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Zgoda na kolejny tunel
Upór legionowskiego
prezydenta się
opłacił. Po długiej
wymianie pism
i argumentów spółka
PKP PLK przystała
wreszcie na drugi
w mieście tunel.
I dorzuciła do niego
coś jeszcze

JAK JUŻ
POZWOLILIŚMY IM NA
TUNEL, POSTAWIMY
TAM OBOK POMNIK
KOLEJARZA

s. 3

s. 10

s. 7

Ustrzelił
sobie wyrok

s. 4

Przejścia do poprawki
s. 5

s. 5

Napad jak złoto

Rok
z wirusami
s. 6

Reklama
tel. 797 175 329
reklama@miejscowa.pl

Na straży
pamięci

2

TYDZIEŃ NA SYGNALE
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MIEJSCOWA na weekend, gazeta@miejscowa.pl

Okradał
plażowiczów

Tydzień
na sygnale

„Zakupy” na rok

W ręce policjantów trafili dwaj mężczyźni podejrzani
o okradanie plażowiczów na nieporęckiej Dzikiej Plaży.
Jeden z zatrzymanych, 33-letni Marcin D., usłyszał
zarzuty. Mężczyzna przyznał się do przestępstwa i
dobrowolnie poddał karze. Wkrótce trafi za kratki na
10 miesięcy oraz będzie musiał zapłacić 2 tys. zł grzywny.
A wszystko dzięki szybkiej reakcji jednego z plażowiczów.
W ubiegłą niedzielę, tuż przed
godziną 16.00, dyżurny z komisariatu w Nieporęcie otrzymał telefoniczne zgłoszenie od
jednego z plażowiczów, który
wypoczywał na Dzikiej Plaży
nad Jeziorem Zegrzyńskim.
Mężczyzna informował o usiłowaniu kradzieży jego telefonu. – Zgłaszający był czujny i
nie dał sobie ukraść telefonu.
Zauważył jak mężczyzna wypoczywający obok niego oddala się, a w ręku trzyma jego
telefon komórkowy, który miał
być schowany pod ubraniami.
Szybko sprawdził i upewnił się,
że to nie pomyłka i tam, gdzie
schował swój telefon, nie może go znaleźć. Pobiegł za mężczyzną, który odchodził z jego
telefonem i odzyskał swoją
własność. Po pewnym czasie
zauważył także, że ten sam

mężczyzna opuszcza miejsce
wypoczynku w towarzystwie
innego plażowicza i w pobliskie
krzaki wyrzuca plecak – relacjonuje rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Legionowie
kom. Jarosław Florczak.
Na miejsce natychmiast skierowano policyjny patrol. Funkcjonariusze, analizując uzyskane
od świadków zdarzenia informacje, w pewnym momencie
zauważyli dwóch mężczyzn,
którzy odpowiadali rysopisowi,
Jeden z nich na widok policjantów odrzucił od siebie pewien
przedmiot, co ci zauważyli.
Zapytany przez stróżów prawa, stanowczo zaprzeczył, by
coś odrzucał i miał jakikolwiek
związek z kradzieżami na plaży. – Policjanci w trakcie swoich czynności ustalili jednak,

że przedmiotem odrzuconym
przez mężczyznę był telefon.
Funkcjonariusze odnaleźli i
zabezpieczyli smartfona. Nieopodal odnaleźli także markowy plecak, ręcznik i portfel.
Policjanci ustalili także właściciela tych rzeczy. Okazało się,
że plecak z zawartością, m.in.
telefonu, został skradziony z
plaży. Pokrzywdzony złożył
zawiadomienie o kradzieży i
wartość strat oszacował na 875
zł. Zawiadomienie o usiłowaniu
kradzieży telefonu, wartego
250 zł zgłosił także mężczyzna,
który jako pierwszy powiadomił
policjantów z Nieporętu o całej
sprawie–tłumaczykom.Florczak.

alkoholu, a drugi 2,5 promila w
wydychanym powietrzu. Mężczyźni trafili do aresztu w legionowskiej komendzie. Śledczy
z komisariatu w Nieporęcie
ustalili, który z zatrzymanych
ponosi odpowiedzialność za
przestępstwa na plaży. – Po
wytrzeźwieniu zarzuty usiłowania i kradzieży rzeczy o łącznej
wartości ponad 1125 zł usłyszał
33-letni Marcin D. Mężczyzna
przyznał się do przestępstw i
dobrowolnie poddał karze 10
miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności oraz obowiązkowi zapłaty dwóch tysięcy
złotych grzywny – podsumowuje rzecznik legionowskiej policji.

Mundurowi zatrzymali podejrzanych. Jak się okazało, obaj
mężczyźni byli pijani. Jeden zatrzymany miał blisko 2 promile

Odzyskane przez policjantów przedmioty trafiły
do właściciela.
Kg

Młodzież z marihuaną
Drugi z młodych miłośników
narkotykowego odlotu w policyjne ręce wpadł dzień później
(29 lipca) na ul. Baczyńskiego.
Około godziny 16.00 dyżurny legionowskiej komendy
otrzymał zgłoszenie z prośbą
o sprawdzenie grupy młodych
ludzi przebywających w okolicy
torów kolejowych. Mundurowi
we wskazanym miejscu zastali
19-latka oraz dwóch 18-latków.
W plecaku jednego z młodszych
mężczyzn policjanci znaleźli
porcję zielonego suszu, który
również okazał się marihuaną.

Chciał przekupić policjantów

Miał ponad 3 promile, jednak nie przeszkodziło mu to,
by wsiąść za kierownicę. Kiedy zatrzymali go policjanci,
zaproponował im 1300 zł łapówki. Teraz 56-letniemu
Adamowi K. grozi do 10 lat więzienia.

W piątek (20 lipca) w Komisariacie Policji w Jabłonnie pokrzywdzony przedsiębiorca
złożył zawiadomienie o kradzieży z jego sklepu w Chotomowie różnych artykułów
spożywczych. – Z zawiadomienia wynikało między innymi, że dwukrotnie skradziono ze sklepu alkohole i inne
artykuły spożywcze, a także
basen rozporowy i tabletki
do zmywarki. Pokrzywdzony
oszacował straty na 796 zł.
Podejrzenia padały na nieznanego klienta sklepu. Śledczy z komisariatu w Jabłonnie
szybko ustalili, kto mógł dokonywać kradzieży i podjęli
starania, aby jak najszybciej
zatrzymać podejrzewanego
mężczyznę, który unikał kontaktu z policją – relacjonuje
rzecznik legionowskiej policji
kom. Jarosław Florczak.
W poniedziałek (23 lipca ) policjanci z Jabłonny otrzymali

W ostatni weekend lipca policjanci zatrzymali na terenie
Legionowa dwóch młodych mężczyzn, przy których
znaleziono marihuanę. Obaj ukryli ją w plecakach i obaj
za to, co zrobili, nawet na trzy lata mogą trafić za kratki.
Pierwszy z nich wpadł w sobotę
(28 lipca) około godziny 17.00
na ul. Złotej. Patrolujący ten
teren funkcjonariusze próbowali wylegitymować idącego
tamtędy młodzieńca. Na widok
policjantów chłopak zrobił się
bardzo nerwowy. Podejrzewając, że może on mieć przy sobie
środki odurzające, mundurowi
postanowili go skontrolować.
W plecaku 18-latka znaleziono
foliową torebkę z suszem roślinnym w środku. Jak się okazało,
była to marihuana. Nastolatek
został zatrzymany.

Policjanci z komisariatu w
Jabłonnie zatrzymali 33-letniego Marcina Ż. Mężczyzna
ukradł z jednego z chotomowskich marketów artykuły
spożywcze, alkohol, a nawet
basen rozporowy. 33-latek
przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze.

sygnał, że podejrzany mężczyzna jest na terenie sklepu
tej samej sieci, ale tym razem
w Jabłonnie. Został tam ujęty
przez ochronę sklepu, która
podejrzewała go, że kilka dni
wcześniej dokonał kradzieży
alkoholu za 199 zł. Złodziej
zdziwił się, gdy na miejsce
zdarzenia przyjechał umundurowany patrol z Jabłonny,
a policjanci, zamiast wypisać
mu mandat za kradzież alkoholu - co z uwagi na kwotę
kwalifikowało ten czyn jako
wykroczenie, poinformowali
go, że jest zatrzymany jako
podejrzany o przestępstwo,
czyli wcześniejsze kradzieże
w sklepie w Chotomowie. –
Marcin Ż. w komisariacie w
Jabłonnie usłyszał zarzuty
kradzieży i przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa
w sklepie w Chotomowie.
Policjanci ustalili także, że
mężczyzna działał w warunkach recydywy. Podejrzany
dobrowolnie poddał się karze
jednego roku bezwzględnej
kary pozbawienia wolności i
wkrótce trafi za kratki. Policjanci skierowali też wniosek
do sądu o ukaranie Marcina Ż.
za wykroczenie, kradzież alkoholu w sklepie w Jabłonnie –
podsumowuje kom. Florczak.
KG

Domowy oprawca
zatrzymany
18-latek został zatrzymany, a
następnie trafił na komendę.
Obu młodzieńcom za posiadanie
narkotyków grozi do trzech lat
więzienia. – Policjanci nie mają złudzeń: marihuana nie jest
niegroźną używką, tylko zakazanym przez prawo środkiem oduPod koniec lipca dyżurny z wieliszewskiego komisariatu otrzymał telefoniczną informację o
kierowcy, którego sposób jazdy
wzbudził zastrzeżenia innych
kierujących. Pod wskazany adres
natychmiast udali się policjanci.
Na ulicy 600-lecia w Wieliszewie
zauważyli jadącego „wężykiem”
volkswagena. – Mundurowi zatrzymali samochód do kontroli i
po otworzeniu drzwi samochodu wyczuli od kierowcy bardzo
silny zapach alkoholu. Policjanci podjęli swoje standardowe
czynności i ustalili, że kierujący
volkswagenem to 56-letni Adam
K. Funkcjonariusze zatrzymali
kierowcę i przeprowadzili badanie jego trzeźwości, które wyka-

rzającym, który destrukcyjnie
wpływa zwłaszcza na młodzież.
Za łamanie przepisów z art. 62
Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi do 3 lat pozbawienia wolności – przestrzega kom.
Jarosław Florczak, oficer prasowy KPP w Legionowie.
Zig
zało ponad 3 promile alkoholu.
W pewnym momencie policjanci
usłyszeli od zatrzymanego mężczyzny, aby zapomnieli o sprawie, w zamian za co dostaną od
niego 1300 zł. Policjanci odrzucili
korupcyjną propozycję i kontynuowali czynności związane z
dokumentowaniem zdarzenia
– relacjonuje rzecznik legionowskiej policji kom. Jarosław
Florczak.
Adam K. trafił do policyjnego
aresztu. Kiedy wytrzeźwiał, usłyszał zarzuty. Przyznał się, że pił oraz
jechał, reszty jak twierdzi, nie pamięta.Grozimudo10latwięzienia.
KG

Nawet na pięć lat za kratki może trafić 43-letni
mężczyzna, który od dłuższego czasu psychicznie
i fizycznie znęcał się nad swoją partnerką i ich kilkuletnim
dzieckiem. 43-latek został objęty policyjnym dozorem.
Ma też zakaz zbliżania się do rodziny.
Podejrzanemu często
zdarzało się nadużywać
alkoholu. Będąc pod jego wpływem, wywoływał
awantury i wulgarnymi
słowami ubliżał swojej
rodzinie. Zdarzało mu
się też wypędzać bliskich
z domu i używać wobec
nich przemocy fizycznej.
W trakcie jednej z takich
właśnie awantur 43-latek
został zatrzymany przez
policję. W jego organizmie krążyły ponad dwa
promile alkoholu.

Mężczyzna przyznał się do
części z zarzucanych mu
czynów. Policjanci założyli
rodzinie Niebieską Kartę. Z
kolei prokurator przychylił
się do wniosku legionowskich
śledczych i zastosował wobec
mężczyzny dozór policyjny z
obowiązkiem stawiania się
dwa razy w tygodniu w komendzie, zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych oraz nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania.
Zig

MIEJSCOWA na weekend, tel. 515 267 766, fax 22 774 11 77

CZWARTEK 9 sierpnia 2018

A jednak tunel!
Jak obiecali, tak zrobili. Zgodnie z zapowiedziami
złożonymi mieszkańcom podczas czerwcowych
konsultacji społecznych, prezydent Roman
Smogorzewski prowadził intensywną korespondencję
z koleją w sprawie podziemnego przejścia na Bukowcu.
Zwieńczeniem walki o drugi tunel w mieście było
spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury. I można
powiedzieć, że jest zielone światło dla tej inwestycji.
A to nie koniec dobrych wieści.

Przedstawiciele ratusza, znając
sceptyczne podejście kolejarzy
do prac ziemnych pod aktywną
linią kolejową, nie obiecywali
sukcesu, ale zapowiedzieli dalsze rozmowy na ten temat.
I tak właśnie zrobili. W prowadzonej korespondencji kolejarze nie wypowiedzieli się wprost
na temat dofinansowania tune-
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lu, więc rozmowy przeniosły się
na wyższy poziom. W miniony
czwartek (2 sierpnia) prezydent
Roman Smogorzewski spotkał
się z wiceministrem infrastruktury Andrzejem Bittelem i dyrektorem projektu w PKP PLK
Kazimierzem Perytem. Jak informuje szef ratusza, PKP PLK i
wiceminister infrastruktury wyrazili zgodę na budowę tunelu

Podczas konsultacji społecznych
władze Legionowa przedstawiły trzy planowane do realizacji
rozwiązania: dwa wiadukty – w
ulicach Roi oraz Krasińskiego,
oraz kładkę pieszo-rowerową
w ulicach Polna - Kwiatowa.
Mieszkańcom nie spodobało się
rozwiązanie naziemne na Bukowcu. Głosy były różne – od
całkowitej rezygnacji z jakiejkolwiek przeprawy w związku
ze zbliżającą się przebudową
wiaduktu i DK 61, po mały tunel
w miejscu istniejącego przejazdu w ulicach Polna - Kwiatowa.

na Bukowcu i dwóch pozostałych, zaproponowanych przez
miasto przepraw.

w dniu 13 sierpnia 2018 r.

– Zgłosiliśmy do dofinansowania trzy przeprawy przez
Legionowo. Będzie to tunel na
Bukowcu, kładka pieszo-rowerowa w miejscu przejścia
naziemnego w ulicach Polna
- Kwiatowa oraz przeprawa –
wiadukt albo tunel, to jeszcze
nie jest przesądzone – w ulicy
Krasińskiego – mówi zastępca
prezydenta Legionowa Marek
Pawlak, dodając, że wykonana przez projektanta wstępna
koncepcja małego tunelu w ulicach Polna - Kwiatowa została
na wstępie odrzucona z uwagi
na uwarunkowania techniczne,
niewystarczającą ilość miejsca
do budowy takiej przeprawy
oraz paraliż komunikacyjny
miasta w czasie inwestycji.

w godzinach od 16:30 do 18:00

Urząd Miasta, pokój 4.02, III piętro

Serdecznie zapraszamy na dyżur radnego

w dniu 20 sierpnia 2018 r.

