
nr 32/839, GAZETA BEZPŁATNA
TYGODNIK POWIATU LEGIONOWSKIEGO

WWW.MIEJSCOWA.PL | CZWARTEK 13 WRZEŚNIA 2018 | ISSN: 2084-5286 | Nakład powyżej 10000  egz.

„Afera” zbudowana na kłamstwie
Grając starymi, 

znaczonymi 
kartami, 

polityczni rywale 
prezydenta 

Legionowa liczą 
na okpienie 

mieszkańców. 
Sęk w tym, że w 
ich oszczerczych 
kalkulacjach nic 

się nie zgadza
s. 3

s. 16

Reklama
tel. 797 175 329

reklama@miejscowa.plO tym, jak "Kali" Hankę chwali

Chcą wygrać przez KO

s. 6 s. 7

Nuty
od pani Danuty

Przejechali się na ucieczce
s. 5

s. 10
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Seks w sile wieku s. 11

Smakowita
licytacja
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Tydzień
na sygnale

Krwawe urodziny
Alkohol i wodne przy-
gody nigdy nie są roz-
sądnym połączeniem. 
Ostatnio na własnej skó-
rze przekonał się o tym 
pewien 40-latek, który 
pływając łódką po wo-
dach Narwi, doznał ura-
zu głowy. Jak się okazało, 
powodem mógł być… uro-
dzinowy charakter rejsu. 

Do zdarzenia doszło w 
minioną sobotę (8 wrze-
śnia) w okolicach hotelu 
„Warszawianka”. Na po-
moc mężczyźnie ruszyli 
ratownicy z legionow-
skiego WOPR, a także 
pogotowie ratunkowe 

i medycy z karetki wod-
nej. Na miejscu służby 
zastały mężczyznę, któ-
ry leżał w kabinie łódki 
w kałuży krwi. Okazało 
się, że przewrócił się i 
doznał urazu głowy. Ra-
ny nie był na łodzi sam, 
bowiem odbywała się 
tam impreza urodzino-
wa, której 40-latek był 
jednym z uczestników. 
Ratownicy udzielili mu 
pierwszej pomocy, a 
następnie przetrans-
portowali na brzeg i 
przewieźli do jednego z 
warszawskich szpitali. 

KG

Pożar strawił mieszkanie
W czwartek                               
(6 września) przed 
godziną 13.00 do 
legionowskiej straży 
pożarnej wpłynęło 
zgłoszenie o pożarze 
na balkonie jednego                
z mieszkań w wieżowcu 
przy ul. Norwida w 
Legionowie. Na miejsce 
zadysponowano 
cztery zastępy                                            
z jednostki ratowniczo-
gaśniczej oraz 
policję i ratownictwo 
medyczne.

Tragedia przy molo

W sobotę (8 września) około 
godziny 7.00 legionowska 
straż pożarna została poinfor-
mowana o prawdopodobnym 
utonięciu. Zdarzenie miało 
mieć miejsce w okolicy mola na 
Dzikiej Plaży w Nieporęcie. Z re-
lacji świadków wynikało, że oko-
ło 50-letni mężczyzna 20 minut 
wcześniej wszedł do wody i do 
tej pory z niej nie wyszedł. 

Oprócz strażaków z JRG Le-
gionowo na miejsce przybyli 
jeszcze ratownicy z Wojsko-

wej Straży pożarnej z Zegrza. 
Trzech z nich weszło do wody 
i rozpoczęło poszukiwania. 
Mężczyzna został odnalezio-
ny na głębokości około 2,5 m. 
Leżał na dnie Jeziora Zegrzyń-
skiego. Strażacy natychmiast 
wyciągnęli go na molo i rozpo-
częli reanimację. Trwała ona 
ponad godzinę. Niestety nie 
udało się już przywrócić męż-
czyźnie funkcji życiowych. Le-
karz stwierdził zgon. 

Zig.

Po przybyciu na miejsce 
zgłoszenia zastano rozwi-
nięty pożar na balkonie na 
piątym piętrze wieżowca. 
W związku z dużą tempe-
raturą od ognia pękła szy-
ba w oknie i ogień zaczął 
przedostawać się do wnę-
trza mieszkania. Dzięki 
szybkiemu zaalarmowaniu 
o pożarze i błyskawicznym 
przybyciu strażaków udało 
się odciąć drogę ognia w 
mieszkaniu i ugasić palące 
się wyposażenie balkonu. 
Mieszkanie w środku zo-
stało jednak zakopcone 

przez dym. Na miejsce 
akcji przybyli pracowni-
cy spółdzielni mieszka-
niowej. Prezydent Le-
gionowa zadeklarował 
pogorzelcom wszelką 
niezbędną pomoc.
 
W spalonym mieszkaniu 
mieszkała wieloosobowa 
rodzina. Gdy doszło do po-
żaru, żadnego z domow-
ników nie było miejscu. 
Spora część ich dobytku 
została jednak zniszczona. 
Jeśli ktokolwiek chciałby 
im pomóc, może się zgło-
sić do Wydziału Zdrowia 
Publicznego i Spraw Spo-

łecznych UM Legionowo 
(III piętro pokój 4.25). 

Potrzebne są przede 
wszystkim odzież i obu-
wie dla dzieci: 
chłopiec 17 lat – buty 40, 
chłopiec 16 lat – buty 39, 
dziewczynka 13 lat – buty 
38, chłopiec 10 lat – buty 
37, chłopiec 9 lat – buty 
37, chłopiec 7 lat – buty 28, 
chłopiec 4 lata – buty 28, 
mama – rozmiar M, buty 
38. Potrzebna jest również 
lodówka, pościel, kołdry, 
poduszki, stół, krzesła oraz 
wersalka.

MK/zig

Rodzina odetchnie z ulgą
Legionowscy policjanci zatrzymali 64-latka 
podejrzanego o znęcanie się nad swoją rodziną. 
Mężczyzna usłyszał zarzuty, jednak do winy się nie 
przyznał. Grozi mu do 5 lat więzienia.

– Kilka dni temu dyżurny Ko-
mendy Powiatowej Policji w 
Legionowie otrzymał telefon 
od mężczyzny, który skarżył 

się na swojego zięcia. Dyżurny 
słyszał, że rozmówca, przed 
telefonem na policję nadużył 
alkoholu. Policjant nie zlekce-
ważył zgłoszenia i do rozpo-

znania sprawy natychmiast 
skierował umundurowany 
patrol. Patrolowcy z legionow-
skiej komendy po dotarciu na 

miejsce interwencji i wysłucha-
niu wszystkich zastanych na 
miejscu domowników ustalili, 
że w rodzinie dochodzi do nie-
pokojących zachowań. Jednak 

zdaniem policjantów ich prowo-
dyrem był właśnie domagający 
się interwencji funkcjonariuszy 
64-latek – tłumaczy rzecznik 
legionowskiej policji kom. Ja-
rosław Florczak. 

Policjanci podejrzewali, że męż-
czyzna znęca się psychicznie i 
fizycznie nad swoją żoną, cór-
kami, zięciem oraz wnuczką. 
Jak ustalili, 64-latek od kilku lat 
nadużywał alkoholu i wszczy-
nał awantury z domownikami, 
podczas których nie przebierał 
w słowach i groził najbliższym 
pozbawieniem życia. Sytuacja 
stawała się coraz bardziej nie-
bezpieczna, bowiem w trakcie 
jednej z takich awantur – w 
dniu interwencji policjantów 
– nietrzeźwy 64-latek dla pod-
kreślenia swoich gróźb wziął do 
ręki nóż. Agresywny mężczy-
zna został zatrzymany. Badanie 
alkomatem wykazało ponad 2 

promile alkoholu w wydycha-
nym przez niego powietrzu. – 
Śledczy z legionowskiej komen-
dy potwierdzili wstępne podej-
rzenia patrolowców i ustalili, że 
64-latek od 2013 roku znęcał 
się fizycznie i psychicznie nad 
domownikami. Po wytrzeźwieniu 
zatrzymany mężczyzna usłyszał 
zarzut popełnienia przestępstwa 
z art. 207 kk. Mężczyzna nie 
przyznał się do przestępstwa – 
informuje kom. Florczak.

Na wniosek współpracują-
cych przy sprawie policjantów 
i prokuratora Sąd Rejonowy w 
Legionowie zastosował wobec 
64-latka tymczasowy areszt. 
W zeszłą sobotę (1 września) 
podejrzany na najbliższe trzy 
miesiące trafił do jednego z war-
szawskich aresztów śledczych. 
Grozi mu do 5 lat więzienia.

oprac. KG

Pani na 
policyjnych 
włościach

Na lokalnym gruncie 
tegoroczne obchody 
święta stróżów prawa 
były wyjątkowe. Razem 
z podziękowaniami 
i gratulacjami dla 
policjantów do jednostki 
dotarła bowiem 
nominacja mł. insp. Anny 
Jędrzejewskiej-Szpak na 
stanowisko Komendanta 
Powiatowego Policji w 
Legionowie.

Jak przewiduje resortowa pro-
cedura, najpierw zgromadzeni 
funkcjonariusze usłyszeli roz-

kaz Komendanta Stołecznego 
Policji nadinsp. Pawła Dobro-
dzieja o powołaniu mł. insp. 
Anny Jędrzejewskiej-Szpak 
na stanowisko Komendanta 
Powiatowego Policji w Legio-
nowie. Już na starcie nowa 
szefowa KPP usłyszała od prze-
łożonego słowa uznania. – Je-
steście jednymi z najlepszych w 
garnizonie. Gratuluję! – mówił 
nadinsp. Paweł Dobrodziej. 
Nowo mianowana komendant 
zapewniła z kolei, że postara 
się sprostać wyznaczonemu 
jej zadaniu. – Priorytetem dla 
legionowskich policjantów 
jest bezpieczeństwo miesz-

kańców oraz gości powiatu 
legionowskiego. Dokładamy i 
dołożymy wszelkich starań, by 
legionowski policjant wzbudzał 
zaufanie, a społeczeństwo mia-

ło pewność, że zawsze można 
na niego liczyć – mówiła Anna 
Jędrzejewska-Szpak

Tradycyjnym elementem poli-
cyjnego święta jest wręczanie 
funkcjonariuszom odznaczeń 
państwowych i aktów miano-
wania na wyższe stopnie stop-
nie służbowe. Przy okazji miej-
scowi samorządowcy mogą 
finansowo docenić jednostkę 

(wzbogaciła się ona o defibry-
lator ufundowany przez Urząd 
Miasta Legionowo – red.) oraz 
najlepszych policjantów. Stało 
się tak i tym razem. Srebrnym 

medalem „Za długoletnią służ-
bę” odznaczeni zostali: asp. 
szt. Daniel Jaśkiewicz, asp. 
szt. Mariusz Oleszko oraz asp. 
szt. Piotr Suplicki. Medalem 
brązowym „Za długoletnią 
służbę” uhonorowany został 
asp. szt. Arkadiusz Karadżow-
-Szmidkowski. Awansowano 
zaś łącznie aż 65 policjantów.

KejT
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Niemowlę miało liczne siniaki i zła-
mania. Na miejsce natychmiast 
wezwano ratownictwo medycz-
ne. Lekarz nie miał wątpliwości, 
że wobec chłopca była stosowana 
przemoc fizyczna. Na miejsce in-
terwencji wezwano więc policję. 
Funkcjonariusze zatrzymali 29-let-
niego ojca dziecka, Daniela G. Ba-
dania przeprowadzone w szpitalu 

oraz opinia biegłego z zakresu me-
dycyny sądowej potwierdziły liczne 
obrażenia ciała niemowlaka w po-
staci złamań żeber, kości łonowej, 
kości czaszki, a także zasinienia w 
obrębie całego ciała.
 
Daniel G. został doprowadzony do 
prokuratury i przesłuchany. Usły-
szał zarzut znęcania się ze szcze-
gólnym okrucieństwem nad osobą 
nieporadną ze względu na wiek. 
Podejrzany częściowo przyznał się 
do popełniania zarzucanego mu 

czynu oraz złożył wyjaśnienia, które 
są analizowana także w kontekście 
odpowiedzialności karnej innych 
osób. Sąd Rejonowy w Legionowie 
uwzględnił wniosek prokuratora i 
zastosował wobec podejrzanego 
środek zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztowania na 
okres trzech miesięcy.
 
Dziecko przebywa obecnie w szpita-
lu. W toku dalszego śledztwa proku-
rator będzie uzupełniał na bieżąco 
dokumentację medyczną, co mo-
że skutkować zmianą kwalifikacji 
prawnej czynu. Prokurator zwrócił 
się jednocześnie do sądu rodzinne-
go o przeprowadzenie stosownego 
postępowania w sprawie niewłaści-
wego wykonywania władzy rodzi-
cielskiej wobec dziecka.

MK

O co konkretnie chodzi? Lokal-
ny aktywista Janusz Baranow-
ski podpisał się pod tekstem, 
sugerującym, że budowane od 
lat mieszkania sprzedawane są 
osobom „powiązanym” z władzą. 
Jako przykład podaje m.in. lo-
kalnych przedsiębiorców, znajo-
mych radnych, a nawet... człon-
ków komisji wyborczych. 
Jest to absurdalne, 
bo mieszkając 
od lat w Legio-
nowie, radni 
mają zapew-
ne tysiące 
znajomych, 
a jak łatwo 
policzyć, w 
ciągu kil-
kunastu lat 
stawiania 
budynków 
m i e s z -
kalnych 
w komi-
sjach wy-
borczych 
pracowało 
kilka tysię-
cy osób. Zgodnie z tezą autora, 
mieszkań nie mógłby kupić wła-
ściwie żaden mieszkaniec Legio-
nowa, aby przypadkiem nie zostać 
posądzonym przez „tropicieli afer” 
o jakieś powiązania z władzą. 

5 bloków na sprzedaż

O jakich mieszkaniach mowa? Co 
kilka lat, w lokalizacjach oddalo-

nych od centrum, miasto buduje na 
własnych działkach bloki z miesz-
kaniami na sprzedaż. W między-
czasie buduje też bloki komunalne, 
z mieszkaniami dla najbardziej po-
trzebujących. Bloki z mieszkania-
mi na sprzedaż powstały na ul. Roi 
( 2 ) , na Suwalnej (2) i jeden na 

os. Piaski. W sumie 5 
bloków, w któ-

rych znala-
zło 

się blisko 200 
lokali. Mieszkania były sprzeda-
wane zgodnie z zapisami Ustawy 
o gospodarce nieruchomościami, 
a do przetargu mógł stanąć każdy 
chętny. W wybudowanych pięciu 
blokach trzech lokali nie sprzeda-
no. Ich właścicielem jest gmina, są 
to lokale komunalne. Jeden z nich 
udostępniony jest rodzinie z 12 
dzieci, inny osobie niepełnospraw-
nej bez nóg. 

Mieszkania dla każdego, 
bez żadnych warunków

Wbrew temu, co napisano w 
przedwyborczej ulotce, przy za-
kupie mieszkania nie było żad-
nych kryteriów kwalifikujących, 
a sam zakup nie był w żadnym 
stopniu preferencyjny. – Ogło-
szenia o przetargu na wszystkie 
lokale były publikowane w inter-
necie oraz lokalnych mediach. 
Przetargi były otwarte dla wszyst-
kich chętnych, nie było żadnych 
ograniczeń – mówi rzeczniczka 
ratusza Tamara Boryczka. 

Zgodnie z zapisami ustawy, 
w pierwszym przetargu ceny 
mieszkań są ustalane na pod-
stawie operatu szacunkowego 
dla danej lokalizacji. Jeżeli lokale 
nie znalazły nabywców, w drugim 
przetargu ceny były obniżane do 
wysokości kosztów, które ponio-
sła gmina. Jeżeli także tu nie było 
chętnych na mieszkanie, orga-
nizowano rokowania, czyli „licy-

tację” na zasadzie „kto da 
więcej”. Podczas takich 

licytacji cena mogła 
wzrosnąć nawet 

o kilkadzie-
siąt ty-
sięcy, 
gdyż w 
przy-
padku 
roko-
w a ń 
w y -

s t a r -
czyło wpłacić 20 proc. war-

tości mieszkania plus VAT, a po-
zostałe 80 proc. ceny można było 
rozłożyć na raty. Ta forma zakupu 
zawsze cieszyła się największym 
powodzeniem wśród nabywców. 

Gmina nie jest dewelope-
rem, ale na mieszkaniach 
nie traci

Wieloletnie doświadczenie sa-
morządów pokazuje, że taka 

forma budownictwa miejskiego 
cieszy się ogromną popularno-
ścią. Wielu mieszkańców chce 
się usamodzielnić, ale z róż-
nych względów nie może lub nie 
chce brać kredytów w bankach. 
Wpłacenie 20 proc. wartości 
i rozłożenie pozostałej kwoty na 
niskooprocentowane raty, bez 
narzucanych przez banki marż 
i innych opłat, to bardzo kusząca 
propozycja dla mieszkańców. 

Zastępca prezydenta Marek Paw-
lak tłumaczy, że gmina nie jest 
deweloperem, nie może prowa-
dzić działalności zarobkowej, więc 
na mieszkaniach nie zarabia. Ale 
popularność mieszkań i osiągane 
przy rokowaniach ceny sprawia-
ją, że także na tych inwestycji nie 
traci. Miasto wydało na nie dotąd 
31 mln zł, a środki ze sprzedaży 
mieszkań, które wpłynęły do bu-
dżetu, wynoszą 34,8 mln zł, tak 
więc o 3,6 mln więcej niż koszt 
wybudowania tych lokali. 

Wszystko jawne 
i transparentne

Wbrew informacjom zamieszczo-
nym we wrzucanej do skrzynek 
ulotce stowarzyszenia, informa-
cje o przetargach i rokowaniach 
oraz ich wyniki są dostępne w in-
ternecie. Można przeczytać, kto 
i za ile kupił lokale, ilu chętnych 
startowało do przetargu i roko-
wań. Nawet zarchiwizowane wy-
niki, jak ten dotyczący rokowań 
przy ul. Suwalnej, nadal są wi-
doczne i ogólnodostępne.

Pytania, których 
nie  zadano

W ulotce pojawia się szereg py-
tań, na które zdaniem autora pre-
zydent powinien odpowiedzieć. 
Problem w tym, że nie miał takiej 
możliwości przed publikacją, gdyż 
nikt tych pytań nie zadał. Wyrę-
czając autora ulotki, poprosiliśmy 
ratusz o krótkie odpowiedzi. 

