sprawnie i przez polską firmę 
ta inwestycja została wykona-
na i dzieci z Legionowa będą 
mogły tutaj zdrowo spędzać 
czas – mówi prezydent Smo-
gorzewski. – Bardzo się cieszy-
my, że budowa basenu idzie 
zgodnie z harmonogramem 
i nie mamy żadnych opóźnień. 
My, jako przyszły zarządca 
obiektu, zatrudniliśmy już 

kierownika tego basenu, zro-
biliśmy też przetargi na jego 
obsługę, czyli ratowników i in-
struktorów – informuje Irena 
Bogucka, prezes KZB Legiono-
wo. W trakcie jest też przetarg 
mający wyłonić podmiot, któ-
ry zajmie się się sprzątaniem 
obiektu, jego utrzymaniem 
technicznym oraz obsługą kas. 
Co ważne, basen na Piaskach 
został tak zaprojektowany i 
wybudowany, aby jego utrzy-
manie zbytnio nie obciążało 
miejskiego budżetu, a korzyst-
nie z niego – portfeli mieszkań-
ców. – Tu są zamontowane 
energooszczędne technologie, 
tak aby bilet był na poziomie 
dostępnym dla wszystkich 
mieszkańców, a nie kosz-
tował tyle, co w dużych, 
komercyjnych obiektach – 
zapewnia prezydent. 
 
Tak więc na wrzesień szy-
kujmy już wszyscy kostiumy 
kąpielowe, kąpielówki, klapki, 
czepki, ręczniki i… do wody!   

Rafał Michałowski

Popływamy od września
Już od 1 września bieżącego roku wszyscy mieszkańcy 
Legionowa – tak dzieci, jak i dorośli – będą mogli korzystać 
z basenu budowanego przy Szkole Podstawowej nr 8 na 
osiedlu Piaski. W poniedziałek postępowi prac przyglądali 
się prezydent miasta oraz prezes i rada nadzorcza miejskiej 
spółki KZB Legionowo, czyli inwestora budowy obiektu.
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Poskarżył się
Temidzie
Fakt, że jabłonowski wójt oraz jego zastępca mają 
trudne relacje z radnymi, niemal od początku kadencji 
jest powszechnie znany. Konsumpcją trujących 
owoców ich waśni musiała już zajmować się Temida. 
Wkrótce czeka ją kolejna taka wątpliwej jakości uczta. 
Tym razem to efekt prowadzonych od wielu miesięcy 
działań zaczepno-obronnych między wicewójtem 
Marcinem Michalskim a radnym Arkadiuszem Sygułą. 
Zaatakować postanowił ten pierwszy.

Podłożem konfliktu, tak przy-
najmniej wynika z wypowie-
dzi radnego, są lenistwo oraz 
niekompetencja zastępcy 
wójta, który „nie nadaje się 
na to stanowisko”. I do for-
mułowania takich opinii radny 
Syguła ma oczywiście prawo. 
Kontrowersje może nato-
miast budzić sposób, w jaki 
publicznie wypowiada się na 
ten temat znany z dosadnego 
języka samorządowiec. Po-
nieważ w powietrzu latały już 
nawet „chamy”, „gówniarze” 
i „frajerzy”, do merytorycznych 
sporów dotyczących działań 
gminnych włodarzy doszedł 

silny czynnik emocjonalny. W 
końcu mało kto lubi słuchać o 
sobie takich „komplementów”… 

Marcin Michalski nie jest tu 
najwyraźniej wyjątkiem, bo 
poinformował właśnie o pod-
jęciu kroków zmierzających 
do dochodzenia swoich praw 
na drodze cywilnej i karnej. 
Co z tego wyniknie, czas po-
każe. Jednego można być 
pewnym: kiedy obaj pano-
wie staną wreszcie przed ob-
liczem wysokiego sądu, zrobi 
się ciekawiej niż na sesjach 
jabłonowskiej rady gminy.

Gadget

Kanikułę
zacząć czas

Na tę chwilę spora część uczniów czekała prawdopodobnie od… pierwszego 
dnia września. W piątek (22 czerwca) dzieci i młodzież w całym kraju zakończyli 
pracowity rok szkolny i zaczęli długo wyczekiwane wakacje.

– Te dziesięć miesięcy mo-
im zdaniem wypadły nieźle. 
Wydaje mi się, że się przez 
ten czas spełniłem. Najlepiej 
wspominam debaty orga-
nizowane w legionowskim 
ratuszu, w których systema-
tycznie brałem udział. Oprócz 
tego uczestniczyłem jakoś w 
życiu szkoły – mówi Hubert 
Bienias vel Bieniak, drugokla-
sista z Powiatowego Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Marii konopnickiej w Le-
gionowie. – Ten rok szkolny 
był dla mnie dosyć trudny. 
Byłam w drugiej klasie, a tu 
jak wiadomo dochodzą nowe 
przedmioty i zaczyna się szer-
sze przygotowanie do matu-
ry. Uczę się ponadto w szkole 
muzycznej w Warszawie, 
więc miałam dwa razy więcej 

obowiązków, ale jakoś dałam 
sobie z tym radę – dodaje je-
go koleżanka z równoległej 
klasy, Magda Karmiłowicz. 
– Ten rok był bardzo długi i 
bardzo ciężki, bo doszły roz-
szerzenia i było już czuć pre-
sję przed maturą. Nie było 
więc łatwo, ale w końcu 
jest radość, że to już minę-
ło i nareszcie mamy waka-
cje i wolne – kończy Maja 
Gosińska, również uczen-
nica drugiej klasy w PZSP 
w „Konopnickiej”.
    
Z tymi trudami uczniowie 
sobie najwyraźniej świetnie 
poradzili, bo dyrektorzy i na-
uczyciele miniony rok szkolny 
oceniają na piątkę z plusem. 
– Jesteśmy naprawdę zado-
woleni, usatysfakcjonowani 

i dumni z wyników naszych 
uczniów. Mamy już wyniki 
egzaminów gimnazjalnych, 
które są bardzo wysokie i 
we wszystkich przedmiotach 
znacznie wyższe od wyników 
krajowych. Dzieci i nauczy-
ciele ciężko pracowali, ale 
dzięki temu mamy wymierne 
efekty – mówi Jolanta Magda, 
dyrektor Powiatowego Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Marii Konopnickiej w 
Legionowie. Również i liceum 
rok szkolny 2017/2018 może 
zaliczyć do raczej udanych. 
– Na zakończenie roku tutaj 
także mamy dobre wyniki. 
W tej chwili trwa wręczanie 
nagród najlepszym uczniom. 
Wielu z nich otrzyma nagrody 
i stypendia starosty powiatu 
legionowskiego, tak że na-

prawdę jesteśmy zadowoleni 
z tego roku szkolnego – do-
daje dyrektor Magda. 

Powody do radości ma też 
Dorota Kuchta, dyr. Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 
2 w Legionowie. Jej ucznio-
wie, podobnie jak gimnazja-
liści z „Konopnickiej”, również 
świetnie sobie poradzili z tego-
rocznym egzaminem gimna-
zjalnym. – Jesteśmy bardzo 
zadowoleni z jego wyników, 
ponieważ nasi uczniowie zdali 
go na poziomie wysokim, a z 
języka niemieckiego nawet 
na bardzo wysokim. Myślę 
więc, że to pokazuje miej-
sce szkoły w całym systemie 
polskiej oświaty, ponieważ 
osiągnęliśmy stanin wysoki, 
co oznacza, że należymy do 
placówek, które mają wysoki 
poziom kształcenia – przy-
znała Dorota Kuchta. Ale nie 
tylko wyniki gimnazjalistów 
zaważyły na takiej, a nie in-
nej ocenie minionego już ro-
ku szkolnego. – Obfitował on 
w bardzo wiele sukcesów i to 
sukcesów na bardzo wyso-
kich szczeblach. Największe 
osiągnięcie, które w tym roku 
uzyskał jeden z uczniów na-
szej szkoły, to pierwsze miej-
sce Macieja Wróblewskiego w 
Ogólnopolskim Konkursie Losy 
Żołnierza i Oręża Polskiego na 
etapie właśnie ogólnopolskim. 
W nagrodę był goszczony w 
Pałacu Prezydenckim przez 
Prezydenta RP i to był taki wy-
jątkowy sposób uhonorowania 
– dodała Dorota Kuchta. 
 
Miejmy nadzieję, że za rok 
uczniowie, nauczyciele i dyrekto-
rzy kolejny rok szkolny będą że-
gnali w podobnych nastrojach.

RafaM
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PWK edukuje najmłodszych
PWK „Legionowo” zakończyło wiosenną edycję swej Akcji Edukacyjnej. To 
cykliczne zajęcia dla najmłodszych, prowadzone na Stacji Uzdatniania Wody. 
Ponad 400 dzieci z legionowskich i chotomowskich szkół oraz przedszkoli miało 
możliwość zobaczyć z bliska, jak wygląda codzienna praca Stacji Uzdatniania 
Wody „Jagiellońska” oraz poszerzyć wiedzę w zakresie właściwości fizyczno-
chemicznych wody. Zajęcia prowadzone były pod okiem specjalistów od 
uzdatniania wody oraz ekspertów od wodnych eksperymentów i doświadczeń. 

– Nasze lekcje jak zawsze 
cieszyły się ogromnym za-
interesowaniem. Z roku na 
roku wiedza odwiedzających 
nas dzieci na temat działalno-
ści naszego przedsiębiorstwa 
stale wzrasta, co nas bardzo 
cieszy – mówi Małgorza-
ta Cross, Asystent Prezesa 
Zarządu PWK „Legionowo”, 
która brała czynny udział w 
organizacji przedsięwzięcia.

Takie spotkania są również 
doskonałą okazją, aby roz-

wiać wszelkie wątpliwości 
odnośnie konsumpcji wody 
z kranu. Po zajęciach każde 
dziecko potrafi wymienić zale-
ty spożywania legionowskiej 
kranówki. – Staramy się przy 
każdej możliwej okazji wska-
zywać na korzyści płynące z 
picia wody. Szczególnie za-
leży nam, aby wodę spoży-
wały dzieci i młodzież, które 
potrzebują cennych mine-
rałów, aby się prawidłowo 
rozwijać. Obecnie w legio-
nowskich szkołach znajduje 

się 26 poidełek. Wspólnymi 
siłami, razem z gronem pe-
dagogicznym i rodzicami, 
jesteśmy w stanie sprawić, 
aby dzieci zamiast niezdro-
wych napojów wybierały 
zdrową wodę – dodaje Mał-
gorzata Cross. 

Edukacja najmłodszych 
zapewne zaprocentuje w 
niedalekiej przyszłości. I za 
kilka lat nikt nie będzie miał 
wątpliwości, że najlepsza 
do picia jest dobra woda. 

