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Remonty na spółkę
Trwa wakacyjny 
lifting legionowskich 
placówek oświatowych. 
Zarządzająca nimi 
miejska spółka KZB 
obiecuje, że zdąży 
przed pierwszym 
dzwonkiem. I jak 
zwykle da remontom 
szkołę
s. 3

s. 16

Reklama
tel. 797 175 329

reklama@miejscowa.pl
Grozi miastu

sądem

Napalił się na pożary

Lot, którego nie było s.5

Impreza, 
na której
wszystko
gra

s. 5

s. 10

s. 2

s. 7

Inwestycyjna obSESJA
I po kąpieli(skach) s. 6



2 CZWARTEK 26 lipca 2018TYDZIEŃ NA SYGNALE MIEJSCOWA na weekend, gazeta@miejscowa.pl

Tydzień
na sygnale

Potańcówki organizowane w so-
botnie wieczory w Parku Zdrowia 
przyciągają wielu mieszkańców. 
Zwłaszcza jeśli dopisuje pogoda. 
Niestety nie każdy potrafi bawić 
się kulturalnie. Znajdują się też 
tacy, co szukają tam dodatko-
wych wrażeń, niekoniecznie tych 
muzyczno- tanecznych.

W trakcie ostatniej potańcówki 
(21 lipca) w legionowskim Par-
ku Zdrowia doszło do bójki. Na 
szczęście nad bezpieczeństwem 

uczestników czuwało trzech 
strażników miejskich, a także 
oko miejskiego monitoringu. 
Awanturę zgłosił im jego czujny 
operator, ci zaś na wieść o incy-
dencie natychmiast przystąpili 
do rozdzielania „tańczących ina-
czej” uczestników. Jakakolwiek 
była przyczyna ich agresywnych 
pląsów, wszystko rozeszło się po 
kościach, a sami awanturnicy zo-
stali wyproszeni z imprezy. I poszli 
bawić się gdzie indziej.  

KG

Legwan dachowiec
To dopiero był widok! W poniedziałek (16 lipca) po dachu 
jednego z budynków w Józefowie spokojnie przechadzał 
się okazały legwan. W sprawie interweniowała straż 
pożarna. Egzotycznego spacerowicza przetransportowano 
do warszawskiego ogrodu zoologicznego.

Około godziny 17.00 strażacy 
dostali informację o nietypo-
wym tudzież egzotycznym 
zdarzeniu. Jak się okazało, na 
dachu jednego z budynków 
przy ul. Wiosennej w Józefowie 
prężył się mający około metra 
długości legwan. Wówczas na 
posesji nie było nikogo, więc 
strażaków o sprawie poinfor-
mowali przypadkowi świad-
kowie spaceru nietypowej w 
naszych stronach jaszczurki. 

Nie z takimi stworami mając 
w swej pracy do czynienia, 
strażacy bez obaw weszli na 
dach i schwytali legwana. 
Następnie gada przekazano 
w ręce nieporęckiej straży 
gminnej, zaś ta przetranspor-
towała go do warszawskiego 
zoo. Na chwilę obecną nie 
udało się ustalić pochodze-
nia ani właściciela zwierzęcia.

KejT

WyTRAWNY
kierowca
Lekkomyślny 19-latek, który prowadził samochód pod 
wpływem narkotyków, został ostatnio zatrzymany przez 
legionowskich policjantów. Razem z nim wpadł także 
pasażer posiadający przy sobie marihuanę. Teraz dwaj 
nastolatkowie odpowiedzą za swoje czyny przed sądem.

Patrolując ulicę Olszankową 
w Legionowie, policjanci po-
stanowili zatrzymać do kon-
troli nadjeżdżającego fiata. 
Od kierowcy mundurowi nie 
wyczuwali alkoholu, jednak 
jego zachowanie wskazywało 
na wcześniejsze zażycie nar-
kotyków. – 19-letni kierowca 
był m.in. pobudzony, nie po-
trafił odpowiedzieć na pytania 
mundurowych. Policjanci bar-
dzo szybko ustalili, że Piotr N., 
zanim wsiadł do samochodu, 
palił marihuanę. Mężczyzna 
przyznał się stróżom prawa, 
że rzeczywiście palił marihu-
anę i potwierdził podejrzenia 
mundurowych. Patrolowcy 
ustalili także, że podróżujący 
z Piotrem N. 19-letni Adrian 
D. posiadał torebkę z zielonym 
suszem w środku. Badania 
wykonane przez munduro-

wych wykazały ponad 2,5 gra-
ma marihuany – relacjonuje 
rzecznik legionowskiej policji 
kom. Jarosław Florczak.

Funkcjonariusze zatrzymali 
obu nastolatków. Od kierow-
cy pobrano krew do dalszych 
badań. Mundurowi zatrzymali 
także prawo jazdy 19-letniego 
kierowcy. Piotr N. wkrótce usły-
szy zarzut prowadzenia pojazdu 
pod wpływem środka odurza-
jącego. Adrian D. już usłyszał 
zarzut posiadania środka odu-
rzającego i przyznał się do za-
rzucanego mu przestępstwa.

Za posiadanie narkotyków 
grozi do 3 lat więzienia. Nato-
miast za prowadzenie pojazdu 
pod ich wpływem można trafić 
za kratki na 2 lata.

KG

Napalił się na pożary
Legionowscy policjanci zatrzymali 55-letniego Jarosława F.               
podejrzanego o podpalenia, do których doszło na terenie 
jednej z prywatnych firm w Legionowie. Mężczyźnie grozi 
do 8 lat pozbawienia wolności.

W ubiegłym tygodniu w Legio-
nowie, na terenie zajmowa-
nym przez jedną z prywatnych 
firm, doszło do kilku podpaleń 
znajdujących się na pose-
sji śmieci oraz tapczanu. Na 
miejscu interweniowała straż 
pożarna oraz legionowscy po-

licjanci, którzy bardzo szybko 
zatrzymali podejrzanego o 
podpalenia 55-latka. Funkcjo-
nariuszom udało się ustalić, że 
zatrzymany mężczyzna pra-
cował kiedyś w firmie, na tere-
nie której doszło do pożarów. 
Sprawa podpaleń rozeszła się 

jednak po kościach, gdyż po-
krzywdzony nie złożył wniosku 
o ściganie. Zatrzymany 55-la-
tek usłyszał jedynie zarzut 
usiłowania włamania i został 
zwolniony z aresztu. 

Tymczasem na posesji, gdzie 
wcześniej pojawiały się poża-
ry, znów doszło do podpaleń. 
– Spaliły się m.in. buda dla psa 
oraz fotel. W wyniku działania 
ognia popękały też szyby w bu-
dynku znajdującym się na po-
sesji. Tym razem pokrzywdzony 
przedsiębiorca miał już dosyć i 
złożył wniosek o ściganie karne. 
Do pracy ponownie przystąpili 
policjanci z legionowskiej ko-
mendy oraz biegły do spraw po-
żarnictwa. Śledczy prowadzący 
postępowanie zebrali materiał 
dowodowy, który pozwalał im 
podejrzewać o nowe pożary 
mężczyznę już wcześniej za-
trzymywanego w tej sprawie – 

relacjonuje rzecznik Komendy 
Powiatowej Policji w Legionowie 
kom. Jarosław Florczak.

Policjanci ponownie zatrzymali 
55-letniego Jarosława F. Teraz 
mężczyzna usłyszał dwa za-
rzuty związane z naruszeniem 
miru oraz dwa dotyczące po-
żarów i możliwości sprowa-
dzenia bezpośredniego nie-
bezpieczeństwa katastrofą 
zagrażającą życiu lub zdrowiu 
wielu osób albo mieniu w wiel-
kich rozmiarach. Jarosław F. nie 
przyznał się do stawianych mu 
zarzutów. Prokurator zastoso-
wał wobec podejrzanego zakaz 
przebywania na terenie, gdzie 
dochodziło do podpaleń, oraz 
obowiązek stawiania się raz w 
tygodniu w legionowskiej ko-
mendzie. 55-latkowi grozi do 8 
lat pozbawienia wolności.

KG

Bo do bójki trzeba dwojga

Nie zgadzała się kasa
Okradała koleżankę z pracy 
i swoją szefową. 19-letnia 
pracownica jednej z choto-
mowskich firm trafiła już w 
ręce policji. Teraz grozi jej do 
5 lat więzienia.

Kryminalni z Jabłonny dosta-
li informację o kradzieży na 
terenie jednej z prywatnych 
firm w Chotomowie. – Zgła-
szająca nie mogła doliczyć się 
50 zł, które miała w swoim 
portfelu, dla bezpieczeństwa 
trzymanym w torebce. Także 
właścicielka zakładu od kilku-
dziesięciu dni zauważała co 
pewien czas brak drobnych 
sum w kasie firmy. Panie po-
dejrzewały o kradzieże jedną 
z koleżanek z pracy i wezwały 
policję – relacjonuje rzecznik 
legionowskiej policji kom.    
Jarosław Florczak. 

Na miejsce przyjechali 
kryminalni z komisariatu w 
Jabłonnie. Podczas wyko-
nywania swoich czynności 
zebrali materiał dowodo-
wy potwierdzający podej-
rzenia pokrzywdzonych 
wobec pracującej z nimi 
kobiety. Policjanci zatrzy-
mali 19-latkę, a obie po-
szkodowane panie złożyły  
zawiadomienie o przestęp-
stwie. Jak informuje kom. 
Florczak, śledczy ustali-
li, że pokrzywdzonym w 
okresie minionych sześciu 
tygodni siedem razy zginę-
ła gotówka – w sumie 700 
zł. Zatrzymana 19-latka 
usłyszała zarzut kradzieży, 
jednak nie przyznała się do 
winy. Grozi jej teraz do 5 
lat pozbawienia wolności.

KG

Do eskorty powody, 
gdy odchodzą wody
Legionowską komendę odwiedzili ostatnio świeżo upieczeni 
rodzice. Cel ich wizyty był jednak wyjątkowy. Postanowili 
bowiem podziękować policjantom, którzy pomogli im w 
błyskawicznym tempie dotrzeć na porodówkę.

17 lipca pan Daniel wraz z żo-
ną Magdaleną, w towarzystwie 
swojego miesięcznego synka 
Patryka, przyszli do legionow-
skiej komendy, aby podzięko-
wać dwóm policjantom. Jak in-
formuje rzecznik legionowskiej 
policji kom. Jarosław Florczak, 
sierżanci Marcin Kasiński i 
Grzegorz Kosałka miesiąc te-
mu na ul. Suwalnej w Legiono-
wie zatrzymali w nocy do kon-
troli nadjeżdżające BMW. Za 
kierownicą siedział pan Daniel, 
który z miejscowości Poddębie 
jechał w kierunku Warszawy. 
– Policjanci szybko ustalili, że 
samochodem podróżuje także 
pasażerka w stanie błogosła-
wionym, a celem podróży jest 
jeden z warszawskich szpitali 
położniczych. Pani Magdalena 
dawała jasne sygnały, iż nie-
bawem maleństwo pojawi się 
na świecie. Czasu było bardzo 
mało. Policjanci, w porozumie-
niu z dyżurnym legionowskiej 
komendy, natychmiast zapro-
ponowali pomoc w dotarciu do 
szpitala. Okazało się,  że na 
drodze mogą wystąpić utrud-
nienia, zaproponowali więc pa-
sażerom BMW zmianę trasy i 
podróż na oddział położniczy 

szpitala w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Rodzice zgodzili 
się z sugestiami policjantów i 
pilotowani przez oznakowany 
radiowóz, który poruszał się 
po drodze używając sygna-
łów świetlnych i dźwiękowych, 
dotarli na nowodworską po-
rodówkę – relacjonuje kom. 
Florczak. Tam po zaledwie 
pięciu minutach na świat przy-
szedł malutki Patryk. Jak mówi 
rzecznik KPP w Legionowie, no-
worodek pierwszy egzamin w 
życiu zdał celująco, uzyskując 
10 punktów w skali Apgar.
 
Trudno się dziwić, że świeżo 
upieczeni i… szybko dowiezie-
ni rodzice postanowili osobiście 
podziękować policjantom. 
– Rodzinę przywitał asp. szt. 
Piotr Suplicki, naczelnik szta-
bu legionowskiej komendy. 
Na spotkaniu obecni byli także 
sierz. szt. Grzegorz Kosałka i st. 
sierż. Marcin Kasiński, którzy 
od szczęśliwych rodziców ode-
brali pisemne podziękowania, 
a Patrykowi wręczyli pamiątko-
wą maskotkę – podsumowuje 
kom. Florczak.

KG
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Serdecznie zapraszamy na dyżur radnego
w dniu 6 sierpnia 2018 r.

Urząd Miasta, pokój 4.02, III piętro

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

Serdecznie zapraszamy na dyżur radnego
w dniu 30 lipca 2018 r. 

Urząd Miasta, pokój 4.02, III piętro

Kazimierz Zieliński 
w godzinach od 15:00 do 16:30

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

Remonty na spółkę
Podczas gdy uczniowie mają wolne od nauki, spółka 
KZB przystąpiła do wakacyjnych remontów miejskich 
placówek oświatowych, którymi od kilku lat zarządza. 
I już po raz szósty przez dwa wakacyjne miesiące zdaje 
egzamin z prac budowlano-montażowych. Przygotowała 
na nie kwotę blisko dwa razy większą niż przed rokiem.

– Plan remontów został usta-
lony na wiosnę ze wszystkimi 
dyrektorami szkół i przedszkoli. 
Opiewa na kwotę powyżej 1,2 
mln zł. W pierwszej kolejności 
wykonujemy prace wynikają-
ce z decyzji straży pożarnej, 
sanepidu, a także protokołów 
z przeglądów inspektorów 
nadzoru budowlanego. Później 
bierzemy pod uwagę kwestie 
estetyczne – wyjaśnia Irena 
Bogucka, prezes zarządu KZB 
Legionowo. – Te działania są 
niezbędne, ponieważ budyn-
ki nie robią się młodsze, tylko 
coraz starsze i przychodzi taki 
moment, że trzeba przeprowa-
dzać różnego rodzaju komplek-
sowe remonty. Pilnujemy, aby 
stan obiektów był odpowiedni, 
bezpieczny dla uczniów – do-
daje Piotr Zadrożny, zastępca 
prezydenta Legionowa.

Zakres prowadzonych robót 
tradycyjnie jest bardzo sze-
roki. Po konsultacjach z dy-
rektorami, skrojony na miarę 
każdej placówki. – W szkołach 
i przedszkolach konserwato-

rzy zatrudnieni z naszej spółce 
malują – według potrzeb danej 
szkoły – sale lekcyjne, koryta-
rze i łazienki. Naprawiają rów-
nież ogrodzenia czy podłogi. 
Na większe roboty inwesty-
cyjne podpisaliśmy natomiast 
umowy z firmami zewnętrzny-

mi – informuje prezes spółki KZB. 
Krótko mówiąc, praca wre!   – Cie-
szę się, że mimo trudności na 
rynku wykonawców i pracow-
ników, bo brakuje chętnych 
do pracy, nie ma opóźnień; że 
firmy, które dla KZB realizują 
zadania remontowe, podjęły 
się ich i rozpoczęły je o czasie. 
Mam nadzieję, że nie będzie 
żadnego poślizgu i 1 września 
wszyscy uczniowie wejdą do 
nowych, wyremontowanych 
klas – mówi Zadrożny. Jak co 
roku, do standardowych prac 
remontowych konieczne było 
dorzucenie czegoś ekstra. Tym 
razem w KZB podjęto decyzje 
dotyczące m.in. modernizacji 
schodów w Szkole Podstawo-
wej nr 8 i kapitalnego remontu 
dachu pawilonu w „jedynce”. 