• Przetargi były ogólnodo-
stępne i to mieszkańcy, a nie 
urzędnicy decydowali, czy 
przystępują do przetargu I, 
II, czy rokowań. Podane licz-
by pokazują, że rokowania, 
w których można było rozło-
żyć płatności na raty, cieszyły 
się dużą popularnością. Trzy 
mieszkania nie zostały sprze-
dane, lecz udostępnione po-
trzebującym mieszkańcom na 
zasadach lokali komunalnych.

• Budynek przy Suwalnej 17 
został wykończony w standar-
dzie budynku socjalnego. Wy-
konawca zbudował go właśnie 
za 3500 zł/metr, czyli cenę, 
jaką ustalono w II przetargu.

• Informacje o sprzedaży lokali 
na Suwalnej zostały przeniesio-
ne do archiwum BIP po 3 mie-
siącach, aby nie wprowadzać w 
błąd odbiorców. Przeniesienie 
do archiwum powoduje jedy-
nie oznaczenie, że informacja 
jest archiwalna, pozostaje ona 
nadal ogólnodostępna.

• W BIP znajdują się ogłoszenia 
o przetargu na sprzedaż lokali 
przy ul. Roi. W tamtych latach 
(2006) nie było wymogu publi-
kacji wyników rokowań, więc 
nie zostały zamieszczone w BIP.
 
• Przetargi były nieograniczone, 
co oznaczało, że każdy mógł 
do nich przystąpić. Po zakupie 
mieszkania nabywca stawał się 
jego pełnoprawnym właścicie-
lem i mógł swobodnie dyspono-
wać swoim majątkiem. Nie ma 
prawnej możliwości zakazania 
nabycia kolejnego lokalu, np. 
rodzice kupują mieszkania naj-
pierw jednemu, a po kilku latach 
drugiemu dziecku. 

• Miasto nie ma wpływu na to, 
czy ktoś przystępuje do I czy 
II przetargu. O tym decydują 
chętni. Nikt nie mógł zakazać 

wpłacenia wadium i niebrania 
udziału w licytacjach. Z obser-
wacji wynika, że czasem wpła-
cano wadia na kilka lokali, a licy-
towano tylko jeden, do którego 
było np. najmniej chętnych.

• 700 tys zł, które cytowane 
jest w ulotce, nie jest wzro-
stem kosztów inwestycji, lecz 
przesunięciem środków na 
kolejny rok budżetowy. Wąt-
pliwości autora wynikają z nie-
zrozumienia tematu.

• Ceny mieszkań osiągane pod-
czas rokowań zależały tylko 
i wyłącznie od popytu. Nie ma po-
działu na mieszkania „z przydzia-
łu” i „poza”, ponieważ do każdego 
przetargu mógł stanąć każdy, 
także pan Baranowski, i licytować 
tyle, ile był gotów zapłacić. To, że 
jedne mieszkania przelicytowano 
o jedno postąpienie, a inne o kil-
kanaście tysięcy, wynikało tylko i 
wyłącznie z zainteresowania loka-
lem i gotowości licytującego do za-
płacenia takiej, a nie innej kwoty. 

• Miasto nie ma prawnej możli-
wości weryfikacji zdolności kre-
dytowej kupującego. Na każdym 
lokalu ustanawiana była hipote-
ka, która była zabezpieczeniem 
płatności. Ponadto każdy na-
bywca zobowiązany był zapłacić 
20 proc. wartości nieruchomości 
i cały podatek VAT przed podpisa-
niem aktu notarialnego.

Czy wspomniane pytania nie zo-
stały prezydentowi zadane, bo 
odpowiedzi byłyby nie po myśli 
autora ulotki? Zapewne tak. Prze-
cież wtedy nie mógłby napisać, że 
jest w mieście afera mieszkanio-
wa, a liczby pokazują, że rzekome 
„milionowe straty” w rzeczywisto-
ści są zyskiem. Nie mówiąc już o 
zysku, jaki ma blisko 200 rodzin – 
własny, niedrogi dach nad głową. 
Oby więcej takich „afer”.

AnKa

Serdecznie zapraszamy na dyżur radnego
w dniu 17 września 2018 r. 

 

Urząd Miasta, pokój 4.02, III piętro

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

„Afera” zbudowana na kłamstwie
Zbliżają się wybory, więc coraz częściej zaczynają 
pojawiać się materiały wyborcze różnych lokalnych 
ugrupowań. Na okładce najnowszej na odległość rzucają 
się w oczy słowa „afera” i „wydanie specjalne”. Z jej treści 
można wywnioskować, że lokalne ugrupowanie, nie 
mając pomysłu na własną kampanię, manipuluje faktami 
i wymyśla afery, których nie ma. Bo wystarczy prześledzić 
w internecie ogólnodostępne dane, żeby dowiedzieć się, 
że żadnego przekrętu nie było, zaś w wybudowanych 
przez miasto blokach mieszka blisko 200 zadowolonych 
legionowskich rodzin. A rzekome „milionowe straty” 
miasta to... ponad 3,5 mln zł na plusie.

Ojciec skatował syna?
W piątek  jeden z asystentów 
rodziny, współpracujący                        
z GOPS w Jabłonnie, podczas 
wykonywania obowiązków na 
rzecz jednej z chotomowskich 
rodzin zauważył poważne 
obrażenia ciała u małego 
chłopca. Ich sprawcą był 
prawdopodobnie... ojciec 
dziecka.
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Zgadzając się co do zasady z lu-
stratorami, Szymon Rosiak przy-
pomina, że kablówka nigdy nie 
miała być kurą znoszącą złote ja-
ja. – My działamy nie tylko w celu 
osiągnięcia zysku. Działamy też 

społecznie. Nie chcemy, by nasi 
mieszkańcy – szczególnie ci mają-
cy niskie dochody, a takich jest już 
sporo, głównie emerytów – musieli 
płacić na wolnym rynku wysokie 
stawki za przyjemność oglądania 
telewizji czy korzystanie z interne-
tu. My to blokujemy – podkreśla 
prezes SMLW. 

Inna sprawa, że w pojedynkę trud-
no wykazać się tu skutecznością. Z 
małymi operatorami nadawcy po 
prostu nie chcą negocjować wy-
sokości stawek za emisję ich pro-
gramów. Co innego z kablowymi 
gigantami. – Ci, którzy mają po 
milionie i więcej abonentów, mo-
gą dyktować z operatorami stawki. 
A my możemy tylko grzecznie ich 
słuchać, bo mamy niespełna 7 tys. 

abonentów. Próbowaliśmy stwo-
rzyć stowarzyszenie, które miało 
naciskać na operatorów, no ale 
niestety – to jest tylko Polska. 
Kiedy zaczęliśmy przechodzić 
do konkretów, wielu tych, którzy 
wcześniej bardzo dużo gardłowali, 
nagle się z tego wycofało.  

Na szczęście dla odbiorców za-
rząd spółdzielni nadal zamierza 
robić swoje i modyfikować ofertę 
programową. Zwłaszcza że efek-
tywność ekonomiczna kablówki 
w praktyce nie ma wpływu na 

kondycję finansową SMLW. Po-
zostając zaś na lokalnym rynku 
jako operator, gwarantuje ona 
mieszkańcom niskie ceny za 
dostęp do telewizji oraz interne-
tu. – W mieście jest cztery czy 
pięć firm, które z nami konku-
rują. I nasze stawki wymuszają 
na nich proponowanie porów-
nywalnych stawek – zwraca 
uwagę prezes Rosiak. A tam, 
gdzie kilku się bije, wygranym 
zazwyczaj jest... abonent. 

Wonder

Dzielnicowi z komisariatu w 
Jabłonnie patrolowali ozna-
kowanym radiowozem teren 
przy ul. Modlińskiej w Jabłon-
nie. Nagle zauważyli, jak dwóch 
„klientów” ucieka spod jednego 
ze sklepów spożywczych, a za 
nimi biegnie ochroniarz skle-

pu. – Asp. Sławomir Wiśniew-
ski oraz st. sierż. Paweł Opacki 
natychmiast włączyli się do po-
ścigu za dwoma mężczyznami, 
którzy uciekali na pobliskie osie-
dle. Dzielnicowi, doskonale zna-
jąc topografię terenu, wiedzieli, 
że muszą się rozdzielić. Asp. Wi-

śniewski wyskoczył z radiowozu i 
biegł za uciekającymi, nie tracąc 
ich z oczu, a st. sierż. Opacki poje-
chał radiowozem w kierunku bramy 
wjazdowej na osiedle Rajska Jabłoń, 
dokąd zmierzali uciekinierzy. Takty-
ka działań dzielnicowych okazał się 
skuteczna i po krótkim pościgu obaj 
mężczyźni zostali zatrzymani – rela-
cjonuje rzecznik legionowskiej poli-
cji kom. Jarosław Florczak. 41-letni 
Piotr T. oraz 27-letni Sebastian D. 
trafili do aresztu.

Jak ustalili śledczy, zatrzymani 
robili „zakupy” w sklepie i za-
pakowali do swoich koszyków 
m.in. słodycze, pasty do zębów 
i kosmetyki. Pierwszy z męż-
czyzn wypełnił koszyk artykuła-
mi o łącznej wartości 537 zł, a 
drugi 661 zł, po czym obaj wy-
szli z koszykami ze sklepu, nie 
płacąc przy kasie. Kiedy przed 
wyjściem złodziei zauważył 
pracownik ochrony, ci porzucili 
swoje łupy i rzucili się do uciecz-
ki. – Piotr T. i Sebastian D. na ko-
misariacie w Jabłonnie usłyszeli 
zarzuty kradzieży i przyznali się 
do popełnienia przestępstw. Za 

przestępstwo z art. 278 kk grozi 
do 5 lat pozbawienia wolności – 

podsumowuje kom. Florczak.
                                                       KG

Ośrodek Pomocy Społecznej ruszył z nową inicjatywą 
skierowaną do legionowian będących w życiowym dołku. 
Na podstawie diagnozy potrzeb i problemów powstał 
projekt, dzięki któremu kompleksowe wsparcie może 
uzyskać aż 80 rodzin. Ich członkowie muszą jedynie 
wykonać najważniejszy, pierwszy krok.

Chcąc uzyskać pomoc, najpierw 
trzeba udać się do siedziby OPS. 
– Zapraszamy wszystkie rodzi-
ny zainteresowane udziałem 
w projekcie: te z problemami 
wielodzietności, ubóstwa, nie-
pełnosprawności, długotrwa-
łego bezrobocia, problemami 
opiekuńczo-wychowawczymi 
i z prowadzeniem gospodar-
stwa domowego. Projekt jest 
skierowany także do osób sa-

motnie wychowujących dzieci 
– zachęca Anna Brzezińska, dyr. 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Legionowie.
 
Grono potencjalnych benefi-
cjentów jest zatem spore. Po-
dobnie jak zakres przewidzia-
nych w projekcie działań, tym 
razem wyjątkowo szeroki. – 
Będziemy robić indywidualnie, 
dla każdej rodziny, pogłębioną 

diagnozę problemów i potrzeb, 
a na jej bazie stworzymy ścież-
kę wsparcia. W projekcie prze-
widujemy poradnictwo prawne, 
psychologiczne, socjalne, będą 
również mediacje dla rodzin 
skonfliktowanych. Stworzymy 
też Akademię Rodziny, w ramach 
której chcemy prowadzić warsz-
taty i treningi mające poprawić 
relacje między dziećmi a rodzi-
cami, ale również wśród małżon-
ków – wylicza dyrektorka. 

Ze względów formalnych 
projekt OPS musieli najpierw 
„klepnąć” miejscy radni. I jak 
łatwo zgadnąć, jednogłośnie 
to zrobili. Drobną przeszkodą 
okazała się tylko jego oficjal-
na nazwa. Jak to w przypad-
ku inicjatyw finansowanych z 
zewnętrznych środków bywa, 
długa i skomplikowana. – Sil-
na rodzina (dalej padło kilka-
naście słów, w które ubrano 
legionowski projekt)…  Na-
zwa malina! Chyba pani sa-
ma wymyśliła – zażartował, 
anonsując ten punkt porząd-
ku obrad, Janusz Klejment, 
przewodniczący Rady Miasta 
Legionowo.

Oczywiście z tą sugestią szef ra-
dy odrobinę chybił. W Ośrodku 
pomyślano za to o wzbogace-
niu projektu w pośrednictwo 
pracy, kursy oraz poradnictwo 
zawodowe, a także praktyczną 
nauka fachu w Centrum Inte-
gracji Społecznej. – I to, co jest 
nowe: będziemy organizować 
staże zawodowe i spotkania z 
przedsiębiorcami poprzez gieł-
dy pracy. Takie cykliczne spo-
tkania bezrobotnych uczestni-
ków projektu z potencjalnymi 
pracodawcami, przedsiębiorca-
mi zrzeszonymi w Powiatowej 
Izbie Gospodarczej – mówi 
Anna Brzezińska. 

Jeśli chodzi o rekrutację do no-
wego „dziecka” OPS, kluczowe 
jest jak zwykle spełnienie prze-
widzianych w nim kryteriów. 
Ponadto premiowane mają być 
rodziny z obszarów objętych 
rewitalizacją, czyli Kozłówki 
i osiedla Młodych. Realizacja 
projektu pod skróconą nazwą 
„Silna rodzina. Samodzielność, 
niezależność, aktywność” po-
trwa do 30 czerwca 2020 r.  

Wonder

Droga do zguby
Wedle znanego powiedzenia, lepiej z mądrym zgubić, 
niż z głupim znaleźć. Najlepiej jednak w ogóle nie gubić. 
A jeśli już, to jak najszybciej znów wejść w posiadanie 
zaginionego przedmiotu. Powiatowym pechowcom 
postanowili to ongiś ułatwić urzędnicy ze starostwa, 
uruchamiając Biuro Rzeczy Znalezionych. Myślisz, 
obywatelu, że świeci ono pustkami? Otóż znajdujesz się 
w dużym błędzie.

Aby odzyskać zgubę – za-
kładając, że w owym biurze 
ona czeka – należy opisać 
jej wygląd, wskazać ewen-
tualne znaki szczególne, a 
także przedstawić dowody 
mogące potwierdzić wła-
sność zagubionej rzeczy, np. 
dowód zakupu, numer seryj-
ny, własne oznaczenia bądź 
opis widocznych śladów zu-
życia. Generalnie, wszystko 
to, co pozwoli urzędnikom 
mieć pewność, że zostawio-
ny, powiedzmy, w wydziale 
komunikacji laptop zwracają 
prawowitemu właścicielowi. 
Aktualnie w posiadaniu BRZ 
jest, bagatela, 175 przed-
miotów. Oprócz tak oczywi-
stych, jak zegarki, klucze 
lub telefony komórkowe, 
są tam zguby w rodzaju ro-
werów, telewizorów, spa-
linowych pił i agregatów 
prądotwórczych. Aż chcia-
łoby się wiedzieć, w jakich 
okolicznościach zaginęły...  

Co ciekawe, w przypadku 
rzeczy, której szacunkowa 
wartość nie przekracza 100 
zł – chyba że ma ona wartość 
historyczną, naukową lub 
artystyczną – starosta może 
odmówić przyjęcia przedmio-
tu. W takim przypadku zna-

lazca albo właściwy zarządca 
mogą z nią postąpić wedle 
własnego uznania.

Powiatowe Biuro Rzeczy 
Znalezionych znajduje się w 
budynku starostwa przy ul. 
Sikorskiego 11 w Legiono-
wie (Wydział Obsługi, pokój 
421, IV piętro, tel. 22 7640 
471 lub 421) i jest czynne od 
poniedziałku do piątku w go-
dzinach 8.00 - 16.00.

Warto przypomnieć, że do 
zwrócenia znalezionych 
przedmiotów obliguje nas 
prawo. Zwłaszcza gdy ktoś 
natknął się na rzecz, której 
posiadanie wymaga pozwo-
lenia (np. broń czy amuni-
cję) lub dowód osobisty albo 
paszport. Wtedy niezwłocznie 
powinien udać się do najbliż-
szej jednostki policji, a jeżeli 
oddanie rzeczy wiązałoby się 
z zagrożeniem życia lub zdro-
wia – zawiadomić o miejscu, 
w którym się ona znajduje. 
Przedmioty znalezione w bu-
dynku publicznym, środku 
transportu i na powszechnie 
dostępnym terenie otwartym 
powinno się oddać zarządcy 
obiektu bądź przewoźnikowi. 

Gadget

Złotówki
z kablówki
Jak już pisaliśmy, 
przeprowadzona                      
w legionowskiej SMLW 
rutynowa lustracja 
wykazała, że spółdzielnia 
dobrze wywiązuje się 
ze swej roli. Lustratorzy 
mieli jedynie kilka 
drobnych uwag, np. do 
rentowności telewizji 
kablowej. W całej sprawie 
chodzi jednak nie tylko       
o ekonomię.

Ochroniarz dał im kosz... yk
Załadowali wózki sklepowe towarem po brzegi i uciekli, 
próbując za niego nie płacić. Po krótkim pościgu dwaj 
mężczyźni wpadli w ręce jabłonowskich dzielnicowych. 
Teraz grozi im do 5 lat więzienia.

Z myślą o rodzinach
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Najstarsze pojazdy uczestni-
czące w rajdzie pamiętają lata 
20. ubiegłego wieku, najmłod-

sze pochodzą z lat 80. W sumie 
około 40 załóg będzie rywa-
lizowało ze sobą w czterech 

kategoriach wiekowych: pre-
1945, post-1945, post-1960 i 
post-1970. Zwycięzcy muszą 
wykazać się nie tylko świetnymi 
zdolnościami nawigacyjnymi, ale 
również umiejętnościami precy-
zyjnego prowadzenia pojazdu, 
jak i jazdy sportowej. 
Tradycyjnie uczestnicy dostaną 
nieco czasu na poznanie regio-
nu. Część imprezy, w piątek, 
odbędzie się w Modlinie i będzie 
połączona ze zwiedzaniem tam-
tejszej twierdzy. Natomiast w so-
botę gratka czeka mieszkańców 
Legionowa i okolic. Od 13.00 do 
około 15.00 pod Areną zostanie 
przeprowadzony konkurs ele-
gancji i prezentacji aut, połą-
czony z pokazami jazdy. Warto 
przyjść, popatrzeć i... posłuchać. 
Brzmienia silników, oczywiście. 

