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Kampanijne nieczystości
Kilka tygodni 
przed jesiennymi 
wyborami spadł       
na Legionowo deszcz
ociekających błotem 
ulotek. Rzucając na 
oślep oskarżenia,   
ich autorzy
nie dostrzegli,           
że są warte tyle,       
co zwiędłe liście

s. 3

s. 16

Reklama
tel. 797 175 329

reklama@miejscowa.pl Było ściernisko,
jest boisko

Maria
z KOnstytucją

Uwaga na szerszenies. 6

s. 3

Rapowa Bitwa
(Warszawska)

Biedroneczko,
pokaż rogi... 

s. 7

s. 10

s. 5

PINiądze szczęścia nie dają s. 2
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– Policjanci z wydziału krymi-
nalnego Komendy Powiatowej 
Policji w Legionowie ustalili i za-
trzymali podejrzanego o przy-
właszczenie karty płatniczej oraz 
jej ośmiokrotne użycie poprzez 
włamanie się na konto pokrzyw-
dzonego. Z ustaleń policjantów 
wynika, że 61-letni mieszkaniec 
Legionowa pod koniec czerwca 
tego roku znalazł portfel, w 
którym była m.in. karta banko-
matowa. W ciągu kilku godzin 
za pomocą ustalonego kodu 
PIN z bankomatu wypłacił 500 
złotych. Następnie mężczyzna 
użył karty jeszcze siedem razy, 
płacąc za swoje zakupy w róż-

nych sklepach. Łącznie podej-
rzany dokonał osiem transakcji 
na łączną kwotę ponad 700 
złotych. Nieuczciwy znalazca 
usiłował posłużyć się nieswoją 
kartą płatniczą ponownie, ale 
bankomat „wciągnął" już kartę, 
gdyż właściciel ją zastrzegł – in-
formuje st. asp. Justyna Stopiń-
ska z legionowskiej policji.

Przy okazji chciwego 61-latka na-
mierzyła kamera zainstalowana 
przy bankomacie. Od tego mo-
mentu mężczyznę dzielił już tyl-
ko krok, aby znaleźć się w rękach 
policji. Marek S. usłyszał łącznie 
osiem zarzutów włamania do sys-

temu bankowego i kradzieży pie-
niędzy. Może mu teraz grozić kara 
nawet do 10 lat pozbawienia wol-
ności. Mężczyzna przyznał się do 
winy i dobrowolnie poddał karze.

– Legionowscy policjanci przy-
pominają, aby być bardzo 
ostrożnym, korzystając z płat-
ności elektronicznych i właści-
wie zabezpieczać karty płat-
nicze, ponieważ ich zgubienie 

bardzo szybko może zostać wy-
korzystane przez przestępców. 
Ważne jest, aby na bieżąco kon-
trolować stan konta, a w przy-
padku pojawienia się w historii 
transakcji, których nie dokona-
liśmy, natychmiast poinformo-
wać bank oraz zastrzec swoją 
kartę. Pamiętajmy również o 
odebraniu karty z bankomatu 
po zakończeniu transakcji. Ni-
gdy nie należy też razem z kartą 
płatniczą przechowywać zapi-
sanego kodu PIN – przestrzega 
st. asp. Justyna Stopińska.

Tuż przed godziną 17.00 dy-
żurny legionowskiej komendy 

otrzymał telefon z informacją, 
że przy jednym ze skrzyżo-

wań w Legionowie dzieje się 
coś niepokojącego. – Dyżurny 
natychmiast wysłał umunduro-
wany patrol, który na miejscu 
zdarzenia zastał pracowników 
pogotowia ratunkowego udzie-
lających pomocy nieprzytom-
nemu, pobitemu mężczyźnie z 
rozległymi uszkodzeniami gło-
wy. Policjanci ustalili świadków 
zdarzenia, którzy zareagowali i 
nie pozwolili, by leżący na ziemi 
człowiek był brutalnie bity przez 
napastnika, który następnie od-
dalił się z miejsca zdarzenia – 
relacjonuje rzecznik Komendy 
Powiatowej Policji w Legionowie 
kom. Jarosław Florczak.

Mundurowi natychmiast przy-
stąpili do poszukiwań. Już w 
ciągu kilka minut udało im się 

zatrzymać podejrzewanego o 
to przestępstwo 32-letniego 
Pawła K. Mężczyzna ukrywał się 
na jednej z ogólnie dostępnych 
posesji w Legionowie. Sprawca 
zdarzenia miał ponad dwa pro-
mile alkoholu w wydychanym 
powietrzu i trafił do aresztu 
w legionowskiej komendzie. 
Policjanci z dochodzeniówki, 
współpracując z Prokuraturą 
Rejonową w Legionowie, przy-
stąpili do ustalania wszystkich 
okoliczności zdarzenia. – W 
ubiegły piątek, po wytrzeźwie-
niu, podejrzany usłyszał zarzut 
z art. 156 par. 1, pkt 2 kk, za co 
grozi do 10 lat więzienia. Sąd 
Rejonowy w Legionowie przy-
chylił się do wniosku prokura-
tora i zastosował wobec podej-
rzanego 3-miesięczny areszt. 
Śledczy wyjaśniają wszystkie 
okoliczności przestępstwa – 
podsumowuje kom. Florczak.

KG

Tydzień
na sygnale

Wyjaśniali sobie zatarg
Policjanci z Serocka zatrzy-
mali 20-letniego Piotra W., 
21-letniego Tomasza Z. oraz 
pewnego 16-latka. Cała trój-
ka jest podejrzana o pobi-
cie dwóch mężczyzn. Teraz 
wszyscy odpowiedzą za swo-
je czyny przed sądem.

Do zdarzenia doszło tydzień 
temu w Serocku. – Jak ustalili 
policjanci, dwóch mężczyzn 
udało się do domu Piotra W., 
aby jak zeznali pokrzywdze-
ni, wyjaśnić sobie zatarg. 
Wszystko wskazuje na to, 
że na miejscu przebywa-
jący w domu Piotr W., To-
masz Z. oraz 16-latek po-
bili pokrzywdzonych. Ofiary 
zdołały jednak uciec. Kiedy 
pokrzywdzeni uciekali, dro-
gę zajechał im samochód, z 
którego wysiedli napastnicy 
i ponownie zaczęli bić ofiary. 
Wyposażeni byli w siekierę 
i pałki gumowe. W wyniku 
odniesionych obrażeń ofiary 

trafiły do szpitala. Obrażenia 
okazały się poważne – rela-
cjonuje podkom. Emilia Ku-
ligowska z Komendy Powia-
towej Policji w Legionowie. 

Sprawą natychmiast zaję-
li się policjanci z Serocka. 
Funkcjonariusze zatrzymali 
podejrzanych o pobicie Piotra 
W., Tomasza Z. oraz 16-lat-
ka. Jak informuje podkom. 
Kuligowska, na podstawie 
zgromadzonego materiału 
obaj mężczyźni usłyszeli za-
rzuty pobicia i przyznali się do 
zarzucanego czynu. Za po-
pełnione przestępstwo grozi 
im kara do 3 lat pozbawie-
nia. Prokurator zastosował 
wobec podejrzanych środek 
zapobiegawczy w postaci 
policyjnego dozoru. 16-latek 
podejrzany o to przestępstwo 
stanie przed Sądem Rodzin-
nym i Nieletnich.

KG

Pobił i posiedzi

W drugą środę sierpnia legionowscy policjanci dostali 
informację o brutalnym pobiciu. Pod wskazanym adresem 
zastali leżącego w krzakach nieprzytomnego mężczyznę. 
Sprawca tego zdarzenia, 32-letni Paweł K., został 
zatrzymany. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Kradzież,
której nie było
Nietypowa sprawa trafiła się ostatnio do rozwiązania 
legionowskim policjantom. Starszy mężczyzna zgłosił 
kradzież pudełka z pieniędzmi i biżuterią. Podejrzewał 
o ten czyn swoją znajomą. Jak się jednak okazało,                           
ta nie była niczemu winna.

Pod koniec lipca do legio-
nowskiej komendy przyszedł 
zmartwiony senior, który złożył 
zawiadomienie o przestępstwie. 
– Mężczyzna zgłosił kradzież 
swojego dowodu osobistego, 
dokumentów od samochodu 
i karty bankomatowej oraz 
pudełka z biżuterią i gotówką, 
w kwocie 20 tys. zł. Z zeznań 
wynikało, że zgłaszający podej-
rzewa o kradzież swoją bardzo 
blisko znajomą, z którą ostat-
nio pogorszyły mu się relacje i 
nic nie wskazywało na to, aby 
mogły się poprawić. Zgłasza-
jący widział swoją znajomą na 

potańcówce w Parku Zdrowia 
w Legionowie i nie był proszony 
o dotrzymanie jej towarzystwa 
– relacjonuje rzecznik legio-
nowskiej policji kom. Jarosław 
Florczak. 

Policjanci z należytą powagą 
podeszli do zgłoszenia i przy-
stąpili do działania. Kryminalni 
bardzo szybko ustalili, gdzie 
mieszka bliska znajoma zgła-
szającego i złożyli kobiecie nie-
zapowiedzianą wizytę. Jak się 
okazało, znajoma mężczyzny 
ma pudełko, którego kradzież 
zgłosił. – Kobieta oświadczyła 

policjantom, że dostała je od 
niego na przechowanie, bo-
wiem ten coraz częściej gasił 
swoje pragnienie nie tylko wo-
dą, lecz również alkoholem i w 
obawie, iż w chwili roztargnie-
nia może sięgnąć do oszczęd-
ności, oddał swój majątek na 
przechowanie właśnie jej. Nic 
nie mówił o zwrocie swojej 
własności. Pani dobrowolnie 
wydała kryminalnym pu-
dełko i zaznaczyła, że nie 
wie, co jest w środku, po-
nieważ tam nie zaglądała. 

Zajrzeć musieli kryminalni, 
którzy wewnątrz nie znaleźli 
złotówek, ale za to biżuterię i 
ponad... 34 tys. dolarów ame-
rykańskich i przeszło 4,5 tys. 
euro – informuje kom. Florczak. 
Śledczy udowodnili, że do żad-
nej kradzieży nie doszło, mimo, 
że zgłaszający był o tym przeko-
nany. Policjanci ustalili również, 
że dokumenty, których kradzież 
zgłoszono, były zabezpieczone 
przez najbliższą rodzinę senio-
ra. Postępowanie umorzono. 
                                                          KG

PINiądze szczęście nie dają
Legionowscy kryminalni zatrzymali mężczyznę, który 
przywłaszczył sobie znaleziony portfel, a wraz z nim kartę 
płatniczą. Wszystko wskazuje na to, że 61-letni Marek S. 
przy jej użyciu dokonał wielokrotnego włamania na konto. 
Zatrzymanemu może grozić nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Weszła pod koła
W środę (15 sierpnia) 
o godzinie 19.00 na 
przejściu dla pieszych przy 
przystanku kolejowym 
Legionowo Piaski około 
30-letnia kobieta została 
potrącona przez pociąg 
Szybkiej Kolei Miejskiej 
linii S3. Poszkodowana w 
stanie ciężkim trafiła do 
szpitala.

Kobieta weszła pod koła pociągu 
w momencie, gdy ten wjeżdżał 
na peron na legionowskich Pia-
skach. Maszynista nie miał już 

żadnych szans na wyhamowa-
nie. 30-latka została potrącona 
i wciągnięta pod pojazd. Na 
miejsce natychmiast wezwano 
straż pożarną oraz policję i ra-
townictwo medyczne. Po chwili 
strażacy przystąpili do wydo-
stania poszkodowanej spod 
kół pociągu. Kobietę ułożono 
na desce ortopedycznej, za-
bezpieczono jej głowę oraz 
kręgosłup. Następnie ranna 
została przekazana zespoło-
wi ratownictwa medycznego, 
a lekarz zadecydował o pilnym 
transporcie do szpitala. 

Policjanci z legionowskiej dro-
gówki oraz prewencji rozpo-
częli przesłuchiwanie świad-
ków zdarzenia. Maszynista 
został przebadany alkomatem. 
Był trzeźwy. Tego samego nie 
można było niestety powie-
dzieć o poszkodowanej ko-
biecie. Z informacji, do jakich 
dotarła nasza redakcja, wyni-
kało bowiem, że była ona pod 
wpływem alkoholu. 
 
Przejazd w ul. Piaskowej został 
zamknięty do czasu przepro-
wadzenia czynności dochodze-

niowo-śledczych. Pomoc służ-
bom w zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia zapewnił również 
żołnierz 6. Mazowieckiej Bry-
gady Wojsk Obrony Terytorial-
nej, który wracał z defilady w 
Warszawie. Z kolei straż miej-
ska pomogła kierowcy auto-
busu linii 731 wycofać pojazd, 
który ugrzązł na opuszczonych 
zaporach kolejowych i nie miał 
jak wyjechać na objazd. Oko-
liczności zdarzenia wyjaśni 
śledztwo prowadzone przez 
legionowską policję.

MK/zig
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Serdecznie zapraszamy na dyżur radnego
w dniu 27 sierpnia 2018 r. 

Urząd Miasta, pokój 4.02, III piętro

Marta Bogucka-Frańczak 
w godzinach od 15:00 do 16:30

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

Serdecznie zapraszamy na dyżur radnego
w dniu 3 września 2018 r. 

Urząd Miasta, pokój 4.02, III piętro

Adam Aksamit 
w godzinach od 15:00 do 16:30

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

Kampania nienawiści ruszyła
Wraz z momentem ogłoszenia terminu wyborów 
samorządowych uaktywnili się samozwańczy 
internetowi (i nie tylko) „obrońcy praworządności”. 
Ponieważ brakuje im merytorycznych argumentów, 
swoich pełnych jadu i nienawiści świstków nie podpisują 
imieniem i nazwiskiem. Za to chętnie udostępniają 
treści w mediach społecznościowych, gdzie czują się 
anonimowi i przede wszystkim bezkarni. Postanowiliśmy 
zweryfikować zawartość kolejnych „dzieł”, którymi 
ostatnio zarzucili Legionowo.

Na słupach ogłoszeniowych 
pojawiły się anonimowe pla-
katy, stawiające prezydenta 
Legionowa obok prezyden-
tów Warszawy i Gdańska, z 
hasłem, że „muszą odejść”. 
Oczywiście bez jakichkol-
wiek merytorycznych powo-
dów, dlaczego. W skrzynkach 
pocztowych na legionowskich 
osiedlach pojawiła się także 
anonimowa ulotka sugerują-
ca, że prezydent Legionowa 
ma drugą, oczywiście godną 
potępienia twarz. Ulotka jest 
anonimowa, bo zawiera zbiór 
największych bezpodstaw-
nych zarzutów wysuwanych 
od lat przez nieprzychylnych 

prezydentowi dziennikarzy i 
działaczy lokalnych. Jej autor 
lub autorzy wolą pozostać in-
cognito w obawie przed kon-
sekwencjami prawnymi swo-
ich wymysłów.

Wciąż te same kłamstwa

Owe wymysły to między innymi 
ciągle powtarzane kłamstwa o 
rzekomym prowadzeniu przez 
prezydenta działalności gospo-
darczej lub całkowicie niepraw-
dziwa informacja o rzekomej 
eksmisji matki z dzieckiem z 
lokalu kupionego na licytacji ko-
morniczej. Nota bene, „jedynie 
słuszny” kandydat na prezy-

denta z Prawa i Sprawiedliwości 
także kupował nieruchomości 
na licytacjach komorniczych. Co 
więcej, takie lokale może nabyć 
każdy, gdyż zawiadomienia o 
licytacjach są ogłaszane w me-
diach, na tablicy w sądzie i w in-
ternecie. To, że stawia się jedna 
osoba, oznacza tylko tyle, że in-
nych zainteresowanych nie było, 
gdyż termin licytacji i informacja 
o nieruchomości przeznaczonej 
do kupienia są ogólnodostępne.
Wrogowie prezydenta nie mogą 
pojąć również tak prostej rze-
czy, jaką jest współwłasność 
małżeńska. Małżonka prezy-
denta nigdy nie podała wysoko-
ści swych dochodów, które skła-
dają się na posiadane oszczęd-
ności i gromadzony przez lata 
majątek wspólny. Może ciężko 
zrozumieć, że kobieta też może 
zarabiać. I to duże pieniądze. 

Umowy jak najbardziej 
jawne

Nie wiadomo, skąd autorzy ulotki 
wzięli informację, że prezydent 
nie chce opublikować wykazu 

zawartych przez ratusz umów. 
Takie wykazy są dostępne w 
BIP od 2017 roku, wcześniej 
wszystkie wykazy wielokrotnie 
udostępniane były na wniosek 
osób zainteresowanych. Su-
gerowanie, że ma to związek 
z jakimiś powiązaniami bizne-
sowymi, jest typowym biciem 
politycznej piany. Takie same 
zarzuty można postawić ty-
siącom samorządowców, gdyż 
umowy w wielu gminach nadal 
nie są dostępne w publicznych 
rejestrach.