System, w którym to miejska 
spółka, nie zaś każda placówka 
z osobna, dba o stan techniczny 
obiektów, z perspektywy ratu-
sza się sprawdza. – Z barków 
dyrektorów zostały zdjęte obo-
wiązki dotyczące remontów: 
nie muszą wyłaniać firm, które 
przeprowadzają prace i nie mu-

szą ich nadzorować. Oczywiście 
oceniają i sprawdzają jakość 
wykonanych robót, zgłaszają 
też swoje uwagi, jeśli takowe 
są, ale na pewno mają w tym 
zakresie dużo mniej pracy i 
mogą się skupić na innych waż-
nych zadaniach z punktu wi-
dzenia funkcjonowania szkoły 
– uważa zastępca prezydenta. 
Osobna kwestia to generowane 
przez remontową centralizację 
oszczędności. – Jeżeli KZB dla 
wszystkich placówek wyłania 
wykonawcę na pewien rodzaj 
prac, na przykład na cyklinowa-
nie podłóg, malowanie, czy na 
wymianę instalacji elektrycznej 
lub hydraulicznej, to osiąga w 
ten sposób oszczędności, któ-
re może przeznaczyć na kolej-
ne prace i remonty – podkreśla 
Piotr Zadrożny. 

Jak zapewniają w KZB, wrze-
śniowy termin zakończenia 
prac remontowych nie jest za-
grożony. Jeśli tak, egzamin z 
budowlanki spółka znów zaliczy 
na piątkę z plusem.  

Waldek Siwczyński

Największe zadania 
wykonywane w placówkach 

oświatowych
• Remont pokrycia dachowego na budynku pawilonu
Szkoły Podstawowej nr 1 – 30 000 zł

• Wymiana pokrycia dachowego na części dachu
nad przedszkolem z ZSP nr 2 - 122 877,00 zł

• Wykonanie parkingu rowerowego
przed budynkiem szkoły ZSP – 25 000 zł

• Naprawa bieżni lekkoatletycznej wraz z zabezpiecze-
niem skarpy oraz montażem ławek
– 100 000 zł (inicjatywa lokalna)

• Podział korytarzy oraz montaż systemu sygnalizacji
ppoż w SP 8 – 70 000 zł

• Remont schodów i wejścia bocznego
do szkoły – 100 000 zł

• Cyklikowanie podłóg i wymiana wykładziny
w SP 8 – 45 000 zł

• Konserwacja ogrodzenia PM 6 – 40 000 zł

• Przeniesienie i naprawa części urządzeń
na placu zabaw PM 11 – 50 000 zł (inicjatywa lokalna)

• Wymiana drzwi wewnętrznych i montaż ścian działo-
wych w Żłobku Miejskim – 56 000 zł

Łączny koszt prac we wszystkich placówkach
to prawie 1,2 mln zł.

Legionowo na różowo
Jeśli przypadkiem jacyś legionowianie zatęsknili za słynnym ró-
żowym dachem, przez długie lata zdobiącym salą gimnastyczną 
„Konopnickiej”, ostatnio znów los dał im szansę napawać się – 
prezentowanym wszak nie w pełnej krasie – ulubionym widokiem. 
I lepiej niech się z podziwianiem pospieszą, bo modernizacja tej 
budowli (widocznej ongiś zapewne nawet z kosmosu) nie będzie 
trwać wiecznie. Gdy dobiegnie końca, znów górę tam wezmą kolo-
ry bardziej stonowane. Tak więc przez różowe okulary mieszkańcy 
miasta wciąż będą mogli sobie patrzeć, ale na różowy dach już na 
szczęście nie.    

red.
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W województwie święto-
krzyskim, gdzie przebywa-
ją legionowscy harcerze, z 

powodu gwałtownych burz 
i opadów deszczu doszło 
do zalania kilku harcerskich 

obozów. Na szczęście dru-
howie z Legionowa są bez-
pieczni i nie było potrzeby ich 
ewakuacji. 4 lipca w środku 
nocy na terenie obozu odby-
ła się nawet próbna ewaku-
acja, co tylko potwierdziło, 
że uczestnicy są bezpieczni i 
przygotowani do natychmia-
stowego opuszczenia obozu.

Ponadto wszystkie obozy 
harcerskie muszą posiadać 
stały kontakt z lokalnymi 
Stanowiskami Kierowania 
Państwowej Straży Pożar-
nej. Komendant obozu ra-
no i wieczorem drogą tele-
foniczną bądź radiową ma 
obowiązek nawiązać kon-
takt z dyspozytorem, od 
którego uzyska informację 
o aktualnej prognozie po-
gody i któremu przekaże 
wiadomości o stanie obozu 
oraz jego uczestnikach. 

Do kontaktu z harcerzami 
utworzono specjalny kanał 
ratowniczy. Komendant 
obozu wyposażony jest 
przez strażaków w łączność 
radiową. W razie braku za-
sięgu używa się telefonu 
komórkowego.

MK/zig

Pieniądze dobrze zagospodarowane 
Głównym punktem obrad czerwcowej sesji rady powiatu 
było głosowanie nad udzieleniem zarządowi absolutorium 
za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Już patrząc tylko 
na same liczby, czyli 101 procent wykonania budżetu po 
stronie ogółu dochodów i 90 po stronie ogółu wydatków 
oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
wynik głosowania nie powinien być żadnym zaskoczeniem. 

I nie był. Na 21 obecnych rad-
nych, tylko czterech wstrzyma-
ło się od głosu. Reszta była za.              
– Zostało udzielone absolutorium, 
bo powiem szczerze, ono się za-
rządowi należało. To jest przecież 
ocena merytoryczna z wykonania 
budżetu za ubiegły rok, a tu nie 
ma się do czego przyczepić. To, 
że cztery osoby się wstrzymały, 
to moim zdaniem miało bardziej 
związek ze zbliżającymi się wy-
borami samorządowymi lub ich 
indywidualną oceną, do której 
każdy ma przecież prawo. Dys-
kusja nie wykazała jednak jakichś 
zastrzeżeń do wykonania budże-

tu – wyjaśniał Szymon Rosiak, 
przewodniczący rady powiatu. 
Pewne wątpliwości niektórych 
radnych budziło tylko wykonanie 
budżetu po stronie wydatków 
majątkowych. Wyniosło ono bo-
wiem tylko 66,5 proc. – Mamy 
niezrealizowane inwestycje i póź-
niej na koniec roku się okazuje, 
że budżet mamy również niezre-
alizowany i nadwyżkę finansową. 
To może rodzić zastrzeżenia, że 
te pieniądze nie są wydawane na 
potrzeby mieszkańców – mówił w 
trakcie dyskusji radny Zbigniew 
Garbaczewski. Jak tłumaczył sta-
rosta, niewysoki poziom wykona-
nia wydatków inwestycyjnych był  
spowodowany wstrzymaniem 
przez wojewodę modernizacji 
przychodni „na górce”. – Tutaj 
mamy ukrytą naszą inwestycję, 
czyli modernizację zakładu 
opieki zdrowotnej. Na ten cel 
zabezpieczyliśmy w budże-

cie kwotę 4,5 mln zł. W związku 
z negatywą opinią wojewody tej 
inwestycji jednak nie wykonali-
śmy. Gdybyśmy tę kwotę dodali, 
to wykonanie budżetu po stronie 
wydatków majątkowych wyniosło-
by około 100 procent  – wyjaśniał 
Robert Wróbel.
 
Innych uwag do sprawozdania 
z wykonania ubiegłoroczne-
go budżetu właściwie nie było. 
Większość radnych zdawała so-
bie bowiem sprawę, że realizacja 
inwestycji nie jest wcale  najważ-
niejszym zadaniem powiatu. 
– Wydatki inwestycyjne wyno-
szą około 10 proc. wszystkich 
wydatków. Popatrzmy jednak 
realnie, jaki my mamy powiat? 
Głównym trzonem jego działal-
ności nie są inwestycje, tylko ad-
ministracja – zarówno tu, w 
urzędzie, jak i w jednostkach ad-
ministracyjnych. Większą uwagę 
powinniśmy więc zwracać na to, 
jak działa administracja, bo tu są 
nasze główne wydatki, a nie na 
to, jakie inwestycje realizujemy 
– mówił Wiesław Smoczyński, 
wiceprzewodniczący rady. I tu 
uwag już nie było. – Jeśli na bu-
dżet patrzy się w sposób kom-

pleksowy, to ja będę głosowała 
za udzieleniem zarządowi abso-
lutorium. Uważam bowiem, że 
jest to budżet w pełni nas satys-
fakcjonujący – przyznała radna 
Janina Osińska. A ponadto taki 
– co zresztą podkreślał starosta 
– na który wszyscy radni mieli 
i mają ogromny wpływ. – Zarząd 
otrzymał akceptację i bardzo się 
z tego cieszę oraz bardzo dzię-
kuję radnym. Chcę też jednak 
podkreślić, że przez ten rok cała 
rada aktywnie uczestniczyła w 
wykonaniu tego budżetu. Zgła-
szano uwagi, czasami krytyczne, 
dotyczące tego, co powinniśmy 
zmienić lub co jeszcze dodać do 

poszcze-
gó lnych 
inwestycji 
i przedsię-
wzięć. To 
jest taka 
zależność, 
gdzie ko-
rzystamy 
z mądrości 
i doświad-

czenia radnych i wspólnie bu-
dujemy tą jakość, którą powiat 
legionowski oferuje zarówno od 
strony administracyjnej, jak i tej 
inwestycyjnej – przyznał starosta. 
 
Skoro o inwestycjach mowa, w 
ubiegłym roku powiat wyłożył 
na nie blisko 12 mln złotych, 
czyli o 2,2 mln więcej w stosun-
ku do 2016 roku. Te najważ-
niejsze to przede wszystkim 
budowa boisk przy powiato-
wych szkołach i modernizacja 
samych placówek oświatowych 
oraz liczne inwestycje drogowe 
realizowane m.in. na terenie 
gmin Nieporęt, Serock i Wie-
liszew. Znaczącym zadaniem 
była też budowa nowoczesne-
go systemu powiadamiania 
alarmowego, składającego się 
z 31 syren rozmieszczonych na 
terenie całego powiatu. 

Trzeba podkreślić, że inwe-
stycyjna polityka finansowa 
jest tak konstruowana, aby 
zawsze mieć na uwadze re-

alizację tego, chyba najważ-
niejszego od wielu lat celu po-
wiatu. – Mówimy tu o dwóch 
kategoriach działań. Jedna to 
oczywiście prowadzenie bie-
żących inwestycji, a druga 
to przygotowywanie budżetu 
na duże obciążenie. Mam na 
myśli budowę szpitala w Le-
gionowie. Powiat legionowski 
deklaruje współfinansowanie 
tego przedsięwzięcia, jeżeli 
będzie taka wola, a wiemy, że 
ze strony rządowej ona jest. 
Dzięki temu, że kontrolujemy 
nasze wskaźniki finansowe, je-
steśmy w stanie partycypować 
w kosztach takiej inwestycji, po 
to, aby odpowiedzieć na to naj-
głośniej wyrażane oczekiwanie 
mieszkańców powiatu: „Chce-
my mieć szpital w Legionowie” 
– kończy starosta Wróbel. Gdy 
więc przyjdzie do jego budowy, 
to dzięki takiej, a nie innej go-
spodarce finansowej powiat ma 
środki, by to zadanie wesprzeć. 

Rafał Michałowski

W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi 
ewakuacji obozów harcerskich, spowodowanej 
niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, Hufiec 
Legionowo poinformował ostatnio, że ich obozowisko 
jest bezpieczne.

W Lidlu dali czadu
W poniedziałek (23 lipca), dokładnie o 12.33 do 
dyżurnego Powiatowego Stanowiska Kierowania 
w Legionowie wpłynęło zgłoszenie od Pogotowia 
Gazowego o dużym stężeniu czadu na terenie sklepu 
Lidl w Jabłonnie. Na miejsce natychmiast udały się 
zastępy ratowniczo-gaśnicze.

Ze sklepu ewakuowano 30 
osób, zarówno pracowników, 
jak i klientów. Pierwsze pomia-
ry dokonane przez strażaków 
w pomieszczeniu kotłowni wy-
kazały obecność gazów wybu-
chowych na poziomie 700 ppm. 
Na terenie sklepu stężenia na 
szczęście nie stwierdzono. W 
trakcie działań ustalono, że gaz 
dostał się do budynku poprzez 
niedrożne studzienki kanaliza-
cyjne. Przy przyłączu gazowym 
stwierdzono stężenie od 700 do 

1400 ppm. Po przewietrzeniu 
pomieszczenia kotłowni i stu-
dzienek kanalizacyjnych spadło 
ono do 150 ppm. 
 
W działaniach udział brały dwa 
zastępy z JRG Legionowo, OSP 
Jabłonna oraz Pogotowie Ga-
zowe. Na miejsce wezwano 
również Specjalistyczną Grupę 
Chemiczno-Ekologiczną z JRG 
6 Warszawa.

MK/zig

To był kolejny rok, w którym udało nam się zwiększyć nakłady na 
budowę dróg, modernizację obiektów oświatowych, czy zabezpieczenie 
zdrowotne dla mieszkańców, bez konieczności zaciągania długów. 

Dbamy o zwiększanie dochodów przeznaczonych na rozwój, 
pozyskując środki zewnętrzne, dzięki czemu możemy zdziałać 
więcej, nie zadłużając powiatu. Możemy planować kolejne 
inwestycje potrzebne mieszkańcom, jak na przykład rozpoczęty w 
tym roku drugi etap rozbudowy szkoły specjalnej w Legionowie, 
gdzie powstanie Powiatowe Centrum Wczesnego Wspomagania 
Rozwoju Dziecka.

Robert Wróbel

starosta legionowski  
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Skąd w ogóle wzięły się plany 
ustanowienia przez Polaków ae-
ronautycznego rekordu świata? 
Cóż, jak to zwykle bywa, z ludz-
kiej ambicji, ciekawości i chęci 
zapisania się na kartach histo-
rii. Dobrze udokumentowane 
dzieje krajowego baloniarstwa 
dowodzą, że marzenia o wzbi-
ciu się balonem na pułap ponad 
30 km nie były mrzonką. – Tu, 
w Legionowie, już od 1933 ro-
ku startowały loty balonowe 
do stratosfery. Nasi baloniarze 
docierali do progu stratosfery, 
na wysokość około 10 tysięcy 
metrów. W tym samym czasie 
miejscowe zakłady balonowe 
oraz baloniarze z Legionowa stali 
się słynni na świecie ze wzglę-
du na trzykrotne zwycięstwo w 
zawodach o Puchar Gordona 
Bennetta – przypomina Rafał 

Degiel z Muzeum Historycznego 
w Legionowie. 

Kto wie, czy Polacy porwaliby się 
jednak na rekordowy wyczyn, 
gdyby nie szwajcarski badacz i 
wynalazca Auguste Picard, który 
w 1935 roku zaczął  przygoto-
wywać własny lot do stratosfery. 
W tym celu rozesłał zapytania do 
największych światowych firm 
produkujących powłoki balono-
we. Kiedy te mu odpowiedziały, 
oferty z Anglii, Francji i Stanów 
Zjednoczonych uznał za nieza-
dowalające. Jego zdaniem naj-
bardziej „odlotowa” była ta legio-
nowska. – Dlatego w 1935 roku 
Picard zjawił się tutaj, spotkał się 
pracownikami wojskowej Wy-
twórni Balonów i Spadochronów 
w Legionowie, po czym powstała 
wstępna koncepcja lotu i projekt 

balonu. Koszt lotu oceniono na 
mniej więcej 400 tys. zł. Uczony 
miał powrócić do Legionowa już 
po uzyskaniu tej kwoty – mówi 
historyk. Kłopot w tym, że po-
trzebnych środków naukowiec 
nie zdobył. Poczyniwszy wstęp-
ne przygotowania, ochoty na re-
kordowo wysoki lot nabrali nato-
miast Polacy. Za zebrane wśród 
rodaków pieniądze w 1938 roku 
udało się dopiąć wszystko na 
ostatni guzik. – Od strony tech-
nicznej najważniejsze były dwa 
elementy: powłoka, którą przez 

kilka miesięcy szyto w Legiono-
wie z nowoczesnego, bardzo 
lekkiego jedwabiu, dla wzmoc-
nienia gumowanego specjalny-
mi technikami. Kapsuła dla pilo-
tów, również będąca niezbęd-
nym elementem tej wyprawy, 
powstała zaś w warszawskich 
zakładach Motolux.  

