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Tydzień
na sygnale

Nieszczęścia chodzą parami
Kryminalni z Legionowa na-
mierzyli i dopadli ścigane od 
dawna małżeństwo. 45-let-
ni Piotr P. został zatrzyma-
ny, a jego żonie wręczono 
wezwanie do prokuratury. 

Kryminalni z legionowskiej 
komendy od pięciu miesięcy 
poszukiwali 45-latka, który 
ukrywał się i unikał kontaktu 
z policją. – Policjanci prowa-
dzili poszukiwania i analizowali 
uzyskiwane na temat poszuki-
wanego informacje. Mężczyzna 
był karany sądownie, m.in za 
przestępstwo przeciwko życiu 
i zdrowiu, jazdę pojazdem w 
stanie nietrzeźwości, kradzież 
i oszustwo, i nie stawiał się do 
aresztu, aby odbyć karę. Legio-
nowski sąd wydał za nim cztery 
listy gończe oraz dwa nakazy 
doprowadzenia do aresztu – 
tłumaczy rzecznik Komendy 
Powiatowej Policji w Legiono-
wie kom. Jarosław Florczak.  

Wreszcie w niedzielę (1 lip-
ca) na jednej z ulic Legio-
nowa kryminalni zatrzymali 
45-latka. Piotr P. szedł ulicą 
wraz z żoną i nie spodzie-
wał się działań policji. Jak 
in fo rmu je  kom.  F l o r -
czak ,  w trakcie interwencji 
funkcjonariusze potwierdzili 
także, że żona zatrzymane-
go mężczyzny również była 
poszukiwana, ale w celu 
ustalenia jej miejsca poby-
tu. – Te poszukiwania zleciła 
Prokuratura Rejonowa War-
szawa Praga-Północ. Kobieta 
złożyła policjantom oświad-
czenie o aktualnym miejscu 
zamieszkania i odebrała od 
nich wezwanie do stawien-
nictwa w prokuraturze – mówi 
rzecznik legionowskiej policji.

Piotr P. trafił już za kratki. 
W więzieniu spędzi trzy 
najbliższe lata.

KG

Dla tego klienta to nie były udane 
zakupy. Kiedy pijany przyjechał 
samochodem do sklepu, zauwa-
żył to inny z kupujących i postano-
wił zawiadomić policję. 42-letni pi-
jany kierowca został zatrzymany. 
Teraz grozi mu do 2 lat więzienia.

W środę (27 czerwca) tuż przed 
południem policjanci z Serocka 
otrzymali zgłoszenie od męż-
czyzny, który przy jednym ze 
sklepów w Borowej Górze ujął 
nietrzeźwego kierowcę. – Pa-
trolowcy z Serocka po przy-
jeździe na miejsce zdarzenia 
ustalili, że zgłaszający robił 
zakupy w jednym ze sklepów. 
W pewnym momencie zauwa-
żył, jak pod marketem zapar-
kowała „renówka”. Jej kierowca 
wszedł do tego samego sklepu, 
kupił alkohol i próbował odje-
chać samochodem. Jednak 
zgłaszający podejrzewał, że 
mężczyzna jest nietrzeźwy i 

uniemożliwił mu dalszą jazdę 
oraz powiadomił policję – rela-
cjonuje rzecznik legionowskiej 
policji kom. Jarosław Florczak. 

Policjanci wyczuli od ujęte-
go 42-letniego Arkadiusza 
T. alkohol. Badanie alkoma-
tem potwierdziło podejrzenia 
funkcjonariuszy. Wedle wska-
zań urządzenia w organizmie 
mężczyzny krążyło 2,5 promila 
alkoholu. Został on zatrzyma-
ny jako podejrzany o prowa-
dzenie pojazdu w stanie nie-
trzeźwości. – Po niezbędnych 
czynnościach procesowych 
Arkadiusz T. został zwolniony 
pod opiekę trzeźwych opieku-
nów. Niebawem w Komisaria-
cie Policji w Serocku usłyszy 
zarzut popełnienia przestęp-
stwa. Grozi mu do dwóch lat 
pozbawienia wolności – pod-
sumowuje kom. Florczak.

KG

Nie dojechał do kasy

Prewencja na mokro

Kąpieliska i jeziora są w trakcie wakacji jednymi z 
najczęściej wybieranych miejsc do relaksu i zabawy. 
Jednak nierzadko wypoczynek nad wodą kończy się 
tragicznie. W miesiącach wakacyjnych wzrasta liczba 
utonięć, w związku z tym służby po raz kolejny rozpoczęły 
akcję informacyjną „Kręci mnie bezpieczeństwo nad 
wodą”.  Ponadto przy akwenach pojawią się patrole 
policjantów, a także strażacy. 
Funkcjonariusze jak co roku 
będą pełnić służbę na wodzie. 
W miejscach, gdzie kąpiel mo-
że być niebezpieczna, pojawiać 
się będą też strażacy. Zarówno 
Państwowa Straż Pożarna, jak i 
policja przewidują wzmocnienie 
obsady jednostek w miejscowo-
ściach turystycznych. Ponadto 
do miejsc wypoczynku na prak-

tyki zawodowe skierowani zo-
staną słuchacze szkół pożarni-
czych. Jak informuje Komenda 
Stołeczna Policji, do działań go-
towych jest 127 specjalistycz-
nych grup wodno-nurkowych. 
W tym roku po raz kolejny wy-
startowała także akcja informa-
cyjna „Kręci mnie bezpieczeń-
stwo nad wodą”. Jej głównym 

celem jest zapewnienie bez-
piecznego wypoczynku osobom 
przebywającym w wodzie lub 
nad wodą i ograniczenie przy-
padków tonięć i utonięć osób – 
zarówno dzieci, młodzieży, jak i 
dorosłych. Akcja  będzie realizo-
wana  do września w miejscach 
letniego wypoczynku dzieci i 
młodzieży (kolonie, obozy itp.), 
a także na piknikach, festynach 
i spotkaniach plenerowych. –  
Policyjne statystyki pokazują, 
że w ciągu ostatnich trzech lat 
w Polsce utonęły 1524 osoby 
(2015 r. – 571, 2016 r. – 504, 
2017 r. – 449). W tym samym 
czasie łącznie odnotowano 
1593 wypadki tonięć. Najczę-

ściej do tragicznych sytuacji 
nad wodą dochodziło z powodu 
kąpieli w niestrzeżonym albo 
zabronionym miejscu i nie-
ostrożności w czasie łowienia 
ryb. Osoby odpoczywające nad 
wodą wielokrotnie przeceniają 
swoje umiejętności, ale także 
nie mają dostatecznej wiedzy 
o możliwych zagrożeniach i ba-
gatelizują je – informuje KSP. 
Warto wspomnieć, że w ramach 
kampanii policja ogłosiła rów-
nież konkurs filmowy „FILMO-
WY przeWODNIK”, promujący 
bezpieczne przebywanie w wo-
dzie lub nad wodą oraz zdrowy i 
aktywny tryb życia. W konkur-
sie mogą wziąć udział zespoły 
pod opieką dorosłego opiekuna 
liczące do 3 osób w wieku do 18 
lat. Prace konkursowe można 
przesyłać do 7 września 2018 
r., na adres Biura Prewencji Ko-
mendy Głównej Policji. Szcze-
góły dotyczące konkursu, a także 
całej kampanii „Kręci mnie bez-
pieczeństwo nad wodą”, w tym 
wspomniane wcześniej informa-
tory, naklejki i plakaty, są dostęp-
ne na specjalnie przygotowanej 
stronie. Policjanci zachęcają rów-
nież do korzystania podczas wa-
kacji z Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa, gdzie można 
wskazywać dzikie kąpieliska. 

KSP/KG

Policjanci – 
dilerzy 2:0
Legionowscy policjanci zatrzymali kolejnego mężczyznę 
podejrzanego o handel narkotykami.  45-latek jest drugim 
dilerem, który w ciągu dwóch tygodni wpadł w ręce 
funkcjonariuszy. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia.
Pod koniec czerwca sąd w Le-
gionowie aresztował na trzy 
miesiące 34-latka podejrza-
nego o handel narkotykami. 
– Informowaliśmy wówczas, 
iż śledczy z legionowskiej ko-
mendy nie ustają w ściganiu 
przestępstw narkotykowych, 
aby osoby naruszające prawo 
o przeciwdziałaniu narkomanii 
nie czuły się bezkarne i ponosi-
ły odpowiedzialność karną – in-
formuje rzecznik legionowskiej 
policji kom. Jarosław Florczak. 
Jak się okazało, deklaracje po-
licjantów znalazły odzwiercie-
dlenie w rzeczywistości. 
Po tygodniu od wspomniane-
go zatrzymania o ich praw-
dziwości przekonał się kolejny 
podejrzany o przestępstwa 
narkotykowe. Tym razem 
legionowscy kryminalni na 
jednej ze stołecznych ulic za-

trzymali 45-latka podejrza-
nego o handel i posiadanie 
narkotyków. – Mężczyzna był 
całkowicie zaskoczony działa-
niami w Warszawie policjantów 
z Legionowa. W samochodzie 
zatrzymanego kryminalni zna-
leźli działkę marihuany. Pracu-
jąc nad sprawą, śledczy z legio-
nowskiej komendy i Prokura-
tury Rejonowej w Legionowie 
zebrali materiał dowodowy, 
który pozwolił na przedstawie-
nie zatrzymanemu zarzutów 
posiadania środków odurzają-
cych oraz handlu amfetaminą 
– relacjonuje komisarz Flor-
czak. Wobec 45-klatka zasto-
sowano środek zapobiegawczy 
w postaci dwumiesięcznego 
aresztu. Mężczyźnie grozi do 
10 lat więzienia. 

KG

Będzie Miał Wyrok
Kolejny pijany kierowca wpadł w ręce policjantów. 
Tym razem jazda na „podwójnym gazie” zakończyła 
się na słupie energetycznym stojącym przy jednym 
z legionowskich skrzyżowań. Do ujęcia 22-latka 
prowadzącego BMW przyczynili się świadkowe 
zdarzenia. Teraz sprawcy kolizji grozi do 2 lat więzienia.

W czwartek (28 czerwca), 
kilkanaście minut po godzinie 
21.00, BMW uderzyło w płot 
oraz słup energetyczny na 
posesji przy jednym ze skrzy-
żowań w Legionowie. – Samo-
chodem kierował młody męż-
czyzna, który usiłował oddalić 
się z miejsca zdarzania. Został 
jednak ujęty przez dwóch 
świadków niebezpiecznej jaz-
dy, którzy zorientowali się, że 
kierowca BMW był nietrzeźwy i 
nie pozwolili mu odejść do cza-
su przyjazdu policji. Po otrzy-
maniu informacji o zdarze-
niu dyżurny legionowskiej 
komendy natychmiast wy-
słał patrol pod wskazany 
adres. Na miejsce dotarli 
stołeczni wywiadowcy, któ-
rzy tej nocy wspomagali le-
gionowskich policjantów w 
utrzymaniu bezpieczeństwa 
w Legionowie – relacjonuje 
rzecznik legionowskiej poli-
cji kom. Jarosław Florczak.

Jak ustalili funkcjonariusze, 
kierujący BMW to 22-letni Woj-
ciech W. Mężczyzna nie odniósł 
żadnych obrażeń. Policjanci 
przystąpili więc do standardo-
wych czynności i zbadali stan 
trzeźwości kierowcy. Okazało 
się, że przypuszczenia świad-
ków zdarzenia były słuszne – 
mężczyzna miał blisko 2 promi-
le w wydychanym powietrzu. – 
Policjanci zatrzymali Wojciecha 
W. i odebrali mu prawo jazdy. 
Na miejscu zdarzenia pozostali 
policjanci z legionowskiej dro-
gówki, którzy procesowo za-
bezpieczyli teren. Zatrzymany 
22-latek trafił do aresztu w le-
gionowskiej komendzie – pod-
sumowuje kom Florczak. Śled-
czy z dochodzeniówki analizują 
teraz wszystkie okoliczności 
zdarzenia. Wojciechowi W. 
za prowadzenie samochodu 
w stanie nietrzeźwości grozi 
do 2 lat więzienia.

KG

Nocne wołanie o pomoc 
We wtorek (3 lipca), chwilę 
po godzinie pierwszej w no-
cy sąsiedzi z bloku przy ulicy 
Sobieskiego 8 w Legionowie 
usłyszeli przeraźliwe woła-
nie o pomoc. Dobiegało ono 
z mieszkania na siódmym 
piętrze. Wiedząc, że samot-
nie mieszka tam starsza ko-
bieta, natychmiast wezwali 
na miejsce policję.

Ponieważ drzwi do mieszka-
nia były zamknięte, a jego lo-
katorka nie była w stanie ich 
otworzyć, policjanci poprosili 
o pomoc straż pożarną. Po 
chwili pod blok przyjechały za-
stępy z JRG Legionowo wraz 
z podnośnikiem. Zaplanowa-
no rozstawienie podnośnika i 

próbę wejścia przez uchylone 
okno. Jednak w związku z cią-
głym nawoływaniem o pomoc 
dobiegającym z mieszkania, 
postanowiono nie czekać na 
rozstawienie podnośni-
ka i przy pomocy wyważarki i 
podręcznego sprzętu burzące-
go wyważyć drzwi do mieszka-
nia. W międzyczasie na miej-
sce przyjechał również zespół 
ratownictwa medycznego. 
 
Jak się okazało, starsza 
kobieta upadła w swoim 
mieszkaniu i nie była się już 
w stanie podnieść. Poszko-
dowana trafiła do jednego z 
warszawskich szpitali.  

MK/zig
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Gorąco zrobiło się już przy dysku-
sji nad zatwierdzeniem sprawoz-
dania finansowego gminy. Inna 
sprawa, że jej inicjator ten punkt 
porządku obrad zamienił na kry-
tykę miejskiej polityki inwestycyj-
nej. I mieszając ja z błotem, 
zmieszał też z… Piaskami. 

Piaskami po oczach

– Takim oczkiem w głowie i jakby 
solą w oku mieszkańców osiedla 
Piaski jest zakończona w ubie-
głym roku inwestycja w postaci 
budowy bloku na osiedlu Piaski 
za 9 mln zł. Inwestycja, która 
tak naprawdę wzbudza nadal 
wiele negatywnych emocji. (…) 
Potrzebny jest budżet partycypa-
cyjny i zrównoważony rozwój. Bo 
w ten sposób to osiedle Piaski w 
2017 roku miało częściowo wyre-
montowaną ulicę Buka i załatane 
kilka dziur – zdradzając patent na 
piaskowe szczęście, narzekał rad-
ny Mirosław Grabowski. W kwestii 
inwestycji tudzież rzeczonej nie-
ruchomości adresat tych gorzkich 
słów był zgoła innego zdania. – Bo 
a) budynek jest ładny, b) 60 le-
gionowskich dzieci, także z osie-
dla Piaski, znalazło tam miejsce 
swojej wczesnej edukacji, c) 
to głównie mieszkańcy osiedla 
Piaski leczeni są nie w blasza-
nym baraku, tylko w godnych 
warunkach, d) to mieszkańcy 
osiedla Piaski otrzymali bezpłat-
nie pomieszczenie, gdzie mogą 
się spotykać i integrować. I nie 
fragment, ale cała ulica Buka 
została wyremontowana – wy-
liczał Roman Smogorzewski. 

Jak zapewnił prezydent, za jego 
kadencji ratusz od początku pro-
wadzi politykę zrównoważonego 

rozwoju. I właśnie dlatego trak-
tuje miasto jako całość, nie zaś 
zlepek konkurujących ze sobą 
dzielnic. – Realizujemy inwestycje 
tam, gdzie nie ma takich podsta-
wowych rzeczy jak kanalizacja, 
wodociąg, czy utwardzona droga. 
Właśnie dlatego, aby ten rozwój 
był zrównoważony. Żałuję bar-
dzo, że nie zauważył pan, że dla 
mieszkańców osiedla Piaski i dla 
ich dzieci, z pieniędzy miejskich, 
budujemy największą tamto- i 
tegoroczną inwestycję, jaką 
jest basen. Szkoda, że nie wy-
mienił też pan inwestycji w in-
frastrukturę, które realizuje tam 
spółka miejska (PWK „Legio-
nowo” – przyp. red.) w postaci 
remontów sieci wodociągowej. 
To też są setki tysięcy złotych. 
W latach ubiegłych tą całą in-
frastrukturę gmina od wojska, 
w stanie nieraz strasznym, 
przejmowała i modernizowała.   

Szef ratusza wspomniał także o 
wyremontowanych przez spółkę 
KZB przedszkolach oraz dobrej 
współpracy z „mundurowymi” 
wspólnotami mieszkaniowymi. 
Przypisywanych mu zaniedbań 
nie zostawił jednak bez komen-
tarza. – Dopóki będę prezyden-
tem, nie będę godził się na to, 
żeby przepłacać za inwestycje 
tylko dlatego, że są na jakimś 
osiedlu. Przez te 16 lat realizowa-
nia budżetów miasta Legionowo 
zawsze przyświecała mi troska 
o finanse publiczne. I nigdy nie 
ulegałem presji najgłośniej krzy-
czących radnych, tylko zawsze 
starałem się znajdować kom-
promis i najlepsze rozwiązania. Z 
większością z państwa radnych 
przez te 16 lat to się udawało. 
Szkoda, że nie ze wszystkimi.  

Liczby nie kłamią

Kilka minut później wątek osie-
dla Piaski został wyczerpany, a 
posiadacze mandatów zajęli się 
zasadniczą tego dnia sprawą. 
Debatę nad udzieleniem abso-
lutorium zainicjowali zwolennicy 
działań prezydenta. I obszernie 
uzasadnili, dlaczego są za. – W 
planie budżetowym przewidziano 
38 inwestycji, tymczasem zostało 
zrealizowanych 60 inwestycji po-
kazujących skalę rozwoju miasta. 
Warte podkreślenia jest to, że bu-
dżet, jak i wydatki – w szczegól-
ności te na inwestycje, osiągnęły 
poziom duży wyższy od zakła-
danego – zauważyła Anna Ła-
niewska, szefowa Porozumienia 
Prezydenckiego, podkreślając też 
w stanowisku klubu minimalne, 
niespełna jednoprocen-
towe zadłużenie miasta. 