To radni decydują

Sugerowanie, że Rada Miasta 
Legionowo nie ma wiedzy o 
nieruchomościach albo że 
prezydent „wyprowadził” 
majątek z miejskiej spółki, 
jest nie tylko kłamstwem, 
ale także policzkiem w stro-
nę radnych, którzy są wła-
dzą uchwałodawczą i to oni 
podejmują wiążące decyzje 
co do majątku gminnego. 
Tak samo, jak ustanawia-
ją plan zagospodarowania 

miasta. Powtarzanie ciągle 
tej samej bajki o zaniżonej 
wartości działki przy ul. Par-
kowej też staje się już nudne. 
Wielokrotnie władze miasta 
informowały o wycenie tej 
konkretnej nieruchomości, 
jej przeznaczeniu oraz o war-
tości działek zlokalizowanych 
w tym rejonie. 

Dali do pieca

W ciągu dwóch lat wymienio-
no blisko 1/5 wszystkich pie-
ców na terenie miasta. Jest to 
o wiele więcej od okolicznych 
gmin, które w kwestii popra-
wienia jakości powietrza al-
bo nic nie robią, albo dopiero 
zaczynają podejmować jakie-
kolwiek działania. Pisanie, że 
legionowski program przy-
nosi „mizerne” efekty jest 
propagandową bzdurą, gdyż 
ogólnodostępne wyniki po-
miarów pokazują, że powie-
trze w mieście się poprawia.

Pozostałe zarzuty pomi-
niemy milczeniem, gdyż są 
zbyt absurdalne, żeby się do 
nich w ogóle odnosić. Sądząc 
zresztą po losie ulotek, wa-
lających się teraz na koryta-
rzach spółdzielczych bloków 
i w śmietnikach, osiągnęły 
one cel przeciwny do zamie-
rzonego. Nikt też oficjalnie – 
zapewne z obawy o sądowy 
pozew – nie przyznał się do 
ich autorstwa. A szkoda, bo 
teraz ten bałagan powinien 
posprzątać. 

IgZ

Promocja na dobry nastrój
Wakacje, wakacjami, a obradować trzeba. Dlatego swą 
45 sesję legionowscy radni odbyli, ignorując lipcowe 
słońce. Temperatura, choć jeszcze nie samej dyskusji, już 
na początku zrobiła jednak swoje...

– Prezydium było w garniturach, 
ale zdjęliśmy, żeby państwu nie 
było przykro – zakomunikował 
na wstępie przewodniczący Ja-
nusz Klejment. Szybko okazało 
się to mało realne, bo na start 
obrad zdążyła tylko garstka po-
siadaczy mandatów. Tego szef 
rady zignorować nie mógł. I 
zagroził. – Jeśli nie będzie kwo-
rum, przeniesiemy sesję na 
18.00 dzisiaj wieczorem. Wątłe 
głosy protestu Janusz Klejment 
spacyfikował w iście sejmowym 
stylu. Z tą różnicą, że mniej niż 
na Wiejskiej serio. – Jak 18.00 
nie pasuje, będzie 22.00.  

Na szczęście skończyło się na 
groźbach. Chwilę później radni 
ruszyli z kopyta, szybko docie-
rając do sprawozdania z pracy 
prezydenta między sesjami. 
I tak jak pewna partia swego 
czasu widziała Polskę w ruinie, 
legionowianie obserwują jej 
przeciwieństwo. Lista zwiasto-
wanych oraz trwających inwe-
stycji była długa i treściwa. A 
oto jej fragment. – Wprowa-
dzono wykonawcę na roboty 
budowlane w zakresie mon-
tażu trzech wiat rowerowych 

na terenie osiedla Batory. Ak-
tualnie na terenie miasta pro-
wadzimy budowy 12 odcinków 
ścieżek rowerowych o łącznej 
długości 6,5 km, moderniza-
cję Alei Róż, ulicy Orzechowej 
i chodnika w ulicy Strużań-
skiej, Cały czas trwa budowa 
ulic Długiej i Obrońców Lwowa, 
dwóch pochylni na stacji PKP 
Legionowo Przystanek, ulicy 
Prymasowskiej, trwa także 
remont i przebudowa boiska 
sportowego wraz z budową 
ciągów komunikacyjnych, ma-
łej architektury, oświetlenia, 
zagospodarowanie terenu na 
osiedlu Sobieskiego – wyliczał 
Marek Pawlak, zastępca prezy-
denta Legionowa. 
Inwestycje takie jak tu wspo-
mniane, roboczo nazywa się 
twardymi. Ratusz nie stroni też 
jednak od tych miękkich, natury 
towarzysko-rozrywkowej. Jed-
na z plenerowych imprez zy-
skała z czasem w grodzie status 
niemal kultowy. – Zorganizowa-
no pięć potańcówek miejskich, 
z których jedna zakończyła się 
chyba interwencją straży miej-
skiej. Można więc powiedzieć, 
że się udała – puszczając do 

radnych symboliczne oko, oce-
nił Marek Pawlak.

Krótko po tym, jak zastępca 
prezydenta skończył długą wy-
liczankę, znów musiał zatrudnić 
mikrofon. Tym razem odpowia-
dając na pytanie, czemu po-
trzebne są dodatkowe środki na 
miejską promocję. Wtedy wy-
szło na jaw, że Legionowo chcą 
rozsławiać sami mieszkańcy. 

– Do urzędu wpływają liczne 
prośby, głównie od przedsta-
wicieli organizacji społecznych, 
pozarządowych, senioralnych 
i placówek oświatowych, do-
tyczące właśnie przekazania 
bardzo dużej liczby gadżetów. 
Szczególnie prężnie działają 
legionowscy seniorzy, którzy 
biorą udział w wielu wyjazdach 
i czując dumę z tego, że są 
mieszkańcami naszego miasta, 
chcieliby to zaakcentować, prze-
kazując np. lokalne upominki – 
wyjaśnił Marek Pawlak. Są one 
też wykorzystywane m.in. jako 
nagrody w konkursach organi-
zowanych przez miejskie pla-
cówki oświatowe. Nagrodą za 
to wyjaśnienie była wędrówka w 
górę niemal wszystkich manda-
tów. Ku chwale ojczyzny, oczy-
wiście. Tej małej. 

Waldek Siwczyński
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Od 2005 roku legionowianie 
obserwują, jak systematycznie 
rośnie w mieście infrastruktura 
dla rowerzystów. Początkowe 
10 km ścieżek przestało nam 
wystarczać i wzdłuż chodników 
pojawiają się kolejne ułatwie-
nia dla miłośników rowerów. 
Zmienia się nasz tryb życia, 
coraz częściej uprawiamy 
sport, by zachować zdrowie i 
sprawność fizyczną.

Inwestycja mająca na celu po-
wstanie dodatkowych 10 km 
ścieżek to efekt współpracy 
ośmiu podwarszawskich gmin, 
które zdecydowały się na bu-
dowę ścieżek rowerowych. – 
Wspólna budowa przez osiem 
gmin to trudny, ale bardzo 
korzystny projekt, ponieważ 
80 procent dofinansowania 
uzyskaliśmy z Unii Europej-
skiej. Myślę, że niektórymi z 

fragmentów mieszkańcy będą 
mogli się poruszać już za kilka 
dni, kilka tygodni – mówi pre-
zydent Roman Smogorzewski. 
Legionowianie ucieszą się też 
z projektu połączenia legio-
nowskiego osiedla Bukowiec z 
Józefowem, trasą wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 632. Legio-
nowo współpracuje z gminami 
Jabłonna i Nieporęt. To kolejne 
6 km, które zapewnią bezpie-
czeństwo wszystkim użytkow-
nikom tej ruchliwej drogi.

Ze względów logistycznych – 
prace są prowadzone w różnych 
rejonach Legionowa, inwesty-
cję podzielono na pięć zadań. 
Pierwsze to budowa ścieżek ro-
werowych w północno - zachod-
niej części Legionowa. Obejmu-
je ono ścieżkę 1,7 km w ulicach 
Złotej, Al. Legionów i Suwalnej, 
0,15 km przy ulicy Kolejowej 
oraz 0,5 km wzdłuż al. Róż - ul. 
Orzechowej, gdzie prócz ścieżki 
rowerowej wykonawca zajmu-
je się też jezdnią i chodnikiem. 
Firma, która wygrała przetarg, 
to Jan Kaczmarczyki DROGI I 
MOSTY z Pułtuska. Koszt bu-
dowy wyniesie 2 730 128,59 zł.

Zadaniem drugim, jak infor-
muje ratusz, zajmuje się firma 
Janusz Mróz ROBOTY ZIEMNE 

– BUDOWLANE z Legionowa. 
– Budowa ścieżek rowerowych 
w zachodniej części Legiono-
wa pochłonie 1 536 554,73 
zł. Obejmuje budowę ścieżki 
rowerowej w ul. Jagiellońskiej, 
na odcinku od stacji PKP do 
istniejącej drogi dla rowerów 
w rejonie ul. Barskiej, około 
0,5 km oraz budowę dwóch 
odcinków ścieżki rowerowej 
i chodnika w ul. Parkowej, na 
odcinku od ul. Jagiellońskiej 
do kładki nad koleją i od ul. Ja-
na III Sobieskiego do granicy 
miasta, czyli odcinek mierzący 
kolejne 1,4 km – mówi rzecz-
nik ratusza Tamara Boryczka. 
– Ten sam wykonawca zajmie 
się zadaniem trzecim, czyli bu-
dową ścieżek rowerowych we 
wschodniej części Legionowa. 
Koszt budowy to 1 316 988,99 
zł. 1,05 km ścieżki rowerowej 
przebiegać będzie wzdłuż ul. 
Piaskowej, na odcinku od dro-
gi krajowej nr 61 do przejazdu 
kolejowego, a 0,5 km pomiędzy 
Zespołem Szkolno - Przedszkol-
nym nr 4 a stacją Legionowo 
Piaski – dodaje rzeczniczka, 
wspominając też o budowie w 
południowo - wschodniej części 
Legionowa. Tu koszty wyniosą 
1 960 630,53 zł. – Już niedługo 
powstaną chodnik i ścieżka w 
ul. Strużańskiej (1,05 km), w 

ul. Polnej (0,25 km) oraz w ul. 
Szwajcarskiej (0,1 km). Na ko-
lejne zadanie jeszcze czekamy. 
Trwają procedury przetargowe 
mające wyłonić firmę, która 
zajmie się południową częścią 
Legionowa. To dodatkowe 1,8 
km drogi dla rowerzystów.

Wspomnieć należy również o 
trwającej budowie pochylni 
przy stacji Legionowo Przysta-
nek. Obok rodziców z wózkami 
ucieszą się z tego rowerzyści, 
którzy korzystają z tego przej-
ścia, by przekroczyć tory i udać 
się do centrum miasta.

Legionowo się zmienia i staje 
się coraz bardziej przyjazne 
dla cyklistów. Oprócz ścieżek 
można skorzystać ze stacji 
rowerowych oraz zestawu na-
rzędzi. To dobra zmiana, która 
spowoduje, że mieszkańcy 
częściej zostawią samochody 
w domu, a na zakupy i do parku 
pojadą rowerem. – Jechałam 
rowerem z synem. W pewnym 

momencie coś mi się obluzo-
wało, zaczęło stukać, pukać. 
Na szczęście było to koło Areny. 
Syn usiadł na ławce przy stoliku 
i zjadł przekąskę, a ja w tym 
czasie w stacji rowerowej do-
kręciłam śruby i pojechaliśmy 
dalej. Gdyby nie ta stacja, to 
nasza wycieczka skończyłaby 
się w tym miejscu i synek by 
nie zobaczył jeziora, nad które 
jechaliśmy – mówi pani Ania. 

Plusem Legionowa jest też to, 
że jeśli ktoś nie posiada wła-
snego roweru, może skorzy-
stać z dwóch wypożyczalni. 
Jedna z nich znajduje się w 
Arenie Legionowo przy ulicy 
Chrobrego, a druga w Centrum 
Komunikacyjnym przy ulicy 
Kościuszki. Można wypoży-
czyć tam rower, kask, kami-
zelki oraz przyczepki rowero-
we dla dzieci. Potrzebny jest 
tylko dokument ze zdjęciem i 
chęci… Szerokiej drogi!

AnKa

Akcja. Piłeś - nie jedź. BEZPIECZNA PODRÓŻ.

Wydział Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legionowo wraz z Fundacją Emanio 
Arcus zaprasza w dniu 1 września na piknik profilaktyczno – edukacyjny „PIŁEŚ – NIE JEDŹ – BEZPIECZNA 
PODRÓŻ”. Impreza odbędzie się przed ratuszem, godz. 10:00-16:00.

Zadanie pod tytułem „Piłeś – Nie Jedź” ma na celu przede wszystkim propagować bezpieczeństwo na dro-
gach,  wskazywać na skutki i konsekwencję jazdy po spożyciu alkoholu oraz co bardzo ważne uczyć odpo-
wiedzialności. Naszym zadaniem jest w jak najprostszy sposób wskazać jak reaguje na drodze kierowca 
trzeźwy oraz ten po spożyciu alkoholu. Jak możemy się domyślać różnice są ogromne, niestety są one nie-
zauważalne dla osoby będącej po spożyciu alkoholu. Według oceny takiej osoby wszystko jest pod kontrolą 
i przekonana jest, że potrafi prowadzić pojazd w sposób bezkolizyjny. Niestety tego typu zachowania czę-
sto kończą się tragedią nie tylko dla kierowców ale też współuczestników. Trzeba tu nadmienić, że osoba 
będąca współuczestnikiem, współpasażerem jest tak samo odpowiedzialna jak kierowca  za zdarzenie
 na drodze. Bowiem współpasażer może mieć wpływ na decyzje kierowcy.
 
W tym celu chcemy za pomocą różnego rodzaju urządzeń i symulatorów dokonać prezentacji różnych zda-
rzeń jakie mogą mieć miejsce  na drodze. Będą to symulatory zderzeń, zderzenia, zderzenia czołowego, 
dachowania narkogogle oraz alkogogle.  Aby móc zaprezentować jak najszerszemu gronu proponujemy 
organizację tych pokazów przed Urzędem Miasta 1 września br. w formie miasteczka plenerowego. 
 
Wrzesień jest miesiącem kiedy po wakacjach wracamy wypoczęci pełni sił do pracy i do szkoły, warto więc 
przygotować dawkę informacji, wiedzy i rozpocząć edukację od bezpiecznego poruszania się po drogach.  
 
Z badań wynika, że niestety bardzo duży procent Polaków sięga po alkohol, jest to prawie 80%. Ile z tych 
osób wsiądzie do auta po jego spożyciu tego tak naprawdę nie wiemy. Według statystyk policyjnych widać 
zmianę liczb pijanych kierowców, jednak w zależności od regionu Polski jest to problem bardzo duży. Do 
tej pory wypadek i pijany kierowca to ok. 9% wszystkich wypadków na drogach. Dlatego w dalszym ciągu 
tak ważna jest profilaktyka, edukacja i uświadamianie  kiedy picie staje się ryzykowne, jakie są granice tego 
ryzyka. Zdarza się, że kierowca nie jest świadomy, że podczas badania alkomatem w czasie kontroli dro-
gowej wynik może być dodatni, wówczas może stać się sprawcą wykroczenia bądź sprawcą przestępstwa
 i niestety na wszystko jest już za późno.
Aby unikać takich sytuacji  zorganizowany pokaz poprzez symulatory da możliwość poczuć na sobie siłę, 
jaka działa przy zderzeniu z niewielką prędkością albo dlaczego zapinanie pasów jest pierwszą i bardzo 
ważną czynnością po wejściu do auta. Każdy będzie mógł skorzystać z pokazu i odczuć na własnej skórze 
siłę zderzeń podczas wypadku oraz  wpływ alkoholu na prowadzenie pojazdem mechanicznym. Na takie 
doświadczenia będziemy zachęcać wszystkich uczestników bez względu na to czy jest się kierowcą czy nie, 
bowiem pasażer może ulec podobnym obrażeniom co kierowca i jest na równi odpowiedzialny
z kierowcą. 
Udział w pokazach pozwoli uświadomić, że alkohol z kierowcą nie idzie w parze, że odpowiedzialność jest 
zbyt duża, aby móc sobie pozwolić na takie zachowania.
Życie jest tylko jedno i warto o nie zadbać nie narażając się na bycie niepełnosprawnym z wyrokiem w kartotece.
To będzie nasze przesłanie w propagowaniu bezpieczeństwa na drodze.

Ewa Milner – Kochańska
 Naczelnik Wydziału Zdrowia Publicznego

i Spraw społecznych

– Gdzie się nie rozejrzeć, to remonty dróg. Rozkopali 
całe miasto! – narzeka jeden ze starszych mieszkańców 
Legionowa. Powodem jego irytacji są prace budowlane 
prowadzone w kilku częściach miasta, gdzie powstaje 
sieć dróg rowerowych. Inni, nieco młodsi, się cieszą: – To 
fantastyczny pomysł. Łatwiej będzie dostać się na zakupy 
i do lekarza rowerem. No i bezpieczniej dla dzieci – 
dodaje mieszkanka Alei Legionów.

