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Placówka powstała z myślą o stworzeniu bezpiecznych warunków oraz troskliwej opieki dla najmłodszych, dlatego czekają na nie: 
atrakcyjne zajęcia, troskliwi opiekunowie, wykwalifikowana kadra, kolorowy budynek, plac zabaw, duże sale z łazienkami.

Posiadamy własną kuchnię wyposażoną w nowoczesny sprzęt, dzięki czemu pełnowartościowe posiłki są przygotowywane na miejscu. 

Rekrutacja trwa
cały rok!

Zapraszamy dzieci
od 10 m-ca życia!info@swiatmalucha.edu.pl +48 666 248 212

Od 3 września 2018 dzieci uczęszczają do  Nas. 
Nowy niepubliczny ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE  ŚWIAT MALUCHA w WIELISZEWIE już otwarty!

100zł/mies 
dopłaty do czesnego

Prezydent zgodny z planem
W trakcie wyborczej 
konwencji Porozumienia 
Samorządowego
prezydent Roman
Smogorzewski zdradził 
swe kolejne pomysły
na rozwój Legionowa. 
I do nich, i o tym, 
że potrafi je zrealizować, 
przekonywać nikogo
już nie musiał

s. 3

s. 16

Reklama
tel. 797 175 329

reklama@miejscowa.pl

KONWENCJE
I PLANY LUBIĘ MIEĆ 

NIEKONWENCJONALNE

s. 10

Na-strój się
na Ukrainę
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Przypomnijmy, do głośnego 
napadu na zakład jubilerski 
mieszczący się przy ul. Rey-
monta w Legionowie doszło 
7 sierpnia. Sprawcy weszli 
do sklepu i zastraszając 
pracownika przedmiotem 
przypominającym broń, 
rozbili gabloty, w których 
znajdowała się biżuteria. Ich 
łupem padły złote pierścion-
ki i łańcuszki o wartości co 
najmniej 100 tys. zł. 

Nic dziwnego, że całą spra-
wę mundurowi potrakto-
wali priorytetowo. – Zajęli 
się nią policjanci ze sto-
łecznego wydziału do walki 
z terrorem kryminalnym i 
zabójstw. Praca operacyj-
na bardzo szybko przynio-
sła efekty, ponieważ funk-
cjonariusze ustalili osoby, 
które mogły mieć związek 
z tym napadem. Okazało 
się, że są to dwaj miesz-
kańcy Warszawy. W związ-
ku z ich zatrzymaniem do 
dzia łań zaangażowano 
policyjnych antyterrory-
stów. Na terenie Mokotowa 
wpadł Dariusz D. 29-latek 

był wielokrotnie notowa-
ny za różne przestępstwa. 
39-letni Krystian O. został 
zatrzymany na warszaw-
skim Gocławiu – informuje 
Komenda Stołeczna Policji. 

Jak szybko wyszło na jaw, 
mężczyzna był poszukiwany 
trzema listami gończymi za 
włamanie, pozbawienie wol-
ności oraz przywłaszczenie. 
W miejscach zamieszkania 
zatrzymanych ujawniono 
m.in. dwie jednostki broni 
krótkiej, elementy umundu-
rowania oraz ponad 14 tys. 
zł, które zabezpieczono na 
poczet przyszłych kar. – Po 
zebraniu materiału dowo-
dowego w tej sprawie męż-
czyźni zostali doprowadzeni 
do Prokuratury Rejonowej w 
Legionowie, gdzie obaj usły-
szeli zarzuty. Dariusz D. oraz 
Krystian O. są podejrzani o 
dokonanie rozboju z użyciem 
niebezpiecznego narzędzia. 
Za to przestępstwo grozi co 
najmniej 3 lata więzienia – 
podsumowuje KSP.

oprac. KG info: KSP

Tydzień
na sygnale

Wypadek przy pracy
Do groźnego incydentu do-
szło na początku tygodnia 
na budowie w miejscowości 
Skrzeszew (gm. Wieliszew). 
W wyniku zdarzenia mężczy-
zna z obrażeniami głowy zo-
stał przewieziony do jednego 
z pobliskich szpitali.

Wypadek miał miejsce w po-
niedziałek tuż przed godziną 
8.00. 47-letni robotnik spadł 
z rusztowania stojącego na 
placu budowy w Skrzesze-
wie. Na miejscu natychmiast 
pojawił się zawiadomiony 
przez innych pracowników 

zespół ratownictwa me-
dycznego. Mężczyzna był 
przytomny, ale doznał obra-
żeń głowy. Podjęto decyzję 
o przetransportowaniu po-
szkodowanego do szpitala. 
Zgodnie z procedurami, aby 
sprawdzić trzeźwość 47-lat-
ka, służby zabezpieczyły do 
badań jego krew. 

O całym zajściu powiado-
miono Państwową Inspekcję 
Pracy. Teraz policja zajmie 
się ustaleniem dokładnej 
przyczyny wypadku.