Krewka inicjatywa
Tego w Polsce, a może 
nawet i na świecie 
jeszcze nie było! W 
trzeci wtorek czerwca 
– z inicjatywy Fundacji, 
Stowarzyszenia oraz 
Klubu HDK Legion 
– oficjalnie ruszył 
specjalny portal 
dla krwiodawców. 
Pod nazwą Syrena 
Legionu kryje się 
szansa na szybsze i 
sprawniejsze docieranie 
z najcenniejszym lekiem 
tam, gdzie go w danej 
chwili brakuje.
Ideę sieciowego banku ży-
ciodajnej informacji autorzy 
Syreny zawdzięczają ponie-
kąd... obserwacji otoczenia. 
– Pomysł wziął się z przed-
sięwzięć miast i gmin, które 
mają swoje systemy powia-
damiania o różnego rodzaju 
zagrożeniach. Chcielibyśmy 
wykorzystać nasz system, 

który trafia bezpośrednio do 
dawców krwi, właśnie do ta-
kiego powiadamiania. Szcze-
gólnie w okresie, kiedy krwi 
brakuje lub w wyjątkowych 
sytuacjach, gdy jest natych-
miast potrzebna – tłumaczy 
Justyna Matuszewska. – 
Projekt ma na celu ratowa-
nie ludzkiego życia poprzez 

współpracę i kontakt z krwio-
dawcami, o których będzie-
my zabiegać. Z uwagi na to, 
że Klub HDK Legion powstał 
w powiecie legionowskim i 
świetnie nam się tu współpra-
cuje z urzędami, postanowili-
śmy ten projekt, nazywający 
się System Reagowania na 
Apele o Krew Syrena Legio-
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nu, rozwinąć właśnie tutaj – 
dodaje Robert Kowalewski, 
prezes Klubu HDK Legion. 

Sercem systemu jest wspo-
mniany już – modyfikowany 
na bieżąco zgodnie z suge-
stiami użytkowników – portal 
internetowy. Jeśli ktoś chce, 
aby dzięki niemu biło ono 
trochę mocniej, nic prost-
szego. – Każdy krwiodawca 
nieodpłatnie może założyć 
sobie profil, trochę jak na 
Facebooku. Gdy zostawi tam 
minimalną ilość informacji 
o sobie – przede wszystkim 
grupę krwi, imię bądź nick 
oraz miejsce, gdzie najczę-
ściej przebywa, jesteśmy w 
stanie się z nim skontaktować 
– mówi Kowalewski. A stąd 
już tylko krok do udzielenia 
potrzebującemu realnej po-
mocy. – W momencie, kie-
dy ktoś ulega wypadkowi, 
powiadamia nas o tym. My 

sprawdzamy, czy potrzebne 
jest nasze wsparcie. Jeśli tak, 
za pośrednictwem portalu 
esemesowo i mailowo wysy-
łamy informację bezpośred-
nio do krwiodawcy. Co ważne, 
uwzględniając grupę krwi 
i miejsce zamieszkania.
   
Przy czym brane są pod uwa-
gę zarówno adresy osoby po-
szkodowanej, jak i placówki 
medycznej, w której jest le-
czona. Jak oceniają twórcy 
Syreny Legionu, Centrom 
Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa jej pomoc najbardziej 
przyda się w czasie ferii, wa-
kacji i świąt. Liczą na stwo-
rzenie bazy zawierającej 
dane kilkudziesięciu tysięcy 
osób. Priorytetem przy jej 
kompletowaniu jest infor-
matyczne bezpieczeństwo. 
– Wyjątkowo prężnie i dobrze 
działa na naszym terenie 
grupa krwiodawców zrze-
szona wokół Klubu Honoro-
wych Dawców Krwi Legion. 
Jednak oni sami zauważają, 
że w ostatnim czasie nastą-
pił spadek liczby osób zain-
teresowanych oddawaniem 
krwi. Dostrzegają zagrożenie 

powodowane głównie przez 
media społecznościowe i in-
ternet, który rozpowszechnia 
wiele szkodliwych mitów do-
tyczących krwiodawstwa i na-
głaśnia mnóstwo akcji, które 
niestety są tylko sposobem na 
to, aby wyłudzić czyjeś dane 
– zwraca uwagę starosta le-
gionowski Robert Wróbel. 

Dlatego swą markę Syre-
na Legionu ma budować na 
zaufaniu. Zauważalna już 
wśród krwiodawców moda na 
obecność na portalu świad-
czy o tym, że plany dotyczą-
ce jego popularności to nie 
mrzonki. Co więcej, chociaż 
dopiero się rozkręca, dźwięk 
powiatowej Syreny usłysza-
no dotąd w wielu zakątkach 
kraju. – Wiemy, że są samo-
rządy zainteresowane naszą 
inicjatywą, więc spodzie-
wam się, że jako mieszkań-
cy wszyscy będziemy mieli z 
tego korzyść – ma nadzieję 
Justyna Matuszewska. Póki 
co wiele na to wskazuje. Oby 
tylko pomoc Syreny Legionu 
była potrzebna jak najrzadziej. 

Waldek Siwczyński
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DAM  PRACĘ
 ■ Stolarza do produkcji mebli na 
wymiar Wieliszew 505 173 271

NIERUCHOMOŚCI  
WYNAJMĘ
 ■ Lokal usługowy do wynajęcia, 
Jabłonna, 44 m.kw.,                         
tel. 603 692 869
 ■ 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
 ■ Samochód rocznik 2004 MATIZ 
JOY tel. 799 020 178.              

USŁUGI
 ■ Cyklinowanie, układanie 507 
603 653
 ■ Komputer- laptop- dojazd 513 
820 998
 ■ Malowanie-tapetowanie-
remonty - osobiście, solidnie 
– 694-065-757

ZAMIENIĘ
 ■ Mieszkanie M4 na M2 
w Centrum Legionowa          
tel. 605 952 535

BOL-MAR
dorabianie kluczy,  

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

zamków  
Targ Miejski Legionowo

Centrum Komunikacyjne
(nowy punkt)

517 582 537 
www.bolmar.eu

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

sprzątanie po budowach, remontach, 
zakładach produkcyjnych, halach,  

magazynach, garażach, 
specjalistyczne sprzątanie  

obiektów medycznych, powierzchni 
biurowych, mycie okien,  

serwis nocny i dzienny.
Tel.  510 123 960

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

• przeglądy rejestracyjne •
• naprawy główne i bieżące •

• serwis klimatyzacji •
Legionowo Przystanek

ul. Jagiellońska 88
tel. 22 793 01 79

GABINET KOSMETYCZNY I MASAŻU 
MEDYCYNA ESTETYCZNA
TEL. 502 053 399

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

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

  DYŻURY RADNYCH
        2 lipca 2018 r. 

Tadeusz Szulc
Radny Miasta Legionowo 

(okr. wyb. nr 11)
w godz. 1500-1630

Janusz Klejment
Przewodniczący Rady 

Miasta Legionowo 
(okr. wyb. nr 8)

w godz. 1630-1800

Dyżury odbywają się 
w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej

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

e-mail: kancelaria@um.legionowo.pl

INFORMACJA

Prezydent Miasta Legionowo podaje do publicznej wia-
domości zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 
z 2018 roku, Nr 121 ze zm.), że na tablicy informacyjnej 
Urzędu Miasta Legionowo oraz na stronie internetowej 
Urzędu www.bip.legionowo.pl na okres 21 dni tj.  od dnia 
15 czerwca 2018 roku do dnia 6 lipca 2018 roku umiesz-
czony został wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży,  na 
rzecz właścicieli nieruchomości przyległych w drodze 
bezprzetargowej,  grunt położony przy ulicy Ogrodowej, 
oznaczony jako działka nr ewidencyjny 158 o powierzch-
ni 123 m2 obręb nr ewidencyjny 65 na rzecz właścicieli 
nieruchomości  przyległej oznaczonej nr ewidencyjnym 
156 w obrębie nr ewidencyjny 65;

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta 
Legionowo ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 3.06, II piętro tel. 
766-40-57 a w sprawie przeznaczenia terenu w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego miasta 
pok. nr 3.07 tel.766-40-60 lub 61.

Prezydent Miasta 
Roman Smogorzewski

INFORMACJA
Prezydent Miasta Legionowo podaje do publicznej wiadomo-
ści zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2018 roku, 
Nr 121 ze zm.), że na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Le-
gionowo oraz na stronie internetowej Urzędu www.bip.legio-
nowo.pl na okres 21 dni tj.  od dnia 15 czerwca 2018 roku do 
dnia 6 lipca 2018 roku umieszczone zostały wykazy o prze-
znaczeniu do sprzedaży, w drodze przetargu działek  gruntu, 
stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo:
1.ozn. nr ew.59 o powierzchni 1500 m2 w obr. nr ew.3 
ul. Sosnowa.
2.ozn. nr ew.7 o powierzchni 1496 m2 w obr. nr ew. 7 ul. 
Gabriela Narutowicza.
3.ozn. nr ew.3 o powierzchni 1146 m2 w obr. nr ew.28 
ul. Łowicka.
Termin przetargu i jego warunki zostaną podane do publicz-
nej wiadomości odrębnym ogłoszeniem. 
Dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej 
można uzyskać w Urzędzie Miasta Legionowo ul. marsz. 
Józefa Piłsudskiego 41, w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami pok. Nr 3.06, II piętro tel. 766-40-57 a w sprawie 
przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego miasta pok. nr 3.07 tel.766-40-61 w 
okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia przetargu. 

Prezydent Miasta 
Roman Smogorzewski

  DYŻURY RADNYCH
        9 lipca 2018 r. 

Artur Żuchowski
Radny Miasta Legionowo 

(okr. wyb. nr  20)
w godz. 1500-1630

Mirosław Pachulski
Wiceprzewodniczący Rady 

Miasta Legionowo 
(okr. wyb. nr 13)

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

Przedszkole Niepublicz-
ne "Wesołe Sówki"
w Legionowie przy
ul. Jagiellońskiej 40 

zatrudni nauczyciela
z kwalifikacjami

(dyplom ukończenia 
studiów wyższych peda-
gogika przedszkolna lub 

wczesnoszkolna).
Aplikacje prosimy prze-
syłać na adres mailowy:
wesole.sowki.2@kzb-

-legionowo.pl"
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WYCIĄG   Z   OGŁOSZENIA
o przetargu ustnym nieograniczonym 

Prezydent Miasta Legionowo informuje,
że na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul.marsz. Józefa Piłsud-
skiego 41 – w Biurze Obsługi Klienta, na stronie internetowej miasta w Biuletynie 
Informacji Publicznej www.legionowo.pl w zakładce Przetargi – Nieruchomości, 
zostało podane do wiadomości publicznej ogłoszenie o organizowanym I przetar-
gu ustnym nieograniczonym (licytacji) na sprzedaż następujących działek gruntu:

1. Działka przy ulicy Brzozowej
nr ew.82 o powierzchni 1450 m2 w obr. nr ew.1
Cena wywoławcza netto: 226 000 zł 
Wadium: 23 000 zł.  Księga Wieczysta KW Nr WA1L/00056319/9.
2. Działka przy ulicy Gdańskiej
nr ew.14 o powierzchni 1500 m2 w obr. nr ew.26
Cena wywoławcza netto: 249 000 zł 
Wadium: 25 000 zł.  Księga Wieczysta KW Nr WA1L/00067472/9.
3. Działka przy ulicy Aleja legionów
nr ew.56 o powierzchni 1496 m2 w obr. nr ew.5
Cena wywoławcza netto: 269 000 zł  
Wadium: 27 000 zł.  Księga Wieczysta KW Nr WA1L/00019557/8.