To, co dla jednych stanowiło zale-
tę, inni budżetowi wytknęli. – Te 
dochody były, proszę państwa, 
niedoszacowane w wysokości 23 
mln zł. To jest olbrzymia kwota. 
(…) I to wydaje mi się, że zostało 
zrobione z premedytacją, a tylko 
i wyłącznie po to, żeby w sposób 
możliwie gładki później ten bu-
dżet zmieniać i modelować pod 
swoim kątem – stwierdził nieza-
leżny radny Leszek Smuniewski. 
Chwilę później doczekał się odpo-
wiedzi. – Ja pamiętam takie głosy, 
jak budżet w niektórych latach był 
„rozbuchany”, zarzucano że to 
budżet wyborczy i niebezpiecz-
ny. A kiedy jest bezpieczny, to 
jest „asekuracyjny”. Jak obser-
wuję naszą rzeczywistość (…), to 
myślę, że przyszły takie czasy, że 
trzeba bezpiecznie przeprowa-
dzać nasze miasto przez okres 
bardzo dynamicznych zmian – ri-
postował Roman Smogorzewski. 

Murem, lecz nie za Arturem

Oby tylko zmian mniej dynamicz-
nych od sporu, jaki rozgorzał póź-

niej na sali obrad. Sprokurował 
go jeszcze do niedawna stronnik 
prezydenta, a obecnie przewod-
niczący dopiero co sformowane-
go klubu radnych. Już na wstępie 
zadeklarował, że on i jego ludzie 
absolutorium nie poprą. – Mam 
również świadomość, szanowni 
państwo, że jako nowy klub, który 
powstał niedawno, jak byśmy nie 
zagłosowali, to różne osoby będą 
mówiły, że układ, jak byśmy się 
wstrzymali – że ciche poparcie, 
jak byśmy udzielili absolutorium, 
to że kolejne ugrupowanie wspie-
rające pana prezydenta. Mamy 
tego świadomość, że i tak będą 
pisać, będą krytykować, a właści-
wie atakować – mówił Artur Żu-
chowski z klubu My Mieszkańcy. 
Mimo to mężny lider tego liczą-
cego czworo członków ciała od-
czytał obszerną listę rzekomych 
grzechów prezydenta. Przy 
okazji 

obe-
rwali też 
inni radni 
oraz instytucje 
realizujące inicjatywy 
lokalne. 

Nic dziwnego, że po takim ude-
rzeniu w stół odezwały się noży-
ce. – Ja się z prezydentem w wielu 
rzeczach nie zgadzam, prezydent 
może to poświadczyć. Niejedno-
krotnie punkt widzenia na tą sa-
mą sprawę mamy zupełnie inny. 
Ale nie zgodzę się tu z radnym. 
Tak uczepił się tego Bukowca, 
a zostało tam zrealizowanych 
tyle rzeczy. Jednak można tam 
coś zrobić. I chciałbym panu rad-
nemu powiedzieć, że my nie pra-
cujemy dla określonej ulicy, żeby 
tam zrobić jakąś inwestycje, tylko 
pracujemy dla wszystkich miesz-
kańców – powiedział Janusz 
Klejment, przewodniczący Rady 
Miasta Legionowo. Odrzucając 
wrzucony do swego ogródka ka-
myk zareagowała też wiceprezes 
SMLW. – Pan Artur wywołał tutaj 
spółdzielnię mieszkaniową. Oczy-
wiście, na jej terenie powstało 

bardzo dużo inicjatyw lokalnych, 
ale ja sobie nie przypominam, że-
by pan Artur przyszedł z jakim-
kolwiek wnioskiem i poprosił o 
pomoc, tak jak przychodziła pani 
Małgosia, czy Ania, czy wielu in-
nych radnych – odrzekła Agniesz-
ka Borkowska. – Nie zgodzę się z 
tym, że spółdzielnia nie robi nic. 
Spółdzielnia robi tak naprawdę 
80 proc. rzeczy, które działają, 
jeżeli chodzi o tereny spółdzielni. 
A ta współpraca układa się bardzo 
dobrze – poparł ją Adam Aksamit 
(PP). A Małgorzata Luzak skwito-
wała: – Ja uważam, że te inicjaty-
wy to bardzo dobry pomysł, tylko 
trzeba się naprawdę napracować, 
żeby to doprowadzić do końca.  

Odnosząc się do zarzutów eks 
sojusznika, prezydent piętnował 
inny aspekt jego mowy. – Panie 
przewodniczący komisji budżetu, 

wstyd! Wstyd, że nie ma pan 
elementarnej 

wiedzy 
do-

t y -
czącej tego, w 

jakim punkcie obrad dzisiaj 
jesteśmy. Bo dzisiaj jesteśmy 
przy absolutorium, a czymże 
innym jest absolutorium, jak nie 
skwitowaniem wykonania budże-
tu. A pan całą swoją tyradę oparł 
o to, że pana wnioski nie zostały 
wprowadzone do budżetu – za-
uważył Smogorzewski. Po czym 
kontynuował już w ostrzejszym 
tonie. – Oczywiście każdy ma pra-
wo do swojej oceny i oczywiście 
każdy ma prawo tą ocenę zmie-
nić: 12 albo 16 lat świetnie oceniał 
i nagle źle ocenia. Ja rozumiem, że 
jak się taktycznie gdzieś przegru-
powuje, to nagle punkt widzenia 
zależy od punktu siedzenia. Ale 
umówmy się, udawanie dziewi-
cy, jak się wcześniej 16 lat czy 12 
lat coś robiło – i to nie bez przy-
jemności i nie bez korzyści, także 
osobistych – jest po prostu słabe.  

Przy okazji Roman Smogorzew-
ski zaapelował do członków klubu 
My Mieszkańcy o uczciwe, a nie 

upolitycznione przyjrzenie się 
budżetowi. I odniósł zamierzo-
ny efekt. – Inicjatyw lokalnych 
całe mnóstwo, były moderni-
zowane place zabaw, remont 
ulicy Husarskiej od ronda do 
Sobieskiego (…) Tak że życzy-
łabym sobie, aby współpraca 
przebiegała tak jak dotychczas 
– przyznała Danuta Ulkie. Kie-
dy wreszcie doszło do głosowa-
nia, za owymi słowami poszedł 
mandat radnej z osiedla Sobie-
skiego. Tym samym przeciwko 
udzieleniu absolutorium było sze-
ściu, poparło je zaś 17 radnych. 

Co komu PiSane 

Beneficjent werdyktu daleki 
był od zaskoczenia, i wynikami 
absolutoryjnego starcia, i nagłą 
woltą dawnego alianta. – Nie 
jestem dzieckiem, mam pełną 
świadomość, że za cztery mie-
siące są wybory. Wyczuwalna 
jest presja PiS-u na Legionowo 
i na moją osobę: pan minister 
przywozi kandydata, popiera go, 
a w rządowej telewizji pojawia się 
reportaż o kandydacie. Niektórzy 
myślą, że moja pozycja jest za-
grożona, dlatego gdzieś tam się 
przed wyborami przegrupowują. 
Rozumiem to, tyle że dzisiaj byli-
śmy w takim punkcie, który jest 
dosyć merytoryczny i nie powinien 
być polityczny. A stał się taki w 
związku z nadchodzącymi wybo-
rami – komentuje Smogorzewski. 

Tymczasem chodziło tylko o to, 
czy budżet został wykonany 
dobrze, czy tak sobie. – A tutaj 
wszystkie opinie: i Regionalnej 
Izby Obrachunkowej, i komisji 
rady miasta, i nagrody, które do-
stajemy – właśnie za 2017 rok, 
świadczą o tym, że nie dość, że 
budżet został wykonany bardzo 
dobrze, to był lepszy, niż ten 
pierwotnie uchwalony. Dochody 
zaś były większe, bo udało się 
pozyskać środki zewnętrzne.   

A przy okazji być może wdzięcz-
ność wielu mieszkańców Legio-
nowa. Zwłaszcza tych, którzy 
od politycznych przetasowań 
wolą inwestycyjne konkrety.  

Waldek Siwczyński

Serdecznie zapraszamy na dyżur radnego
w dniu 23 lipca 2018 r.

Urząd Miasta, pokój 4.02, III piętro

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

Absolutorium
pod napięciem

W trakcie czerwcowej sesji legionowscy samorządowcy zajęli 
się głównie oceną realizacji ubiegłorocznego budżetu. Mówiąc 
językiem show biznesu, był to gwóźdź programu. Programu,        
w którym gwoździ, a właściwie szpilek, wbijano sobie tego dnia 
mnóstwo. Momentami mogło niektórych zaboleć.

Serdecznie zapraszamy na dyżur radnego
w dniu 16 lipca 2018 r. 

Urząd Miasta, pokój 4.02, III piętro

Marcin Smogorzewski 
w godzinach od 15:00 do 16:30

 Agata Zaklika
w godzinach od 16:30 do 18:00
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Sąsiedzka pomoc
W pierwszą niedzielę lipca w 
Nowych Pieścirogach (gm. Nasielsk) 
doszło do pożaru, w wyniku którego 
doszczętnie spłonął budynek 
komunalny. Trzynaście osób straciło 
nie tylko dach nad głową, ale i cały 
swój dobytek. Mieszkańcy Nasielska 
oraz strażacy organizują zbiórkę 
darów dla pogorzelców. My również 
możemy pomóc naszym sąsiadom.

Przede wszystkim potrzeba im artykułów pierwszej potrzeby: ubrań, w tym także 
bielizny, koców, ręczników, kosmetyków i żywności. Rozmiary ubrań i butów:
- dziewczynka 4 latka
- chłopczyk 6 lat
- trzy kobiety: rozmiar buta 39, rozmiar ubrań M
- kobieta: rozmiar buta 39-40, rozmiar ubrań M-L
- kobieta: rozmiar buta 39, rozmiar ubrań 164
- kobieta: rozmiar buta 39-40, rozmiar ubrań 36
- kobieta: rozmiar buta 40, rozmiar ubrań L
- mężczyzna: rozmiar buta 45, rozmiar ubrań XXL
- mężczyzna: rozmiar buta 45-46, rozmiar ubrań L-XL
- dwóch mężczyzn: rozmiar buta 43, rozmiar ubrań L-XL. 
Więcej informacji o sytuacji pogorzelców oraz na temat tego, gdzie jest prowadzona zbiórka, można 
uzyskać u dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Moniki Nojbert, pod numerem telefonu 
604 171 105. 

red.

Tuż przed wakacjami w sali konferencyjnej ratusza odbyła się kolejna z 
młodzieżowych debat organizowanych przez Powiatową Instytucję Kultury. 
Tym razem uczniowie legionowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
rozmawiali o polityce i politykach.

Co tam, panie, 
w polityce?
– To dziewiąta debata z na-
szego cyklu, a ponieważ spo-
tykamy się dwa razy do roku, 
to jak łatwo policzyć, jest to 
już piąty rok trwania całego 
przedsięwzięcia. To nas bar-
dzo cieszy, bo pokazuje, że 
ta formuła się sprawdziła i 
jest atrakcyjna zarówno dla 
uczniów, jak i dla nauczycieli, 
ale także dla nas jako orga-
nizatorów. W ich trakcie do-
wiadujemy się o bardzo wielu 
rzeczach i dużo się razem z 
młodzieżą uczymy. To jest też 
taka kuźnia młodych liderów – 
powiedziała Renata Sowińska, 
dyr. Powiatowej Instytucji Kul-
tury w Legionowie. Do tej pory 
młodzież dyskutowała m.in. o 
wolności, patriotyzmie, nie-
podległości, historii, samo-
rządzie i wielokulturowości. 
Wybór polityki jako kolejnego 
tematu młodzieżowej debaty 
to kolejna, chyba udana – co 
było w jej trakcie widać – pró-
ba skonfrontowania młodych 
legionowian z trudnym, ale 
ważnym tematem. – Naszą 
intencją jest to, żeby nie roz-
mawiać o bieżącej polityce, a 
zamiast tego podyskutować 
o pewnych mechanizmach, 
procesach, zjawiskach i może 
też o pożądanym kształcie po-
lityki, bo wydaje nam się, że 
to może mieć wpływ na nasze 
późniejsze wybory i na wybo-
ry młodzieży. I to jest ścieżka, 
którą chcemy iść, unikając ko-
mentarzy na temat bieżącej 
polityki – dodała Sowińska. 
 
Bo pewnie niejeden współ-
czesny polityk mocno by się 
zastanowił nad swoją dalszą 
karierą, gdyby dowiedział 
się, jakie są oczekiwania 
młodych Polaków wobec nich 
i jaki według nich ten ideal-
ny polityk powinien być. – U 
nas najczęściej pojawiała się 
taka opinia, że polityk powi-
nien być inteligentny i cha-
ryzmatyczny. Ludzie inteli-

gentni jednak często są in-
trowertykami, więc ta chary-
zma jest niezbędna do tego, 
abyśmy chcieli takiej osoby 
słuchać i wspierać jej poglą-
dy. Uznaliśmy również, że 
niezbędna jest stanowczość 
i konsekwencja w swoich 
wyborach, uczciwość, ela-
styczność oraz umiejętność 
strategicznego myślenia. 
Ważne jest bowiem to, aby 
nie składać obietnic, które są 
niemożliwe do spełnienia, al-
bo takich, które mogą mieć 
negatywny wpływ na przy-
kład na gospodarkę czy inne 
kwestie polityczne tudzież 

państwowe – powiedziała 
jedna z uczestniczek debaty 
Aleksandra Rasińska, uczen-
nica ZSO nr 2 w Legionowie.
Co zastanawiające, w obec-
nej polskiej klasie politycz-
nej młodzi legionowianie nie 
widzą nikogo, kto by takie 
cechy posiadał. – W Polsce 
póki co nie ma polityka, któ-
ry mógłby porwać nas, mło-
dych. Większość z nich jest 
bowiem myśleniem ciągle 
trochę w komunizmie, a my 
wyznajemy jednak zasady 
bardziej liberalne, zbliżone 
np. do polityki w USA. Myślę, 
że większość młodych zga-
dza się choćby z Barackiem 
Obamą i jego sposobem my-
ślenia, aczkolwiek też nie w 

stu procentach. W Polsce 
mamy ten problem, że jest 
ona krajem bardzo kato-
lickim i konserwatywnym, 
skupiającym się na tradycji 
i historii, a większość mło-
dych ludzi szuka siebie we 
wszystkich dziedzinach – 
dodała młoda uczestniczka 
debaty. I bardziej niż oglą-
dać się za siebie, wolą oni 
patrzeć w przyszłość. Dla-
tego też mają w pewnym 
sensie żal do polityków, że 
zamiast myśleć o młodszych 
pokoleniach, ciągle zajmują 
się przeszłością. – Kiedy po-
litycy dyktują nam sztywne 

zasady, których mamy prze-
strzegać, to zrażają nas do 
siebie. Dlatego większość z 
nas jest albo ateistami, albo 
szuka odpowiedzi w różnych 
religiach. Wydaje mi się, że 
Polska chyba nie prowadzi 
polityki pro młodzi, a ra-
czej próbuje naprawiać sta-
re błędy. Jak już to zrobią, 
to myślę, że wtedy będzie 
szansa dla nas – przyznała 
Aleksandra Rasińska. 
 
Ciekawe więc, jak zmieni 
się Polska, kiedy to wła-
śnie dzisiejsza młodzież 
zacznie świadomie decy-
dować o jej losach.     

RafaM

Kolej na tańsze wakacje
Koleje Mazowieckie przygotowały dla swoich pasażerów wakacyjną promocję.       
Od 1 lipca do 31 sierpnia można skorzystać z Biletu Turysty.
Bilet Turysty jest biletem sieciowym imiennym i 
uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów 
pociągami Kolei Mazowieckich przez trzy do-
wolnie wybrane dni w terminie ważności biletu, 
z wyjątkiem pociągu Słoneczny, na obszarze 
ograniczonym stacjami: Skierniewice, Kutno, 
Sierpc, Działdowo, Ostrołęka, Małkinia, Czerem-
cha, Łuków, Dęblin, Skarżysko Kam., Drzewica. 

Bilet ma 10-dniowy termin ważności. Wy-
dawany jest do niego specjalny karnet, na 
którym podróżny dokonuje legalizacji roz-
poczęcia każdego z trzech dni. Bilet Turysty 
kosztuje 67 zł. Nie dotyczą go żadne ulgi. 
Więcej informacji na
www.mazowieckie.com.pl. 

oprac. KejT

Z motocykli
do szpitala
Do podwójnego wypadku z udziałem 
motocyklistów doszło we wtorek (10 
czerwca) w Jadwisinie. Kobieta i mężczyzna 
jadący jednośladami zderzyli się z dwoma 
samochodami osobowymi.

Zdarzenie miało miejsce tuż po godzinie 7.00 
na DK 61 w Jadwisinie. Jak informuje rzecznik 
legionowskiej policji kom. Jarosław Florczak, 
kierująca motocyklem marki Honda 28-letnia 
kobieta zderzyła się z mercedesem. Natomiast 
mężczyzna, również poruszający się jednośla-
dem marki Honda, uderzył w nadjeżdżającą 
kię. Motocykliści zostali przewiezieni do szpi-
tala. Zarówno mężczyzna, jak i kobieta doznali 
urazu prawej ręki.  Teraz policja ma ustalić do-
kładne okoliczności tego zdarzenia.  