Rozkopane miasto
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– Podczas lipcowej sesji rady po-
wiatu został przyjęty Program 
Aktywizacji Osób Starszych, 
który jest odpowiedzią na czyn-
niki demograficzne. Coraz wię-
cej mieszkańców, nie tylko po-
wiatu legionowskiego, ale i całej 
Polski, to ludzie w wieku powy-
żej 60 lat. Chcemy, żeby oferta 
społeczna dla nich była jak naj-
lepsza i aby powiat legionowski 
aktywnie się w to angażował 
– powiedział wicestarosta Jerzy 
Zaborowski. Prace nad progra-
mem trwały około czterech lat. 
W jego powstanie zaangażował 
się cały zarząd powiatu, radni, 
no i przede wszystkim organi-
zacje senioralne działające na 

terenie  powiatu. – Jest to duże 
osiągnięcie, bo program ten bę-
dzie miał na celu wsparcie wielu 
inicjatyw organizacji pozarządo-
wych działających w zakresie 
polityki senioralnej na  terenie 
powiatu legionowskiego. Bę-
dzie to wsparcie polegające na 
pomocy najbardziej aktywnym 
seniorom w realizacji ich planów 
– powiedział Roman Biskupski, 
prezes Stowarzyszenia Pomocy 
Potrzebującym „Nadzieja”.
 
Aktywizacja seniorów ma od-
bywać się w czterech podsta-
wowych dziedzinach. – Chce-
my rozwijać ofertę społeczną 
w zakresie promocji zdrowia, 
aktywności fizycznej, zaanga-
żowania w aktywność publiczną 
oraz poprawę bezpieczeństwa 
osób starszych w powiecie legio-
nowskim – dodał wicestarosta 
Zaborowski. Program aktywiza-
cji osób starszych ma być wstę-
pem do stworzenia szczegóło-
wej polityki senioralnej powiatu 
legionowskiego.

Elph

Wodociągi legionowskie odpo-
wiadają za bardzo ważną sferę 
w funkcjonowaniu miasta, tj. 
zaopatrzenie w wodę i odbiera-
nie ścieków. W ostatnich latach 
dokonały one skoku cywiliza-
cyjnego. Poprzedni rok był re-
kordowy dla PWK „Legionowo” 
– przekroczona została granica 
100 mln zł kapitału zakładowe-
go, a obroty spółki wyniosły po-
nad 32 mln zł. Wyprodukowała 
ona w tym czasie 1 952 781 m³ 
wody i odebrała 2 368 448 m³ 
ścieków. Takie wyniki stawiają 
firmę w gronie liczących się gra-
czy na tym rynku. 

Nie byłoby tak spektakularnych 
sukcesów bez odpowiedzialne-
go zarządzania przedsiębior-
stwem. Potwierdza to zasadę 
znaną wszystkim od lat, ale nie 
zawsze stosowaną: jedynie fa-
chowość i długoletnie doświad-
czenie gwarantują sukces. 

Mało osób wie, że zdroje na 
Lotnisku Okęcie powstały na 
bazie dobrych doświadczeń 
z publicznymi źródłami wody 
pitnej właśnie w Legionowie. To 
rekomendacja PWK „Legiono-
wo” sprawiła, że dziś podróżni 
mają wybór: mogą skorzystać 
z dostępnych zdrojów i pić za 
darmo lub za nieprzyzwoicie 
wysoką cenę zakupić wodę w 
dostępnych sklepikach i restau-
racjach. To legionowskie wodo-

ciągi są pionierem, jeśli chodzi o 
źródła wody pitnej w szkołach. 
Dziś uczniowie wszystkich miej-
skich szkół nie muszą kupować 
napojów butelkowanych, czę-
sto niezdrowych, by zaspokoić 
pragnienie. PWK od lat zachę-
ca do picia legionowskiej wody 
bezpośrednio z kranu. Scep-
tykom należy przekazać, że 
spółka utrzymuje jakość wody 
w reżimie narzuconym przez 
Państwowy Zakład Higieny i 
Unię Europejską. 

Mieszkańcy widzą, jaką prze-
mianę przeszły stacje uzdat-
niania wody, będące wcześniej 
mało sprawnymi hydrofornia-
mi. W ciągu ostatniej dekady 
zwodociągowano i skanalizo-
wano ponad 45 proc. miasta, 
co sprawia, że obecnie około 95 
proc. mieszkańców Legionowa 
ma dostęp do miejskiego wodo-
ciągu i kanalizacji. Spółka w peł-
ni wykorzystała – dzięki wiedzy, 
zaangażowaniu i doświadczeniu 
jej pracowników – wsparcie fi-
nansowe z Unii Europejskiej. – 
W ramach przeprowadzonych 
inwestycji zmodernizowaliśmy 
wszystkie stacje uzdatniania 
wody i połączyliśmy je w je-
den system, co oznacza pełne 
zabezpieczenie techniczne na 
wypadek sytuacji kryzysowej. 
Kilka lat temu wprowadziliśmy 
system zdalnych odczytów 
wodomierzy, który znacznie 

ułatwia nam pracę, pozwala 
na bieżąco monitorować zu-
życie wody i analizować straty, 
oszczędzić czas oraz koszty, a 
mieszkańcom – uniknąć na-
szych wizyt. Ponadto stale uzu-
pełniamy brakujące fragmenty 
sieci. Cały czas działamy, inwe-
stujemy, nie możemy spocząć 
na laurach, bo zaprzepaścimy 
wszystko to, co do tej pory osią-
gnęliśmy – mówi prezes Grze-
gorz Gruczek. 

Patrząc na dotychczasową działal-
ność Przedsiębiorstwa i biorąc pod 
uwagę ambitne plany na przy-
szłość, można być spokojnym o 
stały wzrost poziomu usług. PWK 
„Legionowo” jest doskonałym 
przykładem, że umiejętne za-
rządzanie, profesjonalna kadra 
pracownicza oraz wizja rozwoju 
przynoszą ogromne korzyści mia-
stu i jego mieszkańcom.  

Watermen

Odpowiedzialne i ambitne zarządzanie

„Zaprogramowani” seniorzy
W powiecie mieszka około 
25 tys. osób w wieku 
ponad 50 lat. Wiele z nich 
korzysta z różnych form 
wsparcia i aktywizacji. Do 
tej pory nie było jednak 
spójnej lokalnej polityki 
senioralnej. Od końca lipca 
to się powinno zmienić.

Maria z KOnstytucją
Ogólnopolska akcja w obronie konstytucji dotarła też do 
Legionowa. W sobotę członkowie Koalicji Obywatelskiej 
ubrali pomnik Marii Konopnickiej w koszulkę z napisem  
„Konstytucja”. Obok poetki przyczepiono też jeden                                
z egzemplarzy ustawy zasadniczej. Kto i kiedy ją tego 
odzienia pozbawił, tego już niestety nie wiadomo...

– Bardzo się cieszymy, że do 
grona zacnych miast i miaste-
czek, gdzie została uhonorowa-
na konstytucja, dołączyło też i 
Legionowo. Chcemy przypo-
minać obecnej władzy, że jest 
ona najważniejszym aktem 
prawnym i nie mogą sobie z 
niego wybierać, co im się po-
doba, a resztę zmienić zwykłą 
ustawą – mówił Jacek Kaca, 
członek Koalicji Obywatelskiej. 
– Konstytucja jest najważniej-

szym aktem prawnym. My, jako 
przedstawiciele części lokalnej 
społeczności, uważamy, że ten 
akt powinien być szanowany – 
dodał Ryszard Brański z Koalicji 
Obywatelskiej. – Nie należy bo-
kiem, czyli zwykłymi ustawami, 
zmieniać konstytucji i ją łamać. 
Dołączyliśmy do wielu miast i 
myślę, że obywatele będą zado-
woleni. Ja jestem mieszkańcem 
tego miasta i jestem zadowolo-
ny z tego, że przystroiliśmy w 

ten sposób panią Konopnicką. 
Idzie 1 września, uczniowie bę-
dą więc wracać do szkoły i mam 
nadzieję, że w ten sposób bę-

dą się mogli uczyć konstytucji 
– przyznał Maciej Małkiewicz, 
inny z członków KO. 
 
„Koszulkową” akcję jej orga-
nizatorzy chcieli szczególnie 
zadedykować jednemu z le-
gionowian, pełniącemu w tej 
chwili bardzo ważne stanowi-
sko w rządzie. Komu? Łatwo 
zgadnąć. – Mówię to zwłaszcza 
w kontekście naszego miesz-
kańca Mariusza B., ale też i 
Joachima B. czy Zbigniewa Z. 
Mówię tak, bo mam nadzieję, 
że oni kiedyś odpowiedzą za ła-
manie konstytucji i tak właśnie 

będą wymieniani w telewizji czy 
w prasie – przyznał Jacek Kaca. 
– Przykro nam jest i ja w swoim 
imieniu mogę przeprosić za wy-

chowanka Legionowa, który w 
tym samorządzie stawiał pierw-
sze kroki. Myślę tu o Mariuszu 
B., który jest taką personą, o 
której w ogóle przykro mówić 
– dodał Ryszard Brański. 
 
Koszulki z napisem „Konsty-
tucja” wcześniej pojawiły się 
m.in. na gdańskim Neptunie, 
warszawskiej Syrence, Smoku 
Wawelskim i pomnikach Lecha 
Kaczyńskiego, Adama Mickie-
wicza, Jana Nowaka-Jeziorań-
skiego, czy Agnieszki Osieckiej. 

Elph

Kaczka na salonach

Wakacje to czas, kiedy panie wyjątkowo licznie 
szturmują salony piękności. Wiadomo, na urlopie trzeba 
jakoś wyglądać. Sądząc z relacji naszego czytelnika, u 
przedstawicielek kaczej płci pięknej bywa podobnie. 
Szkoda tylko, że to opowieść bez happy endu, bo nasza 
bohaterka do kosmetyczki jednak nie dotarła.
Według świadków sympatyczna 
kaczka wylądowała pod drzwiami 
Instytutu Zdrowia i Urody Yasu-
mi tak pewnie, jakby bywała tam 
od lat. Choć akurat tego zwe-
ryfikować nam się niestety nie 
udało – na przeszkodzie stanęło 
wszechwładne RODO. Ponieważ 
tęskniąca za pięknem ptaszyna 
długo i wytrwale dreptała pod le-
gionowską placówką, można się 
tylko domyślać, że albo dotarła 
tam zbyt wcześnie, albo (co gor-
sze) nie była umówiona. Na do-

miar złego, zamiast słów „proszę 
wejść”, pani kaczorowa usłyszała 
pisk opon radiowozu strażników 
miejskich, którzy zawiadomieni 
telefonicznie o jej wizycie, pędzili 
pod salon jak na skrzydłach. Ko-
niec końców, choć przecież nie 
zamierzała nikomu dać w dziób, 
uznali ją ponoć za drobiona non 
grata i zapuszkowaną w klatce 
wywieźli w rodzinne strony. Dzi-
ka zaś przecież kaczka nawet nie 
pisnęła – taka to była dziwaczka.

Aldo
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Śmiercionośny gluten i toksyczny 
cukier, czyli świat oczami ortorektyka
Dbasz o swoje zdrowie i wiesz, że kluczem do długiego 
życia jest odpowiednie odżywianie. Kiedy więc wchodzisz 
do sklepu, przy wyborze produktów nie kierujesz się 
ceną, a jakością. Uważnie sprawdzasz skład i eliminujesz 
wszystko, co zawiera niepożądane substancje? Patrzysz 
na bułkę – widzisz gluten, zerkasz na mleko – zauważasz 
laktozę, a z dżemu straszy wyłącznie śmiercionośny 
cukier? A może pomidory z supermarketu przyprawiają cię 
o dreszcze, bo przecież pestycydy w nich zawarte są pewną 
gwarancją raka? Jeśli na te pytania odpowiedziałeś 
twierdząco, możliwe, że cierpisz na ortoreksję.

Ortoreksja to nic innego, jak 
obsesja na punkcie zdrowego 
żywienia. I nie jest to kolej-
ny wymysł kolorowej prasy, 
tylko zaburzenie, które na 
stałe zagościło w słowniku 
psychopatologii zaburzeń 
odżywiania. Choć słowo to 
może się kojarzyć z innym, 
szerzej znanym zaburzeniem 
– anoreksją, bo owszem, w 
obu przypadkach mamy 
do czynienia z  tym samym 
punktem obsesji, to jednak 
celem ortorektyków nie jest 
bycie przesadnie szczupłym. 

Niekończące się eliminacje

Ortorektycy skupiają się nie 
na liczbie kalorii (choć czasem 
też), ale na jakości pożywienia. 
Musi być ono absolutnie zdro-
we. Nie oznacza to jedynie, że 
nie może zawierać cukru czy 
konserwantów. Osoby dotknię-
te ortoreksją muszą wiedzieć, 
skąd pożywienie pochodzi i czy 
jest ekologiczne. Często wiąże 
się to też z eliminacją szerokiej 
grupy produktów, tylko dlate-
go, że któraś z nich została 
według ostatniej mody diete-
tyki uznana za niezdrową, np. 

mięsa czy nabiału. Co więcej, 
ortoreksja skłania do myślenia 
magicznego i nadawania żyw-
ności niezwykłych cech, które 
dalekie są od faktów. Tak więc 
według ortorektyków pewne 
produkty są w stanie wyleczyć 
z nowotworu czy oczyścić orga-
nizm. Tu często nawet nie ma 
dolegliwości, ale zapobiegaw-
czo pojawiają się szamańskie 
metody: picie różnego rodzaju 
naparów, żucie oleju i tym po-
dobne zabiegi mające uchronić 
przed jakąś chorobą.

Ortoreksja dotyka zazwyczaj 
perfekcjonistów, mocno sku-
pionych na sobie, choć nie 
jest to regułą. U osób młodych 
zaburzenie może mieć źródło 
w chęci „bycia innym” i tym 
samym zaimponowania ró-
wieśnikom, a także być skut-
kiem szumu informacyjnego 
panującego obecnie w social 
mediach i trendu na szeroko 
rozumiane bycie fit czy eko. 
Często też ortoreksja bierze się 
z innej choroby, która sprawia, 
że dana osoba musi zmienić 
swój sposób odżywiania – np. 
alergii pokarmowej, cukrzycy 
lub nowotworu. 

Wyalienowani przez 
jedzenie 

Być może nie byłoby w tym nic 
złego, gdyby nie fakt, że takie 
podejście może utrudniać życie 
właściwie w każdej jego mate-
rii. Ortorektycy nie tylko mają 
ogromne poczucie winy, kiedy 
zjedzą coś, co ich zdaniem jest 
niezdrowe, ale także często 
bywa tak, że czują pogardę do 
osób, które nie stosują się do 
zasad zdrowego (w ich mnie-
maniu) odżywiania. Kiedy na 
pierwszym miejscu wartości 
ortorektyk stawia jedzenie, 
prowadzi to często do wyob-
cowania. Niewiele osób jest w 
stanie zrozumieć takie spojrze-
nie na świat, a egzystencja z 
człowiekiem, który ciągle się 
ogranicza i krytykuje innych, 
staje się nie do wytrzyma-
nia. W końcu ciężko wyjść na 
obiad z osobą, która w restau-
racji pyta, czy w burgerze jest 
wołowina pochodząca od krów 
argentyńskich wypasanych le-
wym bokiem do słońca... 

Choć wielu osobom może 
wydawać się to błahostką, na 
dłuższą metę tego typu zacho-
wania mogą nawet doprowa-
dzić do rozpadu związku. Bo 
ortorektyk rzadko jest w stanie 
żyć z osobą, która nie trzyma 
się założeń jego diety, a raczej 
ideologii. I na odwrót. 

Dbając o zdrowie,
 niszczą... zdrowie

Pomijając aspekty psycholo-
giczne i socjologiczne, warto 

zwrócić uwagę, że ortoreksja 
może prowadzić do zaburzeń 
natury czysto zdrowotnej. 
Czyli błędne koło. Dzieje się 
tak, gdyż w pewnym momen-
cie dieta ortorektyka staje się 
zbyt monotonna, bo eliminuje 
wiele grup produktów, lub po 
prostu deficytowa w pewne 
składniki mineralne czy wita-
miny niezbędne do życia. Oso-
by przekonane o szkodliwości 
produktów odzwierzęcych 
mogą chociażby nabawić się 
anemii, gdyż diety wegeta-
riańskie rzadko prowadzone 
są w sposób przemyślany. Nie-
stety, sztuczne suplementy, w 
które tak bardzo wierzy wielu 
ortorektyków, nie są w stanie 
pomóc, a nawet czasem mogą 
zaszkodzić. Spożywanie du-
żych ilości żywności o mianie 
tzw. superfood może też pro-
wadzić do zaburzeń stanu jelit. 
Jak wiadomo, nadmiar zawsze 
jest szkodliwy, nie inaczej bę-
dzie z błonnikiem, którego zbyt 
duża ilość może powodować 
wzdęcia i tym samym narazić 
ortorektyka na ostracyzm spo-
łeczny.

Ortoreksja, jak każde zabu-
rzenie, wymaga pomocy spe-
cjalisty. Warto zwrócić się nie 
tylko do psychologa, ale też do 
dietetyka, który będzie potrafił 
z takim pacjentem współpraco-
wać. Cel terapii nie jest typowy, 
bo nie polega na chęci zgubie-
nia kilogramów, a zmianie po-
dejścia do jedzenia, które u or-
torektyka jest po prostu chore. 