Co ciekawe, kilka dni wcześniej 
ukazała się poświęcona jej 
książka Stanisława Mazurka, 
zaangażowanego w projekt 
kierownika zakładów w Legio-

nowie. Od strony marketingo-
wej, jak by dziś powiedziano, 
wojskowi i naukowcy byli więc 
gotowi. Start miał nastąpić 13 
października w Dolinie Cho-
chołowskiej. Ponieważ z USA 
nie dotarł zamówiony hel, zde-
cydowano się wypełnić balon 
cięższym i łatwopalnym wodo-
rem. Niestety, okazało się to 
decydujące dla powodzenia 
tej ambitnej misji. – W trakcie 
napełniania powłoki wodorem 
zerwał się wiatr halny. Stwa-
rzało to duże niebezpieczeń-
stwo dla lotu i zdecydowano 
się wypompować gaz. W trak-
cie tej czynności doszło do sa-
mozapłonu, w wyniku którego 
spłonęła górna część powłoki. 
Na szczęście balon był ubez-
pieczony i dzięki temu można 

było go zrekonstruować. Ko-
lejna datę lotu wyznaczono na 
wrzesień 1939 roku – kończy 
Rafał Degiel. Tyle że wtedy pi-
loci walczyli już nie o rekordy, 
lecz o życie… 

Po wybuchu wojny szyta przez 
kilka miesięcy powłoka wyso-
kiego na 120 metrów balonu 
jednak się przydała. Zwęszyw-
szy ją w magazynie na war-
szawskim Żoliborzu, pomy-
słowi rodacy szyli z niej trwałe 
płaszcze przeciwdeszczowe. 
Tego wszystkiego i znacznie 
więcej można dowiedzieć się, 
oglądając legionowską wysta-
wę – o historii lotu, do którego 
nigdy nie doszło.  

Waldek Siwczyński

Sprawa sięga jesieni 2014 
roku i dotyczy budowy Cen-
trum Komunikacyjnego w 
Legionowie. 30 września 
magistrat odstąpił od umowy 
z wykonawcą i obciążył kon-
sorcjum karą przewidzianą w 
umowie, czyli kwotą bli-
sko 3 mln złotych. Głównym 
powodem były zgłaszane nie 
tylko przez inspektorów nad-
zoru, ale także samych legio-
nowian opóźnienia w budo-
wie. Mieszkańcy skarżyli się 
do mediów i prezydenta, że 
leży rozgrzebana, a pracowni-
ków właściwie tam nie ma. 

Z tego powodu przedstawicie-
le ratusza od zawartej wcze-
śniej umowy odstąpili.  

Wykonawca zarzuca wła-
dzom miasta, że miały się z 
niej nie wywiązać. Ratusz od 
początku odrzucał te zarzu-
ty. – Zrobiliśmy absolutnie 
wszystko, żeby dać im szansę 
na zrealizowanie inwestycji, 
ale jej nie wykorzystali. To nie 
jest tak, że myśmy wyrzucili 
biednego polskiego przedsię-
biorcę – mówił w 2014 roku 
Roman Smogorzewski, pre-
zydent Legionowa. – Ta bu-

dowa, jako całość, składa się 
z czterech, prawie odrębnych 
budów: dworca, garażu, dro-
gi i przejścia podziemnego. 
Można było to robić nieza-
leżnie, natomiast nie było to 
wykonywane – dodał Robert 
Beme, inwestor zastępczy.

Po odstąpieniu od umowy 
sprawa ucichła, a nowy wy-
konawca sprawnie i szybko 
dokończył inwestycję, która z 
powodu zamieszania z pierw-
szym wykonawcą oddana zo-
stała mieszkańcom z dwulet-
nim poślizgiem. Teraz, przed 
kolejnymi wyborami, sprawa 
znowu ujrzała światło dzienne 
i zakończyć ma się w sądzie. 

Jak informuje Urząd Miasta 
Legionowo, powodem od-
stąpienia od umowy przez 
miasto było opóźnienie 
i brak postępów na budowie, 
a ewentualna zwłoka w roz-
wiązaniu stosunku prawnego 

z guzdrzącym się wykonaw-
cą wynikała po części z chęci 
uniknięcia drogi przez mękę 
z wyborem nowego wyko-
nawcy. – Wpłynął pozew 
konsorcjum Buder Flis Bud, 
w tej chwili przygotowuje-
my odpowiedź. Roszczenia 
byłego wykonawcy są całko-
wicie bezzasadne i dotyczą 
odstąpienia przez urząd od 
umowy na jesieni 2014 roku. 
Odstąpienie to miało miejsce 
wyłącznie z winy leżącej po 
stronie wykonawcy, który zo-
stał obciążony stosowną karą. 
Jest nam przykro, że najbar-
dziej ucierpieli na tej sytuacji 
mieszkańcy, którzy dopiero 
dwa lata później otrzymali do 
dyspozycji ten piękny i funk-
cjonalny obiekt – mówi Marek 
Pawlak, zastępca prezydenta 
Legionowa.

O sprawie będziemy informować.

AnKa

PWK „Legionowo” nie ustaje w ciągłej rozbudowie swej 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Na ukończeniu jest 
budowa kilkusetmetrowych odcinków kanalizacji w 
ulicach Mickiewicza i Sowińskiego oraz Kordeckiego  i 
Schabowskiego, a w kolejce czekają już następne, m.in. 
w ul. Langiewicza. Kończy się też budowa pompowni 
ścieków znajdującej się na terenie zlewni na Łajskach.

– Dzięki budowie tej pompow-
ni, a następnie dzięki budowie 
całego systemu kanalizacyj-
nego, który zostanie trochę 
zmieniony, będziemy mogli 
wyłączyć dwie istniejące pom-
pownie. To będzie ten efekt, 
który najbardziej interesuje 
zarówno mieszkańców, jak i 
nas. Dwa przestarzałe obiekty 
przestają istnieć, a nowa pom-
pownia przejmie ich funkcje. 
Będzie ona nowoczesna i z 
opcją dezodoryzacji. Nie bę-
dzie więc uciążliwa dla miesz-
kańców, za to korzystna dla 
środowiska – przyznał Grze-
gorz Gruczek, prezes PWK 
„Legionowo”. Sporo zadzieje 
się też na froncie budowy no-
wych odcinków sieci wodocią-
gowej. – W trakcie realizacji 
mamy budowę wodociągu w 
ulicach Herberta, Wiejskiej 
i Kwiatowej, gdzie powstało 
półtora kilometra sieci. Wybu-
dowaliśmy również 700-me-
trowy odcinek wodociągu w 
ulicy Kruczej. Wodociąg budu-
jemy też teraz w ulicy Parkowej, 
na 350-metrowym odcinku od 
Prymasowskiej do Langiewicza 
– wylicza prezes Gruczek. 

Ale to oczywiście nie koniec. W 
najbliższym czasie PWK dokoń-
czy budowę ostatnich fragmen-
tów sieci wodociągowej na ul. 
Kościuszki. W ramach plano-
wanej inwestycji powstanie tam 
370-metrowy odcinek. Kolejne 
ulice, które już niedługo zostaną 
zwodociągowane, to Bandur-
skiego na III Parceli oraz 3 Maja, 
na odcinku od Batorego do Rey-
monta. W tej ulicy powstanie 
również sieć kanalizacyjna. – To 
są inwestycje, które w najbliż-
szym czasie mieszkańcy będą 
mogli zaobserwować. Przygo-
towane mamy też już kolejne 
tematy i być może niedługo, po 
przetargach, będą one przez 
nas real izowane – dodał 
Grzegorz Gruczek.
 
W tej chwili do miejskiej sieci 
wodociągowej jest podłączonych 
prawie 95 proc. legionowskich 
gospodarstw domowych. Z ka-
nalizacji korzysta ich już nato-
miast prawie 97 proc. Przy takim 
tempie prac, jakie prowadzi w tej 
chwili PWK, ta liczba już niedługo 
powinna dojść do 100 proc. 

Elph

Inwestycje
lubią płynność

Wraz ze zbliżającymi się wielkimi krokami 
wyborami samorządowymi powracają dawno już 
zapomniane sprawy, chętnie wyciągane przez 
politycznych oponentów legionowskich władz. 
Nierzetelny, poprzedni wykonawca Centrum 
Komunikacyjnego wystąpił do sądu, o czym 
chętnie napisała pewna lokalna gazeta. Jak zwykle 
przedstawiając tylko jedną, „antysmogorzewską” 
stronę medalu.

Lot, którego nie było
O otwarciu w Muzeum Historycznym wystawy „Gwiazda 
Polski – balonem do stratosfery” już na naszych łamach 
pisaliśmy. Warto jednak poświęcić więcej miejsca jej głównej, 
nomen omen, gwieździe. Losy tego statku powietrznego to z 
pewnością materiał na ciekawy, trzymający w napięciu film. 
Szkoda tylko, że bez szczęśliwego zakończenia.
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Masz, babo, placyk!
Place zabaw na osiedlu Jagiellońska są systematycznie unowocześniane. Stare, 
zazwyczaj metalowe urządzenia są stopniowo zastępowane nowocześniejszymi, 
bardziej estetycznymi i przede wszystkim bezpieczniejszymi. Jest jednak jedno          
„ale” – są one niestety wyjątkowo często niszczone.

– Ostatnio odnowiliśmy 
urządzenia zabawowe na 
placu zabaw przy bloku nr 
69. Wkrótce zostanie tam 
też wymieniona część ogro-
dzenia, a pozostała ma być 
zlikwidowana z uwagi na to, 
że jest tam dosyć gęsto po-
sadzony żywopłot. Takie sa-
me prace wykonaliśmy przy 
budynku nr 8. Tam od stro-
ny klatek schodowych był 
duży plac zabaw i znajdują-
ce się tam zabawki zostały 
odnowione. W tej chwili jest 
też zamówione nowe ogro-
dzenie – relacjonuje Beata 
Woźniak, kierownik admini-
stracji osiedla Jagiellońska. 
Wymienione zostały też 
m.in. urządzenia zabawowe 
na placu zabaw za blokiem 
nr 21. Niestety, maluchy 
długo się nimi nie cieszyły. 

W trakcie, wcale nie tak 
w owym miejscu rzadkiej, 
libacji alkoholowej jedno 
z urządzeń zostało zde-
wastowane. Administracja 
musiała je więc całkowicie 
usunąć. – Na placach za-
baw bawią się maluchy 
i wszystkie znajdujące się 
tam zabawki muszą być 
bezpieczne. Należy mieć 
świadomość, że jeżeli te 
urządzenia będą n isz-
czone ,  podkopywane , 
czy w inny sposób dewa-
stowane, to może kiedyś 
dojść tam do jakiegoś nie-
szczęścia – mówi Beata 
Woźniak. Aby go uniknąć, 
pracownicy administracji 
stale monitorują ich stan 
techniczny. – Tak napraw-
dę po każdej nocy, nie 
mówiąc o weekendzie, 

musimy naprawiać bardzo 
dużo, zarówno urządzeń 
zabawowych, jak i ławek 
czy też płotków – dodała 
kierowniczka administra-
cji osiedla Jagiellońska. 
Oprócz kontrolowania sta-
nu urządzeń zabawowych, 
systematycznie jest też 
sprawdzany piach w pia-
skownicach. Jeśli gdzieś 
go brakuje lub też jest w 
jakiś sposób zabrudzony, 
administracja wymienia go 
na nowy, certyfikowany. 
 
Spółdzielcy powinni jed-
nak pamiętać o tym, że 
wszystkie place zabaw to 
tak naprawdę ich wspólna 
własność, o którą każdy po-
winien odpowiednio dbać. 

Elph

I po kąpieli(skach)
Zła wiadomość dla 
wszystkich fanów 
wypoczynku nad wodą! 
Kąpielisko „Dzika Plaża” 
w Nieporęcie nie nadaje 
się do rekreacyjnej 
eksploatacji. Wszystko 
przez sinice, które dotarły 
do Jeziora Zegrzyńskiego. 
Zakaz kąpieli obowiązuje 
także w Serocku przy         
ul. Retmańskiej.

Komunikat sanepidu jest ja-
sny: „Bieżąca ocena jakości 
wody na podstawie oceny 
wizualnej wody wykonanej 
w ramach kontroli wewnętrz-
nej oraz nadzoru w dniu 
23.07.2018 r. – woda nie-
przydatna do kąpieli z powodu 
zakwitu sinic” – informuje Pań-
stwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Legionowie w 
swoim orzeczeniu. Jednocze-
śnie stwierdził on, że woda w 
miejscu przeznaczonym do 
kąpieli w Serocku przy ul. Ret-
mańskiej również została opa-
nowana przez sinice. Tym sa-
mym także serockie kąpielisko 
zostało objęte zakazem kąpie-

li. Na pocieszenie plażowiczom 
zostaje fakt, że nie dopatrzono 
się nieprawidłowości w kąpie-
lisku zlokalizowanym przy ul. 
600-lecia w Wieliszewie.

Pływanie w wodzie, w której 
sinice kwitną we wzmożonej 
liczbie, jest szkodliwe. Ich 
nadmiar powoduje, że woda 
ma charakterystyczną zielo-
ną barwę, niekiedy „kołdrę” z 
glonopodobnych organizmów. 
Sinice lubią kwitnąć szczegól-
nie w wodzie zanieczyszczonej 
chemikaliami. Sprzyja im duża 
zawartość fosforanów i azota-
nów, które zwykle pochodzą 
z gospodarczych odpadków, 

takich jak detergenty, ścieki, 
czy nawozy sztuczne. Kąpiel w 
wodzie, w której zakwitły sini-
ce, skutkuje przede wszystkim 
dolegliwościami skórnymi. Jej 
połknięcie powoduje zaś już 
poważniejsze, wewnętrzne 
zaburzenia. Objawy zatrucia 
sinicami (a właściwie ich tok-
synami) to:   rumień, pokrzyw-
ka, wysypka, świąd skóry, za-
palenie spojówek, gorączka, 
a także dolegliwości ze strony 
układu pokarmowego - wy-
mioty, nudności i biegunka. 
Warto więc ostrzeżenie sane-
pidu potraktować poważnie. 

KejT

Nie uszło mu
na su…  szu

W środę po godzinie 19.00 uwagę legionowskich 
kryminalnych zwrócił opel jadący jedną z dróg w Izabelinie. 
Jak się okazało, zatrzymany do kontroli drogowej 19-latek 
miał przy sobie marihuanę. Teraz grozi mu do 3 lat 
pozbawienia wolności.
Oplem podróżowało dwóch 
mężczyzn. Policjanci postanowili 
sprawdzić, czy wszystko jest w 
porządku i zatrzymali auto do 
kontroli. – Kierowca był trzeźwy, 
ale działanie policjantów bardzo 
go zdenerwowało. Już na po-
czątku interwencji kryminalni 
odkryli powód zdenerwowania 
kierującego oplem 19-letniego 
Mateusza B. W samochodzie, 
przy fotelu kierowcy, policjanci 
zauważyli torebkę z zielonym 
suszem w środku. Kierowca opla 
potwierdził podejrzenia funkcjo-
nariuszy i przyznał im, że jest 
to jego marihuana. 19-latek, 
widząc skrupulatność stróżów 
prawa podczas kontroli, którzy 

nawet na chwilę nie spuszczali 
go z oczu, sam z kieszeni spodni 
wyjął drugą torebkę z zielonym 
suszem i oddał policjantom – re-
lacjonuje rzecznik legionowskiej 
policji kom. Jarosław Florczak. 

Policjanci zatrzymali Mateusza B.
Spędził on noc w areszcie le-
gionowskiej komendy. Dal-
sze czynności potwierdziły, że 
zabezpieczony susz to blisko 
0,5 grama marihuany. Mate-
usz B. jeszcze w komisariacie 
w Nieporęcie usłyszał zarzut 
popełnienia przestępstwa. Za 
posiadanie środków odurzają-
cych grozi do 3 lat więzienia. 
                                                            KG

Muralowe miasto
Nie od dziś wiadomo, że Legionowo 
muralem stoi. Od dwóch lat 
możemy być dumni, bo na murach 
okalających tajemnicze Centrum 
Kryptologii widnieje najdłuższy 
mural patriotyczny na świecie. 
Potem pojawiło się mniejsze dzieło, 
m.in. na murze jednej ze szkół, a 
teraz murowe graffiti powraca w 
okolice dworca. Właśnie ruszyły 
prace nad napisem na parkingu 
wielopoziomowym.