Ceny wywoławcze nie zawierają podatku VAT. Ceny nieruchomości są podane 
w kwocie netto. Ewentualny nabywca zobowiązany jest do zapłaty należnego 
podatku VAT w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z przepisów praw-
nych obowiązujących w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
W takim przypadku ustalona przepisami prawa stawka podatku VAT wynosi 
23 %  i zostanie doliczona do cen sprzedaży nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2018 roku o godz. 11.00
w siedzibie Urzędu Miasta Legionowo ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41
w sali konferencyjnej, I piętro.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu na 
rachunek bankowy Urzędu Miasta Legionowo prowadzony przez Getin Noble 
Bank S.A. Nr 65 1560 0013 2380 6993 5000 0011 najpóźniej w dniu 17 wrze-
śnia 2016 roku (data wpływu na konto).

Dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać w Urzę-
dzie Miasta Legionowo ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami pok. Nr 3.06, II piętro tel. 766-40-57 a w sprawie przeznacze-
nia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta w Re-
feracie Planowania Przestrzennego pok.nr 3.07 tel.766-40-60 lub 61, w okresie od 
ukazania się ogłoszenia do dnia przetargu.

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Legionowo

działając na podstawie art.37 ust.1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 roku, poz.121 ze zm.) 

ogłasza,
że w dniu 7 sierpnia 2018 roku o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo odbędzie się 
II przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na wynajem na okres 20 lat, lokalu znajdującego się na parterze 
w budynku Centrum informacyjno - administracyjnym przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 w Legionowie, 
zlokalizowanego na działkach nr nr ewidencyjny 1 i 2  w obrębie nr ewidencyjny 39 
- lokal  o powierzchni 267,2 m2 z przeznaczeniem pod restaurację,
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi netto: 7 000 zł oraz należny podatek VAT w 
wysokości 23% liczony od kwoty netto.
Wadium: 7 000 zł
Postąpienie nie może wynosić mniej niż: 100 zł
Stawka czynszu najmu będzie waloryzowana jednostronnie przez Gminę Legionowo, raz w roku, zgodnie ze 
średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa GUS 
w Monitorze Polskim.
Waloryzacja następować będzie po upływie każdego roku obowiązywania umowy.
Niezależnie od obowiązku uiszczania czynszu najmu, Najemca zobowiązany jest do ponoszenia następujących 
kosztów dostarczania mediów:
     • energii elektrycznej na podstawie odczytu licznika, na podstawie wystawionej faktury,
    • wywozu nieczystości stałych na podstawie odrębnych umów zawartych w tym zakresie z innymi usługo-
dawcami.
    • wody i odbioru ścieków, na podstawie odczytu podliczników, na podstawie faktury wystawionej Najemcy 
przez Urząd Miasta Legionowo – Gminę Miejską legionowo
    • centralnego ogrzewania na podstawie odczytu ciepłomierza na podstawie faktury wystawionej Najemcy 
przez Urząd Miasta Legionowo- Gminę Miejską Legionowo proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.
     • za koszty sprzątania powierzchni wspólnych i użytkowanie części wspólnych z wyłączeniem toalet Najem-
ca  wnosił będzie na rzecz Urzędu Miasta Legionowo opłatę ryczałtową miesięczną w wysokości netto: 400 
złotych (słownie:czterysta złotych) oraz należy podatek VAT w wysokości 23% płatną z góry do 20-go dnia 
każdego miesiąca kalendarzowego na rachunek bankowy Wynajmującego lub w kasie Urzędu Miasta Legiono-
wo. Wynajmujący wystawi fakturę VAT z tego tytułu w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca.
    • za korzystanie z toalet wspólnych znajdujących się w budynku Ratusza, Najemca wnosił będzie opłaty z 
tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz Urzędu Miasta Legionowo, proporcjonalnie do 
zajmowanej powierzchni (3,94%) 
Ponadto w lokalu znajduje się barek, który pozostawił poprzedni najemca do ewentualnego rozliczenia. Lokal 
wyposażony jest także w gniazdka elektryczne, grzejniki, lustro weneckie,  kinkiety – szt.6, armaturę sanitarną, 
podłogę drewnianą. Na zewnątrz lokalu znajduje się podest drewniany, stanowiący własność poprzedniego 
najemcy - do ewentualnego rozliczenia, który nie jest przedmiotem przetargu.
Umowa najmu zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi najemca.
Istnieje możliwość obejrzenia lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr telefonu 22 766 40 
57 ale nie wcześniej niż od dnia 01 sierpnia 2018 roku.
W dniu przetargu Najemca ma obowiązek złożyć oświadczenie, że przed  ogłoszonym przetargiem przedmio-
towy lokal obejrzał osobiście, zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym lokalu i go akceptuje oraz,  że 
nie będzie wnosić żadnych roszczeń (odszkodowawczych) wobec Gminy Miejskiej Legionowo. Lokal zostanie 
przekazany po podpisaniu umowy w formie aktu notarialnego na podstawie protokołu przekazania-przejęcia. 
Płatność czynszu najmu oraz opłat eksploatacyjnych nastąpi od dnia zawarcia umowy najmu.
Dla działek nr 1 i 2 prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych Księgi 
Wieczyste KW Nr WA1L/00052756/6 (dot. działki nr 1) i KW Nr WA1L /00006192/7 (dot. działki nr 2).
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa działki położone są na terenie 
oznaczonym 1UA:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usług administracji publicznej;
2) przeznaczenie uzupełniające: usługi nieuciążliwe w zakresie handlu, usługi komercyjne w zakresie finan-
sów, biur i gastronomi.
Wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu podany był do wiadomości publicznej i na tablicy infor-
macyjnej Urzędu Miasta Legionowo na okres 21 dni tj. od dnia 26 kwietnia 2018 roku do dnia 17 maja 2018 
roku oraz w tygodniku „Miejscowa na weekend”  z dnia 2 maja 2018 roku -została podana informacja o wy-
wieszeniu tego wykazu.
I przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ odbył się w dniu 21 czerwca 2018 roku.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium na rachunek 
bankowy Urzędu Miasta Legionowo prowadzony przez Getin Noble Bank S.A. nr  65 1560 0013 2380 
6993 5000 0011 najpóźniej w dniu 3 sierpnia 2018 roku.
Uwaga: Wpłata wadium za pośrednictwem banku winna być dokonana z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wy-
mieniona kwota wpłynęła na konto Urzędu Miasta w określonym wyżej terminie tj. do dnia 3 sierpnia 2018 roku.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość podlegają 
przedłożeniu komisji przetargowej przed przetargiem.
Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. 
Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni /roboczych/ po zakończeniu przetargu na ra-
chunek bankowy podany przez uczestnika przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Mia-
sta Legionowo. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
Prezydent Miasta Legionowo zawiadomi nabywcę o terminie podpisania umowy najmu w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako najemca lokalu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym 
w zawiadomieniu Prezydent Miasta Legionowo może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie 
podlega zwrotowi.
Koszty przystosowania lokalu  do prowadzonej działalności, ponosi najemca bez możliwości ubiegania się o ich zwrot.  
Prezydent Miasta Legionowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Bliższych informacji udziela Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, Wydział  Gospodarki 
Nieruchomościami (pok. Nr 3.06) tel. 766-40-57 w zakresie terminu i warunków przetargu.

Prezydent Miasta Legionowo
Roman Smogorzewski

Pilnie potrzebny dom dobry dom na stałe dla RUDASKA, 
pięknego kotka, który spał od kilku miesięcy na klatce 
schodowej, usilnie chcąc wejść do mieszkań, a ludzie go 

przeganiali,  Blok, w którym 
kitek szukał schronienia, 
znajduje się przy bardzo 
ruchliwej ulicy. O sytuacji 
Rudaska dowiedzieliśmy 
się kilka dni temu, dziś trafił 
do naszego kociego azylu, 
bardzo prosimy o pomoc 
w szukaniu bezpiecznego 
i troskliwego domu. 
Zapewniamy bezpłatną 
kastrację.   
Tel. 510 251 714●•
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i Śliczna roczna 
koteczka 
TRICOLORKA 
o pięknym 
umaszczeniu i 
super charakterze 
szuka super domu 
na całe kocie życie. 
Kicia jest bardzo 
kontaktowa, 
przyjacielska, 
kocha pieszczoty. 
Jest zdrowa i 
wysterylizowana. 

Kto pokocha tę uroczą koteczkę?  
Tel. 602 229 843

SPAJKI to radosny, niewysoki, troszkę 
za gruby psiaczek. Jest pozytywnie 
nastawiony do ludzi. Z każdym 
chętnie się wita, grzecznie czeka na 
założenie obroży i chętnie wędruje 
na spacer. Spajki. Widząc człowieka, 
staje na dwóch łapkach i merda 
radośnie ogonkiem. W towarzystwie 
ludzi  czuje się cudownie.  Jest 
psem przyjaźnie nastawionym do 
otaczającego go świata. Spajki marzy 
o domu, w którym będzie mógł 
nie tylko dobrze spożytkować swą 
energię, ale także o takim, gdzie 
poczuje, czym jest prawdziwa miłość.
Spajki - pogodnego pieska do 
adopcji poleca Andrzej Krzywy. 
Tel. 795 845 242
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Czekam też na tradycyjną korespondencję.  
Listy  wysyłajcie na adres:  
ul. Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

Spadło z pióra
Wybici do nogi

SIEDEM LAT W STANICY

Waldek Siwczyński

■ "M" odpowiada:

Przykro nam kochana Ewo, ale 
wygląda na to, że wyniki Mundialu 
2018 spowodowały u większości 
przedstawicieli gatunku męskiego 
olbrzymie spustoszenia. Ratuj swo-
jego mężczyznę wszelkimi środ-
kami, zarówno domowymi (piwo, 
seks, nieograniczony dostęp do 
telewizora) oraz profesjonalnymi 
(terapie, masaże, leki antydepre-
syjne). Jeśli to nie pomoże, sięgnij 
po radykalne środki – postaw go na 
murawie boiska i daj piłkę...

            Ewa l. 42
Kochana redakcjo, mam problem. Po ostatnich meczach mój mąż chyba 
wpadł w depresję. Przejdzie mu, czy potrzebny specjalista?

Odpowiem 
na każde
Wasze
pytanie!