KG 

Drukarnia w płomieniach

W piątek (21 września) o godzinie 21.14 do Powiatowego 
Stanowiska Kierowania w Legionowie zaczęły napływać 
informację o bardzo dużym pożarze, jaki wybuchł na jednej 
z posesji na ulicy Dworkowej w Jabłonnie. Na miejsce 
skierowano łącznie pięć zastępów ratowniczo – gaśniczych.

Pierwsi na miejscu po-
żaru byli strażacy z JRG 
Legionowo, a tuż za ni-
mi dojechał zastęp z OSP 
Jabłonna. Natychmiast 
rozwinięto linie gaśnicze i 
przystąpiono do podawa-
nia prądów wody na zaję-
ty w całości przez ogień 
budynek. Okazało się że 
płonie nie stolarnia, jak 
pierwotnie było w zgłosze-
niu, a drukarnia. W środ-
ku znajdowały się różnego 
rodzaju toksyczne sub-
stancje, które mogły być 
groźne zarówno dla środo-
wiska, jak i dla gaszących 
pożar strażaków. 

Do pomocy w walce z ży-
wiołem wezwano ciężkie 
zastępy z OSP Chotomów i 
OSP Legionowo. Druhowie 
w aparatach ochrony dróg 
oddechowych przystąpi-
li do gaszenia płomieni i 
częściowej rozbiórki spa-
lonej konstrukcji. Łuna 
ognia i gęsty, śmierdzący 
dym wyczuwalny był na-
wet w centrum Legiono-
wa. W celu zabezpieczenia 
medycznego na miejsce 
trwającej akcji skiero-
wano zespół ratownictwa 
medycznego z Jabłonny. 
Obecni tam byli też poli-
cjanci z tamtejszego ko-
misariatu. 

Marek Karpowicz/zig

Domino na DK 61
W poniedziałkowy (24 września) poranek na DK 61 w 
Michałowie-Reginowie doszło do zderzenia czterech 
pojazdów osobowych. W kolizji ucierpiał jeden z kierowców.

Tuz przed godziną 8.00 służ-
by zostały poinformowane o 
kolizji, do której doszło na DK 
61 w Michałowie-Reginowie. 
Jak udało się ustalić policjan-
tom, dostawczy opel, którym 
kierował 37-letni mężczyzna, 
uderzył w tył skody prowa-
dzonej przez 38-latka. To wy-
wołało na drodze tzw. efekt 
domina. W wyniku uderzenia 
skoda wjechała w tył toyoty, 

którą podróżowała 49-latka, 
zaś toyota uderzyła w forda 
kierowanego przez 45-let-
nia kobietę. W wyniku tego 
zdarzenia ucierpiał 38-letni 
kierowca skody. Mężczyzna z 
urazem ręki został przewie-
ziony do szpitala. Poranny 
wypadek spowodował utrud-
nienia na drodze.

KG

„Cytryna” w trawie
Dwóch mężczyzn mających przy sobie narkotyki zatrzymali 
ostatnio na terenie Legionowa stołeczni wywiadowcy. 
Policjanci zabezpieczyli przeszło 34 gramy marihuany. 
Grzegorzowi S. i Mirosławowi M. grozi teraz do 3 lat więzienia.
Kilka dni temu, około godziny 
10.00, stołeczni wywiadowcy 
postanowili skontrolować ci-
troena jadącego ul. Strużań-
ską w Legionowie. Kierowca 
i pasażer byli trzeźwi, ale na 
kontrolę zareagowali bardzo 
nerwowo. Wywiadowcy bar-
dzo szybko odkryli, co było 
powodem ich zdenerwowa-
nia. Okazało się, że pasażer 
samochodu, Grzegorz S., 
miał  przy sobie opakowa-
nie, w którym mogły być 

narkotyki. Mężczyzna szyb-
ko potwierdził podejrzenia 
policjantów. Jednak to nie 
wszystko, bo za chwilę mun-
durowi znaleźli kolejną porcję 
zielonego suszu. Torebeczka 
z marihuaną znajdowała się 
przy fotelu kierowcy. 

Policjanci zatrzymali obu 
mężczyzn i ustalili, że pasa-
żer auta posiadał przy sobie 
ponad 34 gramy narkotyku, 
a wcześniej dał działkę ma-

rihuany kierującemu citro-
enem. Co więcej,  Grzegorz 
S. okazał się także poszuki-
wany do odbycia kary jed-
nego roku pozbawienia wol-
ności za swoje wcześniejsze 
przestępstwo. Mężczyzna 
usłyszał zarzuty posiadania i 
udzielania środków odurza-

jących. Zaś kierowca - Miro-
sław M., zarzut posiadania 
narkotyków. Obaj mężczyźni 
przyznali się do zarzucanych 
im przestępstw i wkrótce od-
powiedzą przed sądem. Grozi 
im do 3 lat więzienia.