Katarzyna Gębal

Uwaga na szerszenie
Trudno jeszcze mówić o pladze, coś jednak jest na 
rzeczy. Do administracji osiedla Sobieskiego coraz 
częściej docierają ostatnio sygnały o krążących tam 
szerszeniach. Dzwonią głównie mieszkańcy „setek”, 
sygnalizując aktywność groźnych owadów zarówno         
w ciągu dnia, jak i po zapadnięciu zmroku.

Pracownicy SMLW takich in-
formacji nie mogli zignorować. 
– Zbadaliśmy sprawę, ale nie 
udało nam się niestety ustalić 
położenia ich gniazda. Pozna-
liśmy jednak zwyczaje tych 
owadów. Dowiedzieliśmy się 
między innymi, że szerszenie są 
aktywne przez całą dobę – mó-
wi Monika Osińska-Gołaś, kie-
rownik adm. os. Sobieskiego. 
Jak łatwo zgadnąć, ich „naloty” 
na bujną osiedlową zieleń nie 
są przypadkowe. Korzystając 
z obecności licznych smakoły-
ków, po prostu się tam stołują. 
– W dzień mogą pojawiać się 
przy młodych pędach wierzb, 
z których spijają soki. Mają na 
tyle silne szczęki, że są w stanie 
rozerwać wierzchnią powłokę 
drzewa i się do nich dobrać. 
Interesują się też lilakami, czyli 
popularnymi bzami. W nocy ich 
aktywność również jest zacho-
wana, z tego względu, że larwy 
szerszeni są mięsożerne, więc 
dorosłe osobniki łowią wtedy 
dla nich pożywienie.   

Kłopot w tym, że przyciąga je 
wtedy światło. Mając przed 
sobą otwarte okno, mogą zło-
żyć komuś wizytę. Chociaż nie 
musi to stanowić zagrożenia, 
lepiej być ostrożnym. – Jeśli w 
jakiejś lokalizacji szczególnie 

występują lilaki lub wierzby, 
myślę, że nie jest to powód, aby 
wycinać te drzewa, ale warto 
zainwestować w siatki ochron-
ne na okna, które z pewnością 
zabezpieczą przed pojawieniem 
się tym owadów w mieszkaniu 
– radzi administratorka. Przede 
wszystkim warto jednak zaufać 
fachowcom. I w razie stwier-
dzenia ewentualnego zagroże-
nia, pozwolić im działać. – Gdy 
zlokalizujemy gniazdo szersze-
ni czy os, to oczywiście jest się 
czego obawiać, bo przy jakiej-
kolwiek ingerencji w sąsiedz-
twie gniazda te owady robią się 
agresywne. Uważać powinny 
zwłaszcza osoby uczulone na 
jad, u których może wystąpić 
silna reakcja alergiczna. Dla-
tego lepiej się do takich gniazd 
nie zbliżać. My sami, jako pra-
cownicy administracji, też tego 
nie robimy. Posiłkujemy się w 
takich przypadkach strażą po-
żarną, która jeszcze nigdy nie 
odmówiła nam pomocy w eli-
minacji tych owadów – twierdzi 
Monika Osińska-Gołaś.

Warto o tym pamiętać. Z dwoj-
ga złego lepiej bowiem narazić 
na szwank ich gniazdo niż wła-
sne zdrowie.  

Wonder

Sinice w Zalewie
Znów nie można kąpać się w Jeziorze Zegrzyńskim. W środę 
(22 sierpnia) na plażach w Wieliszewie i Nieporęcie po raz 
kolejny zakwitły sinice. Ratownicy wywiesili na kąpieliskach 
czerwone flagi i powiadomili legionowski sanepid.

– Prewencyjnie zamknęli-
śmy oba kąpieliska. Zostały 
z nich pobrane próbki wody 
do dalszych badań. Czeka-
my teraz na ich wyniki – mó-
wi Krzysztof Jaworski, pre-
zes Legionowskiego Wodne-
go Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. Ratownicy 
przypominają, że kąpiel w 

wodzie w której zakwitły 
sinice jest niedozwolona. 
Kontakt tych roślin ze skórą 
może spowodować podraż-
nienia, a przypadkowe po-
łknięcie wody, w której się 
one znajdują, jest w stanie 
wywołać poważne dolegli-
wości żołądkowe. 

MK/zig
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Jakiś czas temu jedna z użyt-
kowniczek Facebooka zamie-
ściła na legionowskiej grupie 
zdjęcia niecodziennego tworu, 
jaki znalazła w paczce serowych 
chipsów Tortilla z Biedronki. Nie 
byłoby w tym nic dziwnego, bo 
takie wpadki się zdarzają. Są-
dząc jednak po wirtualnej ak-
tywności klientów sieci sklepów 
należących do spółki Jeronimo 
Martins Polska, przytrafia się to 
im dość często. Przejrzeliśmy le-
gionowskie fora, a także zwró-
ciliśmy się z zapytaniem do ich 
użytkowników i okazało się, że 
podobne „odkrycia” miały miej-
sce wielokrotnie. – Notorycznie 
znajdowałam larwy w kaszy ja-
glanej czy ryżu… To nie był fajny 

widok. Raz może się przytrafić, 
ale nie kilka – żali się Marta. 
W zeszłym roku głośno zrobiło 
się także o sprzedawanych na 
wagę cukierkach. Tam również 
miały znajdować się białe, wiją-
ce się robaki. Jak twierdzi część 
internautów, wątpliwej jakości 
jest także mięso, które oferuje 
sieć. „Skąd oni biorą to mięso! 
Kurczaki są nie do zjedzenia, nie 
dość, że śmierdzą, to jeszcze 
smakują jak podeszwa, są takie 
twarde. Nie raz kupowałam i za-
wsze lądowały w koszu” – pisze 
Kasa. „Nie wiem, czy to kwestia 
przechowywania czy felernego 
towaru, ale kupiłam tam ostat-
nio sznycle z piersi indyka i mi-
mo prawidłowej daty ważności 

były śmierdzące. Musiałam 
wszystko wyrzucić” – dodaje 
Alicja. A pan Tomasz ostrzega: 
„Uważajcie na ryby i mięso w Bie-
dronkach. Nie raz widziałem, jak 
lodówki były pootwierane na oścież 
i nikt sobie z tego nic nie robił”.   

Co ciekawe, żaden z przypad-
ków, w którym zakupione pro-
dukty nie nadawały się do spo-
życia, nie został zgłoszony ani do 
sanepidu, ani do biura Jeronimo 
Martins. Sprawdziliśmy więc, 
czy Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny w Legionowie 
odnotował w ogóle tego typu 
incydenty w sklepach Biedron-
ki na terenie naszego powiatu. 
– W okresie od stycznia 2017 r. 
do dnia dzisiejszego do urzędu 
wpłynęło  łącznie siedem inter-
wencji konsumenckich, w tym 
kilka dotyczyło nieprawidłowej 
jakości artykułów spożywczych. 
W każdym przypadku upoważ-
nieni przedstawiciele Państwo-
wego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Legionowie po-
dejmowali czynności kontrolne, 
w wyniku których nakładano 
mandaty karne oraz w niektó-
rych przypadkach prowadzono 
postępowanie administracyjne 
– informuje sanepid. Taka kon-

trola, jak tłumaczy instytucja, 
polega na sprawdzeniu, czy 
sklep spełnia wymogi higie-
niczno-sanitarne  w zakresie 

wyposażenia, dostaw i jakości 
asortymentu wprowadzanego 
do obrotu, a także warunków 
przechowywania i magazyno-
wania. Instytucja sprawdza też, 
czy towary, których termin przy-
datności do spożycia już minął, 
zostały wycofane z obrotu.  

O komentarz zwróciliśmy się 
także do źródła, czyli spółki 
Jeronimo Martins Polska. „Pra-

gniemy podkreślić, że sygna-
ły dotyczące funkcjonowania 
sklepów sieci Biedronka są dla 
nas bardzo ważne, dlatego nie-

zwłocznie zweryfikowaliśmy 
przesłaną informację. Z uzy-
skanych danych wynika, że w 
ostatnim czasie w sklepach w 
Legionowie nie odnotowaliśmy 
reklamacji związanych z 
opisywanym (…) problemem. 
Dodatkowo przekazujemy, że 
w razie tego typu zgłoszenia 
przeprowadzana jest kontrola 
przez odpowiednie instytucje. 
Często pobierane są również 
próby produktowe różnych 
towarów, które jak do tej pory 
nie stwierdziły żadnych niepra-
widłowości” – informuje biuro 
prasowe spółki. Jednocześnie 
Biedronka zachęca wszystkich 
nabywców do zgłaszania tego 
typu przypadków bezpośred-
nio do Biura Obsługi Klienta. 
Warto więc w podobnych sy-
tuacjach informować o zaist-
niałych nieprawidłowościach 
legionowski sanepid, a także 
producenta i sklep. W takich 
przypadkach możemy nie tyl-
ko uzyskać zwrot pieniędzy, 
ale także sprawić, że inni kon-
sumenci unikną podobnych 
rozczarowań.

Katarzyna Gębal

Biedroneczko, pokaż rogi...
Robaki w kaszy i cukierkach, dziwne „dodatki”                            
w chipsach lub nieświeże mięso – to wszystko, jak 
twierdzą nasi czytelnicy, można znaleźć w sklepach sieci 
Biedronka.  Czy rzeczywiście znanemu dyskontowi takie 
wpadki zdarzają się często, czy może to krecia robota 
konkurencji? Przedstawiciele Biedronki zapewniają,           
że wszystko jest pod kontrolą.

Motorower był bez szans
W pierwszą sobotę sierpnia, 
tuż przed godziną 10.00 na 
drodze wojewódzkiej nr 632 
w miejscowości Komornica 
(gm. Wieliszew) doszło do 
zderzenia motoroweru 
marki Yamaha z ciągnikiem 
siodłowym marki Renault 
Magnum. W wypadku ciężko 
ranna została 31-letnia 
kobieta, którą do szpitala 
zabrało Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe.

Po przybyciu na miejsce zastępów straży po-
żarnej i zespołu ratownictwa medycznego za-
stano stojący na środku drogi ciągnik siodłowy 
i znajdujący się w rowie motorower. Około 50 
metrów dalej leżała na jezdni ranna 31-letnia 
kobieta, która kierowała jednośladem. Ra-
townicy opatrzyli otwarte złamanie lewego 
podudzia oraz rany głowy. W wyniku wypadku 
motorowerzystka miała też częściowo obciętą 
lewą stopę. Medycy podjęli decyzję o pilnym 
transporcie lotniczym. Po chwili nad miejsce 

wypadku dotarł śmigłowiec LPR z Warszawy. 
Kobieta po zaopatrzeniu medycznym została 
przetransportowana do jednego z warszaw-
skich szpitali.
 
Kierowca ciężarówki nie odniósł żadnych obra-
żeń i pozostał na miejscu zdarzenia do dyspo-
zycji policji. Dochodzenie w sprawie wypadku 
prowadzą policjanci z legionowskiej drogówki.

MK/zig

Wypadek na sygnale
W niedzielę (19 sierpnia) 
około 18.30, u zbiegu 
ulic Łabiszyńskiej 
i Kondratowicza w 
Warszawie, doszło do 
wypadku z udziałem 
legionowskiej karetki 
specjalistycznej 
ratownictwa medycznego. 
Poszkodowanych zostało 
dziewięć osób.
Zespół jechał do Szpitala 
Bródnowskiego z pacjen-
tem. Na skrzyżowaniu doszło 
do zderzenia z samochodem 
osobowym marki Kia. Oso-

bówką podróżowało pięć 
osób, w tym troje dzieci. Naj-
młodsze miało trzy miesiące. 
W karetce znajdowały się na-
tomiast trzy osoby z obsługi 
medycznej oraz pacjent po 
reanimacji podłączony do 
respiratora. Wszyscy uczest-

nicy zdarzenia zostali ranni. 
Karetka jechała z włączony-
mi sygnałami świetlnymi 
i dźwiękowymi. Okoliczności 
tego zdarzenia wyjaśni poli-
cyjne dochodzenie. 

MK/zig

Jak ze ścierniska
zrobić boiska
Zespół boisk oraz teren rekreacyjny, który powstał na 
osiedlu Sobieskiego, lada dzień powinien zostać oddany do 
użytku. Patrząc na to, jak to miejsce wyglądało jeszcze kilka 
tygodni temu, śmiało można powiedzieć, że zmieniło się 
ono nie do poznania. Oczywiście na ogromny plus.

– Sport, rekreacja i integracja 
to jest to, co w przestrzeni miej-
skiej jest najważniejsze. Dla 
młodego pokolenia musi być 
atrakcyjna oferta, żeby oderwać 
je od internetu, tabletu i smart-
fona. To też jednocześnie po-
winno być coś, co będzie blisko, 
bo ludzie nie mają dzisiaj zbyt 
wiele czasu. W każdej dzielnicy 
miasta mamy tego typu obiek-
ty sportowe i rekreacyjne, któ-
re sprzyjają takiej wewnętrznej 
integracji – powiedział Roman 
Smogorzewski, prezydent Le-
gionowa. Ten, który powstał te-
raz na osiedlu Sobieskiego, taką 
rolę z pewnością odegra. 
 
To miejsce, gdzie nie tylko bę-
dzie można uprawiać sport czy 
zadbać o swoją kondycję, ale 
też odpocząć, zrelaksować się 
z książką lub też w gronie są-
siadów i znajomych. – Dzięki 
przebudowie istniejącego bo-
iska przy Faktorii mieszkańcy 
osiedla Sobieskiego zyskują 
właściwie dwa boiska. Jedno, 
o nawierzchni z trawy synte-
tycznej, do gry w piłkę nożną 
i drugie, do gry w koszykówkę 
i siatkówkę, o nawierzchni po-
liuretanowej. Mieszkańcy zy-
skują także teren rekreacyjny, 
na którym będą mogli aktywnie 
spędzić czas. Znajdą się tam 
m.in. stojaki na rowery. Zosta-
nie też rozbudowana siłownia 

plenerowa – mówi Tamara Bo-
ryczka, rzecznik prasowy UM 
Legionowo. Pomyślano także o 
ławkach, chodnikach, nowym 
oświetleniu oraz dodatkowych 
nasadzeniach drzew i krzewów. 

Nie jest tajemnicą, że cała in-
westycja jest przysłowiowym 
oczkiem w głowie osiedlowych 
radnych, którzy od dawna „cho-
dzili” przy jej realizacji. Nic dziwne-
go, że teraz, kiedy widać już impo-
nujące efekty spółdzielczo-miej-
skiej współpracy, są oni z nich 
wyjątkowo dumni. – Zarówno ja 
sama, jak i wielu mieszkańców 
na bieżąco obserwowało postępy 
na budowie i już wtedy docierały 
do mnie sygnały, że ze sposobu 
zagospodarowania tego terenu 
są bardzo zadowoleni. Nie ulega 
wątpliwości, że będzie to jedno z 
najładniejszych miejsc w naszym 
piękniejącym od lat Legionowie – 

uważa Danuta Ulkie, przewodni-
cząca Rady Osiedla Sobieskiego.   
 
Cała inwestycja kosztowała 
765 tys. zł. Na jej realizację, 
podobnie jak w przypadku 
wielu innych miejskich przed-
sięwzięć, udało się pozyskać 
środki zewnętrzne. – Najła-
twiej jest budować z własnych 
pieniędzy, ale mieszkańcy 
Legionowa nie są najbogatsi 
i podatki wpływające do bu-
dżetu nie są największe. Je-
steśmy najbiedniejszą gminą 
w powiecie legionowskim, 
jeżeli chodzi o ilość pieniędzy 
na jedną osobę i w związku 
z tym naszym głównym za-
daniem i wyzwaniem jest to, 
by na wszystko, co robimy, 
szukać zewnętrznych źródeł 
finansowania – przyznał pre-
zydent Smogorzewski. I to się 
zazwyczaj udaje.
 
Teren rekreacyjny przy Fakto-
rii powinien zostać oddany do 
użytku jeszcze w te wakacje. 

RafaM
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DAM  PRACĘ
 ■ Blacharz-dekarz-pomocnik      
606-457-915 / 604-914-903
 ■ Stolarza do produkcji mebli na 
wymiar Wieliszew 505 173 271

NIERUCHOMOŚCI  
WYNAJMĘ
 ■ Do wynajęcia M3 Legionowo 
508 615 400

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-tapetowanie-
remonty - osobiście, solidnie 
– 694-065-757
 ■ Remonty, wykończenia 503 753 334
 ■ Wszystko ze szkła, lustra, kabiny, 
grafika na szkle, naprawy domowe, 
hydraulika, meble na wymiar, 
solidnie, uczciwie 513-256-043

BOL-MAR
dorabianie kluczy,  

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

zamków  
Targ Miejski Legionowo

Centrum Komunikacyjne
(nowy punkt)

517 582 537 
www.bolmar.eu

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

sprzątanie po budowach, remontach, 
zakładach produkcyjnych, halach,  

magazynach, garażach, 
specjalistyczne sprzątanie  

obiektów medycznych, powierzchni 
biurowych, mycie okien,  

serwis nocny i dzienny.
Tel.  510 123 960

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

• przeglądy rejestracyjne •
• naprawy główne i bieżące •

• serwis klimatyzacji •
Legionowo Przystanek

ul. Jagiellońska 88
tel. 22 793 01 79

GABINET KOSMETYCZNY I MASAŻU 
MEDYCYNA ESTETYCZNA
TEL. 502 053 399

  DYŻURY RADNYCH
        27 sierpnia 2018 r. 