- Bardzo pozytywnie. Inwestycja przede wszystkim korzystnie wpłynęła na relacje z naszymi klientami. Ta inicjatywa
to głównie duży komfort dla
odbiorców, którzy nie muszą się
martwić o regularne dostarczanie nam odczytów, ani pamiętać
o tym, żeby być w domu i wpuścić pracownika wodociągów.
Dla nas to również opłacalne,
bo odpadają koszty pracowników, którzy chodzą i spisują
dane. W tej chwili do wymiany
pozostały nam wodomierze w
niespełna 5 proc. obsługiwanych
gospodarstw. Dostawcy energii
i gazu powinni w końcu pójść
w nasze ślady.
Jak dużo mieszkańców przyłącza się do wodociągu legionowskiego?

Mirosław Pachulski

w godzinach od 16:30 do 18:00

Urząd Miasta, pokój 4.02, III piętro

Zgodnie z pismem otrzymanym
od PKP PLK, całkowity udział kolejowej spółki w realizacji legionowskich przedsięwzięć ustalony został do kwoty 11 808 595 zł
netto. Nie jest to dużo, ponieważ
szacunkowy koszt budowy jednej przeprawy to 14-16 mln zł
brutto. Różnicę pokryje miasto z
własnego budżetu. Pojawiają się
pytania, czy w związku z tym,
że realizowane będą trzy, a nie
jedno rozwiązanie, jest szansa
na zwiększenie dofinansowania? – Niestety, na tę chwilę nie
ma takiej możliwości. Zgodnie
z informacjami przekazanymi
przez kolejarzy, zasady dofinansowania są takie same dla
wszystkich uczestników projektu – mówi Marek Pawlak.
Jak zapowiadają urzędnicy,
trwają prace nad uaktualnieniem posiadanych koncepcji.
Nowe projekty zostaną przedstawione mieszkańcom jesienią.
IgZ

Dobra jakość
w dobrej cenie
Kilka lat temu postawił Pan na
nowoczesność, której przejawem są zdalne odczyty wodomierzy. Jak należy postrzegać
ten krok z perspektywy lat
ubiegłych?

Janusz Klejment

Ile da kolej?

Do trzech przepraw sztuka

Jak informuje przedstawiciel
ratusza, wszystkie trzy rozwiązania komunikacyjne będą
realizowane równocześnie i na
wszystkie trzy jest zgoda kolei.
Projekty te znajdują się na liście

Serdecznie zapraszamy na dyżur radnego

podstawowej, kwalifikując się
do dofinansowania

- Strategia zarządzania firmą
sprawiła, że corocznie odnotowujemy bardzo dużą liczbę
nowych podłączeń, a zwiększona produkcja pozwala nam
utrzymać korzystną stawkę
na wodę i ścieki. Dodatkowo,
dzięki własnemu zespołowi
projektantów i własnym grupom wykonawczym, możemy
dostosować cenę za przyłącze
do indywidualnych możliwości

przyszłego odbiorcy. Mało tego,
w wyjątkowych przypadkach
jesteśmy gotowi rozłożyć płatność na raty. Mieszkańcy mają
więc świadomość dobrej jakości
naszej wody i korzystnych stawek. Wiedzą, że przyłączenie
do sieci po prostu im się opłaca, a nieskromnie powiem, że
to zasługa pozytywnych działań z zakresu public relations,
jakie od lat prowadzimy, m.in. w
prasie lokalnej, jak i na naszych
billboardach. Staramy się przyciągać do programu młodych
ludzi, poprzez organizowanie
zajęć edukacyjnych dla dzieci i
młodzieży szkolnej na naszych
stacjach uzdatniania wody oraz
podczas obchodów Światowego
Dnia Wody. Za pośrednictwem
młodego pokolenia pośrednio
trafiamy do dorosłych.
Dobra woda może być alternatywą i konkurencją dla wód
butelkowych?
- Jak najbardziej tak!
Legionowska woda
jest cały czas monitorowana pod kątem
jakości, a wyniki badań przekonują do
niej mieszkańców,
którzy zaczęli pić kranówkę. Oczywiście
woda butelkowana
jest praktyczna, żeby np. zabrać ją w
podróż, ale w warunkach domowych woda z kranu wygrywa

pod każdym względem – wygody, kosztów i jakości. Kupując wodę w sklepie, a zwłaszcza
w restauracji, płacimy tyle, że
mamy prawo czuć się... nabici
w butelkę.
Czy nowatorskie rozwiązania
stawiają przed zarządem kolejne wyzwania?
- Postęp wymaga ciągłej pracy
i niewątpliwie wpływa na poprawę jakości. Jednak równie ważne jest bezpieczeństwo dystrybucji. Woda jest najbardziej
strategicznym produktem, dlatego niezwykle istotną sprawą
jest ochrona ujęć, zbiorników
wody czystej i stacji uzdatniania wody. W Legionowie znamy
jej wartość i mamy świadomość,
jak ważna dla osiągnięcia wspólnego celu jest współpraca, stąd
utrzymujemy dobre relacje z samorządem i mieszkańcami, którymdostarczamynajlepsząwodę.
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Strzelał do ludzi, trafił... za kraty
Serocki komendant razem z policjantem pionu
kryminalnego zatrzymali w sobotę (4 sierpnia)
agresywnego mężczyznę, który wybił szybę w jednym z
aut zaparkowanych przy sklepie w Kani Nowej. 29-latek
dołożył do swojego konta także znieważenie policjantów,
nielegalne posiadanie broni, a nawet narażenie na utratę
życia i zdrowia dwóch osób. Teraz grozi mu do 15 lat
pozbawienia wolności.
Tuż przed 10.00 dyżurny komisariatu w Serocku otrzymał informację o bardzo agresywnym
mężczyźnie, który w volkswagenie zaparkowanym przed jednym ze sklepów w miejscowości
Kania Nowa bez powodu wybił
szybę. – Interwencję podjął komendant serockiego komisariatu kom. Zbigniew Prusinowski,
który wraz z policjantem z wydziału kryminalnego asp. szt.
Markiem Krawczykiem przebywał najbliżej miejsca zdarzenia.
Gdy tam dotarli, funkcjonariusze zauważyli mężczyznę, który mógł mieć związek z całą

sprawą. Mężczyzna, którego
wylegitymowali, był arogancki
i impulsywny. W pewnym momencie wulgarnymi słowami
znieważył jednego z funkcjonariuszy i gdy usłyszał, że jest
za to zatrzymany, rzucił się do
ucieczki w kierunku pobliskich
zarośli. Policjanci natychmiast
podjęli za nim pościg. Komendant pobiegł za uciekinierem,
natomiast drugi z policjantów
radiowozem próbował odciąć
mu drogę – relacjonuje rzecznik
Komendy Powiatowej Policji w
Legionowie kom. Jarosław Florczak. W końcu komendant dogo-

nił mężczyznę. Ten nie reagował
na jego polecenia, wyzywał go
i zadał cios w klatkę piersiową.
Kom. Prusinowski postanowił
więc obezwładnić uciekiniera.
Gdy 29-latek był już w radiowozie, dalej znieważał i groził pozbawieniem życia, tym razem
policjantowi, który go pilnował.

W pewnym momencie do funkcjonariuszy podeszli świadkowie
zdarzenia. Twierdzili, że kilka
godzin wcześniej łowili ryby
nad Bugiem. Swe stanowiska
wędkarskie ustawili po drugiej
stronie rzeki. – Naprzeciwko
nich obozowisko miał zatrzymany przed chwilą przez poli-
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cjantów mężczyzna. Przebywał
tam wówczas w towarzystwie
kolegów, z którymi przez kilka godzin pił alkohol. Według
świadków wszyscy zachowywali
się bardzo głośno, a zatrzymany przez policjantów mężczyzna
wcześnie rano strzelał z pistoletu, mierząc bronią także w ich
kierunku – relacjonuje rzecznik
legionowskiej policji. Policjanci
udali się w miejsce wskazane
przez świadków i potwierdzili
ich relacje. W prowizorycznym
obozowisku nad Bugiem zatrzymali opisywanych przez świadków awanturników, którzy kilka
godzin wcześniej razem bawili
się i pili alkohol, także wtedy,
gdy padły strzały z broni palnej. Zatrzymani trafili do aresztu w legionowskiej komendzie.
Jak informuje kom. Florczak,
śledczy znaleźli i zabezpieczyli
w prowizorycznym obozowisku
15 łusek od amunicji bojowej
kalibru 9 mm. Odnaleźli też pistolet, z którego strzelano, i dwa
magazynki, a w jednym z nich
trzy naboje. Zawiadomienie o

uszkodzeniu szyby w samochodzie złożył pokrzywdzony,
który zapoczątkował działania
policjantów. Mężczyzna oszacował swoje straty na 850 zł.
– Funkcjonariusze, współpracując z Prokuraturą Rejonową
w Legionowie, zebrali materiał
dowodowy, który pozwolił postawić zatrzymanemu Łukaszowi A.
osiem zarzutów karnych. W tym
nielegalnego posiadania broni, narażenia na utratę życia i zdrowia
dwóch osób, w kierunku których
strzelał Łukasz A., zniszczenia
mienia oraz gróźb karalnych, a
także znieważenia i stosowania
przemocy w stosunku do interweniujących wobec niego policjantów. Mężczyzna był już wcześniej
karany sądownie za paserstwo –
podsumowuje rzecznik.
Policjanci ustalają wszystkie
okoliczności przestępstw zarzucanych Łukaszowi A. Podejrzanemu grozi do 15 lat więzienia.
KG

Linia na prostej Strażacy
na obozie
Cztery lata temu powiat
rozpoczął starania o
przywrócenie kolei
do Zegrza. Chodziło
przede wszystkim
o zrewitalizowanie
czterokilometrowego
odcinka linii kolejowej
między Wieliszewem a
Zegrzem Południowym.
Dziś można powiedzieć,
że prace nad
rozpoczęciem tego
przedsięwzięcia, którego
głównym inwestorem
jest spółka PKP PLK, są
mocno zaawansowane.

O tym, na jakim są etapie,
podczas lipcowej sesji rady powiatu mówił Michał Stalmach,
kierownik zespołu ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
i polityki rozwoju w Starostwie
Powiatowym w Legionowie. – W
tym momencie powstaje studium wykonalności, czyli dokumentacja przedprojektowa do
całego przedsięwzięcia, która
jest załącznikiem do wniosku
o dofinansowanie. PKP PLK ma
go złożyć w pierwszym kwartale 2019 roku. To są projekty
pozakonkursowe i w związku z
tym mają zagwarantowane dofinansowanie. Mimo to wszystkie wymogi formalne związane
z wnioskiem o dofinansowanie
wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć i uzupełnić –
mówił Michał Stalmach.
Cała inwestycja ma kosztować 35 mln zł, z czego kwota
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Blisko pół setki członków Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych z powiatu legionowskiego do 2 sierpnia
przebywało w Mikoszewie koło Stegny na obozie
strażackim. Głównym celem wyjazdu było podnoszenie
umiejętności młodych adeptów sztuki pożarniczej. Ale
oczywiście nie tylko.

Regionalnego to ponad 22
miliony. W przyszłym roku ma
też zostać ogłoszony i – jak
chciałby inwestor – również
rozstrzygnięty przetarg na
wyłonienie wykonawcy rewitalizacji tego połączenia. Prace rozpoczną się być może już
w 2020 roku. Przewidywany
termin uruchomienia linii to
przełom 2021 i 2022 roku. –
Rola powiatu legionowskiego
przy realizacji tego zadania to
od samego początku przede
wszystkim przewodniczenie cyklicznym spotkaniom
uzgadniająco-koordynującym
projektowaną inwestycję z
przedstawicielami lokalnych
samorządów i mieszkańców.
W trakcie tych konsultacji zapadła decyzja o zlokalizowaniu na zrewitalizowanej trasie
dodatkowego przystanku,
przy skrzyżowaniu z drogą
wojewódzką nr 631 – dodał
Stalmach. Samo skrzyżowanie zostało zaprojektowane

na poziomie jezdni, czyli mówiąc prościej, będzie zabezpieczone szlabanami.
Powiat przygotował też koncepcję architektoniczno-przestrzenną stacji końcowej w
Zegrzu Południowym, której
wizualizację prawdopodobnie po raz pierwszy publicznie
pokazano podczas sesji rady
powiatu. Stacja znajdzie się w
nieco innym miejscu, niż pierwotnie zakładano. Jej koniec
zaplanowano przed drogą dojazdową do Wojskowego Instytutu Łączności. Stacja oraz
200-metrowe perony, zgodnie
z zaprezentowaną koncepc j ą ,
mają być zadaszone. W
obiekcie ma być też miejsce
na pomieszczenie techniczne i
sanitarne. Bezpośrednio przy
wyjściu ze stacji zaplanowano
zajezdnię autobusową, a nieco
dalej wielopoziomowy parking
w systemie Park&Ride, w którym przewidziano około 250

miejsc postojowych. – Główną
intencją koncepcji zagospodarowania tego centrum komunikacyjnego jest zintegrowanie
trzech systemów transportowych: kolejowego, autobusowego i samochodowego – przyznał Michał Stalmach. A stacja
w Zegrzu ma się stać centrum
przesiadkowym dla mieszkańców okolicznych gmin.
Zrewitalizowana kolej do
Zegrza będzie zapewne
obsługiwana przez pociągi
Szybkiej Kolei Miejskiej. Na
tej trasie mają jeździć składy o długości dochodzącej
do 180 m, a ich maksymalna
prędkość wyniesie prawdopodobnie 80 km/h. Zgodnie
z założeniami, w ciągu doby
do Zegrza i z powrotem ma
jeździć 30 pociągów. Co pół
godziny w szczycie i co godzinę poza nim.
Rafał Michałowski

Nastoletni strażacy każdego dnia szkolili się z podstaw
pożarnictwa oraz udzielania
pierwszej pomocy. Nie brakowało jednak też czasu na
odpoczynek nad morzem albo pływanie w basenie. Jak na
obóz strażacki przystało, był
tam jego oficer dyżurny oraz
warta, która pilnowała terenu
również w nocy. Uczestnicy
zostali podzieleni na dziewięć
grup. Każdego dnia inna z
nich miała dyżur bojowy i na
dźwięk syreny musiała stawić
się na alarm. Druhowie symulowali między innymi pożar budynku, samochodu, a
także poszukiwali podejrzaną
paczkę, którą ktoś podrzucił
na teren obozu.
Prawdziwy strażak musi też
oczywiście znać podstawy ceremoniału. W tym celu członkowie Młodzieżowych Drużyn

Pożarniczych w trakcie trwania obozu przechodzili naukę
musztry oraz słów, jakie wypowiada się do przełożonych.
Edukacyjnym wydarzeniem
oraz żywą lekcją historii dla
wielu uczestników była z kolei wizyta w byłym Niemieckim Nazistowskim Obozie
Koncentracyjnym Stutthof w
Sztutowie. Podczas wyjazdu
opiekunowie rozmawiali też z
młodzieżą na temat uzależnień
od alkoholu czy papierosów.
Kierownikiem obozu był druh
Piotr Tarkowski z OSP Jabłonna,
która to jednostka jednocześnie
go zorganizowała. Wyjazd został częściowo sfinansowany
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
samorządy gmin Legionowo,
Wieliszew i Jabłonna.
Marek Karpowicz/zig
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Napad jak złoto
We wtorek, tuż po południu, dwaj zamaskowani
bandyci napadli na sklep jubilerski w centrum
Legionowa. Tuż po dokonanej kradzieży zniknęli bez
śladu wraz z łupem. Teraz szuka ich policja.