Pesymistycznym optymistą będąc, od czasów 
pamiętnego mundialu w Hiszpanii, gdzie Piech-
niczkowe Orły doleciały aż do trzeciego miejsca, 
imprezowe szanse polskich piłkarzy oceniałem 
z pewną taką ostrożnością. Bez względu na to, 
kto im akurat szefował, zawsze miałem dziwne 
wrażenie, że piłka parzy ich w szpony, a obierana 
przez trenerów taktyka stanowi rozszerzony wa-
riant stosowanych w końcówkach przegrywanych 
meczów wrzutek „na aferę”. Długo przed tym, 
nim – po latach całkiem wystrzałowych dokonań 
z kadrą – pan Adam wyszedł w Rosji na wałka, 
zapytałem pewnego zawodowego futbolistę, czy 
tylko ja w tym kraju dostrzegam u reprezentacyj-
nych ptaszków brak polotu? Wtedy wyszło na jaw, 
że nie tylko. A teraz wie już o tym cały świat. 
Na szczęście ten, w którym poza boiskiem 
żyjemy, przez to nie runął.

Zanim komuś przyjdzie do głowy zaprzątać ją 
sobie nożną impotencją reprezentantów, niech 
zastanowi się, co przez nią stracił. Odpowiedź 

brzmi: nic. Umoczą najwyżej producenci parówek, 
„energetyków” i wszelkich gadżetów nakręcają-
cych biznes oraz spiralę narodowych oczekiwań. 
Sami piłkarze już niekoniecznie, bo nawet mocno 
uwalone biało-czerwone mecze mają nikły wpływ 
na wysokość klubowych kontraktów. Jeśli zaś sza-
ry zjadacz widowisk z zielonej murawy wciąż bę-
dzie markotny, niech sobie zawarte w nich kwoty 
z bliska obejrzy. Wtedy, o ile „zielonych” lub innej 
waluty nie ma w nadmiarze, smutkowi na bank da 
czerwoną kartkę i każe opuścić plac gry. Kluczowy 
jest tu zwrot „na bank”. Niby każdy kibic wie, że 
bankowe konta nawet przeciętnych podawaczy 
zawierają sumki okrągłe niczym futbolówka. Lecz 
dopóki czegoś naprawdę nie skopią, przymyka na 
to oko. Gdy jednak skopią, warto odkryć w sobie 
głównego księgowego, aby poległych rozliczyć. 
I przestać zamartwiać się z powodu ludzi, któ-
rzy szybko biegają jeno do kasy.

Niby to drobiazg, lecz jednak zna-
mienny, gdyż nic tak dobrze nie 
robi popularności grodu jak tele-
wizja. A konkretnie rzecz filmu-
jąc, obecność telewizyjnych ekip, 
które pokręcą się po mieście ce-
lem kręcenia, po czym wyemitują 
swe dzieło na cały kraj. I akurat 
Legionowo – choćby dzięki spor-
towcom czy samorządowej aktyw-
ności – gości redaktorów często. 
Ale o tym, że także tych od autek, 
nie wiedzieliśmy. Jest nas zresz-
tą więcej. Twórcy pewnego moto 
programu raczej nie informowali 
bowiem urzędników o zamiarze 
zrobienia kilku ujęć na tle Areny. 
Ta na szczęście tę samowolkę ola-
ła i spokojnie przyglądała się, jak 
pan dziennikarz zachwala drugie-
mu panu zalety pewnego japoń-
skiego wozu. Mniej malowniczo 
zrobiło się, gdy do niego wsiedli, 
by przemierzać osiedlowe uliczki. 
Z drugiej strony, wtedy już żaden 
widz nie mógł mieć wątpliwości, 
że „Legionowo. Porusza!”.   

Skoro już przywołaliśmy naczel-
ne miejskie hasło, po raz kolejny 
czujemy się w obowiązku do-
nieść, że nie pozostało ono tylko 
na papierze. W tym sezonie – i to 
tak dobitnie jak nigdy wcześniej 
– dowiodły tego młode legionow-
skie siatkarki, które mistrzowsko 
wbiły w parkiet wszystkie krajo-
we rywalki. Kiedy do legionow-
skich włodarzy dotarły wieści o 
tych sukcesach, chcąc nie chcąc, 
wypadało się walecznym dziew-
czynom zrewanżować. I by dać 
poruszający dowód swej szczo-
drości, tak też samorządowcy 
uczynili. Dzięki niej zwycięskie 
zawodniczki zaliczą wkrótce od-
lotowy wypad do Barcelony. Aby 
jednak przypadkiem nie wypadły 
z formy, w jego trakcie wpadną 
też na siatkarski turniej i spraw-
dzą się na tle zagranicznych prze-
ciwniczek. Wycieczkę mają więc le-
gionowianki, by tak rzec, w opcji all 
inclusive. A posługując się ojczy-
stą mową, po prostu jak ta lalka!

Wkrótce minie siedem lat od 
kiedy ratownicy Legionowskie-
go Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego wyprowadzili się 
z przyczepy kempingowej i prze-
nieśli do wygodnej i komfortowej, 
a przede wszystkim profesjonal-
nie wyposażonej stanicy.   

Starania o siedzibę z prawdzi-
wego zdarzenia i godne wa-
runki pracy dla legionowskich 
woprowców trwały ładnych kil-
ka lat. Szczęśliwy finał znala-
zły 1 lipca 2011 roku, kiedy to 
oficjalnie otwarto nowoczesną 
bazę ratowniczo-szkoleniową 
WOPR w Zegrzu Południo-
wym. – Czuję dziś ogromną 
satysfakcję i radość. Bardzo 
się cieszę, ze nasi ratownicy 
mają w końcu godne warunki 
do tego, żeby przebywać na 
dyżurach. Jestem pewien, że 
to przełoży się na ich pracę. 
Będą po prostu lepiej poma-
gać ludziom – mówił wówczas 

Krzysztof Jaworski, prezes 
legionowskiego WOPR. Baza 
ratowniczo-szkoleniowa to nie 
były tylko pomieszczenia so-
cjalne. To przede wszystkim 
główne mazowieckie centrum 
łączności ratownictwa wodne-
go. Ratownicy dyżurują tam 
na okrągło, przez całą dobę 
w gotowości czeka też grupa 
interwencyjna. Baza WOPR-u 
miała i ma bezpośrednią łącz-
ność z pogotowiem naziem-
nym, z Lotniczym Pogotowiem 
Ratunkowym, policją, strażą 
pożarną i z Centrum Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzy-
sowego Wojewody Mazowiec-
kiego. – To miejsce absolutnie 
wzorcowe. Jest pierwszym 
tego typu rozwiązaniem w 
województwie mazowieckim 
i śmiem twierdzić, że być może 
pierwszym w Polsce – mówił 
obecny na otwarciu bazy Ja-
cek Kozłowski, ówczesny 
wojewoda mazowiecki.

Decyzja o tym, aby w 2011 roku 
centrum łączności trafiło właśnie 
do powiatu legionowskiego nie 
była przypadkowa. Po pierw-
sze, stało się tak ze względu na 
Jezioro Zegrzyńskie, czyli jeden 
z większych akwenów na Ma-
zowszu, nad którym w pogod-
ne weekendy wypoczywa kilka, 
a nawet kilkanaście tysięcy osób. 
Po drugie, zadecydował o tym 
profesjonalizm legionowskich 
ratowników. – To jedna z czoło-
wych jednostek WOPR. Myślę, 
że spokojnie można ich porów-
nywać z ratownikami działają-
cymi nad morzem i na Wielkich 
Jeziorach Mazurskich. Tamte 
akweny się co prawda znacznie 
różnią od Jeziora Zegrzyńskiego, 
ale natężenie turystów jest po-
równywalne. Wymaga to więc, 
aby działający tu WOPR był no-
woczesny i w pełni wyposażony. 
Ten legionowski taki właśnie jest 
– mówił Jerzy Telak, prezes 
Zarządu Głównego WOPR.

        Droga redakcjo! Mam straszny 
problem. Na udach mam straszny 
celulit. Wygląda obrzydliwie i nie mo-
gę pokazać się chłopakowi. Na plażę 
chyba też nie pójdę. Wszędzie chodzę 
w spodniach. A tu zaraz wakacje i wy-
jazd nad morze.

■ "M" odpowiada:

   Droga czytelniczko! Zmień wiarę, noś burkę. Zawsze też 
możesz przekonywać wszystkich dookoła, że jesteś got-
ką i pociąga Cię ta mroczna subkultura. Czarne rajstopy, 
glany, parasolki z czarnej firanki, sine usta i uporczywe 
unikanie słońca będzie doskonale wpisywało się w Twoje 
klimaty. W sypialni gaś światło. Mów, że jesteś eko, czarne 
wyszczupla i jest bardziej romantycznie. Gdyby jednak 
znudziły Ci się te przebieranki, możesz po prostu zabrać się 
za ćwiczenia i odpowiednią dietę. Polecam więcej sałatek, 
warzyw i naprzemienne zimne i ciepłe prysznice. Przysiady 
pomogą ujędrnić dolną część ciała, a masaże sprawią, 
że ciało stanie się gładkie. Walcz ze swoimi słabościami!
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Jak uchronić się przed dziedziczeniem 
cudzych długów
Odejście bliskiej osoby zawsze powoduje w nas uczucie pustki i rozpacz. Gdy jednak 
poukładamy już swoje emocje, powinniśmy uregulować sferę materialnej schedy po utraconej 
osobie. Każdy z nas zostawia po sobie bowiem nie tylko wspomnienia, ale i różne dobra 
materialne, takie jak pieniądze, samochód, mieszkanie, czy też przysłowiowy kawałek  ziemi.

W terminie sześciu miesięcy od 
dnia, kiedy dowiedzieliśmy się 
o tym, że jesteśmy powołani 
do spadku możemy złożyć 
stosowne oświadczenie, na 
mocy którego zdecydujemy, 
czy chcemy dziedziczyć po 
zmarłym, a jeśli tak, to w jaki 
sposób, chcemy ukształtować 
swoją odpowiedzialność za 
potencjalne długi. Najczęściej 
dniem rozpoczynającym bieg 
terminu do złożenia takiego 
oświadczenia jest dzień śmierci 
osoby (w przypadku najbliższej 
rodziny obecnej przy zmarłym 
w ostatnich chwilach). Czasem, 
zaś chwilą, od której należy 
zacząć odliczać wskazany 
wyżej termin będzie dzień, w 
którym potencjalni spadko-
biercy dowiedzieli się, że os-
oby dziedziczące w pierwszej 
kolejności przed nimi odrzuciły 
spadek (np. rodzeństwo 
zmarłego, w przypadku odrzu-
cenia spadku przez małżonka, 
dzieci i rodziców zmarłego). 

We wskazanym wyżej ter-
minie potencjalny spad-
kobierca (powołany do 
dziedziczenia wolą spad-
kodawcy sporządzającego 
testament czy też z mocy 
ustawy) może udać się do 
sądu i złożyć oświadczenie – 
zaprotokołowane do protokołu 
sądowego (np. podczas roz-
prawy o stwierdzenie naby-
cia spadku po zmarłym) lub 
do notariusza, gdzie można 
sporządzić oświadczenie o 
przyjęciu lub odrzuceniu spad-
ku w formie aktu notarialnego. 