Marta Bogucka-Frańczak
Radna Miasta Legionowo 

(okr. wyb. nr 23)
w godz. 1500-1630

Agata Zaklika
Wiceprzewodnicząca

Rady Miasta Legionowo  
(okr. wyb. nr 18)

w godz. 1630-1800

Dyżury odbywają się 
w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej

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

e-mail: kancelaria@um.legionowo.pl

Cudne 9-TYGODNIOWE KOCIE 
CHŁOPACZKI czekają na własne domki. 
Maluszki są bardzo zadbane, po serii 
odrobaczeń , z książeczkami zdrowia,po 
testach felv/fiv, zaszczepione. Jeden jest 
w typie rasy angielski niebieski; drugi 
w typie rasy-american curl. Mogą iść do 
domu, gdzie już są kotki (na dokocenie) 
lub do spokojnego, bezpiecznego, 
niewychodzącego domu bez małych dzieci. 
Kociaki są jeszcze trochę nieufne i będą 
potrzebowały trochę czasu na oswojenie 
się z nowym środowiskiem. 
                            Tel. 505 115 269

  DYŻURY RADNYCH
        3 września 2018 r. 

Adam Aksamit
Radny Miasta Legionowo 

(okr. wyb. nr 17)
w godz. 1500-1630

Janusz Klejment
Przewodniczący

Rady Miasta Legionowo  
(okr. wyb. nr 8)

w godz. 1630-1800

Dyżury odbywają się 
w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej

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

e-mail: kancelaria@um.legionowo.pl

●•• Zwierzaki  
        do adopcji

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. 510 251 714

Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej „Legionowo” 

Sp. z o.o.  05-120 Legionowo ul. Sowińskiego 37 
tel. (22) 774 20 87  fax (22)774 49 73 

 http://www.pec.com.pl/

ogłasza przetarg nieograniczony na:
„ Wykonanie badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
urządzeń elektroenergetycznych oraz rezystancji izolacji instala-
cji elektrycznych w Ciepłowni PEC „Legionowo” Sp. z o.o. oraz w 
węzłach cieplnych na terenie Legionowa”.

prowadzony bez stosowania Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień 
Publicznych ( Dz.U. z 2017r.  poz. 1579)

Informacje dotyczące warunków wymaganych od Wykonawców, sposób 
przygotowania i złożenia oferty zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia, 
którą można pobrać ze strony internetowej www.pec.com.pl  
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (recepcja)
do dnia 03.09.2018r. do godz. 9:00
Otwarcie ofert w siedzibie Zamawiającego  lok. nr 115 I p
w dniu 03.09.2018r. o godz. 10:00 

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
      
        
Piotr Ratyński  tel.  (22) 774 33 94  wew. 33   692 732 608
 pod wzgl. meryt. technicznym  e-mail;   p.ratynski@pec.com.pl 
 

Piotr Grabiec  tel.  (22) 774 20 87  wew. 141   692 730 422
 pod wzgl. meryt. technicznym  e-mail;   p.grabiec@pec.com.pl 
 

Dorota Neuman tel. (22) 774 20 87  wew. 154   692 730 327   
  - pod wzgl. formalno-prawnym                e-mail;   d.neuman@pec.com.pl

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek 
poszukuje personelu pomocniczego.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt 
pod nr. tel.

 783 043 502 lub 22 772 96  52
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Wyciąg z ogłoszeń o przetargach 

Wójt Gminy Nieporęt ogłasza, że w dniu 25 września 2018 r. w budynku Urzędu 
Gminy Nieporęt, adres: Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt odbędą się czwarte ustne przetargi 
nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości, położo-
nych we wsi i gminie Nieporęt przy ulicy Różanej, stanowiących własność Gminy Nieporęt:

Lp. Oznaczenie   
nieruchomości

Pow. Cena 
wywoławcza 

brutto

Wysokość 
wadium

Godzina 
przetargu

1. Nr 1254/7 i nr 1254/11

WA1L/00000803/2

0,2435 
ha

340 000 zł        
w tym 23% VAT

35 000 zł 10.00

2. Nr 1254/10

WA1L/00000803/2

0,0941 
ha

180 000 zł         
w tym 23% VAT

18 000 zł 10.30

Wadium w wysokości  podanej w tabeli powyżej, należy wnieść w formie 
pieniężnej – z oznaczeniem nieruchomości ( działki ), której dotyczy – przelew 
lub wpłata - na rachunek bankowy Gminy Nieporęt, prowadzony w Banku Spół-
dzielczym w Legionowie o/ Nieporęt Nr 25 8013 1029 2003 0003 7415 0002, w 
taki sposób, aby najpóźniej w dniu 19 września 2018 r. wadium znajdowało 
się na rachunku bankowym Gminy Nieporęt.
Ogłoszenia o przetargach zamieszczone zostały na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy Nieporęt adres: 05-126 Nieporęt, Plac Wolności 1, na stronie 
internetowej  Gminy Nieporęt oraz w http://www.bip.nieporet.pl.
Szczegółowe warunki i informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Dziale 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Nieporęt Plac Wolno-
ści 1, 05-126 Nieporęt, telefon 22 767-04-12, e-mail: b.bartkiewicz@nieporet.pl,        
w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Nieporęt
Sławomir Maciej Mazur

OBWIESZCZENIE
Starosty Legionowskiego
z dnia 7 sierpnia 2018 r.

     o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowa-
nia administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1496 t.j.)

zawiadamiam,
   zawiadamiam, że na wniosek Wójta Gminy Jabłonna, z siedzibą w Jabłonnie, przy ul. 
Modlińskiej 152, z dnia 19 czerwca 2018 r., skorygowany w dniu 24 lipca 2018 r., zostało  
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na re-
alizację inwestycji drogowej polegającej na  budowie drogi gminnej ulicy Mazowieckiej 
i ulicy Storczykowej, na terenie działek o nr ewid.: - przed nawiasem podano numer działki 
ulegającej podziałowi, w nawiasie nr działek po podziale, wytłuszczone – działki przeznaczo-
ne na realizację inwestycji drogowej: 104/2, 104/3, 105/10, 102/2 (102/11, 102/12), 102/3 
(102/13, 102/14), 102/4 (102/15, 102/16), 103/1 (103/7, 103/8), 103/2 (103/9, 103/10), 
105/8 (105/12, 105/13), 105/9 (105/14, 105/15), 105/11 (105/16, 105/17), 106/8 (106/23, 
106/24), 106/18 (106/21, 106/22), 106/11, 106/19, 118, 119, 123, 188/2, 193/1, 208/1 (208/3, 
208/4), 193/2, 314, 315 w obrębie nr 8 Rajszew, gmina Jabłonna;
adres zamierzenia budowlanego dotyczącego sieci uzbrojenia terenu – rozbiórka i budowa 
linii napowietrznej telekomunikacyjnej: przed nawiasem podano numer działki ulegającej 
podziałowi, w nawiasie nr działek po podziale, wytłuszczone – działki przeznaczone na reali-
zację inwestycji drogowej: 102/2 (102/11, 102/12), 102/3 (102/13, 102/14), 102/4 (102/15, 
102/16), 103/1 (103/7, 103/8), 103/2 (103/9, 103/10), 123 w obrębie nr 8 Rajszew, gmina 
Jabłonna;
adres zamierzenia budowlanego dotyczącego sieci uzbrojenia terenu – rozbiórka i budowa 
oświetlenia  drogowego:  przed   nawiasem  podano   numer   działki   ulegającej podziałowi, 
w nawiasie nr działek po podziale, wytłuszczone – działki przeznaczone na realizację inwe-
stycji drogowej: 105/8 (105/12, 105/13), 105/9 (105/14, 105/15), 105/11 (105/16, 105/17), 
106/8 (106/23, 106/24), 106/11, 106/19 w obrębie nr 8 Rajszew, gmina Jabłonna;
adres zamierzenia budowlanego dotyczącego sieci uzbrojenia terenu – rozbiórka i budo-
wa linii energetycznej niskiego napięcia: przed nawiasem podano numer działki ulegającej 
podziałowi, w nawiasie nr działek po podziale, wytłuszczone – działki przeznaczone na re-
alizację   inwestycji   drogowej: 103/2 (103/9, 103/10),  104/3,  106/19, 118, 193/2, 123 
w obrębie nr 8 Rajszew, gmina Jabłonna.
    W związku z powyższym, informuje się strony, iż w terminie 7 dni od dokonania zawiado-
mienia mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego 
w Legionowie (Legionowo, ul. Sikorskiego 11, piętro V pokój - Obsługa gmin, nr tel. 022 764 
05 36, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek w godz. 800 do 1800, wtorek – piątek 800 do 
1600, sobota 800 do 1200 ). 
    Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 t.j.) zawiadomienie uważa się za 
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                                        z up. Starosty
 (-)  Paweł Trawkowski

Naczelnik Wydziału Architektury

 Tygodnik Powiatowy

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

Redaktor Naczelny: Waldek Siwczyński - waldek@miejscowa.pl  
Redakcja: Rafał Michałowski - rafal@miejscowa.pl, Katarzyna Gębal,  
Igor Zieliński, Anna Krajewska 
Dział reklamy: reklama@miejscowa.pl, tel. 797 175 329 
Druk: Grey Line Agencja reklamowo-wydawnicza,  
05-120 Legionowo, ul. ks. płk J. Mrugacza 1C Legionowo
Wydawca: KZB Legionowo Sp. z o. o., 05–120 Legionowo,  
ul. Piłsudskiego 3, tel. 22 774 45 95 
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Nie zwracamy materiałów niezamówionych.



10 CZWARTEK  23 sierpnia 2018OD REDAKCJI MIEJSCOWA na weekend, gazeta@miejscowa.pl

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

pod(...)słuchane
Z   A

RC
HIW

UM
   M

IEJ
SC

OW
EJ

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

Spadło z pióra
Drapanko o poranku

Z BRONIĄ DO BANKU

Waldek Siwczyński

Odpowiem 
na każde
Wasze
pytanie!

Gdybym był, powiedzmy, Karolem Hamburgerem 
i katował widzów szołem „Felietoniada”, zapocząt-
kowałbym ich męki dowcipnym inaczej fragmen-
tem rozmowy dwóch matron.
- Witam sąsiadkę! Słyszałam, że pani starsza 
córka została stewardessą?
- No, została i bardzo sobie chwali. A pani jedy-
naczka co porabia?
- Moja też lata, ale jakoś inaczej na nią mówią...
Po chwili, gdy już wszyscy opłakaliby żart pro-
wadzącego, zacząłbym rozrywkową egzekucję. 
Przeto i ja teraz wystartuję, oby równie odlotowo. 

Ech, praca w przestworzach… Marzenie! Na 
szczęście w tych rozlatanych czasach dość łatwe 
do spełnienia. Wystarczą w miarę gładkie lico 
tudzież poprawna brytolszczyzna i już można 
harować w niebiosach jako personel pokładowy. 
Aha, przyda się jeszcze dobra pamięć do wykucia 
rytualnych instrukcji i zwrotów. Fakt, koniecznych 
do przekazania, lecz nudnych niczym przywoła-
ny na wstępie teleturniej. Po kolejnym tego typu 

wykładzie człek słucha go z podobną ekscytacją 
jak formułki z reklam farmaceutyków. I aż chce 
mu się sięgnąć po Stoperan. 

Istnieją wszak lotnicze perełki w rodzaju pani 
Klaudii przelatującej odrzutowce kochanego 
„Rajanka”, która wprowadza ożywczy powiew do 
lotniczego bełkotu. Gdy chce zachęcić do kon-
sumpcji, ostrzega: „Niedobrze jest podróżować 
z pustym brzuszkiem” lub obiecuje: „Znajdzie się 
metoda na każdego głoda”. Zachwalając jakąś 
perfumę, erotycznie nęci: „Ten męski zapach? Co 
mogę powiedzieć… miękkie kolana u kobiet”. Z 
kolei jej słowa „Poproszę do rączki” z niejednego 
faceta musiały uczynić twardziela. Nic dziwnego, 
że pragnę, by ten jasnowłosy anioł jeszcze kiedyś 
wziął mnie pod skrzydła. I zachęcając do kupna 
ryanairowej zdrapki, szepnął: „Życzę przyjem-
nego drapanka o poranku”. Ja Państwu również.

Z życia albo z filmu o pewnym 
misiu każdy Polak wie, że jak jest 
zima, to musi być zimno. Podob-
nie, choć na przeciwnym biegunie 
ciepła, jest w Legionowie. Miej-
skie pieczenie kiełbasek dowiodło, 
że jak jest ognisko, to musi być 
gorąco. Niekoniecznie od ognia. 
Mogłoby się zdawać, że za Rzecz-
pospolitej Grillującej wizja skwier-
czącego na badylu pętka nie bę-
dzie dla mieszczan zbyt nęcąca. 
Nic bardziej mylnego! Z tego, co 
nam doniesiono, z donoszeniem 
darmowego jadła organizato-
rzy mieli spory kłopot. Znikało w 
mgnieniu oka, włącznie z kijami 
do pieczenia, których strażacy nie 
mogli się później doliczyć. Przy 
czym równie często znikało (ja-
dło, a nie kije…) w żołądkach, co 
w torbach i kieszeniach. Z reguły 
bez obróbki termicznej, która to – 
przypomnijmy – miała być główną 
tego wieczoru atrakcją. Jeśli ktoś 
się spóźnił, została mu tylko musz-
tarda po obiedzie. 

Luźno nawiązując do treści sąsied-
niego donosu, głód to straszne 
zjawisko i zachowania człowieka 
potrafi czynić ciężkostrawnymi. 
Głód kultury również. Mając to na 
uwadze, wypada wyrazić radość 
z faktu, że oferta artystyczna do-
stępna w przejściu pod torami przy 
stacji PKP Legionowo wzbogaciła 
się ostatnio o elementy wokalne. 
Dotąd przechadzki kolejowymi ka-
zamatami urozmaicali pasażerom 
przede wszystkim instrumentaliści. 
Na czele z (całkiem, nawiasem pi-
sząc, muzycznie kompetentnym) 
akordeonistą. Lecz jakiś czas te-
mu wpadły nam też w ucho popisy 
pewnego śpiewaka. Choć, jak są-
dzimy, jego intencją jest rozwe-
selanie przechodniów, repertuaru 
używa w tym celu raczej poważne-
go. Ale czy przez słuchaczy powa-
żanego, nie mamy pojęcia. Skoro 
jednak pan występuje, jakoś to na 
jego zasilane moniakami finanse 
przekładać się musi. Inaczej biznes 
byłby od czapy.

Na początku sierpnia głośno 
było w Legionowie o napadzie 
na sklep jubilerski. Mniej wię-
cej w tym samym czasie, ale 
13 lat temu, doszło w mieście 
do jednego z bardziej spek-
takularnych i nie ma co ukry-
wać, zuchwałych napadów 
na bank. Celem złodziei była 
nieistniejąca już placówka 
PKO przy ul. Husarskiej (nad 
Sceną 210), a ich łupem padło 
kilkanaście tysięcy złotych. 

Gdy około 9.30 w pobliżu ban-
ku zaparkował niebieski polo-
nez, żaden z ośmiu klientów, 
którzy akurat znajdowali się 
w niewielkiej sali operacyjnej 
placówki, nie mógł podejrze-
wać, że następne kilkanaście 
minut zapamięta pewnie do 
końca życia. Gdy z auta wysia-
dło trzech jednakowo ubra-
nych, zamaskowanych i 
uzbrojonych bandytów i chwilę 
później z krzykiem wtargnęło 

do banku, nikt już nie mógł 
mieć wątpliwości. To napad! 
 
W spokojnym zazwyczaj 
miejscu zaczęły się dziać sce-
ny rodem z filmu kryminal-
nego. Wymachując bronią, 
przestępcy kazali wszystkim 
położyć się na ziemi, a gdy 
przestraszeni ludzie spełnili 
polecenie, rabusie zabrali się 
za opróżnianie jedynej czyn-
nej tego dnia kasy. Sparali-
żowana ze strachu kasjerka 
nawet nie próbowała im prze-
szkadzać, zwłaszcza że chwilę 
wcześniej szyba dzieląca jej sta-
nowisko od reszty sali rozprysła 
się na kawałki od uderzenia 
młotem, specjalnie w tym celu 
przyniesionym przez bandytów. 
 
Rabusie zadowolili się widocz-
nie tym, co znaleźli w kasie, 
bo nie usiłowali już forsować 
bankowego skarbca. Nie nie-
pokojeni przez nikogo wsiedli 

do czekającego pod bankiem 
„poldka” i z piskiem opon 
odjechali w kierunku ul. So-
bieskiego. Starym autem nie 
uciekali długo. Po kilku minu-
tach porzucili trefny pojazd na 
osiedlowym parkingu przy 
ul. Królowej Jadwigi i przesie-
dli się do innego samochodu.
 
Powiadomiona o napadzie 
policja natychmiast rozpo-
częła pościg za bandytami. 
W tym celu zablokowano 
drogi wylotowe z Legionowa, 
użyto psów tropiących oraz 
powiadomiono o zdarzeniu 
komisariaty w sąsiednich 
gminach. Akcję wspomagał 
też z powietrza policyjny śmi-
głowiec. Już niespełna dwie 
godziny po zdarzeniu udało 
się ustalić personalia spraw-
ców, a ich złapanie było tylko 
kwestią czasu. I faktycznie, 
wkrótce stanęli oni przed ob-
liczem Temidy.