Coraz bliżej rozpoczęcia budowy legionowskiej
strażnicy. W środę (25 lipca) w Komendzie Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie została
podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Budowa
Komendy Powiatowej oraz Jednostki RatowniczoGaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie”.
Strażnica, która powstanie
dla legionowskich strażaków
na działce w trójkącie ulic
Jagiellońska, Nowobarska i
Krakowska, jest realizowana
w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020″.
Umowę dotyczącą realizacji
inwestycji podpisali st. bryg.
Bogdan Łasica, Mazowiecki
Komendant Wojewódzki PSP
– jako inwestor i Robert Kosowski, prezes Zarządu firmy
Budimpol sp. z o.o. z Warszawy – główny wykonawca.

Wartość podpisanej umowy,
po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wyniesie
16 851 000 zł. Pieniądze na
budowę strażnicy pochodzą
z ustawy modernizacyjnej i rezerwy celowej oraz ze
Środków Ubezpieczeniowych
Komendy Głównej PSP. Działkę pod inwestycję przekazał
natomiast Urząd Miasta Legionowo. Termin zakończenia
prac określono na 29 kwietnia 2020 roku.
Całkowita powierzchnia obiektu nowej legionowskiej straż-

nicy będzie wynosiła 2500 m²,
z czego 800 m² zajmie garaż z sześcioma podwójnymi
boksami garażowymi. Powierzchnia biurowa Komendy
Powiatowej PSP znajdzie się
na piętrze, razem z zapleczem
magazynowym, serwerownią
i salą szkoleniową Iskierka.
Wszystko to zajmie 800 m².
Na parterze budynku, również

Odzież dla
potrzebujących

Był taki okres, kiedy pojemniki na używaną odzież, firmowane od samego początku
przez Polski Czerwony Krzyż, przestały być obsługiwane przez tę organizację
humanitarną, a przeszły w prywatne ręce. Jakiś czas temu to się na szczęście zmieniło
i teraz, wrzucając tam niepotrzebne nam ubrania lub buty, znów mamy pewność, że
trafią one do najbardziej potrzebujących.
– W tej chwili ten sposób
pozyskiwania odzieży oraz
środków finansowych został
wznowiony i rzeczywiście
nasze kontenery są oznakowane znakiem Polskiego
Czerwonego Krzyża. Jest
on bardzo widoczny, więc
nie można ich pomylić z innymi kontenerami – powiedziała Honorata Krzywoń,
dyrektor Mazowieckiego
Oddziału Okręgowego PCK
w Warszawie. Znaleźć je
można niemal w każdej
części Legionowa. Zarówno

w centrum miasta, jak i na
osiedlach mieszkaniowych,
czy na jego obrzeżach. – Cały czas gdzieś je ustawiamy
i uzupełniamy. Cały czas
staramy się też pozyskiwać
zgody, czy to od miasta, czy
od spółdzielni, na umieszczanie nowych pojemników.
One stoją bowiem tylko tam,
gdzie mamy zgodę właściciela terenu. Nielegalnie ich
nigdzie nie stawiamy, a ta
procedura uzyskiwania zgód
trochę trwa – przyznała Honorata Krzywoń.

Trzeba też tu dodać, że
wrzucone do kontenerów
ubrania i obuwie, które już
się nie nadają do użytku, są
odsprzedawane, a pozyskane
w ten sposób pieniądze zostają przeznaczane na cele
charytatywne. Na przykład
na zakup rowerów dla osób
niepełnosprawnych i starszych, których kilka sztuk
w maju tego roku trafiło do
legionowskiej wypożyczalni
jednośladów.
Elph

o tej samej powierzchni, ulokuje się natomiast Jednostka
Ratowniczo-Gaśnicza. Przewidziano tam stanowisko dyspozytora oraz między innymi
część socjalno-rekreacyjną
i siłownię. W obiekcie znajdzie
się też wieża do suszenia węży.

To była scena niczym z gangsterskiego filmu! Dwaj mężczyźni z zasłoniętymi twarzami
i z przedmiotami przypominającymi broń wtargnęli do sklepu jubilerskiego znajdującego
się na ul Reymonta w Legionowie. Bandyci zastraszyli pracowników, zabrali kosztowności, po czym błyskawicznie się
ulotnili. Teraz szuka ich policja.
Zdarzenie potwierdza rzecznik
legionowskiej policji kom. Jarosław Florczak. – Napad miał
miejsce około godziny 12.00.

Nikomu nic się nie stało. Póki co
nie możemy jednak nic więcej
w tej sprawie powiedzieć – lakonicznie informuje rzecznik.
W akcję zaangażowano policyjne posiłki. Sprawę skierowano
do Komendy Stołecznej Policji,
która na razie nie udziela więcej
informacji na temat zdarzenia.
Wiadomo tylko, że trwają intensywne czynności mające
na celu namierzenie i ujęcie
sprawców napadu.
KG

Zig/kpt. Radosław Kozicki KW
PSP w Warszawie

Przejścia do poprawki
Powiat legionowski
startuje z programem
„Bezpieczna droga
do szkoły”. Jego
zadaniem jest poprawa
bezpieczeństwa na
przejściach dla pieszych,
z których najczęściej
korzystają dzieci idące
na zajęcia szkolne lub
pozalekcyjne.
– Wszyscy obserwujemy
zwiększenie ruchu samochodowego na terenie powiatu
legionowskiego. Nie dotyczy
to tylko Legionowa, ale też
wszystkich ościennych gmin.
Bardzo wiele placówek oświatowych jest niestety położonych przy głównych szlakach
komunikacyjnych i w związku
z tym coraz trudniej o zachowanie bezpieczeństwa dzieci
idących tamtędy do szkoły.
Dlatego też powiat legionowski,
pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”, zaprojektował
zmiany na wielu przejściach
dla pieszych – tłumaczy Robert
Wróbel, legionowski starosta.
Dokładnie na ośmiu.

W Legionowie będą to przejścia
na ul. Parkowej przy skrzyżowaniu z ul. Jana Kilińskiego
oraz na Jagiellońskiej przy poczcie. Oprócz tego bezpieczniej
ma być jeszcze na ul. Szkolnej
w Wólce Radzymińskiej przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym, na Szkolnej w Izabelinie
przy Szkole Podstawowej im. I
Batalionu Saperów Kościuszkowskich, w Chotomowie na ul.
Partyzantów przy Gimnazjum
Publicznym im. Orła Białego
oraz przy Szkole Podstawowej
im. Stefana Krasińskiego, na ul.
Wojska Polskiego w Białobrzegach przy pętli autobusowej i
na ul. Fortowej w Beniaminowie przy Gminnym Ośrodku
Kultury. – Zamontujemy tam
elementy, które poprawią zarówno widoczność dzieci, jak
i bezpieczeństwo kierujących.
Chcemy, żeby pojawiło się tam
oświetlenie, elementy wywołujące sygnały ostrzegawcze, czy
też maty, które będą dodatkowo oznakowywały to przejście
dla pieszych – dodaje starosta.
Na lipcowej sesji rady powiatu
radni wyrazili zarządowi zgo-

dę na zwiększenie o 420 tys. zł
środków na realizację tego zadania. – Zwiększenie środków
pozwoli rozstrzygnąć postępowanie przetargowe. Jest to
drugi przetarg. W pierwszym
nie zgłosił się żaden oferent,
a w drugim zaproponowana
nam kwota jest wyższa niż
środki, które zamawiający
planował przeznaczyć na wykonanie zadania – mówiła w
trakcie sesji Dorota Łyszkowska, skarbnik powiatu legionowskiego. Dzięki zwiększeniu
tych środków przetarg udało
się już rozstrzygnąć. Można
więc oczekiwać, że prace rozpoczną się jeszcze tego lata.
– Chcielibyśmy, aby całość inwestycji została zrealizowana,
zanim skróci się dzień i pojawią
się szarugi jesienne, a kierowcom będzie coraz trudniej o
zachowanie bezpieczeństwa
w takich miejscach – podsumowuje Robert Wróbel.
Realizacja całego projektu
„Bezpieczna droga do szkoły”
będzie kosztowała 920 tys. zł.
Elph
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Na straży pamięci
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Legionowo: Obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
Legionowo było jedynym
z podstołecznych
miast, które aktywnie
włączyło się w Powstanie
Warszawskie. Gdy
każdego 1 sierpnia
o godzinie 17.00 na
dźwięk syren ludzie
na chwilę zastygają w
bezruchu, legionowianie
wspominają nie tylko
tych, którzy walczyli i
ginęli na barykadach
Warszawy, ale też i tych,
co w ich rodzinnym
mieście wyruszyli
do nierównej walki z
niemieckim okupantem.
– Na terenie całego powiatu legionowskiego obchodzimy 74.
rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego. Mało osób wie,
że to właśnie tutaj rozpoczęły
się walki w ramach Powstania,
a Legionowo było jedynym miastem poza Warszawą, gdzie ono
wybuchło. Bardzo więc cieszy
to, że przedstawiciele wszystkich organizacji i instytucji z
naszego terenu solidarnie biorą
udział w tych obchodach. Bardzo ważne jest też to, że dzieci i
młodzież szkolna również w nich

uczestniczy, dzięki czemu może
poznać to tak ważne wydarzenie z historii Polski – powiedział
Jerzy Zaborowski, legionowski
wicestarosta. Poznać, ale też –
co podkreślał prezydent Roman
Smogorzewski – wyciągnąć z
niego odpowiednią lekcję. – To
ważne, żeby pamiętać o tych
czasach i jednocześnie robić
wszystko, żeby się one nie powtórzyły. Tak aby młodzi Polacy
nigdy już nie musieli oddawać
swojego życia i narażać zdrowia po to, żeby walczyć o wolność. Myślę jednak, że w tych
dzisiejszych niespokojnych

czasach nie jest niestety takie
pewne jak jeszcze kilkanaście
lat temu. Dobrze więc, że dzisiaj są tu młodzi ludzie. Niech

pamiętają o tych wydarzeniach
i zrobią wszystko, żeby to się
już nie powtórzyło – powiedział
prezydent.
Obecność młodych jest niesłychanie ważna, bo już niedługo
to właśnie oni staną się jedynymi powiernikami pamięci i
tradycji Powstania Warszawskiego. Osób, które brały udział
w tych bohaterskich wydarzeniach sierpnia 1944, z roku na
rok jest coraz mniej. Tegoroczne
uroczystości były pierwszymi,
które obchodzono bez zmarłej w maju kapitan Bronisławy

Romanowskiej-Mazur, największej strażniczki powstańczej pamięci. – To oczywiście
ogromna strata, ale te ponad

Remontowa
ofensywa KZB

90 lat życia pani Bronisławy Romanowskiej-Mazur na zawsze
będzie w naszej pamięci. Myślę, że szczególnie tych ostatnich lat, mimo upływu czasu i
sił, na pewno nie zmarnowała.
Te ostatnie dwadzieścia kilka
lat to była ogromna praca, żebyśmy nie mogli zapomnieć o
sierpniu 1944 roku. To dzięki
niej wydano wiele wydawnictw
upamiętniających tamte czasy i tamtych wspaniałych ludzi. To dzięki niej powstał też
szlak historyczny i kilkanaście
obiektów pamięci – powiedział Roman Smogorzewski.
Każde z tych miejsc co roku
1 sierpnia odwiedzają uroczyste delegacje, które składają
tam kwiaty i zapalają znicze.
Legionowskie obchody 74.
rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego rozpoczęły
się od uroczystości w kwaterze wojskowej na miejskim
cmentarzu. Kolejnym bardzo
ważnym punktem na mapie
sierpniowych obchodów była
wizyta w miejscu pamięci na
granicy Legionowa i Chotomowa. – Stało się to wieloletnią tradycją, że jest takie
bardzo serdeczne i bardzo

pracowania zaległego
czynszu osobom w trudnej sytuacji finansowej,
w formie wykonywania
ni e s ko m p l i ko wa nyc h
malarskich robót re-

Nie tylko remonty szkół i przedszkoli angażują
wszystkie siły służb technicznych KZB. Przykłady
działań remontowych poza placówkami
oświatowymi można by mnożyć. Jedne z
bardziej spektakularnych to wykonanie nowej,
sztucznej nawierzchni i powiększenie boiska do
mini piłki nożnej w Parku im. T. Kościuszki oraz
zbudowanie z tłucznia odcinka drogi dojazdowej
do komunalnego budynku mieszkalnego przy
ul. Kwiatowej 90.

W obu przypadkach wykonanie robót remontowych
było wyjściem naprzeciw
ważnym postulatom mieszkańców. W pierwszym z nich
zlikwidowano uciążliwy kurz
podczas zajęć rekreacyjno-sportowych w centralnym
miejscu parku, w drugim
– zniknął gruntowy dojazd
do budynku, nieprzejezdny
szczególnie w okresie jesienno-zimowym i podczas
wiosennych roztopów.

m o n t o w yc h n a k l a t k a c h
schodowych. Szkoda tylko,
że te propozycje nie spotykają się z ich zainteresowaniem. A można by przecież
„upiec dwie pieczenie przy
jednym ogniu”, tzn. zmniejszyć lokatorskie (często bardzo znaczne) zobowiązania
czynszowe oraz poprawić
estetykę zamieszkiwania w
danym budynku. I móc dzięki temu śmielej spojrzeć sąsiadom w oczy.