Takie oświadczenie stanowić 
może samodzielną czynnoś, 
dokonywaną niezależnie od 
innych czynności dotyczących 
poświadczenia dziedziczenia. 
Co ważne nie musimy udawać 
się do konkretnego notariusza 
prowadzącego kancelarię np. 
w miejscu ostatniego zamiesz-
kiwania lub miejscu śmierci 
zmarłego, lecz możemy 
dokonać tej czynności u do-
wolnie wybranego przez siebie 
rejenta. Każdy notariusz bowiem 
ma obowiązek przesłać nasze 
oświadczenie do sądu właściwego 
ze względu na ostatnie miejsce 
zamieszkania zmarłego. 

Oświadczenie w przed-
miocie przyjęcia lub 
odrzucenia spadku może 
przybrać trzy formy:
- oświadczenia o przyjęciu 
spadku wprost – pow-
oduje ono, że spadko-
bierca przejmuje pełną 
o d p o w i e d z i a l n o ś ć  z a 
d ł u g i  s p adkodawcy  i 
zobowiązany jest je spłacić 
przy wykorzystaniu całego 
swojego majątku, 
- oświadczenie o przyjęciu 
spadku z dobrodziejstwem 
inwentarza – w przypadku 
złożenia takiego oświadczenia 
odpowiedzialność spad-
kobierców za długi zostaje 
ograniczona do wartości kwoty 
stanowiącej sumę wartości 
wszystkich przedmiotów 
wchodzących w skład spad-
ku; aby skorzystać z takiego 
ograniczenia odpowiedzialności 
za długi, spadkobiercy powinni 

dokonać sporządzenia spisu 
inwentarza przez komornika 
sądowego lub sporządzić u no-
tariusza protokół zawierający 
wykaz inwentarza (obejmuje 
on wskazanie wszystkich 
dziedziczonych przedmiotów 
wraz z ich wartością); od pew-
nego czasu, w przypadku gdy 
nie złożymy oświadczenia 
w przedmiocie odrzucenia 
lub przyjęcia spadku w prze-
widzianym terminie, ustawa 
przewiduje, że nabycie spad-
ku następuje właśnie z do-
brodziejstwem inwentarza,
- oświadczenie o odrzuce-
niu spadku – wyłącza ono 
w pełni daną osobę z kręgu 
spadkobierców, a w miejsce 
odrzucającego spadek 
wstępują jego zstępni.
Tak więc każdy z nas może 
zdecydować, czy chce 
odziedziczyć np. niepewny 
spadek po dalekim krewnym 
(a w tym również jego długi) 
czy woli jednak nie otrzymać 
płynących z dziedziczenia 
korzyści, o ile takie byłyby, 
ale jednocześnie oszczędzić 
sobie wszelkich formalności 
związanych z zaspokojeniem 
poszczególnych wierzycieli.

Pewne ograniczenia 
czekają jednak na rodziców 
mających pod opieką 
niepełnoletnie pociechy, 
którzy zamierzają złożyć 
oświadczenie, najczęściej 
o odrzuceniu spadku po 
zmarłym. Przed dokonaniem 
takiej czynności muszą oni 
bowiem wystąpić do sądu 

opiekuńczego o udzielenie im 
zgody na dokonanie czynności 
przekraczającej zwykły zarząd 
majątkiem małoletniego 
polegającej na odrzuceniu 
spadku za małoletniego. O 
wydanie takiego zezwolenia 
należy wystąpić możliwie jak 
najszybciej od chwili, kiedy 
rodzice podejmą wiedzę o 
powołaniu dziecka do dziedzic-
zenia (co następuje najczęściej 
z chwilą odrzucenia spadku 
przez jednego z jego rodziców). 
Również po uprawomocnieniu 
się takiego postanowienia sądu 
rodzice nie powinni odkładać tej 
czynności „na ostatnią chwilę”. 
Sąd Najwyższy w jednej z ostat-
nio wydanych uchwał, stwierdził 
bowiem, że co prawda ter-
min do złożenia oświadczenia 
o odrzuceniu spadku przez 
małoletniego nie może się 
skończyć przed prawomocnym 
zakończeniem postępowania 
w sprawie zezwolenie na do-
konanie tej czynności przez 
jego rodziców, to po prawo-
mocnym zakończeniu tego 
postępowania oświadczenie 
małoletniego powinno być 
złożone niezwłocznie, chyba że 

sześciomiesięczny termin liczo-
ny od dnia powzięcia informacji 
o powołaniu dziecka do spadku 
jeszcze nie upłynął.

Jeśli już uporamy się z odrzu-
ceniem spadku w imieniu 
własnym i ewentualnie 
małoletnich dzieci, to sprawy 
spadkowe mamy z głowy. 
Jeśli jednak zdecydujemy się 
na przyjęcie spadku to, aby 
ujawnić swoje prawa spad-
kobiercy musimy dokona  st-
wierdzenia nabycia spadku. 
Uczynić to można znów na 
dwa sposoby – sądownie lub 
notarialnie. Prawomocne post-
anowienie sądu stwierdzające 
nabycie spadku lub za-
rejestrowany w specjalnym 
Rejestrze Spadkowym akt 
poświadczenia dziedziczenia 
stanowią „legitymację” dla 
spadkobiercy do okazywania 
się tym tytułem przed różnego 
rodzaju urzędami, czy też do 
wypłaty środków z rachunku 
bankowego posiadanego 
przez zmarłego, a jednocześnie 
podstawę do zmiany wpisu w 
księdze wieczystej. 

Gdy będziemy zastanawiać 
się czy warto uregulować 
s p r a w y  s p a d k o w e 
p o  n a s z y c h  b l i s k i c h , 
pomyślmy o tym, że każde 
k o l e j n e  n i e w y k a z a n e 
formalno-prawnie spad-
kobranie utrudni naszym 
następcom dokonanie ja-
kichkolwiek czynności z 
dziedziczonym majątkiem, 
bo  nawet  do  zawarc ia 
umowy z dostawcą prądu 
należy wykazać podstawę 
swojej własności. 

notariusz
Paulina Czaplicka

WYCIĄG   Z   OGŁOSZENIA
o przetargu ustnym nieograniczonym 

Prezydent Miasta Legionowo informuje,
że na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul.marsz. Józefa Piłsudskiego 41 – w Biurze Obsługi Klienta, na stronie 
internetowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej www.legionowo.pl w zakładce Przetargi – Nieruchomości, zostało podane 
do wiadomości publicznej ogłoszenie o organizowanym I przetargu ustnym nieograniczonym (licytacji) na sprzedaż działki gruntu 
położonej w Legionowie przy ulicy Sosnowej (8)
ozn. nr ew.53 o powierzchni 1513 m2 w obr. nr ew.3
Cena wywoławcza: 379 000 zł 
Wadium: 38 000 zł
Księga Wieczysta KW Nr WA1L/00029413/0.
Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT (aktualna stawka podatku VAT wynosi 23%). Cena jest podana w kwocie netto. Ewentu-
alny nabywca zobowiązany jest do zapłaty należnego podatku VAT w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawnych 
obowiązujących w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
W przypadku uznania przez organ podatkowy (Naczelnika Urzędu Skarbowego), że czynność sprzedaży podlega opodatkowaniu 
podatkiem od towarów i usług (VAT). W takiej sytuacji ustalony w wyniku przetargu Nabywca nieruchomości zobowiązuje się 
zapłacić podatek VAT w określonej przez organ podatkowy wysokości.

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

w sali konferencyjnej, I piętro
W przetargu mogą wziąć udział osoby, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Legionowo 
prowadzony przez Getin Noble Bank S.A. Nr 65 1560 0013 2380 6993 5000 0011 najpóźniej w dniu 17 września 2018 
roku (data wpływu na konto).
Dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać w Urzędzie Miasta Legionowo ul. marsz. Józefa Piłsud-
skiego 41, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 3.06, II piętro tel. 766-40-57 a w sprawie przeznaczenia terenu w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta w Referacie Planowania Przestrzennego pok.nr 3.07 tel.766-40-60, 
w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia przetargu.

Gwiazdy do jazdy
Wśród niezliczonych pasji, jakim zwykli oddawać się ludzie, 
miłość do motoryzacji jest jedną z bardziej kosztownych. 
Według uczestników VI Zlotu Merc-Integra, który w poprzednią 
sobotę odbył się na serockim rynku, samochody potrafią jednak 
uczucie odwzajemnić. A te z gwiazdą na masce najbardziej.

Pod serockim ratuszem zapar-
kowało tym razem przeszło sto 
aut – w różnym wieku i kon-
dycji technicznej. Dominowały 
jednak dopieszczone, wymyte 
cacuszka, którym ich właści-
ciele poświęcają każdą wolną 
chwilę i… złotówkę. Wszystko 
po to, aby ich ukochane „becz-
ki”, „balerony”, „bunkry”, czy 
„pontony” wyglądały jakby 
dopiero wyjechały z fabryki. 
Z reguły z powodzeniem. Czy 
fanom mercedesów udało się 
też zarazić swoją pasją które-
goś z licznych mieszkańców 
podziwiających piękne „meś-
ki”, trudno powiedzieć. Ale jeśli 

tak, z pewnością była to miłość 
od pierwszego wejrzenia. 

Głównymi organizatorami 
kolejnego spotkania „gablot” 
produkowanych przez koncern 
ze Stuttgartu byli jak zwykle 
Anna Masiak wraz z synami 
Szymonem i Marcinem.

Aldo/fot. UMiG Serock
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Zabawa była taka, że miejscy radni aż przysiadali z wrażenia!

Wezwani na wyzwanie
Wśród wielu pożytecznych inicjatyw, jakie rodacy podpatrzyli w internecie, znalazła 
się także akcja pod nieco enigmatycznym hasłem Mannequin Challenge. Podczas 
ostatnich Dni Legionowa mieszkańcy znów zastygli w bezruchu, aby wesprzeć 
Wojtka Kowalczyka i kampanię społeczną „Tak dla terapii SMA w Polsce”. Uznaliśmy, 
że z przymrużeniem oka należy do niej wrócić.

- Nie wiedziałem, dziewczyny, że jesteście takie zakręcone

Na święcie miasta jak zwykle nie zabrakło gwiazd dużego ekranu

- Proszę na jeden dzień zawiesić hasło "Legionowo. Porusza!"

Czarno na białym widać, że akcja się udała

- Obiecałam, że w takiej pozycji wytrzymamy trzy godziny

Czasem dla osiągnięcia celu warto stanąć na głowie

- Kochani, zdawało mi się, że widziałem krowę z jednym rogiem...
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 Chciałbym też 
podziękować małżonce, 
dzięki której mam stałą 
przepustkę do tej działalności
Erazm Domański,
emerytowany żołnierz, popularyzator historii i 
laureat tytułu "Zasłużony dla Miasta Legionowo" 
podczas czerwcowej sesji rady miasta.

Żarty...
Ojciec poszedł na zebranie do szkoły. 
Wychowawczyni mówi do niego:  
- U pana syna znaleziono marihuanę!  
- Mówił skąd ją ma?  
- Powiedział, że od swojego najlepszego 
przyjaciela.  

Ojciec powstrzymując łzy:  
- Naprawdę tak powiedział?
                                                    ■ ■ ■
- Panie doktorze, czy są już moje wyniki badań? 
Umieram z ciekawości.  
- No, nie… nie do końca z ciekawości.