KG
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– Chciałbym mieszkańców uspo-
koić i zapewnić, że wbrew temu, 
co próbują nam wmówić niektó-
re osoby, nasza woda jest tania. 
Polemizując niejako z tą wersją, 
że powinna być ona tańsza, to 
mówię, że benzyna też powinna 
być tańsza, prąd powinien być o 
wiele tańszy, a także gaz, który 
jest zdecydowanie zbyt drogi – 
mówi Grzegorz Gruczek, prezes 
PWK „Legionowo”. A jak na tym 
tle wygląda woda? Za jej metr 
sześcienny legionowianie płacą 
w tej chwili 4,04 zł netto, a za 
ścieki 7,60 zł. Ogółem daje to 11 
zł i 64 grosze netto. – W Legio-
nowie od czterech lat cena wody 
jest na tym samym poziomie. 
W tej chwili nowa taryfa została 
zatwierdzona przez Wody Pol-
skie i przez kolejne trzy lata ta 
stawka się nie zmieni. Między in-
nymi dzięki temu, że mieszkań-
cy mają pewność stałej ceny, a 
co roku do sieci podłącza się 200 
gospodarstw. Ludzie nie chcą już 

swoich hydroforów, bo uważają, 
że nasza woda jest zdrowa, ta-
nia i dobra – przekonuje prezes 
PWK. Mają też gwarancję tego, 
że zgłaszając chęć podłączenia 
się do miejskiej sieci wodociągo-
wej, PWK w jednej cenie za-
pewnia im zarówno projekt, 
jak i wykonanie przyłącza.
 
Kompleksowa usługa, a także 
gwarancja jakości, spowo-
dowały, że w tej chwili prawie 
wszyscy mieszkańcy Legiono-
wa korzystają z miejskiej wody. 
– Chcę przypomnieć, że teraz 
dociera ona do 95 proc. miesz-
kańców, a jeszcze niedawno ta 
woda i ten ściek docierał tylko 
do tzw. Legionowa wysokiego, 
czyli bloków SMLW. Wszędzie 
dookoła mieliśmy szamba i 
własne odwierty, które de facto 
pobierały wodę właśnie z tych 
szamb, a to dlatego, że one by-
ły naprawdę rzadko opróżnia-
ne – mówi Grzegorz Gruczek. 

Żeby dojść do takiego poziomu, 
że prawie 95 proc. miasta jest 
podłączone do wodociągów 
i ponad 97 proc. do kanalizacji, 
trzeba było ogromnego wysił-
ku i równie dużych pieniędzy. 
– Kiedy przyszedłem do firmy, 
mieliśmy jedną stację uzdat-
niania wody – „Jagiellońska”. 
Była zdegradowana techniczne 
i technologiczne, wymagała cał-
kowitej modernizacji. Robiłem 
to w dwóch etapach, bo cały 
czas musiałem podawać wodę 
dla mieszkańców. Musiałem też 
zbudować nowe zbiorniki wody 
czystej i zrobić praktycznie nowe 
odwierty, bo tamte albo były za-
mulone, albo z innych dziwnych 
względów nie można z nich było 
korzystać – tłumaczy prezes.

Niemal od podstaw trzeba było 
też zbudować stacje „Piaski” 
i „Łajski”, które wcześniej były 
tak naprawdę jedynie niezbyt 
sprawnymi hydroforniami. 
Uzdatnienie wody było tam... 
tylko w ich nazwie. W tych 
obiektach również powstały 
nowe, bezpieczne zbiorniki, 
a na każdym etapie produkcji 
wody zastosowano najnowo-
cześniejsze technologie. Oprócz 

stacji uzdatniania wody PWK 
zmodernizowało i unowocze-
śniło oczyszczalnie oraz zlewnie 
ścieków, no i przede wszystkim 
położyło kilometry sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej. 
W swoich obiektach Przedsię-
biorstwo zamontowało ponadto 
zestaw generatorów zapewnia-
jących bezpieczeństwo nieprze-
rwanych dostaw wody i odbioru 
ścieków. – Ktoś to zbudował. 
Czy my budujemy za darmo? 
Możemy pozyskać środki, ale o 
ile Unia Europejska przy dobrze 
sporządzonym wniosku dopła-
cała do kanalizacji, o tyle do 
wodociągów już nie. Mogliśmy 
wziąć tylko pożyczki. A one, jak 
wiadomo, mają to do siebie, że 
trzeba je spłacać. Mimo to zro-
biliśmy ogromny skok cywiliza-
cyjny i wykonaliśmy i te stacje, 
i kilometry sieci – mówi Grze-
gorz Gruczek. A dokładnie po-
nad 200 km sieci wodociągowej 
i tyle samo sieci kanalizacyjnej. 
 
Na budowę kanalizacji PWK 
otrzymało co prawda unijne do-
finansowanie, ale pokryło ono 
jedynie około 60 proc. kosztów 
inwestycji. Resztę trzeba było 
pokryć ze środków własnych. – 
Mimo tak ogromnych nakładów 
finansowych, które trzeba było 
ponieść, żeby dać sobie z tym 
wszystkim radę, my sobie po-
radziliśmy i woda wcale nie jest 
droga – przekonuje Grzegorz 

Gruczek. Tańsza niż na przy-
kład w Markach, gdzie stawka 
za wodę i ścieki wynosi 14,16 zł 
netto, w Łomiankach – 13,35 zł, 
w Otwocku – 12,30 zł, w Żyrar-

dowie – 12,89 zł, w Ząbkach – 
12,44 zł, w Józefowie – 14,87 zł 
i w Starych Babicach – 20,12 zł. 
Trzeba też podkreślić, że wszę-
dzie tam działają spółki wodocią-
gowo-kanalizacyjne o podobnym 
potencjale jak ta legionowska.
 
Autor  tekstu, do którego odnosi 
się prezes Gruczek, wymienia co 
prawda swoją listę miast, gdzie 
woda jest tańsza niż w Legiono-
wie, ale zapomina o kilku waż-
nych sprawach. – Czy spółka, 
która jest tam prezentowana, 
jest porównywalna z naszą, to po 
pierwsze. Czy tamtejsze gminy 
dopłacają do tej stawki? Czę-
sto bowiem po tych wszystkich 
inwestycjach stawki są bardzo 

wysokie i gminy wtedy dokładają 
przedsiębiorstwu i mieszkaniec 
płaci mniej. Nam gmina nie do-
kłada. Radni mogli zgłaszać takie 
postulaty, ale pewnie widzą, że 

stawka nie jest wcale wygóro-
wana i w związku z tym nie było 
takiej propozycji – mówi prezes 
PWK. Nie ma w tekście również 
informacji, czy działające w tych 
miastach przedsiębiorstwa są 
zwolnione z podatków od nieru-
chomości i innych opłat, z których 
PWK „Legionowo” zwolnione nie jest.

Obniżka cen wody na pewno 
nikogo by nie zmartwiła, ale jej 
aktualną cenę mieszkańcy naj-
wyraźniej akceptują, bo chętnych 
do podłączania się do miejskiej 
sieci ciągle nie brakuje. I jak prze-
konuje prezes Gruczek, wolą tę 
wodę niż własne ujęcia. 

Rafał Michałowski

Uroczystość zakończenia roku w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Legionowie była okazją do zaprezentowania 
niecodziennego dzieła jej uczniów. Szósto- i siódmoklasiści, 
niczym średniowieczni skrybowie, odręcznie przepisali cały 
Nowy Testament. Oprawiona w aksamit uczniowska Biblia 
jest teraz jedną z największych chlub „dwójki”.
– Ta Biblia, a właściwie Nowy 
Testament, to rzecz niebywała i 
chyba w całej Polsce nic takiego 
się nie wydarzyło. Dzięki pomy-
słowi księdza Kamila Sulicha i 
katechety Mariusza Sieraw-
skiego powstało dzieło wyjąt-
kowe. Nasi uczniowie, trochę 
jak w średniowieczu, ciężko 
pracowali i własnoręcznie od-

tworzyli cały Nowy Testament – 
powiedziała Dorota Kuchta, dyr. 
Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go nr 2 w Legionowie. Ucznio-
wie nad przepisaniem każdego 
zdania z Nowego Testamentu 
z wręcz benedyktyńską cierpli-
wością pracowali równo przez 
442 dni. Wraz z ilustracjami 
zapisali łącznie 972 strony. 

Uczniowie jak skrybowie 
Ostateczny efekt przeszedł 
najśmielsze oczekiwania 
osób zaangażowanych w to 
niezwykłe przedsięwzięcie. 
– Biblia została oprawiona 
w piękny, czerwony aksamit, 
a na pierwszej stronie ma 
specjalne błogosławieństwo 
księdza biskupa, zarówno dla 
dzieci, które nad nią pracowa-
ły, jak i dla całej społeczności 
szkolnej. Jesteśmy więc bardzo 
dumni z takiego wyjątkowego 
dzieła – mówi Dorota Kuchta. 
No i z uczniów, którzy potrafili 
sprostać temu arcytrudnemu 
zadaniu. – Przede wszystkim 
chodziło o to, żeby nauczyć 
dzieci wytrwałej pracy. Prze-
pisanie całego Nowego Testa-
mentu wymagało przecież od 
nich bardzo dużej konsekwen-
cji i skupienia, bo trzeba było 
pisać zarówno wyraźnie, jak 
i ładnie, a rysunki musiały być 
starannie wykonane – dodała 
dyrektor. I to się uczniom ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w 
stu procentach udało.   

Elph

Zablokowany rozwój

To, co dla pragnącego reali-
zować mieszkaniową misję 
zarządu SMLW zapowiada się 
jako duże wyzwanie, przeciw-
ników powiększania spółdziel-
czego majątku – dotychczas, 
co zastanawiające, kompletnie 
ślepych na szturm prywatnych 
deweloperów – z pewnością 
ucieszy. Lista nowych zadań 
w tym zakresie jest bowiem 
wyjątkowo krótka. – Aktualnie 
mamy rozpoczętą inwestycję 
na ul. Broniewskiego, posiada-
my pozwolenie na budowę na 
maleńki budynek na ul. Norwi-
da i tworzymy dokumentację 
na realizację budynku miesz-
kalno-usługowego na miejscu 
pawilonu blaszanego na rogu 
Husarskiej i Sobieskiego. No i 
w Legionowie więcej pomysłów 
na budowę nie mamy – zdra-
dza prezes Szymon Rosiak. 

Istnieją natomiast pomysły w 
odniesieniu do terenów w Ja-
błonnie. Ale i tam spółdzielnia 
stopniowo wyczerpuje inwe-
stycyjne możliwości. Póki co 
jednak wciąż buduje. – W tej  

chwili dwa niewielkie budynki, 
bo z nieco ponad 40 mieszka-
niami. Czeka jeszcze jeden z 
pozwoleniem na budowę i je-
den budynek, gdzie musimy 
dokończyć z gminą pewne 
sprawy prawne, co jest trud-
ne. I w zasadzie my już tam 
nie mamy gdzie inwestować 
– przyznaje szef SMLW. Przy-
szłość w tym zakresie też nie 
wygląda różowo, przynajmniej 
jeśli chodzi grunty leżące w są-
siedztwie Legionowa. – Roz-

glądamy się za ewentualnymi 
terenami do kupienia, ale inte-
resuje nas bardziej Jabłonna. 
Tam z kolei plan zagospodaro-
wania przestrzennego jest tak 
nielogiczny i z naszego punktu 
widzenia nieekonomiczny, że 
inwestowanie mija się z celem 
– dodaje Rosiak. Głównie dla-
tego, że do ceny metra kwadra-
towego mieszkania lub domu 
trzeba by doliczyć aż tysiąc 
złotych z tytułu nabycia gruntu. 
Wtedy zaś spółdzielcza oferta 
przestanie być dla potencjalne-
go nabywcy atrakcyjna. Zaś na 
ryzyko zostania z niesprzeda-
nymi lokalami SMLW pozwolić 
sobie i nie chce, i nie może. 

Wonder

W odróżnieniu od wielu innych krajowych spółdzielni, 
legionowska SMLW skupia się nie tylko na obsłudze już 
istniejących budynków. Od lat, z myślą o obecnych i nowych 
mieszkańcach, realizuje ona też kolejne inwestycje. 
Kłopot w tym, że pula spółdzielczych gruntów powoli,                             
acz nieuchronnie się kurczy. Najszybciej w Legionowie.

Ostatnio w jednym z legionowskich tygodników pewien 
miejski radny zamieścił tekst, w którym przekonuje, że 
legionowska woda powinna być tańsza i że Przedsiębiorstwo 
Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” – mówiąc 
językiem politycznych demagogów – żeruje na pieniądzach 
mieszkańców. A co na to PWK?

Dowody na lanie wody
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Nowoczesna i komfortowa 
przestrzeń oraz organiza-
cja pracy podyktowana po-
trzebami mieszkańców to 
jeszcze nie wszystkie zalety 

legionowskiego starostwa. 
Także, a może nawet przede 
wszystkim, mieszkańcy od-
wiedzający urząd spotykają 
się ze strony pracowników z 
życzliwym przyjęciem, zrozu-
mieniem oraz chęcią pomocy. 
Mogą także liczyć na ich wiedzę 
i kompetencje.

W tym roku kapituła konkursu 
„Przyjazny Urząd” dostrzegła 
oraz doceniła poziom i jakość 
obsługi klientów w starostwie, 
przyznając mu certyfikat jako-
ści. Dokument oraz statuetkę 
odebrał wicestarosta Jerzy Za-
borowski podczas uroczystej 
gali, która odbyła się w Pałacu 
Kultury i Nauki w Warszawie.

nbd

Starostwo Powiatowe w Legio-
nowie od lat konsekwentnie 
stawia na jakość i komfort ob-
sługi mieszkańców. Pierwszym 
krokiem w tym kierunku była 
przebudowa wydziału archi-
tektury, w ramach której nie 
tylko na nowo zaaranżowano 
przestrzeń, ale wprowadzono 
także zmiany organizacyjne, 
które ułatwiły i przyspieszyły za-
łatwianie spraw. Idąc za ciosem, 
wiosną 2016 roku zmodernizo-
wano pomieszczenia wydziału 
komunikacji, obsługującego 
rocznie 50 tys. klientów, a rok 
później otwarto nowoczesne 
Biuro Obsługi Mieszkańców z 8 
stanowiskami i elektronicznym 
systemem zarządzania kolej-
ką. Odtąd większość spraw w 
starostwie można załatwić 
w jednym miejscu, bez koniecz-

ności szukania poszczególnych 
wydziałów na terenie budynku. 
Tuż przy wejściu głównym jest 
stanowisko informacyjne, gdzie 
pracownik starostwa udziela od-

powiedzi na wszelkie pytania 
i kieruje w odpowiednie miejsce.

Jak wiadomo, apetyt rośnie w 
miarę jedzenia. Wychodząc z 
tego założenia, postanowiono 
jeszcze bardziej wyjść naprze-
ciw potrzebom mieszkańców. 
Od początku roku biuro obsłu-
gi czynne jest także w każdą 

sobotę. To ewenement na skalę 
krajową, bo do tej pory niewiele 
urzędów i instytucji zdecydowało 
się na takie rozwiązanie. O pra-
cujących sobotach przypomina 

kampania informacyjna, w 
której wzięli udział pracow-
nicy starostwa. Spoglądając 
z plakatów wielkoformato-
wych, rozlokowanych w 
całym powiecie, zachęcają 
do odwiedzin w starostwie, 
informując jednocześnie, 
jakie konkretnie sprawy 
można załatwić w sobotę.

Latem jeździj 
sobie fiatem!
Pod koniec czerwca odbył się w Legionowie II Zlot Miłośników Łódeczek. Fani fiata 
barchetta i innych pięknych włoskich samochodów spotkali się przy Miejskim 
Ośrodku Kultury i wyruszyli na paradę ulicami miasta.

Miłośnicy „łódeczek” gromadzili 
się pod legionowskim MOK-iem 
od godziny 15.00, by o 16.15 
ruszyć swymi roadsterami 
we wspólną, powolną podróż 
ulicami Legionowa. Kiedy już 
wszystkie samochody powróciły 
do miejsca, z którego wystarto-
wały, dla uczestników imprezy 
rozpalono integracyjne ognisko. 
Skąd w ogóle pomysł na taki taki 
zlot? Organizatorka wydarzenia, 
Gośka Andrzejewska, sama jest 
posiadaczką pięknej „łódeczki”, 
w której podobno nie sposób się 
nie zadurzyć. – Pomysł na zlot 
zrodził się praktycznie zaraz 
po zakupie mojej „barki” (fiat 
barchetta rocznik '98). Zako-
chałam się w tym samochodzie 
na zabój. Przeszukując fora 
i grupy w internecie, znalazłam 
wielu fanów tej marki, niektó-
rzy – w tym ja – podchodzą 
do niej w sposób fanatyczny, 
m.in. nadając imiona lub mo-
dyfikując jej wnętrze. W moim 
przypadku do Żaby w tym roku 
zamontowaliśmy ręcznie robio-
ną, orzechową gałkę zmiany 
biegów oraz wykonaną z tego 
samego materiału nakładkę na 
dźwignię hamulca ręcznego. A 
w przyszłości dojdzie do tego 

drewniana kierownica – mówi 
Gośka Andrzejewska.

Choć sama nazwa zlotu suge-
rowała, że dotyczy on głównie 
miłośników fiata barchetta, to 
wydarzenie było otwarte dla 
wszystkich fanów motoryzacji. 
Pod MOK zajechało nie tylko 
13 „łódeczek” z różnych stron 
Polski (m.in. Warszawy, Płocka, 
oraz województw warmińsko-
-mazurskiego i kujawko-po-
morskiego), ale także trzy alfy 
romeo spider z zaprzyjaźnione-
go klubu Alfa Romeo GTV Spi-
der_Team 916, mazda MX-5, 
której właścicielką jest malarka 
Alina Łakomska, cadillac devil-
le, renault clio williams w spe-
cyfikacji torowej oraz kozmo. 
– W tym roku to właśnie auto 
typu kit-car – kozmo projektu 
Tomasza Ferdka było gościem 
honorowym. Ideą zlotu jest 
zrzeszanie nie tylko miłośników 
fiata barchetta, ale po prostu 
motoryzacji. W przyszłym ro-
ku planujemy organizację III 
Zlotu Miłośników Łódeczek pod 
hasłem „No hate, love cars” – 
zapowiada Andrzejewska. 