Po oddaniu do użytku naj-
większej miejskiej inwesty-
cji malkontenci zauważyli, 
że zabrakło okazałego, wi-
docznego z daleka napisu 
„Legionowo”. Zastanawia-
no się, gdzie go umieścić, 
nie naruszając konstrukcji 
budynku czy parkingu. I 
wymyślono: napis zostanie 
namalowany! Od wtorku 
(24 lipca) trwają prace na 

ścianie budynku parkingu 
przy ul. Kościuszki. Jeśli po-
goda pozwoli, zostaną one 
zakończone już w piątek.  
 
Wykonanie napisu zlecono 
ponownie Fundacji Gdańska 
Szkoła Muralu, a jego auto-
rem jest Rafał Roskowiński 
– autor najdłuższego mu-
ralu „1050 lat historii oręża 
polskiego”. Napis korespon-

duje właśnie z tym słynnym 
dziełem, znajdującym się 
po drugiej stronie torów, 
wzdłuż ul. Szwajcarskiej. 
Jak informują urzędnicy, 
na czas wykonywania tego 
mini muralu kilka miejsc na 
parkingu przy ul Szwajcar-
skiej zostanie wyłączonych 
z użytku. 

AnKa
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Inwestycyjna obSESJA

Najpierw jednak, przy okazji 
wstępu do dyskusji, za spra-
wą prowadzącego obrady rad-
ni zaliczyli krótki sprawdzian 
z czytania. – Przypominam, 
że dokumenty te państwo 
otrzymali. Czy zapoznali się 
państwo z nimi? (tu nastąpiła 
krępująca cisza…) Nie słyszę, 
w ogóle. Po czym zabrzmiało 
czyjeś nieśmiałe: „Przeczytali-

śmy. Ze zrozumieniem”. – Mam 
nadzieję, że ze zrozumieniem – 
odrzekł przewodniczący Janusz 
Klejment. Po czym kontynuował 
absolutoryjne preludium.  

Jednym z radnych, który pora-
chunki z budżetowymi liczbami 
zaliczył, był ten najmłodszy sta-
żem. Czego usiłował dowieść, 
wypominając ratuszowi brak 

chęci głębszego umoczenia lu-
dzi z osiedla Piaski w powstającą 
tam właśnie pływalnię. – Tylko 
ten basen nie będzie służył tylko 
mieszkańcom. To, że mieszkańcy 
będą do niego mieli najbliżej, to 
nie znaczy, że będą w pierwszej 
kolejności z niego korzystać – za-
uważył Mirosław Grabowski. – A 
chciałby pan, żeby tak było? – za-
pytał Klejment. – Proszę mi dać 

dokończyć. Państwo możecie za-
bierać głos tak samo jak ja. Pro-
szę mi nie przeszkadzać, panie 
przewodniczący, trochę szacunku 
poproszę. – Szacunku to pan do 
nas nie ma i to jest najgorsze – 
dodał siedzący za prezydialnym 
stołem adwersarz. – Ja panu nie 
przerywam, panie przewodniczą-
cy, proszę nie przerywać mi.   

Janusz Klejment apelu po dżentel-
meńsku posłuchał. Lecz gdy tylko 
na sali zapadła cisza, natychmiast 
ją przerwał. – Ja mam do pana 
radnego jedną prośbę: żeby pan 
napisał przed sobą na kartce, że 
wszystkie inwestycje, jakie są w 
tym mieście wykonywane, są dla 
wszystkich mieszkańców naszego 
miasta. (…) Jeżeli prezydent coś 
robi, czy my jako rada miasta, to 
myślimy o wszystkich mieszkań-
cach. I każda z tych inwestycji jest 
dla wszystkich mieszkańców na-
szego miasta, a nie tylko dla 
waszego osiedla. 

Oczekiwanej przez szefa rady 
kartki radny Grabowski sobie 
nie napisał. Zamiast tego, do-
strzegając po drodze dodatnie 

plusy („Są dobre miejsca i dobre 
inwestycje, które w mieście się 
zadziały”), kontynuował krytykę 
inwestycyjnych poczynań władz 
miasta. W tym przypadku jego 
słowa również nie pozostały bez 
echa. – Oczywiście chcielibyśmy 
realizować wszystkie marzenia 
i potrzeby mieszkańców, ale 
w żadnym mieście w Polsce, a 
pewnie i na świecie, to się nie 
udaje – powiedział Roman Smo-
gorzewski. Zwłaszcza że ocze-
kiwania mieszkańców danej 
ulicy czy osiedla bywają krań-
cowo różne. Stąd m.in. strate-
gia urzędników, którzy zanim w 
ruch pójdą łopaty, każdą inwe-
stycję uważnie biorą pod lupę. 

Jednak owej uzasadnionej eko-
nomicznie zapobiegliwości opo-
zycja też nie nagrodziła oklaska-
mi. – W 2017 roku wydatkowa-
liśmy 20 910 zł na wykonanie 
koncepcji bezkolizyjnego przej-
ścia na Bukowcu, na wysokości 
ulicy Polnej i Kwiatowej. 20 ty-
sięcy, niby ktoś powie niedużo. I 
co z realizacją tej koncepcji. (…) 
Tworzymy koncepcje, wydaje-
my środki, a tak naprawdę nic 
z tego nie wynika – stwierdził 
radny z osiedla Piaski. W ocenie 
prezydenta jest zgoła odwrot-
nie. – Ja jeździłem po samo-

rządowym świecie i oglądałem 
różne projekty. Widziałem w 
Szwajcarii – pojechałem tam 
nie za gminne pieniądze – taki 
mały projekt, który był przygo-
towywany do realizacji 10 lat. 
My się bardzo często cholernie 
dużo śpieszymy i robimy błędy. 
Jeżeli ktoś mówi, że wydaliśmy 
niepotrzebnie 20 tysięcy na in-
westycję, która ma kosztować 
kilkanaście milionów złotych, to ja się 
absolutnie z tym zgodzić nie mogę. 

Szukanie rozwiązań, możliwości 
technicznych i formalno-praw-
nych, jak stwierdził główny ad-
resat opozycyjnych utyskiwań, 
powinno wejść do samorządo-
wego kanonu. A wydane na to 
środki wcale nie są stracone. 
– Głupotą jest, bez odpowied-
niego przygotowania i analiz, 
wydawanie publicznych pienię-
dzy. To się najczęściej kończy 
nie stratami 20 tysięcy złotych, 
tylko wielu milionów – podsu-
mował prezydent Legionowa. 

Jak zatem widać i słychać, wiele 
– choć na szczęście nie złotówek 
– tracą ci, co szerokim łukiem 
omijają miejskie sesje. Emocje 
są tam bowiem gwarantowane!   

Waldek Siwczyński

Jak już informowaliśmy, lipcowa sesja legionowskiej rady miasta była nie od parady. 
Wszak dyskusja na temat absolutorium rozgrzewa samorządowców tylko raz do roku. 
Dziś wracamy do tego znamiennego eventu, bo posiadacze mandatów nie skąpili 
owego dnia słuchaczom celnych uwag i głębokich myśli.

Powiat jak
z obrazka

Jak na dojrzałego dwudziestolatka przystało, powiat 
legionowski uczcił swe urodziny powściągliwie i z klasą. 
Pozwalając mieszkańcom na twórcze wyartykułowanie 
uczuć, jakie żywią wobec samorządowego jubilata.
Ustawa o samorządzie powia-
towym uchwalona 5 czerwca 
1998 r. przywróciła powiaty na 
administracyjnej mapie kraju. 
Starostwo Powiatowe w Legio-
nowie postanowiło uczcić okrągłe 
urodziny i zaprosiło mieszkańców 
do udziału w dwóch konkursach. 
Pierwszym z nich był projekt fo-
tograficzny „Powiat legionowski 
wczoraj i dziś” mający na celu za-
prezentowanie, jak na przestrzeni 
20 lat zmienił się krajobraz powiatu 
legionowskiego, poprzez zesta-

wienie pary zdjęć pochodzących z 
1998 roku i 2018 roku, wykonanych 
w tym samym miejscu. Zwycięzcą 
został Mikołaj Żaboklicki, który zgło-
sił do projektu kilkanaście par zdjęć 
z terenu Legionowa.

Drugi z konkursów polegał na 
stworzeniu pracy literackiej 
lub plastycznej ukazującej, jak 
mieszkańcy powiatu utożsamiają 
się ze swoją małą ojczyzną – co 
jest tu dla nich najważniejsze, 
co doceniają, jak w ich oczach 

zmieniał się powiat legionowski 
na przestrzeni ostatnich 20 lat i 
dlaczego wybrali go na miejsce 
do życia. W kategorii literackiej 
zwyciężyli Łukasz Ziemak za 
wiersz „Drabina” i Karolina Si-
kora ze Szkoły Podstawowej nr 
8 w Legionowie za wiersz „Tak 
nagle!”. – Mieszkam na terenie 
powiatu legionowskiego od uro-
dzenia. Mam szczęście, mogąc 
żyć w miejscu tak pięknym pod 
względem przyrodniczym oraz 
w otoczeniu naprawdę przy-
jaznych ludzi. W swoim wier-
szu postanowiłem zaznaczyć 
wzorową współpracę władz i 
mieszkańców powiatu na rzecz 
naszej małej ojczyzny. Ponad-
to chciałem, aby był to utwór 
z dużą dawką humoru. W tym 
celu napisałem między innymi 
„Zawsze warto mieszkać, warto 
iść za ciosem, właśnie tam, gdzie 
Wróbel mówi ludzkim głosem” – 
wyjaśnia Łukasz Ziemak.

Za najlepsze uznano prace pla-
styczne wykonane przez Elżbie-
tę Lutomierską-Rusek, Aleksan-
drę Grabowską z Zespołu Szkół 
Salezjańskich w Legionowie 
oraz Amelię Stępień ze Szkoły 
Podstawowej nr 8 w Legionowie.

Laureaci odebrali dyplomy i 
nagrody z rąk starosty Roberta 
Wróbla oraz Szymona Rosiaka, 
przewodniczącego Rady Powia-
tu Legionowskiego.

nbd

Lato na poważnie
Rozpoczęło się coroczne święto wszystkich miłośników muzyki poważnej. W niedzielę    
(22 lipca) wystartowały oba uznane i znane już melomanom Festiwale Muzyki 
Kameralnej i Organowej: XIV edycja festiwalu legionowskiego i IV festiwalu powiatu 
legionowskiego. W ramach tego drugiego odbędzie się aż 18 koncertów, organizowanych 
we wszystkich gminach i w prawie wszystkich kościołach parafialnych powiatu.

– Wystąpi wielu wybitnych arty-
stów, tak jak chociażby dzisiaj, 
kiedy zagrają i zaśpiewają tenor 
Jacek Szymański i Katarzyna 
Olszewska na organach. W trak-
cie festiwalu wystąpi też między 
innymi rosyjski organista Taras 
Baginets, zespół kameralistów 
polskich Camerata Vistula i zespół 
instrumentów dętych blaszanych 
ArtBrass Ensemble. Ja również za-
gram na jednym koncercie razem 
z profesorem Bokszczaninem, z 
którym wspólnie organizujemy 
ten festiwal. Towarzyszył nam bę-
dzie skrzypek Karol Lipiński – mówi 
Anna Wróbel, dyrektor artystyczny 
Festiwalu Muzyki Kameralnej i Or-
ganowej Powiatu Legionowskiego. 
Poza osiemnastoma kameralno-
-organowymi koncertami w po-
wiatowych kościołach zaplanowa-
no również jeden koncert dla dzieci 
oraz specjalne koncerty z okazji 
100-lecia polskiej niepodległości, 
które odbędą się na terenie gminy 
Wieliszew. – Prowadzimy stronę 
internetową www.festiwalpowia-
tulegionowskiego.pl, jak również 

profil na Facebookou, gdzie są naj-
świeższe aktualności wrzucane od 
razu na gorąco. I to tam można się 
dowiadywać m.in. tego, gdzie bę-
dzie następny koncert i kto na nim 
wystąpi. Zapraszam wszystkich – 
zachęca Anna Wróbel. 

Pierwszy koncert tegorocznej edy-
cji Festiwalu Muzyki Kameralnej i 
Organowej Powiatu Legionowskie-
go odbył się w kościele w Serocku. 
Na jego inaugurację wystąpił duet: 
Katarzyna Olszewska – organy, 
na co dzień organistka katedry 
oliwskiej, i tenor Jacek Szymań-
ski, wieloletni solista Państwowej 
Opery Bałtyckiej w Gdańsku. 
– Jeśli chodzi o muzykę organo-
wą, zagramy utwory powstałe w 
okresie od XVI do XX wieku; od 
anonimowych autorów, m.in. z 
tabulatury oliwskiej, aż do francu-
skiego kompozytora Jamesa Luisa 
Lefebure Wely – mówiła tuż przed 
koncertem Katarzyna Olszewska. 
– Jeżeli natomiast chodzi o repertu-
ar wokalny, to w programie znajdą 
się takie utwory, jak „Preghiera”, 

czyli „Modlitwa”, autorstwa Fran-
cesco Durante, wczesnobaroko-
wego kompozytora włoskiego, 
który był zarówno śpiewakiem, 
jak i kompozytorem. Obok niego 
zaistnieje przypisywana Alessan-
dro Stradelliemu „Pieta Signiore”, 
czyli „Łaski o Panie”, który to utwór 
tak naprawdę skomponował inny 
autor – dodał Jacek Olszewski. 
Muzyczny klasycyzm pojawił się 
w postaciach kompozytorów, ta-
kich jak Joseph Haydn i Wolfgang 
Amadeusz Mozart. Muzykę XIX 
wieku reprezentowali z kolei Adolf 
Doss i Luigii Luzzi. Z repertuaru obu 
tych kompozytorów dla serockiej 
publiczności wybrano utwory „Ave 
Maria”. Na koniec można było na-
tomiast usłyszeć „Panis Angelicus” 
autorstwa Cesara Francka. Kilka 
godzin później ci sami artyści wy-
stąpili w kościele Świętego Ducha 
w Legionowie, na inauguracji XIV 
edycji Legionowskiego Festiwalu 
Muzyki Kameralnej i Organowej. 
 
Następny koncert powiatowego festi-
walu już w niedzielę (29 lipca) o go-
dzinie 17.00 w kościele parafialnym 
w Woli Kiełpińskiej. Wystąpią na nim 
Joanna Lalek – mezzosopran i Mate-
usz Rzewuski – organy. Tych samych 
muzyków będzie można usłyszeć 
tego samego dnia o godzinie 19.30 
w kościele Miłosierdzia Bożego w Le-
gionowie, w ramach kolejnej odsło-
ny Legionowskiego Festiwalu Muzyki 
Kameralnej i Organowej. 

RafaM
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DAM  PRACĘ
 ■ Blacharz-dekarz-pomocnik      
606-457-915 / 604-914-903
 ■ 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. 661 844 555
 ■ 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

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

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

  DYŻURY RADNYCH
        30 lipca 2018 r. 

Kazimierz  Zieliński 
Radny Miasta Legionowo 

(okr. wyb. nr 1)
w godz. 1500-1630

Mirosław  Pachulski
Wiceprzewodniczący

Rady Miasta Legionowo  
(okr. wyb. nr 13)

w godz. 1630-1800

Dyżury odbywają się 
w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej

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

e-mail: kancelaria@um.legionowo.pl

●•• Zwierzaki  
        do adopcji

RUDZIK  (ok. 2 lata)  to śliczny 
rudo-miodowy kocurek. To 
bardzo miły koci facecik, który 
wyjątkowo źle znosi pobyt w 
azylu, nie odnajduje się wśród 
innych kotów, dlatego musi 
być w klatce, w której całe dnie 
płacze. Rudzik jest zaszczepiony, 
odrobaczony, wykastrowany. 
Pilnie potrzebny jest przyjazny 
dom dla tego pięknego kotka. 
Tel. 510 251 714

PIKSEL (ur. w grudniu 2016 r.) 
to malutki piesek znaleziony na 
terenie Otwocka. Jest bardzo 
wesoły i pełny pozytywnej energii. 
Do ludzi jest przyjaźnie nastawiony, 
z wielką radością wskakuje na 
kolanka i domaga się pieszczot. 
Piksel bardzo ładnie chodzi na 
smyczy, jest grzeczny i posłuszny. 
Zgadza się też z innymi psiakami. 
Tel. 795 845 242

  DYŻURY RADNYCH
        6 sierpnia 2018 r. 