                                                      ■ ■ ■

Na lekcji przyrody nauczycielka mówi do uczniów: 
- Pamiętajcie, dzieci, że nie wolno całować kotków ani 
piesków, bo od tego mogą się przenosić różne bardzo 
groźne zarazki.  Nagle Jasio podnosi rękę do góry.  
- Proszę pani to prawda. Moja ciocia całowała mojego 
kotka.  
- I co?  
- No i zdechł.

Znalezione w sieci
Bałaganiarstwo, przeklinanie i siedzenie 
po nocach to ponoć trzy cechy ludzi wyjątkowo 
inteligentnych.

Według naukowców zapach noworodka 
działa na kobiety jak narkotyk. Aktywizuje 
ośrodki mózgu odpowiadające za 
przyjemne doznania. Najprawdopodobniej 
jest to jeden z mechanizmów, który 

pomaga przedłużyć gatunek.

Najmniejszą kością w ludzkim 
organizmie jest strzemiączko. 
Znajduje się w uchu i mierzy 
około 0,3 mm.

Czy wiesz, że kąt widzenia u kota wynosi 285 
stopni? Nocą ich źrenice się rozszerzają. Dzięki 

temu, by widzieć, potrzeba im tylko 1/6 ilości światła 
potrzebnego człowiekowi.

Jeśli pies pogryzł buty podczas twojej nieobecności, to 
oznacza że tęskni za tobą. Poświęć mu więcej czasu.

Czy wiesz, że zwierzęta podobnie jak człowiek 
mają sny? Można to zaobserwować zarówno u 
kota jak i psa, gdy podczas snu przebiera łapami i 
wydaje dźwięki.

Wielbłądy to zwierzęta przystosowane do życia w 
warunkach suchego i gorącego klimatu. Często są 
wykorzystywane jako zwierzęta juczne. Spragniony 
wielbłąd potrafi wypić taką ilość wody, która 
równoważna jest jednej trzeciej masy ciała. Jego 
mleko jest cenne dla koczowniczych plemion Afryki. 
Według naukowców mleko wielbłądzie posiada 
trzy razy więcej witaminy C od mleka krowiego. 
Ciało wielbłądów osiąga długość do 3 metrów. 
Wśród zwierząt występują wielbłądy dwugarbne 
(baktrian) i jednogarbne (dromader). Garb to rodzaj 
spichlerza, gdzie zwierzę przechowuje zapasy 
żywności w postaci tłuszczu. Korzysta z nich w 
czasie niekorzystnych warunków, a po dłuższym 
czasie można zaobserwować jak wiotczeje.

Horoskop
na nadchodzący

tydzień
RYBY

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

przestrzegają przed lekkomyślnym podej-
ściem do spraw pieniędzy, umów i obietnic.  

BARAN

W tym tygodniu czeka cię więcej 
ważnych wydarzeń, które zwią-
zane będą z pracą. Pojawi się 

osoba, która postanowi rozliczyć cię z porażek 
i sukcesów. Otrzymasz ciekawą propozycję.

BYK

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

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

BLIŹNIĘTA

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

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

RAK

W miłości i związkach z ludźmi 
nadejdą dobre chwile. Poczu-
jesz, że wreszcie jesteś na 

właściwej drodze! Samotni spotkają 
kogoś, kto im się spodoba, a osoby w 
związkachczeka przypływ uniesień.

LEW

W tym tygodniu szczęście ci sprzy-
ja. Bądź dobrej myśli i zabierz się 
za trudne sprawy. Możesz liczyć 

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

PANNA

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

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

WAGA

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

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

SKORPION

Myśl logicznie, a znajdziesz wyjście 
z każdej trudnej sytuacji. Dostrzeżesz 
błędy i wyciągniesz z nich wnioski. 

Osoba z wielkim autorytetem i doświadcze-
niem porozmawia z tobą i wskaże drogę.

STRZELEC

Zamiast zamartwiać się na zapas, 
uporządkuj swoje sprawy. Gwiaz-
dy radzą, abyś wywiązał się ze 

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

KOZIOROŻEC

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

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

WODNIK

Potraktuj wydarzenia tego tygo-
dnia jak ważny egzamin, który 
chcesz zdać. Nie reaguj nerwowo i 

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

Specjalny miejscowy 
horoskop

Dziś mamy na przynętę nazwę ulicy, złowioną przypadkiem w pobliżu Legionowa
fot. red.

klatka tygodnia
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W turnieju wystartowało w 
sumie 20 zawodników. W dro-
dze na drugie miejsce podium 
Marcin Rejniak pokonał dwóch 
reprezentantów Szwajcarii i 
dwóch Francuzów. Uległ tylko 
Węgrowi Szabolcsowi Sinka, 
które został mistrzem Europy 
weteranów w judo. – Trafiłem 
z formą, definitywnie. Przed 
mistrzostwami trenowałem 
naprawdę intensywnie. W 
pewnym momencie wsze-
dłem w fazę przemęczenia, 
przetrenowania i dopiero na ty-

dzień przed startem zszedłem 
z obciążeń. W sobotę czułem 
się naprawdę mocno, miałem 
„dzień konia”. Pokazałem do-
bre judo, szybkie cztery walki i… 
pozostaje żałować tylko finału. 
Miałem przewagę. Na dwie se-
kundy przed końcem Węgier 
„skręcił” mnie na wazari. Może 
to i dobrze, bo ciągle jestem 
głodny sukcesów. Jest srebro, 
co oczywiście cieszy. Mam czas, 
by ochłonąć i pracować dalej. 
Jak przyjechałem do Glasgow, 
poczułem to, co czuje się, będąc 

pierwszy raz na tego typu im-
prezie. Co prawda pierwszego 
dnia walczyły starsze roczniki, 
ale już widać było wysoki po-
ziom. Drugiego dnia to już było 
judo przez wielkie „J”. Walczyli 
byli medaliści olimpijscy, mi-
strzostw świata i Europy. Duże 
nazwiska. Wiadomo było, że nie 
będzie łatwo. Jak już się zwa-
żyłem w przeddzień turnieju, 
poczułem ogromny stres. Wie-
działem, że pierwsza walka mu-
si wyjść, byłem podekscytowa-
ny, wręcz musiałem wziąć coś 
na sen, bo nie mogłem usnąć. 
Jak tylko się przebrałem do 
rozgrzewki, wszystko ze mnie 
zeszło. Chciałbym podziękować 
Mariuszowi Kosowi za profesjo-
nalną opiekę trenerską. Dało mi 
to spory luz psychiczny, szkoda 
tylko tej koncentracji w końców-
ce finału… – opowiadał portalowi 
judo.legia.com Marcin Rejniak.

oprac. zig

Prawem gospodarza, jako pierw-
szy zagrał w stronę zawodniczek 
i działaczy prezydent. – Legiono-
wo to takie fajne miasto, gdzie 
marzenia się spełniają. Jeszcze 
kilka lat temu nie było Areny, nie 
było ekstraklasy, a dzisiaj te mło-
de, wspaniałe dziewczyny mogą 
szlifować swe talenty i spełniać 
marzenia w Legionowie. Cie-
szymy się bardzo – powiedział 
Roman Smogorzewski. Jest 
z czego, bo w tym roku zawod-
niczki LTS serwowały rywalkom 

głównie porażki. Dzięki temu są 
teraz mistrzyniami Polski w ka-
tegoriach młodziczek, kadetek i 
juniorek. Tego w krajowej siat-
kówce nie dokonał dotąd nikt. 
– Kiedy czasami na forum rady 
miasta toczą się dyskusje, czy 
warto wydawać – ja twierdzę, 
że inwestować – pieniądze na 
sport, to wasze sukcesy, szczę-
śliwe twarze, piękne emocje 
i takie chwile jak ta dzisiejsza 
pokazują, że absolutnie warto 
– dodał prezydent.    

Warto tym bardziej, że do po-
trójnej korony doszło w tym roku 
coś jeszcze. – Oprócz mistrzostw 
kraju, o których jest głośno, zdo-
byliśmy mistrzostwo Polski szkół 
gimnazjalnych, które teraz są już, 
można powiedzieć, podstawowy-
mi. Tak więc Szkoła Podstawowa 
nr 8 przez najbliższy rok będzie 
szczyciła się mianem mistrza 
Polski. Zdobyliśmy też coroczną 
nagrodę Szkolnych Ośrodków 
Siatkarskich, do których należy 
właśnie „ósemka”. Zostaliśmy 

uznani, jako Legionovia, klu-
bem roku – wylicza prezes LTS 
Konrad Ciejka. Trenerami roku 
wybrano natomiast Wojciecha 
Lalka w grupie juniorskiej i Dawi-
da Michora wśród kadetek. Krót-
ko mówiąc, Legionovii wyszedł 
siatkarski nokaut. – To pokazuje 
jak fajni są tam ludzie i jak dobrą 
pracę wykonują trenerzy. To, co 
najważniejsze, to fakt, że znajdu-
ją wśród młodych legionowianek 
takie, które chcą ciężko pracować 
i z bardzo wielu rzeczy są gotowe 
zrezygnować. A chyba nikogo 
nie trzeba przekonywać, że sport 
ćwiczy charakter, uczy wygrywa-
nia, przegrywania, rywalizacji, 
ale uczy też przede wszystkim 
współpracy. Czy te dziewczyny 
zrobią jakąś wielką sportową ka-
rierę, czy nie, to są setki dobrze 
ukształtowanych młodych miesz-
kańców Legionowa – uważa pre-
zydent Smogorzewski. 

Młodych i głodnych – oczywiście 
kolejnych sukcesów. Tylko co 
jeszcze można zdobyć, będąc 
potrójnym mistrzem Polski…? 
– Zawiesiliśmy sobie poprzecz-
kę bardzo wysoko, natomiast 
jest mała furtka, ponieważ od 
przyszłego sezonu wracają 
rozgrywki U-23. Więc teore-
tycznie jest co zdobywać. No 
a poza tym, nie zapominajmy, 

mamy seniorki. Nie chcieliby-
śmy już grywać w barażach 
o utrzymanie, tylko bić się o 
jak najwyższe lokaty w lidze 
– zapowiada prezes Ciejka. 

Podczas uroczystości w ra-
tuszu czempionki odebrały z 
rąk samorządowców drobne 
upominki. Plus jeden całkiem 
okazały, czyli dofinansowa-
nie wyjazdu na siatkarski 
turniej do Barcelony. W śro-
dę zaprezentowano także 
promocyjny film, z którym 
LTS Legionovia wejdzie w no-
wy sezon. Prawdopodobnie 
równie udany. Bo w klubie 

stworzono system, który co 
roku pozwala na sportowy 
optymizm. – Szkoleniow-
cy, fachowcy, trenerzy: od 

doświadczonego Wojciecha 
Lalka do „młodych wilków” 
– Dawida Michora i Pawła Ko-
wala, trener od przygotowa-
nia fizycznego Artur Zarzecki 
– to są czynniki, które zdecy-
dowały o tym, że to my, a nie 
inne drużyny, stawaliśmy na 
najwyższym podium. Inni po 
prostu mają pojedyncze ele-
menty z tej układanki, a my 
mamy całość, czego nikomu 
w Polsce na takim poziomie 
nie udało się zrobić – twierdzi 
Konrad Ciejka. Prędzej czy 
później zapewne się jednak 
uda. Kibice mogą tylko liczyć, 
że młode mistrzynie będą na 

to przygotowane. No i liczyć 
zdobywane przez nie punkty…

Waldek Siwczyński

Większość sezonu młode legionowskie siatkarki spędziły w sali treningowej. Tę 
widowiskową, w ratuszu, zaliczyły dopiero gdy dobiegł końca. Zaprosili je tam lokalni 
samorządowcy, by podziękować za najlepszy rok w historii klubu LTS Legionovia.