Bazą rajdu jest Centrum 
Konferencyjno-Rekreacyjne 
Promenada. Jego piątkowa 
trasa prowadzi wokół Jeziora 
Zegrzyńskiego, do lotniska 
w Chrcynnie, następnie do 
Modlina i Garnizonu Modlin i 
z powrotem, przez Janówek, 
Kałuszyn, Topolinę i Wieliszew 
do Białobrzegów. W sobotę zaś 
uczestnicy przejadą przez Nie-

poręt do Akademii Bezpiecznej 
Jazdy w Józefowie, a stamtąd, 
przez centrum Legionowa, po-
jadą pod Arenę. 

Imprezę objął honorowym 
patronatem Prezydent Mia-
sta Legionowo Roman Smo-
gorzewski. 

MB/WS

– Próbujemy wyjść poza kon-
tekst tego wielkiego sporu po-
litycznego, który trawi różne 
obszary życia publicznego. 
Uważam, że dla dobra na-
szych mieszkańców oraz – tak 
już mówiąc troszkę cynicznie 
– także i naszego, musimy 
spróbować przełamać ten 
trend i próbować zajmować 
się sprawami, które da się wyj-
mować z tego sporu politycz-
nego. Uważam, że mamy na 
to pomysł, kwalifikacje i mam 
nadzieję, również poparcie 
społeczne – mówił w trakcie 
konferencji Artur Borkowski. I 

jak chwilę później dodał, także 
i odpowiednie do tego osoby. 
– Jesteśmy ludźmi, którzy w 
swoich środowiskach budują 
dobry klimat życia społeczne-
go. Są liderami tych środowisk 
i nie pojawili się tylko dlatego, 
żeby zaistnieć w świecie sa-
morządu czy w świecie poli-
tyki. Oprócz tego świata mają 
wiele rzeczy do zaoferowania 
i wiele oferują. To, że dzisiaj 
przyjęli zaproszenie, żeby 
kandydować z mojej listy do 
rady miasta czy rady powia-
tu, to jest wielki przywilej dla 
mnie, a z ich strony gest dobrej 

woli, ponieważ w jakimś sensie 
będą bazował na tym dorobku 
– powiedział kandydat. 
 
W programie wyborczym Ar-
tura Borkowskiego – podzielo-
nym na kilka kategorii, takich 
jak komunikacja, oświata i kul-
tura, sport i rekreacja, służba 
zdrowia oraz bezpieczeństwo 
i kwestie społeczne – znalazły 

się między innymi propozycje 
silniejszego skomunikowania 
Serocka z Legionowem i War-
szawą dzięki liniom ZTM, oraz 
ze stacją kolejową w Zegrzu, 
która po zrewitalizowaniu tej 
linii stanie się ważnym centrum 
przesiadkowym, poprawa jako-
ści opieki nad najmłodszymi, 
rozwój programu stypendialne-
go, budowa amfiteatru i gmin-

nego centrum sportu, budowa 
placów zabaw, boisk i nowych 
ścieżek rowerowych, nawiąza-
nie współpracy między pod-
miotami medycznym w całym 
powiecie, rozwój sieci miejskie-
go monitoringu oraz reorgani-
zacja straży miejskiej. Czy te 
osoby i ten program przekonają 
wyborców, dowiemy się już 21 
października.
 
Co do ustępującego burmi-
strza, podczas tej samej kon-
ferencji podziękował on miesz-
kańcom miasta oraz gminy za 
te prawie 30 lat obecności w 
serockim samorządzie i za-
powiedział jednocześnie start 
w wyborach do rady powiatu. 
– Chciałbym się zaangażować 
w budowanie wspólnoty, ale w 
tym większym wymiarze. Przez 
30 lat budowaliśmy wspólnotę, 
w której słuchaliśmy mieszkań-
ców i staraliśmy się zaspoka-
jać ich potrzeby. Nie wszystko 
oczywiście się udało, tak jak 
w życiu, ale myślę, że nie ma 
się co wstydzić za te 30 lat. Ja 
i wielu moich współpracowni-

ków, którym też bardzo dzię-
kuje, chodzimy z podniesioną 
głową, a te problemy, które są 
jeszcze do rozwiązania, prze-
kazujemy naszym następcom 
– powiedział Sylwester Sokol-
nicki. I nie jest wcale tajemnicą, 
że myślał tu przede wszystkim 
właśnie o Arturze Borkow-
skim. – W sposób naturalny, 
nie chcę użyć tego słowa, ale 
chyba muszę, bo nic innego 
nie przychodzi mi do głowy, 
namaściłem pana Artura. Jest 
on w jakimś sensie moim wy-
chowankiem, bo wiele lat temu 
zaprosiłem go do współpracy i 
muszę powiedzieć, że jest on 
zdolnym uczniem i życzę mu, 
żeby przerósł mistrza, bo tak to 
powinno generalnie funkcjono-
wać – dodał burmistrz.  
 
Mieszkańców zainteresowa-
nych komitetem wyborczym 
Artura Borkowskiego oraz 
programem wyborczym kan-
dydata odsyłamy do jego stro-
ny internetowej. 

RaM

Przejechali się na ucieczce

Do pierwszego zdarzenia do-
szło w Jadwisinie. Policjanci 
prowadzili pomiar prędkości i 
w pewnym momencie radar 
pokazał im wartość 192 km/h. 

Wszystko przez pędzącego po 
drodze „dawcę nerek”. – Jeden 
z policjantów dał kierującemu 
jednośladem widoczny sygnał 
do zatrzymania się. Motocykli-
sta na początku zwolnił, a po-
tem przyspieszył, usiłując uciec 
policjantom. Funkcjonariusze 
podjęli pościg nieoznakowanym 
radiowozem z wideorejestrato-
rem, który dokumentował zda-
rzenie. Motocyklista lekceważył 

sygnały do zatrzymania wyda-
wane mu przez policjantów. Za 
nic miał zasady bezpieczeństwa 
i wielokrotnie łamiąc przepisy 
ruchu drogowego, dojechał do 
Serocka – relacjonuje rzecznik 
Komendy Powiatowej Policji w 
Legionowie kom. Jarosław Flor-
czak. Tam ścigany postanowił 
schować się przed policjantami 
na ogólnodostępnej posesji przy 
ul. Kościuszki. Jednak kryjówka 

okazała się mało skuteczna. 
Mundurowi. dzięki informacjom 
od serocczan, bardzo szybko od-
naleźli uciekiniera i uniemożliwili 
mu dalszą szaleńczą jazdę.

Jak ustalili funkcjonariusze, 
34-letni Piotr S. nie miał upraw-
nień do prowadzenia motocykli. 
Wideorejestrator w radiowozie 
utrwalił popełniane przez nie-
go wykroczenia, jednak to nie 
wszystko. Jak informuje kom. 
Florczak, do policjantów zgłosił 
się też mężczyzna, który poin-
formował, że ujęty przez nich 
motocyklista jechał chodni-
kiem i stwarzał zagrożenia dla 
przechodniów. – Za popełnione 
wykroczenia przepisy przewi-
dują możliwość nałożenia na 
kierującego motocyklem m.in. 
48 punktów karnych. Policjanci 
zatrzymali Piotrowi S. prawo 
jazdy i odholowali jego pojazd 
na parking depozytowy. „My-

ślałem, że was nie ma” – tak 
tłumaczył się policjantom pirat 
drogowy. „Jesteśmy" – usły-
szał w odpowiedzi od jednego 
z nich – podsumowuje rzecznik 
legionowskiej policji. Policjanci z 
komisariatu w Serocku ustalają 
wszystkie okoliczności szaleń-
czego rajdu. Wkrótce Piotr S. od-
powie przed sądem za jazdę bez 
uprawnień oraz niezatrzymanie 
się do policyjnej kontroli i szereg 
wykroczeń w ruchu drogowym. 
Grozi mu do 5 lat więzienia.

O tym, że nielegalny rajd mo-
tocyklem po drogach może 
prowadzić prosto za kratki, 
przekonał się także inny mo-
tocyklista – 41-letni Michał M. 
We wtorek (4 września) oko-
ło 20.00 policjanci pilnowali 
porządku na ulicy Modlińskiej 
w miejscowości Skierdy. W 
pewnym momencie zauwa-
żyli motocykl zbliżający się w 

ich kierunku od strony Rajsze-
wa. – Policjant wydał moto-
cykliście widoczny sygnał do 
zatrzymania się, na co kieru-
jący kawasaki zwolnił, ominął 
patrol i przyspieszył, uciekając 
motocyklem. Policjanci błyska-
wicznie wsiedli do nieoznako-
wanego radiowozu i ruszyli 
w pościg, który zakończył się 
kilka kilometrów dalej, przed 
przejściem dla pieszych przy 
ul. Bohaterów Modlina 20 w 
Nowym Dworze Maz. Tam 
funkcjonariusze uniemożliwili 
motocykliście dalszą jazdę. 
Mundurowi ustalili, że 41-letni 
Michał M. nie miał uprawnień 
do kierowania motocyklami, 
a prawo jazdy na samochód 
zostało mu odebrane w 2005 
roku z powodu przekroczenia 
dozwolonej liczby punktów 
karnych – tłumaczy kom. Flor-
czak. Michał M. wkrótce usły-
szy zarzuty i odpowie przed 
sądem za jazdę bez uprawnień 
oraz niezatrzymanie się do po-
licyjnej kontroli. Grozi mu za to 
do 5 lat więzienia.

KG

Kierowane sentymentem
W dniach 14 i 15 września 
na drogi powiatów 
legionowskiego i 
nowodworskiego wyjadą 
oldtimery biorące 
udział w 39 edycji 
Warszawskiego Rajdu 
Pojazdów Zabytkowych, 
organizowanego przez 
Automobilklub Polski. 
Jest on ostatnią, ósmą 
rundą tegorocznych 
Mistrzostw Polski 
Pojazdów Zabytkowych.

Kandydat ze wskazaniem
Po prawie 30 latach kierowania miastem i gminą Serock 
burmistrz Sylwester Sokolnicki żegna się z tą funkcją. Jego 
następcą ma być Artur Borkowski, obecny przewodniczący 
Rady Miejskiej w Serocku. Informację tę przekazano 
w zeszły czwartek na konferencji prasowej Artura 
Borkowskiego, podczas której zapowiedział on start               
w wyborach na burmistrza, a także przedstawił program 
wyborczy oraz członków swojego komitetu.

W niedzielę (2 września) 
policjanci zatrzymali 
34-letniego motocyklistę, 
który łamiąc wszelkie 
przepisy, pędził po drogach 
Jadwisina i Serocka. 
Nie obyło się jednak 
bez pościgu. Dwa dni 
później podobna sytuacja 
spotkała funkcjonariuszy 
patrolujących ulicę 
Modlińską w Skierdach. 
Tam 41-letni Michał M.        
bez prawa jazdy przekroczył 
prędkość jadąc motocyklem 
i również postanowił 
rozpocząć ucieczkę 
przed policjantami. Obu 
zatrzymanym piratom 
drogowym grozi do 5 lat 
wiezienia.
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Wspomniane tu politologicz-
ne kuriozum zaistniało dzięki 
kampanijnej aktywności szta-
bu kandydata PiS na prezy-
dencki stolec. Mając za sobą 
skromną grupkę popleczni-
ków, na tle jednego z obiektów 
dostarczyciela legionowskiej 
H₂O, rzeczony kandydat raczył 
był owego monopolistę (za-
pewne z powodu braku błota) 
mieszać z wodą. Albo jak kto 
woli, ubabrać go tym, co owa 
firma od mieszkańców odbiera. 
Ponieważ dla propagandowe-
go przekazu „złego” bohatera 
przekazu należy zestawić z tym 
„dobrym”, w owym wrzuconym 
do sieci filmiku tak właśnie zro-
biono. Kłopot w tym, że wyle-
wając na kogoś szambo, mów-
ca troszkę się ubrudził. 

W tej pierwszej roli obsadzo-
no, jako się rzekło, legionow-
skie PWK, w drugiej zaś war-
szawskie MPWiK – zdaniem 
bohatera spotu, wzór wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych cnót 
wszelakich. I wszystko byłoby 
super, gdyby nie jeden śmier-
dzący kompromitacją szcze-
gół: członek PiS wyniósł tym 

samym pod niebiosa doko-
nania firmy od lat dowodzo-
nej przez ludzi kojarzonych 
z PO i znienawidzoną HGW! 
Czy zrobił to świadomie, czy 
tylko za bardzo popłynął w 
obiecywaniu uczynienia z 
Legionowa krainy mlekiem i 
wodą płynącej, trudno orzec. 
Łatwiej zgadnąć, co by o tym 
powiedziano na Nowogrodz-
kiej… Ale to pozostanie ta-
jemnicą. Wiadomo tylko, że 
omawiana tu wyborcza wtopa 
nagle w pewnym momencie 
projekcji się urywa. Jakby 
sam program do odtwarza-
nia multimedialnych plików 
stwierdził: „Kończ waść, wsty-
du oszczędź”.   

Gadget
– Jako jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w swoim 
statucie, nad którym zresztą 
sami głosowaliśmy, mamy 
zapisane, że OSP Legionowo 
ma przede wszystkim służyć 
mieszkańcom Legionowa. 
Państwowa Straż Pożarna 
swoim zasięgiem obejmuje 
cały powiat, więc gdy w któ-
rejś z miejscowości coś się 
dzieje, miasto zostaje bez 

tzw. obstawy operacyjnej. 
I to właśnie my ją zapewnia-
my – mówi st. asp. Tomasz 
Kołodziński, naczelnik OSP 
Legionowo. Obecnie do OSP 
Legionowo należy około 50 
osób, a w tak zwanym podzia-
le bojowym jest 43 druhów. 
Na jej wyposażeniu są trzy 
samochody gaśnicze, łódź i 
samochód operacyjny. W 
ubiegłym roku miejscy ochot-
nicy zaliczyli 154 wyjazdy, w 
tym było 17 pożarów, 130 
miejscowych zagrożeń 
i 7 alarmów fałszywych. 
 
Ludzi, sprzętu i interwencji 
druhowie z Legionowa ma-
ją sporo. Mało mają za to... 
miejsca. – Jedynym w stu 
procentach należącym do 
OSP miejscem jest garaż. 
Tak naprawdę nie mamy więc 
zaplecza do tego, żeby np. 
rozbudować naszą młodzie-
żówkę. Marzy mi się, żeby 
młodzież mogła się szkolić 
i ćwiczyć w tej jednostce – 
mówi Kołodziński. Problemy 
są też z garażowaniem pojaz-
dów. – Tylko dwa najdroższe 
samochody z najdroższym 
sprzętem mamy zabezpie-
czone w garażu. Jeden samo-
chód gaśniczy jest rozbrojony, 
sprzęt znajduje się w garażu, 
a pojazd stoi na parkingu w 
komendzie. Busa trzymamy 
w blaszanym garażu, a łódź 
jest pod chmurką – dodaje 
naczelnik legionowskiej OSP. 
 
Sytuacja lokalowa OSP Le-
gionowo powinna się wkrót-
ce zmienić na lepsze. Za około 
dwa lata Państwowa Straż Po-
żarna wyprowadzi się bowiem 
do nowej strażnicy, której bu-
dowa już się zaczęła, a obecny 
budynek – zgodnie z zapowie-
dziami prezydenta Legionowa 
– ma być przekazany OSP i 
miejscowemu hufcowi ZHP. 
– Mamy dwa nowoczesne 
samochody, którymi operują 
nasi ochotnicy, a które w 
ostatnich latach kupiliśmy za 

około 2 mln zł. Po wyprowadz-
ce PSP warunki lokalowe dru-
hów się na pewno poprawią. 
Ten obiekt jest jednak zbyt 
duży jak na potrzeby samej 
OSP. Stąd pomysł, aby część 
tej bazy przeznaczyć na po-
trzeby harcerzy. Harcerstwo 

bowiem, po chudych latach 90, 
gdzie było ono uznawane za 
coś passe, teraz się odradza. 
Cieszymy się bardzo, widząc 
że coraz więcej młodych ludzi 
chce w nim działać. Więc im też 
chcemy zapewnić odpowiednie 
warunki lokalowe – powiedział 
prezydent Smogorzewski. 

Nie jest też wykluczone, że w 
budynku obecnej Komendy 
Powiatowej PSP pojawi się 
jeszcze inny podmiot. – To 
dosyć duża nieruchomość 
i jeśli byłaby jeszcze jakaś 
potrzeba publiczna, to my-
ślę, że pomieszczenie uda się 
tam wygospodarować. Jeżeli 
mieszkańcy mają jakieś po-
trzeby, ale nie prywatne, tyl-
ko dotyczące działalności pu-
blicznej, to myślę, że za dwa 
lata ta nieruchomość może 
służyć i OSP, i harcerzom, 
i być może jakimś funda-
cjom, które pomagają in-
nym. Na pewno ten obiekt 
nie będzie stał pusty, tylko 
będą tam ludzie, którzy 
pomagają mieszkańcom 
Legionowa – zapewnia 
prezydent. 
 
Przypomnijmy tylko, że gmina 
Legionowo stała się właścicie-
lem działki, na której obecnie 
stoją strażnica PSP i remiza 
OSP, po tym, jak bezpłatnie 
przekazała straży nierucho-
mość przy ul. Nowobarskiej 
pod budowę nowej siedziby 
Państwowej Straży Pożarnej.   