KG

Po trwających przeszło miesiąc działaniach policjantów 
udało się wreszcie zatrzymać podejrzanych o napad na 
zakład jubilerski w Legionowie. Dariusz D. i Krystian O. 
usłyszeli już zarzuty. Grozi im do 3 lat więzienia.

Za łańcuszki do puszki

Widziałeś ten wypadek?
Zgłoś się!

Do wspomnianego incydentu 
doszło 18 września około go-
dziny 14.00 w Legionowie przy 
ulicy Jana Pawła I, na wysoko-
ści nr 14 A. 26-letni rowerzysta 
z nieznanych przyczyn stracił 
panowanie nad swoim jedno-
śladem, przewrócił się i doznał 
obrażeń ciała. – Policjanci 
proszą wszystkie osoby, które 
były świadkami tego zdarze-
nia drogowego i mogą pomóc 

w ustaleniu jego okoliczności, 
o osobiste stawienie się w Ko-
mendzie Powiatowej Policji w 
Legionowie, ul. Jagiellońska 26 
B lub telefoniczny kontakt z dy-
żurnym jednostki albo prowa-
dzącą sprawę asp. szt. Moniką 
Sokolnicką, tel. 22 774 27 77 
lub 22 604 82 07 – podsumo-
wuje kom. Jarosław Florczak z 
KPP Legionowo.

KG

Policja poszukuje świadków zdarzenia drogowego z 
udziałem rowerzysty, do którego doszło w zeszły wtorek                                             
(18 września). Wszyscy, którzy mogą pomóc w ustaleniu jego 
okoliczności, proszeni są o kontakt z legionowską komendą.
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Roman Smogorzewski jest 
kandydatem Porozumienia 
Samorządowego, lokalne-
go stowarzyszenia, które od 
kilkunastu lat działa na rzecz 
Legionowa i ma swoich przed-
stawicieli w radach miasta i 
powiatu. Doświadczeni samo-
rządowcy zapewniają, że chcą 
kontynuować swoją pracę na 
rzecz Legionowa, a o ich sku-
teczności świadczą nie hasła 
wyborcze, lecz zrealizowane 
w minionych latach projekty 
i inwestycje. „Od lat wspólnie 
zmieniamy Legionowo” – to 
zdanie widnieje na ulotkach 
i banerach. I takie jest motto 
wszystkich kandydatów.

– My nie obiecujemy rzeczy 
nierealnych, nie obiecujemy 
gruszek na wierzbie. W trakcie 
kampanii często padają obiet-
nice absurdalne, nierealne do 
zrealizowania. Ale ja wierzę 
głęboko w mądrość miesz-
kańców Legionowa – mówi 
Roman Smogorzewski, doda-
jąc: – Najbardziej tę mądrość 
było widać w ubiegłym roku w 
marcu, kiedy to Prawo i Spra-
wiedliwość jednym zapisem 
chciało pozbawić nas naszego 
powiatu, chciano nas włączyć 
do Warszawy, stopniowo po-
zbawić niepodległości, nieza-
leżności, a docelowo też dużej 
części naszych pieniędzy. PiS 
mamiło naszych mieszkańców 
obietnicami o taniej komunika-
cji. Ale nie dali się na to nabrać. 
Głęboko wierzę w to, że także 
teraz nie dadzą się nabrać na 
te nierealne obietnice. Bo gdzie 
na przykład w Legionowie mia-
łaby powstać trasa rowerowa 
MTB? A taka obietnica padła. 
Są też obietnice, które nie są 
podparte żadnymi analiza-
mi finansowymi, a ich koszty 
są ogromne. Nam udało się 
zbliżyć ceny biletów do tych 
obowiązujących w I strefie za 
zaledwie 1/10 tego, ile budżet 
miasta kosztowałoby wejście 
do I strefy biletowej. Nasze 
działania są przemyślane, 
przeanalizowane i racjonalne. 
Mieszkańcy Legionowa wiele 
razy pokazali, że są odporni 
na puste wyborcze obietnice. 
Wierzę, że także tym razem 
nie dadzą się im zwieść. Na 
korzyść moją i kandydatów 
Porozumienia Samorządowego 
działają rzeczy, które udało się 
w Legionowie w ostatnich la-
tach osiągnąć. Dużo już zrobi-
liśmy, ale jeszcze sporo zostało 
do zrobienia. I to jest nasz plan 
na Legionowo – mówi Roman 
Smogorzewski. 