Widowiskowa dogrywka

Prezydent Legionowa
Roman Smogorzewski

Młodzi ludzie to 
przyszłość tego miasta. 
Od wielu lat staramy się 
finansować wszelkie 

przejawy aktywności 
młodego pokolenia. 

I te sportowe są 
w Legionowie 

najważniejsze.

Z wiatrem po srebro
Ogromny sukces młodego żeglarza z Legionowa Łukasza Machowskiego, ucznia Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej i zawodnika klubu MKS Dwójka Warszawa. Zajął 
on drugie miejsce w regatach Pucharu Europy – Kieler Woche w klasie laser radial.

Regaty odbywały się w dniach 16-19 czerw-
ca w Kilonii w Niemczech. W kategorii open w 
klasie Laser Radial, gdzie startował Łukasz Ma-
chowski, rywalizowało ze sobą aż 168 żeglarzy 
i jachtów. Drugie miejsce młodego legionowia-
nina nie było jedynym sukcesem reprezentan-
tów Polski w tych zawodach. W tej klasie i tej 
kategorii Polacy zajęli bowiem… całe podium. 
Pierwszy był Tytus Butowski z AZS AWFiS 
Gdańsk, który wygrał dwa wyścigi i tylko dwa 
razy zajął miejsca poza pierwszą ósemką. Drugi 
natomiast był Łukasz Machowski z MKS Dwój-
ka Warszawa, który do kolegi z reprezentacji 
stracił siedem punktów, a trzeci – Mikołaj Silny 
z SEJK Pogoń Szczecin. Jego strata do drugiej 
lokaty wyniosła już jednak aż 25 punktów.

Ze swojego udziału w regatach Kieler Wo-
che zadowolony może być też młodszy brat 
Łukasza, Przemysław Machowski – uczeń 
gimnazjum im M. Konopnickiej w Legiono-
wie. W tych samych regatach, w klasie Laser 
4,7, zajął on w stawce 109 zawodników 13 
miejsce i był pierwszym z Polaków.
 
Srebro zdobyte w trakcie zawodów w 
Kilonii to nie był jedyny sukces Łukasza 
Machowskiego. Zawodnik wygrał też kwa-
lifikacje krajowe do Mistrzostw Świata 
Juniorów World Sailing i w lipcu będzie 
reprezentował Polskę w USA. 

zig

Wicemistrz z 
Chotomowa
Mieszkaniec Chotomowa Marcin Rejniak – trener i zawodnik 
sekcji judo Legii Warszawa, został wicemistrzem Europy 
weteranów w judo. Srebrny krążek wywalczył w zawodach, 
które w połowie czerwca odbyły się w szkockim Glasgow.
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Treningi – start!
Piłkarze Legionovii KZB Legionowo rozpoczęli przygotowania do sezonu 2018/2019, który 
drużyna będzie rozgrywała w III lidze. Oprócz treningów, na lipiec i początek sierpnia 
zaplanowano także aż siedem sparingów. Tym samym klub uciął wszelkie plotki mówiące 
o tym, jakoby zespół miał wycofać się z rozgrywek.

„Klub sportowy Legionovia Le-
gionowo chciałby serdecznie 
poinformować i zarazem zde-
mentować pogłoski na temat 
wycofania się z rozgrywek 3 li-
gi. Dotarły do nas plotki, jakoby 
nasz klub miałby zrezygnować 
w następnym sezonie z wy-
stępów na czwartym szczeblu 
rozgrywkowym. Pragniemy po-
informować naszych przyszłych 
przeciwników oraz aktualnych 
spadkowiczów, że zespół od 25 
czerwca rusza z przygotowania-
mi do ligowych zmagań 3 ligi. 
Nie mamy w planach zrezy-
gnować z występów w tej klasie 
rozgrywkowej. Pozdrawiamy i 
do zobaczenia w następnym 
sezonie!” – taki komunikat po-
jawił na stronie Legionovii KZB 
Legionowo na Facebooku. 

Z pewnością trudno powie-
dzieć, w jakim składzie ze-
spół rozpocznie rozgrywki. 
Kilku dotychczasowym za-
wodnikom Legionovii wraz z 
końcem czerwca kończy się 
okres wypożyczenia. Wia-
domo też, że z klubem już 
pożegnał się jego kapitan 
Mikołaj Grzelak, który wró-
cił do swojego macierzyste-
go GKS Bełchatów. Wiemy 
również, że przygotowania 
zespół rozpocznie ze swoim 
dotychczasowym trenerem 
Bartoszem Tarachulskim. Kto 
jeszcze opuści Legionovię i kto ją 
przez nowym sezonem wzmoc-
ni, tego na razie nie wiadomo. 
 
Na lipiec i początek sierpnia 
drużyna ma już zaplanowa-

nych aż siedem sparingów. 
4 lipca Legionovia zagra z 
Górnikiem Łęczna, 7 z Peli-
kanem Łowicz, 11 z Pogonią 
Siedlce, 14 z Motorem Lu-
blin, 21 z Ursusem Warsza-
wa, 28 z Ruchem Wysockie 
Mazowieckie, a 1 sierpnia 
z Błonianką Błonie. Godziny me-
czów ani miejsca. gdzie się one 
odbędą, nie są jeszcze znane. 
 
Pierwszy mecz o stawkę 
Legionovia KZB Legionowo 
rozegra 8 sierpnia. W Pu-
charze Polski legionowianie 
zmierzą się ze Stalą Stalowa 
Wola. Rozgrywki ligowe ru-
szą natomiast w weekend 
11-12 sierpnia. 

Elph

To strzela młodość!

WYCIĄG   Z   OGŁOSZENIA
o przetargu ustnym nieograniczonym 

Prezydent Miasta Legionowo informuje,
że na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul.marsz. Józefa Piłsud-
skiego 41 – w Biurze Obsługi Klienta, na stronie internetowej miasta w Biuletynie 
Informacji Publicznej www.legionowo.pl w zakładce Przetargi – Nieruchomości, 
zostało podane do wiadomości publicznej ogłoszenie o organizowanym I przetargu 
ustnym nieograniczonym (licytacji) na sprzedaż działki gruntu położonej w Legio-
nowie przy ulicy Olszankowej
ozn. nr ew.19/9 o powierzchni 5275 m2 w obr. nr ew.69
Cena wywoławcza netto: 1 076 000 zł 
Wadium:   110 000 zł
Księga Wieczysta KW Nr WA1L/00071766/8.

Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT. Cena nieruchomości jest podana w 
kwocie netto. Ewentualny nabywca zobowiązany jest do zapłaty należnego podatku 
VAT w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawnych obowiązują-
cych w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
W takim przypadku ustalona przepisami prawa stawka podatku VAT wynosi 23 %  
i zostanie doliczona do ceny sprzedaży nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2018 roku o godz.10.00
w siedzibie Urzędu Miasta Legionowo ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, w sali kon-
ferencyjnej, I piętro.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu na rachu-
nek bankowy Urzędu Miasta Legionowo prowadzony przez Getin Noble Bank S.A. 
Nr 65 1560 0013 2380 6993 5000 0011 najpóźniej w dniu 17 września 2018 roku 
(data wpływu na konto).
Dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać w Urzę-
dzie Miasta Legionowo ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami pok. Nr 3.06, II piętro tel. 766-40-57 a w sprawie przeznaczenia 
terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta w Refera-
cie Planowania Przestrzennego pok.nr 3.07 tel. 766-40-60, w okresie od ukazania 
się ogłoszenia do dnia przetargu.

O ile „dorosły” zespół Legionovii KZB Legionowo zaliczył ostatnio bardzo kiepski 
sezon, gra młodych wychowanków klubu może napawać optymizmem. Po ciężkiej                                
i obfitującej w zacięte spotkania rywalizacji prowadzeni przez Tomasza Wawrzyniaka 
młodzi piłkarze z rocznika 2005 awansowali właśnie do I Ligi Wojewódzkiej

Kluczem do awansu był dwu-
mecz z KS Raszyn. Jego inau-
guracyjna, wyjazdowa odsłona 
należała do bardzo wyrówna-
nych, w pierwszej połowie ze 
wskazaniem na legionowian, 
którym udało się nawet zdobyć 
bramkę. W drugiej części gry do-
minowali z kolei gospodarze, za 
wszelką cenę pragnący zdobyć 
wyrównującego, a później zwy-
cięskiego gola. Na szczęście dla 
zawodników Legionovii, rywale 
pokonali ich bramkarza tylko raz.   
Remis w Raszynie stanowił dobry 
prognostyk przed rewanżem w 
Legionowie. Zgodnie z przewidy-
waniami, znów był on niezwykle 

zacięty. I chociaż w jego trakcie 
nie sypnęło bramkami, tę jedyną, 
najważniejszą, strzelili piłkarze 
z Parkowej. Zdobył ją Marcin 
Kania, czym zapewnił drużynie 
awans do I Ligi Wojewódzkiej.   

Dla trenera zwycięskiej eki-
py to dowód, że prowadzeni 
przez niego młodzi piłkarze 
zaliczyli kolejny etap futbolo-
wej edukacji. – Cieszymy się 
bardzo z tego sukcesu. Małymi 
kroczkami idziemy do przodu. 
Myślę, że chłopcy zasługiwali 
na ten awans. Pokazywali to za 
każdym razem swoim zaanga-
żowaniem i ciężką pracą na tre-

ningach. Każdy z nich dołożył 
swoją cegiełkę do tego sukcesu 
oraz był ważnym elementem 
tego zespołu. Bardzo im dzię-
kuje i gratuluję. Podziękowania 
należą się również kibicom – 
rodzicom, którzy dopingowali 
każdy mecz i byli naszym dzie-
wiątym zawodnikiem – mówi 
Tomasz Wawrzyniak. 

oprac. Aldo/MK

Losy licencji dla Klubu Piłki 
Ręcznej Legionowo na 
udział w rozgrywkach PGNiG 
Superligi w następnym 
sezonie ciągle się jeszcze 
ważą. Zarząd klub w 
staraniach o jej uzyskanie z 
całych sił wspiera Klub Kibica 
KPR Legionowo.