Rafał Michałowski 

– Do 15 września ta inwestycja 
powinna się zakończyć. Z tego, 
jak postępują prace, można jed-
nak wywnioskować, że skończy 
się trochę wcześniej. Na placu 
pojawią się dwa stoły: jeden do 
gry w warcaby i szachy, a drugi 
w chińczyka. Jestem jednak prze-
konana, że będziemy tu grali w 
różne gry, nawet w karty.  Z ko-
lei na ławeczkach będzie można 
posiedzieć z kawą, herbatą lub 
innym napojem – przekonuje 
Zofia Rostkowska z Rady Osie-
dla Jagiellońska, inicjatorka 
inwestycji. Pojawią się tam też 
nowe nasadzenia, a całość placu 
estetyką będzie przypomina-
ła pobliski deptak. – Robimy to 
dla mieszkańców. Myślę więc, 
że są zadowoleni, bo na osiedlu 
jest coraz piękniej. Szczególnie 

w tej jego części inicjatywy są 
bardzo widoczne, bo wszystko 
się ze sobą pięknie łączy i widać, 
że jest tu włożona fantastyczna 
praca – przyznała Elżbieta Ma-
kowiecka, przewodnicząca RO 

Jagiellońska. – Mamy tu mały 
Ciechocinek, już to miejsce tak 
nazwaliśmy – śmieje się pani 
Zosia. – Mieszkańcy okolicznych 
bloków są przeszczęśliwi z tego, 
co tu zrobiono. Nawet z innych 
części Legionowa tu przychodzą, 
siadają, rozmawiają, zapoznają 
się i mają wspólne tematy. Przy-
jemnie jest tu wieczorem przyjść 
i z nimi porozmawiać. Każdy ma 
coś miłego do powiedzenie – do-
daje. A najbardziej chwalą to, jak 
w ciągu tak krótkiego czasu nie 
do poznania zmieniła się ta część 

osiedla Jagiellońska. – Wspieram 
tę inicjatywę, ponieważ jest ona 
przez wszystkich wyczekiwana. 
Dzięki tym naszym wspaniałym 
kobietom tu się bardzo dużo dzie-
je i wszyscy jesteśmy zachwyce-

ni. Jest gdzie spacerować, gdzie 
usiąść, poćwiczyć, a teraz jeszcze 
pograć. Jesteśmy więc bardzo 
szczęśliwi – przyznała mieszkan-
ka osiedla Barbara Draganow.
 
A to jeszcze, jak się okazuje, 
nie koniec inicjatyw lokalnych 
w tym miejscu. – Na drugi rok 
planuję zrobić pięć kolejnych. 
To będzie m.in. chodnik, któ-
ry połączy ten plac z naszym 
zielonym zakątkiem i siłownią. 
Chodnikiem będę chciała też 
połączyć deptak z ulicą Huba-

la – mówi Zofia Rostkowska. 
Oprócz tego w planach jest 
budowa niewielkiego parkingu 
w okolicy bloku 38 oraz pergoli, 
które pojawią się na deptaku, w 
zielonym zakątku i na budowa-
nym właśnie placu. 
 
Dzięki członkiniom rady osie-
dla inwestycje realizowane w 
ramach inicjatyw lokalnych 
dotrą też w inne jego części. 
– Mamy już podpisaną umo-
wę. To będzie chodnik łączący 
miasteczko ruchu drogowego 
z ul. Wysockiego. Ten, który 
obecnie tam jest, już się nie 
nadaje do użytku i mieszkańcy 
na niego narzekali. Zebraliśmy 
więc podpisy i myślę, że już w 
październiku będziemy mieli 
nowy chodnik. Składamy też 
już wniosek o kolejny ciąg pie-
szy. Znajdzie się po drugiej stro-
nie ul. Królowej Jadwigi i biegł 
w stronę administracji osiedla 
– mówi Elżbieta Makowiecka. 
Sporo więc na osiedlu Jagiel-
lońska się dzieje i sporo jeszcze 
dziać się będzie. Najważniej-
sze jest jednak to, żeby to co 
wybudowano mogło służyć 
jak najdłużej. A o to muszą już 
przede wszystkim zadbać sami 
mieszkańcy. 

Elph

Inicjatywa dla relaksu
Po siłowni plenerowej, 
zielonym zakątku i 
deptaku, w okolicy 
bloków 37 i 28 powstaje 
kolejne miejsce do 
wypoczynku i relaksu, 
realizowane w ramach 
inicjatyw lokalnych. 
Pomysłodawcami i 
motorami napędowymi 
tej inwestycji są ponownie 
członkinie Rady Osiedla 
Jagiellońska.

O tym, jak  „Kali” 
Hankę chwali

Ochotnicza Straż Pożarna w Legionowie obchodziła w tym 
roku 90-lecie istnienia. Została utworzona w 1928 r.,  a 
inicjatorem jej powstania i pierwszym prezesem był Seweryn 
Kulczycki. Od kiedy w Legionowie jest zawodowa straż 
pożarna, ochotnicy i Państwowa Straż Pożarna działają w 
tym samym budynku, znajdującym się przy ul. Mickiewicza.

Trudno – nawet na Wiejskiej, w pierwszej lidze – 
znaleźć polityka, który się nie potyka. A co dopiero 
w okręgówce. Brak więc większego sensu w 
analizowaniu wpadek terenowych trybunów. Oni po 
prostu tak mają. Gdy jednak kandydat przyPiSany do 
funkcji prezydenta Legionowa pod niebiosa wynosi 
dokonania „kolegów” z PO, trudno taką tyradę olać. 
Tym bardziej, że traktuje o wodzie. 90 lat na straży
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Stałym elementem działań w 
ramach akcji „Bezpieczna droga 
do szkoły” jest zapraszanie poli-
cjantów na spotkania z rodzicami 
oraz na lekcje wychowania ko-
munikacyjnego z uczniami. – Za-
jęcia z policjantem są dla dzieci 
zawsze dużą atrakcją, co zachę-
ca je do poznawania zasad ruchu 
drogowego. Nie do przecenienia 
jest wiedza funkcjonariuszy z 

drogówki, którzy poza omówie-
niem najważniejszych przepisów 
potrafią udzielić dzieciom porad 
praktycznych oraz wskazać naj-
bardziej niebezpieczne miejsca 
w rejonie szkoły. Kształtowanie 
u dzieci właściwych nawyków to 
żmudna praca, ale opłaca się ją 
wykonać, bo nawyki te zostają 
na całe życie – informuje Ko-
menda Stołeczna Policji. 

Należy mieć na uwadze, iż nie 
każdy pierwszoklasista może 
być samodzielnym uczestnikiem 
ruchu drogowego. Zgodnie z art. 
43 ustawy Prawo o ruchu drogo-
wym, dziecko do 7 roku życia 
może korzystać z drogi tylko 
pod opieką osoby co najmniej 
10-letniej (nie dotyczy to strefy 
zamieszkania i drogi przeznaczo-
nej wyłącznie dla pieszych). Jak 
podkreślają stołeczni policjan-
ci, bardzo ważnym czynnikiem 
zwiększającym bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym jest nosze-
nie elementów odblaskowych. 
Rodzice, którzy zawożą dzieci do 
szkoły, powinni też pamiętać o 
obowiązku przewożenia najmłod-
szych w fotelikach ochronnych lub 
specjalnych siedziskach. Dziecko 
pod szkołą należy wysadzać z sa-
mochodu od strony chodnika lub 
pobocza, nie zaś od strony jezdni.

Akcja „Bezpieczna droga do 
szkoły” jest adresowana zarów-
no do dzieci, jak i dorosłych, w 
szczególności do rodziców i na-

uczycieli, na których ciąży obo-
wiązek edukacyjny.

Policjanci radzą:
Mamo, Tato
   • dziecko naśladuje twoje za-
chowania, dawaj więc dobry 
przykład 
    • zadbaj o to, by dziecko na 
drodze było widoczne dla kieru-
jących 
   • ucz i przypominaj zasad pra-
widłowego poruszania się po 
drodze 
    • wyznacz dziecku jedną bez-
pieczną drogę z domu do szkoły/
ze szkoły do domu 
   • w samochodzie przewoź 
dziecko zgodnie z przepisami 
Nauczycielu
     • odkrywaj przed dziećmi bez-
pieczny świat, także w sferze 
ruchu drogowego 
    • przez zabawę ucz dzieci zasad 
prawidłowego poruszania się po 
drodze 
Kierujący pojazdami
    • w rejonach szkół zachowajcie 
szczególną ostrożność, unikajcie 
wszelkiego działania, które mo-
głoby spowodować zagrożenie 
bezpieczeństwa lub porządku 
ruchu drogowego. 

info: KSP, oprac. KG

Pod okiem patrzącego na nich 
spod wąsa „Dziadka” politycy 
tryskali optymizmem. – W Le-
gionowie i w powiecie podpisu-
jemy koalicyjne porozumienie 
między PO i Nowoczesną. Ale 
na naszych listach będą też 
bezpartyjni kandydaci z róż-
nych środowisk, po to, aby 
miasto i powiat rozwijały się 

jeszcze dynamiczniej i pięk-
niały jeszcze bardziej. Legio-
nowo ma dobrego gospodarza, 
ale zespół, który wniesie nową 
energię, na pewno ten rozwój 
przyspieszy – zapewnia An-
drzej Halicki z PO. – Chcieliby-
śmy uchronić samorząd przed 
pazernością polityków PIS. 
Rozumiemy, że musi on służyć 

obywatelom, a nie interesom 
jednej partii. Stąd właśnie to 
porozumienie i zaprezento-
wanie dobrych, energicznych 
kandydatów – wtóruje mu Ka-
mila Gasiuk-Pichowicz, wice-
przewodnicząca Nowoczesnej. 

Znani i nieznani

Ze względu na raczej hap-
peningowy charakter wyda-
rzenia, owa prezentacja była 
rzecz jasna symboliczna. Na 
tę prawdziwą przyjdzie czas w 
trakcie kampanii. – Podpisanie 
tego porozumienia oznacza, 
że stworzyliśmy wspólne listy. 
Teraz ruszamy z kampanią 
wyborczą. Pierwszy etap to 
zebranie podpisów i dotarcie 
do mieszkańców z informacją, 
jak wyglądają nasze listy i kto 
się na nich znajduje. Zobaczą 
oni tam ludzi, którzy już ich 
reprezentują; często nawet 
od kilku kadencji i na których 
zawsze można liczyć. Będą 
też zupełnie nowe osoby: na-
uczyciele, lekarze, społecznicy, 
przedstawiciele biznesu, stu-
denci. W sumie do rady mia-
sta i powiatu wystawiamy 66 
osób różnych profesji. To jest 
naprawdę bardzo szeroka re-
prezentacja – uważa rzecznik 
PO Jan Grabiec. 

Szeroka i jak zapewniają dzia-
łacze PO i Nowoczesnej, kom-
petentna. Według Andrzeja 
Halickiego, celem koalicjantów 
jest realizacja trzeciego etapu 
reformowania samorządów. 
– Mówiąc ogólnie: więcej pie-
niędzy dla wszystkich trzech 

szczebli samorządu, więcej na-
rzędzi i więcej odpowiedzialno-
ści. Administracja wojewódzka 
nie może zabierać mu środków 
i właściwie w ogóle jest zbęd-
na. Chcemy ją zlikwidować na 
rzecz wsparcia samorządów. 
A jeżeli chodzi o każdy region, 
ma on swoje priorytety, które 
zawrzemy w materiałach bę-
dących elementem dyskusji z 
wyborcami.   

Czyste intencje vs. brudne 
chwyty 

Były szef resortu administra-
cji i cyfryzacji przewiduje, że 
przedwyborcze starcia będą 
mniej merytoryczne, a bar-
dziej polityczne. I nie jest w 
swej opinii odosobniony. Dla-
tego politycy, przynajmniej 
w teorii, przygotowani są na 
każdą ewentualność. – Liczy-
my się z tym, że rządząca w 
Polsce partia będzie używała 
nie tylko argumentów i zachęt, 
nie tylko programu, ale przede 

wszystkim brudnych chwytów. 
Również przy użyciu prokura-
tury, która została jej podpo-
rządkowana, czy przy użyciu 
służb specjalnych. Spodzie-
wamy się, że nasi ludzie bę-
dą traktowani jak kandydaci 
„gorszego sortu”, że mogą być 
naruszane zasady wyborcze 
dotyczące równości dostępu 
i informacji i kandydatach. 
Wiemy, że w sensie ustrojo-
wym Polska zaczyna coraz 
bardziej przypominać Białoruś 
czy Rosję. I obawiam się, że w 
tej kampanii wyborczej rów-
nież metody, które znamy zza 
wschodniej granicy, mogą być 
stosowane – sądzi Jan Grabiec. 
A Kamila Gasiuk-Pichowicz 
dodaje: – Polska pod rządami 
PiS-u dryfuje na Wschód. Aby 
móc to powstrzymać, musimy 
patrzeć na wnioski płynące z 
przykładu węgierskiego. A pły-
ną dwa podstawowe. Pierwszy 
jest taki, że do pokonania par-
tii z zapędami autorytarnymi 
opozycja ma największą szan-

sę w pierwszych wyborach 
parlamentarnych. Bo później 
ona się umacnia, przejmuje 
media, państwowe spółki, no i 
widzimy efekt kuli śniegowej. 
A drugi wniosek jest taki, że 
opozycja musi  działać wspól-
nie i w porozumieniu.  

Na ile będzie ono trwałe, po-
każe przyszłość. Znając życie, 
wiele zależy od mandatowego 
plonu. Tak czy inaczej, PO z 
Nowoczesną przekonują, że 
wziąć udział w jesiennych wy-
borach mieszkańcy Legionowa 
i powiatu po prostu muszą. 
Zwłaszcza gdy chcą uchronić 
się przed centralistycznymi 
zakusami w typie niedawnej 
MegaWarszawy. – Tego rodza-
ju pomysły będą się pojawiać. 
I w tych wyborach – nawet jeśli 
ktoś uważa, że go nie dotyczą 
– wszyscy, którym bliskie są 
idee Konstytucji RP, demo-
kracji parlamentarnej i nieza-
leżnego samorządu, powinni 
oddać swój głos 21 październi-
ka – zachęca były legionowski 
starosta. – Mam głębokie prze-
konanie, że nadchodzące wy-
bory: i samorządowe, i do Par-
lamentu Europejskiego, i do 
naszego Sejmu i Senatu, będą 
miały fundamentalne znacze-
nie, podobne do wyborów z 4 
czerwca 1989 roku. One zade-
cydują nie tylko o tym, jak w 
perspektywie kilku lat będzie 
wyglądało Legionowo, ale też 
o tym, jak będzie wyglądała 
Polska w perspektywie całych 
dziesięcioleci – przestrzega 
z kolei wiceprzewodnicząca 
Nowoczesnej. Jeśli ma rację, 
stawka jest zatem wysoka. 
Rozważając swój czynny udział 
w jesiennym głosowaniu, war-
to o tym pamiętać. 

Waldek Siwczyński

.Na POczątek deklaracja
Jak od dawien dawna wiadomo, w jedności siła.                                                       
Ta polityczna również. Nic dziwnego, że z myślą 
o jesiennych wyborach Platforma Obywatelska                                                                                                                                      
i Nowoczesna zwarły szeregi, by razem ruszyć po 
mandaty. W piątek pod miejskim ratuszem, dzień 
przed wspólną konwencją, politycy obu partii 
podpisali Deklarację Współpracy w Legionowie.                                               
Dużą, tak jak wielkie są samorządowe plany i 
aspiracje jej sygnatariuszy.

Porady na drogę
Kiedy uczniom skończyła się laba i przyszedł czas nauki, 
policjanci ruszyli z cykliczną akcją pod hasłem „Bezpieczna 
droga do szkoły”. Jak co roku specjaliści od ruchu drogowego 
będą w jej trakcie prowadzić wzmożone, wspierane 
profilaktyką działania kontrolno-prewencyjne.

Smakowita 
licytacja

Jak zapowiada przedsiębior-
ca, w ratuszu powstanie lo-
kal łączący dobrą kuchnię z 
organizowaniem wydarzeń 
kulturalnych. Nie jest jeszcze 
znana data otwarcia restau-
racji, a jej nazwa owiana jest 
na razie tajemnicą. Wiadomo 
tylko, że nowy najemca chce 

uruchomić lokal jak najszyb-
ciej, kiedy tylko wykona w 
nim niezbędny remont.

Restauratorowi pozostaje nam 
tylko życzyć powodzenia, a je-
go klientom... smacznego!

AnKa

Jest nowy najemca lokalu restauracji w legionowskim 
ratuszu. Jak udało nam się ustalić, do przetargu, który 
odbył się w poniedziałek (10 września), zgłosiło się czterech 
oferentów, z czego trzech wzięło udział w licytacji. Najwyższy 
czynsz wylicytował legionowski przedsiębiorca Jarosław 
Wróbel, który miesięcznie będzie płacił do budżetu miasta 
8600 zł netto plus opłaty za media.
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DAM  PRACĘ
 ■ Blacharz-dekarz lub pomocnik      
606-457-915 / 604-914-903
 ■ Brukarzy i pomocników 
604 138 771

SPRZEDAM/
WYNAJMĘ
 ■ Piec na eko groszek z podajnikiem 
używany 15KW tel. 608 420 496
 ■ Rower damka koło 26” 
690 021 549
 ■ Wynajmę/sprzedam miejsce 
postojowe w garażu podziemnym 
przy ul. Piłsudskiego 24 B.           
501 042 133            

USŁUGI
 ■ Auto kasacja tel. 513 483 417
 ■ Cyklinowanie, układanie 
507 603 653
 ■ Hydraulik Naprawy Awarie 
Remonty 692 827 915
 ■ Komputer- laptop- dojazd  
513 820 998
 ■ Malowanie-tapetowanie-
remonty - osobiście, solidnie 
– 694-065-757
 ■ Remonty, wykończenia 503 753 334
 ■ Wszystko ze szkła, lustra, kabiny, 
grafika na szkle, naprawy domowe, 
hydraulika, meble na wymiar, 
solidnie, uczciwie 513-256-043        

ZAMIENIĘ
 ■ Zamienię mieszkanie 
własnościowe M2 na większe M3 
w Legionowie tel. 661 844 555

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
        17 września 2018 r. 

Leszek Smuniewski
Radny Miasta Legionowo 

(okr. wyb. nr 16)
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

To 9-TYGODNIOWE CUDO pilnie 
szuka własnego domu lub chociaż
domu tymczasowego, ma tylko 3 
dni. Ten koci chłopaczek ma śliczne 
pręgowane brązowo-grafitowe 
umaszczenie, jest przemiły, super 
mruczy i w 100% trafia do kuwety.
Zapewniamy bezpłatna kastrację, 
gdy dorośnie. Kto pokocha tego 
słodziaka?  LEGIONOWO.