Na czym konkretnie chcą się 
skupić w latach 2018-2023 
przedstawiciele Porozumienia 
Samorządowego z prezyden-
tem Smogorzewskim na czele? 
Program został podzielony na 
cztery zagadnienia. Najważ-
niejsze z nich to 

Miasto przyjazne 
mieszkańcom

Jak zapowiada Roman Smogo-
rzewski, pomimo tego, że legio-
nowski żłobek jest największy 
w Polsce, a żadna z ościennych 
gmin nie ma własnych placówek 
dla najmłodszych dzieci, to wła-
śnie w Legionowie powstanie 
drugi żłobek miejski. Kontynu-
owana będzie także rozbudowa 
placówek oświatowych – przed-
szkoli oraz Szkoły Podstawowej 
nr 1. Wybudowana zostanie 
sala gimnastyczna przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 2. 
Rozbudowa placówek ma zwią-
zek z dążeniem do jednozmiano-
wości w legionowskich szkołach.

W dalszym ciągu będą powsta-
wały kolejne miejsca relaksu i 
rekreacji. Nowe boiska, place 
zabaw i parki przy blokach. Nie 
zapomniano o seniorach, dla któ-
rych stworzone zostaną kluby, 
gdzie starsi mieszkańcy Legiono-
wa będą mogli wspólnie spędzić 
czas. Pierwszy z nich ma powstać 
w budynku ratusza. Kontynuowa-
ne będą liczne działania na rzecz 
ochrony zdrowia. Miasto wspierać 
będzie budowę multikina, które 
powstaje w sąsiedztwie urzędu. 

Realizowane będą dalsze dzia-
łania proekologiczne. Zgodnie 
z wcześniejszymi obietnicami 
kontynuowany będzie program 
wymiany pieców węglowych na 
gazowe, olejowe lub pompy cie-
pła. Jak podkreślił Roman Smo-
gorzewski, nigdy nie zabraknie 
środków na ten cel w budżecie 
miasta. A jest się czym pochwa-
lić, bo wkrótce zostanie podpi-
sana 300. umowa na wymianę 
pieca. Oznacza to, że w ciągu 3 
lat udało się wymienić blisko 1/3 
wszystkich pieców węglowych w 
mieście. Do wymiany zachęcać 
będzie Ekopatrol, który ma od-
wiedzić każdy dom opalany wę-
glem w Legionowie.

Dobra komunikacja

Legionowo to jedno z nielicz-
nych miast, które ma zupełnie 
darmową dla mieszkańców ko-
munikację lokalną. Prezydent 
obiecuje dalszy jej rozwój, 
podobnie jak dostosowanie 

rozkładów jazdy do potrzeb 
mieszkańców. Kontynuowa-
ne będą prace przy projekto-
waniu, a potem budowaniu 
nowych przepraw przez tory. 
Zaplanowane są dwa tunele i 
kładka pieszo-rowerowa. Mia-
sto będzie wspierało budowę 
kolejnego mostu na Wiśle, na 
wysokości Jabłonny. Nowa sy-

gnalizacja świetlna na skrzy-
żowaniach, dalsze kilometry 
ścieżek rowerowych połączo-
ne z parkingami dla rowerzy-
stów to kolejne priorytety na 
najbliższe lata. Podobnie jak 
autobus do pętli Nowodwory – 
ważnego punktu, bezpośrednio 
połączonego z Metrem Młociny. 
ZTM nie zgadza się na zmianę 
trasy linii do samego metra, 
więc połączenie Legionowo – 
Nowodwory będzie ważną al-
ternatywą dla dojeżdżających 
do Warszawy mieszkańców. 

Miasto bezpieczne
z dostępną administracją

Z roku na rok coraz więcej 
strażników miejskich czuwa 
nad bezpieczeństwem dzieci 
w drodze do szkoły. To także 
jeden z priorytetów na kolej-
ną kadencję. W dalszym ciągu 

opłacane będą patrole policji, 
rozwijany monitoring oraz or-
ganizowane dodatkowe patrole 
Straży Miejskiej. 

Kultura i dobra edukacja

Oprócz wspomnianej już 
rozbudowy placówek oświa-

towych zaplanowana jest 
ich dalsza informatyzacja. 
Kontynuowana będzie edu-
kacja ekologiczna w szko-
łach, zwiększana liczba za-
jęć sportowych dla dzieci i 
młodzieży. Również z myślą 
o najmłodszych, choć nie 
tylko o nich, zwiększana 
będzie oferta kulturalna w 

Miejskim Ośrodku Kultury, 
a także w Poczytalni.

Konwencja Romana Smogo-
rzewskiego była okazją do 
przypomnienia wykonanych 
w ostatnich latach inwestycji i 
nakładów, m.in. na edukację. 

AnKa

Serdecznie zapraszamy na dyżur radnego
w dniu 1 października 2018 r. 