Katarzyna Gębal

Starostwo all inclusive
Są takie wyróżnienia, których instytucjom na ładne oczy nie dają. Choćby owe oczy należały do ich 
najpiękniejszych pracowniczek czy pracowników. Dlatego w legionowskim starostwie tak bardzo 
ucieszyli się ze zdobycia certyfikatu „Przyjazny Urząd 2018”. I chcą tę radość zobaczyć także u petentów.

Nagrody i certyfikaty, które potwierdzają wysoką 
jakość obsługi w starostwie, zawsze nas cieszą. Z 

dumą będziemy używać tytułu „Przyjazny 
Urząd”. Najważniejsze jednak są dla nas 
pozytywne opinie mieszkańców. Dla nich 
wprowadzamy kolejne usprawnienia i 
ich zadowolenie daje nam największą 
satysfakcję, bo jest najbardziej miarodajną 
oceną jakości pracy urzędu.

Robert Wróbel
starosta legionowski  

Legionowo
nie lubi długów

Legionowo jest jedną z najmniej zadłużonych 
gmin w Polsce – tak wynika z danych Ministerstwa 
Finansów. Na 2478 przeanalizowanych gmin 
miasto znajduje się pod tym względem dopiero                            
na odległym,1885 miejscu.

Resort finansów przyjrzał się 
danym o zadłużeniu poszcze-
gólnych gmin w odniesieniu 
do liczby mieszkańców oraz 
całkowitemu długowi samo-
rządów na koniec 2017 r. Naj-
większy dług per capita (na 
mieszkańca) mają Ostrowice 
w woj. zachodniopomorskim – 
w wysokości 18,6 tys. zł. Kwo-
ta zobowiązań drugiego pod 
względem zadłużenia Rewala 
(woj. zachodniopomorskie) 
wyniosła na koniec zeszłego 
roku 14,3 tys. zł, trzecia jest 
Byczyna z woj. opolskiego 
z zadłużeniem na poziomie 
12 tys. zł na mieszkań-
ca. W pozostałych gminach 
z pierwszej dziesiątki kwota 
zobowiązań wahała się od 4,3 
tys. zł w gminie Bielice do 5,1 
tys. zł w gminie Dziwnów. Na-
tomiast wysokość długu przy-
padającego na mieszkańca Le-
gionowa wynosi zaledwie 443 zł. 

Finansiści przeanalizowali tak-
że wysokość zadłużenia ogó-
łem. Największe zobowiązanie 
miała Warszawa z długiem 
wynoszącym 5 mld 126 mln 
zł. W przeliczeniu na jednego 
mieszkańca daje to kwotę 2,9 
tys. zł, lokując stolicę na 44 
miejscu spośród 2478 gmin w 
Polsce. Dług Legionowa wynosił 
niespełna 24 mln zł. Jak wynika 
z danych Ministerstwa Finan-
sów, łączne zadłużenie gmin 
to 57 mld 205 mln zł, co daje 
średnio 969 zł na mieszkańca.  
 
Informacja została opracowa-
na na podstawie sprawozdań 
budżetowych jednostek samo-
rządu terytorialnego po czterech 
kwartałach 2017 r. oraz danych 
Głównego Urzędu Statystyczne-
go dotyczących liczby ludności 
według stanu na koniec 2016 r.

oprac. AnKa
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Moje dziecko bierze dopalacze!

Okres wakacyjny właśnie się 
rozpoczął. Dla dzieci i młodzie-
ży to nie tylko czas odpoczynku 
od szkolnych obowiązków, ale 
także dwa miesiące na poszu-
kiwanie przygód. Któż z nas nie 
pamięta ognisk czy imprez w 
długie letnie wieczory? Niestety, 
często w trakcie takich wyda-
rzeń młodzież eksperymentuje 
i sięga po zakazane substancje 
– narkotyki lub dopalacze, które 
wbrew temu, co nam się wyda-
je, nie są wcale tak trudno do-
stępne. Taki krok może okazać 
się katastrofalny w skutkach 
i doprowadzić do poważnego 
uszczerbku na zdrowiu, a nawet 
do utraty życia. 16-letni Jakub, 
syn naszej czytelniczki, miał 
dużo szczęścia, gdyż szybko 
udzielono mu skutecznej po-
mocy. To właśnie dzięki bły-
skawicznej reakcji matki udało 
się go uratować. Dlatego o do-
palaczach i ich działaniu warto 
dowiedzieć się nieco więcej.

Dopalacze – czym właści-
wie są?

Dopalacze to środki, które 
działają na ośrodkowy układ 
nerwowy. Część substancji cha-
rakteryzuje się podobnym dzia-
łaniem do amfetaminy czy ec-
stasy. Charakteryzują się róż-
nym działaniem. Nie tylko z 
uwagi na mnogość dostępnych 
rodzajów, ale także na indywi-
dualny odbiór. Bowiem każdy 
organizm może zareagować na 
dany środek inaczej. Niektóre 
dopalacze będą pobudzać, inne 
działać uspokajająco. Środki te 
są sprzedawane w postaci ta-
bletek, proszków, mieszanin 
ziół, w postaci suszu, kadzide-

łek, naklejek - tzw. „tatuaży”, 
opakowane w kolorowe, atrak-
cyjnie wyglądające papierki, 
nadające im niewinny wygląd. 
Na etykietach często można 
znaleźć napis: „nie do spożycia”.  

Oczy nie kłamią

Z uwagi na wspomniany indywi-
dualny odbiór substancji powo-
dem do niepokoju powinna być 
właściwie każda poważniejsza 

zmiana zachowania dziecka. 
Na pewno symptomami, które 
mogą wskazywać na spożycie 
dopalaczy, będą stany euforii, 
pobudzenia albo rozdrażnienia, 
któremu często towarzyszą 
agresja, napady szału, halucy-
nacje, ale też stany depresyjne. 
Jednak w naszych podejrze-
niach mogą upewnić nas oczy 

dziecka. Powiększone źreni-
ce i przekrwione gałki oczne to 
dość charakterystyczne objawy. 
Jeśli w dodatku obserwujemy 
zmianę zachowania dziecka, 
możemy być pewni, że zażyło 
ono jakąś substancję psychoak-
tywną. Temu wszystkiemu mo-
gą towarzyszyć utrata apetytu, 
wymioty i podwyższony puls – 
często nawet do około 200 ude-
rzeń na minutę. W żadnym wy-
padku nie należy bagatelizować 

tych objawów! Dopalacze oraz 
narkotyki mogą doprowadzić do 
utraty przytomności, drgawek, 
a nawet śmierci.  

Co robić?

Przede wszystkim zachować 
spokój i zadzwonić po pogo-
towie. Złość, krzyki i pretensje 

nie będą dobrym rozwiąza-
niem. Co więcej, mogą spo-
wodować gwałtowne reak-
cje, zwłaszcza jeśli dziecko 
niedawno przyjęło środek 
odurzający (atak serca, sil-
ny atak paniki, duszności). 
Pamiętajmy więc: najpierw 
pomoc medyczna, dopiero 
później rozmowa z dzieckiem 
na temat problemu. Warto 
mieć na uwadze, że dopalacze 
zażywane są nie tylko przez 
chęć do eksperymentów. Za-
zwyczaj sięgają po nie dzieci 
i młodzież pozostawione bez 
opieki i nadzoru. Okres doj-
rzewania jest bardzo trudnym 
czasem w życiu człowieka – 
pierwsze niepowodzenia mi-
łosne, problemy w relacjach 
z rówieśnikami czy w szkole, 
wszystko to może spowodo-
wać, że młody, nieuporządko-
wany wewnętrznie człowiek 
ulegnie pokusie przeniesie-
nia się w inny, „lepszy” świat. 
Jak tłumaczą specjaliści z 
Komendy Głównej Policji, do-
bre relacje w rodzinie, jasno 
wytyczony system wartości, 
nauka asertywności poprzez 
budowanie wartości dziec-
ka, życzliwość, akceptacja, 
codzienny kontakt i poświę-
cony czas na rozmowy o pro-
blemach i zainteresowaniach 
sprawami dziecka zdecydo-
wanie pomogą uchronić je 
przed kontaktem z dopala-
czami, które mogą stwarzać 
zagrożenie dla jego życia i 
zdrowia. Aby zapobiegać tego 
typu sytuacjom, które mogą 
przynieść tragiczne skutki, 
każdy rodzic powinien zadbać 
o swoje relacje z dzieckiem. 
Wystarczy codzienna roz-
mowa i okazanie mu zain-
teresowania, aby dziecko 
miała poczucie wsparcia. 

Katarzyna Gębal

– Zachowywał się tak, jakby wstąpił w niego szatan... W jego kieszeni znalazłam 
saszetkę z białym proszkiem – pisze do naszej redakcji zrozpaczona czytelniczka, 
mama 16-letniego Jakuba. Sprawdź, jak pomóc dziecku, które bierze dopalacze i 
co powinno cię zaniepokoić, zanim dojdzie do tragedii.

Wilgotna Kozłówka

Nikomu już 
nie pomoże
Na takie złe wiadomości nigdy 
nie jest się gotowym. Drugie-
go lipca niespodziewanie zmarł 
Marek Niewiadomski – wielo-
letni kierownik legionowskiego 
Centrum Charytatywno-Opie-
kuńczego Caritas i człowiek-
-symbol bezinteresownej dzia-
łalności społecznej. Zaraził swą 
pasją wielu współpracowników 
i mieszkańców. Z wykształcenia 
będąc socjologiem, nauczycie-
lem języka polskiego i historii, 
bez reszty oddał się wspieraniu 
potrzebujących. Ludziom, któ-
rych życie odstawiło na boczny 
tor, z oddaniem pomagał stanąć 
na nogi. Z biegiem lat starą, po-
nurą noclegownię przekształ-
cił we wzorcową placówkę 
opiekuńczą. Doprowadził do 
powstania tam jadłodajni dla 
mieszkańców, uruchomił też 
działalność produkcyjną. Dzię-

ki możliwości pracy zarobkowej 
bezdomni robili pierwszy duży 
krok na drodze do samodziel-
ności. Wielu z nich wykonało póź-
niej kolejne, nigdy nie zapomina-
jąc o tym, co zrobił dla nich „tata”…

Kilka tygodni temu Marek 
Niewiadomski zrezygnował 
z kierowania legionowskim 
ośrodkiem Caritas. Tłuma-
czył to względami osobistymi 
i pogarszającymi się relacja-
mi ze zwierzchnikami. Kiedy 
podczas marcowej sesji Rady 
Miasta Legionowo prezydent 
i radni dziękowali mu za to, 
co zrobił dla miasta, pan Ma-
rek zapowiedział, że stworzy 
fundację i pod innym szyldem 
działać będzie nadal. Niestety, 
tym razem los nie pozwolił mu 
dotrzymać słowa. Marek Nie-
wiadomski miał 62 lata.

Balonem
do historii

Takiej okazji legionowscy muzealnicy nie mogli przeoczyć! Dlatego z okazji 80. rocznicy              
I Polskiego Lotu Stratosferycznego zaprosili mieszkańców na wystawę czasową 
poświęconą temu ważnemu dla miasta i kraju wydarzeniu. Ci zaś, licznie przybywszy w 
niedzielę  (8 lipca) do Muzeum Historycznego, z przyjemnością dali się „zrobić w balona”.
Ekspozycję opatrzono tytułem 
„Gwiazda Polski – balonem do 
stratosfery”. Taką bowiem nazwę 
nadano ogromnemu, wysokiemu 
na 120 m wysokości (w termino-
logii specjalistów) stratostatowi, 
który uszyła wojskowa Wytwórnia 
Balonów i Spadochronów w Legio-
nowie. W organizację lotu mające-
go rozsławić polski przemysł oraz 
myśl techniczną zaangażowały się 
najwyższe władze państwowe, na 
czele z prezydentem RP Ignacym 
Mościckim. Fundusz projektu hoj-
nie wspomogło też społeczeństwo. 
Zakładał on lot balonem na wyso-
kość 30 km, aż do górnej granicy 
stratosfery. Najpierw niesprzyjają-
ca pogoda i pech, a później wybuch 
wojny sprawiły jednak, że do jego 
startu nigdy nie doszło.

Oprócz organizatorów na 
otwarciu wystawy pojawili się 
konsultanci naukowi w osobach 

Zdzisława Zajdlera i dra Zyg-
munta Kozaka, który przybliżył 
historię lotów stratosferycznych 
na świecie i podkreślił doniosłość 
jednego z najpoważniejszych 
przedsięwzięć naukowo-tech-
nicznych przedwojennej Polski. 
Po samej wystawie oprowadziła 
obecnych jej kurator, Malwina 
Piorun. Korzystając z okazji, 
podczas otwarcia ekspozycji 
dyr. Jacek Szczepański wrę-
czył dyplomy honorowe Przy-
jaciół Muzeum Historycznego 
mieszkańcom, którzy czynnie 
wspierają jego działalność i re-
gularnie przekazują pamiątki do 
miejskich zbiorów. Otrzymali je 
m.in. Tadeusz Szulc, Erazm Do-
mański, Elżbieta Pogorzelska, 
Sławomir Szklarek oraz Helena 
i Marek Mazurowie.  

Ekspozycję dofinansowano 
ze środków Muzeum Historii 

Polski w ramach Programu 
„Patriotyzm Jutra 2018”, 
a patronat honorowy objął nad 
nią prezydent Roman Smogo-
rzewski. Partnerem wystawy 
jest Towarzystwo Przyjaciół 
Legionowa.

Wonder

Spółka KZB Legionowo, jako promotor  działań 
społecznych, zainspirowała mieszkańców osiedla 
Kozłówka do podjęcia inicjatywy lokalnej w celu 
wzbogacenia oferty tamtejszego na placu zabaw. 
Droga od pomysłu do realizacji okazała się  w tym 
przypadku krótka i… wilgotna.

Dzięki zaangażowaniu członków 
grupy inicjatywnej z osiedla Ko-
złówka w stosunkowo niedługim 
czasie przygotowano plac i za-
montowano tam kurtynę wodną 
dla dzieci. Ma ona uatrakcyjnić 
najmłodszym pobyt na placu za-
baw, zwłaszcza latem, które jak 
na razie pod względem liczby sło-
necznych dni spisuje się bez zarzutu. 

Kurtyna wodna została zreali-
zowana dzięki środkom finan-
sowym gminy Legionowo, która 
dokonała zakupu urządzenia oraz 
kostki betonowej i obrzeży, uło-
żonych następnie przy udziale 
lokalnej społeczności i pomocy 
pracowników KZB w zakresie 
fachowego nadzoru. Pozostaje 
mieć nadzieję, że zaangażowanie 
mieszkańców w realizację tej ini-
cjatywy wyjdzie jej na zdrowie, a 
kurtyna wodna posłuży dzieciom 
z Kozłówki przez wiele lat. 

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

NIERUCHOMOŚCI  
WYNAJMĘ
 ■ Do wynajęcia M3 Legionowo 
508 615 400
 ■ Lokal usługowy do wynajęcia, 
Jabłonna, 44 m.kw.,                         
tel. 603 692 869
 ■ Umeblowane M4 56m2 2100 zl + 
media. Tel 502 596 231
 ■ 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
 ■ Auto kasacja tel. 513 483 417
 ■ Cyklinowanie, układanie 
507 603 653
 ■ Komputer- laptop- dojazd  
513 820 998
 ■ Malowanie-tapetowanie-
remonty - osobiście, solidnie 
– 694-065-757
 ■ Remonty, wykończenia 503 753 334
 ■ Wszystko ze szkła, lustra, kabiny, 
grafika na szkle, naprawy domowe, 
hydraulika, meble na wymiar, 
solidnie, uczciwie 513-256-043

ZAMIENIĘ
 ■ Mieszkanie M2 na M3 tel. 601 844 555
 ■ 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
        16 lipca 2018 r. 

Marcin Smogorzewski
Radny Miasta Legionowo 

(okr. wyb. nr 3)
w godz. 1500-1630

Agata Zaklika
Wiceprzewodnicząca

Rady Miasta 
(okr. wyb. nr 18)

w godz. 1630-1800

Dyżury odbywają się 
w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej

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

e-mail: kancelaria@um.legionowo.pl

●•
• Z

w
ie

rz
ak

i d
o 

ad
op

cj
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

  DYŻURY RADNYCH
        23 lipca 2018 r. 

Mirosław Grabowski
Radny Miasta Legionowo 

(okr. wyb. nr 5)
w godz. 1500-1630

Janusz Klejment
Przewodniczący

Rady Miasta 
(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

Dwa czteromiesięczne 
SZCZENIACZKI pilnie 
potrzebują własnych 
domów. Dzieciaki  
są urocze i bardzo 
proludzkie. Jak to 
maluchy  kochają 
zabawy, są radosne. 
Nie pozwólcie im 

trafić do schroniska, niech dorastają 
w serdecznej , rodzinnej atmosferze. Kto pokocha te 
przemiłe szczeniaczki?
Tel. 510 251 714

FISTASZEK (ur. 2014r.) to kolejny piesek, 
który trafił do schroniska z powodu choroby 
właściciela, razem z dwoma innymi psiakami. 
Fistaszek jest mały (ok. 12kg) ,przyjaźnie 
nastawiony do ludzi, lubi przebywać w ich 
towarzystwie i delikatnie zabiega o ich uwagę. 
Jest też spokojny i bardzo grzeczny. Umie 
chodzić na smyczy. Mamy nadzieję, że do 
Fistaszka uśmiechnie się los i znajdzie się ktoś, 
kto go pokocha już na zawsze.
Tel. 795 845 242  - fundacjapsom.pl

 
Wyrazy szczerego współczucia i żalu 

Rodzinie oraz wszystkim bliskim

Marka Niewiadomskiego
Łączymy się w bólu po odejściu ukochanej osoby

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

Każdy człowiek,
nawet najskromniejszy,
zostawia ślad po sobie,
jego życie zahacza o przeszłość
i sięga w przyszłość…
Św. Jan

 
Wyrazy szczerego współczucia i żalu 

Rodzinie oraz wszystkim bliskim

Marka Niewiadomskiego
wspaniałego i niezwykłego Człowieka, którego będzie nam

wszystkim bardzo brakować

składają

Radni Klubu Radnych Porozumienie Prezydenckie

"Ci, których kochamy  
nie umierają nigdy,  
bo miłość, to nieśmiertelność..."