Tel. 505 115 269

●•• Zwierzaki  
        do adopcji

POŻYCZKI
CHWILÓWKI DLA KAŻDEGO 

BEZ ŻADNYCH ZAŚWIADCZEŃ 
NATYCHMIASTOWA WYPŁATA  

W MIEJSCU ZAMIESZKANIA   
PON. - PT. 10:00 – 18:00
Tel. 669-752-488

Starsza tricolorowo - 
SZYLKRETOWA KOTECZKA 
(ponad 10 lat?) znaleziona przy 
ul. Zegrzyńskiej w Legionowie 
od prawie 3 tygodni przebywa w 
lecznicy LEGWET. Koteczka jest 
zdrowa, przyjazna, udomowiona, 
nie sprawia kłpotów. Mamy 
nadzieję, że znajdzie się jej 
właściciel lub nowy, przyjazny 
dom. Koteczka nie może dłużej 
pozostać w lecznicy, nie można 
jej też wypuścić na osiedlu, gdyż 
sobie nie poradzi. Pomóżcie 
uratować kocią starszą panią, 
ofiarujcie jej dom na resztę życia.

  Tel. 794 534 938

Śliczna CZARNA KICIA została odłowiona 
na pustej działce. Zimą nie miałaby szans na 
przeżycie. Jest drobna, ma ok. roku. Jest miła, 
nie ma w sobie agresji, pozwala się wziąć na 
ręce, głaskać, ale widać, że się boi. Potrzebuje 
trochę czasu, by pokochać swego człowieka, 
ludzką rodznikę. Zdrowa, zaszczepiona, za kilka 
dni będzie wysterylizowana. Nie pozwólcie jej 
wrócić na dzialkę.              

 Tel. 882 563 036

 Tygodnik Powiatowy

Adres:  05–120 Legionowo
 ul. Piłsudskiego 3
 tel. 515 267 766, fax 22 7741177 
 e-mail: gazeta@miejscowa.pl
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Dział reklamy: reklama@miejscowa.pl, tel. 797 175 329 
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Komunikat dla mieszkańców Legionowa
 
Komisarz Wyborczy w Warszawie III przyjmuje do dnia 8 paździer-
nika 2018 r. do godz. 16.15  zgłoszenia zamiaru głosowania ko-
respondencyjnego dokonywane przez wyborców niepełnospraw-
nych, zamieszkujących stale na obszarze Gminy Miejskiej Legionowo. 

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego 
w Warszawie – plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście B, pokój 42 (parter) 
od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.15 do 16.15 .

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie, 
telefonicznie nr telefonów: 
22 695-60-57, pisemnie, telefaksem na nr 22 695-61-36 lub w formie elektronicz-
nej na adres: war-dyr@kbw.gov.pl

W razie wysłania dokumentów pocztą zwykłą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga 
data wpływu zgłoszenia do Komisarza Wyborczego w Warszawie III w terminie do 
8 października 2018 r. .

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodze-
nia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpi-
saniu tego wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, 
których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany 
pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia, dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu 
orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

Jeżeli zgłoszenie będzie dokonane ustnie (telefonicznie), wyborca musi odrębnie 
przekazać orzeczenie urzędowi gminy właściwemu dla jego stałego miejsca za-
mieszkania.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentu-
alnego ponownego głosowania w wyborach  prezydenta miasta. W przypad-
ku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru 
głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu 
pierwszego głosowania zgłosić Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie III zamiar 
głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu najpóźniej do dnia 
25 października 2018 r.

Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego można dokonać na za-
łączonym do Komunikatu druku zgłoszenia.

  Komisarz Wyborczy w Warszawie ……

ul. Plac Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

ZGŁOSZENIE

ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO
W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW

WOJEWÓDZTW 

ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST

ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

NAZWISKO

IMIĘ (IMIONA)

IMIĘ OJCA

DATA URODZENIA

NR PESEL

ADRES, NA KTÓRY MA BYĆ WYSŁANY
PAKIET WYBORCZY

Oświadczenie

Oświadczam, iż jestem wpisany do rejestru wyborców w gminie/mieście/dzielnicy:

………………………………………………….

(nazwa gminy/miasta)

TAK   NIE    Proszę o dołączenie do pakietu wyborczego nakładki na kartę

do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Do zgłoszenia dołączam kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o 

ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

………………..., dnia ………………

………………………………………..

(miejscowość) (data) (podpis wyborcy)
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gazeta@miejscowa.pl Listy do naszej "M" piszcie na adres: 

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

Spadło z pióra
Styrana demokracja

KAMPANIJNE REMINISCENCJE 

Waldek Siwczyński

Odpowiem 
na każde
Wasze
pytanie!

Jak nie wiadomo, o co chodzi, zawsze chodzi o 
pieniądze. Mniejsze lub większe, ale z reguły 
dające wymienić się na jakiś obiekt ludzkiego 
pożądania. Dla jednego będzie to wóz jak ma-
lina, dla drugiego panna Kalina, lecz złotówki 
– póki nie przepędzi nam ich euro – są tutaj na 
wagę złota. W odniesieniu do polityki takie jej 
pojmowanie już na wstępie pozwala obywa-
telowi pozbyć się złudzeń. W końcu to szmal 
rządzi światem, nim zaś rządy, a skoro tak, 
nikt do chwili ludzkiej eksmisji z tej plane-
ty nic na to nie poradzi. Można się tedy na 
moralną kondycję zachłannych ludzi władzy 
obruszać, ale przynajmniej wiadomo, czemu 
rano wstają do roboty. Bardziej obawiałbym 
się tych, którzy swe zamiary skrywają przed 
wyborcami gratis. Oddanie im przez nich lej-
ców może bowiem kosztować krocie. 

Z grona politycznych wolontariuszy mniej groźni są 
idealiści. Oni co za wszelką cenę dobrze chcieliby 
zrobić wszystkim, choć wcześniej robili tylko sobie. 

Tych gubi brak doświadczenia. Niczym młody ko-
chanek, sił mają mnóstwo, cóż jednak z tego, sko-
ro – jak w dżemowym hicie – ich zrywy są krótkie, 
zaś wyborcy dalecy od rozkoszy. Mimo wszystko 
to i tak stosunkowo niezła opcja. Ale optujący 
za nią człek musi być wyrozumiały, cierpliwy i 
zbrojny w nadzieję, że kiedyś tryśnie radością.

Gorzej ma się rzecz z tymi, którzy do władzy prą 
obsadzeni przez siebie w rolach zbawców ludu. 
Małe duchem, wielkie kompleksami despociątka 
potrafią w historii zrobić potężną rozpierduchę! 
Ubiegły wiek zrodził ich aż nadto. Problem w tym, 
że tacy skryci tyrani zazwyczaj genialnie się ma-
skują. I dopóki muszą skrywać w sobie wilka, do 
złudzenia przypominają miłe owieczki. To dlatego 
my, barany, najpierw tracimy dla nich głowy, zaś 
później wyborcze głosy. A kiedy damy im uformo-
wać się w stado, rzeź jest już tylko kwestią czasu.

Do wyborów samorządowych 
zostało kilka tygodni. Zanim 
więc ta, ospała póki co kampa-
nia, nieco przyspieszy, zobacz-
my, jak wyglądała cztery lata te-
mu. Największy przedwyborczy 
show zrobił wówczas prezydent 
Legionowa Roman Smogorzew-
ski. Chęć reelekcji, wyborczy 
program oraz członków swego 
komitetu przedstawił w trakcie 
konwencji zorganizowanej na 
skwerze Popiełuszki. 

– Spotykamy się, żeby poroz-
mawiać o tym, co ważne dla 
miasta i powiatu, co powinni-
śmy zmienić po wyborach, no i 
żeby nawzajem zachęcić się do 
boju; do udziału w tym pięknym 
przedsięwzięciu, jakim jest świę-
to demokracji – wybory samo-
rządowe i kampania wyborcza 
– rozpoczął konwencję ówcze-
sny starosta Jan Grabiec. Na 
jej starcie pokazali się też kan-
dydaci do rady miasta, powiatu 

oraz sejmiku wojewódzkiego. 
Oczywiście ci z Porozumienia 
Samorządowego i PO, z któ-
rymi prezydentowi od lat jest 
po drodze. Sporo mówiono o 
głównych osiągnięciach tej eki-
py. Wspomniano też o planach. 
Prezydent był – jak się później 
okazało, całkiem słusznie – prze-
konany, że popierający go ludzie 
uporają się z konkurencją. – Jak 
analizuję jej kandydatów, to 
mam takie głębokie przekona-
nie. Poza tym, wychodzimy z za-
łożenia, że kampanię wyborczą 
rozpoczyna się następnego dnia 
po wyborach. Z tymi ludźmi pra-
cuję od 4, 8 czy 12 lat. Ci, którzy 
idą w moim komitecie, są ludźmi 
sprawdzonymi.
 
Impreza z 2014 r. przypomi-
nała nieco te znane rodakom 
choćby z amerykańskich fil-
mów. Były baloniki, darmowy 
poczęstunek i multimedialna 
prezentacja sukcesów. Za ich 

współtworzenie bohater wie-
czoru podziękował i kolegom, 
i wszystkim mieszkańcom. – 
Przez te 12 lat udało nam się 
więcej, niż marzyliśmy. Wyda-
liśmy przeszło 400 mln zł. Duża 
część tych inwestycji była w coś, 
co zrozumiałem, kiedy stałem 
się ojcem; w coś najważniejsze-
go – w dzieci i młodzież, czyli 
przyszłość tej wspólnoty, jaką 
jest miasto Legionowo – mówił 
Smogorzewski. Zaskakującym 
uwieńczeniem prezydenckiej 
konwencji była wizyta... Józefa 
Piłsudskiego. W asyście dwóch 
kasztanek dosiadanych przez 
piękne panie marszałek wręczył 
prezydentowi swój oręż. – Na 
pańskie ręce przekazuję tę oto 
szablę, symbol walki, którą pre-
zydent Roman Smogorzewski 
cały czas toczy. Walcząc o Le-
gionowo, o byt mieszkańców 
i o wygląd miasta – rzekł jego 
patron, w którego wcielił się 
parodysta Andrzej Maroszek.

■ "M" odpowiada:

Niestety, w Polsce nie ma jeszcze obowiązkowych badań dla seniorów. Mówi się, że 
górna granica wieku powinna być wprowadzona dla kierowców i podobnie jak w 
przypadku kierowców zawodowych, powinno się wprowadzić cykliczne badania 
mające weryfikować sprawność motoryczną babci i dziadka. Niestety, jak dziadek jest 
uparty, pozostają działania partyzanckie: zabierz dziadkowi kluczyki od wozu, odłącz 
akumulator, wymontuj kierownicę, spuść paliwo, zatkaj rurę wydechową, naślij na 
niego znajomego policjanta. Porozmawiaj z jego znajomymi i ulubionym lekarzem. 
Zapłać wróżce, by mu przepowiedziała katastrofę, jeśli nie zrezygnuje z tych eskapad. 
Zaproponuj wspólne spacery lub podwiezienie taty. Uparty senior może 
sprawiać Ci kłopoty, ale pamiętaj, że jeśli rzeczywiście stanowi zagrożenie 
na ulicy, robisz to dla jego dobra i dobra uczestników ruchu drogowego.  
Nie bylibyśmy sprawiedliwi, gdybyśmy jeszcze nie dodali, że największą liczbę 
wypadków nie powodują seniorzy…. ale młodzi, nierozsądni kierowcy, którzy próbują 
swoich sił za kierownicą i uważają, że są nieśmiertelni.

Witaj redakcjo!
Chciałabym do Was zwrócić się po radę. Mam kłopot. Zupełnie nie wiem, 
jak postąpić. Mój ojciec jest w podeszłym wieku. Nie chcę powiedzieć, 
że około 70-tki ludzie są zbyt starzy i niesamodzielni, bo indywidualnie 
od stanu zdrowia zależy ich kondycja fizyczna i psychiczna. Ale niestety 
niektórzy nie mają już takiego refleksu i wzroku. Mój ojciec na przykład 
nie powinien już prowadzić pojazdów mechanicznych. Już samo wsiadanie 
do auta to wyczyn. Odpalenie samochodu trwa w nieskończoność. A jazda 
po ulicach to prawdziwy horror. Boję się. Zakazuję dzieciom wsiadać do 
samochodu z dziadkiem. To chyba skończy się jakąś tragedią. Tata często 
się zamyśla, nie widzi ludzi i reaguje z dużym opóźnieniem na wydarzenia. 
Boję się, że kogoś przejedzie. Ale jak mu wytłumaczyć, że nie powinien 
siadać za kierownicą? On mówi, że i tak mu nic nie zrobią, bo jest za stary.

W dzisiejszych czasach wydać 
skromne pisemko albo broszurkę 
to żaden problem. Trudniej spra-
wić, by szybko całe i zdrowe dotar-
ły do potencjalnych czytelników. 
Potencjalnych, bo nigdy nie wia-
domo, co obdarowany świstkiem 
papieru mieszkaniec później z nim 
uczyni. W minionej już epoce próż-
nych polowań na toaletowe zwoje 
taka gazetka mogłaby jeszcze zna-
leźć praktyczne zastosowanie, ale 
teraz…? Tak czy siak, doniesiono 
nam, że do dystrybucji po Legio-
nowie pewnego efemeryczno-wy-
borczego wydawnictwa autorzy 
zatrudniają młodocianych gońców, 
którzy w pocie czoła biegają z nim 
po spółdzielczych osiedlach. Czy 
owe pacholęta otrzymują za swój 
trud chociaż czapkę gruszek, nie 
mamy pojęcia. Dziwimy się jeno, 
czemu twórcy rzeczonej ulotki – 
skoro, jak twierdzą w jej tytule, 
mieszkają obok – nie roznoszą 
owoców swych przemyśleń osobi-
ście. Czyżby były zepsute…?

Skoro już piszemy o pisemkach, 
jako pismacy czujemy się w obo-
wiązku przestrzec mieszkańców 
przed zbliżającą się do nich falą 
wyborczej agitacji. Ponieważ nic 
lepszego i tańszego dotąd nie 
wymyślono, osobnicy pragnący 
przejść na samorządową dietę la-
da moment zarzucą lud tekstami, 
których ogólna wymowa świadczyć 
będzie o postradaniu przez auto-
rów cechy zwanej skromnością. 
Przynajmniej na czas kampanij-
nych umizgów. Role złych odegrają 
w tych ulotnych ulotkach ci, co są 
u władzy. Ci jej głodni zagrają w 
owej farsie lokalnych zbawicieli. 
Właściwie nic w tym nawet złego 
– po prostu, sorry, taki w polity-
ce mamy klimat. Radzimy tylko 
zwracać uwagę, czy dany samo-
chwała – słowem tudzież czynem 
– regularnie przypominał o sobie 
wcześniej, czy tylko uaktywnił się 
tuż przed wyborami. W tym dru-
gim wariancie sugerujemy od razu 
postawić na delikwencie krzyżyk. 
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Pomimo tego, że społeczeństwo 
nie młodnieje, w mediach i po-
pkulturze wciąż dominuje kult 
młodości. Nieustannie spoty-
kamy się z seksem nie tylko 
na ekranach telewizorów czy w 
internecie, ale także w koloro-
wej prasie, jednak rzadko temat 
ten poruszany jest w kontekście 
osób starszych. A jeśli już, to w 
sposób prześmiewczy, wspo-
minając o słynnych niebieskich 
tabletkach albo wyłącznie w 

korelacji z zaburzeniami, cho-
robami, czy też w kontekście 
menopauzy i spadku libido u 
kobiet. Owszem, mówi się du-
żo o tzw. kryzysie wieku śred-
niego, jednak co dalej? Czy po 
sześćdziesiątce, a nawet póź-
niej, seks jest już tylko miłym 
wspomnieniem? Okazuje się, 
że wcale nie! Dowodem są nie 

tylko raporty seksuologów, ale 
także anonimowe zwierzenia 
naszych czytelników.

Chcesz dobrego seksu? Jedź 
do sanatorium!

Pan Kazimierz ma 68 lat. Odwie-
dza uzdrowiska dwa razy w roku. 
Jak przyznaje, takie miejsca jak 
Ciechocinek czy Nałęczów zna 
jak własną kieszeń. Wie gdzie 
się wybrać, aby zwiększyć swo-

ją szansę na miłosne doznania. 
A te bywają naprawdę mocne. 
– Wchodząc do pałacu w Nałę-
czowie czy do stodoły (inaczej 
Bristol, czyli jedno z najbardziej 
znanych miejsc w Ciechocin-
ku – przyp. Red.), zapominam 
o wszystkim, co mnie trapi i po 
prostu się bawię. Większość 
przyjeżdża tu w podobnym ce-

lu. Nie trzeba tu długo uwodzić, 
jest wiele chętnych kobiet. Czę-
sto nawet sporo młodszych. Raz 
trafiło mi się tak, że noc spędzi-
łem z dwiema kuracjuszkami. 
Czy czuję się z tym źle? Wręcz 
przeciwnie. Nikomu nie robię 
krzywdy, jestem sam. Moja żona 
zmarła trzy lata temu. Długo by-
łem załamany, ale ile tak można 
żyć? Tym bardziej, że niewiele mi 
zostało – wyznaje pan Kazimierz.

Zdarza się również tak, że ku-
racjusze pragnący seksu na 
turnusie pozostawiają w domu 
partnera. Tak było w przypadku 
pani Zofii, która w zeszłym roku 
w Krynicy Zdrój straciła głowę dla 
pewnego Tadeusza. – To spadło 
na mnie jak grom z jasnego nie-
ba. Nie planowałam zdrady, choć 
przyznam, że z mężem już daw-
no nie współżyję. On wciąż oglą-
da się za młodymi. Choć jest ode 
mnie starszy o 5 lat, nie akceptuje 
tego, że mam 59 lat i moje ciało 
nie jest już tak apetyczne jak kie-
dyś. Ciągle  mi dogryza. Zdradzał 
mnie właściwie od początku mał-
żeństwa, ale byłam zaślepiona, a 
później to już byliśmy ze sobą, 
jak to się mówi, dla dobra dzieci. 
Choć może to niemoralne, to nic 
dziwnego, że w końcu odezwało 
się we mnie moje kobiece JA. Też 
mam swoje potrzeby, które skry-
wałam przed sobą latami, a Ta-
deusz tylko je ze mnie wydobył – 
tłumaczy Zofia. Seniorzy zgodnie 
podkreślają też, że na turnusach 
– oprócz tego, że łatwiej kogoś 
poznać – w dodatku wszystko 
zostaje w tajemnicy. Choć wielu z 
kuracjuszy jest samotnych, to więk-
szość nie decyduje się na podobne 
wyskoki w swoich miastach. Dlacze-
go? – Wie pani, co by rodzina o mnie 
pomyślała? Że już całkiem mi odbiło 
na stare lata. A sąsiedzi to już w ogóle 
by żyć nie dali, że jak to, babę sobie 
wziąłem po śmierci żony?! – żali się 
pan Kazimierz.