Urząd Miasta, pokój 4.02, III piętro

Agnieszka Borkowska 
w godzinach od 15:00 do 16:30

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

Prezydent zgodny z planem
Zrównoważony, realny do wykonania, bez zbędnych 
„fajerwerków”, po prostu kontynuacja tego, co jest 
robione od lat – taki jest plan na Legionowo Romana 
Smogorzewskiego, kandydata na Prezydenta Miasta 
Legionowo w kadencji 2018-2023. Program został 
zaprezentowany 24 września, podczas konwencji wyborczej. 
Spotkanie było też okazją do przedstawienia kandydatów 
Porozumienia Samorządowego do rad miasta i powiatu.
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Skoro pojawił się warty uwagi 
pomysł, aktor Tomasz Gęsi-
kowski i jego koledzy po sce-

nicznym fachu pomogli wcielić 
go w życie. – Pisząc scenariusz 
i dobierając ludzi do tego kon-

certu, starałem się, by 
on był wielopokole-

niowy. Przy forte-
pianie zasiądzie 
dziś Zbigniew 
Rymarz, który 
kilka dni temu 
skończył 91 lat, 
jest też z nami 
aktor młodego 
pokolenia Ar-
tur Gotz (obsadę 
wokalno-aktorską 

uzupełnili Izabela 

Bukowska-Chądzyńska i Sta-
nisław Górka – red.). Trudność 
polegała na tym, że musimy to 
zrobić od 1918 roku do współ-
czesności, no i najlepiej w 75 
minut. Chciałoby się włożyć w 
ten program jeszcze wiele rze-
czy, ale nie było już takiej moż-
liwości – mówi pan Tomasz. 

Legionowianie mieli za to 
możliwość udziału w tym wy-
darzeniu całkiem za darmo. 
Zdaniem gospodarza ratusza, 
nieprzypadkowo. – Myślę, 
że ten koncert to swego ro-
dzaju podziękowanie urzędu 
marszałkowskiego za posta-
wę mieszkańców w czasie 
referendum. Zmiana, która 
wtedy była przygotowywana, 
zaburzała także funkcjonowa-
nie samorządu województwa 
mazowieckiego i tych z okolic 

Warszawy, dlatego myślę, że 
zarząd województwa kiero-
wał się wdzięcznością za to, 
co zrobili legionowianie. I taki 
podarunek z okazji stulecia 
niepodległości postanowił im 
ufundować – uważa Roman 
Smogorzewski. 

Ci zaś chętnie prezent przy-
jęli. Świętując przy okazji 

„dwudziestkę” samorządu 
województwa mazowieckie-
go i powiatów. Na widowni 
dominowała raczej dojrzała 
publiczność, która prezento-
wane tego wieczoru utwory 
od lat zna i lubi. Tym razem 
– oprócz jednego, wspartego 
rozbudowanym instrumental-
nie playbackiem – usłyszała 
je w aranżacji tylko na forte-
pian, bandoneon i perkusję. 
– Mieliśmy mało czasu, co 
nie znaczy, że robiliśmy coś 
po łebkach. Jesteśmy dobrze 
przygotowani, natomiast były 

bardzo długie rozmowy na te-
mat repertuaru: co i w jakiej 
formie zaśpiewać. Myślę jed-
nak, że w końcu znaleźliśmy 
wspólny mianownik i udało się 
to zebrać w całość – dodaje 
Tomasz Gęsikowski.   

Pomijając dziarską wiązan-
kę pieśni legionowych, ar-
tyści płynnie przechodzili 
od muzycznej nostalgii do 
humoru. Przerwy między 
utworami urozmaicając żar-
tami i anegdotami osadzo-
nymi w polskiej historii. Na 
przykład, kreując postaci 
znanych z przedwojennych 
filmów Szczepcia i Tońcia, 
rodem ze Lwowa. To wszyst-
ko sprawiło, że legionowianie 
hojnie nagradzali wykonaw-
ców oklaskami. Kto tego nie 
widział i nie słyszał, może ża-
łować. Zwłaszcza że kolejna 
okazja do takiego koncertu 
nadarzy się… za sto lat.  

Wonder

Wolność zapisana w nutach
„Mazowsze w sercu Niepodległej” to tytuł objazdowego 
koncertu, jaki na początku września odbył się w 
legionowskim ratuszu. Pomysł takiego uczczenia stulecia 
niepodległości wyszedł od dyrekcji Mazowieckiego 
Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury. A jego realizacji nie 
powstydziłby się zapewne nawet słynny tenor z Sosnowca.

– Pisząc scenariusz i dobierając ludzi do tego 
koncertu, starałem się, by on był wielopokoleniowy.

Tomasz Gęsikowski
aktor

Absurdalny kandydat

Chodzi o kandydata znanego z 
prowadzenia hejterskiej strony 
na portalu w mediach społecz-

nościowych. Obraża na niej 
nie tylko prezydenta miasta, 
ale też innych przedstawicieli 

mieszkańców Legionowa. „Ab-
surdalny” kandydat znany jest 
także z tego, że nieskutecznie 
próbował wygasić prezydenc-
ki mandat. Zastanawia może 
zmienność jego poglądów 
politycznych. Przed laty pro-
minentny działacz PO, potem 
kandydat na posła w ramienia 
Kukiz '15, zaś obecnie pierwsze 
miejsce na liście Prawa i Spra-
wiedliwości na radnego miasta 
Legionowo. Choć jeszcze nie-
dawno jako adres zamieszka-
nia wskazywał... Warszawę. 
Człowiek znany, acz niezbyt 
miło wspominany w legionow-
skim ratuszu. Jak mówi jedna z 
napotkanych osób – w czasach, 
gdy zasiadał w radzie nadzor-
czej miejskiej spółki PWK, po-
szukiwała go policja. 