Rodzinie i Bliskim
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Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym
 na wynajem 1 lokalu użytkowego położonego 

 na parterze Centrum Komunikacyjnego w Legionowie, przy ul. Kościuszki 8A

1. Opis nieruchomości
Przedmiotem przetargu jest najem na okres 3 lat lokalu użytkowego położonego na parterze Centrum Komunikacyjnego w Legionowie, 
przy ul. Kościuszki 8A:
1) lokal nr 1/17 – 15,96 m² – sufit podwieszany, ściany malowane farbami emulsyjnymi, na podłodze gres, okno z profili PCV, witryna  z 
szybą pancerną oraz okienkiem podawczym, parapety granitowe, klimatyzacja z możliwością indywidualnego sterowania, wentylacja, 
instalacja gaśnicza, czujki ruchu, instalacja telekomunikacyjna, instalacja elektryczna, brak dostępu bezpośrednio z części wspólnej, 
dostęp z pomieszczenia Wynajmującego.
Przewiduje się najem lokalu określonego powyżej z przeznaczeniem na prowadzenie: punktu gastronomicznego, saloniku prasowego, sklepu 
spożywczego, apteki. Inne rodzaje działalności wymagają zgody Wynajmującego poprzedzonej akceptacją właściciela nieruchomości.
Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przedmiotu najmu na cele związane z prowadzeniem gier na automatach i gier na automatach o 
niskich wygranych, jak również jakiejkolwiek innej działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, na działalność typu sex-
-shop, działalność polegającą na wprowadzaniu do obrotu substancji psychotropowych lub odurzających, w szczególności tzw.”dopalaczy”.
Dla nieruchomości prowadzona jest jest przez Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze WA1L/00070211/6.

2. Wysokość wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego przedmiotu dzierżawy
 Wysokość wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi: 
lokal nr 1/17 – 15,96 m² – 1.010,00 zł miesięcznie/netto,
Do ww. stawki miesięcznego czynszu najmu należy doliczyć podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. 
Najemca , oprócz czynszu najmu, zobowiązuje się ponosić koszty centralnego ogrzewania wynajmowanego lokalu, zużycia wody i ka-
nalizacji w wynajmowanym lokalu (o ile Najemca wykonał w nim instalację wod-kan.), zużycia energii elektrycznej  w wynajmowanym 
lokalu na podstawie faktur/not wystawianych przez Wynajmującego. Do faktur/not wystawianych przez Wynajmującego każdorazowo 
musi zostać załączona faktura od właściwego dostawcy mediów za dany okres rozliczeniowy. 
Koszty, o których mowa powyżej rozliczane będą:
- w wypadku zainstalowania odpowiednich urządzeń pomiarowych – w oparciu o odczyty tych urządzeń,
lub/oraz
- w wypadku braku możliwości zainstalowania odpowiednich urządzeń pomiarowych- proporcjonalnie do udziału powierzchni użytko-
wej wynajmowanych pomieszczeń do sumy powierzchni użytkowej wszystkich pomieszczeń w obiekcie Centrum Komunikacyjnego, 
wynoszącej 2.794,84 m2.
Dodatkowo, Najemca zobowiązuje się ponosić koszty utrzymania (w szczególności:  centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda 
i kanalizacja, utrzymanie czystości) powierzchni użytkowej części wspólnych zlokalizowanych na parterze budynku Centrum Komuni-
kacyjnego (ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń toalet tj. 684,45 m²), przy czym udział każdego Najemcy określa się jako iloczyn 
15% powierzchni zajmowanego lokalu i rzeczywistych kosztów utrzymania 1 m² części wspólnych zlokalizowanych na parterze budynku 
Centrum Komunikacyjnego o pow. 684,45 m².

3. Wysokość postąpienia.
 lokal nr 1/17 – 15,96 m² – minimum 100,00 zł netto

4. Obciążenia nieruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość.
Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
Dział III i IV księgi wieczystej nr WA1L/00070211/6 wpisów nie zawierają. 

5. Termin i miejsce przetargu.
Drugi przetarg ustny nieograniczony na najem na okres 3 lat z możliwością przedłużenia lokalu użytkowego wraz z częścią wspólną 
położonego na parterze Centrum Komunikacyjnego  w Legionowie, przy  ul. Kościuszki  8A odbędzie się dla lokalu nr 1/17 – w dniu 13 
sierpnia 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie KZB Legionowo Sp. z o.o. w Legionowie, ul. marsz.   J. Piłsudskiego 3, parter, Sala Obsługi, 

6. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia.

Wadium ustala się w następującej wysokości: dla lokalu nr 1/17 –  2.000,00 zł.  W przetargu (licytacji) mogą wziąć udział oferen-
ci, jeżeli wpłacą wadium na rachunek bankowy KZB Legionowo Spółka z o.o. prowadzony przez ING Bank Śląski O/Legionowo, nr 
73105010121000000502411663 najpóźniej w dniu 6 sierpnia 2018r. do godziny 17:00, przy czym liczy się data i godzina wpływu na 
konto KZB Legionowo Sp. z o.o., 

W tytule przelewu wadium należy wskazać numer lokalu, którego wpłata dotyczy oraz dane identyfikujące oferenta. 

Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń użytkowych w Centrum Komunikacyjnym w Legionowie będzie odbywał się na 
podstawie stosownego regulaminu. 

Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na najem pomieszczeń użytkowych w Centrum Komunikacyjnym w 
Legionowie ostał opublikowany na stronie internetowej KZB Legionowo Sp. o.o.: www.kzb-legionowo.pl pod linkiem: 
http://kzb-legionowo.pl/images/przetargi/2018/centrum/lokal_1_17/regulamin.pdf 

Wynajmujący ustala termin wizji lokalnej przedmiotu najmu: dla lokalu nr 1/17 – w dniu 1 sierpnia  2018 r. o godz. 9.00, Cen-
trum Komunikacyjne w Legionowie, ul. Kościuszki 8A.

Bliższych informacji udziela: KZB Legionowo Sp. z o.o., ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, 
- w sprawach formalno-prawnych: tel. 22 766 47 38,
- w sprawach technicznych: tel. 22 766 47 33.

●•• Zwierzaki  
        do adopcji

SNOW (ur. 2015r.) to młody, 
wesoły i chętny do zabaw 
pies średniej wielkości.  Przez 
cały czas chce być blisko 

człowieka, uwielbia pieszczoty i 
przytulanie. Snow potrafi bardzo 
ładnie chodzić na smyczy, jest 
wpatrzony w człowieka i nie 
odstępuje go nawet na krok. 
Świetnie odnajduje się w dużym 
mieście. W stosunku do innych 
psów jest pozytywnie nastawiony, 
wiec może zamieszkać w domu, 
w którym są inne zwierzaki. 
Szukamy dla Snowa domu 
pełnego miłości i czułości, w 
którym byłby szczęśliwy przez 
całe życie.

Tel. 795 845 242 -  
fundacjapsom.pl

Piknik na otwarcie
Deptak na osiedlu Jagiellońska, łączący                        
ul. Sowińskiego z Królowej Jadwigi, oficjalnie 
oddano do użytku. Powstał on w ramach 
finansowanych przez miasto inicjatyw lokalnych, 
zaś motorem napędowym tej inwestycji była 
Rada Osiedla Jagiellońska, a konkretnie jej 
przewodnicząca Elżbieta Makowiecka oraz Zofia 
Rostkowska i Marianna Lewandowska.

– To doskonały przykład na 
aktywność społeczeństwa, 
a szczególnie na aktywność 
trzech mieszkanek tego 
osiedla. Umówmy się, w tym 
miejscu, gdzie jest teraz ten 
deptak, to w porównaniu z 
innymi miastami czy cho-
ciażby dzielnicami Legiono-
wa, była całkiem przyzwoita 
nawierzchnia. Ale one jednak 
miały marzenie, żeby tu było 
po prostu ładniej. I to im się 
udało. Gdyby nie kobiety, to 
pewni dalej byśmy siedzieli 
w jaskini. To one są moto-
rem... dobrej zmiany. I tu 
rzeczywiście ta dobra zmiana 
nastąpiła – powiedział prezy-
dent Roman Smogorzewski. 
I nie ograniczyła się tylko do 
wymiany starej, asfaltowej 
nawierzchni na tym kilkuset-
metrowym ciągu pieszym. 
– Mamy tu też kwiaty, ław-
ki, piękne oświetlenie i zdrój 
uliczny, który postawiło nam 
PWK „Legionowo”. Kiedy były 
upały, to bardzo dużo ludzi z 
niego korzystało i tu odpoczy-
wało. Moim zdaniem jest 
to więc inwestycja trafio-
na w dziesiątkę – powie-
działa Elżbieta Makowiec-
ka, przewodnicząca Rady 
Os ied la Jag ie l lońska. 
 
Okazję, jaką była budowa 
deptaka, wykorzystała także 
SMLW, która zrealizowała kilka 
inwestycji znacznie poprawia-
jących nie tylko estetykę, ale 
przede wszystkim funkcjonal-
ność tej części osiedla. – Tutaj 
były pewne rzeczy, o których 
spółdzielnia zadecydowała, że 
przy okazji tej inwestycji nale-
ży zrobić. To były m.in. schod-
ki, które są na tyłach bloku 28. 
Były już bardzo stare i gdyby-
śmy ich nie wyremontowali, 

to nie wyglądałoby to dobrze. 
Zrobiliśmy też podjazd po 
drugiej stronie tego samego 
bloku. On był wcześniej wy-
łożony płytami eko, a teraz 
została tam położona kost-
ka. Postawimy tam jeszcze 
dodatkową poręcz dla osób 
poruszających się na wóz-
kach inwalidzkich, żeby mogły 
swobodnie pod ten budynek 
podjechać – powiedz ia ła 
Bea t a  Woźn i a k ,  k i e -
rown ik  admin i s t rac j i 
os ied la Jag ie l lońska. 
 
Otwarciu deptaka towarzyszył 
piknik rodzinny. Zorganizowa-
no go w sobotę (23 czerwca) 
i mimo nie najlepszej pogody 
przyszło na niego całkiem 
sporo mieszkańców okolicz-
nych bloków i nie tylko. – Ma-
my dużo atrakcji dla dzieci. 
Są kiełbaski i wata cukrowa. 
Przygotowaliśmy też dużo 
konkursów, głównie z okazji 
Dnia Taty. Mamy również spo-
ro gadżetów z urzędu miasta, 
od PWK i od straży miejskiej, 
lody i ciasteczka od cukierni 
Sowa i wiele innych niespo-
dzianek. Jest też oczywiście 
i muzyka – wylicza Elżbieta 
Makowiecka. – Tego typu 
przedsięwzięcie, dla którego 
pretekstem stało się oddanie 
nowej inwestycji, ma przede 
wszystkim służyć integracji. 
Miasto to ludzie i wspólnota, 
a wspólnota, która się nie 
zna i nie integruje, jest słabą 
wspólnotą, która daje się ma-
nipulować. Myślę, że jeszcze 
w te wakacje będziemy mieli 
wiele tego typu spotkań na 
terenie miasta – dodał prezy-
dent. Tak więc do zobacze-
nia na kolejnych piknikach!       

Elph
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Spadło z pióra
Szychy przez pryzmat szprychy

55 LAT POD WODĄ

Waldek Siwczyński

Odpowiem 
na każde
Wasze
pytanie!

Drogi legionowianinie, jeszcze droższa legiono-
wianko! Przygotujcie się na najgorsze. Wprawdzie 
z nowogrodzkiego bastionu władzy nie wyszło 
jeszcze info na temat daty startu planowane-
go na jesień samorządowego wyścigu Tour de 
Dietogne, lecz paru zawodników, wlokących się 
dotąd w ogonie peletonu, cichaczem ruszyło na 
trasę. To zaś oznacza, że wkrótce spod kół ich 
kampanijnych jednośladów będą was obryzgi-
wać różne wieści dziwnej treści. A właściwie już 
zaczęły. Najczęściej – oczywiście całkiem bezinte-
resownie i z dobrego serca – mające uświadomić 
kibicom marność padołu łez, na jakim przyszło im 
żyć, współżyć i pracować. W wymiarze lokalnym, 
oczywiście. Uwaga, zasadniczy przekaz będzie 
taki: legionowski lider jedzie na dopingu, więc 
należy zrzucić go z siodełka! To nic, że od lat jego 
Roman-tyczny Team ściga się w krajowej czo-
łówce i wiele etapów kończy na podium, a często 
mija metę jako pierwszy. To nic, że wciąż jest w 
dobrej formie i daje nadzieję na kolejne laury. Kij 
mu w szprychy – teraz, kuźwa, my! 

Sądząc po ich dotychczasowych występach, 
spuszczeni z łańcuchów, głodni miejsc na podium 
autsajderzy strategię obrali do bólu oklepaną. Jej 
(bez)sens jest z grubsza taki: jeśli miasto jechało 
dotąd w dobrą stronę, to także nasza zasługa, 
jeśli zaś pomyliło drogę i miało pod górkę – za-
walił lider! Stanęli przeto chłopaki na pedałach, 
by przemierzać ulice ze swym nabuzowanym 
od wyborczego „koksu” przekazem. Choć jadą 
w różnych ekipach, nieśmiało liczą na współpra-
cę, łączy ich wszak wspólny cel – żółta koszulka. 
Pokłócą się dopiero wtedy, gdy przypadkiem ich 
plan się powiedzie i ze zdziwieniem odkryją, że 
trykocik dla najlepszego czeka tylko jeden. 

A zatem, drogi legionowianinie i jeszcze droższa le-
gionowianko, strzeżcie się takich kolarzy! Bo sama 
chęć panowania nad miastem to jednak coś inne-
go, niż umiejętność zapanowania nad kierownicą.

Czasy się zmieniają, lecz silnego 
człowieka wciąż poznaje się po 
tym, że nie pęka. Solidnie wyko-
nany pomnik również. Tymczasem 
w ostatnich dniach na mapie legio-
nowskich monumentów pojawiła 
się pewna sporych rozmiarów rysa. 
I to na postaci, która gości w mie-
ście najkrócej. Chociaż stojącego 
przy rynku Charliego Chaplina ar-
tysta wykonał z drewna, nie jest 
to najwyraźniej chłop jak dąb i w 
okolicach klatki piersiowej, hmm, 
powiedzmy, że rozdarła mu się 
marynarka. Swoją drogą, ów feler 
nawet do niego pasuje, gdyż dla 
sobie współczesnych słynny komik 
nie był człowiekiem bez skazy. Tak 
czy siak, sternicy lokalnej kultury, 
którzy Angola z wąsikiem do Le-
gionowa ściągnęli, obiecali jednak 
własnym sumptem zrobić z jego 
odzieniem porządek, a śladów na-
prawy ma nie być widać nawet w 
„Światłach wielkiego miasta”. 
I tak oto pan Charles Spencer po 
śmierci zagra w czeskim filmie…

Jest takie powiedzenie, że człek 
szybko przyzwyczaja się do do-
brego. Sądząc choćby po sygna-
łach płynących z legionowskiego 
ratusza, coś w tym chyba jest. Już 
zdradzamy w czym rzecz. Otóż ja-
kiś czas temu – w pogardzie mając 
tzw. powagę urzędu, za to trosz-
cząc się o zdrowie mieszkańców – 
w atrium głównej miejskiej budow-
li pojawiły się dzięki uprzejmości 
pewnej firmy prozdrowotnej ro-
wery stacjonarne. Z początku ma-
ło kto wiedział, co z tymi pedałami 
zrobić, jednak szybko co bardziej 
śmiali obywatele jęli na siedząco 
przemierzać symboliczne kilome-
try. Jedni od czasu do czasu, inni z 
regularnością kolarskich mistrzów. 
Kłopot w tym, że niedawno urzą-
dzenia zniknęły, więc ludzie zaczęli 
dociekać, czy, a jeśli tak, to kiedy 
powrócą? Zasięgnęliśmy języka i 
wyszło na jaw, że raczej niepręd-
ko. Bo jak to w Polsce bywa, 
znaleźli się tacy, którzy posta-
nowili poprzebijać im opony.

W tym roku największa atrak-
cja turystyczna powiatu le-
gionowskiego, czyli Jezioro 
Zegrzyńskie, obchodzi 55 uro-
dziny. O większych uroczysto-
ściach rocznicowych jest raczej 
cicho, ale półwiecze istnienia 
głównego akwenu powiatu 
świętowano nader hucznie. 

55 lat temu Stopień Wodny 
Dębe miał być jedynie frag-
mentem drogi wodnej łączącej 
ZSRR z NRD. Ambitne zamie-
rzenia zweryfikowała siermięż-
na rzeczywistość. – Wyszły 
tylko dwa pojedynczo działa-
jące obiekty: Dębe na Narwi 
i Włocławek na Wiśle – wspo-
minał Zenon Chęć z RZGW w 
Warszawie. – W latach 60. i 70. 
powstały finansowane z budże-
tu państwa ośrodki wypoczyn-
kowe. Kiedy zmienił się ustrój, 
wszystko zaczęło upadać. Do 
tego stopnia, że na początku 
lat 90. wokół Zalewu właściwie 

nic nie funkcjonowało – dodał 
Sławomir Maciej Mazur, wójt 
gminy Nieporęt. Obecni na 
„urodzinach” goście zgodnie 
podkreślali, że coś się ruszyło 
dopiero gdy pojawiły się sa-
morządy. Więcej niż o historii 
mówiono jednak o przyszłości 
turystycznej wizytówki powia-
tu. I wcale jubilatowi nie słodzo-
no. – Wykorzystanie Zalewu 
pozostawia wiele do życzenia. 
Jest tam bardzo mało użyt-
kowników. To jedyny zbiornik 
wodny dla trzymilionowej 
aglomeracji, a często można 
ich policzyć na palcach jednej 
ręki – mówił prezydent Roman 
Smogorzewski. Jego zdaniem 
rozwojowa stagnacja Zalewu 
wynika z faktu, że położone 
nad nim ośrodki, zamiast dzia-
łać razem, patrzą na siebie wil-
kiem. I to wcale nie morskim. 
– Temu miejscu mocno brakuje 
spójnej kampanii marketingo-
wej. Ono się cały czas kojarzy 

z Paskudą Zegrzyńską, brudną 
wodą oraz drogą i słabą ofertą. 
A to się naprawdę zmienia. 
 