■ "M" odpowiada:

Droga Karolino! Zaczynasz nowe życie! Odpocznij, a jak się już uporasz ze 
smutkiem i żalem, ruszaj w drogę! Mężczyźni są jak śliwki. Czasem kostropaci z 
jakimś parchem, czasem lekko zmutowani, nieidealni. Czasem niby doskonali, a 
po okresie gwarancyjnym okazuje się, że to śliwki robaczywki. Przerzucisz wiele 
owoców, zanim trafisz na właściwego mężczyznę. Póki co, wyluzuj – daj sobie czas. 
Do kina możesz iść z przyjaciółmi lub sama. Minęły czasy, gdy samotna kobieta 
wzbudzała złe skojarzenia. Teraz kina, ulice, dyskoteki pełne są samotnych i szu-
kających miłości ludzi. Zadbaj o siebie. Weź książkę do ręki. Odpręż się. Obsypuj 
prezentami. Jedź na wycieczkę. Zapewniam Cię, że słoneczny tydzień na plaży 
zmieni Twoje nastawienie do życia.

          Karolina
Droga redakcjo, tak się stało, że w wyniku ciekawego splotu wydarzeń 
zostałam singlem. Po niemal 10 latach małżeństwa i burzy ze skokami 
w bok mojego byłego, teraz siedzę sobie sama, a wieczorami w domu 
nie wiem co ze sobą zrobić. Z kim mam teraz iść do kina? Jak spędzić 
weekend? Tak sobie przyznaję po cichu, iż jestem zagubiona w tej 
nowej sytuacji. Czy czeka mnie jeszcze jakiś związek? Jak się ułoży 
moje życie? Jestem rozczarowana i niepewna przyszłości. Gdzie 
szukać partnera w tych dziwnych czasach?
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Sztuka - Design - Wellness 22-23.09.2108
Art& Biz równa się przyszłość

Sztuka i biznes to światy dość odległe. Jednak wiele współczesnych inicjatyw 
udowadnia, że każde z tych środowisk może coś wzajemnie dla siebie zrobić. Z 
tą nowatorską myślą artyści działający w Mazowieckim Związku Artystów Sztuk 
Pięknych zaproponowali zorganizowanie Targów: Sztuka - Design - Wellness
Przyzwyczailiśmy się do tego, że sztuka jest obecna w galeriach czy muzeach. Nie 
dotyczy to oczywiście designu, bo jest to zupełnie inna dziedzina działalności.
 
Dzisiejsze czasy zmuszają artystów do innowatorskich poszukiwań możliwości 
prezentacji swoich ideologii czy myśli wyrażonych w obrazach, rzeźbach albo gra-
fikach. Wyjście poza galerie sztuki może być pretekstem do stworzenia zupełnie 
nowej jakości w pracy. Chodzi też o to, by te dwa różne światy, jakim jest biznes i 
sztuka odnalazły wspólne wartości, a to jest możliwe tylko wówczas jeśli poznają 
się wzajemnie.

Wspólne targi, gdzie zapre-
zentują się artyści i przedsię-
biorcy głównie z Mazowsza 
odbędą się 22 i 23 września 
2018 roku w siedzibie firmy 
Koperfam na ul. Olszankowej 
51 w Legionowie. Jej głów-
nymi organizatorami są, Ma-
zowiecki Związek Artystów 
Sztuk Pięknych oraz firmy 
Koperfarm i KFD zajmują-
ce się produkcją kominków, 
piecy i wyposażeniem SPA & 
Wellness.

Na artystyczny relaks za-
prasza też Miejski Ośrodek 
Kultury w Legionowie, a 
Prezydent Miasta Legiono-
wa, Roman Smogorzewski i 
Starosta powiatu Legionow-
skiego, Robert Wróbel objęli 
tę imprezę patronatem hono-
rowym.

O G Ł O S Z E N I E

      Prezydent Miasta Legionowo, działając na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospo-
darce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku  poz. 121 ze zmianami) oraz § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz  rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490 j.t) ogłasza, że  w dniu 5 października 2018 roku o godzinie 10-tej  w 
sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż 11 
udziałów po 1/45 części  we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego, wielostanowiskowego, 
znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej 16 w Legionowie, usytu-
owanego na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/30 w obrębie 63 o powierzchni 4.663 m2.
Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich lokali mieszkalnych, powierzchnia pomieszczeń przynależnych (piwnice), 
lokali użytkowych i lokalu niemieszkalnego, stanowiącego garaż podziemny, posiadający 45 miejsc parkingowych, 
wynosi  3.479,02 m2.
Prawo własności Gminy Miejskiej Legionowo do garażu podziemnego zapisane jest w prowadzonej przez Sąd Rejono-
wy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej WA1L/00073325/9.

1. Udział 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego o łącznej po-
wierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 2.
Cena wywoławcza miejsca parkingowego:  11 600,00 zł.  Wadium: 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż :  120,00 zł.

2. Udział 1/45  części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego o łącznej po-
wierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 5.
Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11 600,00 zł.  Wadium: 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż :  120,00 zł.

3. Udział 1/45  części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego o łącznej po-
wierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 11.
Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11 600,00 zł.  Wadium: 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż :  120,00 zł.

4. Udział 1/45  części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego o łącznej po-
wierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 14.
Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11 600,00 zł.  Wadium: 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż :  120,00 zł.

5. Udział 1/45  części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego o łącznej po-
wierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego jako miejsce parkingowe nr17.
Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11 600,00 zł.  Wadium: 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż :  120,00 zł.

6. Udział 1/45  części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego o łącznej po-
wierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 33.
Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11 600,00 zł.  Wadium: 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż :  120,00 zł.

7. Udział 1/45  części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego o łącznej po-
wierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 34.
Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11 600,00 zł.  Wadium: 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż :  120,00 zł.

8. Udział 1/45  części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego o łącznej po-
wierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 35.
Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11 600,00 zł.  Wadium: 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż :  120,00 zł.

9. Udział 1/45  części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego o łącznej po-
wierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 37.
Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11 600,00 zł.  Wadium: 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż :  120,00 zł.

10. Udział 1/45  części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego o łącznej 
powierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 39.
Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11 600,00 zł.  Wadium: 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż :  120,00 zł.

11. Udział 1/45  części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego o łącznej 
powierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 44.
Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11 600,00 zł.   Wadium: 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż :  120,00 zł.

Uwaga: do uzyskanej w wyniku przetargu ceny sprzedaży każdego miejsca parkingowego zostanie doli-
czony podatek VAT w wysokości  23%.

Wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu - 15 udziałów po 1/45 części we współ-
własności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego wielostanowiskowego, sporządzony w oparciu o art.35 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami został podany do publicznej wiadomości na 
tablicy informacyjnej i stronie internetowej Urzędu Miasta Legionowo od 12 marca  2018 roku do  9 kwietnia 2018 
roku oraz w tygodniku powiatu legionowskiego "Miejscowa" nr 11/818/  z dnia  15 marca 2018 roku. I przetarg 
odbył się w dniu 8 czerwca 2018 roku.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art.34 ust.1 i 
ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu  23 kwietnia 2018 roku.
   W przetargu mogą wziąć udział osoby, jeżeli wpłacą wadium w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta 
Legionowo prowadzony przez  Getin Noble Bank S.A. nr 65 1560 0013 2380 6993 5000 0011, najpóźniej do dnia 
1 października 2018 roku, ze wskazaniem numeru miejsca parkingowego, którego dotyczy wpłacone wadium.
Uwaga: za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek 
bankowy Gminy Miejskiej Legionowo.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość podlegają 
przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który ten przetarg wygrał, od zawarcia 
umowy.  Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zamknięciu, odwołaniu, 
unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, na rachunek bankowy podany przez uczest-
nika przetargu. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do 
Prezydenta Miasta Legionowo. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od daty przetargu.
Z ustalonymi, w wyniku przetargu nabywcami  Gmina Miejska Legionowo podpisze umowę  w formie aktu notarialnego. 

Prezydent Miasta Legionowo zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie podpisania umowy notarialnej, w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca  udziału 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego  
nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Legionowo może 
odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Termin wpłaty ceny nabycia nabytego udziału przez uczestnika przetargu, który został ustalony jako nabywca  udziału 
1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego, na rachunek bankowy Gminy Legionowo, 
pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej w dniu podpisania umowy.
Uwaga: termin wpłaty ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu 
środków na rachunek bankowy Gminy Legionowo.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Prezydent Miasta Legionowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów. Informacja o przy-
czynie odwołania przetargu podana zostanie do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej, na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Legionowo oraz w tygodniku powiatu legionowskiego "Miejscowa".
Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Miasta Legionowo ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, II piętro, pokój nr 3.04 lub pod numerami telefonów: 22 766-40-54 lub 766-40-55.

       Prezydent Miasta Legionowo
          Roman  Smogorzewski
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Kwiatki spod siatki
Na oficjalnym, otwartym dla wszystkich treningu legionowskich siatkarek może i zabrakło 
meczowych emocji, ale kibice oraz dziennikarze bez wątpienia mieli na co i na kogo 
popatrzeć. Co też, wgnieceni z wrażenia w parkiet, na poniższych zdjęciach postaraliśmy się 
wiernie oddać. Rzecz jasna z niewielkim redakcyjnym komentarzem...

- Byłoby ciekawiej, gdyby tak jak w brydżu, siatkarki grały z "dziadkiem"

Wyraźnie widać, kto był 
najlepszy w odbiorze piłek...

- Ale jaja, masz koszulkę z napisem "Lewandowski"!

Sprawić, żeby piłka zawisła w powietrzu? Żaden problem!

- Wytrzyj dokładnie, bo tu jest jeszcze pot z poprzedniego sezonu

- Jak zaserwujesz, piłką masz strącić tamtą muchę

Entliczek, pentliczek, na kogo wypadnie, na tego serw!

- Powiedzcie tej piłce, że będę za nią tęskniła!
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 Przyniesiemy coś 
z domu i będziemy 
tu mieli knajpę

Janusz Klejment, przewodniczący
Rady Miasta Legionowo podczas 
lipcowej sesji

Żarty...
Na pustyni wyczerpany turysta pyta napotkanego Araba: 
- Panie, wie pan jak dojść do Kairu? 
- Cały czas prosto, a w piątek w prawo.

■ ■ ■
Mąż wyznaje swojej żonie. 
- Wiesz Helcia, chciałbym te wakacje spędzić tam, 

gdzie jeszcze nigdy nie byłem.… 
Żona na to:  - Świetny pomysł. Co powiesz na kuchnię?

■ ■ ■
- Seks ze mną trwa równą godzinę – chwali się 
kumpel do kumpla. 
- Tak - potwierdza jego żona: 
- 25 minut się rozbiera i 30 ubiera.

■ ■ ■

- Panie doktorze mam biegunkę! 
- Zapiszę panu czopki. 
Po kilku dniach pacjent ponownie przychodzi i skarży 
się, że nic nie pomaga i znów dostaje czopki. Gdy po 
następnych dniach znów przychodzi i prosi o czopki, 
lekarz nie wytrzymuje i pyta: 
- Do cholery, czy pan te czopki żre? 
- A co? Może mam je sobie do dupy wsadzać?

Znalezione w sieci
Prawdziwa tequila musi zawierać w 
sobie 52% ekstraktu z liści niebieskiej agawy. 
Jest to alkohol, który pochodzi z Meksyku.
 
Masz sąsiada, którego wyjątkowo nie 
lubisz? Twój współpracownik jest nie do 
wytrzymania? Każdy z nas ma taką osobę, 
która wywołuje złe emocje i wspomnienia. 
Pewna zagraniczna firma proponuje 
interesującą usługę. Na podany adres 
wysyła pięknie zapakowaną paczuszkę z 
zaskakującą zawartością, a jest nią … kupa. 
Wysłanie najprawdziwszych ekskrementów to 
koszt około kilkunastu euro, ale satysfakcja 
dla niektórych klientów z pewnością jest 
niewyobrażalna.

Czy wiesz, ze jerzyk potrafi przebywać w 
powietrzu bez lądowania nawet 3 lata?

Według naukowców im większy iloraz 
inteligencji tym większa szansa, że człowiek 
jest ateistą.

Bycie singlem nie jest takie złe. Według 
naukowców ci, którzy pozostają samotni, 
bardziej dbają o swój wygląd i formę. Należy 
podkreślić, jak bardzo ważni są znajomi i 
przyjaciele, którzy zaspokajają potrzebę 
bliskości i bezpieczeństwa.

Kot 2/3 swego życia spędza na drzemce.

Ostatnio w Internecie bohaterami 
memów stały się małpy z wielkimi 
nosami. Te spokojne małpy - nosacze, 
które występują na Borneo, cieszą się 
potężnym nosem. Żyją w koronach 
drzew i żywią się liśćmi. Jest to gatunek 
zagrożony wyginięciem.

Horoskop
na nadchodzący

tydzień
RYBY

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

sę, dzięki której będziesz mógł zacząć wszyst-
ko od nowa. Nie lękaj się i wykorzystaj to!  

BARAN

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

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

BYK

Oderwij się choć na chwilę od 
przyziemnych problemów, a znaj-
dziesz w sobie siłę i inspirację. 

Czeka cię szczęśliwe wydarzenie w domu, rodzi-
nie lub miłości. Pojawi się szansa na wygraną.

BLIŹNIĘTA

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

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

RAK

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

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

LEW

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

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

PANNA

Poczujesz, że wreszcie odnalazłeś 
swoje miejsce w świecie, firmie 
lub związku. Będziesz otwarty na 

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

WAGA

Nie kłóć się o drobiazgi, bo spo-
wodujesz lawinę oskarżeń i za-
rzutów. Bądź ostrożny i nie wi-

kłaj się teraz w cudze spory. To zabezpieczy 
cię przed zbędnymi kłopotami i nerwami.

SKORPION

Chwila samotności w najbliższy 
weekend dobrze ci zrobi. Po-
trzeba odsunięcia się od wszyst-

kich spraw będzie silniejsza niż codzienne 
obowiązki. Nie miej wyrzutów sumienia.

STRZELEC

Czeka cię udany tydzień. Trudne 
sprawy i kłopoty wreszcie pozo-
stawisz za sobą. Podejmiesz trud-

ną decyzję i postawisz na swoim. Poczujesz 
się wolny i gotowy na nowe doświadczenia.

KOZIOROŻEC

Najbliższy czas to nie najlepszy 
moment na dalsze podróże. Jeśli 
możesz przełożyć swoje plany 

wyjazdowe, zrób to koniecznie. Tu na miej-
scu czeka cię wiele pracy.

WODNIK

Musisz odnaleźć w sobie więcej 
siły, by wykonać wszystkie ciążą-
ce na Tobie obowiązki. Skup się 

na tym co ważne, jednak w tym wszystkim  
nie zapominaj o sobie.

Specjalny miejscowy 
horoskop

klatka tygodnia

Zabranie takiego autostopowicza może nie ujść kierowcy na sucho...
fot. red.
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Pierwsza kolejka sezonu 
2018/2019 III ligi została 
rozegrana 11 sierpnia. Le-

gionovia KZB Legionowo 
na wyjeździe zagrała z Unią 
Skierniewice. Spotkanie by-
ło bardzo wyrównane, ale to 
gospodarzom w 26 minucie 
udało się wyjść na prowadze-
nie. Strzelcem gola na 1:0 był 

Kamil Łojszczyk. Po stracie 
bramki Legionovia, do czego 
zespół przyzwyczaił kibiców 

już w poprzednim sezonie, 
ruszyła do odrabiania strat. Do 
remisu udało się doprowadzić 
jeszcze w pierwszej połowie. 
Na dwie minuty przed końcem 
regulaminowego czasu gry pił-
kę w bramce Unii umieścił Sla-

ven Jurisa i było 1:1. W drugiej 
połowie spotkania Legionovia 
miała kilka dogodnych sy-
tuacji do tego, aby wyjść na 
prowadzenie. Nie potrafiła 
ich jednak wykorzystać. Do-
skonałe okazje podbramko-
we mieli też gospodarze. Na 
szczęście w sytuacjach sam na 
sam w bramce Novii dwukrot-
nie świetnie spisał się Olivier 
Wienczatek. Gdy wydawało 
się, że spotkanie zakończy się 
podziałem puntów, już w doli-
czonym czasie gry zwycięską 
bramkę dla skierniewiczan 
zdobył Maciej Nalej. 
 
W drugiej kolejce (15 sierpnia) 
Legionovia KZB Legionowo na 
własnym boisku podejmowała 
ŁKS Łomża. Podopieczni Bar-
tosza Tarachulskiego prze-
ważali od początku meczu. 
Pierwszą bramkę udało im 
się zdobyć już w 12 minucie. 
Na listę strzelców wpisał się 
Piotr Krawczyk. W pierwszych 
45 minutach, mimo wielu do-
godnych sytuacji – głównie po 
stronie Legionovii, gole już nie 
padły. Ale ku zadowoleniu kibi-
ców, po wznowieniu gry na bo-
isku przy Parkowej rozpoczął 
się prawdziwy festiwal strze-
lecki, z piłkarzami gospodarzy 
w roli głównej. W 55 minucie 
po raz drugi na listę strzelców 

wpisał się Piotr Krawczyk. Dwa 
celne trafienia dołożył jeszcze 
Patryk Koziara i jedno Grze-
gorz Mazurek. Goście potra-
fili odpowiedzieć tylko jedną 
bramką, której strzelcem był 
Cezary Demianiuk.   
 