Równocześnie, jak co roku,
KZB stwarza możliwości od-

JW

przyjazne spotkanie w tym
właśnie miejscu, przy obelisku upamiętniającym porucznika Stefana Krasińskiego i
jego żołnierzy, którzy przez
trzy dni paraliżowali linię kolejową Modlin – Warszawa,
uniemożliwiając Niemcom
transporty zarówno uzbrojenia, jak i żołnierzy – wyjaśnia
Wojciech Jeute, przewodniczący legionowskiego Zespołu Ochrony Pamięci Armii
Krajowej. Wyjątkowo dostojny charakter mają też zawsze
uroczyści pod pomnikiem na
osiedlu Batory, upamiętniającym trzech harcerzy, którzy zginęli w potyczce z niemieckimi
czołgami. Główne obchody 74.
rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego tradycyjnie
odbyły się na rondzie Armii
Krajowej. Kwiaty pod pomnikiem Polski Walczącej składali
przedstawiciele władz miasta,
powiatu, organizacji kombatanckich oraz miejskich spółek,
instytucji, stowarzyszeń i szkół.
To, co najbardziej cieszy, to
fakt, że wielu mieszkańców

Legionowa – mimo mocno
dającego się we znaki upału – wzięło udział w tych
uroczystościach. Pozwala to
mieć nadzieję, że pamięć o
sierpniu 1944 roku nie odejdzie wraz z uczestnikami tych
wydarzeń. – Zupełnie inaczej jest to kultywowane w
momencie, kiedy żyją jeszcze weterani II wojny światowej. Gdy ich już całkowicie
zabraknie, to siłą rzeczy ta
pamięć musi przybrać trochę inny charakter, ale jestem głęboko przekonany,
że społeczność Legionowa,
Jabłonny, Chotomowa i Nieporętu nie pozwoli sobie jej
wydrzeć z serc – przekonuje
Wojciech Jeute.
Uroczystości zakończyły się
mszą świętą celebrowaną w
kościele garnizonowym oraz
zorganizowanym zaraz po
nim spotkaniem muzyczno-poetyckim poświęconym
twórczości Bronisławy Romanowskiej-Mazur.
Rafał Michałowski

Pracowali nad pracą

Miasto Legionowo wspólnie z Towarzystwem Amicus
oraz powiatem przez cały ubiegły rok szkolny realizowało
projekt „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do
zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku
pracy”. Jego celem było wypracowanie metod, które
przygotowałyby kadry dla legionowskiego rynku pracy,
a jednocześnie pomogły młodzieży w odnalezieniu się na nim.
Projekt był finansowany ze środków zewnętrznych. – Staramy
się pozyskiwać unijne pieniądze,
żeby wspomóc młodych ludzi w
ich karierze, szczęśliwym życiu
i sukcesach. Mam nadzieję, że
te ponad pół miliona złotych
wsparło wiele szczęśliwych życiorysów młodych mieszkańców
Legionowa i przygotowało kilkunastu nauczycieli do tego, żeby
tę młodzież lepiej ukierunkowywać na jej ścieżce rozwoju zawodowego – przyznał prezydent Legionowa Roman Smogorzewski.
W projekcie wzięło udział siedem
szkół z Legionowa i powiatu, w
tym cztery legionowskie gimnazja, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie oraz dwie
szkoły zawodowe: z Targowej i
placówka z Serocka. – Razem z
Powiatowym Urzędem Pracy i
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dla grup uczniów, które
w każdej z tych szkół się zgłosiły,
prowadziliśmy działania, które
miały im pomóc poznać siebie,
swoje predyspozycje, mocne i

słabsze strony oraz zainteresowania i wartości, którymi się kierują,
po to, aby łatwiej było im podjąć
decyzję o kierunku kształcenia lub
pracy. Były też prowadzone działania, które miały na celu wzbogacenie metod pracy szkół o elementy
pozwalające lepiej przygotować
uczniów do wyboru zawodu – powiedziała Elżbieta Tołwińska-Królikowska z Towarzystwa Amicus.
Regularnie dochodziło też do
roboczych spotkań środowiska
oświatowego z przedstawicielami lokalnych pracodawców. A
jakie to dało efekty? – Myślę, że
oba te światy więcej teraz o sobie
wiedzą. Zostało nawiązanych kilka bardzo ciekawych wspólnych
działań szkół i pracodawców. Podpisaliśmy też deklaracje, aby już
po zakończeniu projektu ta współpraca oświaty z lokalnymi przedsiębiorcami dalej trwała – dodała
Elżbieta Tołwińska-Królikowska.
Miejmy nadzieję, że tak się właśnie stanie.
Elph
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Powiatowe Centrum Integracji Społecznej nie zwalnia tempa. W kwietniu ruszyło
z kolejnym projektem dla osób z różnych przyczyn będących na zawodowym aucie.
Pod hasłem „Nowe horyzonty” robiąc wszystko, by znowu włączyć je do gry.
Choć zmieniają się nazwy,
główne założenia CIS-owych
inicjatyw pozostają te same. –
Projekt ma na celu poszerzenie
oferty, jaką Centrum kieruje do
mieszkańców powiatu legionowskiego, którzy z różnych
przyczyn pozostają poza rynkiem pracy. Z przyczyn życiowych, finansowych lub zdrowotnych nie pracują, a chcieliby
na rynek pracy powrócić bądź
rozpocząć pracę zawodową –
mówi Dorota Wróbel-Górecka,
dyr. Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.
Liczne grono ludzi, dla których
CIS był trampoliną do kariery,

Chcąc to osiągnąć, w CIS postawiono na kompleksowe
wsparcie. Dlatego zdobycie
kwalifikacji zawodowych jest
tylko jednym z działań na długiej drodze do wyjścia na prostą. Wbrew pozorom, często
wcale nie najważniejszym. Bo
każda przemiana zaczyna się
od głowy. – Prowadzimy treningi interpersonalne oraz intrapersonalne, mamy spotkania
z psychologiem, z terapeutą i
doradcą zawodowym. Ale realizujemy również coachingi dla
naszych uczestników, dbamy
też o sferę animacji kulturalnej, organizując rodzinne wyjazdy integracyjne i warsztaty

z drugim człowiekiem. Nie
z instytucją psychologa czy
terapeuty, ale właśnie z człowiekiem – mówi Marek Markowski, pedagog, psycholog
i terapeuta. Nic dziwnego, że
kontakt z CIS-em wiele osób
postrzega jako punkt zwrotny
w swoim życiu. Co i rusz dostają tam tego dowody. – Ktoś
przyszedł, założył w międzyczasie rodzinę, zmienił się,
zaczął doceniać pracę – to jest
miłe, że płyną za to do nas słowa podziękowania.
Nowa inicjatywa CIS to szansa dla kolejnych szukających
wparcia mieszkańców Legio-

Wirusy dały się we znaki
Choroby zakaźne to
najważniejsze wyzwanie,
przed jakim w ubiegłym
roku stała inspekcja
weterynaryjna na terenie
powiatu legionowskiego.
O działaniach
podejmowanych w celu
zwalczania ich skutków
w swoim corocznym
sprawozdaniu mówił
podczas czerwcowej sesji
rady powiatu Maciej
Wierzchoń, Powiatowy
Lekarz Weterynarii.
– Powiat legionowski był chyba
jedynym powiatem w Polsce,
gdzie w jednym roku stwierdzono obecność ptasiej grypy
i wirusa afrykańskiego pomoru
świń. To był w ogóle ewenement, bo ta pierwsza choroba
występowała w tym roku głównie na zachodzie Polski, a druga
na wschodzie – przyznał lekarz.
Początek roku z grypą

potwierdza, że znają się tam
na robocie. Fachowców robią
też ze swych podopiecznych.
Oferując im ponadto motywujące do edukacji wynagrodzenie. – W Centrum prowadzimy warsztaty zawodowe, w
ramach których uczymy zawodu lub przekwalifikujemy
zawodowo. Skupiamy się na
branżach: gastronomicznej,
remontowo-budowlanej,
gospodarczo-porządkowej i
opiekuńczej. Pakiet zawodów,
których można się u nas nauczyć, jest więc dość szeroki
– dodaje szefowa CIS. Służą
temu zarówno warsztaty, jak
i przybliżające konkretny fach
szkolenia. – Kursy zawodowe
są organizowane po uprzednim rozeznaniu rynku pracodawców, ponieważ chcemy,
aby po ukończeniu ścieżki
reintegracji nasi podopieczni
odnaleźli się na rynku pracy
– podkreśla Anna Wojtas,
specjalista ds. reintegracji
zawodowej.

tematyczne – wylicza Dorota
Wróbel-Górecka. – W ramach
naszego projektu mamy również usługi stomatologiczne,
gdyż poprawa wyglądu zewnętrznego jest dla naszych
uczestników bardzo ważna –
dodaje Anna Wojtas.
Wielu z nich ceni też sobie fakt,
że w Centrum – jak to bywa
gdzie indziej – nie czują się
petentami. Brak tam bowiem
urzędników, są za to dobrzy
znajomi, a czasem i z czasem
– nawet przyjaciele. – Ludzie
chcą się spotykać z ludźmi. I
my jesteśmy właśnie taką instytucją – dla ludzi. Chcą oni tu
zmienić na lepsze swoją mentalność i podejście do życia.
Aby człowieka zapalić do tych
zmian, co jest bardzo ciężkie,
samemu trzeba mocno płonąć.
I CIS jest taką instytucją, która
naprawdę autentycznie płonie,
z szeregiem ludzi, którzy służą
tu pomocą. To cała tajemnica psychologii: porozmawiać

nowa i powiatu. Można z niej
skorzystać do końca bieżącego
roku. – Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu
22 732 15 58 bądź osobiście,
do naszego biura przy ul. Piłsudskiego 3 w Legionowie.
Odpowiemy na wszelkie nurtujące mieszkańców pytania.
Tych, którzy zastanawiają się, czy
CIS jest właściwym miejscem do
otrzymania wsparcia i rozwinięcia
zawodowychskrzydeł,serdecznie
zapraszamy, aby po prostu przyszli i porozmawiali z nami – zachęca Dorota Wróbel-Górecka.
Budżet wartego 100 tys. zł
projektu „Nowe horyzonty”
wsparło Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej. CIS
realizuje go w partnerstwie
z powiatem legionowskim,
Powiatowym Urzędem Pracy,
Powiatową Izbą Gospodarczą
oraz Mazowiecką Federacją na
rzecz Ekonomii Społecznej.
Waldek Siwczyński

Pierwsze przypadki ptasiej
grypy stwierdzono na początku ubiegłego roku w dwóch
miejscach nad Jeziorem Zegrzyńskim. Wirus zabił kilka
sztuk żyjących tam łabędzi.
Na szczęście nie rozprzestrzenił się na ptactwo hodowlane.
– Dotyczyło to tylko i wyłącznie
dzikiego ptactwa. Nasze działania polegały więc głównie na
zbieraniu martwych zwierząt i
monitorowaniu sytuacji. Wydaliśmy oczywiście nakazy zamknięcia ptaków domowych,
z czego mieszkańcy się karnie
wywiązywali. Czasem po naszej delikatnej perswazji. Nie
było więc konieczności nakładania wysokich kar, rzędu nawet ośmiu, dziesięciu tysięcy
złotych. Dało to oczekiwany
efekt, bo nie było transmisji
tej choroby na ptactwo domowe – relacjonował Maciej
Wierzchoń. Ptasia grypa, jak

każda choroba zakaźna u
dzikich zwierząt, po jakimś
czasie wygasła sama.
Lato ze wścieklizną
Kolejny wirus dał o sobie znać
latem. Tym razem, ku wielkiemu zdziwieniu ekspertów,
zanotowano w powiecie pierwszy od 1993 roku przypadek
wścieklizny. Miał on miejsce
na terenie gminy Nieporęt. Do
jednego ze znajdujących się
tam domów jednorodzinnych
wleciał... nietoperz. Podczas
próby usunięcia go z budynku
zwierzę zraniło jedną z jego
mieszkanek. – Nietoperz został potraktowany czymś ciężkim i został po prostu uśmiercony. Pani trafiła do lekarza,
a ten kazał jej dostarczyć do
niego truchło tego nietoperza.
Poszło ono na badania i ku
naszemu zdziwieniu ich wynik był dodatni. Wobec pani
na szczęście w porę wszczęto
procedurę szczepień. W tym
domu znajdowały się też
i inne zwierzęta, ale one były
zaszczepione przeciwko temu
wirusowi. Innych przypadków
wścieklizny na szczęście już
nie odnotowaliśmy. Po około
dwóch miesiącach uznaliśmy,
że choroba wygasła – powiedział weterynarz.
Jesień z ASF
Jesienią do powiatu dotarł
afrykański pomór świń. Pierwsze dziki zabite przez wirusa
tej choroby znaleziono w listopadzie. – Była to sensacja
na skalę polską, bo nikt nie
przypuszczał, że ASF jest tuż
pod samą Warszawą. Później,
jak już tych martwych dzików
zaczęto dokładnie szukać,
okazało się, że były one dookoła całej stolicy, zarówno
po drugiej stronie Wisły, jak
i w powiecie piaseczyńskim,
otwockim, wołomińskim i w
samym Mieście Stołecznym

Tygodnik Powiatowy
Adres: 05–120 Legionowo
ul. Piłsudskiego 3
tel. 515 267 766
e-mail: gazeta@miejscowa.pl

Warszawa – dodał Maciej
Wierzchoń. Do końca roku
2017 w całym powiecie ujawniono 27 martwych dzików. U
20 z nich wykryto wirus ASF.
Choroba nie zamierzała się
jednak wycofywać. W trzech
pierwszych miesiącach bieżącego roku znajdywano kolejne
zarażone zwierzęta. Ogółem
w okresie od listopada 2017
roku do końca marca 2018
ujawniono aż 173 przypadki
występowania tej choroby. –
W związku z tym podjęliśmy
szereg działań. Kupiliśmy
pięć chłodni kontenerowych,
bo został wprowadzony obowiązek badania wszystkich
odstrzelonych dzików w kierunku występowania ASF.
Wydzierżawiliśmy je następnie kołom łowieckim, które
rozstawiły je po powiecie i je
obsługują – relacjonuje Maciej
Wierzchoń. Prowadzono też
akcje poszukiwawcze martwych dzików. Jedną z nich,
zakrojoną na szeroką skalę,
przeprowadzono wspólnie z
ponad setką żołnierzy z jednostki w Kazuniu.
Na skutek afrykańskiego pomoru świń oraz odstrzałów,
także tych sanitarnych,
zleconych przez inspekcję
weterynaryjną, od jesieni ubiegłego roku z terenu całego powiatu ubyło
w sumie 540 dzików. Jak
przyznał Powiatowy Lekarz
Weterynarii, zmniejszenie
populacji tych zwierząt spowodowało, że choroba zaczęła w końcu wygasać. W
marcu stwierdzono jeszcze
32 przypadki występowania
wirusa, w kwietniu – 24, ale
w maju już tylko osiem, a
w czerwcu pięć. Wszystko
jest więc na jak najlepszej
drodze, aby wirus ASF na
dobre opuścił powiat.
Rafał Michałowski
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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

SPRZEDAM
■■M5 63,5m2 Os.Jag.Centrum
505 349 430

USŁUGI
■■Auto kasacja tel. 513 483 417
■ ■Cyklinowanie, układanie
507 603 653
■■Komputer- laptop- dojazd
513 820 998
■■Malowanie-tapetowanieremonty - 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

GABINET KOSMETYCZNY I MASAŻU
MEDYCYNA ESTETYCZNA

TEL. 502 053 399

Starosta Legionowski
reprezentujący Skarb Państwa informuje, iż w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Legionowie (ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo) wywieszony zostaje na okres 21 dni tj. od 8 sierpnia 2018 r. do
29 sierpnia 2018 r., wykaz nieruchomości stanowiących własność
Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie
w trybie bezprzetargowym.

ZAMIENIĘ
■ ■Mieszkanie M2 na M3
tel. 661 844 555

ODDAM
■ ■Oddam łóżko białe
200x140cm + materac
509 854 175

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

Naszej Koleżance

Małgorzacie Stokarskiej

wyrazy głębokiego współczucia i szczerego żalu
z powodu śmierci
• przeglądy rejestracyjne •
• naprawy główne i bieżące •
• serwis klimatyzacji •
Legionowo Przystanek
ul. Jagiellońska 88
tel. 22 793 01 79

Syna

składają
Dyrektor, Koleżanki i Koledzy
wraz z Radą Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 1 w Legionowie

do adopcji
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Mamy

Janiny Osińskiej,
Radnej Rady Powiatu w Legionowie

Tel. 515 254 523

  

     13 sierpnia 2018 r.

Małgorzata Luzak
Radna Rady Miasta
Legionowo (okr. wyb. nr 9)
w godz. 1500-1630

●•• Zwierzaki

10-TYGODNIOWA malutka
kicia pilnie potrzebuje super
domu. Siedziała długo
wystraszona na drzewie, bojąc
się zejść. Była zmęczona,
mokra i bardzo głodna. To
wyraźnie domowa koteczka,
przyjacielska, wesoła i bardzo
rozmruczana. Jest zdrowa,
doskonale korzysta z kuwetki.
Ma zapewnioną bezpłatną
sterylizację, gdy dorośnie.
Kto ofiaruje dom temu
przemiłemu kociemu dziecku?