Ale wróćmy do widniejącego 
nadal w internecie wpisu ze 
stycznia tego roku. Dumny ze 
złożenia pism w sprawie wyga-
szenia mandatu prezydenta, 
„absurdalny” kandydat pisze:

Chcę oświadczyć,  że:  
1. nie będę startować w 
nadchodzących wyborach 
samorządowych (informa-
cja w 100% pewna i tu nie 
będzie żadnych zmian) ani 
też w żaden sposób nie będę 
się angażować w kampanię 
wyborczą na rzecz którego-
kolwiek kandydata czy ko-
mitetu,
2. samodzielnie prowa-
dzę od początku ten por-

tal bez niczyjej pomocy 
i bez niczyjego nacisku, 
3. za prowadzenie fanpage nie 
otrzymuje żadnych środków 
pieniężnych ani bezpośrednio 
ani pośrednio, ani też żadnych 
korzyści materialnych nie 
mam ani ja ani moja rodzina, 
4. wszystko robię dla idei po-
święcając swój czas prywatny.
I dodaje - Piszę to tylko po 
to, aby te barany z urzę-
du i miejscowego bru-
kowca nie pierd***ły, że: 
1. to co teraz zaczynam ro-
bić to robię w ramach walki 
politycznej, bo staram się 
o jakiś stołek (nie, nie je-
stem taki płytki jak to stado 
baranów, które za robotę 
i działkę zrobi wszystko), 
2. płaci mi za to PiS czy kto-
kolwiek inny. 

W tym co zaczynam nie ma 
żadnego drugiego dna, ani 
chęci zyskania jakichkol-
wiek korzyści czy poklasku.  
Jest tylko idea. A idea to po-
gonienie LMS. 

Pozostaje pytanie: co się 
stało, że osoba tak brzy-
dząca się władzą postano-
wiła starać się o stołek, tym 
samym stając w stadzie, 
jak to określiła, „płytkich 
baranów”. Czyżby jednak 
ta cała roczna kampania 
nienawiści miała drugie, 
wyborcze dno? 

IgZ

Zarejestrowano już listy wszystkich kandydatów na 
miejskich i powiatowych radnych. Można tam znaleźć 
osoby od lat znane i rozpoznawalne w mieście, ale też 
pewne „kwiatki”. Najciekawszy z nich to kandydat, 
który startuje do rady miasta jako „jedynka” Prawa 
i Sprawiedliwości. Nie byłoby w tym nic dziwnego, bo 
przecież władza intryguje i kusi, gdyby nie to, że w 
internecie nadal widnieje wpis tegoż pana, mówiący 
o tym, że... nie będzie kandydował w wyborach 
samorządowych 2018. I jak tu wierzyć ludziom 
PiS-u? Czy ich program jest tak samo wiarygodny, jak 
zapewnienia kandydata z czołowego miejsca na liście? Jezdnia 

z pianką
Do niecodziennego zdarzenia komunikacyjnego 
doszło w środę (26 września) około godziny 11.00      
na drodze wojewódzkiej nr 632, przy samym rondzie 
w Skrzeszewie. Dość powiedzieć, że jezdnia się 
zapieniła, a niejednemu miłośnikowi złocistego 
trunku na ten widok mogłoby... pęknąć serce.

Jak udało nam się usta-
lić, kierujący samocho-
dem osobowym marki 
Toyota, do którego była 
przymocowana przyczep-
ka wypełniona skrzynka-
mi pełnymi butelek z pi-
wem, tuż przed wjazdem 
na rondo gwałtownie za-
hamował. W wyniku tego 
manewru część ładunku 
wybiła mu tylną szybę w 
pojeździe, a część wypa-
dła na drogę. Butelki się 

potłukły, przez co złoci-
sty, spieniony trunek roz-
lał się na jezdnię.
 
Na miejsce szybko przyby-
ły policja oraz straż pożar-
na. Strażacy zabezpieczy-
li, a następnie uprzątnęli 
miejsce „podchmielonego” 
zdarzenia. W trakcie dzia-
łań ruch na drodze woje-
wódzkiej nr 632  odbywał 
się wahadłowo.

Zig
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Pod warunkiem spełnienia okre-
ślonych wymogów, każdy może 
zorganizować w mieście co mu 
się żywnie podoba. Nawet za-
prosić na imprezę z udziałem 
polityków partii uwodzącej ka-
tolicki elektorat artystkę, którą 
trudno nazwać „bogobojną”. 
A co, niech się dzieje wola Nie-
ba! Gorzej, gdy owe wymogi, 
delikatnie mówiąc, nagina się 
do własnych potrzeb. A wiele 
wskazuje na to, że tak właśnie 
było w omawianym przypadku. 