Internetowa przyjaźń

Choć wydaje się, że internet zo-
stał opanowany przez młodych, 
to wielu seniorów nie stroni od 
kontaktu z technologią. Sieć 
wykorzystują nie tylko do śle-
dzenia newsów ze świata, ale 
także do nawiązywania nowych 
znajomości. Tak właśnie było w 
przypadku pani Teresy, którą 
mąż zostawił kilka lat temu dla 
młodszej kobiety. Jak mówi, in-
ternetowa znajomość okazała 
się dla niej panaceum na złama-
ne serce. – Długo nie potrafiłam 
sobie wytłumaczyć, dlaczego to 
zrobił. Byliśmy szczęśliwym mał-
żeństwem z 30-letnim stażem. 
Nie stroniliśmy od seksu. W koń-
cu, gdy miałam 58 lat, on zako-
munikował mi, że się zakochał… 
w trzydziestolatce. Rozpacza-
łam, wpadłam w depresję, nic 
mi się nie chciało. Przyjaciółka 
namówiła mnie w końcu, abym 
spróbowała poczatować trochę 
w sieci. Na początku ją wyśmia-
łam, ale przyszedł taki dzień, że 
się przełamałam i tam poznałam 
Stanisława. Co prawda Staś 
czatował ze mną z Los Angeles, 
ale to nam nie przeszkadzało, 
bo od pierwszego spotkania z 
kamerką poczuliśmy, że rozu-
miemy się bez słów – opowia-
da pani Krystyna. Znajomość 
szybko okazała się być nie tylko 
platoniczna. Pani Krystyna od-
kryła dzięki nowo poznanemu 
mężczyźnie swoją kobiecość 
na nowo. – Zaczęliśmy już nie 
tylko rozmawiać o codziennych 
troskach, ale także otwierać się 
przed sobą, no wie pani, o czym 
mówię (śmiech). Zapomniałam 
o tym, co zrobił mi były już mąż 
i dałam się ponieść. Rozbiera-
liśmy się przed kamerą i opo-
wiadaliśmy sobie czułe, lecz na-
miętne słówka – mówi nieśmiało 
pani Krystyna. 58-latka ma się 
spotkać z przyjacielem zza oce-

anu już w najbliższe święta. Jak 
mówi, dzięki tej znajomości od-
zyskała chęć do życia, a także 
utraconą przez odejście męża 
pewność siebie. – Dzieci się ze 

mnie trochę śmieją, że flirtuję 
przez internet, ale tak naprawdę 
cieszą się z tego, że znów jestem 
sobą. A nie wiecznie zapłakaną, 
chodzącą jak zombie Kryśką – 
podsumowuje 58-latka.

Seks lekiem na wszystko 

Oczywiście, oprócz przytoczo-
nych tu, czasem dość pikantnych 
historii, są te o szczęśliwych mał-
żeństwach, które pomimo upły-
wu lat prowadzą udane życie 
seksualne. Tak jest w przypad-
ku pani Aliny i pana Krzysztofa, 
którzy poznali się mając 19 lat 
i są ze sobą już prawie pół wie-
ku. – Dla wielu młodych nasza 
relacja, jeśli chodzi o te sprawy, 
zdaje się zapewne abstrakcją. 
Media wytworzyły jakiś krzyw-
dzący stereotyp, że starszym to 
już się nie chce, a nawet jeśli się 
chce, to pozostaje tylko sobie 
powyobrażać, bo już z pewno-
ścią nie można. A jak się o siebie 
dba, to wszystko można – mówi 
pan Krzysztof, który codziennie 
uprawia sport i zdrowo się od-
żywia. Wtóruje mu żona Alina, 
która natomiast ubolewa nad 
losem swoich koleżanek. – One 
patrzą się na nas jak na odmień-

ców. Pozamykały się w sobie, bo 
twierdzą, że już nie wypada się 
kochać i być szczęśliwą w łóżku, 
że to jest dla młodych. Przez to 
ciągle tylko gadają o chorobach, 

a żadnej nic takiego w sumie nie 
dolega. Ja naprawdę czuję się 
młodo, mimo swojego peselu i 
wiem, że wpływ ma na to miłość, 
ale i seks! – tłumaczy pani Alina. 

I trudno się z tym nie zgodzić. 
Bo seks niesie ze sobą szereg 
reakcji chemicznych w naszym 
organizmie, a te mogą wpływać 
na polepszenie parametrów 
zdrowotnych. Badacze z Univer-
sity of Rochester przekonują, że 
miłość fizyczna wzmacnia układ 
odpornościowy. Stwierdzono, że 
osoby odbywające stosunek płcio-
wy przynajmniej raz w tygodniu 
miały wyższy poziom immunoglo-
buliny A (IgA) w ślinie niż ludzie 
rzadziej podejmujący współżycie. 
IgA ma zaś istotny wpływ na na-
szą odporność. Seks może także 
złagodzić ból i ułatwić zasypia-
nie. Ponadto udowodniono, że 
regularne współżycie zmniej-
sza ryzyko chorób sercowo-
-naczyniowych, a także po 
prostu pomaga radzić sobie 
z nadmiernym stresem. Jak 
wiadomo, ten ostatni jest 
istotnym czynnikiem w ge-
nerowaniu wielu chorób.

KejT

    
1. Zamiast windy – schody

Tak, to naprawdę przynosi 
efekty. Wbrew temu, co ci 
się wydaje, to nie na siłow-
ni czy sali fitness spalasz 
najwięcej kalorii, a właśnie 
w trakcie dnia na prozaicz-
nych czynnościach. O ile 
oczywiście starasz się być 
aktywny. Jeśli pracujesz 8 
godzin, postaraj się chociaż 

co godzinę wstać zza biurka 
i przejść kilka kroków. Za-
miast windy wybierz scho-
dy. Wracając z pracy, masz 
kłopot z parkowaniem? To 
świetnie! Zamiast się iryto-
wać i tracić paliwo w trak-
cie kręcenia kolejnej rundki 
przy bloku w poszukiwaniu 
luki na parkingu, odstaw sa-
mochód nieco dalej i przejdź 
się. Dzięki temu oszczędzisz 
sobie stresu i uczucia nara-
stającej frustracji, a do tego 
spalisz trochę kalorii. Spe-
cjaliści są zgodni – to wła-
śnie spontaniczna aktyw-
ność fizyczna przyspiesza 
nasz metabolizm.

2.  Jedz więcej warzyw

Warzywa są nie tylko świet-
nym źródłem witamin czy mi-
nerałów, ale także zwiększają 
objętość posiłków, nie zwięk-
szając przy tym za bardzo ich 
kaloryczności. Taki zabieg po-
może uzyskać większe uczu-
cie sytości po posiłku.

3. Owoce Twoimi 
przyjaciółmi

Kiedy masz ochotę na słodycze, 
najpierw sięgnij po owoce. Co 
prawda ciężko kogokolwiek 
przekonać, że pomarańcza 
smakuje lepiej niż czekolada, 
lecz jeśli zanim odpakujesz 
paczkę ciastek, zjesz trochę 
owoców, istnieje mniejsza 
szansa na to, że pochłoniesz 
dużo ciastek, bo po prostu 
wcześniej odczujesz uczucie 
zemdlenia. Jeśli już naprawdę 
musisz zjeść coś słodkiego, 
przygotuj sobie galaretkę z 
owocami.

4. Znajdź sobie zajęcie

Często jemy więcej, niż potrze-
bujemy, dlatego że najzwyczaj-
niej nam się nudzi. Kiedy masz 
dużo pracy, czasem nawet za-
pominasz o posiłku. Zupełnie 
inaczej jest, kiedy nie masz nic 
pilnego do zrobienia. Wtedy z 
chęcią sięgasz po przekąski, 
które tak naprawdę nie są ci 
do niczego potrzebne, a tylko 
zwiększają obwód pasa. Zapla-
nuj więc sobie czas poza pracą 
na czynności, które sprawią ci 

przyjemność, a tym samym 
spowodują, że chęć podjada-
nia minie. 

5. Skup się na tym, co jesz

Wielu z nas żyje w biegu i 
robi kilka rzeczy naraz, aby 
zaoszczędzić tak cenny czas. 
Nie inaczej jest w przypadku 
spożywania posiłków. Tu też na 
siłę chcemy efektywniej wyko-
rzystać czas przeznaczony na 
zjedzenie śniadania czy kola-
cji, bo przecież można w tym 
momencie przeczytać gazetę 
czy odpisać na maile. Nieste-
ty, ludzki umysł nie działa tak, 

jakbyś sobie w tym przypadku 
życzył. Kiedy skupiasz się na 
innej czynności, nie doceniając 
istoty momentu spożywania 
posiłku, nie rejestrujesz śnia-
dania czy kolacji jako czegoś, 
co rzeczywiście miało miejsce. 
Tym samym już za chwilę robisz 
się głodny. Mało tego, jeśli masz 
zwyczaj podjadania w trakcie 
wykonywania np. biurowych 
obowiązków, taka maniera mo-
że sprawić, że nie zapanujesz 
nad tym, ile zjadłeś. Może się 
okazać, że w trakcie jednego 
dyżuru zaliczysz całą puszkę 
orzeszków czy torbę cukierków, 
a kompletnie o tym zapomnisz!
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Odważ się na zmiany!
Wakacje już za Tobą,           
a jedyną pamiątką, jaka 
Ci po nich została, są 
dodatkowe kilogramy? 
Nie wiesz, co teraz 
zrobić, by je utracić? 
Z pomocą przyjdą Ci 
rady przygotowane 
przez „Miejscową na 
Weekend”. Zmień zatem 
swoje ciało dzięki                         
5 prostym krokom.

Siła seksu
w sile wieku
O seksie mówi się w mediach wiele. Jednak słowo to 
zazwyczaj występuje w parze z określeniem takim 
jak "młodość". A co z seniorami? Ich życie seksualne 
pozostaje tematem tabu. Tymczasem okazuje się, że 
większość osób po sześćdziesiątce wciąż uprawia seks,       
a niektórzy robią to w sposób, który wielu może oburzać. 
Życie pokazuje bowiem, że zdrady czy przygodne 
zbliżenia nie mają nic wspólnego z datą urodzenia.
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Ludzie, tak się bawią Grudzie!
 - Michał, nie sądziłem, że kandydowanie jest takie ciężkie

Aż chciałoby się w takim "makijażu" pójść do szkoły...

- Panie prezydencie, niedawno zostawiłem pod ratuszem identyczny koszyk!

Lania wody radny powinien unikać, ale innych napitków - czemu nie!

 - Mówiłam prezydentowi, że potrzebne nam tu pole golfowe

- A ja bym wolała zagrać z panem w Piotrusia

- Ten piknik idzie im jak po Grudziach

- Chyba napiszę na ulotce, że wszystkie Ryśki to fajne chłopaki
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 Najpierw 
wszystko powiedzą, 
a później każą mi 
coś dodać
Michał Kobrzyński, członek zarządu 
powiatu, przemawiając przed koncertem 
w legionowskim ratuszu po staroście i 
wicestaroście.

Żarty...
Rozmawia dwóch kolegów. 
– Podobno przestałeś pić? 
– To dzięki teściowej. Stale widziałem ja potrójnie.

■ ■ ■
- Chłopak mówi do dziewczyny. 
– Wiesz, gdybym miał kiedyś funkcjonować tylko 

dzięki jakiejś maszynie to mnie odłącz.
 - Hej, co ty robisz, zostaw ten komputer!

■ ■ ■
Córka żegna się z rodzicami. 
- Całe życie wierzyłam, że znaleźliście mnie na polu 
kapusty. Teraz wasza kolej uwierzyć, że dziś nocuję
u koleżanki.

■ ■ ■
Dwóch rolników siedzi przy piwie i narzeka. 
- Ja to się narobiłem w ten tydzień. Żeby dostać te 
dotacje musiałem cały żywy inwentarz wpisać do 
ewidencji. I każdy zwierzak musiał mieć kolczyk w uchu. 
- I mnie to mówisz? Ja mam pszczoły…

Znalezione w sieci
Podobno jeden na 20 ludzi posiada 
dodatkowe żebro.

Boli Cię głowa? Zjedz 20 wiśni, a ból powinien 
ustąpić.

Czy wiesz, że ziewnięcie trwa około 6 sekund?
Tylko 1/3 ludzi po wyjściu z toalety myje ręce…

Czy wiesz, że aby sprawdzić, czy bateria jest 
jeszcze dobra, wystarczy że ją upuścisz na 
podłogę? Jeśli zacznie się odbijać, to znaczy, 
że jest pusta. Pełna upadnie ciężko na ziemię.

Najwyższe drzewa liściaste na świecie to 
eukaliptusy oraz mamutowce. Ich wysokość 
przekracza nawet 80 m metrów. 

Czy wiesz, że tytoniu nie powinno się zbierać, 
gdy jest mokry? Zawarta w roślinie nikotyna 
rozpuszcza się wodzie i wchłania przez skórę.  
Jakie są objawy zatrucia? Wymioty, wysokie 
ciśnienie krwi i zawroty głowy.

Konwalia to silnie trująca roślina. Jest 
wykorzystywana do leczenia jako lek na serce.

Czy wiesz, że statystyczny Polak pobiera 
witaminę C z… ziemniaków? W 100 g 
ziemniaków znajduje się około 16 mg tej 
witaminy. 

Czy wiesz, że ulgę w ostrym pieczeniu po 
zjedzeniu papryki da Ci mleko? Kapsyicyna 
najszybciej rozpuści się w tłuszczu zawartym 
w mleku.

Baobaby to drzewa o ogromnych pniach,  
a że są dość miękkie, w niektórych 
rejonach Afryki ludzie wydrążają je, by 
sobie urządzić wewnątrz drzewa dom.

Gdy się ma takie pomoce naukowe, edukacja musi być wystrzałowa!
fot. red.

Horoskop
na nadchodzący

tydzień
RYBY

Przed tobą udany tydzień. Kłopo-
tów i trudnych spraw będzie mniej, 
a okazji do zabawy i radości o 

wiele więcej. Będziesz towarzyski i bardzo 
wyrozumiały. Uda ci się zakończyć konflikt.  

BARAN

Czeka cię trudna rozmowa. Sta-
niesz naprzeciwko osoby, do której 
czujesz żal lub urazę. Ktoś oceni 

twoje postępowanie i wcale ci się to nie 
spodoba. Jednak czas zadziała na korzyść.

BYK

Jesteś gotowy do wykonania trud-
nego i samodzielnego zadania. 
Uwierz we własne siły, a ze wszyst-

kim sobie poradzisz. Dobrej rady oczekuj od 
matki lub innej ważnej dla ciebie kobiety.

BLIŹNIĘTA

W tym tygodniu będziesz wyro-
zumiały i serdeczny w stosunku 
do innych ludzi. Nie będziesz 

egoistą i dostrzeżesz sens czynienia dla in-
nych dobra. Chętnie pomożesz komuś.

RAK

Postaraj się docenić dobre rzeczy, 
jakie cię otaczają i na jakie sam 
zapracowałeś. Nic ci teraz nie 

grozi i możesz być pewien, że sporne spra-
wy wyjaśnią się na twoją korzyść.

LEW

Uciekniesz się do podstępu, aby 
udaremnić cudze plany. Wysłu-
chasz plotek i wyciągniesz z nich 

słuszne wnioski. Nawet, jeśli ktoś coś ci za-
rzuci, to uda ci się zachować dobre imię.

PANNA

W sprawach towarzyskich zapowia-
da się zamieszanie. Pewna osoba 
pokaże swoje prawdziwe oblicze. 

Nie daj się sprowadzić na manowce i trwale re-
alizuj swoje obrane cele i postanowienia.

WAGA

Czeka cię zwycięstwo w sporze 
lub korzystne rozstrzygnięcie 
trudnej sprawy. Twoja cierpli-

wość i wiara zostaną wynagrodzone. Po-
czujesz, że warto się było tak bardzo starać.

SKORPION

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

słuszności własnych pomysłów popchnie 
cię w stronę otwartego konfliktu.

STRZELEC

Postanowisz zdobyć nowe umie-
jętności. Z zapałem przystąpisz do 
nauki, będziesz więcej czytać i 

dyskutować z ciekawymi osobami, które 
mają większe od ciebie doświadczenie.

KOZIOROŻEC

Pojawi się szansa na pomyślne 
załatwienie spraw urzędowych 
lub zawodowych. Nie zwlekaj, bo 

szczęście ci sprzyja. Twoja szczerość, odwa-
ga i zapał zostaną docenione.

WODNIK

Staniesz przed koniecznością 
wyboru. Ktoś będzie domagać się 
od ciebie jasnej i wyczerpującej 

odpowiedzi. Bądź szczery i odważ się powie-
dzieć to, co myślisz.

Specjalny miejscowy 
horoskop

klatka tygodnia
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Pierwsze z dwóch ostatnich spo-
tkań rozegrano w środę (5 wrze-
śnia) na boisku przy Parkowej. 
Rywal Legionovii, czyli Huragan 
Morąg, przed tym meczem zaj-
mował dopiero 13 miejsce w ta-
beli i miał aż o siedem punktów 
mniej niż drużyna z Legionowa. 
Tę różnice miejsc w tabeli dało się 
zauważyć od samego początku 
środowego spotkania. Od pierw-
szych minut podopieczni Bar-
tosza Tarachulskiego wyraźnie 

przeważali i często tworzyli sobie 
dogodne sytuacje podbram-
kowe. Niestety nie potrafili ich 
wykorzystać, bo albo bramkarz 
gości kapitalnie interweniował, 
albo też zwyczajnie brakowało 
odrobiny szczęścia. Wyraźne 
zdominowani goście zagrożenie 
pod bramką Legionovii stwarzali 
głównie po stałych fragmentach 
gry. Na szczęście dla legionowian 
byli nieskuteczni. Gracze z Morą-
ga mieli też jednak kilka groźnych 

sytuacji z gry, które gdyby nie 
świetna obrona golkipera Legio-
novii Jakuba Stefaniaka, mogły 
dać im prowadzenie. Pierwsza 
połowa zakończyła się więc bez-
bramkowym remisem. 
 