  DYŻURY RADNYCH

Poruszeni tym wydarzeniem składamy serdeczne
wyrazy współczucia
zapewniając o pamięci i łącząc się w bólu
Szymon Rosiak
Przewodniczący
Rady Powiatu w Legionowie

WSZYSTKO ZE SZKŁA, LUSTRA,
KABINY, GRAFIKA NA SZKLE,
NAPRAWY DOMOWE, HYDRAULIKA,
MEBLE NA WYMIAR,
SOLIDNIE, UCZCIWIE

tel. 513-256-043

Janusz Klejment
Przewodniczący Rady
Miasta Legionowo
(okr. wyb. nr 8)
w godz. 1630-1800

Dyżury odbywają się
w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, pokój nr 4.02, piętro 3,
tel. 22 766 40 05
e-mail: kancelaria@um.legionowo.pl

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

MIEJSCOWA na weekend, tel. 515 267 766, fax 22 774 11 77
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OGŁOSZENIA

  DYŻURY RADNYCH
  
     20 sierpnia 2018 r.

Dariusz Błaszkowski
Radny Miasta Legionowo
(okr. wyb. nr 6)
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

Cztery 8-TYGODNIOWE
KOCIE MALUSZKI zostały
uratowane z bardzo złych
warunków. Są odrobaczone,
czyste, samodzielne, nauczone
porządku. Szukają wyłacznie
domów niewychodzących,
chętnie z innym kotkiem.
Wyjątkowo urocza parka
– chłopczyk i dziewczynka
– są srebrno-niebieskie;
wpadające w grafit. Druga
dziewczynka jest brunatnoczara. Kociaki są delikatne,
subtelne, nieuciążliwe,
przesypiają noc. Są bardzo
praludzkie. A kolejny chłopak
wygląda jak amerykański kot rasy
curl – z zakrzywionymi uszkami i
szorstką sierścią, jest rozgadany,
ciepły i serdeczny, lubi zwierzęta.
Zapewniamy bezpłatną
sterylizację, gdy dorosną.
Tel. 505 115 269 Lidia.

Ten słodki 4,5-MIESIĘCZNY
PSIACZEK bardzo potrzebuje
super domu na stałe. Maluch
jest zdrowy, odrobaczony,
zaszczepiony, będzie malutkim
pieskiem. Po wizycie u fryzjera
będzie jeszcze ładniejszy, w
typie sznaucera miniaturki.
Jest bardzo przyjacielski,
wesoły, kocha zabawy jak to
szczeniaczek.
Tel. 510 251 714
Legionowo

9 - TYGODNIOWE kocie maluchy, do wyboru do koloru:
czarne, rude, szaro-bure, wszystkie piękne i zdrowe pilnie
potrzebują dobrych, odpowiedzialnych domów. Koteczki
są odrobaczone, zaszczepione, zapewniamy bezpłatną
sterylizację, gdy dorosną. Kociaki są samodzielne, w 100%
trafiają do kuwety. To wesołe, chętne do zabawy i pieszczot
kocie dzieci.
Kto pokocha te słodkie maluchy?
Tel. 510251714

9
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Marial.45
Mojacórkaniechcesięopalać.Wyglądajakświeżoulepionybałwanwpółnocnej
części Norwegii. Na inne panny aż przyjemnie popatrzeć. A ta moja to blada
jak upiór. Już nie wiem, jak mam do niej przemówić, chowa się w cieniu i boi
słońca jakby była wampirem a nie człowiekiem. Fioletowe żyłki, biała skóra,
czarne oczy, ciężkie buciory zamiast zwiewnej sukienki. No po prostu wstyd.

Odpowiem

na każde

Waszeie!
pytan

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

MIEJSCOWA na weekend, gazeta@miejscowa.pl

Listy do naszej "M" piszcie na adres: gazeta@miejscowa.pl
Zochal.47
Mąż ma urlop. Wreszcie. Co z tego? Od rana do
wieczora siedzi przed monitorem i gra w Fiffę czy
jak się to nazywa. Siedzi i żre. Miałam nadzieję na
romantyczne wieczory w kinie, kolacje na mieście i
wycieczkiwciekawemiejsca.Tenzaś,jaktylkowstaje,
toodrazuidziedomonitora.Tochore.Jakbymwidziała
mojego syna. Co mam zrobić? Mięsień piwny mu się
zbiera i staje się coraz mniej atrakcyjny. Jak patrzę na
niego, to mnie odrzuca. Nie tak miało to wyglądać.

■ "M"odpowiada:
Droga Mario. Zastanów się proszę, gdzie leży
przyczyna takiego zachowania córki. Zaobserwuj,
czy oby nie unika czosnku lub odbicia w lustrze. Jeśli
nie dostrzegasz w niej wampira, to być może chodzi
tutaj o towarzystwo, w jakim się latorośl obraca.
Jak zachowują się jej przyjaciele i znajomi? Może to
taka moda? Może córka należy do ekstremalnego
szczepu gothów pałających czystą nienawiścią do
światła słonecznego? Nie wpadaj w obsesję – na
pewno to jej minie. Póki co planuj wakacje w egzotycznym kraju, gdzie trudno o kawałek cienia i karm
córeczkę marchewką.

Spadło z pióra

Moda na loda

O ile w innych przypadkach gorąco pragnąłbym zapewne tego uniknąć, tym razem chłodne przyjęcie poniższego tekstu nawet mnie ucieszy. Traktuje on bowiem
o lodach. A konkretnie o tym, jak miasto Legionowo z
wolna zamarza od upodobań jego mieszkańców. Tak to
przynajmniej na oko wygląda. Dlatego, ku przestrodze,
postanowiłem w tym miejscu liznąć temat.
Żeby była jasność: nie jest moim zamiarem rzucać sprzedawcom mrożonej wody pod nogi kLody.
Niech sobie mają forsy jak lodu. Chciałbym jeno
zadumać się nad fenomenem nagłej(?) zmiany
ciepłych z natury obywateli w chłodne i bezwzględne dla zawartości wafla rekiny lodojady. Bo że dokonuje się taka ewolucja, nie mam wątpliwości
– wystarczy prześlizgnąć się ulicą, by nawet te
największe stopić w kilka minut. Produkty, których marketingową twarzą mogłaby zostać często
w PRL-u stojąca za ladą pani Lodzia, są wszędzie!
Kto wie, być może ów rosnący popyt zrodziła po
prostu większa podaż zimnych kuleczek pożądania. Patrząc na chłodno, ma to sens. Odkąd wzdłuż

Waldek Siwczyński
głównej ulicy grodu przybyło miejsc, gdzie lodowate spojrzenie ekspedientki jest cnotą, uniknięcie
pokusy językowego kontaktu ze słodką gałką stało
się mr(o)zonką. Inna sprawa, co kto z taką pokusą
zrobi. Legiolodzianie, zamiast bawić się w spoconych ascetów, postanowili akurat iść w zwiastujący
powszechne zlodowacenie hedonizm. Niby nic, ich
wola. Tylko co, jeśli podwarszawską sypialnię lód
skuje także w nocy…?
Z drugiej strony, od zarania dziejów – i to z
ostentacyjną przyjemnością – ludzie robili sobie
lody, przełamywali je tudzież lody kręcili. Zanim jeszcze umieli coś zamrozić. Więc chyba po
próżnicy biję na alarm – nie pierwsza to epoka
lodowcowa w dziejach Ziemi i raczej nie ostatnia.
Bardziej należy obawiać się upałów. Powstają
wtedy czasem teksty, po których od razu widać,
że autorowi za mocno przygrzało.

■ "M"odpowiada:

Kochana Zosiu. Choroba, którą tak plastycznie opisujesz, dotyka wszystkich mężczyzn, niezależnie od statusu majątkowego oraz wieku. W każdym z nich drzemie mały chłopiec, który
jak się dorwie do zabawki, to trudno go od niej oderwać. Urlop ma to do siebie, że to czas, w
którym króluje cudowne poczucie „nic nie muszę”. Warto jednak zmienić zwyczaje małżonka,
bo powrót z urlopu do pracy okaże się bardzo bolesny. Czas mija szybko, więc użyj kobiecego
sprytu, by wyciągnąć męża z domu. Zapomnij zrobić zakupy. Będziecie musieli wyjść z domu,
by kupić lody, piwo czy mięso na grilla. Po drodze możecie wskoczyć na szybki obiad.

„MIEJSCOWA” NA URLOPIE
Okres wakacji to zmora
nas, dziennikarzy. Gdziekolwiek się nie zadzwoni w
poszukiwaniu informacji,
uzyskania komentarza lub
umówienia się na wywiad,
słychać: „Szef jest na urlopie”. Taki sam problem redakcja „Miejscowej” miała
już 15 lat temu.
W numerze z 21 sierpnia 2003 roku, w tekście
zatytułowanym właśnie
„Szef jest na urlopie”,
prześledziliśmy, gdzie
najważniejsze wówczas
osoby w powiecie spędzały letnią kanikułę.
A oto oryginalne cytaty
sprzed 15 lat: – Nigdzie
jeszcze nie byłem – rzekł
ponuro prezydent Roman
Smogorzewski. Tliła się
w nim jednak nadzieja.
– Planuję zrobić sobie
przerwę w październi-

ku, ale nie wiem, czy coś
z tego wyjdzie. – Mnie
się udało – kontynuował
znacznie weselszy zastępca prezydenta Jan
Grabiec. – Dwa tygodnie
wolnego wykorzystałem
na miłe, rodzinne i przede
wszystkim czynne wakacje agroturystyczne nad
polskim morzem.
Również Szymon Rosiak,
prezes legionowskiej
spółdzielni mieszkaniowej, odciął się na jakiś
czas od codziennych zajęć. Z tym, że w sposób
dla wielu zaskakujący,
krańcowo odmienny od
obowiązującego nad Wisłą plażowo-grillowego
standardu. – Co robiłem?
Przykręcałem oprawy
oświetleniowe, sprzątałem mieszkanie. Brzydko
mówiąc, wykończyłem

pod

swoją chałupę – przyznał
bez ogródek szef SMLW.
Sprawdziliśmy też, gdzie
wakacje spędzali wówczas
„zwykli” legionowianie.
Wyszło wtedy na jaw, że z
reguły wybierali tygodniowe lub dwutygodniowe
wyjazdy za granicę. Ulubionymi, jak mawiają w
branży turystycznej, destynacjami mieszkańców
miasta były Turcja, Egipt
i Grecja. Rzadko kto decydował się na wypoczynek
na ojczystej ziemi. Głównie ze względu na niepewną pogodę i wysokie
ceny. Teraz to się chyba
zmieniło i już mało kto ma
obiekcje wobec spędzania
urlopu nad Bałtykiem.
Tym bardziej, że w tym
roku pogoda naprawdę
dopisuje. Gdyby tylko nie
te sinice...

Z ARCHIWUM MIEJSCOWEJ
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(...)słuchane

Gdyby wyborami samorządowymi
rządzili sędziowie od sportu, wielu
zawodników bankowo zdyskwalifikowaliby za falstart. Bo jeszcze
usta Głównego Arbitra nie oznajmiły terminu Mistrzostw Polski w
Wyścigu po Mandaty, a już cała
masa chętnych ruszyła na trasę. I
dawaj raczyć masy (ze szczególnym uwzględnieniem ciemnych)
kampanijnym przekazem. Ci
sprytniejsi, ukrywszy wprzódy swe
kandydackie intencje. Nie strzępilibyśmy sobie oczywiście klawiatur,
gdyby nie natchnął nas przykład z
Legionowa. Otóż pan Konrad, który
przed czterema laty pragnął umościć się na prezydenckim stolcu,
pojawił się kilka dni temu w miejscach publicznych jako chłopiec z
plakatu. Czy chcąc załapać się na
dietę? Ależ skąd! Po prostu zaprasza mieszkańców do lektury
swego autorskiego mini pisma.
Pomysł może i dobry, lecz cósik
nam się widzi, że lud i tak wyczuje pismo nosem.

Skoro już mowa o wdzięczeniu się
do głosującej publiki, należy pamiętać, że tym razem kandydaci
i kandydatki znów muszą zgodnie
umościć się na listach wyborczych.
Wygodne dla wielu jednomandatowe okręgi wyborcze przewodnia siła narodu uznała za martwe,
po czym przy akompaniamencie
cichych szlochów pochowała. Ze
względu na niższe koszty, pewnie
w urnie. No i się zaczęło! Oswojeni
już z solowymi występami państwo
radni jęli patrzeć na siebie wilkiem
tudzież kaczką, bo choćby stanęli na głowach, to pierwsze (lub
inne „biorące”) miejsce na liście
wyborczej może być tylko jedno.
Od takiej konstatacji jest zaś już
tylko krok do podgryzania się
rywali wewnątrz własnego komitetu. I centralnego, i wszystkich
innych. Na zewnątrz stanowią
monolit, wewnątrz – wsadziliby
oponenta do urny w formie prochu. A to oznacza, że prędzej
czy później ktoś wystrzeli...

MIEJSCOWA na weekend, tel. 515 267 766, fax 22 774 11 77
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
o przetargu ustnym nieograniczonym
Prezydent Miasta Legionowo informuje,
że na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul.marsz.
Józefa Piłsudskiego 41 – w Biurze Obsługi Klienta, na stronie internetowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej www.legionowo.
pl w zakładce Przetargi – Nieruchomości, zostało podane do wiadomości publicznej ogłoszenie o organizowanym III przetargu ustnym
nieograniczonym (licytacji) na wynajem na okres 20 lat, lokalu o
powierzchni 267,2 m2 znajdującego się na parterze w budynku
Centrum informacyjno - administracyjnym przy ul. marsz. Józefa
Piłsudskiego 41 w Legionowie, zlokalizowanego na działkach nr nr
ewidencyjny 1 i 2 w obrębie nr ewidencyjny 39 z przeznaczeniem
pod restaurację,
Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi
netto: 7 000 zł oraz należny podatek VAT w wysokości 23%
liczony od kwoty netto.
Wadium: 7 000 zł
Dla działek nr 1 i 2 prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych Księgi Wieczyste KW Nr
WA1L/00052756/6 (dot. działki nr 1) i KW Nr WA1L /00006192/7
(dot. działki nr 2)
Stawka czynszu najmu będzie waloryzowana jednostronnie przez
Gminę Legionowo, raz w roku, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym
przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. Waloryzacja następować
będzie po upływie każdego roku obowiązywania umowy.
Niezależnie od obowiązku uiszczania czynszu najmu, Najemca
zobowiązany jest do ponoszenia kosztów dostarczania mediów.
Umowa najmu zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego.
Koszty notarialne ponosi najemca.
Istnieje możliwość obejrzenia lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym pod nr telefonu 22 766 40 57 ale nie wcześniej niż od
dnia 9 sierpnia 2018 roku.
III Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2018 roku o
godz.10.00
wsiedzibieUrzęduMiastaLegionowoul.marsz.JózefaPiłsudskiego41
w sali konferencyjnej, I piętro
W przetargu mogą wziąć udział osoby, jeżeli wpłacą wadium
w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Legionowo
prowadzonyprzez GetinNobleBankS.A.Nr65156000132380
6993 5000 0011 najpóźniej w dniu 5 września 2018 roku (data
wpływu na konto).
Dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej można
uzyskać w Urzędzie Miasta Legionowo ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr
3.06, II piętro tel. 766-40-57, w okresie od ukazania się ogłoszenia
do dnia przetargu.
Prezydent Miasta
mgr Roman Smogorzewski