W trakcie okolicznościowej 
konferencji zapowiedziano, 
że ten promocyjny indywidu-
alizm odejdzie w zapomnie-
nie, m.in. za sprawą szefa 
istniejącego już wówczas od 
blisko 10 lat Związku Gmin 
Zalewu Zegrzyńskiego. – Za-
prosiłem kolegów, aby siąść 
do stołu i zastanowić się nad 
stworzeniem silnej marki Je-
ziora Zegrzyńskiego i nad od-
powiedzią na pytanie, czym 
dla nas ma ono tak naprawdę 
być – mówił serocki burmistrz 
Sylwester Sokolnicki. – Dużo 
zrobiliśmy, ale jeszcze dużo 
jest do zrobienia. Teraz po-
winniśmy wspólnie starać 
się, aby ten obszar był kon-
kurencyjny nawet dla Mazur 
– uważał z kolei wójt… Mazur. 
Póki co, pogoń trwa.  

■ "M" odpowiada:
   Aniu rzuć pracę chociaż na chwilę, zadzwoń do przyjaciółki, znajomej, koleżanki i umów się 
na wypad na kilka dni nad morze, nad jezioro, w góry. Wczasy z dietą, z trenerem, warsztaty 
ceramiki, fotografii, nauka gotowania lub malowania, kurs jazdy konnej to dobry pretekst do 
tego, by uciec od rutyny. Mężczyzna to towar przereklamowany. Można bez niego żyć. Na 
pewno będziesz się dobrze bawić, poznasz ciekawych ludzi i odpoczniesz. Może nauczysz 
się przypalać jajecznicę albo jak spadać z wysokiego konia, ale koniecznie rusz tą dupę, o 
której wspominasz w liście.

Ania l.27
         Wakacje. Nienawidzę ich. Wszyscy 
wyjeżdżają. Parami. A ja sama zostaję w 
mieście. Bo niby z kim mam jechać, jak nie 
mam chłopaka, męża, przyjaciela? Dupa. 
Dupa. Dupa. Udaję pracoholiczkę.

■ "M" odpowiada:

Bez ryzyka nie ma miłości. Pamiętaj jednak, że czasem po innych związkach pozo-
stają obowiązki i rozwód nie załatwia wszystkiego. Czy jest to wspólny majątek, czy 
dzieci, musisz przygotować się na to, że mężczyzna będzie uciekał czasem w inne 
światy i nie będziesz go miała na własność. A jeśli chodzi o miłość? Walcz o szczęście. 
Lepiej żałować, że się poznało smak miłości i goryczy, niż żałować, że się go w ogóle 
nie spróbowało. Śmiało, skacz do wody! Szalej! Pamiętaj, by jednak robić to z głową...

            Cudowna redakcjo, pomóżcie mi podjąć decyzję. Jakiś rok temu 
spotykałam się z chłopakiem. Mimo tego, że ciągnęło nas do siebie jak 
dwa magnesy, po trzech miesiącach zerwaliśmy ze sobą. Oboje byliśmy w 
związkach i czuliśmy, że źle postępujemy. Strasznie tęskniłam, przepłakałam 
noce. To było straszne rozstanie. Minęły dwa lata i okazało się, że zarówno jego 
małżeństwo, jak i mój związek rozsypały się w drobny mak. Spotkaliśmy się 
przypadkowo. To było tak, jakbyśmy nigdy się nie rozstali. Bardzo mnie do 
niego ciągnie. Czuję magię, ciarki, motyle wszystko to, co opisuje literatura 
jako objaw zakochania. Pamiętam jednak rozstanie i gorycz samotności, ból, 
płacz. Boję się wiązać znów, żeby nie cierpieć. Wiem, że jak wejdę do tej rzeki 
ponownie, to będzie mi trudno z niej wyjść. Co mam robić?
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„Żywieniowcy ostrzegają – 
nadmiar spożywania owoców 
również może prowadzić do oty-
łości” – możemy przeczytać w 
internetowym poradniku „Zdro-
wie”. Czy to twierdzenie ma od-
zwierciedlenie w rzeczywistości? 
Okazuje się, że NIE! Owoce nie 
tylko nie wpływają w żaden ma-
giczny sposób na przybieranie 
na wadze (to powoduje jedynie 
nadwyżka kaloryczna), ale tak-
że mogą okazać się wyjątkowo 
pomocne w trakcie odchudza-
nia. Umiejętne włączenie owo-
ców do swojego codziennego 
jadłospisu jest bowiem świet-
nym sposobem na zmniejszenie 
apetytu na słodycze.  

Skąd więc wziął się pogląd mó-
wiący, że owoce mogą prowa-
dzić do otyłości, a fruktoza ma 
zły wpływ na ludzki organizm? 

Otóż ze źle zinterpretowanych 
badań.  Jedno z nich dowodzi, 
że „nadmierne spożycie fruk-
tozy może odgrywać rolę w 
obecnych epidemiach otyłości 

i cukrzycy”. I tutaj warto bliżej 
przyjrzeć się słowu „nadmier-
ne”. Uczestnicy wspomnianego 
badania spożywali około 200 g 
fruktozy dziennie przez 14 dni, 
co jest równoznaczne ze zjedze-
niem np. ponad 6 kg truskawek 
lub prawie 3,5 kg dojrzałych 
bananów dziennie! Trudno przy-
puszczać, by ktoś był w stanie 
pochłaniać taką ilość owoców 
codziennie przez dwa tygodnie. 

Bardzo prawdopodobne, że taki 
eksperyment prędko skończył-
by się nagłą wizytą… w toalecie.

Kolejnym powodem do unikania 
owoców w trakcie pracy nad syl-
wetką lub poprawy parametrów 
zdrowotnych jest ich często wy-
soki indeks glikemiczny. Jednak 
i tutaj sprawa okazuje się my-
ląca. Owszem, część owoców 
charakteryzuje wysoki IG – np. 
arbuz – 72. Czy to oznacza, że 
po jego spożyciu nasz poziom 
glukozy poszybuje w przestwo-

rza? Nie, dlatego że co prawda 
IG arbuza jest wysoki, ale już 
jego ładunek glikemiczny jest 
niski. A to właśnie tym wskaź-
nikiem warto się kierować. Ła-
dunek jest bowiem wartością 
odnoszącą się do porcji, a nie 
jedynie produktu (ŁG = ilość 
węglowodanów przyswajalnych 
w porcji produktu X indeks gli-
kemiczny produktu / 100). 
Plaster arbuza o masie 100 g 
zawiera 7,15 g węglowodanów 
i ma IG = 72; ŁG = 7,15x72/100 
= 5,15. Finalnie jego ładunek 
jest więc niski. Ponadto owo-
ce zawierają błonnik, a ten 
sprawia, że dłużej się trawią. 
Nie są więc produktem, który 
podniesie nasz poziom gluko-
zy tak szybko jak cukierki.

Często da się też usłyszeć po-
gląd, że owoce można spoży-
wać bez obawy o nabranie ki-
logramów wyłącznie do danej 
godziny. Jedne źródła jako „go-
dzinę zero” proponowały 12.00, 
inne, bardziej liberalne – 15.00. 
Niestety, w tym przypadku rów-
nież jesteśmy karmieni stekiem 
kłamstw i dziwnych informacji. 
Taki pogląd możemy zakwa-
lifikować do gatunku fiction, 

bo z science na pewno nie ma 
on nic wspólnego. Otóż to bez 
znaczenia, kiedy owoce zostaną 
przez nas spożyte. Jeśli nie prze-
kroczymy swojego zapotrzebo-
wania kalorycznego, to nasz or-
ganizm nie będzie miał z czego 
zmagazynować tkanki tłuszczo-
wej. Wystarczy się zastanowić, 
czy ktoś z nas odkładałby pie-
niądze, mając debet na koncie? 
Tak samo działa organizm.  

Należy także pamiętać, że fruk-
toza zawarta w owocach uzupeł-
nia nasz glikogen wątrobowy. 
Ten zaś jest niezbędny do pra-
widłowej pracy mózgu. I tu czas 
na ciekawą korelację. Mianowi-
cie, jeśli w należyty sposób uzu-
pełniamy glikogen wątrobowy, 
tym mniejsze istnieje ryzyko, że 
będziemy  podjadać. Cieszmy 
się więc bogactwem naszych 
pół i lasów i nie ograniczajmy 
spożycia owoców, spoglądając 
na nie wyłącznie zero-jedyn-
kowo. Lato to świetny czas na 
posiłki z udziałem owoców. 
A dla letnich niejadków świet-
nie sprawdzą się przygotowa-
ne na ich bazie koktajle.

Katarzyna Gębal
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Komunikat 
 
W związku z pojawiającymi się informacjami na temat realizowanej, szeroko pojętej komunikacji 
Przedsiębiorstwa z Mieszkańcami, pragniemy wyjaśnić, że celem podejmowanych działań, w 
szczególności z wykorzystaniem zewnętrznych nośników, tzw. billboardów, zlokalizowanych na 
obiektach PWK, jest przekazywanie Mieszkańcom Legionowa najważniejszych informacji na temat 
stale rozwijanej infrastruktury przedsiębiorstwa oraz wynikających stąd korzyści. 
 
Pragniemy przypomnieć, że w ostatnich latach każda ze Stacji Uzdatniania Wody została wyposażona 
w podwójny system zaopatrzenia w energię elektryczną – zewnętrzny z PGE i własny poprzez 
agregaty prądotwórcze. W ubiegłym roku zakończyliśmy wieloletnią pracę polegającą na połączeniu 
wszystkich stacji uzdatniania w jeden system. Nasi odbiorcy, Mieszkańcy Legionowa, mają gwarancję 
nieprzerwalnych dostaw wody. Próżno szukać takich rozwiązań wśród podobnych przedsiębiorstw 
wodociągowych. Takie rozwiązania zasługują na szczególne docenienie, i znajdują je wśród wielu 
naszych Mieszkańców, szczególnie w trakcie występowania anomalii pogodowych i skutków z nimi 
związanymi. Niejednokrotnie wcześniej wszyscy Mieszkańcy mogli dotkliwie odczuć brak dostaw 
wody. Ogrom zrealizowanych inwestycji na przestrzeni ostatnich lat sprawił, że jako nieliczni w Polsce 
możemy czuć się bezpiecznie, czego dowodem były ostatnie wichury, które w żaden sposób nie 
zakłóciły dostaw wody i odbioru ścieków w naszym mieście – bezpieczeństwo Mieszkańców 
Legionowa jest dla nas najwyższą wartością. 
 
W trosce o ich spokój i komfort, jako Przedsiębiorstwo jesteśmy zobligowani do informowania 
Mieszkańców o tych strategicznych rozwiązaniach, które mają wpływ na ich codzienne życie. Jakość 
naszej wody jest bardzo dobra – jest ona bogata w minerały, stale monitorowana i bezpieczna.  
Legionowska kranówka jest lepsza niż woda butelkowana, jest dużo tańsza, a przede wszystkim 
warto ją spożywać bezpośrednio z kranu. Tych wszystkich obiektywnie ważnych informacji nie da się 
przekazać szerokiemu gronu odbiorców bez wykorzystania wszystkich dostępnych kanałów 
komunikacyjnych. Należy podkreślić fakt, że ok. 26% naszych odbiorców to Mieszkańcy budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych, tzw. bloków (wspólnoty, SMLW, KZB) i nie otrzymują oni 
comiesięcznych informacji dostarczanych w formie biuletynu „O wodzie pisane”, dołączanego do 
faktur za wodę i ścieki, wysyłanych klientom indywidualnym. Nie mamy wątpliwości, że 
wykorzystanie możliwie szerokiego wachlarza kanałów komunikacyjnych jest bardzo ważne i leży w 
interesie Mieszkańców Legionowa, aby obecni oraz przyszli klienci Przedsiębiorstwa posiadali 
rzetelne informacje na temat naszych działań i z pełnym przekonaniem korzystali z naszych usług. 
 

                                                                                                                   
                                                                                                            Zarząd i Pracownicy 

Przedsiębiorstwa Wodociągowo -Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. 

Owoce NIE zakazane
Owoce to cenne źródło witamin, minerałów i 
błonnika. Są także świetną przekąską, z powodzeniem 
zastępującą słodycze. Jednak wiele osób dbających o 
linię unika ich w swoim codziennym menu jak ognia, a 
to z uwagi na zawarty w nich cukier. Czy rzeczywiście 
jest się czego bać?
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Drwiny na święto gminy

- Nie wiem, czego pani tam szuka, bo ja wylosowałam samochód

Czerwcowe wieliszewskie świętowanie potwierdziło, że jej mieszkańcy uwielbiają 
takie preteksty do wspólnej, integrującej ich lokalną społeczność zabawy.                          
A ponieważ dopisywały im w jej trakcie humory, postanowiliśmy ten rozrywkowy 
klimat jeszcze raz tu przywołać.

- Oto dowody, że kradzież wody nie uszłaby tego dnia na sucho

- Po kontakcie z lokalną gościnnością dziewczyny aż przysiadły z wrażenia!

- To zakręcona gmina, więc obracaj ich do oporu

 - Myślisz, że wójt coś zasponsoruje, jak obiecamy mu swoje głosy?

 - Dziewczyny, macie ten sam numer, więc któraś zagra bez koszulki

 - Oj, mógłbym tak z paniami w kółko na okrągło!

- Chłopaki, tak coś czuję, że chyba za dużo ludzi pojadło tej naszej grochówki...
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 Mam nadzieję, 
że ze zrozumieniem
Janusz Klejment przewodniczący Rady 
Miasta Legionowo podczas czerwcowej 
sesji, w reakcji na niemrawe deklaracje 
radnych, że przeczytali finansowe 
sprawozdania gminy.

Żarty...
Dzieci miały przynieść  do szkoły różne przedmioty 
związane z medycyną. Małgosia przyniosła skalpel 
a Tomek słuchawki.  
- A ty Jasiu co przyniosłeś? – pyta nauczycielka. 
- Aparat tlenowy… 
- A skąd go wziąłeś?  

- Od dziadka… 
- A co na to dziadek? 
- Hhhhhhhyyyyyy.
                                                    ■ ■ ■
Wchodzi baba do autobusu i woła:
 – Ojejku, ale wielki tłok!  
– To mój – odpowiada z dumą facet stojący koło niej.

                                                      ■ ■ ■
Tłok w autobusie. Wszyscy wracają z pracy.
Przy drzwiach stoi facet i trzyma się kurczowo uchwytu. 
Nagle drugi mężczyzna przepycha się koło niego.
 A on na to:
– Co się pan tak pchasz na chama!
 – O przepraszam, nie wiedziałem z kim mam 
przyjemność.

Znalezione w sieci
Zaczyna się sezon na słoneczniki. Jego 
nasiona są bogate w witaminę E, która 
chroni przed szkodliwym działaniem słońca 
i starzeniem się. Lubisz sałatki? Dodaj te 
nasiona do rukoli, kurczaka i pomidora.

Seksterapeuta to specjalista, z którego 
usług mogą skorzystać pary w USA. Jeśli 
mają problemy w łóżku, doradca ten może 
być obecny podczas miłosnych uniesień i 
„na gorąco” komentować błędy i potknięcia 
pary kochanków.

Masz niebieskie oczy? Ludzie, którzy 
posiadają ten kolor tęczówek, uważani są 
za atrakcyjnych, bardzo empatycznych, 

spokojnych, opanowanych, wrażliwych, 
stabilnych uczuciowo i wiernych. 

Jeśli twoja żona się na ciebie nie złości 
przez okres dwóch miesięcy, to znak, że 
przed wami trudne dni, a nawet rozwód.

Niektóre produkty spożywcze są pakowane 
w taki sposób, by podczas transportu 
nie ucierpiała zawartość opakowań. 
Każda paczka chipsów jest wypełniania 
podtlenkiem azotu. Gaz ten wydłuża czas 
przydatności do spożycia chipsów. Jest 
też stosowany jako gaz znieczulający 
i rozweselający przy zabiegach 
dentystycznych oraz do bitej śmietany w 
spreju.

   Tego nie wiesz o papryce! Zawiera ona 
duże ilości rutyny, co oznacza, że jest 
nieoceniona przy cerze naczynkowej. 
Masz wrażliwą skórę ze skłonnościami do 
pękających naczynek? Włącz to warzywo 
do diety.

Horoskop
na nadchodzący

tydzień
RYBY

Nie kłóć się o drobiazgi, bo 
spowodujesz lawinę oskarżeń 
i zarzutów. Bądź ostrożny i nie 

wikłaj się teraz w cudze spory. To zabez-
pieczy cię przed zbędnymi kłopotami.  

BARAN

Poczujesz, że wreszcie odnalazłeś 
swoje miejsce w świecie, firmie lub 
związku miłosnym. Będziesz otwar-

ty na nowe propozycje. Możesz zmienić się na 
lepsze. Słabszych traktuj  z wyrozumiałością.

BYK

Postanowisz uporać się z trudnymi 
i zaległymi sprawami. Kiedy inne 
osoby w twoim otoczeniu ogarnie 

zniechęcenie, ty poczujesz przypływ energii. 
Wykorzystasz każdą okazję, aby zaistnieć.