Danuta Ulkie 
Radna Miasta Legionowo 

(okr. wyb. nr 15)
w godz. 1500-1630

Agata Zaklika
Wiceprzewodnicząca

Rady Miasta Legionowo  
(okr. wyb. nr 18)

w godz. 1630-1800

Dyżury odbywają się 
w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej

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

e-mail: kancelaria@um.legionowo.pl

INFORMACJA

Prezydent Miasta Legionowo podaje do publicznej 
wiadomości, że zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy o go-
spodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 
roku (Dz. U. z 2018 roku, poz.121 ze zm.) na tablicy 
informacyjnej Urzędu Miasta Legionowo na okres 21 
dni tj. od dnia 13 lipca 2018 roku do dnia 3 sierpnia 
2018 roku, został umieszczony wykaz o przeznacze-
niu do oddania w najem na okres 10 lat,  lokalu  po-
wierzchni 40,1 m2 z przeznaczeniem na kwiaciarnię, 
znajdującego się w budynku przy ul.marsz. Józefa 
Piłsudskiego 41: na działkach nr nr ewidencyjny 1 i 
2 o powierzchni 6.230 m2 w obrębie nr ewidencyjny 
39:  na rzecz osoby fizycznej będącej dotychczaso-
wym najemcą, która korzystała z tego lokalu na pod-
stawie umowy najmu zawartej na okres 3 lat.

Bliższych informacji udziela Urząd Miasta Legiono-
wo ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, /pok. Nr 3.06, 
II piętro/ lub pod nr tel.766-40-57.

Prezydent Miasta Legionowo
Roman Smogorzewski

POKER (ur. 2014 r.)  to ładny, średniej 
wielkości czarny pies z białym 
krawatem znaleziony w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Jest bardzo grzeczny 
i spokojny. W stosunku do ludzi jest 
przyjazny i kontaktowy. Radość sprawia 
mu już sama bliskość człowieka. Poker 
ładnie chodzi na smyczy, a na spacerze 
lubi sobie powęszyć.   Tel. 795 845 242

AMIKA (ur. 2015 r.) to mała, 
czarna sunia. Przebywała bez 
żadnej opieki, bez ciepłego 
schronienia, dokarmiane przez 
okolicznych mieszkańców. 
Jest trochę nieśmiała, ale 
przyjazna dla ludzi, grzeczniutka 
i spokojna. Niestety smycz 
mocno ją stresuje, ale na 
pewno wystarczy trochę czasu 
i sunia szybko pokona swój lęk. 
Szukamy dla Amiki kochającego 
właściciela, który podaruje jej 
ciepły domek już na zawsze.
Tel. 795 845 242

SZARIK (ur. w październiku 
2016 r.) do dość duży psiak w 
typie owczarka niemieckiego, 
który trafił do schroniska z 
gminy Nieporęt. Jest bardzo 
przyjaznym i sympatycznym 
psiakiem, dość energicznym i 
pozytywnie nastawionym do 
życia. Szarik uwielbia pieszczoty 
i kontakt z człowiekiem i łasi się 
do ludzi, szukając w nich miłości i 
akceptacji. Psiak nie potrafi bawić 
się zabawkami, bo widocznie 
nie miał z nimi wcześniej do 
czynienia. Na smyczy radzi sobie 
póki co dość słabo, ale wydaje się 
pojętnym uczniem. Szarik zgadza 
się z innymi psami.
Tel. 795 845 242

KZB Legionowo Sp. z o.o. informuje,
że poszukuje pracownika do prowadzenia

sekretariatu Spółki (umowa o pracę).
 

Od kandydatów oczekujemy:

- wykształcenia min. średniego,
- min. rocznego doświadczenia w pracy biurowej 
na podobnym stanowisku,
- umiejętności biegłej obsługi komputera i innych 
urządzeń biurowych,
- umiejętności pracy pod presją czasu,
- łatwej adaptacji do nowych warunków.

Na kandydatów oczekujemy w poniedziałek, 30 
lipca 2018r.,  w siedzibie KZB Legionowo Sp. z o.o., 
Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 3 o godz. 12.00, 
parter, sala obsługi klienta. 

Prosimy o przyniesienie ze sobą CV wraz z oświadcze-
niem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z RODO.

OGŁOSZENIE 
O ZAMKNIĘCIU

POSTĘPOWANIA

KZB Legionowo Sp. z o.o. 
niniejszym informuje, 
że w oparciu o § 1 ust. 
10 Regulaminu postę-
powania przetargo-
wego na najem lokalu 
użytkowego w Centrum 
Komunikacyjnymw Le-
gionowie pod linkiem 
https://kzb-legiono-
wo.pl/images/prze-
targi/2018/centrum/
lokal_1_17/regulamin.
pdf zamyka postępo-
wanie na najem lokalu 
użytkowego nr 1/17 
położonego na parterze 
Centrum Komunika-
cyjnego w Legionowie, 
przy ul. Kościuszki 8A 
bez wybrania najemcy.
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GABINET KOSMETYCZNY I MASAŻU 
MEDYCYNA ESTETYCZNA
TEL. 502 053 399

INFORMACJA

Prezydent Miasta Legionowo podaje do publicznej wiadomo-
ści zgodnie z zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2018 
r. poz. 121 z późn. zm.), że na tablicy informacyjnej Urzędu 
Miasta Legionowo oraz na stronie internetowej Urzędu www.
bip.legionowo.pl na okres 21 dni tj. od dnia 20 lipca 2018 
roku do dnia 6 sierpnia 2018 roku umieszczony został wykaz 
o przeznaczeniu do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, 
gruntu oznaczonego jako działka numer ewidencyjny 5/7 o 
powierzchni 146 m2 w obrębie ewidencyjnym 63 położone-
go w Legionowie przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 
na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego 
Legionowo Sp. z o. o..

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta 
Legionowo ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, w Wydział Go-
spodarki Nieruchomościami , pok. Nr 3.06, tel. (22) 766-40-
58, a w sprawie przeznaczenia terenu w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo pok. 
3.07, tel. (22) 766-40-60 lub 61.

Prezydent Miasta
Roman Smogorzewski

Pp.6721.1.1.2017

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Legionowo

o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
miasta Legionowo  

  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)  oraz art. 
39 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XVII/221/2016 z dnia 23 marca 2016 r. Rady  Miasta 
Legionowo w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru, którego granice 
wyznaczają: od północnego wschodu - linia rozgraniczająca ulicy Sobieskiego, od wschodu - wschodnia granica ewidencyjna działki o nr ewid. 21/3 z obrębu 
ewid. nr 66, wschodnia granica ewidencyjna działki o nr ewid. 21/4 z obrębu ewid. nr 66, od południowego wschodu – linia rozgraniczająca ulicy Siwińskiego, 
od południowego zachodu – północno-wschodnia granica  ewidencyjna działki o nr ewid. 168/2 z obrębu ewid. nr 66, od północnego zachodu - północno - 
wschodnia granica ewidencyjna działki o nr ewid. 168/2 z obrębu ewid. nr 66, północno - zachodnia granica ewidencyjna działki o nr ewid. 168/1 z obrębu 
ewid. nr 66 i południowo- wschodnia granica ewidencyjna działki o nr ewid. 154 z obrębu ewid. nr 66
 

  zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru, którego granice wyznaczają: od północnego wschodu - linia 
rozgraniczająca ulicy Sobieskiego, od wschodu - wschodnia granica ewidencyjna działki o nr ewid. 21/3 z obrębu ewid. nr 66, wschodnia granica ewidencyjna 
działki o nr ewid. 21/4 z obrębu ewid. nr 66, od południowego wschodu – linia rozgraniczająca ulicy Siwińskiego, od południowego zachodu – północno-
-wschodnia granica  ewidencyjna działki o nr ewid. 168/2 z obrębu ewid. nr 66, od północnego zachodu - północno - wschodnia granica ewidencyjna działki 
o nr ewid. 168/2 z obrębu ewid. nr 66, północno - zachodnia granica ewidencyjna działki o nr ewid. 168/1 z obrębu ewid. nr 66 i południowo- wschodnia 
granica ewidencyjna działki o nr ewid. 154 z obrębu ewid. nr 66 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 06.08.2018 r. do 27.08.2018 
r. w Urzędzie Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 3.07, nr 3.08).
 
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.08.2018 r. w Urzędzie Miasta Legionowo, 
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, sala konferencyjna, godz. 15:00.

 Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. 

 Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Legionowo na adres Urzędu Miasta Legionowo ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legiono-
wo  bądź w postaci elektronicznej opatrzone podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.09.2018 r. do godz. 16:00.

Jednocześnie informuję, ze zgodnie z art. 46 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) prowadzone jest postępowanie w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu w/w planu, zaś zgodnie z art. 54 ust. 2, organ opracowujący projekt planu zapewnia 
możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu.
 
Stosownie do art. 39 ust.2 i art. 40 w/w ustawy informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Legionowo oraz 
możliwości zgłaszania uwag, na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Legionowo.    

         z up. PREZYDENTA MIASTA
          Marek Pawlak
         Zastępca Prezydenta Miasta

 Pani
Grażynie Mikulskiej

wyrazy głębokiego współczucia
i szczere kondolencje z powodu śmierci 

Mamy
składają

Prezydent Miasta Legionowo,
Rada Miasta Legionowo

oraz
Pracownicy Urzędu Miasta Legionowo

Gdyby śmierci nie było nikt z nas
by już nie żył. 
Przemijamy jak wszystko by 
w ten sposób przetrwać.
Jan Twardowski
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Czekam też na tradycyjną korespondencję.  
Listy  wysyłajcie na adres:  
ul. Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

Spadło z pióra
Czarno na biał...oruskim

CO PO WOJSKU? WOJSKO! 

Waldek Siwczyński

Odpowiem 
na każde
Wasze
pytanie!

Można wiedzę zdobywać w szkole, można też w 
drodze. Wszak od zarania dziejów wiadomo, że 
podróże kształcą. Dyplomów za wojaże po świecie 
nikt wprawdzie nie daje, ale co turysta sobie liźnie, 
to jego. Jedziesz, człowieku, odpocząć, a „w 
gratisie” zaliczasz wykład, np. o rozwiewaniu 
stereotypów. Wiem, o czym piszę, bo przewiało 
ostatnio mój światopogląd aż na lewą, czy raczej 
lewicową stronę. I to tuż za wschodnią miedzą.

W krajowym rankingu ulubionych kierunków urlo-
powych Białoruś jest gdzieś tak w piątej dziesiątce, 
obok Burundi lub Korei Północnej. – Z własnej woli 
pchać się do łagru Łukaszenki? Jeszcze czego! – myśli 
sobie Polak, po czym jedzie do Grecji. Tys piknie, lecz 
wyżej ogolonego – nękanego wieczną tęsknotą za 
Sowieckim Sojuzem, którego w (soc)realu nie ujrzał 
– od lat ciągnie tam, gdzie ongiś panowali Czerwoni 
Carowie. No i teraz przyszła kolej na ekskursję (choć 
akurat nie koleją) do wielbiącego komunistyczny po-
rządek sąsiada. Co tam zastałem? Ano głównie... 
porządek. Jak w wielu trzymanych za mordę krajach, 

u wąsatego Olka wsio jest pozamiatane. Dosłownie 
i w przenośni. Niczym w Szwajcarii: czysto, cicho, 
bezpiecznie, a przy tym na czas. Często też nowo-
cześniej, niż nam się nad Wisłą zdaje. Owszem, ktoś 
przyzna, gdyby nie ten reżim... Fakt, drzeć ryja 
pod parlamentem tam raczej nie nada. Pytanie 
tylko, czy ludowi chce się buntować?

Tak na oko oraz po zasięgnięciu języka, niet. Ma-
jąc w zanadrzu socjalny spokój i całkiem szeroki 
zakres wolności, ograniczonych jeno zakazem 
patrzenia na ręce władzy, nasi słowiańscy bracia 
czują się u siebie dość haraszo. Jasne, to i owo 
należałoby tam poprawić, z drugiej jednak strony, 
gdzie by nie należało? Pesymistom zostaje czer-
panie wiedzy z państwowej telewizji: i u nich, i 
u nas nadaje ona głównie priekrasnyje wieści. 
Ta białoruska oczywiście więcej – bo nie musi 
dowalać opozycji. 

Każdy, nawet mega sukces manda-
towego samorządowca jest guzik 
warty, jeśli nie dowiedzą się o nim 
wyborcy. Najlepiej tuż przed dniem 
oddawania głosów – by przypad-
kiem nie zapomnieli. Ponieważ 
prawdziwych tudzież przyszywa-
nych ojców i matki inwestycji więk-
szość mieszkańców ma generalnie 
w dużym poważaniu, na okolicz-
ność elekcji rodzi się wśród owych 
rodziców pokusa przypomnienia 
o swej płodności. Dotarły do nas 
wieści, że nastąpiło to ostatnio na 
osiedlu Sobieskiego, gdzie jedna z 
(za)radnych pań puściła w obieg 
kartki papieru rzekomo sławiące 
jej zasługi. Nie wiemy jakie, gdyż 
żaden egzemplarz ulotki nie wpadł 
nam w łapy. Słyszeliśmy za to, że 
pewna sąsiadka autorki chętnie by 
ją w nie wzięła i omówiła zawarte 
w babochwalczym piśmie treści. 
Trudno nam streścić które, ale po-
noć najchętniej przy użyciu słów 
słusznie uważanych za obelżywe. 

Jeszcze mało kto z ludu o tym wie, 
ale od przyszłej kadencji sesyjne 
przygody jego wybrańców będzie 
można oglądać sobie na żywo 
przez internet. O ile rzecz jasna 
ktoś jest fanem kilkugodzinnych 
telenowel, w których akcja ogra-
nicza się do kłapania dziobem i 
podnoszenia jednej ręki. Chociaż 
do pierwszej emisji zostało jeszcze 
trochę czasu, w Legionowie sala 
konferencyjna ratusza nawet od 
jutra mogłaby robić za plan filmo-
wy. Kamerki są już tam bowiem 
na miejscu i tylko czekają, aż ktoś 
wyśle w świat rejestrowane przez 
nie obrazy. Inna sprawa, że – bez 
obrazy – trudno tu liczyć na wyjąt-
kowo wielką widownię. Prawo jest 
jednak prawem, więc państwo sa-
morządowcy będą wkrótce musie-
li spiąć pośladki, gdyż nadchodzi 
czas, gdy każda ich gafa na zawsze 
zostanie uwięziona w sieci. Wszak 
internet, w odróżnieniu od szoł biz-
nesu, nigdy nie zapomina.

Dziś mało kto wie, co dzieje 
się na szczelnie otoczonym 
wysokim murem terenie daw-
nej legionowskiej jednostki 
wojskowej. Wiadomo tylko, że 
swą siedzibę ma tam Narodo-
we Centrum Kryptologii. Ale co 
jeszcze się tam znajduje, to już 
pilnie strzeżona tajemnica pań-
stwowa. A pomyśleć, że gdy 
ponad pięć lat temu wojskowi 
opuszczali Legionowo, plany 
odnośnie zajmowanych przez 
nich terenów były zgoła inne. 

–  Sześć hektarów położonych 
najbliżej osiedla TBS Kwatera i 
stacji Legionowo Piaski zosta-
nie przekazanych do Wojsko-
wej Agencji Mieszkaniowej, 
która deklaruje, że będzie tam 
budowała osiedle mieszka-
niowe. Czy w przyszłości tego 
terenu nie sprzeda, trudno 
powiedzieć. Ale najważniejsza 
informacja jest taka, że trzy-
dzieści kilka hektarów, które 

zostaną po wydzieleniu, ma 
zostać przekazanych na cele 
publiczne – takie zapewnienie 
w lipcu 2013 roku od wojska 
otrzymał prezydent Roman 
Smogorzewski. Wtedy wiele 
wskazywało na to, że na tych 
terenach nowe siedziby znajdą 
sąd, prokuratura oraz powiato-
wa komenda straży pożarnej.  
 