Podbudowani tym spektaku-
larnym zwycięstwem gracze 
Legionovii w sobotę (18 sierp-
nia) pojechali do Aleksandro-
wa Łódzkiego na spotkanie z 
tamtejszym Sokołem. Począ-
tek meczu był bardzo wyrów-
nany. Obie drużyny stwarzały 
sytuację, ale to goście byli 
skuteczniejsi. W 16 minucie 
bramkę dla Legionovii – jak 
się potem okazało, na wagę 
trzech punktów – zdobył Luka 
Janković. W drugiej połowie 
spotkania legionowianie mogli 
podwyższyć wynik, ale niestety 
nie potrafili wykorzystać kilku 
sytuacji sam na sam z bramka-
rzem gospodarzy. Ostatecznie 
mecz skończył się skromnym 
zwycięstwem Legionovii.
 
W czwartek kolejce podopiecz-
ni Bartosza Tarachulskiego 
podejmą na swoim boisku 
Świt Nowy Dwór Mazowiecki. 
Spotkanie zostanie rozegrane 
w sobotę (25 sierpnia) o go-
dzinie  17.00.

Rafał Michałowski

Z punktu widzenia klubu 
otwarty trening przed se-
zonem to sama korzyść. – 
Chcemy, żeby dziennikarze 
– ci w nami zaprzyjaźnieni, 
którzy są na każdym meczu, 
ale i osoby, które specjalnie 
przyjadą na ten trening – mo-
gli zobaczyć część zespołu na 
nowy sezon. Oczywiście nie 
jest to cała drużyna Legio-
novii, bo kilka zawodniczek 
przebywa jeszcze na zgru-
powaniach reprezentacji Pol-
ski. Chcemy po raz pierwszy 
spotkać się przed sezonem, 
żeby dziennikarze mogli na-
wiązać kontakty i współpracę 
z naszym nowym zespołem. 
A kibice mogli zobaczyć, ko-
mu im przyjdzie w tym sezo-
nie kibicować – mówi Maciej 
Szewczyk, menadżer Legio-
novii Legionowo.  

Aktualnie drużyna jest w 
trakcie trzymiesięcznego 
sezonu przygotowawcze-
go. Prawdziwy sprawdzian 
jej formy nastąpi w pierw-
szych meczach ligowych. A 
póki co sztab szkoleniowy 
pracuje nad fundamentami 
zespołu, na których dobrą 
dyspozycję będzie można 

zbudować. – Skupiamy się 
teraz na przygotowaniu fi-
zycznym i technice indywi-
dualnej. Te treningi mają 
więc inny rytm niż normal-
ne, nie wchodzimy na razie 
na treningi meczowe. Poza 
tym nie jesteśmy w pełnym 
zestawieniu. Myślę, że po 
pierwszych grach kontro-
lnych będziemy wiedzieli, 
jakie są nasze mocne i słabe 
strony. Na razie rozwijamy 
się, że tak powiem, szero-

kopasmowo – zdradza Piotr 
Olenderek, trener Legionovii 
Legionowo.

Nowy sezon jak zwykle 
oznacza nowe zawodniczki 
w składzie. Jednym ze świe-
żych nabytków jest libero 
Agnieszka Adamek. Z wy-
stępami w najwyższej kla-

sie rozgrywkowej wiąże ona 
duże, i jak twierdzą trene-
rzy, uzasadnione nadzieje. 
– Zostałam przyjęta bardzo 
dobrze. Panuje tutaj miła 
atmosfera i każda z nas jest 
nastawiona na ciężką pracę. 
Wszystkie jesteśmy tu po 
to, aby wspólnie osiągnąć 
cel. Aspirujemy do miejsca 
w środku tabeli, ale może 
pójdzie jeszcze lepiej? Wia-
domo, cele trzeba stawiać 
sobie jak najwyższe – uwa-

ża nowa libero. I trudno się 
z nią nie zgodzić. 

Tabela tabelą, w Legionovii 
pamiętają jednak, co tak na-
prawdę jest esencją sportu. 
Dlatego zamierzają sprawić, 
by z kolejnych meczów zespół 
dla kibiców ją wyciskał. – Nie 
chcę mówić banalnie, że chce-
my każdy mecz grać dobrze i 
każdy mecz chcemy wygrać. 
Myślę, że celem na ten sezon 
jest tworzenie emocji i chciał-
bym, aby były one tylko po-
zytywne. Sądzę, że urwiemy 
kilka punktów faworytom, a z 
drużynami na naszym pozio-
mie będziemy tutaj grali emo-
cjonujące spotkania. Jeżeli zaś 
chodzi o tabelę, chcielibyśmy 
zająć ósme miejsce – nie kryje 
szkoleniowiec Legionovii. 

Oprócz kondycyjnej i technicz-
nej bazy, ma w tym pomóc pa-
nująca w ekipie atmosfera. Nie 
od dziś wiadomo, że morale 
zespołu najlepiej budują jego 
zwycięstwa. Przygotowania do 
sezonu to czas, gdy wśród za-
wodniczek dopiero ono się ro-
dzi. Jak na razie, bez powikłań. 
– Myślę, że team spirit właśnie 
się tworzy. Okres przygoto-
wawczy mamy długi, można 
powiedzieć, że namiętny, i z 
każdym tygodniem, z każdą 
cięższą pracą ten duch dru-

żyny będzie coraz silniejszy. 
Wytworzą go też oczywiście 
pierwsze mecze sparingowe. 
Ale mamy kilka zawodniczek 
posiadających nie tylko związ-
ki ze sobą, ale też z Legiono-
wem, więc myślę, że wystar-
czy drobna iskierka, by ten 
nasz team spirit zapłonął tutaj 
dużym płomieniem – ocenia 
Piotr Olenderek. 

Skład Legionovii to mieszan-
ka doświadczenia i młodości. 
W tym właśnie ma tkwić jej 
największa siła. – Będziemy 
pokazywać wolę walki w każ-
dym meczu, no i w ten sposób 
będziemy się napędzać – obie-
cuje Agnieszka Adamek. Które 
zawodniczki w razie potrzeby 
pociągną zespół do boju, z 
grubsza już wiadomo. Kto jak 
kto, ale trener czuje to dosko-
nale. Choć szczegóły ujawnia 
raczej niechętnie. – Na razie 
jest jeszcze za wcześnie, żeby 
zdradzać, kto to będzie. Ale 
nie da się ukryć, że naszymi 
głównymi „armatami” będą 

Magda Damaske, która prze-
bywa teraz na zgrupowaniu re-
prezentacji, oraz powracająca 
do Legionowa Kristina Kicka, 
kiedyś Michajlenko.   

Co do składu Legionovii, dzia-
łacze rozglądają się za jeszcze 
jedną siatkarką. Jeśli odpo-
wiedniej nie znajdą, uzupełnią 
go juniorkami – bo akurat w 
Legionowie jest z kogo wy-
bierać. Są też pomysły na to, 
jak w trakcie meczów w Arenie 
uzupełnić puste miejsca na try-
bunach. – Krok po kroku wdra-
żamy nowe działania. Staramy 
się, żeby coraz bardziej było 
nas widać w przestrzeni mia-
sta, w szkołach, tak aby miesz-
kańcy Legionowa stopniowo 
przestali przechodzić obojętnie 
obok Legionovii, obok naszych 
sukcesów i emocji meczowych 
– mówi Maciej Szewczyk. Oby 
w nadchodzącym sezonie i jed-
nych, i drugich było pod siatką 
jak najwięcej.     

Waldek Siwczyński

Zagrają o emocje
W połowie sierpnia 
działacze oraz trenerzy 
siatkarskiej Legionovii 
uchylili na chwilę drzwi 
do hali Arena. I pozwolili 
przedstawicielom mediów 
oraz kibicom obejrzeć 
specjalny, otwarty trening. 
Zdradzając przy okazji 
kulisy przygotowań do 
zbliżającej się kolejnej 
batalii o punkty w Lidze 
Siatkówki Kobiet.

Obalili Łomżę, polecieli z Sokołem
Legionovia KZB Legionowo bardzo obiecująco rozpoczęła 
ligowe zmagania w III lidze. Choć w pierwszej kolejce 
piłkarze Bartosza Tarachulskiego musieli uznać wyższość 
Unii Skierniewice, to jednak w dwóch pozostałych 
zdobyli już komplet punktów. Kibicom szczególnie mógł 
podobać się pierwszy rozegrany u siebie mecz, w którym 
Legionovia aż 5:1 rozgromiła ŁKS Łomża. Po trzech 
kolejkach drużyna z Parkowej z sześcioma punktami na 
koncie zajmuje czwarte miejsce w tabeli.

III LIGA SEZON 2018/2019

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Pelikan Łowicz 3 7 2 1 0 5-2

2.  Sokół Ostróda 3 7 2 1 0 2-0

3.  Polonia Warszawa 3 6 2 0 1 6-3

4.  Legionovia Legionowo 3 6 2 0 1 7-3

5.  Lechia Tomaszów Mazowiecki 3 6 2 0 1 5-3

6.  Sokół Aleksandrów Łódzki 3 6 2 0 1 3-1

7.  Ruch Wysokie Mazowieckie 3 6 2 0 1 3-3

8.  Olimpia Zambrów 3 5 1 2 0 3-2

9.  Broń Radom 3 4 1 1 1 5-5

10.  Legia II Warszawa 3 4 1 1 1 3-4

11.  Znicz Biała Piska 3 4 1 1 1 7-5

12.  ŁKS 1926 Łomża 3 3 1 0 2 4-8

13.  Unia Skierniewice 3 3 1 0 2 2-3

14.  Świt Nowy Dwór Mazowiecki 3 3 1 0 2 2-5

15.  Huragan Morąg 3 2 0 2 1 5-6

16. Victoria Sulejówek 3 2 0 2 1 1-2

17.  MKS Ełk 3 1 0 1 2 1-3 

18.  Ursus Warszawa 3 0 0 0 3 3-9

2 : 1 (1:1)

Unia Skierniewice – Legionovia Legionowo 

Bramki:  Kamil Łojszczyk, Maciej Nalej – Slaven Jurisa

Legionovia: Oliwer Wienczatek – Jacek Lewandowski, Patryk Koziara 
(83’ Grzegorz Mazurek), Daniel Choroś, Kacper Górski, Patryk Paczuk (64’ 
Daniel Gołębiewski), Slaven Jurisa (59’ Eryk Więdłocha), Marcin Burkhardt, 
Luka Janković, Konrad Trzmiel, Piotr Krawczyk

5 : 1 (1:0)

Legionovia Legionowo – ŁKS Łomża 

Bramki:  Piotr Krawczyk (x2), Patryk Koziara (x2), Grzegorz Mazurek – Cezary Demianiuk

Legionovia: Jakub Stefaniak – Kacper Górski, Daniel Choroś (81’ Jacek 
Lewandowski), Patryk Koziara, Marcin Burkhardt, Kacper Będzieszak, Slaven 
Jurisa, Piotr Krawczyk (66’ Eryk Więdłocha), Konrad Trzmiel (71’ Sebastian 
Weremko), Konrad Zaklika, Patryk Paczuk (66’ Grzegorz Mazurek)

0 : 1 (0:1)

Sokół Aleksandrów Łódzki – Legionovia Legionowo 

Bramki:  Luka Janković

Legionovia: Jakub Stefaniak – Konrad Zaklika, Kacper Górski, Daniel Choroś, 
Konrad Trzmiel – Slaven Jurisa (79’ Grzegorz Mazurek), Marcin Burkhardt (63’  
Patryk Koziara), Kacper Będzieszak, Piotr Krawczyk (57’  Eryk Więdłocha), Luka 
Janković – Daniel Gołębiewski
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Najsilniejszą reprezentację 
powiat legionowski ma w lidze 
okręgowej. Grają tam aż trzy 
drużyny: Dąb Wieliszew, Sokół 
Serock i rezerwy Legionovii KZB 

Legionowo. Po trzech kolejkach 
najlepiej radzi sobie Dąb, który 
jest wiceliderem tabeli. Sokół 
jest piąty, a Legionovia przed-

ostatnia. W pierwszej kolejce 
(11-12 sierpnia) zespół z Wie-
liszewa pokonał na wyjeździe 
rezerwy Świtu Nowy Dwór Ma-
zowiecki 2:1, a Sokół w Pilawie 

zremisował 2:2 z tamtejszą Bu-
rzą. Legionovia mecz pierwszej 
kolejki z Unią Warszawa rozegra 
dopiero 29 sierpnia. W drugiej 

kolejce, rozegranej 15 sierpnia, 
w derbach powiatu wielszewski 
Dąb rozbił rezerwy Legionovii aż 
4:0. Sokół na własnym boisku 
przegrał z kolei 3:1 z Bugiem 

Wyszków. W trzeciej kolejce 
(18-19 sierpnia) Dąb uległ na 
wyjeździe Burzy Pilawa 3:1, 
Sokół wygrał na boisku rywala 

2:0 z Promnikiem Łaskarzew, a 
Legionovia zremisowała u siebie 
1:1 z Escolą Varsovia Warszawa. 
A-klasowa Wisła Jabłonna swój 
pierwszy mecz w lidze rozegrała 
18 sierpnia, na wyjeździe mie-
rząc się z Rządzą Załubice. Spo-
tkanie zakończyło się zwycię-
stwem gości 5:3. Po pierwszej 
kolejce zespół z Jabłonny zaj-
muje czwarte miejsce w tabeli. 
 
W najbliższy weekend Dąb 
Wieliszew zmierzy się u siebie 
z Bugiem Wyszków (25 sierp-
nia godz. 16.00), Sokół Serock 
podejmie na własnym boisku 
Mazura II Karczew (25 sierpnia 
godz. 11.00), a Legionovia II Le-
gionowo zagra na wyjeździe z AP 
Marcovią Marki (25 sierpnia godz. 
18.00). Wisła Jabłonna zagra na-
tomiast u siebie z ŁKS Łochów. To 
spotkanie zostanie rozegrane 
26 sierpnia godz. 17.00. 

Grające w B-klasie rezerwy wie-
liszewskiego Dębu i serockiego 
Sokoła swoje ligowe zmagania 
zaczną w pierwszy weekend 
września. Ich przeciwnikami 
będą odpowiednio Wicher II 
Kobyłka i Wisła Zakroczym. 
Oba mecze zostaną rozegrane 
na wyjeździe. 

RAM

Mocniejsi od Stalowej Woli
Nie tylko w lidze, ale i w 
Pucharze Polski Legionovia 
KZB Legionowo świetnie 
sobie radzi. Mimo że po 
pierwszej połowie meczu 
ze Stalą Stalowa Wola 
podopieczni Bartosza 
Tarachulskiego przegrywali 
już 0:2, ostatecznie udało 
im się strzelić przeciwnikom 
trzy bramki i awansować do 
pierwszej rundy PP. Tam na 
Legionovię czeka już GKS 
Tychy.

Mecz rundy wstępnej Pucharu 
Polski, rozgrywany 8 sierpnia w 
Stalowej Woli, nie mógł się dla 
Legionovii chyba gorzej roz-
począć. Już w trzeciej minucie 
spotkania legionowianie stracili 

bramkę. Jakby tego było ma-
ło, po pół godzinie było już 0:2. 
Piłkarze trenowani przez Bar-
tosza Tarachulskiego źle weszli 
w mecz i wyraźnie nie potrafili 

odnaleźć się na boisku rywala. 
Wiatr w żagle złapali dopiero w 

ostatnim kwadransie pierwszej 
połowy, nie udało im się jednak 
zdobyć bramki kontaktowej. 
Gdy obie drużyny schodzi-
ły na przerwę, można było 

mieć nadzieję, że mecz nie 
jest jeszcze rozstrzygnięty, 
a Legionovia nie powiedziała 
ostatniego słowa. 

I tak się rzeczywiście stało. Od 
pierwszych minut po wyjściu 
z szatni legionowianie  konty-
nuowali dobrą grę z końców-
ki pierwszej połowy i szybko 
udało im się zdobyć pierwszą 
bramkę. Strzelcem był Piotr 
Krawczyk. Po kontaktowym 
golu Legionovia poszła za cio-
sem. Już trzy minuty później 
był remis, a na listę strzelców 
ponownie wpisał się Kraw-
czyk. Gdy wydawało się, że 

obie drużyny czeka męcząca 
dogrywka, w końcówce spo-
tkania sędzia nie zawahał się 
podyktować rzutu karnego dla 
gości. Jedenastkę pewnie wy-
korzystał niezastąpiony w tym 
meczu Piotr Krawczyk, który 
tym samym ustrzelił pierwsze-
go w tym sezonie hat-tricka.
 
W pierwszej rundzie Pucharu 
Polski Legionovia KZB Legio-
nowo zmierzy się z GKS Tychy. 
Spotkanie zostanie rozegrane 
25 września na stadionie przy 
Parkowej w Legionowie. 