Według informacji, do jakich 
udało nam się dotrzeć, umowa 
użyczenia terenu, gdzie rozłożył 
się piknik, zawierała paragraf 
mówiący, że ma to być impreza 
apolityczna. Czy zatem pod Do-
mem Handlowym Maxim trwała 
w najlepsze neutralna świato-
poglądowo idylla? Raczej nie, 

skoro przed wspomnianą już 
szołmenką na scenie gwiazdo-
rzył sam minister obrony naro-
dowej. Na szczęście, ku chwale 
Ojczyzny, nie śpiewał, raczył 
jednak słuchaczy słowami nie-
pozostawiającymi złudzeń co 
do ich partyjnego zabarwienia. 
„Zapraszam do tego, żeby już 
21 października pójść na wy-
bory i zagłosować na Andrzeja 
Kalinowskiego – „apolitycznie” 
zachęcał Mariusz Błaszczak. Do 
tego, jak ocenił – aczkolwiek nie 
uzasadniając, dlaczego – obec-
ny prezydent Legionowa zbyt 
mocno zasiedział się w swoim 
fotelu. „To proszę państwa za 
długo, to już dość” – podsumo-
wał szef MON.   

Te słowa są jednak mało zna-
czącą agitką w porównaniu z 
lekko tylko tajonym szanta-

żem, do jakiego posunął się 
jeden z najbardziej obecnie 
wpływowych ludzi w kraju. 
Wiedział bowiem, choć z Le-
gionowem ma od lat raczej 
luźne związki, na której stru-
nie zagrać jego mieszkańcom. 
I bez wahania tę wiedzę wy-
korzystał: „...prezydentem 
miasta Legionowa powinien 
być ktoś, kto dobrze z rzą-
dem współpracuje. Wtedy 
jest szansa na rozwój. 
A w przypadku Legionowa 
jest szansa, realna szansa, 
proszę państwa, na to, żeby 
był szpital w Legionowie. (…) 
Jesteśmy tego bardzo blisko”. 
Bez komentarza.     

Skomentować warto nato-
miast fakt obecności na wspo-
mnianym wiecu liderki bandu 
pod nazwą Virgin, po naszemu 

„dziewica”. Bo wiele wskazuje 
na to, że organizatorzy postą-
pili wedle sobie jedynie znanej 
zasady: „Chcesz komuś zro-
bić z mózgu wodę, ściągnij na 
wabia panią Dodę”. Owszem, 
chrześcijańską cnotą jest wy-
baczanie dawnych grzechów, 
ale czy ktoś, kto twierdził, że 
apostołowie pisali Biblię „na-
pruci winem i paląc jakieś zio-
ła”, to naprawdę wykonawca 
mogący wzmocnić propa-
gandowy przekaz „dobrej 
zmiany”? Mocno wątpliwe. 
Nie ulega za to wątpliwości, 
że ów przekaz był pod aku-
stycznym względem nader 
w okolicy słyszalny. Trafnie 
to ujął, zostawiając wpis na 
stronie organizatora, jeden z 
internautów: – Mieszkam nie-
daleko, ktoś z basem przesa-
dził, a może to była impreza 
„Pożegnanie słuchu” lub „Obij 
basem nerkę czasem”?

Nic DODAć, nic ująć. 

Gadget

Miał być festyn dla mieszkańców, a poczęstowano ich nachalną polityczną agitacją. Jakby 
tego było mało, w roli muzycznej przynęty obsadzając artystkę, która swego czasu bez 
żenady oświadczyła, że „bardziej wierzy w dinozaury niż w Biblię”. Tak z grubsza wyglądało 
sobotnie „Pożegnanie lata z To i Owo” – impreza mająca otworzyć drzwi do politycznych 
salonów prawicowemu kandydatowi na prezydenta Legionowa.

Problem zatłoczonego taboru 
nie jest nowy i dostrzegają go 
także władze stolicy. Ciesząc się 
zarazem, że dzięki popularno-
ści oferty ZTM-u każdego dnia 
wjeżdżają do niej tysiące sa-
mochodów mniej. – My oczywi-
ście na bieżąco monitorujemy, 
przede wszystkim szczyt po-
ranny, ale także popołudniowy, 
który jednak bardziej rozkłada 
się w czasie. Analizujemy na-
pełnienie autobusów, ale 
ten problem obserwujemy 
przede wszystkim w Szyb-
kiej Kolei Miejskiej – mówi 

Renata Kaznowska, zastęp-
ca prezydenta Warszawy.  