O ile przeprowadzkowe pla-
ny ww. instytucji były już 
wcześniej znane, szczególnie 
ciekawa wydała się wówczas 
propozycja Komendy Głów-
nej Policji. Na powojskowych 
terenach gliniarze chętnie 
widzieli coś na kształt CSP bis. 
Za jednym zamachem mające 
zapewnić miastu i dodatkowy 
prestiż, i około trzystu nowych 
miejsc pracy. – Ale chyba nie 
zdawali sobie sprawy, gdzie 
te tereny są położone. To ma 
być takie centrum antyter-
rorystyczne, co oznacza np. 

latające helikoptery i wybu-
chy. Na spotkaniu ustaliliśmy, 
że to nie najlepszy pomysł 
– sceptycznie na temat tej 
propozycji wypowiadał się 
wtedy prezydent Legionowa. 
– Ten partner będzie dla nas 
strategiczny. Poczucie bezpie-
czeństwa mieszkańców zależy 
m.in. od takich instytucji. Po-
za tym, lokalizacja na terenie 
powiatu tych centralnych, o 
znaczeniu ogólnopolskim, za-
wsze wzmacnia naszą siłę w 
staraniach o środki i inwesty-
cje rządowe. Choćby takie, jak 
przebudowa DK 61, budowa 
Trasy Olszynki Grochowskiej, 
czy legionowskiej trasy mosto-
wej – podkreślał z kolei ówcze-
sny starosta Jan Grabiec.
 
Z planów nic nie wyszło. W 
MON uznano, że te tereny cią-
gle są niezbędne dla obronno-
ści kraju. Z taką decyzją nie 
było już co dyskutować.

■ "M" odpowiada:

Droga Helenko! Palenie papierosów to paskudny nałóg, więc nie miej żadnych skru-
pułów. Nałogowy palacz nie czuje zapachu tytoniu. Nie rozumie, że ten smród może 

przeszkadzać innym. Wygoń zięcia z papierosem na balkon 
albo przed dom. Zakaż mu palenia w domu. Tolerowanie te-
go nałogu to przyzwolenie na palenie bierne – i ty, i córka, i 
reszta domowników wdycha trujący dym. Będzie chciał palić 
w swoim pokoju? Nie możesz zgodzić się na kompromis, 
bo trudno będzie ci egzekwować wasze ustalenia. Otwarte 
drzwi, wspólna łazienka, goście. Przez jakiś czas atmosfera 
w domu będzie nieco napięta, ale warto walczyć o zdrowie 
rodziny. Ogłoś ultimatum, obwieś wszystkie sprzęty ulotka-
mi o szkodliwości palenia, zdjęciami nowotworów i czarnych 
zniszczonych płuc. Bądź dzielna!

           Helena l. 54

Odkąd mieszka z nami zięć, wszystko w mieszkaniu śmierdzi papierosami. To 
dobry chłopak, ale pali jak lokomotywa. Jak zwrócić mu uwagę, że przeszkadza 
mi jego nałóg? Firanki mi żółkną, a narzuty w salonie śmierdzą. Jak wchodzę 
do mieszkania, to już w przedpokoju mnie dusi. A ubrania? Szkoda opowiadać, 
nie chcę być wredną teściową, ale to koszmar.
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Arbuz na 5 sposobów

Arbuzowa lemoniada

    • 1/2 kg miąższu arbuza
    • szklanka wody
    • 3-4 łyżki miodu lub 
cukru trzcinowego
    • 2 łyżki soku z cytryny
    • 6-8 kostek lodu
Usuń pestki z arbuza i pozbądź 
się skórki. Zblenduj miąższ z cu-

Arbuz jest idealną przekąską w upalne dni. W 92 proc. składa się z wody, zatem może 
pomóc w nawodnieniu organizmu, kiedy słupki rtęci sięgają naprawdę wysoko. 
Zobacz, jak wykorzystać go w swojej kuchni i przygotować zaskakujące potrawy, 
którymi zachwycą się wszyscy goście.

Arbuz to warzywo (tak, wa-
rzywo!), które zawiera wiele 
wody, a także nieco witamin i 
składników mineralnych. Jed-
nak jego największą zaletą jest 
to, że jest bogaty w przeciwu-
tleniacze, takie jak likopen czy 
beta-karoten. One zaś mają 
pomóc ochronić nasz organizm 
przed rozwojem chorób nowo-

tworowych. Niektórzy nawet 
twierdzą, że dzięki zawartości 
cennego aminokwasu – cytru-
liny, arbuz może działać jak… 
viagra! Ale wróćmy z sypialni 
do kuchni. Arbuzy świetnie 
wpiszą się w skład nie tylko 
słodkich posiłków, lecz także 
tych wytrawnych. Odkryjmy 
więc je na nowo!

Sałatka z arbuzem
na ostro – dla 4 osób
składniki:
    • 300 g arbuza
    • 200 g fety
    • 1 łyżeczka płatków 
chili
    • 2 łyżeczki kminku
    • 1 ząbek czosnku
    • 2 łyżki oliwy
    • szczypta ziarenek  
       pieprzu
    • kilka listów mięty

Sposób przygotowania: czosnek 
obierz i posiekaj. Pokrój fetę w 
dużą kostkę i wymieszaj z chili, 
kminkiem, czosnkiem oraz oli-
wą. Dopraw świeżo zmielonym 
pieprzem. Marynuj około 20 mi-
nut, aby smaki się połączyły. Z 
arbuza usuń pestki oraz skórkę 
i pokrój go w dużą kostkę. Ułóż 
na talerzu arbuza oraz fetę i polej 
oliwą. Udekoruj miętą.

Grillowany arbuz

Pokrój arbuza w trójkąty o gru-
bości 2-3 cm, a następnie przy-
gotuj oryginalną pomadę. Wy-
mieszaj ze sobą sok z kilku cy-
tryn, startą skórkę cytrynową, 
miód oraz odrobinę pieprzu. Tak 
przygotowaną masą posmaruj 
arbuza z dwóch stron i połóż na 
grilla. Grilluj arbuzowe trójkąty 
po 2-3 minuty z każdej strony.

Arbuzowe lody

Przekrój arbuza na pół, a na-
stępnie pokrój go w 2-3 centy-
metrowe plastry. Później każdy 
plaster podziel na trzy trójkąty, 
lekko natnij skórkę i wbij w ar-
buza patyczki do lodów. Aby 
nadać tym domowym lodom 
jeszcze bardziej orzeźwiający 
smak, możesz obłożyć kawałki 
owocu świeżą miętą. Wystar-

czy tylko włożyć nasze arbu-
zowe trójkąty do zamrażalnika 
i gotowe! Jeśli wolisz mleczne 
lody, zblenduj arbuza z odrobi-
ną śmietany lub w wersji wegań-
skiej – z mlekiem kokosowym.

krem lub miodem, wodą i so-
kiem wyciśniętym z cytryny. 
Wstaw lemoniadę do lodówki 
na kilka godzin i podawaj z 
lodem. Jeśli lubisz, możesz 
dodać miętę.

Chłodnik arbuzowy

     • 2 szklanki pokrojonego
 w kostki arbuza
(bez pestek)
    • 200 g malin
    • liście mięty
    • sok z 1/2 cytryny

Wszystkie składniki zblen-
duj. Możesz podawać z 
odrobiną jogurtu typu grec-
kiego i startą czekoladą lub 
posiekanymi pistacjami.

KejT

„Bieguni” Olgi Tokarczuk to książka, która całkiem niedawno 
uzyskała Międzynarodową Nagrodę Bookera (ang. Man 
Booker International Prize). Jest to jeden z najbardziej 
prestiżowych laurów w świecie literackim. Wcześniej, w 2008 
roku, Tokarczuk otrzymała za nią Nagrodę Literacką „Nike”.

Książka 
na wakacje

Odbierając Międzynarodo-
wą Nagrodę Bookera, Olga 
Tokarczuk była niezwykle 
wzruszona. Podziękowała 
tłumaczce książki - Jennifer 
Croft,  za jej pracę nad angiel-
skim wydaniem „Biegunów” 
(ang. „Flights”). Podkreśliła, 
że jest pierwszą polską laure-
atką tej nagrody. Dodała, że 
wierzy w to, iż literatura jest 
stworzeniem, które choć rodzi 
się w jednym języku, to może 
odrodzić się w innym. Na ko-
niec wspomniała o kolczykach, 
które miała na sobie. Zakupiła je 
w Londynie w 1987 roku, kiedy 
pracowała tam jako pokojówka 
w jednym z luksusowych hoteli. 
Miała nadzieję, że przyniosą jej 
szczęście i tak się stało.

„Bieguni” to powieść, której 
tytuł nawiązuje do odłamu 

prawosławnych starowier-
ców, wierzących w to, iż świat 
jest przesiąknięty złem, a 
ochronić się można przed nim 
jedynie pozostając w ciągłym 
ruchu. Książka opowiada o 
podróżach małych i dużych, 
również o tych odbywanych w 
głąb siebie samego. Przedsta-
wia historie, które choć po-
zornie tworzą szereg niepo-
wiązanych ze sobą wątków, 
to stanowią spójną całość, 
odsłaniającą nomadyczną 
naturę ludzką. 

Książka Olgi Tokarczuk to 
pozycja, z którą warto wy-
ruszyć w podróż - dosłownie 
i w przenośni. Wakacyjny 
czas może być do tego zna-
komitą okazją.

KDS
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Zabawa na małego

 - Jak myślisz, wypada nam poskakać na dmuchańcu?

Jeśli ktoś chciał poznać przyszłoroczne trendy w modzie, voila!

- Prosimy, prosimy, pora kończyć leżakowanie!

- A ta czapeczka to na pewno z naszej bajki?

 I po co komu bałtycka plaża, skoro ma się taaaką piaskownicę?

- Jak pani nie kupi tych balonów, to zrobię z nich później parówki

- Dziecko chciało, żebym wzięła mu golonkę po bawarsku

- Nie wiem, co to takiego, ale na pewno jest warte każdych pieniędzy

Doroczne pikniki w legionowskim żłobku na dobre wrosły już w tradycję tej placówki. A 
ponieważ z roku na rok ich oferta staje się coraz bogatsza, przychodzą na nie prawdziwe tłumy. 
Jak zwykle wpadliśmy również my, oczywiście polując na ujęcia, z których wyjdą fajne zdjęcia.
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 Ja chciałem 
powiedzieć, że u mnie 
jest agresja zero
Roman Smogorzewski, prezydent 
Legionowa podczas jednej z sesji 
rady miasta.

Żarty...
Siedzą koledzy przed monitorem i szukają dziewczyn. 
W wyszukiwarce portalu randkowego wpisują:  
- mała, czarna 
- lubi zabawy grupowe 
- lubi sporty wodne 
Wynik wyszukiwania: pingwin.

■ ■ ■
Wraca facet do domu i mówi do żony:
 – Ale jestem głodny! 
– Może otworzyć ci puszkę? 
– Cipuszkę później, teraz chce mi się jeść.

■ ■ ■
Facet jest jak autobus,
zawsze można złapać następny.

■ ■ ■
Wnuk pyta swoją ponad 80letnią babcię: 
– Babciu, a jak będziemy już nad morzem,
to będziesz się ze mną kąpać? 
– Chętnie bym z tobą popływała, ale nie wiem,
co będzie z moim kostiumem kąpielowym,
bo ma dziurę na kolanie.

Znalezione w sieci
Palisz? Pamiętaj, że palenie 
papierosów podczas imprezy kończy się 
większym kacem. Następnego dnia kac jest 
prawie 3 razy większy! 

Dodanie łyżki siemienia lnianego do posiłku 
pomaga wzmocnić pamięć i koncentrację.

Prokrastynacja – to patologiczna tendencja 
do przekładania czynności na później. 
Masz trudności z zabraniem się do pracy? 
Odkładasz wszystko na jutro? Może nie jesteś 
leniem a cierpisz na tę chorobę?

Turyści odwiedzający Azję muszą wystrzegać 
się małp. Makaki krabożerne potrafią kraść 
przedmioty z plecaków. Zabierają okulary, 

portfele, telefony, aparaty i czapki. Potrafią 
jednak oddać zdobycz jeśli turysta wymieni ją 
na coś do jedzenia.

Największe znaczenie w ludzkim życiu 
ma miłość. Badania przeprowadzone w 
grupie seniorów wykazały, że wspominali 
oni szczęśliwe momenty ze swojego życia 
związane właśnie z miłosnymi uniesieniami     
i wspólnymi chwilami z ukochaną osobą.

Chcesz poprawić swojej kobiecie nastrój? Wyślij jej 
sms-a lub wiadomość z kilkoma miłymi słowami. 
Dobry humor nie opuści jej do końca dnia.

Największe ryby na świecie to rekiny 
wielorybie. Dożywają do 130 lat. Dojrzałość 
płciową osiągają w wieku około 25 lat. Ważą 
do 18 ton. Potrafią urosnąć do 12 metrów.

Czy cukierki pomagają w odchudzaniu? 
Naukowcy potwierdzają, że tak. Czy 
zjedzenie cukierka na 15 minut przed 
obiadem powoduje zmniejszenie 
apetytu? Podniesienie poziomu glukozy 
może spowodować, że poczujesz się 
sytym i mniej zjesz na obiad. Czy cukierki 
sprzyjają zrzuceniu kilku kilogramów? 
Tak, pod warunkiem samodyscypliny.

Horoskop
na nadchodzący

tydzień
RYBY

Nie zostawiaj trudnych spraw ich 
własnemu biegowi, bo przegrasz. 
To przestroga przed biernością i 

spóźnieniami. Niepotrzebnie wątpisz we wła-
sne siły, przeceniasz swoich przeciwników.  

BARAN

Dzięki swoim pomysłom staniesz się 
popularny, a nawet naśladowany 
przez różne osoby. Możesz teraz li-

czyć na większe zyski, a nawet znaczący przy-
pływ gotówki. Opłaci się negocjować.

BYK

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

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

BLIŹNIĘTA

Przed tobą udany tydzień. Bę-
dziesz w dobrym nastroju, a twój 
optymizm udzieli się otoczeniu. 

To sprzyjający moment, aby cieszyć się ży-
ciem i jego darami. Wykorzystaj go w pełni!

RAK

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

wszystkimi ambitnymi pomysłami. Będziesz 
wytrwale pracował i zostaniesz doceniony.

LEW

Uporządkuj ważne sprawy. Po-
staraj się wywiązać z obietnic, 
jakich udzieliłeś w pracy lub 

towarzystwie. Braki i zaniedbania mogą w 
tym tygodniu niespodziewanie wyjść na jaw.

PANNA

Nie daj się ponieść zbyt silnym emo-
cjom i egzaltowanym uczuciom. 
Nie podejmuj decyzji pod wpły-

wem silnych uczuć i emocji. Trzymaj się swoich 
planów, a wszystko potoczy się dobrze.

WAGA

Nie widzisz rozwiązania, które jest 
na wyciągnięcie ręki. Popatrz wokół 
siebie, a dostrzeżesz wyjście z trud-

nej sytuacji, w jakiej się znalazłeś. To, co cię 
ogranicza, jest w tobie, a nie na zewnątrz.

SKORPION

Tydzień zapowiada się wyśmie-
nicie! Będziesz w optymistycz-
nym nastroju i z radością powi-

tasz nowe propozycje. W miłości wróży 
spotkanie pełne wzruszeń i namiętności.

STRZELEC

Nie rozpraszaj w tym tygodniu 
swojej energii, bo stracisz z oczu 
to, co najważniejsze. Działaj z 

większą niż zwykle rozwagą, bo możesz pochop-
nie zaangażować się w coś niegodnego uwagi.