INFORMACJA

Prezydent Miasta Legionowo podaje do publicznej
wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.
U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.) na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Legionowo na okres 21 dni tj. od dnia
9 sierpnia 2018 roku do dnia 30 sierpnia 2018 roku, został
wywieszony wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem, na
okres 9 miesięcy od dnia 19.09.2018r. do dnia 18.06.2019r.,
na rzecz podmiotu Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. E.
P. Gubała z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 22, 05-120 Legionowo, pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej
167,6 m2 (pomieszczenie A 2.01 (sala ślubów) – 117,6 m2,
pomieszczenie A 2.02 (sala toastów) - 50 m2) w budynku
Centrum Informacyjno-Administracyjnego przy ul. marsz. J.
Piłsudskiego 41 w Legionowie zlokalizowanym na działkach
nr ewidencyjny 1 i 2 w obrębie nr ewidencyjny 39 stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo z przeznaczeniem na prowadzenie koncertów muzyki klasycznej.
Bliższych informacji udziela Urząd Miasta Legionowo
- Wydział Administracyjno-Gospodarczy ul. marsz. Józefa
Piłsudskiego 41, /pok. Nr 4.10, III piętro/
lub pod nr tel. 766-40-82

Starsza TRICOLOROWO - SZYLKRETOWA
KOTECZKA ( ponad 10 lat?) znaleziona przy ul.
Zegrzyńskiej w Legionowie od prawie 3 tygodni
przebywa w lecznicy LEGWET. Koteczka jest zdrowa,
przyjazna, udomowiona, nie sprawia kłopotów.
Mamy nadzieję, że znajdzie się jej właściciel lub
nowy, przyjazny dom. Koteczka nie może dłużej
pozostać w lecznicy, nie można jej wypuścić gdyż
sobie nie poradzi. Tel. 794 534 938
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Spaleni namiętnością
Wakacje to nie tylko czas wypoczynku, ale także
przygód i silnych emocji, w tym także miłosnych. Czy
zatem gorący letni romans ma szansę przerodzić się w
miłość? Na wszelki wypadek podpowiadamy, jak uniknąć
rozczarowania i wreszcie, jak wyleczyć zranione serce.

omen, dni... i nocy. Aby później nie płakać w poduszkę, pomyśl, czy wakacyjny seks jest
naprawdę tym, czego chcesz i
czy nie przyniesie później negatywnych wspomnień. A już

Taka miłość, a raczej zauroczenie, zrodziła się w określonym
kontekście (wakacje, przygoda, swoboda). Kiedy już wracamy do codzienności, konfrontujemy ją z rzeczywistością.
Mijają okoliczności, które tak
na nas wpłynęły (romantyzm,
szukanie miłości). Wracamy
do swoich spraw, dawnych
nawyków, znajomych na
miejscu. To, co na wakacjach
wydawało nam się takie emocjonujące, zazwyczaj nie jest
już takie na co dzień.

na pewno zadbaj o odpowiednie zabezpieczenie. W końcu,
owszem, z wakacji warto przywieźć sobie pamiątkę, jednak
niech pozostanie to raczej pięk-

Wakacyjna miłość to nie blef.
Wielu z nas jej doświadczyło albo
miało styczność z osobami, które dały się ponieść urlopowym
uniesieniom. Jest ona także
motywem, który przejawia się
w popkulturze – filmach, książkach czy piosenkach. „Morza
szum, ptaków śpiew, złota plaża
pośród drzew. Wszystko to w letnie dni przypomina Ciebie mi...
– śpiewał zespół Czerwone Gitary. Ciężko się dziwić tej fascynacji
wakacyjną miłością. Zazwyczaj
jest ona bowiem bardzo namiętna i sprawia, że zapominamy o
całym świecie.
Niestety, wszystko to ma często zgubne skutki. Dajemy się
ponieść emocjom, jednak nie
myślimy o przyszłości i o tym,
że romans już za chwilę może
się w bolesny sposób zakończyć. Skąd ten pesymizm?
Otóż statystyki są w tym temacie nieubłagane – wakacyjna
miłość z reguły mija. Dlaczego?

Jednak od każdej reguły są
wyjątki. Zapewne są więc pary,
które poznały się na wakacjach
i cieszą się z tej relacji po dziś
dzień. Być może nawet pewne
wakacyjne romanse przerodziły się w szczęśliwe związki
małżeńskie. Jednak radzimy,
aby dmuchać na zimne i mieć
na uwadze, że taki romans
może zakończyć się razem z
upływem gorących, nomen

ny bursztyn niż nieplanowana
ciąża czy choroba weneryczna.
Jeśli już zdecydujesz się na taką przygodę, wszystkie czułe
słowa traktuj z rezerwą. Nie
snuj planów i wyobrażeń o

wspólnym życiu z wakacyjnym partnerem. Powstrzymaj
się od oczekiwań. Pamiętaj,
że druga strona niekoniecznie
może mieć ochotę, aby kontynuować znajomość, nawet
mimo czułych słów czy wyznań. Te mogą bowiem padać
pod wpływem silnych emocji
i działających hormonów. To
sprawi, że unikniesz rozczarowania albo przynajmniej
zminimalizujesz ból związany
z rozłąką. A co, gdy to już się
stało? Tęsknisz, płaczesz, obsesyjnie sprawdzasz telefon,
jednak on/ona nie dzwoni ani
nie pisze? Cóż, może to banał, ale przede wszystkim daj
szansę czasowi. Ten naprawdę
potrafi leczyć rany. Nie idealizuj też swojego wakacyjnego
kochanka/kochanki. Być może
wraz z przyjściem codzienności okazałby się nudziarzem,
a seks wcale nie byłby już taki cudowny i fascynujący jak
ten na plaży? Pamiętaj, że w
trakcie takiego romansu nie
masz okazji poznać tej osoby
z różnych stron – chociażby w
trakcie kłótni czy wobec zaist-

nienia problemu, który należy
rozwiązać. A przecież właśnie
takie sytuacje decydują o
powodzeniu związku. Może
więc tak naprawdę nie ma za
kim tęsknić...?
KejT

Cenna wspUEpraca
Skupione wokół stolicy powiaty oraz gminy budują zaplecze i
wypracowują priorytety rozwojowe, aby prezentować spójne
stanowisko w negocjacjach budżetu unijnego 2020+. Wyrazem
tych dążeń jest podpisana w imieniu Powiatu Legionowskiego
przez starostę Roberta Wróbla i wicestarostę Jerzego
Zaborowskiego„Wielostronna deklaracja współpracy gmin
i powiatów Obszaru Metropolitalnego Warszawy w zakresie
współpracy na rzecz włączającego i zrównoważonego rozwoju
społeczno-gospodarczego Obszaru Metropolitalnego Warszawy”.
Tym samym Powiat Legionowski wraz z 8 powiatami i 69
gminami okołowarszawskimi
aktywnie włącza się w prace
nad określeniem priorytetów
rozwojowych, aby prezentować spójne stanowisko w negocjacjach budżetu unijnego
2020+. Fundusze europejskie
w nadchodzącej perspektywie
finansowej uwzględniać będą
nowy podział statystyczny wo-

jewództwa mazowieckiego na
dwie jednostki. Podpisana deklaracja sygnowana jest przez
samorządy znajdujące się w
„regionie stołecznym”, które
już teraz budują zaplecze dla
realizacji wspólnych działań
w zakresie zrównoważonego
rozwoju.
Dokument poszerza tematycznie i terytorialnie istniejącą od

2014 r. metropolię warszawską,
powstałą na podstawie porozumienia dotyczącego realizacji
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych, obejmującego
swym zasięgiem 40 podwarszawskich gmin. Na jego bazie
realizowano m.in. inwestycje
poszerzające metropolitalny
system tras rowerowych oraz
parkingów P+R, projekty edukacyjne, a także zwiększające

dostępność e-usług publicznych. Po roku 2020, w nowym
rozdaniu unijnych pieniędzy,
współpraca w tym zakresie –
jak deklarują samorządy – będzie kontynuowana, a zwiększona prawie dwukrotnie liczba
sygnatariuszy deklaracji daje
szansę realizacji nowych, ciekawych projektów i inicjatyw.
nbd
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Parkiet Zdrowia

MIEJSCOWA na weekend, gazeta@miejscowa.pl

Nawet jeśli legionowskim seniorom zdarza się czasem udać do lekarza, gdy nadchodzi
kolejna parkowa potańcówka pod chmurką, wszyscy są w stu procentach zdrowi!
W Parku Zdrowia inaczej zresztą nie wypada. A ściany, pardon, drzewa imprezowicze
podpierają tylko w przerwach między kolejnymi piosenkami. Poniżej, opatrzone
skromnym komentarzem, publikujemy tego dowody.

Co by nie mówić, chłop przydaje się na każdym (tanecznym) kroku

- Ja tam uważam, że od tego pląsania to się tylko nogi plączą

- Jak znów mi podskoczysz w walcu, to więcej nie tańczę!

- Widziałaś naszego sąsiada? A mówił, że nie chodzi w tango...

- Niech pan obróci trzy razy, a później wypowie życzenie

- Jak będę chciał, to zatańczę choćby charlestona! Ale dziś nie chcę

- Dajcie mi inne okulary, bo nie mogę uwierzyć w to, co widzę!

Czasem łatwiej kobietę wyciągnąć na parkiet, niż spojrzeć jej w oczy...

MIEJSCOWA na weekend, tel. 515 267 766, fax 22 774 11 77
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Horoskop

na nadchodzący
tydzień
RYBY
Pilnuj w tym tygodniu swoich
sekretów i rzeczy, a nie staniesz się
ofiarą pewnej nieuczciwej osoby.
Gwiazdy wróżą możliwość odkrycia sekretów.
Ufaj swojej intuicji, a nie pustym obietnicom.

BARAN
Kiedy będzie ci się wydawać, że
wszystko stracone, nadejdzie pomoc z zupełnie nieoczekiwanej
strony. Pewna wiadomość poprawi ci humor.
Twoje nadzieje powrócą.

BYK
Unikaj kobiet, które są zapalczywe
i impulsywne. Zapoczątkowane
przez nie wydarzenia mogą ściągnąć na ciebie kłopoty. Zanim zgodzisz się na
ryzykowną propozycję, spokojnie to skalkuluj.

No ale tam mają knajpę!
Mirosław Pachulski, wiceprzewodniczący
Rady Miasta Legionowo w reakcji na słowa
przewodniczącego, który z powodu braku
kworum - wzorując się na przykładach z
Wiejskiej - zagroził przełożeniem sesji na
wieczór.

BLIŹNIĘTA

Czytelnik, który wyszperał ten uroczy obrazek, zapomniał tylko dodać,
czy zamierza zrobić rewolucję, czy tylko robi sobie jaja

fot. red.

W tym tygodniu będziesz wyrozumiały i serdeczny w stosunku do
innych ludzi. Nie będziesz egoistą
i dostrzeżesz sens czynienia dla innych dobra.
Chętnie pomożesz komuś, kto sobie nie radzi.

RAK
Poczujesz się zmęczony lub bezradny i odmówisz udziału w ważnym
przedsięwzięciu.Zastanówsię,jakie
sąpowodytejsytuacji.Byćmożewcześniejzbagatelizowałeś trudności.

LEW
Wtymtygodniuzastanowiszsię,jak
lepiejzaplanowaćczasiobowiązki.
Dojdzieszdowniosku,żezpewnych
spraw trzeba zrezygnować lub trzeba uprościć
wykonywanie obowiązków.

PANNA
Czeka cię udany i spokojny tydzień.
Jeśliznajdzieszczasnazastanowienie i chwilę refleksji, wtedy znajdziesz wyjście z kłopotów i odzyskasz wewnętrzną równowagę. Powróci dobry nastrój.

WAGA
Tydzień sprzyja rozpoczynaniu nowych przedsięwzięć. Zrób dobry
plan i nie próbuj przyspieszać biegu
wydarzeń. Cierpliwość i konsekwencja doprowadzą cię do wymarzonego sukcesu.

SKORPION
Podejdź do spraw zawodowych czy
szkolnych z większym dystansem.
Nie obrażaj się za słowa krytyki, nie
walcz z autorytetami, bo niс ci to nie da, a tylko
pogorszy twoją i tak nie najlepszą sytuację.

STRZELEC
Czeka cię udany tydzień. Trudne
sprawy i kłopoty wreszcie pozostawisz za sobą. Podejmiesz trudną decyzję i postawisz na swoim. Poczujesz
się wolny i gotowy na nowe doświadczenia.

KOZIOROŻEC
Pilnuj swoich spraw, bo coś może się
nieoczekiwanie dla ciebie w tym
tygodniu zakończyć. Ktoś wycofa się
z podjętych decyzji lub znajdzie sobie inne towarzystwo. Tylko od ciebie to teraz zależy.

WODNIK
Rozmowa z kimś, kto jest dla ciebie
autorytetem, sprawi, że zobaczysz
swoje sprawy w innym świetle. Możesz się zdenerwować lub poczuć urażony, ale w
końcu wyciągniesz słuszne wnioski.

Specjalny miejscowy
horoskop

Znalezione w sieci
Według naukowców największymi
plotkarzami są … mężczyźni.
Wykonując tylko 100 przysiadów dziennie,
po miesiącu zauważysz, że twoje pośladki
podniosły się do góry.

polecany dla kobiet, które dbają o cerę,
paznokcie i włosy.
Według naukowców mężczyźni, którzy często
wykonują selfie i publikują je w mediach
społecznościowych, mają braki w poczuciu
własnej wartości.

Tylko 2% ludzi posiada tęczówki koloru
zielonego.

Fryzury intymne? Mężczyźni lubią, gdy
kobieta regularnie pozbywa się włosów z
miejsc intymnych. Podświadomie kojarzą to
z młodością partnerki.

Lubisz kiszoną kapustę? Sok z kiszonej
kapusty zawiera różne szczepy bakterii
i kwas mlekowy, które pozytywnie
wpływają na nasza odporność. Zawiera
witaminy z grupy B, witaminę C, E i P,
beta-karoten, wapń, żelazo, potas i
magnez. Ten zestaw jest szczególnie

Jak powstały lody na patyku? Pewien
Amerykanin przypadkiem pozostawił na
dworze podczas mroźnego wieczoru kubek
lemoniady z łyżeczką. Lodowy deser został
opatentowany i od tej pory cieszymy się tymi
smakołykami.

■■■

Żarty...
W czasach PRL-u nie było Facebooka, ale pisanie po
ścianach było bardzo modne.

■■■

Policjant zatrzymuje kierowcę:
- Za szybko pan jechał?
- I co, będzie mandat?
- Nie. Po prostu się martwię.

Mały Jasio pisze list do domu: Kochani rodzice!
Dziękuję za długi list. Wkrótce odpiszę, jak tylko go przeczytam.

■■■

Agent biura podróży reklamuje apartament nad
morzem.
- A czy tu często pada deszcz? - pyta Kowalski.
- Tu? Nigdy! Tylko na zewnątrz.

Im kobieta ma większy biust… tym
na starość ma większe problemy z
kręgosłupem.
Większość kobiet analizuje każde słowo, które
wypowiada jej partner. Obserwuje go bardzo
uważnie, szukając oznak kłamstwa.