W drugich 45 minutach meczu 
obraz gry wiele się nie zmienił. 
Legionovia ciągle przeważała, ale 
nie potrafiła przekuć tej przewagi 
na zdobycz bramkową. Huragan 
z kolei co jakiś czas potrafił groź-
nie skontrować. Niemoc strze-
lecką podopieczni Bartosza Tara-
chulskiego przełamali dopiero w 
67 minucie meczu. Po dośrodko-
waniu Marcina Burkhardta z rzutu 
rożnego strzałem głową piłkę w 
siatce gości umieścił Sebastian 
Weremko. Jak się okazało, była 
to bramka na wagę trzech punk-
tów, która dała Legionovii piąte 
zwycięstwo z rzędu. 
 
Cztery dni później, w niedzielę 
(9 września), legionowianie ro-
zegrali trudne spotkanie wyjaz-
dowe z Bronią Radom. Mecz nie 
należał do najładniejszych. W 
pierwszej połowie większość gry 
toczyła się w środku pola i obie 
drużyny miały spore problemy ze 
stworzeniem sobie sytuacji pod-
bramkowych. Gdy zawodnicy już 
do nich dochodzili, to nie potrafili 

ich wykorzystać. Druga połowa 
spotkania była już nieco lepsza, 
głównie w wykonaniu Legionovii. 
Podopieczni trenera Tarachul-
skiego coraz śmielej atakowali 
i wydawało się, że bramka jest 
tylko kwestią czasu. I rzeczywi-
ście tak się stało. W 76 minucie, 
po podaniu Piotra Krawczyka, 
piłkę do pustej bramki skierował 
Kacper Górski i było 1:0 dla gości. 
 
Legionowianom nie udało się 
jednak dowieźć tej jednobram-
kowej przewagi do ostatniego 
gwizdka arbitra. Końcówka spo-
tkania była bardzo nerwowa. W 
79 minucie meczu na  boisku 
doszło do przepychanki, po któ-
rej po czerwonej kartce zoba-
czyli Luka Jankovic z Legionovii i 
Adam Imiela z Broni. Cztery mi-
nuty później sędzia podyktował 
rzut karny dla gospodarzy, który 
na wyrównującego gola zamie-
nił Kamil Czarnecki. Spotkanie w 
Radomiu zakończyło się podzia-
łem punktów. 
 
W następnej kolejce Legionovia 
KZB Legionowo zmierzy na wła-
snym boisku z Mazurem Ełk. Spo-
tkanie zostanie rozegrane w sobo-
tę 15 września o godzinie 16.30. 

Rafał Michałowski

W zawodach, które są or-
ganizowane przez Dowódz-
two Generalne Rodzajów 
Sił Zbrojnych, wzięli udział 
żołnierze Sił Powietrznych, 
Marynarki Wojennej, 11 Dy-
wizji Kawalerii Pancernej, 12 
Dywizji Zmechanizowanej, 
16 Dywizji Zmechanizowa-
nej, 6 Brygady Powietrzno-
desantowej, 25 Brygady Ka-
walerii Powietrznej, Centrum 
Szkolenia Wojsk Lądowych, 
Centrum Szkolenia Mary-
narki Wojennej, 18 pułku 
rozpoznawczego, 2 puł-
ku rozpoznawczego oraz 
Centrum Szkolenia Łączno-
ści i Informatyki. Jak sama 
nazwa imprezy wskazuje, 
rywalizowali oni w pięciu 
konkurencjach: pokonywa-
niu wodnego oraz lądowego 

toru przeszkód, strzelaniu z 
broni centralnego zapłonu na 
100 m (kbk AK), rzucie gra-
natem na celność i odległość 
oraz biegu cross (kobiety na 
4, a mężczyźni na 8 km). 
 
Tytuł mistrzyni kraju oraz 
rekordzistki w punktacji 
ogólnej kobiet w pięcioboju 
wojskowym zdobyła szer. 
Żaneta Bogusz z Wojsko-
wego Zespołu Sportowego 
Centrum Szkolenia Łączno-
ści i Informatyki, osiągając 
5083 punktów. Zaraz za nią 
uplasowała się szer. Marty-
na Adamczyk – 4982 pkt., 
a trzecia była szer. Alek-
sandra Kluczka – 4608 pkt.  
(wszystkie z Wojskowego 
Zespołu Sportowego Cen-
trum Szkolenia Łączności i 

Informatyki). Zwycięzcami 
indywidualnymi zostali na-
tomiast: por. Marcin Koło-
szuk (11 Dywizja Kawalerii 
Pancernej) oraz szer. Kata-
rzyna Florek (12 Dywizja 
Zmechanizowana). W kla-
syfikacji drużynowej pierw-
sze miejsce wśród mężczyzn 
zajęła reprezentacja 11 Dy-
wizji Kawalerii Pancernej, 
a spośród kobiet wygrały 
przedstawicielki 12 Dywizji 
Zmechanizowanej.
 
Zwycięzcy będą reprezento-
wali Wojsko Polskie na mię-
dzynarodowych zawodach w 
pięcioboju wojskowym. 

oprac. zig, fot. kpt. Krzysz-
tof Baran oficer prasowy 

CSŁiI w Zegrzu

Przetrwali Huragan,
nie wypalili z Bronią

Legionovia KZB Legionowo coraz wygodniej rozsiada się 
w fotelu lidera pierwszej grupy III ligi. Po dwóch kolejnych 
kolejkach, w których podopieczni Bartosza Tarachulskiego 
najpierw pokonali u siebie Huragan Morąg, a następnie 
zremisowali na wyjeździe z Bronią Radom, Legionovia 
ma co prawda tyle samo punktów co drugi w tabeli Sokół 
Aleksandrów Łódzki, ale lepszy bilans bramkowy.

III LIGA, GRUPA 1
M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Legionovia Legionowo 7 16 5 1 1 15-7

2.  Sokół Aleksandrów Łódzki 7 16 5 1 1 11-5

3.  Lechia Tomaszów Mazowiecki 7 14 4 2 1 11-7

4.  Olimpia Zambrów 7 12 3 3 1 11-6

5.  Sokół Ostróda 6 12 3 3 0 6-3

6.  Polonia Warszawa 7 12 4 0 3 12-10

7.  Pelikan Łowicz 7 11 3 2 2 8-7

8. Świt Nowy Dwór Mazowiecki 7 10 3 1 3 10-6

9. Ruch Wysokie Mazowieckie 7 9 3 0 4 12-18

10.  Unia Skierniewice 7 9 3 0 4 6-5

11.  Broń Radom 7 8 2 2 3 13-12

12.  Huragan Morąg 7 8 2 2 3 10-15

13.  Znicz Biała Piska 6 7 2 1 3 11-10

14.   ŁKS 1926 Łomża 6 6 2 0 4 10-15

15.  MKS Ełk 7 5 1 2 4 5-8

16.  Victoria Sulejówek 6 5 1 2 3 5-9

17.  Legia II Warszawa 5 5 1 2 2 4-9

18.  Ursus Warszawa 7 3 1 0 6 10-18

1 : 0 (0:0)

Legionovia Legionowo – Huragan Morąg 

Bramki:  Sebastian Weremko 67'

Legionovia: Jakub Stefaniak – Kacper Górski, Daniel Choroś, Patryk 
Koziara (Luka Janković 83'), Marcin Burkhardt, Kacper Będzieszak, Konrad 
Zaklika, Piotr Krawczyk (Slaven Jurisa 57'), Sebastian Weremko, Eryk 
Więdłocha (Filip Kowalczyk 90'), Daniel Gołębiewski (Patryk Paczuk 57').

1 : 1 (0:0)

Broń Radom – Legionovia Legionowo

Bramki:  Kamil Czarnecki 84' – Kacper Górski 76'

Legionovia: Jakub Stefaniak – Kacper Górski, Sebastian Weremko, 
Konrad Zaklika, Patryk Paczuk (Daniel Gołębiewski 62'), Eryk Więdłocha 
(Slaven Jurisa 67'), Patryk Koziara, Marcin Burkhardt (Luka Janković 65'), 
Piotr Krawczyk, Kacper Będzieszak, Daniel Choroś.

Żołnierska „piątka”
Od 3 do 6 września aż 75 
żołnierzy z 12 jednostek 
Wojska Polskiego 
rywalizowało ze sobą w 
Mistrzostwach Wojska 
Polskiego w Pięcioboju 
Wojskowym. Zawody 
odbyły się na terenie 
Centrum Szkolenia 
Łączności i Informatyki 
w Zegrzu.

– Serdecznie zapraszam na 
pierwszy w Legionowie miej-
ski bieg przeszkodowy, orga-
nizowany przez klub sportowy 
Bestie OCR Legionowo, a tak-
że Arenę i miasto Legionowo, 
pod patronatem prezydenta 
miasta. Mogą tu wystartować 
wszyscy: amatorzy i doświad-
czeni biegacze, ktokolwiek 
chce. Ruszamy w niedzielę 16 
września od godziny 10.00 
– zachęca Daniel Burdzy z 
klubu Bestie OCR Legionowo. 

Na miłośników biegania w te-
renie czeka trasa o długości 
ponad 5 km. Start oraz metę 
zaplanowano pod Areną. W jej 
okolicach znajdą się też naj-
ciekawsze przeszkody, które 
znając specyfikę takich zma-
gań, nie pozostawią na zawod-
nikach suchej nitki. I właśnie 
o to w tym crossowym szaleń-
stwie chodzi. – Dla niektórych 
bieganie po płaskim zrobiło się 

nudne, a biegi przeszkodowe 
zapewniają przeszkody i zróż-
nicowany, nieprzewidywalny 
teren, co sprawia, że wszyscy 
chcieliby w nich startować 
i zyskują one coraz większą 
popularność – mówi Daniel 
Burdzy. Poza tym, w przeci-
wieństwie do innych imprez 
pod chmurką, tego rodzaju 
biegom nie przeszkadza kiep-
ska aura. Wręcz przeciwnie: 

im gorsza, tym lepiej. Warto 
być jednak odpowiednio przy-
gotowanym. I psychicznie, 
i sprzętowo. – Najlepiej mieć 
ze sobą jakiś strój sportowy; 
taki, który można pobrudzić 
i nie będzie go szkoda. No i bu-
ty oraz dobre samopoczucie. 
Ewentualnie jeszcze rękawicz-
ki, które pomogą uporać się 
z technicznymi przeszkodami. 

Dla tych, którzy nie zdążyli 
zapisać się przez internet, or-
ganizatorzy legionowskiego 
biegu zostawili furtkę – bę-
dzie można zrobić to w dniu 
zawodów. Koszt uczestnictwa 
wynosi 30 zł. Co prawda wy-
danie tej kwoty nikomu nie 
ujdzie na sucho, ale też nikt 
swych pieniędzy nie umoczy. 
Bo dobra i zdrowa zabawa jest 
po prostu bezcenna.  

Aldo

Pomysłodawcy imprezy, która w niedzielę rozrusza 
Legionowo, postanowili fragment miasta zamienić w 
miejską dżunglę. A dla tych, którzy biegiem zechcą ją 
pokonać, przygotowali mnóstwo wyzwań i atrakcji. 
Choć skusiło się już na nie ponad 200 uczestników, 
organizatorzy są zdania, że od przybytku głowa nie boli. 

Miasto
z przeszkodami
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Rywalizacja odbywała się na 
terenie i wokół Centrum Kon-
ferencyjno-Rekreacyjnego Pro-
menada w Białobrzegach. Pły-
wano zaś oczywiście w Jeziorze 
Zegrzyńskim. Trasa rowerowa 
wytyczona została drogami o 
bardzo dobrej nawierzchni as-
faltowej, a biegacze na trasie 
mieli również do pokonania 
fragmenty crossowe.

Zawody rozpoczął start tzw. 
połówki, czyli dystansu 1/2 
IM (1,9 km pływania, 90 km 
jazdy na rowerze, 21,1 km 
biegu). Najszybszym za-
wodnikiem na tym dystansie 
okazał się Jacek Tyczyński, 
z fenomenalnym czasem 
04:06:48. Drugie miejsce 
zajął Michał Kosmowski 
(04:17:28), trzecie zaś przy-

padło Arturowi Czerwcowi 
(04:21:43). Wśród kobiet 
zawody na najdłuższym dy-
stansie wygrała Aleksandra 
Urbankiewicz (05:30:23), 
drugie miejsce zajęła Kata-
rzyna Kołaczyk (05:43:32), 
a  t rzec ie  Amel ia  M ika 
(05:44:38). Mistrzostwa 
Mazowsza na tym dystan-
sie wygrali Piotr Janisz oraz 
Aleksandra Urbankiewicz.

Na dystansie 1/4 IM (0,95 km 
pływania, 45 km jazdy na rowe-
rze, 10,55 km biegu) najlepszy 
okazał się Marcin Niegow-
ski. Na metę wbiegł z czasem 

02:08:24. Drugi zameldo-
wał się na niej Rafał Pomorski 
(02:10:30), a trzecie miejsce 
zajął Dominik Bogdanowicz 
(02:11:39). Najszybszą za-
wodniczką na dystansie 1/4 
IM okazała się Iga Kowalczyk 
(02:30:48), druga linię mety 
przekroczyła Emilia Domańska 
(02:31:30), trzecią kobietą na 
mecie była natomiast Alice Ro-
binson (02:33:31). Mistrzami 
Mazowsza na dystansie 1/4 IM 
zostali Marcin Niegowski oraz 
Emilia Domańska. – Trzeci raz 
wystartowałem w Nieporęcie, 
ale pierwszy raz wygrałem, z 
czego bardzo się cieszę! Mo-
je dzisiejsze założenie, to dać 
z siebie wszystko, ponieważ 
kończę sezon. Fajnie, że uda-
ło się z przytupem. Założenia 
miałem tylko względem siebie: 
pojechać mocno rower, pobiec 
z tempem 4:00-4:10. I wszyst-
ko się udało – powiedział zado-
wolony Marcin Niegowski.

W tym samym czasie, co za-
wodnicy z „ćwiartki”, rywalizo-
wali też triathloniści startujący 
na najkrótszym dystansie 1/8 
IM (0,475 km – 22,5 km – 
5,275 km). Zwyciężył Maciek 
Ogrodnik z czasem 01:03:52. 
Drugie miejsce na podium zajął 

Bartosz Latawiec (01:05:25), 
a trzecie Łukasz Wojtyna 
(01:05:53). Wśród kobiet na 
dystansie 1/8 IM zwyciężyła 
Wioleta Jarocka (01:13:24). 
Jako druga na mecie zameldo-
wała się Katarzyna Zawadzka 

(01:16:31), a trzecie miejsce 
przypadło Dominice Nowackiej 
(01:17:38). Mistrzami Mazow-
sza zostali Bartosz Latawiec i 
Katarzyna Zawadzka. 
W zawodach startowały rów-
nież trzyosobowe sztafety 
triathlonowe. Na dystansie 1/2 
IM zwyciężyła drużyna w skła-
dzie: Marcin Niewiński, Dariusz 
Korecki, Rogier Pols. Trasę po-
konali oni w czasie 04:16:39. 
Na dystansie 1/4 IM najlepszy 
był team Drużyna Ognia: Pa-
weł Borusiński, Przemysław 
Puławski, Daniel Karolkiewicz 
(02:04:17). Dystans 1/8 IM 

zdominowała drużyna GOS 
Raszyn: Tomasz Rąpała, Na-
tasza Obuchowicz, Bruno Kaź-
mierczak (01:05:25).

Wyłoniono również najlepszych 
zawodników całego cyku. Do 

klasyfikacji końcowej liczyły się 
dwa najlepsze czasy spośród 
zawodów wchodzących w skład 
serii, czyli Brodnica, Chodzież i 
Nieporęt. Klasyfikację general-
ną na dystansie 1/2 IM wygrał 
Robert Rozej. Jego łączy czas to 
09:15:35. Najlepszym zawod-
nikiem na „ćwiartce” okazał się 
Artur Rybicki (04:34:28), a naj-
lepszą zawodniczką – Agnieszka 
Filarecka (05:16:12). Dystans 
1/8 IM należał do Piotra Litwi-
niuka (02:17:10) i Wiolety Ja-
rockiej (02:30:23).  

oprac. Aldo

Dąb Wieliszew przyj-
mował na swoim boisku 
Mazura II Karczew. Spo-
tkanie to zakończyło się 
zdecydowanym zwycię-
stwem gospodarzy 4:1. 
Sokół Serock zremisował 
na wyjeździe 1:1 z Aga-
pe Białołęka Warszawa, 
a rezerwy Legionovii Le-
gionowo również w me-
czu wyjazdowym 1:0 
pokonały Amura Wilgę. 
Po sześciu kolejkach dru-
żyna z Wieliszewa z 10 

punktami zajmuje szóste 
miejsce w tabeli ligi okrę-
gowej w grupie Warszawa 
I, Sokół z dziewięcioma 
punktami zajmuje ósmą 
pozycję, a Legionovia 
jest na 14 miejscu z czte-
ropunktowym dorobkiem. 
W następnej kolejce Dąb 
zmierzy się na wyjeździe 
z Viktorią II Sulejówek (16 
września, godz. 13.30), 
Sokół zagra u siebie z Unią 
Warszawa (15 września, 
godz. 13.00), a Legiono-

via II Legionowo na wła-
snym boisku zmierzy się z 
Mazurem Radzymin. 

W czwartej kolejce A-kla-
sy Wisła Jabłonna rozbiła 
na wyjeździe AP Marcovię 
II Marki 4:1. Z dwoma 
zwycięstwa i dwiema po-
rażkami na koncie Wisła 
zajmuje 10 miejsce w ta-
beli. B-klasowe rezerwy 
Dębu Wieliszew i Sokoła 
Serock w drugiej kolej-
ce zagrały ze zmiennym 
szczęściem. Drużyna z 
Wieliszewa pewnie, bo 
aż 6:1 ograła u siebie Wi-
słę Zakroczym, a zespół 
Serocka aż 0:6 przegrał 
na wyjeździe z liderem 

– Złym Warszawa. Po 
dwóch meczach rezerwy 
Dębu z trzypunktowym 
dorobkiem są na szóstym 
miejscu w tabeli, a rezer-
wy Sokoła na dziesiątym, 
mając na koncie zero 
punktów. 
 
W następnej kolejce Wi-
sła Jabłonna na własnym 
boisku zagra z Wichrem 
Kobyłka (16 września, 
godz. 16.30), natomiast 
Dąb II Wieliszew i Sokół 
II Serock zagrają w Se-
rocku spotkanie derbowe. 
Odbędzie się ono 15 wrze-
śnia o godzinie 16.30.