KOZIOROŻEC

Sprawa, która wydała się zakończo-
na, znów zaprzątnie twoją uwagę.  
W miłości stabilny czas, bez wielkich 

wzlotów i romantycznych uniesień. Jeśli poznasz 
kogoś, daj wam czas, aby związek się rozwinął.

WODNIK

W pracy bądź uparty, a uzyskasz 
to, o czym marzysz od dawna. Nie 
bądź jednak przesadnie ambitny, 

bo jeśli będziesz chciał za dużo, niewiele ci 
się  uda.  Pamiętaj,  stawiaj  na konkret y.

Specjalny miejscowy 
horoskop

Widząc tak uroczy pojemnik na odpadki, nie sposób dać mu kosza
fot. red.

klatka tygodnia
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Zwycięskie porażki
W dniach 17-18 lipca na boisku Sokoła Serock odbył się 
międzynarodowy turniej piłki nożnej Serock 
Cup w rywalizacji chłopców U-16. Choć była to 
pierwsza edycja zawodów, ich organizatorom udało się 
sprowadzić prawdziwe piłkarskie marki. W serockim 
turnieju zagrali młodzi piłkarze Wisły Kraków, Victorii 
Pilzno i przede wszystkim FC Liverpool. Obsadę turnieju 
uzupełniła reprezentacja powiatu legionowskiego.

– To jest prawdziwie międzyna-
rodowy futbol: FC Liverpool, Vic-
toria Pilzno, Wisła Kraków i repre-
zentacja powiatu legionowskie-
go, która nie wzięła się znikąd. 
To nie jest drużyna skrzyknięta 
dzisiaj, bo to są chłopcy grający 
w organizowanej przez nas już 
od półtora roku Powiatowej Lidze 
Piłkarskiej. Zainicjowaliśmy ją od 
naprawdę skromnego przedsię-
wzięcia, a dzisiaj to jest już prze-
szło 4,5 tysiąca dzieci i młodzieży, 
którzy grają w naszej lidze – po-
wiedział legionowski starosta 
Robert Wróbel. 

Pomysłodawcą całego przedsię-
wzięcia pod tytułem Serock Cup 
był prezes serockiego Sokoła i 
przewodniczący Rady Miasta i 
Gminy Serock Artur Borkowski. 
– Kontynuujemy działania, które 
docelowo mają ułatwić młodym 
ludziom promocję przez sport i 
wspieranie zdrowego trybu 
życia. Chcemy pomagać mło-
dym talentom, budować jakość 
szkolenia i pokazywać, że sport 
to jest naprawdę bardzo dobra 
forma realizowania swoich pla-
nów życiowych, która buduje 

pewną zdolność radzenia so-
bie z trudnościami, narzucania 
sobie wyzwań i uczy systema-
tycznej pracy – przyznał prezes 
Sokoła. Turniej miał być też dla 
młodych legionowskich piłka-
rzy oraz ich trenerów okazją do 
podpatrzenia, jak w piłkę gra-
ją topowe drużyny. – Poprzez 
nazwy wielkich firm, takich jak 
Liverpool, Victoria Pilzno i Wisła 
Kraków, pokazujemy naszym 
chłopakom, ile mają jeszcze do 
odrobienia tej piłkarskiej lekcji 
i w jakiej odległości są od naj-
lepszych. Naszym trenerom 
pokazujemy natomiast to, co 
mają do poprawy i z kogo mogą 
czerpać wzorce. Sądzę, że ce-
le są postawione ambitnie, ale 

wszystkie do zrealizowania – do-
dał Artur Borkowski. 
 
Turniej pokazał niestety, jak dużo 
piłkarzom z powiatu brakuje jesz-
cze do najlepszych. Mecz otwar-
cia z Wisłą Kraków reprezentacja 
powiatu przegrała aż 10:0, a w 
trakcie całego spotkania oddała 
tylko jeden – na dodatek niecelny 
– strzał na bramkę. Mecz o trzecie 
miejsce, który gospodarze grali z 
Victorią Pilzno, był w ich wykona-
niu już trochę lepszy. Udało im 
się nawet wyjść na prowadzenie, 
ale niestety i tym razem musieli 

uznać wyższość gości. Młodzi 
piłkarze z Czech wygrali to spo-
tkanie 7:2. W meczu finałowym, 
zorganizowanym w środę 18 lip-
ca, spotkali się zwycięzcy swoich 
inauguracyjnych meczów, czyli 
Wisła Kraków i FC Liverpool. Po 
bardzo zaciętym i dosyć wyrów-
nanym spotkaniu zwyciężyła 
drużyna z Anglii, która pokonała 
Białą Gwiazdę 2:0. Strzelcem obu 
bramek był Layton Stewart. 
 
Po serockim turnieju zarówno 
piłkarze, jak i szkoleniowcy Li-
verpoolu mogą być chyba zado-
woleni. – To w tym sezonie nasz 
pierwszy wyjazd z zawodnikami. 
Zabraliśmy więc ze sobą dwie 
grupy wiekowe. Zależało nam 

na tym, żeby wyjechać i spędzić 
razem trochę czasu po to, żeby 
chłopcy lepiej się poznali. Mamy 
też oczywiście zaplanowanych 
wiele treningów, które mają 
nas przygotować do nadcho-
dzącego sezonu. Już wcześniej 
byliśmy w Polsce i bardzo nam 
się tu podobało. Bardzo się więc 
ucieszyliśmy z zaproszenia na 
ten turniej – powiedział Marc 
Bridge Wilkinson, trener FC Li-
verpool U-16. Oprócz samego 
udziału w turnieju utytułowani 
goście z Anglii wzięli też udział 
w kilku otwartych treningach 

pokazowych. – Celem naszych 
treningów jest oczywiście pod-
niesienie sprawności fizycznej 
zawodników i ich umiejętności 
piłkarskich. To są te rzeczy, któ-
rych będziemy najbardziej  po-
trzebowali, jak się zacznie sezon. 
Mam nadzieję, że na koniec te-
go wyjazdu wszyscy zawodnicy 
będą w stu procentach sprawni 
oraz że wejdą na wyższy poziom 
swoich umiejętności fizycznych, 
technicznych i taktycznych – po-
wiedział trener gości z Anglii. 
 
Serock Cup ma być imprezą cy-
kliczną. Ciekawe więc, jakie zna-
ne piłkarskie marki zobaczymy 
na nim za rok. 

Rafał Michałowski

Sparingowy
hat-trick
Kolejne trzy sparingi, które Legionovia KZB Legionowo 
rozegrała w ramach przygotowań do sezonu 2018/2019, 
były znacznie lepsze niż pierwszy, kontrolny mecz 
z Górnikiem Łęczna. Oba wyjazdowe spotkania 
podopieczni Bartosza Tarachulskiego wygrali po 2:1,           
a u siebie pokonali Ursus Warszawa aż 5:0.  

Pierwszy z trzech sparingów 
legionowianie zagrali w sobotę 
(7 lipca) z Pogonią Siedlce. W 
składzie drużyny z Parkowej 
na ten mecz znalazło się aż 14 
testowanych zawodników. I 
to właśnie oni dali zwycięstwo 

Legionovii. Byli strzelcami obu 
bramek, a między słupkami 
Novii doskonale spisywał się te-
stowany przez klub bramkarz, 
który powstrzymał kilka niezwy-
kle groźnych ataków siedlczan. 
 

Drugi sparing Legionovia roze-
grała tydzień później. Tym razem 
podopieczni trenera Bartosza Ta-
rachulskiego wybrali się do Lubli-
na, żeby zmierzyć się z tamtej-
szym Motorem. W tym spotka-
niu również zagrało sporo, bo aż 

11 testowanych zawodników. W 
pierwszej połowie, podobnie jak 
w trakcie meczu w Siedlcach, to 
gospodarze przeważali i stwarza-
li większe zagrożenie dla bramki 
przeciwnika. Swoją dobrą po-
stawę lublinianie przypieczęto-

wali w 31 minucie, zdobywając 
bramkę na 1:0. W drugich 45 
minutach role się odwróciły i to 
legionowianie zaczęli przeważać. 
Bramkarza gospodarzy udało im 
się pokonać jednak dopiero w 74 
minucie. Strzelcem bramki wy-
równującej był Grzegorz Mazu-
rek. Trzy minuty później wynik 
spotkania na 2:1 dla Legionovii 
ustalił jeden z testowanych przez 
klub zawodników. 
 
Mecz z Ursusem Warszawa 
podopieczni Bartosza Tarachul-
skiego rozegrali w piątek (20 
lipca) na boisku przy szkole w 
Komornicy. Skład Legionovii 
na ten mecz był już bardziej 
ustabilizowany niż w dwóch 
poprzednich spotkaniach. Na 
boisku wystąpiło bowiem tylko 
czterech testowanych zawodni-
ków. Legionowianie od początku 
spotkania zdominowali gości ze 

stolicy. Pierwsza bramka dla 
drużyny z Parkowej padła w 18 
minucie meczu. Jej strzelcem 
był Eryk Więdłocha. Po trzech 
minutach było już 2:0. Tym 
razem na listę strzelców wpi-
sał się Patryk Paczuk. Kolejne 
gole padały po przerwie. W 51 
minucie bramkę na 3:0 zdobył 
Kamil Wolski, wynik na 4:0 pod-
wyższył w 62 minucie Grzegorz 
Mazurek, a trzy minuty później 
na 5:0 ustalił go Slaven Jurisa. 
Warto wspomnieć, że Ursus 
Warszawa będzie w nowym 
sezonie rywalem Legionovii w 
walce o ligowe punkty. 
 
Następny sparing Legionovia 
KZB Legionowo zagra z Ruchem 
Wysokie Mazowieckie. Spotka-
nie zaplanowano na 28 lipca na 
godzinę 13.00.

Ram

Wyniki Serock Cup 2018 
 
Wtorek 17.07 
Wisła Kraków – Powiat Legionowski 10:0 
strzelcy bramek: 
Bartosz Pietruszka – 2 
Daniel Wolak – 2  
Sławomir Chmiel – 2  
Daniel Muniak – 2  
Mateusz Magdziarz – 1
Eryk Olejnik – 1  
  
Liverpool FC – Viktoria Pilzno 3:0 
strzelcy bramek: 
James Norris – 1 
Layton Stewart – 1 
James Bagalizi – 1 

Środa 18.07
mecz o 3 miejsce 
Viktoria Pilzno – Powiat Legionowski 7:2 
strzelcy bramek Viktoria Pilzno: 
Tomas Jedlicka – 2 bramki
Milan Kruta – 1 bramka 
Metodej Malek – 1 bramka
Alexandr Sojka – 1 bramka 
Marek Stula – 1 bramka 
Lukas Titl  – 1 bramka 

strzelcy bramek Powiatu Legionowskiego 
 Jakub Bembas – 1 bramka 
Jacek Tkaczyk – 1 bramka 

mecz finałowy 
Liverpool FC – Wisła Kraków 2:0 
strzelcy bramek:
Layton Stewart – 2 bramki
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Co start, to rekord
Od 13 do 15 lipca Oświęcim gościł uczestników Letnich Mistrzostw Polski Juniorów 
15-letnich. Na 50-metrowej krytej pływalni tamtejszego Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji o mistrzowskie tytuły walczyło ponad pół tysiąca zawodniczek i zawodników ze 
135 klubów z całego kraju. Barwy UKS Delfin Legionowo reprezentował Rafał Smoliński.

W pierwszym dniu mi-
strzostw zawodnik startują-
cy pod opieką trenera Piotra 
Cesarczyka rywalizował na 
dystansie 50 m stylem do-
wolnym. W eliminacjach 
uzyskał czas 25,39 s, usta-
nawiając nowy rekord ży-
ciowy, który zapewnił mu 
występ w finale B. Kolejnym 
startem eliminacyjnym był 
wyścig na 100 m stylem mo-
tylkowym, gdzie Rafał Smo-

liński uzyskał czas 1,02.25 s, 
ponownie bijąc swój rekord 
życiowy, co wystarczyło do 
zajęcia 21 miejsca. W popo-
łudniowym finale B poprawił 
go raz jeszcze i z czasem 
25,28 s dopłynął do mety 
jako pierwszy. 

W kolejnym dniu tych uda-
nych dla siebie zawodów 
reprezentant Delfina star-
tował na 50 m stylem mo-

tylkowym, gdzie również 
ustanowił swój nowy rekord 
życiowy. Z czasem 27,47 s 
zajął 20 miejsce w elimina-
cjach. Dzień później Rafał 
Smoliński zaliczył start na 
100 m stylem dowolnym. 
Pożegnał się z mistrzostwami 
kraju, osiągając czas 57,42 s, 
ustanawiając kolejny rekord 
życiowy i zajmując 24 miejsce.

Aldo

Nowości spod siatki
Trwa kompletowanie składu drużyny oraz sztabu szkoleniowego siatkarskiej Legionovii, 
która przygotowuje się do kolejnego sezonu w Orlen Lidze. Odpowiednio zmiksowany 
koktajl młodości i doświadczenia ma sprawić, że kibice nie będą musieli do ostatniej kolejki 
drżeć o pozostanie klubu w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Doskonałą informacją dla 
drużyny jest bez wątpienia 
pozostanie w składzie na 
przyszły sezon Beaty Olende-
rek, jej kapitan z zakończo-
nej edycji rozgrywek. Grając 
wtedy jeszcze pod panień-

skim nazwiskiem Mielczarek, 
rozegrała w nich 99 setów, 
zdobywając jedną statuet-
kę najbardziej wartościowej 
zawodniczki spotkania. Stało 
się to w wyjazdowym meczu 
z BKS Profi Credit Bielsko-

-Biała, wygranym przez Le-
gionovię 3:2. Urodzona w 
1991 roku przyjmująca zali-
czyła już w swej siatkarskiej 
karierze sporo klubów: po 
przenosinach z WKS Wie-
luń grała w barwach Sparty 
Warszawa, LTS Legionovia 
(sezon 2010-11), AZS Poli-
techniki Warszawskiej, Nike 
Węgrów, KSZO Ostrowiec 
Świętokrzyski i Atomu Trefla 
Sopot. Nadchodzący sezon 
będzie jej drugim z rzędu 
spędzonym w Legionovii.

Kolejna zawodniczka, która w 
przyszłym sezonie zasili skład 
Legionovii, to 23-letnia Mał-
gorzata Jasek. Mierząca 191 
centymetrów siatkarka trafiła 
przed rokiem do Legionowa 
z ekipy AZS AWF Warszawa. 
Została też powołana do sze-
rokiego składu reprezentacji 
Polski, a w sezonie 2017/18 
trzykrotnie wyróżniono ją na-
grodą dla najbardziej warto-
ściowej zawodniczki spotka-
nia. – Dobrze, że Małgosia 
zostaje z nami. Poprzedni 
sezon pokazał, że dysponuje 

dużymi umiejętnościami siat-
karskimi i jeszcze większym 
potencjałem, dlatego cieszy-
my się, że to w naszym klubie 
będzie dalej grać i się nadal 
rozwijać – mówi prezes Sła-
womir Supa.

Inną dobrą informacją dla 
kibiców jest powrót do klubu 
po kilkuletniej przerwie Mał-
gorzaty Skorupy. W ostatnim 
sezonie mierząca 183 cm 
wzrostu doświadczona środ-
kowa wywalczyła wraz z eki-
pą ŁKS Commercecon Łódź 

wicemistrzostwo Polski. Od 
czasu występów w barwach 
Legionovii grała również w 
Pałacu Bydgoszcz, Nafcie 
Piła oraz Atomie Treflu So-
pot. – Bardzo się cieszę, że 
znów zagram w Legionovii. 
Z poprzedniego pobytu w 
tym klubie mam same miłe 
wspomnienia. Negocjacje 
przebiegły sprawnie i szyb-
ko znaleźliśmy z prezesami 
wspólny język. Myślę, że w 
nadchodzącym sezonie stwo-

rzymy w Legionowie bardzo 
ciekawy zespół – ma nadzieję 
Małgorzata Skorupa. 