BLIŹNIĘTA

Nie tylko duchowe sprawy będą się 
liczyć w tym tygodniu. Zaufaj swo-
jej intuicji, jednak nie postępuj 

wbrew logice. Nie używaj swojej siły, by wpły-
nąć na innych, bo to nie wyjdzie na dobre.

RAK

Odnajdziesz rozwiązanie proble-
mu, jaki cię ostatnio niepokoił. 
Uznasz, że wiesz, co masz robić i 

pozbędziesz się wewnętrznego niepokoju. 
To świetny czas na odpoczynek i regenerację.

LEW

W tym tygodniu będziesz spierał 
się z kimś lub nawet kłócił. Twoja 
ambicja i przekonanie o słuszno-

ści własnych pomysłów popchnie cię w 
stronę otwartego konfliktu lub rywalizacji.

PANNA

Możliwe, że miłosne sprawy nabio-
rą w tym tygodniu tempa. Jednak 
pamiętaj, nie pomagaj losowi, bo 

może to się zakończyć nie tak, jak byś sobie 
życzył. Czekaj cierpliwie, a będziesz szczęśliwy.

WAGA

Nie zamykaj się w sobie, bo przega-
pisz ciekawe propozycje. W miłości 
chwilowy brak kontaktu z ukochaną 

osobą, który wywołany jest przemęczeniem i 
nadmiarem codziennych obowiązków.

SKORPION

Twoje życzenia zostaną wysłucha-
ne. Wyswobodzisz się z niewygod-
nej dla ciebie sytuacji. Los ześle ci 

szansę, dzięki której będziesz mógł zacząć 
wszystko od nowa. Nie lękaj się i wykorzystaj to!

STRZELEC

W tym tygodniu dojdziesz do 
wniosku, że musisz jeszcze raz 
przemyśleć minione wydarzenia i 

zakończone już sprawy. Otrzymasz wiadomo-
ści od osób, których dawno nie widziałeś.

KOZIOROŻEC

Pojawi się szansa na rozwiązanie 
finansowych kłopotów. Będziesz 
w dobrym nastroju, chętnie 

pomożesz innym lub zwrócisz większą 
uwagę na prośby i potrzeby swoich bliskich.

WODNIK

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

szczęśliwe wydarzenie w domu, rodzinie lub 
miłości .  Pojawi  s ię  szansa na w ygraną.

Specjalny miejscowy 
horoskop

- Dzwonię, bo nasz pies zaczął chyba mieć wysokie aspiracje
fot. red.

klatka tygodnia
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Dobrze wykonujemy swoją pracę

Finansowadegradacja
Dobra postawa na boisku to nie wszystko – trzeba jeszcze mieć w klubie pełną kasę. Mimo 
że KPR Legionowo zadomowił się w elicie krajowego szczypiorniaka, kolejny sezon rozegra 
na jej zapleczu. Głównie przez finansowe oczekiwania wobec zespołów zamierzających 
występować w PGNiG Superlidze.

Nie mogąc w tej chwili sprostać tym 
wymaganiom, zarząd Klubu Pi łki 
Ręcznej Legionowo podjął decyzję 
o wycofaniu zespołu z rozgrywek 
Superligi. Zaważyło na tym przede 
wszystkim podniesienie gwaranto-
wanego budżetu klubu z półtora do 
dwóch milionów złotych. Jak wynika 
z opublikowanego w poprzedni ponie-
działek komunikatu, „mimo wsparcia 
gminy Legionowo, po przeanalizowa-
niu możliwości finansowych klubu 
oraz jego potrzeb, zarząd stwierdził, 

iż spełnienie tego kryterium jest w 
tym momencie nieosiągalne”.  

Działacze poinformowali jednocześnie 
o zgłoszeniu drużyny do najbliższych 
rozgrywek w pierwszej lidze. Zade-
klarowali też starania zmierzające 
do zróżnicowania źródeł dotacji oraz 
pozyskania sponsorów, dając kibicom 
tyleż subtelny, co wymowny sygnał, 
że do Superligi zamierzają w niedale-
kiej przyszłości powrócić.  

Aldo

Po wakacyjnym „roztrenowaniu” wracamy do długiej niczym mecz rozstrzygany w tie-
breaku rozmowy z trenerem Wojciechem Lalkiem. I równie bardzo jak taki pojedynek 
ciekawej. W końcu chodzi o kulisy imponujących osiągnięć klubu LTS Legionovia, który 
nie mając wielkich pieniędzy, zdominował rozgrywki młodych siatkarek.

Jak zdradza szkoleniowiec, jed-
nym z sekretów sukcesu jest 
panująca w zespole atmosfera 
– taka na medal(e)! – Jeżeli to 
byłby zawodowy team, od ra-
zu mówię, że nam by się to nie 
udało. W żadnym roku. Wia-
domo, że to jest zespół, grupa 
ludzi. Każda z tych dziewczyn to 
inna osobowość, inny charakter 
i nie jest tak, że razem kleimy 
jakieś słodkie ciastko. Są różne 
sytuacje, ale one szanują siebie 
za swój wysiłek; za to, że pa-
trzą w jedną stronę i chcą tego 
samego. Mają też takie same 
problemy czy trudności. Przez 
te lata obserwuję, jak sobie 
pomagają, jak się wspierają. 
Chodzi głównie o naukę, o chwi-
le zwątpienia, zmęczenie. Poja-
wia się też tęsknota za domem, 
bo część tych dziewczyn jest z 
daleka i są u nas zgrupowane w 
klubowej bursie. Do trenerów 
takie sprawy zwykle docie-
rają na końcu, ale sposób, w 
jaki dziewczyny sobie radzą, 
jest dla nas dowodem, że to 
prawdziwy zespół i dzięki te-
mu ma właśnie takie wyniki 
– mówi Wojciech Lalek.   

Seryjnie zdobywane mistrzo-
stwa kraju zrobiły swoje. 
W stronę Legionowa zerkają już 

trenerzy pragnący patentu na 
wygrywanie. – Rzeczywiście, 
coraz częściej mamy sygnały, 
że kluby chcą poznać tajemnicę 
naszych sukcesów, przyjechać 
i popatrzeć, jak my to robimy. 
I mamy już nawet kilka zaprzy-
jaźnionych. My zawsze jeste-
śmy na to otwarci. To nie jest 
tak, że jesteśmy jakąś okopaną 
twierdzą. Ja taki nigdy nie by-
łem i żaden z trenerów, którzy 
tutaj pracują, również. To jest 
fajne. Myślę, że gdybym praco-
wał w innym klubie i widziałbym 
klub, który przez lata przewodzi 
stawce, też chciałbym poznać 
jego tajemnice. Wiedzieć, co ta-
kiego tam robią, że to tak działa. 
A obojętnie co by kto nie mówił, 
jesteśmy jedynym klubem 
w historii polskiej siatkówki, któ-
ry pod rząd zdobył tyle tytułów 
mistrza Polski w kategoriach 
młodzieżowych. Jestem z tego 
dumny i ten klub też może być 
dumny, niezależnie od tego, co 
stanie się w przyszłości.     

Choć rywale nie próżnują, LTS 
Legionovia chce nadal przewo-
dzić stawce. Mając oczywiście 
świadomość, że krajowa czo-
łówka depcze jej po piętach. 
– Nie będzie łatwo. Zresztą co 
roku nie jest. Po drodze gdzieś 

tam się potykamy i miewamy 
bardzo ciężkie mecze (…). Ani 
jedno mistrzostwo – czy 
w tym roku, czy w latach ubie-
głych – nie przyszło nam łatwo. 
To wszystko jest naprawdę 
wydarte z boiska wysiłkiem 
dziewczyn, mamy też troszkę 
sportowego szczęścia. Tylko że 
zwykle sprzyja ono lepszym i 
my to regularnie potwierdzamy. 
W przyszłym roku też będzie 
nam bardzo ciężko. Obowiązuje 
w Polsce niepisana zasada „bij 
mistrza” i tak zawsze jest, że 
każdy się na nas mocno spina. 
Na szczęście my jesteśmy na to 
przygotowani – twierdzi szkole-
niowiec. Tak samo jak na głośne 
pomruki tych, którym hegemo-
nia Legionovii jest nie w smak. 
– Od pierwszego naszego mi-
strzostwa wróżono, że już nam 
się nie uda – bo odeszły z klubu 
takie czy inne zawodniczki, a 
następny rocznik nie da rady, i 
tak dalej, i tak dalej. Ja to co ro-
ku słyszę. Niestety, to jest nasz 
kraj, powiem brutalnie, kraj hej-
terów. Jeśli ktoś osiąga w Polsce 
sukces, to od razu przysparza 
sobie wrogów, którzy zarzucają 
mu wszystko. W naszym przy-
padku: brak wychowanków, 
kupowanie zawodniczek, zbyt 
duże obciążenia treningowe, 

gonienie za medalami. Okej, 
niech sobie tak mówią, ale my 
się tym nie przejmujemy i po 
prostu robimy swoje. Byłem 
w iluś tak klubach i wiem, że 
tak jest. Tych najlepszych się w 
gruncie rzeczy nie lubi i tyle. Na 
szczęście jesteśmy ponad to.     

Obojętność na podszyte zawi-
ścią krytykanctwo idzie w Le-
gionovii w parze ze zdrowym 

podejściem do boiskowych zwy-
cięstw. Dzięki temu mistrzynie 
Polski wciąż trenują tak, jakby 
dopiero wdrapywały się na mło-
dzieżowy siatkarki Olimp. – Tak 
jak zawsze mówi mój młodszy 
kolega Dawid Michor, który pra-
cuje z kadetkami, fajnie, że te 
medale są. Nas to cieszy i cie-
szy te dziewczyny. Płaczemy ze 
wzruszenia za każdym razem, 
kiedy je zdobywamy, dziękując 
sobie za wszystko, co do tej po-
ry zrobiliśmy. Ale najważniejsze 
jest to, żeby robić coś, co roz-
wija. Nie uważamy, że mamy 
mistrzynie i to już wystarczy. 
Będziemy dalej pracować, żeby 
te dziewczyny były lepsze jako 
zawodniczki i jako ludzie. Bo 
na tym nam też zależy.      

I dobrze, bo sportowcem się 
tylko bywa, a człowiekiem 
pozostaje przez całe życie. –
Gdybyśmy „czarowali”, że one 
wszystkie będą grały w eks-
traklasie, że wszystkie trafią 
do kadry, to zwyczajnie byśmy 

kłamali. Tak nie jest, wystarczy 
spojrzeć wstecz. Mnie to tro-
chę przeszkadza, bo co roku 
opuszcza nas kilka dziewczyn, 
które w swoim roczniku są naj-
lepsze w Polsce. I rzadko która 
znajduje klub na miarę swoich 
umiejętności. To jest smutne 
i związane ze swego rodzaju 
profesjonalizmem klubów gra-
jących w ekstraklasie i pierwszej 
lidze. Ja teraz trochę poszydzę, 

ale one oczekują młodych, ale 
doświadczonych i potrafiących 
wszystko zawodniczek. No i 
najlepiej za darmo. A takich w 
Polsce nie ma. Dziewczyny też 
widzą, jak to jest. My cieszymy 
się tym, co robimy, a one pracu-
ją na bardzo wysokim poziomie 
i wiedzą kim są. To naprawdę 
fantastyczne siatkarki, ale zda-
ją sobie sprawę, że mało która 
dostanie szansę kontynuowania 
przygody sportowej na takim 
poziomie, na jaki zasługuje. Ale 
myślę, że im to nie przeszka-
dza. Kochają ten sport, cieszą 
się nim, chcą to robić i potrafią 
godzić treningi z nauką, radząc 
też sobie z innymi problemami. 
My je za to strasznie szanujemy.   

Skoro już mowa o szacunku, 
dokonania Legionovii działa-
ją na jej przyszłe zawodniczki 
jak magnes. Przypisywane 
działaczom podkupywanie naj-
lepszych dziewczyn jest w tej 
sytuacji zbędne. – Coraz więcej 
bywa takich przypadków, że 

trenerzy lub rodzice wskazu-
ją nam zawodniczki z klubów, 
gdzie są jakieś talenty, które nie 
są w stanie na swoim terenie się 
rozwinąć. Wtedy my zaprasza-
my je do nas na treningi. 
I jeżeli coś się klei, wchodzą do 
zespołu. Nie jesteśmy klubem 
z wielką kasą, który tylko szuka 
i skupuje te dziewczyny. Wiem, 
że tak się czasami o nas mówi, 
ale to jest kłamstwo. Nie ma też 

takich sytuacji, że ktoś nam za-
wodniczki próbuje zabierać. Mu-
siałby postawić naprzeciwko dużą 
wartość, jeśli chodzi o trening i 
warunki, które by im zapewnił. A 
pieniądze? Przecież żadna z nich 
nie dostaje pieniędzy za to, co 
robi. To, że one zostają i chcą to 
robić, świadczy o tym, że my do-
brze wykonujemy swoją pracę.    

Na koniec filarowi trenerskiego 
sztabu LTS Legionovia warto po-
stawić pytanie, czy jest w owej 
pracy spełniony. I jak to się ma 
do jego zawodowych planów na 
przyszłość. – Ja już, co zresztą 
po mnie widać, długo pracuję 
w tym zawodzie (śmiech). Ale 
nigdy nie zadawałem sobie 
pytania, czy jestem spełniony. 
Myślę, że jeżeli przestanie mi 
to sprawiać satysfakcję, jeżeli 
przestanie mi zależeć na tych 
dziewczynach, na klubie i na 
sukcesach, to wtedy dam sobie 
spokój. Bo już mogę.   
  

Waldek Siwczyński
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Sparing
w plecy

Piłkarze Legionovii KZB Legionowo rozegrali pierwszy z dziewięciu sparingów 
zaplanowanych w ramach przygotowań drużyny do sezonu 2018/2019 III ligi. 
Środowego (4 lipca) spotkania z Górnikiem Łęczna legionowianie nie będą 
jednak miło wspominać. Mecz zakończył się ich wysoką porażką 0:4, a hat-
trickiem popisał się w nim były gracz Legionovii Krystian Wójcik.

Usprawiedliwieniem dla pod-
opiecznych Bartosza Tarachul-
skiego jest fakt, że drużyna 
znajduje się w przebudowie po 
zupełnie nieudanym poprzed-
nim sezonie i w meczu zagrało 
aż dziewięciu testowanych pił-
karzy: pięciu w pierwszej poło-
wie i czterech w drugiej. – Cały 
czas jest jeszcze niesmak po 
tym sezonie, który się zakoń-
czył. Trener Bartosz Tarchulski 
wcześniej zarządził przygoto-
wania, bo już na sześć tygodni 
przed rozpoczęciem pierwsze-
go spotkania mistrzowskiego w 
ramach rozgrywek trzeciej ligi. 
W tej chwili piłkarze mają cięż-
kie treningi, podczas których 
testujemy nowych zawodni-
ków. Na pewno będą do nas 

dochodzić kolejni, bo czekamy 
na zawodników, którzy w tej 
chwili są testowani w pierwszej 
i drugiej lidze. Myślę więc, że ta 
kadra będzie jeszcze wzboga-
cona – mówi Dariusz Ziąbski, 
prezes Legionovii KZB Legio-
nowo. Największa dziura jest 
na środku obrony i to przede 
wszystkim piłkarze grający na 
tej pozycji są na celownikach 
trenera i działaczy Legionovii. 
– Jesteśmy w trakcie rozmów 
z kilkoma zawodnikami. Jeżeli 
to wypali, myślę, że ten zespół 
będzie wyglądał dość pozytyw-
nie, jeśli chodzi o trzecią ligę 
– dodaje prezes Ziąbski. 
 
Można się jednak spodziewać, 
że do drużyny trafią zawodni-

cy grający też na innych po-
zycjach, braki kadrowe są w 
nim bowiem dość wyraźne. Nie 
jest przecież żadną tajemnicą, 
że po spadku wielu podstawo-
wych graczy z klubem się po-
żegnało. – Odeszło nam dużo 
zawodników, głównie tych, 
którzy byli wypożyczeni. Opu-
ścił nas między innymi Bartosz 
Walencik, który był z Piasta Gli-
wice, a teraz podpisał umowę 
właśnie z Górnikiem Łęczna. Z 
kolei kilku zawodników, którzy 
mają łączące ich z nami umowy, 
nie pojawiło się na treningach 
i w związku z tym – zgodnie z 
decyzją zarządu – wystąpiliśmy 
do Mazowieckiego Związku Piłki 
Nożnej i do PZPN z wnioskiem o 
zawieszenie ich w obowiązkach, 

ponieważ jest to niepoważne, 
żeby mając obowiązującą 
umowę, grać w innym klubie 
albo w ogóle nie grać – powie-
dział Ziąbski. Z drużyną tre-
nuje natomiast powracający z 
Belgii były bramkarz Legionovii 
Mikołaj Smyłek, Jeśli przekona 
do siebie trenera i działaczy, to 
być może zostanie w Legiono-
wie na dłużej. Innych nowych 
nazwisk w składzie póki co 
jeszcze nie ma. – Z nikim 
nowym do tej pory nie podpi-
saliśmy żadnej umowy. 
W najbliższym czasie, myślę 
że po sparingu w Siedlcach, 
jakieś decyzję zapadną. Dzi-
siaj mamy pierwsze spotka-
nie kontrolne z dość mocnym 
przeciwnikiem i zobaczymy. 
Jeżeli na tle takiego przeciw-
nika jakiś zawodnik będzie 
się pozytywnie prezentował, 
to na poziom trzeciej ligi po-
winno to starczyć, żebyśmy 
tam powalczyli o coś więcej 
niż tylko o bycie w niej – za-
pewnia Dariusz Ziąbski. 
 