■■■
Idzie turysta drogą spotyka Bacę i pyta się:
- Baco, mogę przejść przez waszą łąkę?
Chciałbym zdążyć na pociąg o 10.30.
- A idźcie, idźcie...
a jak spotkacie mojego byka
to i na ten o 9.15 zdążycie.
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Srebrna Karolina
Karolina Cendrowska, tegoroczna absolwentka gimnazjum w Powiatowym Zespole
Szkół Ogólnokształcących im M. Konopnickiej w Legionowie, zdobyła srebrny medal
Mistrzostw Europy do lat 17 w Żeglarstwie. Młoda legionowianka płynęła w parze z
Zofią Kosak. Obie dziewczyny reprezentowały klub MKS Dwójka Warszawa.
Polki uległy tylko reprezentantkom Grecji: Melinie Pappa i
Marii Tsamopoulou. W klasyfikacji ogólnej – dziewczyny
startowały bowiem razem
z chłopakami – zajęły one
16 miejsce.
Portugalskie mistrzostwa były
też bardzo udane dla jeszcze
jednej polskiej pary: Jakub

Gołębiowski i Filip Szmit (MOS
SSW Iława/MBSW/UKŻ Niegocin Giżycko). Chłopcy startowali
w tej samej kategorii co Zofia z
Karoliną i w klasyfikacji ogólnej
zajęli trzecie miejsce, a wśród
krajów europejskich byli drudzy.
Im również udało się więc wywalczyć srebrny medal.
zig
fot. arch. pryw.

Jest forma
przed ligą

Mistrzostwa Europy w Żeglarstwie w klasach 420 i 470 odbywały się w dniach 4 - 11 lipca
w portugalskiej miejscowości
Sesimbra. Regaty miały otwartą formułę, mogły więc w nich
startować również załogi spoza
Europy. Para Zofia Kosak i Karolina Cendrowska startowały
w klasie 420 w kategorii do lat
17. Wśród dziewczyn młode

Piłkarze Legionovii KZB Legionowo wygrali kolejny sparing przed startem rozgrywek
ligowych. Tym razem na swoim boisku rozbili 4:2 innego trzecioligowca, Ruch Wysokie
Mazowieckie. Było to już czwarte z kolei zwycięstwo Legionovii w przedsezonowych
grach kontrolnych.
Dobra dyspozycja podopiecznych Bartosza Tarachulskiego
może więc napawać optymizmem przed startem ligi. Tym
bardziej, że w sobotnim sparingu gracze z Parkowej byli nie
tylko efektywni, ale i efektowni.
Sytuacji do podwyższenia (i tak
już przecież wysokiego) wyniku im nie brakowało. – Po tych
ostatnich meczach kontrolnych
wydaje mi się, że idziemy w
dobrym kierunku. Nasza gra,
szczególnie w ofensywnie,
zaczyna fajnie wyglądać. Nie
ustrzegliśmy się oczywiście i
błędów. Jest jeszcze kilka mankamentów w grze obronnej, bo
przeciwnik zdołał nam jednak
strzelić dwie bramki i kilkakrotnie dochodził do groźnych
sytuacji. Nad tym elementem
gry musimy jednak cały czas
pracować – przyznał trener
Legionovii. Strzelcami bramek dla Legionovii w meczu z
Ruchem byli: Piotr Krawczyk,
który zanotował dwa trafienia,
a po jednym zaliczyli Slaven
Jurisa oraz Daniel Gołębiewski.
Dwaj ostatni to nowe twarze w
składzie drużyny z Parkowej.
Ogólnie przed sezonem kadra
Legionovii poszerzyła się aż o
dziewięciu zawodników. Do
drużyny – oprócz wymienionego już pomocnika Jurisa i napastnika Gołębiewskiego – dołączyli jeszcze: pomocnik Patryk Paczuk z Pogoni Szczecin,
obrońca Daniel Choroś z Polonii
Warszawa, bramkarz Oliwier
Wientaczek – wychowanek
Legii Warszawa, obrońca Kacper Górski z Wisły Sandomierz
oraz najbardziej doświadczony
ze wszystkich piłkarzy Legionovii, Marcin Burkhardt – mający
na swoim koncie występy między innymi w Legii Warszawa

oraz w reprezentacji Polski. Do
składu dołączyło też dwóch zawodników Akademii Legionovii Legionowo: Jakub Karabin i
Jacek Lewandowski. Obaj grali
najpierw w drużynach młodzieżowych: pierwszy w roczniku
2000, a drugi – 2001/2002, a
w poprzednim sezonie doskonale spisywali się w rezerwach
klubu. – Doszło kilku doświadczonych zawodników, nawet z
przeszłością reprezentacyjną.
Mam tu na myśli Marcina Burkhardta czy Daniela Gołębiewskiego. W drużynie jest więc teraz mieszanka doświadczenia
z młodością. Tego zabrakło w
poprzednim sezonie, kiedy Legionovia spadała z II ligi. Wtedy w zespole grali sami młodzi
zawodnicy, którzy nie potrafili
unieść tego ciężaru – mówi
Bartosz Tarachulski.
W klubie liczą więc teraz na
to, że ci najbardziej doświadczeni zawodnicy, mający w
swoim piłkarskim CV występy
w ekstraklasie, czy nawet w
reprezentacji kraju, staną się
naturalnymi liderami drużyny.
Nie tylko na boisku, ale i w szatni. – Swoje doświadczenie powinni tym młodym chłopcom
„sprzedawać”. Po ich zachowaniu nie odczuwamy tego,
że to jakieś gwiazdy i się jakoś
wywyższają, wręcz przeciwnie.
Nawet dzisiaj takiego naszego
młodego Lewandowskiego cały
czas motywowali i podpowiadali mu, jak grać. To jest więc
korzyść dla tych chłopaków. Po
kontuzji i dwóch operacjach
wrócił nam też do składu Patryk
Koziara, więc cały czas będzie
przebywał z drużyną. Myślę, że
on i Marcin Burkhardt powinni tę szatnię scalić. Oby tylko
piłkarzy omijały kontuzje, a

powinno być tak, że ten zespół
będzie grał o coś więcej – powiedział Dariusz Ziąbski, prezes Legionovii.
Jak przyznał trener Legionovii, skład na sezon 2018/2019
jest już w 95 procentach wykrystalizowany. Drobne braki ciągle jednak jeszcze są.
– Przydałby się jeszcze jakiś
młodzieżowiec do zmiany, bo
dzisiaj nie mogłem skorzystać
z usług dwóch z nich, mam tu
na myśli Trzmiela i Zaklikę. Na
boisku występował tylko jeden
zawodnik z drużyny młodzieżowej, a w meczach mistrzowskich musi ich być dwóch. I w
momencie, kiedy ktoś wypada,
to niestety nie ma mocnych
zmienników – mówi trener.
Problem, ale w tym przypadku
na szczęście urodzaju, trener
ma za to w ofensywie. – Mam
wręcz ból głowy na kogo postawić. Każdy z nich strzela bramki, każdy fajnie gra i trzeba być
takim mądrym, żeby umieć
porozmawiać z tymi, którzy
nie wystąpią w pierwszych meczach, żeby się nie załamywali
i żeby dalej czuli się potrzebni
drużynie – dodaje Tarachulski.
Legionovię KZB Legionowo
czeka intensywny początek
sierpnia. Ósmego podopieczni
Bartosza Tarachulskiego w Pucharze Polski zagrali na wyjeździe ze Stalą Stalowa Wola. Z
kolei 11 sierpnia, w pierwszej
kolejce III ligi Legionovia pojedzie do Skierniewic na mecz z
tamtejszą Unią, a 15 – w drugiej ligowej kolejce – na własnym boisku zmierzy się ŁKS
Łomża. Spotkanie rozpocznie
się o godzinie 17.00.
Rafał Michałowski

Poręczne zmiany
Koniec rozgrywek w każdym klubie oznacza zmiany kadrowe. Szczególnie gdy
z jakichś przyczyn następny sezon musi on rozegrać w niższej klasie rozgrywkowej.
Doświadczył ich również KPR Legionowo. Zawodnicy, zarząd i kibice wierzą jednak,
że w nowym składzie ich klub będzie rządził na parkietach Pierwszej Ligi.
Po zakończeniu sezonu z legionowskim klubem pożegnali się Kacper Adamski, który
dołączył do składu MMTS Kwidzyn, oraz
Mateusz Rutkowski, który zasilił Wybrzeże
Gdańsk. Odeszli także Miłosz Kujawa oraz
jeden z mocniejszych punktów zespołu,
bramkarz Mikołaj Krekora. Z kolei skrzydłowy Mateusz Miecznikowski w ramach wy-

pożyczenia zagra w barwach przeciwnika
KPR z grupy C Pierwszej Ligi – SPR ROKiS
Radzymin. Dziękując im za duży wkład w
grę zespołu i życząc powodzenia w nowych
klubach i przedsięwzięciach, zarząd KPR Legionowo zaprezentował ostatnio aktualny
skład zespołu. Biorąc pod uwagę potencjał
nowych rywali, wygląda on dość obiecująco.

W kolejnych rozgrywkach KPR Legionowo będą reprezentowali następujący zawodnicy:
- rozgrywający – Michał Prątnicki, Kamil Ciok, Paweł Gawęcki, Oskar Niedziółka oraz Eryk Bielawski
(z KS Azoty Puławy) i Filip Fąfara (z NMC Górnika Zabrze)
- skrzydłowi – Frenki Brinovec, Michał Grabowski, Michał Ignasiak, Paweł Kowalik i Damian Suliński
- obrotowi – Wiktor Jędrzejewski, Maciej Filipowicz (z PGE Vive II Kielce)
- bramkarze – Kacper Wyrozębski, Marcin Węgrzyn (z PGE Vive II Kielce).

Trenerem zespołu pozostał Marcin Smolarczyk.

Sezon 2018/2019 w grupie C Pierwszej Ligi piłki ręcznej mężczyzn KPR rozpocznie pod koniec
września meczem z Orlenem Wisłą II Płock.
Aldo

MIEJSCOWA na weekend, tel. 515 267 766, fax 22 774 11 77
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Nasze sukcesy to efekt uboczny
Z Konradem Ciejką, prezesem klubu siatkarskiego
LTS Legionovia, rozmawiał Waldek Siwczyński
Zbieracie teraz siły po najlepszym sezonie w historii klubu,
zakończonym zdobyciem trzech
mistrzostw kraju. Czego więc zamierzacie dokonać w kolejnym?
Plany mamy takie jak zawsze:
chcemy przede wszystkim
szkolić młodzież. To jest dla
nas priorytet. Hasło przewodnie, które towarzyszyło nam w
poprzednim sezonie, brzmiało:
„Codziennie lepiej”. I do tego
będziemy dążyć – aby dziewczyny robiły postępy. Nasze
sukcesy, jak ostatnio żartowałem, to efekt uboczny pracy,
którą wykonują zarząd, trenerzy oraz zawodniczki.
Co w trakcie przerwy w rozgrywkach robią młode mistrzynie?

Teoretycznie mają wolne. Lipiec to był miesiąc wakacyjny,
który przeznaczają zwykle dla
rodziny, na wyjazdy. Niestety nie wszystkie. Część z nich
udała się na zgrupowania
reprezentacji, gdzie przygotowywały się do sezonu reprezentacyjnego. Trzy nasze
juniorki, trenujące na co dzień
w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku, które w
nowym sezonie zasilą pierwszy zespół, przygotowują się
obecnie do wrześniowych mistrzostw Europy w Albanii. Z
kolei najmłodsze zawodniczki
były na kadrze u trenera Pecia. Odbywa się tam selekcja
do kadry kadeckiej. Więc zobaczymy, jak ta reprezentacja będzie się kształtować.
To spora grupa, bo prawie 10
dziewczyn. Natomiast pozostałe dostały wytyczne od trenera
przygotowania fizycznego i również mają do wykonania swoją

pracę, w ramach wakacyjnego
przygotowania do sezonu.
Każdy kolejny oznacza dla młodzieżowych drużyn zmiany. Jak
duże będą te, które zajdą w
Legionowie?
To jest naturalny proces: młodziczki przechodzą do kadetek,
a kadetki przechodzą do juniorek. Z kolei część juniorek, tak
jak wspomniałem, zasili pierwszy zespół. Pozostałe dziewczyny znajdują miejsca w klubach
pierwszoligowych, niektóre
w ogóle rezygnują z grania w
siatkówkę i idą w stronę edukacji, studiów. To też bardzo
istotny element, aby oprócz
aspektu sportowego istniał też
aspekt edukacyjny, żeby te
dziewczyny mogły realizować
się w przyszłości. Nie każda
może być Małgorzatą Glinką czy
Malwiną Smarzek, ale do wieku
juniorskiego ma szansę przeżyć

wspaniałą sportową przygodę. A
potem pójść w kierunku nauki i
realizować się już na innym polu.
Dopóki jednak legionowskie zawodniczki są na boisku, walczą o
najwyższe cele. Ale w myśl zasady
„bij mistrza” powtórka z ubiegłego
sezonu może być nie lada wyzwaniem. Zamierzacie je podjąć?
No pewnie, że byśmy chcieli
obronić potrójną koronę, dlaczego nie! To nigdy się nie nudzi; to coś, co napędza całą tę
karuzelę zdarzeń. Natomiast
my chcemy przede wszystkim
pracować i przekazywać dziewczynom to, co mamy najlepszego. Dajemy im, nieskromnie
powiem i być może urażę inne
kluby, najlepsze na Mazowszu
warunki do szkolenia. Na dzień
dzisiejszy stworzyliśmy strukturę i możliwości rozwoju dla tych
dziewczyn porównywalne do
warunków, które są w Szczyrku.

Trenujemy dwa razy dziennie,
mamy fantastycznego trenera
od przygotowania fizycznego,
doskonały sztab szkoleniowy i
dowolny sprzęt, który jest niezbędny, aby kształcić siatkarki
w całym spektrum ich szkolenia: od motoryki po technikę
użytkową. I efekty tego są takie, jakie są. Choć mistrzostwo
kadetek nie przyszło nam łatwo,
jak ktoś może obserwował finał
w Rumii. No ale tam nie było
żadnej dziewczyny ze Szczyrku. Wszystkie były szkolone
tylko przez nas. Oczywiście nie

każda to wychowanka, ale ten
rok, który spędziły tutaj, te dwa
tysiące godzin spędzonych na
sali, spowodowało, że efekt
był taki, a nie inny, czyli to my
zdobyliśmy mistrzostwo kraju
kadetek. To nas bardzo cieszy i w tym kierunku będziemy chcieli iść. Nie chcemy
być konkurencją dla szkoły w Szczyrku. Chcemy po
prostu, aby takich jak nasz
ośrodków powstawało w Polsce jak najwięcej. Będzie to
tylko i wyłącznie z korzyścią
dla polskiej siatkówki.

Biegiem po pamięć
Wieliszewski
Ultramaraton Powstańca
na stałe wpisał się do
kalendarza lokalnych
imprez biegowych. Jego
czwarta edycja odbyła
się w pierwszy weekend
sierpnia i przyciągnęła
na start blisko
siedmiuset uczestników
z całego kraju. Wcześniej
oddali oni hołd
bohaterom Sierpnia '44
i po odegraniu hymnu
państwowego uroczyście
wyruszyli na trasę.
– 63 kilometry na każdy z dni
Powstania Warszawskiego.
Przebiegniemy przez całą
gminę Wieliszew, zawitamy
praktycznie do każdej miejscowości. Najważniejszy jest
cel, w którym biegniemy, czyli
uczczenie Powstania Warszawskiego i za to wszystkim
dziękuje. Tym, którzy będą na
trasie wspomagać biegaczy i
tym, którzy zechcieli skorzystać z zaproszenia gminy Wieliszew i powiatu legionowskie-

go” – powiedział na wstępie
gospodarz imprezy, wójt Paweł
Kownacki. Po czym, co wśród
samorządowców rzadkie, sam
wziął w niej czynny udział.

skiego. Jednym z bardziej
malowniczych jest Fort XVII
B Janówek, z którym uczestnicy, chcąc nie chcąc, musieli
się zmierzyć.