RAM

Skuteczna gra w klasy
Za nami następna kolejka w niższych klasach 
rozgrywkowych. Była ona raczej udana dla drużyn                        
z powiatu legionowskiego. Wszystkim, z wyjątkiem rezerw 
Sokoła Serock, udało się wywalczyć zdobycz punktową.          
I tylko w jednym przypadku było to jeden punkt.

LIGA OKRĘGOWA, GRUPA WARSZAWA I
M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Świt Nowy Dwór Mazowiecki 6 13 4 1 1 19-3

2.  Olimpia Warszawa 6 13 4 1 1 17-6

3.  Unia Warszawa 5 13 4 1 0 11-3

4.  Mazur Radzymin 6 11 3 2 1 11-6

5.  Victoria II Sulejówek 6 10 3 1 2 12-12

6.  Dąb Wieliszew 6 10 3 1 2 12-7

7.  Bug Wyszków 6 10 3 1 2 13-11

8. Sokół Serock 6 9 2 3 1 7-6

9. Escola Varsovia Warszawa 6 8 2 2 2 11-6

10.  AP Marcovia Marki 6 8 2 2 2 11-11

11.  Agape Białołęka (Warszawa) 6 8 2 2 2 11-12

12.  Promnik Łaskarzew 6 6 2 0 4 4-12

13.  Burza Pilawa 5 5 1 2 2 5-9 

14.   Legionovia II Legionowo 6 4 1 1 4 4-17 

15. Mazur II Karczew 6 2 0 2 4 4-10

16. Amur Wilga 6 0 0 0 6 3-24

KLASA A, GRUPA WARSZAWA I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Wicher Kobyłka  4 12 4 0 0 19-4 

2.  ŁKS Łochów 4 9 3 0 1 22-6

3.   MKS Hutnik Warszawa 3 7 2 1 0 7-1

4.  KS II Łomianki 4 7 2 1 1 13-8

5.  WKS Rząśnik 4 6 2 0 2 9-6

6.  Wkra Pomiechówek 4 6 2 0 2 9-14

7.  Huragan II Wołomin 4 6 2 0 2 14-8

8.  Bednarska Warszawa 3 6 2 0 1 6-6 

9.  Legion Warszawa 4 6 2 0 2 10-9

10.  Wisła Jabłonna 4 6 2 0 2 9-14

11. Rządza Załubice 4 4 1 1 2 10-15

12. AP Marcovia II Marki 4 3 1 0 3 6-13

13.   Błyskawica Warszawa 4 1 0 1 3 5-28

14.  SKP Korona Warszawa 4 0 0 0 4 9-16

KLASA B, GRUPA WARSZAWA I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Zły Warszawa 2 6 2 0 0 22-0

2.  Orły Zielonka 2 6 2 0 0 19-1

3.   Wicher II Kobyłka 2 6 2 0 0 7-3

4. GKS Dąbrówka 2 4 1 1 0 5-4

5.  Kamionek Warszawa 2 4 1 1 0 12-2

6. Dąb II Wieliszew 2 3 1 0 1 8-4

7.  Korona Jadów 2 3 1 0 1 3-5

8. Wisła Zakroczym 2 3 1 0 1 4-7

9.  Mazur II Radzymin 2 0 0 0 2 3-5

10.  Sokół II Serock 2 0 0 0 2 1-9

11. Farmacja Tarchomin (Warszawa) 2 0 0 0 2 0-21

12. Pogoń Józefów 2 0 0 0 2 1-24

Do trzech dyscyplin sztuka
Zawodami w gminie Nieporęt zakończył się tegoroczny 
cykl Triathlon Series 2018. Na start w finale zdecydowało 
się ponad 700 zawodników. Triathloniści do wyboru 
mieli jeden z trzech dystansów: 1/2 IM, 1/4 IM lub 1/8 IM.                                                                    
W trakcie imprezy przeprowadzono również 
triathlonowe mistrzostwa Mazowsza.



16 CZWARTEK  13 września 2018ZAPOWIEDZI/RELACJE MIEJSCOWA na weekend, gazeta@miejscowa.pl

 

Wydarzenia
kalendarzBaryka i 17 lektorów 

LEGIONOWO Poczytalnia, 13.09, godz. 18.30 - 20.00
Matematyka akademicka – otwarte, bezpłatne wykłady dla każde-
go. Tym razem kontynuacja wykładu o pochodnych. 

BIAŁOBRZEGI ośrodek Promenada, 14.09, godz. 9.00
XXXIX Warszawski Rajd Pojazdów Zabytkowych. W programie: kon-
kurs elegancji, pokazy jazdy samochodów.  

LEGIONOWO Muzeum Historyczne, 14.09, godz. 18.00
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki „Ścieżki” i dyskusja o książce 
Anny Bikont „Sendlerowa. W ukryciu”. 

LEGIONOWO Poczytalnia, 14.09, godz. 19.00
Spotkanie z fotografikiem Markiem Czarneckim pt. „Pampeluna w 
panoramach”  

JABŁONNA park przy pałacu, 15.09, godz. 9.00
Parkrun w Jabłonnie

LEGIONOWO polana leśna przy ul. Zakopiańskiej,
15.09, od godz. 9.50 
Arena Legionowo zaprasza na 37 Biegi Przełajowe o Puchar Prezyden-
ta Miasta. Biegi dziecięce i młodzieżowe od godziny 9.50, bieg główny 
– godz. 12.00. Biuro zawodów: 14.09 – od godz. 8.00 do 18.00 (Arena 
Legionowo), 15.09 – od godz. 8.30 do 11.30 (polana leśna).   

JABŁONNA spotkanie przed kościołem parafialnym,
15.09, godz. 11.00 - 13.00
Wycieczka historyczna – „Spotkanie z historią”. Osoby zaintereso-
wane udziałem są proszone o wcześniejsze zgłoszenie uczestnic-
twa, mailowo: rewitalizacja@jablonna.pl lub telefonicznie: 22 767 
73 31. Liczba miejsc ograniczona. 

LEGIONOWO Poczytalnia, 15.09, godz. 12.00 - 13.30
Matematyka akademicka – otwarte, bezpłatne wykłady dla każde-
go. Temat – całki oznaczone. 

LEGIONOWO parking przy Arenie, 15.09, ok. godz. 13.00
XXXIX Warszawski Rajd Pojazdów Zabytkowych. W programie kon-
kurs elegancji i pokazy jazdy samochodów.  

LEGIONOWO miasteczko ruchu drogowego (przy targowisku), 
15.09, godz. 14.00 - 17.00
Rada Osiedla Jagiellońska zaprasza na piknik „Bezpieczna droga do 
szkoły”. W programie konkursy, gry, zabawy i pogadanki o bezpie-
czeństwie. Weź swój rower!   

LEGIONOWO 16.09, godz. 10.00
Miejski Bieg z Przeszkodami – odkryj granice swoich możliwości i 
przetrwaj w miejskiej dżungli. Zapisy na www.protempo.pl.      

LEGIONOWO Filia „Piaski” Muzeum Historycznego, 
16.09, godz. 12.00 - 16.00
W 100. rocznicę odzyskania niepodległości Muzeum Historyczne w Legiono-
wie zaprasza na IV Festyn Żołnierski pt. „Niedziela z Wojskiem”. W programie 
m.in. pokaz grup rekonstrukcyjnych, zabytkowych samochodów pancernych 
„Chwat” i Ford FT-B, konkurs wiedzy na temat walk o niepodległość w latach 
1794 - 1918 oraz prezentacja współczesnego sprzętu wojskowego, stoiska in-
formacyjne jednostek wojskowych i wystawy „Dzieje Garnizonu Legionowo” i 
„Kościuszkowcy 1943 – 1945”. Wstęp wolny.    

LEGIONOWO kościół pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 
16.09, godz. 13.45 
Koncert w ramach Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej Po-
wiatu Legionowskiego. Wystąpi The Sparrow Ensemble w składzie: 
Marta Wróblewska – sopran, Małgorzata Marczyk – skrzypce i Anna 
Wróbel – wiolonczela. 

LEGIONOWO parking przy stacji PKP Legionowo Przystanek, 
16.09, godz. 15.00 - 20.00
Piknik sąsiedzki na Legionowo Przystanek – zaprasza radny Ta-
deusz Szulc. Atrakcje: grill, wata cukrowa, gorąca czekolada, gro-
chówka i chleb ze smalcem, wóz strażacki oraz wspólne śpiewanie 
z Janem Świerczewskim. 

LEGIONOWO Arena Legionowo, 16.09, godz. 18.00
Pierwsza Legionowska Noc Kabaretowa. Wystąpią: Łowcy. B, czyli 
Czterech Jeźdźców Apokalipsy, Kabaret Skeczów Męczących oraz 
Kabaret Formacja Chatelet z Nowym Programem Wyborowym 
„Kandydaci”. Galę poprowadzi Mariusz Ostrowski. Bilety można ku-
pić na stronie kabaretowebilety.pl, biletyna.pl lub biletynakabarety.
pl. Impreza jest organizowana przy współpracy z Wydziałem Zdro-
wia Publicznego i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legionowo, 
w związku z tym „wózkowicze” z powiatów legionowskiego oraz 
nowodworskiego wjadą za darmo. Sto bezpłatnych wejściówek 
otrzymały osoby niepełnosprawne, a część pieniędzy uzyskanych 
ze sprzedaży biletów będzie przekazana na rzecz niepełnospraw-
nych z terenu powiatu.

LEGIONOWO Poczytalnia, 16.09, godz. 19.00 
Pierwsze z przedstawień teatralnych w ramach projektu „Sztuka 
rozpisana na dwoje”. Będzie to „Poczekalnia. Casting” autorstwa 
Macieja Kowalewskiego, w reżyserii Jakuba Wonsa. To opowieść o 
dwóch przyjaciołach, którzy rywalizują ze sobą na polu aktorskim i 
uczuciowym. W rolach głównych wystąpią Andrzej Popiel jako Ar-
kadiusz i Sebastian Cybulski jako Waldemar.

– „Przedwiośnie” nie należy 
do lektur łatwych, ale posta-
nowiliśmy zmierzyć się z tym 
tematem i wziąć tego przysło-
wiowego byka za rogi. I chyba 
nam się to udało. Zostawiliśmy 
te wszystkie staropolskie słowa, 
które gdzieś tam w tekście się 
przewijają. Wiem skądinąd, że 
w tej wersji, którą czyta pan 
prezydent Duda, one zostały 
wycięte. My zostaliśmy przy 
oryginalnym tekście – mówi 
Tomasz Talarski, dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Le-
gionowie. Dyrekcja i pracownicy 

MBP zdążyli już przyzwyczaić 
mieszkańców do tego, że orga-
nizowanym przez nich impre-
zom i wydarzeniom kulturalnym 
towarzyszą jakieś dodatkowe 
działania. Tak było i tym razem. 
W sobotnie popołudnie Poczy-
talnia zamieniła się w salon z 
początku XX wieku. – Nasze 
spotkanie postanowiliśmy jak 
zwykle trochę urozmaicić. W 
różny sposób: od scenografii 
począwszy, na dodatkowych 
akcentach skończywszy. To są 
między innymi muzyka na żywo 
oraz tańce, które w tamtym cza-

sie Polska tańczyła – powiedział 
Talarski. Było też coś dla ciała, a 
konkretnie herbata z samowara 
i ciasto drożdżowe.

Do czytania „Przedwiośnia” 
zaproszono w tym roku 17 lek-
torów. Były to osoby związane 
z legionowskim i powiatowym 
samorządem, kulturą oraz 
oświatą. Wśród nich między 
innymi prezydent Roman Smo-
gorzewski, jego zastępca Piotr 
Zadrożny, członek zarządu po-
wiatu Michał Kobrzyński, radni 
miejscy i powiatowi: Anna Ła-
niewska, Adam Aksamit, Jacek 
Szczepański i Sebastian Siko-
ra, dyrektor Żłobka Miejskiego 
Barbara Mierzejewska, zastęp-
ca dyrektora Miejskiego Ośrod-
ka Kultury Andrzej Sobierajski, 
reżyserka i instruktorka teatral-
na Walentyna Janiszewska oraz 
dziecięca poetka Hanna Nie-

wiadomska. – Ten utwór sam 
w sobie jest już podzielony na 
trzy części: pierwsza to „Szkla-
ne domy”, druga to „Nawłoć”, 

a trzecia „Wiatr ze wschodu”. 
I to był dla nas również klucz 
do wyboru czytających. A jak 
to robiliśmy? Z racji pełnionego 
przez nich zawodu ciężko było 
czasem dobrać osoby do po-
szczególnych fragmentów, ale 
jakoś nam się to udało. Dużo 
fragmentów jest miłosnych, 
dużo jest o zazdrości oraz o 
zdradzie, ale od razu zazna-
czam, że wybór dzisiejszych 
czytających jest absolutnie 
przypadkowy – śmieje się dy-
rektor legionowskiej biblioteki.
 
W tym roku w akcję Narodowe-
go Czytania Legionowo włączy-
ło się już po raz piąty. Najpierw 
na skwerze Popiełuszki czytano 
„Trylogię” Henryka Sienkiewi-
cza, później „Lalkę” Prusa i 
„Quo Vadis” Sienkiewicza – oba 
te wydarzenia odbywały się w 
Parku Zdrowia, a w zeszłym 

roku na dworcu mieliśmy „We-
sele” Wyspiańskiego.  

Rafał Michałowski

„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, czyli powieść 
o odradzającej się Polsce, o marzeniach Polaków i 
strachu przed bolszewicką nawałnicą, ale także historia 
o miłości i zdradzie – było lekturą, którą w sobotę                    
(8 września) cała Polska czytała podczas siódmej już 
odsłony Narodowego Czytania. A skoro cała, czytano 
także w legionowskiej Poczytalni.

Wielcy artyści zawsze odchodzą zbyt wcześnie. Od tego 
są jednak wielbiciele, by wskrzeszać pamięć o swych 
idolach. A czasem, jak u Danuty Błażejczyk, zarazem 
koleżankach ze sceny. Na razie idzie jej śpiewająco.
Swego czasu wokalistka po-
stanowiła przywrócić do życia 
twórczość zmarłej przed 12 la-
ty, zbyt mało jej zdaniem doce-
nianej Danuty Rinn. A najlepiej 
mógł się temu przysłużyć dedy-
kowany jej festiwal. – Pomysł 
zrodził się stąd, że bardzo lubię 
piosenki Danusi. Znałam ją 
osobiście, nawet przez pewien 
czas mieszkałam w jej mieszka-
niu, ponieważ nie mieliśmy się z 
rodziną gdzie podziać i Danusia 

odstąpiła nam swoje. Poza tym 
zawsze wspierała mnie w 
działaniach artystycznych, by-
ła takim dobrym aniołem stró-
żem. W podziękowaniu za to, 
co robiła dla mnie i dla innych 
ludzi, oraz w podziękowaniu 
za jej piosenki postanowiłam 
taki festiwal stworzyć – mówi 
Danuta Błażejczyk.

Już wkrótce, pod nazwą „Pol-
skie skrzydła”, wystartuje jego 

trzecia edycja. Tym razem wy-
darzenie wesprze organizacyj-
nie Miejski Ośrodek Kultury w 
Legionowie. – MOK się włączył 
w imprezę, bo jest ciekawa. 
Nie było dotąd u nas konkursu 
o zasięgu ogólnopolskim. Poza 
tym wszyscy kochaliśmy Da-
nusię Rinn: wesoła, rubaszna, 
wspaniała aktorka oraz piosen-
karka, dobry człowiek. I dobrze, 
że inna wielka gwiazda organi-
zuje to przedsięwzięcie. A my 
jej chcemy pomóc – deklaruje 
dyr. Zenon Durka. 

Impreza wymyślona przez Da-
nutę Błażejczyk ma być w za-
myśle trampoliną dla młodych, 
zdolnych wokalistów. Organi-
zatorzy nie zamierzają jednak 
zaglądać komuś w metrykę. 
Ważna jest chęć zmierzenia się 
z piosenkami wykonywanymi 
ongiś przez artystkę znaną z 
takich choćby przebojów, jak 
„Gdzie ci mężczyźni” i „Tyle 
wdzięku”. – One są naprawdę 
ponadczasowe. To były teksty i 
muzyka wspaniałych artystów, 
do tego w cudownej interpre-
tacji Danusi. Warto zawalczyć, 
aby żyły one nadal – uważa 
piosenkarka. Bo takie scenicz-
ne indywidualności trafiają się 
niezwykle rzadko. – Miała to, 
co powinien mieć artysta, czyli 
talent i wewnętrzny urok oso-
bisty, zawsze była też dosko-
nale przygotowana. A przede 
wszystkim, również na żywo, 
śpiewała bardzo czysto. Potra-

fiła także dogadywać się z pu-
blicznością. To wielki walor. Jak 
wchodziła na scenę, wszyscy 
byli pod jej urokiem.   

Z taką umiejętnością, podob-
nie jak z talentem, trzeba się 
urodzić. Ale sprawdzić, czy się 
ją posiada, można tylko na sce-
nie. Choćby tej w legionowskim 
ratuszu. – Chętni wokaliści 
powinni przyjść do MOK-u lub 
miejskiego wydziału kultury i 
zgłosić chęć występu. Resztą 
zajmiemy się my. Co ważne, 
nie muszą koniecznie śpiewać 
piosenek Danuty Rinn. Ważne, 
żeby się otworzyły, wystąpiły 
i były razem z nami – zachę-
ca Zenon Durka. Wtóruje mu 
pomysłodawczyni imprezy: 
– Ona  jest dla wszystkich: 
dla młodych i dla starszych. 
Ci drudzy będą mogli z senty-
mentem powrócić do znanych 
sobie piosenek, a młodzież zo-
baczyć, jak wygląda muzycz-
ne dzieło sztuki. Uczestnicy 
muszą do tego dodać coś od 
siebie. Na tym polega sztuka. 
Danusi nie da się skopiować, 
więc po prostu muszą w inter-
pretację włożyć swoje serce.   

Regionalne eliminacje Danuta 
Rinn Festiwal odbędą się 20 
września w ratuszowej sali 
widowiskowej. Tam również 
24 października zmierzą się 
jego półfinaliści. 

Waldek Siwczyński

Piękne nuty
od pani Danuty