Przed rozpoczęciem sezonu 
Legionovia rozegra jeszcze 
sparingi z Pogonią Siedlce, 
Motorem Lublin, Ursusem 
Warszawa, Ruchem Wysokie 
Mazowieckie i Błonianką Bło-
nie. Pierwszy mecz o stawkę 
gracze z Parkowej zagrają 8 
sierpnia – w Pucharze Polski 
legionowianie zmierzą się ze 
Stalą Stalowa Wola. Runda 
wiosenna III ligi rozpocznie 
się natomiast w weekend 11 
- 12 sierpnia. Na inaugurację 
sezonu podopieczni Barto-
sza Tarachulskiego pojadą 
na mecz z Unią Skierniewice. 
W kolejnych Legionovia zagra 
m.in. z dwiema byłymi druży-
nami z ekstraklasy, czyli Polonią 
Warszawa i Świtem Nowy Dwór 
Mazowiecki, oraz z rezerwami 
mistrza Polski – Legii Warszawa. 

Rafał Michałowski

Mariusz Wronowski, 39-letni niepełnosprawny 
biegacz, został Najlepszym Sportowcem Powiatu 
Legionowskiego 2017 roku. Wręczenie mu tego tytułu 
oraz pamiątkowej statuetki wraz z nagrodą odbyło 
się w zeszły piątek (29 czerwca) podczas czerwcowego 
posiedzenia rady powiatu.

Wybór najlepszego powia-
towego sportowca ma już 
pięcioletnią tradycję. O tym, 
do kogo ten tytuł trafia, de-
cydują w plebiscycie sami 
mieszkańcy. – Cieszymy 
się, że jest aż tak duże za-
interesowanie mieszkańców 
tym konkursem. Promuje-
my poprzez to sport i zdro-
wy styl życia, a także oczy-
wiście i nasz powiat. To jest 
znakomite działanie, które 
pozwala mieszkańcom do-
strzec korzyści wynikające 
z aktywności fizycznej, ale 
wpisuje się to też doskonale 
w politykę powiatu – przyznał 
Artur Borkowski, sekretarz 
powiatu legionowskiego. A ta 
objawia się zarówno poprzez 
finansowanie działalności 
klubów, jak i poprzez budowę 
sportowej infrastruktury lub 
też zaangażowanie powiatu 
w rozwój sportu dziecięcego 
i młodzieżowego. Chodzi tu 
przede wszystkim o Piłkarską 
Ligę Powiatu Legionowskiego 
i Mazowieckie Igrzyska Mło-
dzieży Szkolnej. – Ten tytuł 
miał być ukoronowaniem tych 
działań, ale też pokazaniem, 
przez pryzmat właśnie pana 
Wronowskiego, jak duże suk-
cesy można osiągnąć pracując 
nad sobą – dodał Borkowski.
 
Razem z Mariuszem Wro-
nowskim do tytułu Najlep-
szego Sportowca Powiatu 
Legionowskiego 2017 roku 
byli jeszcze nominowani: 
kickbokser Jan Lodzik – 
mistrz Polski oraz zdobywca 
zawodowego pasa najwięk-
szej federacji kickboxingu w 
Polsce, czyli DSF Kick Boxing 
Challenge, Mateusz Głowac-
ki i Andrzej Głowacki – czyli 
ojciec i syn, którzy razem 
trenują biegi, biegi przeszko-

dowe i judo, Anna Szlendak 
– motywatorka sportowa, 
biegaczka, trenerka i jedna 
z założycielek grupy Brave-
hearts Legionowo, oraz Lena 
Majcherczyk – młodziutka, 
bo zaledwie ośmioletnia mi-
strzyni kraju cheerleaderek. 
– Konkurencja była duża, bo 
było wielu młodych, obiecu-
jących sportowców i nie ukry-
wam, że sądziłem, że to wła-
śnie oni wygrają ten plebiscyt. 
Wśród nominowanych była 
między innymi Ania Szlen-
dak, która organizuje wiele 
biegów tu, na terenie powia-
tu, jest też Lanka, która mimo 
bardzo młodego wieku osiąga 
wiele sukcesów. To pokazuje, 
jak silna jest konkurencja w 
walce o ten zaszczytny tytuł 
– przyznał Sportowiec Roku.
 
Lista ubiegłorocznych sukce-
sów Mariusza Wronowskie-
go jest imponująco długa. 
To między innymi pierwsze 
miejsca na półmaratonach: 
Cud Nad Wisłą, szczecińskim, 
praskim i w półmaratonie im. 
Janusza Kusocińskiego, oraz 
zwycięstwo w PZU Maratonie 
Warszawskim. Za swój naj-
większy sukces w 2017 roku 
uważa on jednak zdobyte 
we Włoszech pierwsze miej-
sce w 32. Venice Marathon, 
który rozegrano 22 paździer-
nika ubiegłego roku. – Tam 
było ciężko – przyznaje Ma-
riusz. – Walka rozgrywała się 
praktycznie do 29 kilometra. 
Najbardziej przełomowym 
był 35, gdzie był dość długi 
podjazd i to tam właściwie 
wszystko się rozegrało. Zo-
baczymy, jak będzie w tym 
roku – dodaje. Oby ta lista 
sukcesów nie była krótsza. 

Rafał Michałowski

Mistrz mimo 
przeciwności

Zawodnicy Delfina wywalczyli 
łącznie 3 złote, 4 srebrne i 4 
brązowe medale. Najbar-
dziej obciążony szlachetnymi 
kruszcami wyjechał z Pozna-
nia Michał Perl, zdobywając 
złoto na dystansie 50 m sty-
lem klasycznym, dwa srebrne 
krążki na 50 m i 400 m stylem 

dowolnym, a także brązowy 
medal na 100 m stylem kla-
sycznym. Ponadto pływak 
startował na 100 m sty-
lem dowolnym (4 miej-
sce) i 50 m stylem motyl-
kowym (5 miejsce). Drugim 
legionowskim multi-
medalistą okazał się 
Krzysztof Żbikowski, 
który zwyciężył wy-
ścig na 200 m sty-
lem klasycznym, 
był drugi na 100 m 
klasykiem i trzeci 
na 50 m „żabką”. 
W pozostałych kon-
kurencjach zajął 4 
miejsce na 50 m sty-
lem grzbietowym, 
7 miejsce na 50 m 
„motylkiem” oraz 
8 na 50 m stylem 
dowolnym. Z kolei 
Karolina Modzelan 
dopłynęła druga na 
100 m stylem kla-

sycznym, była trzecia na 50 
m dowolnym i klasycznym, a 
czwarta na setkę dowolnym.

Dawid Szulich, najbardziej do-
świadczony zawodnik Delfina, 
wystartował tylko w jednej 

konkurencji, w cuglach zdo-
bywając złoty medal na 
50 m stylem klasycznym i bijąc 
za jednym zamachem rekord 
Polski w kategorii A (25-29 lat). 

WS/DS

Sukces warty Poznania
Pod koniec czerwca na 
terenie poznańskiej 
Malty odbyły się Letnie 
Mistrzostwa Polski 
w Pływaniu Masters.                                       
W zawodach 
uczestniczyło 420 
zawodników ze 129 
krajowych klubów. 
Wśród nich znalazła 
się także czwórka 
reprezentantów 
Delfina Legionowo.                               
I najwyraźniej byli w 
formie, gdyż pobili tam 
swój medalowy rekord!
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– To jest wyjątkowy rok i wy-
jątkowe święto. Staramy się 
wspólnie obchodzić to stule-
cie odzyskania niepodległości, 
cieszyć się z tego i dawać do 
zrozumienia, że wolność jest 
najważniejsza. Wszyscy mu-
simy ją szanować i przykładać 
się do tego, żeby ją utrzymać. 
Chcemy również dać sygnał, że 
wszyscy powinniśmy być ra-

zem, tak aby było jak najmniej 
podziałów – powiedział Sławo-
mir Maciej Mazur, wójt gminy 
Nieporęt. Symbolem tej jedno-
ści była parada rozpoczynająca 
całe święto, gdzie ramię w ra-
mię szli przedstawiciele władz 
gminy, powiatu, mieszkańcy 
oraz przedstawiciele różnych 
gminnych środowisk. Pochód 
prowadziła Młodzieżowa Orkie-

stra Dęta Moderato z Warki. Gdy 
wszyscy jego uczestnicy dotarli 
pod scenę, w niebo wypuszczo-
no sto biało-czerwonych ba-
lonów – po jednym za każdy 
rok niepodległości Polski. – Ja 
się bardzo cieszę, że w gminie 
Nieporęt tych podziałów jest 
stosunkowo niewiele i że mam 
tak wspaniałą załogę oraz wspa-
niałych mieszkańców, którzy ra-
zem z nami obchodzą te wspa-
niałe uroczystości – dodał wójt.
 
Wspaniałe, bo wspaniały był 
też udział Nieporętu najpierw w 
drodze do odzyskania niepod-
ległości, a potem we wspólnym 
wysiłku w celu jej utrzymania. 
To przecież tu zostali interno-
wani oficerowie, którzy w 1917 
r. odmówili złożenia przysięgi 
na wierność cesarzowi niemiec-
kiemu. A trzy lata później na 
granicy Nieporętu i Radzymina 
wojska polskie powstrzymały 
bolszewicki marsz na zachód, 

utrzymując tym 
samym dopie-
ro co odzyskaną 
niepodległość. – 
Trzeba pamiętać 
o tym, że gmina 
Nieporęt to miej-
sce niezwykłe na 
szlaku odzyska-
nia niepodległo-
ści, a tuż obok są 
pola Wólki Radzy-
mińskiej, które 
były areną Cudu 
nad Wisłą. Jest 
to więc miejsce, 
które w szczegól-

ny sposób powinno tę rocznicę 
świętować – przyznał obecny 
na uroczystościach legionow-
ski starosta Robert Wróbel. 
 
W trakcie święta nie mogło też 
jednak zabraknąć i tego lokalne-
go patriotyzmu oraz miłości do 
tej małej ojczyzny. Tę pokazały 
przede wszystkim nieporęc-
kie dzieci oraz młodzież, które 
występując na scenie, prezen-
towały nie tylko swe artystycz-
ne talenty, ale i promowały 
własną gminę, sołectwo, ale 
także szkołę lub przedszkole. 

Elph

Dla szefa MOK-u koncerty upamięt-
niające nieżyjącego współpracow-
nika i przyjaciela są tak oczywiste, 
jak w gitarach struny. Bez nich po 
prostu zapadłaby cisza. – Waldka 
wszyscy znają, nie tylko w Legio-
nowie. Znakomity muzyk, jeden z 
największych w Polsce. Grał wszyst-
ko: jazz, bluesa, rocka; instrumen-
talista, który grywał ze wszystkimi 
wielkimi. Ale przede wszystkim to 

człowiek związany z miastem. Iluż 
on „wypuścił” różnych dobrych 
muzyków, nie tylko rockowych, ale 

też w kategorii klasycznej muzyki 
gitarowej – przypomina Zenon 
Durka. I to głównie uczniowie oraz 
przyjaciele artysty – pod szyldem 
Lewandowski Tribute Band – wy-
stąpili w pierwszej części piątko-
wego koncertu. Najpierw jednak 
akustyczną rozgrzewkę zapewnił 
publiczności zespół o intrygującej 
nazwie Urwał Nać Trio. Oczywiście 
z repertuarem autorstwa swe-

go muzycznego mentora. 
W tym roku organizatorzy koncertu 
zadbali o to, by wszystkim zostały 

po nim nie tylko dźwięczne wspo-
mnienia. Stąd pomysł na nazwanie 
sali koncertowej MOK-u imieniem 
Waldemara Lewandowskiego. Po-
dobnie jak projekt pamiątkowej 
tabliczki, zrodził on się w głowie li-
dera Sexbomby, której legionowski 
wirtuoz był swego czasu gitarowym 
filarem. – Dziś jest taki fajny dzień, 
kiedy spotykają się różni ludzie, 
którzy go znali i którzy z nim grali. 
Ludzie często o różnych poglądach, 
ale cenne jest to, że dzisiaj będziemy 
wszyscy razem. Przyszliśmy tutaj po 
to, aby uczcić jego pamięć i bardzo 
się cieszę, że udało mi się dopro-
wadzić do tego, że ta sala będzie 
nazwana imieniem Waldka – mówi 
Robert Szymański. A dyrektor Dur-
ka dodaje: – Chcemy, żeby pozostał 
trwały ślad w budynku MOK-u. I ta 
sala, która przeżyła tyle koncertów, 
gdzie są niesamowite fluidy, będzie 

od dzisiaj nazywana imieniem Wal-
demara Lewandowskiego. To jest 
budowanie kawałka historii.  

Czy przejdzie też do niej czerw-
cowy koncert, to się dopiero 
okaże. Ale Wojciech Pilichowski 
z zespołem zrobili wiele, aby 
tak właśnie się stało. Zabierając 
słuchaczy w jazzowe klimaty, 
„strzelający” kciukiem basista 
potwierdził, że solowym poten-
cjałem gitara basowa w niczym 
nie ustępuje słynniejszej, sze-
ściostrunowej koleżance. A w 
dolnych rejestrach nawet ją 
przewyższa. Wypada tylko mieć 
nadzieję, że gdzieś tam, z wy-
soka, tych niskich dźwięków 
Waldemar Lewandowski słuchał 
z ogromną przyjemnością…

Waldek Siwczyński
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Wydarzenia
kalendarz

LEGIONOWO sala widowiskowa, 12.07, godz. 12.00
Kino letnie dla dzieci – „Happy Feet”
    
LEGIONOWO ratusz, 13.07, godz. 19.00
Wernisaż wystawy zatytułowanej „Emocje 
rozpędzane chceniem godzenia codzienności 
z innością”. Podczas wernisażu przewidziano 
występ Zenka Durki.

LEGIONOWO MOK, Norwida 10, 13.07, godz. 20.00
Trymiga - koncert hiphopowy w ramach trasy 
„Mazovia Tour". Na koncercie będzie można 
usłyszeć znane utwory z debiutanckiego 
albumu grupy oraz nigdy wcześniej 
nieopublikowane nowe utwory. Na scenie 
wystąpią również Riczi oraz Medard. 

JABŁONNA zespół pałacowo-parkowy, 
14.07, godz.9.00
Kolejny z darmowych, cyklicznych biegów 
na dystansie 5 km z pomiarem czasu, 
organizowanych w każdą sobotę o 9.00 przy 
Zespole Pałacowo-Parkowym w Jabłonnie. 
Jedynym warunkiem startu jest rejestracja 
na stronie www.parkrun.pl/rejestracja 
oraz wydrukowanie i przyniesienie na bieg 
Indywidualnego Kodu Uczestnika.

LEGIONOWO boisko przy Arenie, 14.07, godz. 12.00
Grand Prix Legionowa w siatkówce plażowej

LEGIONOWO Park Zdrowia, 14.07, godz. 19.00-21.00
Potańcówka w Parku Zdrowia. 

LEGIONOWO  sala widowiskowa, 17.07, godz. 12.00
Kino letnie dla dzieci – „Happy Feet II”

SEROCK  plaża miejska, 19.07, godz. 17.00
Książka na plaży - warsztaty - capoeira z 
Herlonem Santos.

Riffy na strunach pamięci
W czerwcu się urodził i w czerwcu zmarł – nic dziwnego, że 
kolejny koncert w hołdzie Waldemarowi Lewandowskiemu 
odbył się właśnie w tym miesiącu. Rzecz jasna na terenie 
Miejskiego Ośrodka Kultury, czyli placówki, z którą nieżyjący 
od pięciu lat wybitny gitarzysta związany był najdłużej.                   
I nawet jeśli ktoś o tym nie wiedział, odwiedzając MOK przy 
Norwida 10, teraz już tego nie przeoczy.

Święto na
patriotyczną nutę
Nie ma chyba w Polsce osoby, która nie wiedziałaby, jakie w tym 
roku kraj obchodzi święto. Dumę ze stulecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości przy okazji swoich świąt mocno podkreślają 
też lokalne samorządy. Tak było przy okazji czerwcowego Święta 
Gminy Nieporęt, które zapoczątkowało tamtejsze obchody 
100-lecia polskiej wolności.

Flirt z Barbarką
W odwoływaniu się do przeszłości nie 
zawsze lepszy jest ten, kto głębiej do 
niej sięgnie. Trzeba mieć na to jeszcze 
fajny pomysł. Ponieważ w Serocku ten 
warunek spełniono, w minioną niedzielę 
już po raz siódmy zagościły tam pradawne 
warsztaty pod hasłem „To Barbarki 
robota”. Chcąc ściągnąć na nie ludzi, 
organizatorzy nie musieli rozsyłać wici.

Bywalcy serockiej imprezy zgodnie pod-
kreślają, że oprócz możliwości zetknięcia 
się z fragmentem średniowiecznej rzeczy-
wistości najbardziej cenią sobie panującą 
na Barbarce atmosferę. Coś w tym jest, 
bo rzeczywiście łatwo tam zapomnieć, 
że mamy XXI wiek… Tym razem dzielni 
wojowie rozbili obozowisko nad samą 
Narwią. Oprócz podziwiania zbrojowni 
rycerskiej, goście imprezy mogli tam 
zmierzyć się w turnieju łuczniczym, wy-
bić monetę pod okiem mincerza, obejrzeć 
pokazy sokolnika, czy zerknąć jak biało-
głowy przygotowują dla mężów strawę. 
Tradycyjnie też nie zabrakło tego dnia wie-
lu bitek, podczas których wywijano białą 
bronią z iście rycerskim zacięciem. W tym 
czasie woj Hubert przedstawiał żołnierzy z 
dawnych czasów, opowiadał o walkach, w 
jakich brali udział na okolicznym terenie, 
oraz prezentował elementy ich ubioru i 
wyposażenia.
Obok typowo męskich zajęć znalazło się 
też jak zwykle coś dla miłośników bardziej 

pokojowej aktywności. Warsztaty ręko-
dzielnicze, ubijanie masła, pokazy wikli-
niarskie, pszczelarskie, siankowe i wiele 
innych atrakcji – to wszystko sprawiło, że 
wchodząc na Barbarkę, wsiadało się jakby 
do wehikułu czasu. Bezcenne. 

WS/UMiG Serock