Startowano indywidualnie
lub w sztafecie. W pojedynkę zmierzyło się z trasą 369
zawodników, natomiast w
sztafecie 73 drużyny. Na szlaku „kuriera powstańczego”
znajdowały się liczne punkty kontrolne i punkty zmian,
na których biegacze zbierali
pieczątki. Mieszkańcy gminy
spisali się na medal i przygotowali dla nich posiłki, napoje regeneracyjne, a przede
wszystkim dużą ilość wody
do schłodzenia organizmu.
Punkty kontrolne były obsługiwane także przez żołnierzy
z 32. Wieliszewskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony
Powietrznej im. gen. dyw.
Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera z Olszewnicy Starej. Trasa ultramaratonu przebiegała przez siedem punktów
historycznego Szlaku Polski
Walczącej powiatu legionow-

Ultramaraton w Wieliszewie
słynie z ekstremalnie ciężkiej
dla biegaczy pogody. Co roku
impreza odbywa się bowiem
w trzydziestostopniowym
upale. Ale obok trudów sportowej rywalizacji, dla wielu
uczestników liczy się sam
udział, sprawdzenie swoich
umiejętności i pokonywanie
kolejnych barier. – Nie wiem,
czy nie zrezygnuję, czekam
na małżonkę. Teraz mam puls
spoczynkowy 126, to nie dla
mnie bieg chyba” – przyznał
jeden z biegaczy.
Najszybszy tego dnia Piotr
Stachyra z Głogowa zameldował się na mecie z czasem
4.30,11, ustanawiając nowy
rekord trasy. To jego drugie
z rzędu zwycięstwo w wieliszewskim Ultramaratonie. –
Ten bieg zapisałem w kalendarzu jako priorytet moich
zawodów, no i jestem tutaj.
Tak jak zapowiedziałem wcześniej, przyjadę tu po rekord
trasy i oczywiście wygrać, jak
się uda. No i zrobiłem to i to,
jestem z tego zadowolony.
Bardzo dobrze mi się biegło
taktycznie, nie miałem żadnych kryzysów, kontrolowałem swoje tempo i dowiozłem
to do mety, jak widać – mówił
po biegu Piotr Stachyra z teamu Eventador Głogów.
Drugie miejsce w kategorii
open mężczyzn zajął Damian Falandysz z Pruszkowa,
a trzecie Mateusz Ceremuga

Powitania i powroty
Siatkarska Legionovia, dosłownie i w przenośni, rośnie w siłę. Mierząca 186 cm
wzrostu Alicja Wójcik przedłużyła kontrakt z klubem, a po kilku sezonach przerwy
do zespołu wróciła o 2 cm od niej wyższa Kristina Kicka, reprezentacyjna atakująca z
Białorusi. Drużynę zasilą też dwie utalentowane juniorki.
Pochodząca z Gdańska 24-letnia
środkowa do Legionovii trafiła
przed rokiem z Atomu Trefla Sopot, wcześniej zaś broniła barw
m.in. Gedanii Gdańsk oraz KSZO
Ostrowiec Świętokrzyski. I wygląda na to, że jej się tu spodobało. – Bardzo się cieszę, że kolejny
sezon spędzę w Legionowie. To
miejsce, w którym czuję się dobrze. Atmosfera jest super, a niezawodni kibice, którzy jeżdżą za
nami po całej Polsce, są niczym
siódmy zawodnik na boisku. Myślę, że dzięki doświadczeniom z
poprzedniego sezonu będziemy
dojrzalszym zespołem i będzie to

z Orzesza. Paweł Kownacki,
wójt gminy Wieliszew, ukończył bieg na 66 miejscu w kategorii open mężczyzn. Zajęło
mu to 6 godzin 40 minut i 44
sekundy. Wśród kobiet, z czasem 5.28,16 najszybsza była

dla nas udany czas – ma nadzieję Alicja Wójcik.
Jeśli chodzi o atakującą Białorusinkę, 26-letnia zawodniczka grała w barwach Legionovii w pierwszym sezonie klubu w najwyższej klasie rozgrywkowej. Od czasu
rozstania z Legionowem
występowała w ligach: niemieckiej (Dresdner SC), tureckiej (Trabzon Idmanocagi), rumuńskiej (CSM Bukareszt) i koreańskiej (Incheon
Heungkuk Life Pink Spiders).
Zdobyte tam doświadczenie

Patrycja Bereznowska reprezentująca barwy Wieliszew Heron Team. Na kolejnych stopniach podium uplasowały się
Joanna Kowalska z Warszawy
i Katarzyna Foszner z Łajsk. W
rywalizacji sztafet najszybsza

jej oraz drużynie z pewnością na krajowych parkietach
nie zaszkodzi.
Zgodnie z zapowiedziami oraz
strategią zarządu klubu, do
składu pierwszego zespołu Legionovii dołączyły również dwie
utalentowane juniorki: atakująca Natalia Dąbrowska i środkowa Aleksandra Rojecka. One
z kolei bezcenne dla sportowca
doświadczenie będą w najbliższym sezonie zdobywać. Oby jak
najczęściej w ogniu ligowej walki.
Aldo

była drużyna KS Maków Biega
z łącznym czasem 4.11,37. Na
drugim miejscu dobiegł Wieliszew Heron Team, a na trzecim
WPR Running.
Olo Wąsik
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Wystawa
wielka
duchem
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Wydarzenia

kalendarz
SEROCK plaża miejska, 9.08 godz. 16.00
„Książka na plaży” - warsztaty, pokaz rzeźbienia w drewnie

LEGIONOWO ratusz 9.08 godz. 12.00
Kino letnie dla dzieci - „Dzieciak rządzi”

Są w najnowszej historii Polski postaci, o których
szczególnie warto pamiętać. Jednej z nich – księdzu
Jerzemu Popiełuszce, poświęcono wystawę otwartą
w poniedziałek w atrium legionowskiego ratusza.
Dla uczczenia stulecia odzyskania niepodległości
przygotowali ją gdańscy związkowy z NSZZ Solidarność.

Na wędrującą po kraju ekspozycję złożyło się 20 unikalnych
zdjęć oraz fragmenty kazań
kapłana. – To była w tamtym
okresie osoba będąca kimś
wielkim i niesamowitym, dająca ludziom otuchę, nadzieję i
miłość. W mszach, które prowa-

dził ksiądz Popiełuszko, uczestniczyły tysiące ludzi. Jego słowa
docierały do każdego. To denerwowało Służbę Bezpieczeństwa
i władze PRL. I niestety, jak wiemy, postanowili go zniszczyć
– przypomina Dariusz Ejdys,
przewodniczący rady oddziału
NSZZ Solidarność, Region Mazowsze. Jak wspominają ci, którzy osobiście go poznali, ks. Je-

rzy miał świadomość grożącego
mu niebezpieczeństwa. Mimo to
odważnie przekonywał Polaków
do dziejowego i duchowego
przewrotu. Wiedział jednak, że
sam od agentów bezpieki się
nie uwolni. – Mówił: „Uważaj,
będziesz myślał, że to ze mną

rozmawiasz przez telefon, ale to
nie będę ja. To ludzie mają dyżury 24 godziny i moim głosem
będą z tobą rozmawiać. Dlatego
lepiej przyjechać i porozmawiamy sobie w domu” – powiedział
podczas otwarcia ekspozycji ks.
dziekan Lucjan Szcześniak.
Lokalnymi akcentami poświęconej księdzu Jerzemu wy-

To był wyraźny cud
O ostatnich dniach życia księdza Jerzego Popiełuszki
oraz fenomenie jego kapłańskiej posługi z księdzem
dziekanem Lucjanem Szcześniakiem rozmawiał
Waldek Siwczyński.

MIEJSCOWA na weekend, gazeta@miejscowa.pl

LEGIONOWO Park im. Solidarności (przy ratuszu), w razie
niesprzyjających warunków atmosferycznych występ odbędzie
się w atrium ratusza, 10.08 godz. 19.00

stawy są flaga oraz sztandar
Solidarności z połowy lat 80.
udostępniony przez PEC Legionowo. Kto jak kto, ale związkowcy zawdzięczają wielkiemu
kapłanowi wyjątkowo dużo. I
podkreślają, że złożona przez
niego 34 lata temu ofiara nie

poszła na marne. – Przez tą
męczeńską śmierć księdza Jerzego Solidarność oraz Polacy
jeszcze bardziej się zjednoczyli
i przystąpili do walki z komunizmem – mówi Dariusz Ejdys. –
A nie był on dobrym i pięknym
systemem. Ginęli wtedy ludzie,
trzeba było ryzykować życie,
żeby walczyć o wolność czy o
prawo do zakładania stowarzy-

Miał ksiądz przyjemność i
zaszczyt osobiście znać ks.
Jerzego Popiełuszkę. Jaki był
początek waszych wzajemnych relacji?
Zaczęły się jeszcze w seminarium, był ode mnie o rok
młodszy. Bliżej poznałem go
jednak dopiero po wyjściu z
wojska. To był rok 1968, jak
ksiądz Jerzy wrócił z jednostki
w Bartoszycach. Kontaktowaliśmy się szczególnie, kiedy
był wikariuszem w Ząbkach,
bo mam tam rodzonego brata. I tam się też spotykaliśmy.
A potem już wtedy, gdy był w
parafii na Żoliborzu.
Jak ksiądz postrzegał to, co za
sprawą ks. Jerzego działo się
tam wtedy na mszach świętych z jego udziałem?

szeń i związków zawodowych.
To młodemu pokoleniu często
nie mieści się w głowie. Teraz
część polityków okres komunizmu trochę koloryzuje i dobrze, że młodzi ludzie mają tu
możliwość – w formie dla siebie
przystępnej – zapoznania się z
tamtymi okrutnymi realiami.
A starszym, żyjącym często
w pędzie, też dobrze będzie
przypomnieć, jak trudne to
były czasy – dodaje prezydent
Roman Smogorzewski. Trudne, ale właśnie u schyłku PRL-u
przełomowe i pamiętne. – Dla
pokolenia 40-, 50-latków wydarzenia z połowy lat 80. były
bardzo ważne. Wiadomość, że
ksiądz Popiełuszko najpierw
został porwany; że odnaleziono jego zwłoki i sprawców mordu; później transmitowany w
telewizji, ciągnący się proces,
który odbywał się w Toruniu
– to było ogromne przeżycie
i wielka zbiorowa trauma dla
społeczeństwa.
Dzisiaj, ciesząc się z wolności,
warto o tamtych kluczowych
dla jej odzyskania latach pamiętać. Wystawa będzie gościła w legionowskim ratuszu
przez dwa tygodnie. Honorowy
patronat objęli nad nią ksiądz
dziekan Lucjan Szcześniak oraz
Prezydent Miasta Legionowo
Roman Smogorzewski.

Kultura.Porusza! „Narodziny sztuki” - spektakl Teatru Trzynastka
występują Adam Aksamit i Mateusz Widlarz
Ten pierwszy jest również reżyserem, z doświadczeniem zbieranym na deskach warszawskich teatrów, ten drugi, świeżo upieczony aktor, nie mniej utalentowany. Postanowili razem pokazać
to, czego widz może nigdy nie zobaczyć: pracę nad scenariuszem.

LEGIONOWO Park Zdrowia, 11.08 godz. 19.00
Potańcówka w Parku Zdrowia

OLSZEWNICA STARA ul. Mała, 11.08 godz. 18.00
Otwarcie Wiejskiego Domu Kultury

OLSZEWNICA STARA sala widowiskowa, 11.08 godz. 16.00
Święto Wojska Polskiego, 98. Rocznica Bitwy Warszawskiej

LEGIONOWO Kościół Świętego Ducha, 12.08 godz. 16.00

XIV Legionowski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej
Wystąpią Thomas Cornelius - organy /Niemcy/ i Magdalena
Cornelius - alt

JABŁONNA kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski,
12.08 godz. 12.00

IV Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej Powiatu
Legionowskiego

SEROCK rynek, 12.08 godz. 9.00 - 14.00

Kiermasz Rzeczy Używanych

SEROCK biblioteka ul. Kościuszki 15, 14.08 godz. 18.00

Wakacje z planszówkami

BIAŁOBRZEGI, NIEPORĘT, WÓLKA RADZYMIŃSKA
14.08 godz. 12.15

98. Rocznica Bitwy Warszawskiej, obchody w gminie Nieporęt

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 14.08 godz. 12.00

Kino letnie dla dzieci - „Coco”

CHOTOMÓW łąka przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP,
15.08 godz. 13.15

Święto Chotomowa

STANISŁAWÓW kościół NMP Wspomożycielki Wiernych,
15.08 godz. 13.00

IV Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej Powiatu
Legionowskiego

STANISŁAWÓW kościół NMP Wspomożycielki Wiernych,
15.08 godz. 12.00

98. Rocznica Bitwy Warszawskiej, obchody w gminie Nieporęt
Waldek Siwczyński

Dla mnie to był wyraźny cud.
Kiedy został kapelanem służby zdrowia na Żoliborzu i kiedy hutnicy z Huty Warszawa
przyszli prosić, aby tam odprawił mszę świętą, zgodził
się na to i wtedy wszystko
poszło już jak po nitce do
kłębka. Dorastał do świętości
w bardzo szybkim tempie. Dla
mnie to było coś niezwykłego,
działanie bożej łaski i Ducha
Świętego. Właśnie tak to wtedy oceniałem.
Kiedy widzieliście się po raz
ostatni?
Najbardziej pamiętam poniedziałek przed jego porwaniem, kiedy spotkałem
go na dziedzińcu warszawskiej kurii metropolitalnej.
Na pytanie „Jak żyjesz?”
odpowiedział: „Niosę tekst

LEGIONOWO pl. Piłsudskiego (start), 15.08 godz. 10.00

Patriotyczny rajd rowerowy szlakiem Bitwy Warszawskiej
1920

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusz, 16.08, godz. 12.00

Kino letnie dla dzieci - „Gru Dru i Minionki”
kazania, jakie wygłosiłem
w niedzielę, ponieważ Służba Bezpieczeństwa przynosi tu swoje wersje, już
przerobione, aby pokazać,
że jest to moja działalność
polityczna. Nie religijna,
n i e p a t r i o t yc z n a , t y l ko
przede wszystkim polityczna. Dlatego ksiądz prymas
przeczyta jedno i drugie, a
potem będzie miał prawdziwy osąd na temat tego,
jak wyglądają msze święte,
które są odprawiane w kościele św. Stanisława Kostki
w Warszawie”. Wtedy zahaczyliśmy też o przyszłość.
Powiedział, że wie o tym,
że w najbliższym czasie na
pewno zostanie zamordo-

wany. Opowiadał o jego
wszystkich zatrzymaniach
i o próbie spowodowania
wypadku, kiedy z rowu
wyskoczyli pracownicy SB
z kamieniami i materiałami łatwopalnymi, rzucając
nimi w samochód, którym
jechał i chcąc spowodować
pożar. „Teraz już wiem, jestem pewien, ksiądz prymas mnie p r ze s t r ze g a ł ,
chce mnie ratować, ale ja
nie mogę uciec. Nie mogę
zdradzić, nie mogę zostawić robotników. Dla nich
żyję i jestem przygotowany na to, co mnie czeka.
Bo i Kościół, i ojczyzna,
i świat pracy potrzebują
tej ofiary”.