Na Facebooku utworzo-
no w tym celu specjalne 
wydarzenie: „Walczymy o 
Superligę w Legionowie”. 
– Tak jak nasi zawodni-
cy na boisku, nasz Klub 
Kibica nie poddaje się 
nigdy! Wspieramy KPR 
Legionowo SA w walce o 

licencję do gry w PGNiG 
Superl idze w sezonie 
2018/2019! Dołącz do 
nas! – apelują członkowie 
Klubu Kibica KPR Legiono-
wo. Bądźmy więc podczas 
tej akcji razem z nimi!

zig

Zastrzyk świeżej krwi

Kibicowskie wsparcie

Wiele dobrego dzieje się 
ostatnimi czasy w sportowej 
rodzinie LTS Legionovia – 
na parkiecie i nie tylko. Do 
mistrzowskiego poziomu 
siatkarek starają się też 
dorównać działacze i 
sympatycy klubu. A tych 
drugich, gotowych wspierać 
jego działalność, jest coraz 
więcej.

Kilka dni temu szefowie klu-
bu poinformowali o nawią-
zaniu współpracy z firmą 
Alab Laboratoria, jedną z 
największych w Polsce sieci 
laboratoriów diagnostycz-
nych. Dzięki niej zawodnicz-
ki LTS zostaną objęte pro-
fesjonalną opieką i monito-
ringiem, co pozwoli jeszcze 
lepiej zadbać o ich zdrowie. 

Przy okazji warto wspomnieć, 
że na fali ostatnich sukcesów 
władze klubu dopłynęły 21 
czerwca do Walnego Zebrania 
Sprawozdawczo-Wyborczego. 
Będąc w doskonałych, napędza-
nych zwycięstwami nastrojach, 
delegaci wybrali nowy Zarząd i 
Komisję Rewizyjną LTS Legiono-

via. Jego prezesem (po)został 
Konrad Ciejka, zaś wicepreze-
sami są Maciej Szewczyk oraz 
Janusz Żbikowski. Skarbnikiem 
klubu jest Andrzej Hodyr, a w 
skład kierownictwa LTS weszła 
jeszcze Magdalena Kwilecka.

Aldo
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Wydarzenia
kalendarz

PLAŻA JABŁONNA Wake Family Trzciany, 
29.06, godz. 18.00
Radny Adam Krzyżanowski i Waldemar 
Kozicz zapraszają na „Wianki 2018”. W 
programie między innymi puszczanie 
wianków, dmuchańce i animatorzy dla 
dzieci, zabawy przy muzyce, pokazy wodne, 
wspólne śpiewy i grill.
    

JABŁONNA Zespół Pałacowo-Parkowy PAN, 
30.06, godz. 9.00
Kolejna edycja biegu rekreacyjnego Parkrun 
w Jabłonnie.

LEGIONOWO Arena Legionowo, 30.06,        
godz. 10.00
Pow ia towa  Ins ty tuc j a  Ku l t u ry  w 
Legionowie zaprasza na kolejny Rajd 
Rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz”. Tym 
razem jego uczestnicy pojadą „szlakiem 
dawnych pocztówek”. Start i meta pod 
Areną Legionowo. Zapisy: osobiście w 
siedzibie PIK przy ul. Sowińskiego 15 w 
Legionowie lub mailowo pod adresem 
biuro@pik.legionowski.pl. 

KANIA NOWA 30.06, od godz. 17.30
Sołectwo Kania Nowa i sołectwo Cypel 
zapraszają na „Wianki nad Bugiem”. Godz. 
17.30 – 18.00 zgłaszanie wianków do 
konkursu „Wianek Nocy Świętojańskiej”. 
Godz. 18.00 – 24.00 rozstrzygnięcie 
konkursu i wręczenie nagród, puszczanie 
wianków i rejs gondolą, zabawy i animacje 
dla dzieci, występ kabaretu Polefka oraz 
zabawa taneczna z DJ.

LEGIONOWO Park Zdrowia, 30.06, 
godz. 18.00 - 22.00
Druga potańcówka w Parku Zdrowia. 
W przypadku deszczu impreza zostanie 
przeniesiona do Areny Legionowo.

SEROCK miejski rynek, 1.07, godz. 9.00 - 14.00
Kolejny „Kiermasz rzeczy używanych”. 
Sprzedawać można między innymi ubrania, 
książki, zabawki itp.

Festyn rekordowo dobroczynny

W zeszły piątek (22 czerwca) na terenie 
Żłobka Miejskiego „Motylkowy Świat” 
odbył się festyn rodzinny. Wydarzenie 
to miało podwójny wymiar, świetnej 
zabawie przyświecał bowiem wyższy cel 
– zbiórka pieniędzy dla chorego chłopca, 
Oresta Bieronia.

Festyn rodzinny „Od 
niemowlaczka do 
przedszkolaczka” 
już na starcie cieszył 
się duża frekwencją. 
Uczestników przycią-
gnęły liczne atrakcje, 
takie jak licytacje, 
konkursy, kawiarenki, 
wspólne grillowanie i 
zabawy dla najmłod-

szych. Wszystko to 
zorganizowano nie tyl-
ko z myślą o rozrywce 
dla maluchów oraz 
ich rodziców. Dochód 
ze wspomnianych 
atrakcji postanowiono 
przekazać na rzecz 
Oresta Bieronia, cho-
rego chłopca z zespo-
łem Downa. Maluch był 

niegdyś podopiecznym 
żłobka „Motylkowy 
Świat”. – Z licytacji ob-
razów i innych przed-
miotów, konkursów, 
sklepiku, kawiarenki, 
w której było ciasto 
pieczone przez kocha-
ne mamy, oraz innych 
atrakcji zebraliśmy 
kwotę 10.087,19 zło-

tych, 1 funt oraz 4 eu-
ro. Pieniądze zostały 
przekazane na konto 
Fundacji Stowarzysze-
nia Rodzin i Opiekunów 
Osób z Zespołem Do-
wna „Bardziej Kocha-
ni” na rzecz Oresta 
Bieronia – informuje 
dyrektor żłobka Bar-
bara Mierzejewska.

Warto zaznaczyć, że 
wspomniana kwo-
ta jest najwyższą, 
jaką żłobek zebrał 
dotychczas w trak-
cie tego typu wy-
darzeń. Obserwując 
ten festyn, trudno 
było oprzeć się wra-
żeniu, że legionowia-
nie potrafią świetnie 

zorganizować się w 
szczytnym celu. Nic 
dziwnego, że padł 
kwotowy rekord. 
Miejmy nadzieję, że 
niebawem „Motylko-
wy świat” przygotuje 
kolejną taką okazję 
do zabawy i pomocy.

KejT

Statuetki
ku pamięci

Jeden przez długie lata tworzył historię Legionowa, 
drugi od lat ją utrwala. W środę (27 czerwca), podczas 
ostatniej przed samorządowymi wakacjami sesji 
rady miasta, Wacław Jóźwiak oraz Erazm Domański 
otrzymali tytuły oraz statuetki „Zasłużony dla 
Miasta Legionowo” im. gen. Bolesława Roi. Jeszcze 
raz potwierdziło się, że historia nie tylko lubi się 
powtarzać, lecz także nagradzać.

Mimo zaawansowanego 
wieku Wacław Jóźwiak sam 
dziarskim krokiem udał się w 
stronę mównicy, gdzie czekali 
już na niego m.in. prezydent 
Legionowa oraz wnioskodaw-
cy przyznania kombatantowi 
zaszczytnego tytułu. A chwilę 
później donośnym głosem za 
niego podziękował. Bardziej 
wdzięczni powinni być mu 
jednak mieszkańcy miasta, 
bo w swym 98-letnim życiu 
naprawdę wiele dla niego 
zrobił. Jak przypominał pre-
zydent Smogorzewski, pan 
Wacław, konspiracyjny pseu-
donim „Jeż”, właściwie od po-
czątku II wojny światowej ak-
tywnie walczył z okupantem. 
Z kolei po jej zakończeniu nie 
godził się polityczną rzeczy-
wistością wczesnego PRL-u, 
za co ówczesne władze go 
zastraszały, szykanowały, a 
nawet represjonowały. Na 
przekór rzucanym przez los 
kłodom, Wacław Jóźwiak zdo-
łał z żoną wychować czwórkę 
dzieci, a u wielu legionowian 
zapracować na uznanie z 

powodu swej działalności 
zawodowej i społecznej. 

Erazm Domański, drugi z 
„Zasłużonych dla Miasta Le-
gionowo”, nie musiał na swoje 
szczęście walczyć o ów tytuł z 
bronią w ręku. Inna sprawa, że 
jako zawodowy żołnierz (i to w 
stopniu podpułkownika) w ten 
czy inny sposób miewał z nią 
do czynienia... Ale dla miej-
skiej społeczności zasłużył się 
przede wszystkim wieloletnią, 
skrupulatną dbałością o pielę-
gnowanie lokalnej przeszłości. 
Jako pracownik Muzeum Hi-
storycznego i współzałożyciel 
„Rocznika Legionowskiego” 
nie ustaje w „odkurzaniu” i 
popularyzowaniu wiedzy na 
temat dziejów miasta oraz 
powiatu, ze szczególnym 
uwzględnieniem wątków do-
tyczących stacjonujących na 
tym terenie jednostek Wojska 
Polskiego. I jak zapowiedział, 
z jeszcze większym zapałem 
robić to będzie nadal. 

Wonder

Wianki na plaży
Zgodnie z wieloletnią lokalną tradycją, w Noc 
Świętojańską na miejskiej plaży zorganizowano serockie 
„Wianki”. Wydarzenie to połączyło stary słowiański 
zwyczaj z całkiem współczesną imprezą plenerową.

Jak co roku serockim „Wian-
kom” towarzyszył konkurs 
plastyczny na najładniejszy 
„Wianek Nocy Świętojańskiej”. 
Do ich stworzenia wykorzysta-
no świeże kwiaty i zioła oraz 
drobne dekoracje. Następnie 
wszystkie wianki – tak te zwy-

cięskie, jak i te, które znalazły 
się tuż za podium – zgodnie z 
prastarą sobótkową tradycją 
zostały puszczone na wodę.
 
Imprezie przez cały czas towa-
rzyszyły występy artystyczne. 
Można było między innymi 

obejrzeć i posłuchać dzieci oraz 
młodzieży z Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Serocku: ze-
społu „Alexia”, Kantyczek, In 
Canto i dziecięcej grupy jazzo-
wo-baletowej. Zaprezentowała 
się też grupa SMS Skubianka. 
Uczestnicy serockich wianków 
mieli również okazję obejrzeć 
pokaz miecza japońskiego w 
wykonaniu Mirosława Bujko – 
pisarza i muzykologa. 

Główną muzyczną atrakcją 
imprezy był koncert zespołu 

szantowego Stara Kuźnia. 
Grupa wykonuje zarówno 
klasyczne żeglarskie pieśni, 
jak i utwory autorskie. Mu-
zycy  zaprezentowali wiele 
szantowych hitów, wśród nich 
„Historie starego sternika, 
co nie używał grzebyka” czy 
„Pożegnanie z Liverpoolem”. 
Tegoroczne serockie „Wian-
ki” zakończyły się wspólnym 
ogniskiem, przy którym pie-
czono ziemniaki i kiełbaski. 

Zig