Bez wątpienia w realizacji 
tego celu pomoże repre-
zentantka Polski Magdalena 
Damaske, będąca kolejną za-
wodniczką, która przedłużyła 
kontrakt z Legionovią. Mie-

rząca 186 cm wzrostu przyj-
mująca w ostatnim sezonie 
była jedną z wyróżniających 
się postaci w ekipie Legiono-
vii. Dobra postawa na parkie-
cie została dostrzeżona przez 

selekcjonera reprezentacji 
Polski Jacka Nawrockiego i 
zaowocowała powołaniem do 
kadry. Wcześniej Magdalena 
Damaske reprezentowała 
barwy Atomu Trefla Sopot, 
TPS Rumia i Gedanii Gdańsk. 

Transferowy ruch odbywa 
się oczywiście w obie strony. 
Legionowski klub pożegnały 
dwie zawodniczki: Joanna 
Pacak, która zagra w Eco 
Unii Opole, a także Ewelina 
Mikołajewska, która wybrała 
występy w Wiśle Warszawa. 

Po zakończeniu sezonu sztab 
szkoleniowy ekipy opuścił 
też drugi trener Marcin Jac-
kowicz.

Pierwszym trenerem Legio-
novii Legionowo pozostanie 
Piotr Olenderek (zbieżność 
nazwisk z Beatą Olenderek od 
kilku miesięcy nieprzypadko-
wa… – red.). Trenerem przy-
gotowania motorycznego 
mianowano natomiast Artura 
Zarzeckiego, od roku dbają-
cego o przygotowanie mo-
toryczne w młodzieżowych 
sekcjach LTS Legionovia. – 
Jesteśmy bardzo zadowoleni z 
dotychczasowej pracy Artura 
Zarzeckiego. Dała ona spek-
takularne rezultaty w grupach 
młodzieżowych i naturalnym 
kolejnym krokiem jest obję-
cie przez niego opieką również 
seniorek – tłumaczy członek 
Zarządu Legionovii Konrad 
Ciejka. Nowy trener już roz-
począł współpracę z Piotrem 
Olenderkiem i pracuje nad 
planem przygotowania mo-
torycznego zespołu Ligi Siat-
kówki Kobiet.

Co do innych ważnych dla 
sprawnego działania klubu 
funkcji, fizjoterapeutką Legio-
novii nadal będzie Katarzyna 
Kaleta, statystykiem Adrian 
Chyliński, kierownikiem dru-
żyny Zbigniew Madejski, a me-
nedżerem Maciej Szewczyk. 

Aldo/MS

Wieliszewskie boiska czeka remont. W piątek (20 lipca) wójt gminy podpisał 
umowę z wykonawcą projektu. Jego realizacja ma potrwać nie dłużej niż 90 dni.

Remontowi zostaną poddane 
boiska sportowe na terenie 
osiedla TBS w Wieliszewie. 
„Na miejscu starych boisk po-
wstanie nowoczesne boisko 
wielofunkcyjne do piłki nożnej 
i ręcznej o nawierzchni poliure-
tanowej oraz boisko wielofunk-
cyjne do siatkówki i koszykówki 
o nawierzchni z płyt polipropy-
lenowych. Jednocześnie zosta-

ną zainstalowane piłkochwyty, 
a teren wokół boisk zostanie 
zagospodarowany zielenią. Te-
ren dookoła zostanie również 
oświetlony” – poinformował 
na portalu społecznościowym 
Paweł Kownacki, wójt gminy 
Wieliszew.

Umowa z wykonawcą projek-
tu, firmą Speed Invest, została 

podpisana w piątek (20 lipca). 
Na spotkaniu, oprócz wójta, byli 
także obecni wieliszewski radny 
Jacek Kuciński, Wojciech Piąt-
kowski, prezes TBS Wieliszew 
i zarządca terenu, oraz Magda-
lena Radzikowska, kierownik 
gminnego referatu remontów 
i inwestycji.
 
                                                         KG
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Impreza, na której wszystko gra
W tym roku już po raz czternasty spotykamy się na koncertach Legionowskiego 
Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej. Mamy przyjemność zaprosić Państwa na 
siedem koncertów (pierwszy z nich odbył się 22 lipca – red.). Program – zarówno ze 
względu na repertuar, jak i 
aparat wykonawczy – będzie 
zróżnicowany i wprowadzi nas 
w odmienne światy muzycznej 
wrażliwości.

Pierwsze cztery koncerty 
upłyną pod znakiem silnie 
wyeksponowanego ludzkie-
go głosu: w trzech kościołach 
pojawi się czworo wyśmieni-
tych wokalistów: śpiewający 
tenorem Jacek Szymański, 
dysponująca mezzosopra-
nem Joanna Lalek, znakomita 
sopranistka z Meksyku Juliet-
ta Gonzales oraz śpiewająca 
altem Magdalena Cornelius. 
Głosy te wsparte będą akom-
paniamentem organów, a w 
jednym przypadku – porta-
tywu i fisharmonii. Instru-
mentaliści otrzymają też 
oczywiście szansę zademon-

strowania swojego kunsztu w 
utworach solowych.

Prawdziwe święto dedykowa-
ne wyłącznie możliwościom 
ludzkiego głosu czeka nas 
podczas piątego festiwalowe-
go koncertu. Okazją stanie się 
występ chóru z filharmonii w 
Taipei na Tajwanie, podczas 
którego spotkamy się z eg-
zotyką, wpisaną jednak w ka-
non klasycznego piękna. Dwa 
ostatnie koncerty będą popi-
sami instrumentalistów. 26 
sierpnia usłyszymy brzmiące 
dostojnie i klasycznie zesta-
wienie skrzypiec, wiolonczeli 

i organów, a wszystkie te in-
strumenty znajdą się w rę-
kach uznanych mistrzów. 

Ostatni koncert będzie dla 
naszego festiwalu pewną no-
wością, choć przyznać trze-
ba, że jazzowe tradycje le-
gionowskiego MOK-u uspra-
wiedliwiają całkowicie jego 
tematykę. Robert Majewski 
(trąbka, fluegelhorn) i Jan 
Bokszczanin (organy) zmie-
rzą się w trakcie swego wy-
stępu z tematami jazzowymi 
skomponowanymi przez jed-
nego z polskich, ale i świato-
wych mistrzów tego gatunku 

– Krzysztofa Komedę. W ten 
sposób zawiązana zostanie 
nić estetycznego porozu-
mienia między dwoma zna-
czącymi wydarzeniami mu-
zycznymi w Legionowie: Fe-
stiwalem Muzyki Kameralnej 
i Organowej oraz czekającą 
nas w październiku trzecią 
edycją festiwalu Mazowiecki 
Jazz Jam.

Zwracamy uwagę Państwa 
na istotny organizacyjnie 
fakt, że w tym roku kon-
certy będą odbywały się we 
wszystkich pięciu legionow-
skich świątyniach; dwa z 
nich (22 lipca, 12 sierpnia) 
w od lat gościnnym dla nas 
kościele Świętego Ducha, 
dwa w kościele Miłosierdzia 
Bożego (29 lipca i 26 sierp-
nia), kolejne – w kościołach 
św. Józefa Oblubieńca MNP 
(5 sierpnia), Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa (19 
sierpnia) i Matki Boskiej Fa-
timskiej (2 września). Pra-
gniemy w tym miejscu ser-
decznie podziękować księżom 
proboszczom, gospodarzom 
legionowskich parafii, za przy-
chylność i zaangażowanie w 
realizację festiwalu.

Zenon Durka,
dyrektor MOK Legionowo

Jan Bokszczanin,
dyrektor artystyczny festiwalu

XIV Legionowski Festiwal 
Muzyki Kameralnej i Organowej
22 lipca – 2 września 2018, 

Legionowo
29 lipca, godz. 19.30
Kościół Miłosierdzia Bożego, Legionowo,
ul. Targowa 48
Joanna Lalek – mezzosopran /
 Mateusz Rzewuski – organy

5 sierpnia, godz. 19.00
Kościół św. Józefa Oblubieńca NMP,
Legionowo, ul. Piłsudskiego 5
Julietta Gonzales – sopran /Meksyk/
Marcin Armański – portatyw, fisharmonia

12 sierpnia, godz. 16.00
Kościół Świętego Ducha, Legionowo,
ul. ks. J. Schabowskiego 2
Magdalena Cornelius – alt
Thomas Emmanuel Cornelius – organy /Niemcy/

19 sierpnia, godz. 19.00
Kościół Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
Legionowo, ul. Piłsudskiego 47
Chór Filharmonii z Taipei /Tajwan/

26 sierpnia, godz. 16.00
Kościół Świętego Ducha, Legionowo,
ul. ks. J. Schabowskiego 2
Karol Lipiński-Brańka – skrzypce
Anna Wróbel – wiolonczela / 
Jan Bokszczanin – organy

2 września, godz. 20.00
Kościół Matki Boskiej Fatimskiej, Legionowo,
ul. Orląt Lwowskich 8
Robert Majewski – trąbka, fluegelhorn
Jan Bokszczanin – organy

 

Wydarzenia
kalendarz

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 26.07, godz. 12.00
Kino Letnie dla Dzieci – projekcja filmu „Kung Fu Panda”. Wstęp wolny.    

LEGIONOWO skwer Popiełuszki, 27.07, godz. 19.00
Recital Zenona Durki zatytułowany „A jemu się chce” w ramach cyklu 
„Kultura.Porusza!”. Zenon Durka, absolwent klasy akordeonu Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I stopnia na Namysłowskiej i Wydziału Piosenki 
PSM II st. Laureat Grand Prix Mokotowskiej Jesieni Muzycznej i wielu 
innych festiwali. Liczne koncerty w kraju i za granicą: Słowacja, Litwa, 
Ukraina. Członek PSJ i autor kilkudziesięciu kompozycji chronionych 
przez ZAIKS. Brał udział w audycjach radiowych i telewizyjnych. Nagrał 
płytę „Tobie Ojcze Święty” z własnymi kompozycjami, z udziałem Artura 
Żmijewskiego i Waldemara Lewandowskiego. Działacz społeczny, radny 
pięciu kadencji, poseł na Sejm dwóch kadencji. Od 1989 r. dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie – info. organizatora. W przy-
padku kiepskiej pogody koncert zostanie przeniesiony do atrium ratusza. 

LEGIONOWO boisko do siatkówki plażowej na stadionie,
28.07, godz. 12.00
Grand Prix Legionowa w Siatkówce Plażowej. Szczegóły     
www.arenalegionowo.pl 

LEGIONOWO Park Zdrowia, 28.07, godz. 19.00
Kolejna z Potańcówek w Parku Zdrowia. W przypadku niesprzy-
jającej aury impreza zostanie przeniesiona do Areny Legionowo.

SEROCK rynek miejski, 29.07, godz. 9.00 - 14.00
Kiermasz Rzeczy Używanych. Stanowiska handlowe – gratis

WOLA KIEŁPIŃSKA kościół parafialny, 29.07, godz. 17.00
Drugi koncert w ramach IV Festiwalu Muzyki Kameralnej i Orga-
nowej Powiatu Legionowskiego. Wystąpią Joanna Lalek – mezzo-
sopran i Mateusz Rzewuski – organy. Wstęp wolny.

LEGIONOWO kościół parafii Miłosierdzia Bożego, 
29.07, godz. 19.30
Drugi koncert w ramach XIV Legionowskiego Festiwalu 

Muzyki Kameralnej i Organowej. Wystąpią: Joanna Lalek – 
mezzosopran i Mateusz Rzewuski – organy. Wstęp wolny.   
 
LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 31.07, godz. 12.00 
Kino Letnie dla Dzieci – projekcja filmu „Kung Fu Panda II”. 
Wstęp wolny.    

SEROCK biblioteka, 31.07, godz. 18.00 - 21.00 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku zaprasza na 
„Wakacje z planszówkami”. Więcej informacji na stronie                        
www.kultura.serock.pl   

LEGIONOWO kościół garnizonowy pw. św. Józefa Oblubieńca 
NMP, 1.08, godz. 19.00
Wieczór z poezją Bronisławy Romanowskiej-Mazur w ramach 
cyklu „Kultura.Porusza!”. Wystąpią: Krzysztof Ciupiński-
Świątek – tenor, Anna Nadwodna – sopran, Włodzimierz 
Trzeciak – fortepian i Katarzyna Soja – recytacja. Wstęp wolny.   
 
LEGIONOWO sala widowiskowa, 2.08, godz. 12.00 
Kino Letnie dla Dzieci – projekcja filmu „101 Dalmatyńczyków”. 
Wstęp wolny.    

SEROCK plaża miejska, 2.08, godz. 16.00 
Warsztaty z tworzenia latawców zorganizowane w ramach akcji 
„Książka na plaży”.   

LEGIONOWO Park Zdrowia, 3.08, godz. 19.00
„Wirtuozi" – program poetycko-muzyczny w oparciu o wiersze K.I. 
Gałczyńskiego w ramach cyklu „Kultura.Porusza!”. Wystąpią: Paweł Burczyk 
– recytacja, Krzysztof Gwiazda – fortepian i śpiew. W razie niesprzyjających 
warunków atmosferycznych występ odbędzie się w Arenie. Wstęp wolny.   
 

JABŁONNA park PAN, 4.08, godz. 11.00 - 14.00 
Wycieczka przyrodnicza „Z kompasem wśród drzew”, zorganizo-
wana w ramach projektu „Odkryj z nami Wisłę”.    

ZEGRZE kościół garnizonowy, 5.08, godz. 10.00 
Trzeci koncert w ramach IV Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej 
Powiatu Legionowskiego. Wystąpią: Urszula Bańkowska – obój, rożek an-
gielski, Adam Bańkowski – baryton i Damian Sorota – organy. Wstęp wolny.

JÓZEFÓW kościół parafialny, 5.08, godz. 12.00 
Czwarty koncert w ramach IV Festiwalu Muzyki Kameralnej i Or-
ganowej Powiatu Legionowskiego. Wystąpią: Julieta Gonzalez-
-Springer – śpiew i Marcin Armański – fisharmonia. Wstęp wolny.    
LEGIONOWO kościół garnizonowy, 5.08, godz. 19.00 
TTrzeci koncert w ramach XIV Legionowskiego Festiwalu Muzyki Kame-
ralnej i Organowej. Wystąpią: Julieta Gonzalez-Springer – śpiew i Marcin 
Armański – fisharmonia. Wstęp wolny.
LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 7.08, godz. 12.00 
Kino Letnie dla Dzieci – projekcja filmu „Roboty”. Wstęp wolny.

Książki na piasku
Po raz kolejny z myślą o miłośnikach dobrej lektury 
powiat legionowski przygotował wakacyjną akcję pod 
hasłem „Książka na plaży”. Jest ona organizowana dla 
wszystkich, którzy pragną wzbogacić swój wypoczynek 
na plaży o intelektualne doznania. W tym roku 
wyjątkowo towarzyszą jej warsztaty, których tematyczna 
różnorodność naprawdę robi wrażenie.

Wśród książek, które można 
wypożyczyć na serockiej plaży, 
znalazły się zarówno  pozycje 
dla najmłodszych czytelników, 
jak i te dla dorosłych. Akcja jak 
co roku ma na celu propago-
wanie czytelnictwa. I w mniej-
szym lub większym stopniu to 
się udaje. Ubocznym skutkiem 
jest niestety fakt, że część 
książek i czasopism, które 
zostały przeznaczone do wy-
pożyczenia, często nie wraca 
już na plażową półkę. Niemniej 
jednak trudno podważać sens 
akcji, gdyż chyba każdy zdaje 
sobie sprawę z tego, jak ważne 
jest w życiu czytanie książek.
 
W tym roku ma ona wyjąt-
kowy wymiar. Aby bowiem 

zachęcić mieszkańców do 
aktywnego wypoczynku, a 
także nagłośnić „wędrującą 
książkę”, Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku 
we współpracy z Powiatową 
Instytucją Kultury przygo-
towało specjalny program 
warsztatów. I tu, trzeba 
przyznać, ich różnorodność 
zachwyca. Za nami m.in. 
warsztaty z jogi i capoeiry  
Niebawem na plaży w Se-
rocku (o ile dopisze pogoda) 
lub w CKiCz będzie można 
także stworzyć własny lata-
wiec, porzeźbić w drewnie, 
a także dowiedzieć się nieco 
więcej o ziołach. 

KejT