Zig

2 : 3 (2:0)

Stal Stalowa Wola – Legionovia Legionowo 

Bramki:  Michał Kitliński, Adrian Dziubiński – Piotr Krawczyk (x3)

Legionovia: Oliwer Wienczatek – Jacek Lewandowski, Kacper Górski, 
Daniel Choroś, Konrad Trzmiel (81. Sebastian Weremeko), Piotr 
Krawczyk, Luka Janković, Marcin Burkhardt, Patryk Koziara (84. Konrad 
Zaklika), Slaven Jurisa, Patryk Paczuk (90. Daniel Gołębiewski)

Rozkopany powiat
Ligowe zmagania rozpoczęły również kluby z powiatu legionowskiego występujące 
w niższych klasach rozgrywkowych. Trzy drużyny grające w lidze okręgowej mają już 
za sobą trzy kolejki, grająca w klasie A Wisła Jabłonna zmagania rozpoczęła w ten 
weekend, a zespoły występujące w klasie B sezon ligowy rozpoczną 1 września.

LIGA OKRĘGOWA 2018/2019, GRUPA: WARSZAWA I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Victoria II Sulejówek 3 9 3 0 0 7-3 

2.  Dąb Wieliszew 3 6 2 0 1 7-4

3.  Świt II Nowy Dwór Mazowiecki 3 6 2 0 1 8-2

4.  Mazur Radzymin 3 5 1 2 0 4-3

5.  Sokół Serock 3 4 1 1 1 5-5

6.  Burza Pilawa 2 4 1 1 0 5-3

7.  Agape Białołęka (Warszawa) 2 4 1 1 0 3-2

8.  AP Marcovia Marki 3 4 1 1 1 4-6

9.  Unia Warszawa 1 3 1 0 0 3-1 

10.  Olimpia Warszawa 2 3 1 0 1 5-3 

11. Promnik Łaskarzew 3 3 1 0 2 2-4 

12. Bug Wyszków 3 3 1 0 2 6-8

13.  Escola Varsovia Warszawa 3 2 0 2 1 2-4

14.  Mazur II Karczew 3 1 0 1 2 3-5

15.  Legionovia II Legionowo 2 1 0 1 1 1-5 

16.  Amur Wilga 3 0 0 0 3 2-9

KLASA A 2018/2019, GRUPA: WARSZAWA I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Huragan II Wołomin 1 3 1 0 0 10-0

2. ŁKS Łochów 1 3 1 0 0 7-0

3.  Wicher Kobyłka 1 3 1 0 0 6-0

4.  Wisła Jabłonna 1 3 1 0 0 5-3

5.  Legion Warszawa 1 3 1 0 0 3-2

6.  AP Marcovia II Marki 1 3 1 0 0 2-1

7.  Bednarska Warszawa 0 0 0 0 0 0-0

8.  MKS Hutnik Warszawa 0 0 0 0 0 0-0

9. SKP Korona Warszawa 1 0 0 0 1 2-3

10.  WKS Rząśnik 1 0 0 0 1 1-2

11. Rządza Załubice 1 0 0 0 1 3-5

12.  KS II Łomianki 1 0 0 0 1 0-6

13.  Wkra Pomiechówek 1 0 0 0 1 0-7 

14.  Błyskawica Warszawa 1 0 0 0 1 0-10

W skomercjalizowanym świecie sportu brak już miejsca na 
sentymenty. Nic zatem dziwnego, że po doskonałych występach 
w barwach KPR Legionowo bramkarz Mikołaj Krekora 
postanowił w pewnym momencie poszukać innego pracodawcy. 
Głównie dlatego, że pozostając z dotychczasowym, przez kolejny 
sezon musiałby rywalizować w niższej klasie rozgrywkowej.     
Póki co nowego kontraktu wciąż jednak nie podpisał.

Bramkarski poker

Na wieść o „finansowej” degra-
dacji klubu, któremu nie udało się 
zgromadzić wymaganego przez 
władze ligi budżetu, KPR Legio-
nowo opuścili najlepszy strzelec 
Kacper Adamski oraz wspomnia-
ny Mikołaj Krekora – bramkarz 
przez cztery sezony często ratu-
jący drużynę przed stratą goli i 
punktów. Nie powstrzymały ich 
przed tym krokiem nawet zapo-
wiedzi błyskawicznego powrotu 
na parkiety PGNiG Superligi. Ten 
pierwszy szybko znalazł zatrud-
nienie w MMTS Kwidzyn. Wy-
chowanek MKS Wieluń, który 
rozegrał właśnie najlepszy sezon 
w swej karierze i nie ukrywa, że 
nadal chce walczyć z najlepszy-
mi, na razie pozostaje bez klubo-
wego przydziału. 

Chętni, owszem, są, lecz 
nie ma jeszcze mowy o 
konkretach. A czas leci… 
Pojawiły się nawet oferty 
zagraniczne, z Hiszpanii 
oraz Islandii, ale z różnych, 
sportowych i pozasporto-
wych względów do podpi-
sania żadnego kontraktu 
nie doszło. Mimo to 29-let-
ni golkiper wciąż żywi na-
dzieję, że wkrótce sięgnie 
po niego któryś z klubów 
Superligi. A posiadając w 
zawodniczym C.V. drugi 
wynik spośród wszystkich 
bramkarzy w rundzie za-
sadniczej, ma ku temu so-
lidne podstawy. 

Aldo
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– Wybraliśmy trasę dojścia 
żołnierzy 10. dywizji gen. Że-
ligowskiego, która była skon-
centrowana w Legionowie, do 
bitwy pod Radzyminem. Nasza 
trasa wiedzie przez najbardziej 
malownicze tereny naszego po-
wiatu – mówi Erazm Domański, 
prezes TPL. A przede wszystkim 
gminy Nieporęt, czyli Stanisła-
wów Pierwszy, Wola Aleksandra, 
Kąty Węgierskie, Izabelin oraz 
okolice Kanału Żerańskiego. 

Start tego prawie 30-kilome-
trowego patriotycznego rajdu 
nastąpił w Legionowie, pod 
pomnikiem marszałka Józefa 
Piłsudskiego, a meta była pod 
monumentem upamiętniają-
cym walczących w Bitwie War-
szawskiej żołnierzy 28. Pułku 
Strzelców Kaniowskich. W obu 
tych miejscach uczestnicy 
rowerowej wycieczki złożyli 
wiązanki kwiatów. – Są róż-
ne formy upamiętnienia tego 

arcyważnego wydarzenia. Są 
defilady, msze i imprezy kul-
turalne, a my, tym naszym 
30-kilometrowym wysiłkiem, 
chcemy nadać tej rocznicy 
nieco inny charakter – dodał 
Erazm Domański. 
Chętnych do takiego właśnie 
uczczenia rocznicy jednej ze 
stu najważniejszych bitew w 
dziejach świata nie brako-
wało. – Ja się spodziewam 
powiększyć swoją wiedzę 
historyczną. Wiem co nie-
co o 10. dywizji gen. Żeli-
gowskiego, ale ten epizod 

pod Radzyminem nie jest 
mi znany. Jestem więc cie-
kawy, co tutaj się działo w 
czasie Bitwy Warszawskiej 
– powiedział pan Aleksan-
der z Wieliszewa. – Ja z kolei 
chciałem zwiedzić powiat le-
gionowski. Na co dzień jeż-
dżę rowerem, ale tą trasą do 
Wólki Radzymińskiej akurat 
nie miałem jeszcze okazji 
jechać. Dzisiaj dzień wolny, 
ładna pogoda, więc dlacze-
go nie? – dodał pan Robert 
z Legionowa. To prawda, tak 
więc nic tylko wsiąść na ro-
wer i z perspektywy dwóch 
kółek poznawać powiat. Nie 
tylko jego historię, ale też 
walory krajobrazowe. A na-
stępny rajd już za rok.  

RaM

– Mamy mieście wiele młodych 
osób, które mają swój gust, tak-
że ten muzyczny, i dlaczego nie 
mieliby oni mieć swojego świę-
ta? 15 sierpnia to Święto Wojska 
Polskiego, Cudu nad Wisłą i zwy-
cięstwa w Bitwie Warszawskiej, 
a więc święto radosne. Wtedy, 
w 1920 roku, to tak naprawdę 
młodzi ludzie wygrali tę wolność 
i teraz w Legionowie, które swo-
ją nazwę zawdzięcza legionom 
marszałka Józefa Piłsudskiego, 
niech młodzi ludzie się bawią, 
cieszą i żyją w pokoju – powie-
dział prezydent Roman Smogo-
rzewski. I rzeczywiście było. Fre-

kwencja na koncercie pokazała 
też, że miłośników hip-hopowych 
rytmów i rapowanych tekstów 
jest w Legionowo całkiem sporo. 
I to nie tylko tych, którzy takiej 
muzyki słuchają, ale też i tych, 
którzy sami ją tworzą. 
 
Sporą część wykonawców tego-
rocznego Rap&Cudu stanowili 
bowiem legionowscy raperzy. – 
Zaprosiliśmy artystów z Legiono-
wa do wzięcia udziału w castingu 
na support dla naszych głównych 
gwiazd, czyli Smolastego i Peze-
ta. Mieliśmy pięć zgłoszeń. Komi-
sja po głębokiej analizie wybrała 

trzech artystów, których można 
było zobaczyć na scenie. Po re-
akcji publiczności widać, że to był 
dobry wybór – przyznała Tama-
ra Boryczka, rzecznik prasowy 
UM Legionowo. Miejską scenę 
hip-hopową – dodajmy, że z 
powodzeniem – reprezentowali 
Kopczyk LS, Emka, Rilu i Majlo. 
 
Po pokazie beat boxingu w wy-
konaniu Charlesa Carlo przyszedł 
czas na gwiazdy wieczoru, czyli 
znanego już z tegorocznych Dni 
Legionowa Smolastego oraz 
weterana polskiego hip-hopu 

Pezeta. I powiedzieć, że w trak-
cie tych koncertów publiczność 
była w euforii, to tak jakby nic 
nie powiedzieć. 
 
Ale oczywiście nie tylko w taki 
sposób uczczono w Legionowie 
98. rocznicę Cudu nad Wisłą. 

Tych poważnych, patriotycz-
nych uroczystości też nie mogło 
zabraknąć. – Rano była msza 
święta, po której składaliśmy 
kwiaty pod pomnikiem mar-
szałka Józefa Piłsudskiego i w 
Parku Kościuszkowców, gdzie 
są upamiętnione wszystkie 
jednostki wojskowe, które sta-
cjonowały w Legionowie. Ci, 
którzy chcieli tę rocznice świę-
tować bardzo poważnie, mogli 
to zrobić rano, a teraz mamy 
imprezę dla młodego pokolenia. 
Mam nadzieję, że w ten sposób 
zachęcimy je do poznawania hi-

storii i patriotyzmu – dodał pre-
zydent. Ciekawe, czy Rap&Cud 
stanie się kolejną legionowską 
imprezą cykliczną? Lokalni mi-
łośnicy rapu pewnie by się z te-
go powodu nie obrazili...
 

RafaM
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Wydarzenia
kalendarz

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 23.08, godz. 12.00
Letnie Kino dla Dzieci – film „Emotki”. Wstęp wolny.   

SEROCK Plaża Miejska, 23.08, godz. 16.00
Warsztaty zielarskie w ramach tegorocznej edycji akcji
 „Książka na plaży”.

LEGIONOWO  Park im. Solidarności, 24,08, godz. 19.00
Kolejna odsłona cyklu „Kultura.Porusza!”. Tym razem będzie to premie-
rowe przedstawienie Teatru Ewangelizacyjnego Adonai z MOK pt. „Po 
co”. Teatr Adonai to młodzieżowy teatr ewangelizacyjny wywodzący się z 
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Działa od 1999 roku, kiedy to pojawiła 
się propozycja wystąpienia przed Janem Pawłem II. W odpowiedzi na tę 
prośbę powstało przedstawianie „Świadectwo", które wystawiane jest po 
dziś dzień. Teatr występował w całej Polsce, od Szczecina po Zakopane, a 
w swoim dorobku ma również mini tournée po Włoszech i występ na Taizé. 

JABŁONNA  plac za kościołem, 24.08, od godz. 16.00

 Radny Adam Krzyżanowski zaprasza na Pożegnanie Wakacji 
2018. W programie: zabawy dla dzieci, gry i konkursy sportowe, 
pokaz tańca i potańcówka. O godzinie 19.00 koncert gwiazdy 
wieczoru – Cleo. wieczoru – Cleo.   

JABŁONNA park przy pałacu, 25.08, godz. 9.00

SKIERDY ul. Nadwiślańska 1, 25.08, godz. 10.00 - 14.00
Wójt Gminy Jabłonna i dyrektor GCKiS w Jabłonnie zapraszają 
na „Wielkie Otwarcie Pumptracka w Skierdach”. W programie: 
nauka „pompowania”, torowy savoir vivre, mini zawody, 
pokaz profesjonalnej jazdy, kiermasz rowerowy i znakowanie 
jednośladów.

LEGIONOWO Park im. Solidarności, 25.08, godz. 16.00 - 18.00
Powiatowa Instytucja kultury i Dyskusyjny Klub Książki 
„Ścieżki” zapraszają na kolejną  odsłonę akcji „Czytanie w 
plenerze”. W programie m.in. warsztaty z Ciotką Księżkulą.   
 
LEGIONOWO osiedle przy ul. Piaskowej, 25.08,

 godz. 17.00 - 22.00
Zakończenie Lata na Piaskach, czyli „4 Potańcówka w rytmach 
disco polo, pop i polskich przebojów”. Gra zespół Formacja.Le-
nArt. W programie m.in. darmowa wata cukrowa, dmuchaniec 
dla dzieci, gry i zabawy organizowane przez Arenę Legionowo, 
malowanie twarzy i stoiska gastronomiczne.    

SEROCK rynek miejski, 25.08, godz. 18.00 
„Na chwałę Niepodległej”. W programie uroczysty polonez; 
program słowno-muzyczny w wykonaniu Tomasza Stockin-
gera, chóru „Cantores Adalberti” i Anny Osmakowicz z Vocal 
Studio; spot „Czym jest dla mnie niepodległość”; koncert Re-
prezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego; 
wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.    

LEGIONOWO Park Zdrowia, 25.08, godz. 19.00 - 22.00
Potańcówka w Parku Zdrowia.   
 
NIEPORĘT 25.08, godz. 8.00 - 16.00 
11. Drużynowe Mistrzostwa Polski MTB Amatorów             
Nieporęt 2018.   

LEGIONOWO Kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej, 
26.08, godz. 10.00
Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej Powiatu 
Legionowskiego. Wystąpią : Anna Wróbel – wiolonczela, Karol 
Lipiński-Brańka – skrzypce i Jan Bokszczanin – organy. 

SEROCK boisko przy plaży, 26.08, od godz. 10.00 
Letnia Liga Siatkówki Plażowej.

JABŁONNA spotkanie przy Nadzorcówce, godz. 11.00 - 13.00 
Wycieczka wiślana - „Odkryj z nami Wisłę”.    

BIAŁOBRZEGI kościół pw. bł. Karoliny Kozkówny, 26.08, godz. 13.30 
Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej Powiatu Legionowskiego. 
Wystąpią : Anna Wróbel – wiolonczela, Karol Lipiński-Brańka – skrzypce 
i Jan Bokszczanin – organy.
 
LEGIONOWO przy placu zabaw na Grudziach, 
26.08, godz. 17.00 - 21.00 
„Potańcówka w rytmach disco polo, pop i polskich przebojów”.                                
W programie m.in. darmowa wata cukrowa, dmuchaniec dla dzieci, 
gry i zabawy organizowane przez Arenę Legionowo, malowanie twarzy 
i stoiska gastronomiczne.

LEGIONOWO Kościół Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 
26.08, godz. 19.00 
Koncert Chóru Uniwersytetu Narodowego w San Juan (Argentyna).                 
W programie m.in. „Msza kreolska” Ariela Ramireza.

LEGIONOWO Kościół Miłosierdzia Bożego, 26.08, godz. 19.30 
XIV Legionowski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej. Wystą-
pią : Anna Wróbel – wiolonczela, Karol Lipiński-Brańka – skrzypce                              
i Jan Bokszczanin – organy.

Rapowa Bitwa (Warszawska)

Władze Legionowa przyzwyczaiły mieszkańców do tego, że 
każda kolejna rocznica Bitwy Warszawskiej, będącej jednym z 
największych sukcesów oręża polskiego, jest u nas  świętowana 
w wyjątkowo radosny sposób. Przez kilka poprzednich lat z 
okazji rocznicy Cudu nad Wisłą odbywały się w mieście koncerty 
rockowe. W tym roku postanowiono natomiast zrobić ukłon 
w kierunku nieco młodszej publiczności i po raz pierwszy w 
Legionowie zorganizowano dużą imprezę hip-hopową.

Cud na dwóch
kółkach

Sposobów na upamiętnienie 98. rocznicy Cudu nad 
Wisłą i Święta Wojska Polskiego jest bardzo wiele. 
Towarzystwo Przyjaciół Legionowa na przykład już 
po raz 16 zaprosiło mieszkańców na rajd rowerowy 
szlakiem Bitwy Warszawskiej.

Kolejny jabłonowski Parkrun.