Naturalną koleją rzeczy ści-
śnięci legionowianie oczekują 
reakcji miejskiego ratusza. Tyle 
że akurat w tej kwestii, choćby 
nawet zaoferował szefom ZTM-
-u górę złota, może on tyle co 
nic. Tak samo jak i samorzą-
dowcy ze stolicy. Przynajmniej 
do 2020 roku. – Dopóki nie od-
zyskamy, mówić kolokwialnie, 
szyny, a więc tras PKP, które są 
w modernizacji, nie jesteśmy w 
stanie puścić więcej pociągów. 
Robimy w tej chwili przetarg na 
nowy tabor do SKM-ki, po to 
właśnie, aby zwiększyć często-
tliwość kursowania. Ale tak jak 

powiedziałam, jesteśmy tutaj 
uzależnieni głównie od moder-
nizacji prowadzonej przez PKP 
– dodaje Renata Kaznowska.

Wygląda więc na to, że poran-
na fala podróżnych jeszcze 
przez jakiś czas przemiesz-
czać się będzie w tłoku. Ale 
jak zapowiadają stołeczni 
decydenci, na poprawę kom-
fortu pasażerów też wkrótce 
przyjdzie kolej. Na weryfika-
cję takich obietnic – również.  

Wonder

Stara to prawda, że 
każdy kij ma dwa końce. 
Swą drugą, gorszą 
stronę ujawniły także 
sukces przydworcowych 
parkingów oraz efekty 
legionowskich inwestycji 
w komunikację. Szturm 
pasażerów na lokalne 
środki transportu 
sprawił, że w godzinach 
szczytu autobusy i 
pociągi zrobiły się ciasne. 
Urzędnicy z miejskiego 
ratusza pracują nad 
poprawą sytuacji, ale 
póki co mają na to 
szlaban.

Wspomnienie o „Ali”
    Po uroczystej mszy św., która 

odbyła się w parafii pw. św. Jana 
Kantego, zgromadzeni przeszli 
pod tablicę pamięci poświęconą 
por. AK Wandzie Tomczyńskiej, 
znajdującą się przy ul. Jagielloń-
skiej 30. Tam, po krótkiej prze-

mowie Wojciecha Jeute, preze-
sa zarządu Zespołu Ochrony Pa-
mięci Armii Krajowej „Brzozów", 
nastąpiło złożenie wieńców.

Kolejnym etapem obchodów 
było wręczenie „Nagród Pa-

tronki" w Przedszkolu Miej-
skim nr 10 im. Wandy Tom-
czyńskiej. Z jej otrzymania 
cieszyły się Oliwia Dąbrow-
ska, Karolina Mazur i Anto-
nina Sadowska. Wyróżnienia 
otrzymali natomiast Michał 
Przybysz oraz Mikołaj Rosz-
czyk. Przedszkolaki i ucznio-
wie, bierzcie z nich przykład!

oprac. Aldo

Mało pojawiło się                                    
w legionowskiej historii 
postaci tak barwnych 
i znaczących jak                                   
por. Wanda Tomczyńska, 
ps. Ala. W poniedziałek                                                
(17 września) Zespół 
Ochrony Pamięci Armii 
Krajowej „Brzozów” 
zorganizował doroczne 
wspomnienie o 
dokonaniach tej Honorowej 
Obywatelki Miasta 
Legionowo. Zwieńczeniem 
uroczystości było wręczenie 
„Nagrody Patronki”                                 
dla młodzieży wybitnie 
działającej na rzecz innych.



6 CZWARTEK  27 września 2018WYDARZENIA MIEJSCOWA na weekend, gazeta@miejscowa.pl

Gros osób, przechodząc na 
dietę wegetariańską, nie ma 
pojęcia o tym, jak powinno się 
zaplanować jadłospis zgodny z 
jej zasadami, a zarazem opty-
malny dla zdrowia. Kończy się 
to tak, że pseudo wegetarianie 
czy weganie odrzucają mięso, 
ale żywią się ciastkami. Dlate-
go często w grupie osób, które 
wybrały taki sposób żywienia, 
spotykamy się nie tylko z nad-
wagą, ale także chorobami 
takimi jak chociażby anemia. 
Okazuje się jednak, że prawi-
dłowo zbilansowana – zarówno 
pod względem kalorii, jak i mi-

kroelementów – dieta wegeta-
riańska z powodzeniem może 
zastępować swoją mięsną sio-
strę. Co więcej, badania wska-
zują tu na mniejsze występo-
wanie w stosunku do ogółu po-
pulacji chorób cywilizacyjnych. 
Dieta wegetariańska może być 
też lepszym sposobem na upo-
ranie się z cukrzycą typu 2.

Potencjał zdrowotny lub lecz-
niczy nie dotyczy jednak diety 
witariańskiej, bowiem w jej 
przypadku zachowanie zasad 
zdrowego żywienia, a co za tym 
idzie odpowiedniej podaży wita-
min i minerałów w menu, jest po 
prostu niemożliwe. 

Dla wszystkich czytelników za-
interesowanych dietą wegeta-
riańską mamy kilka cennych rad.

Zwróć uwagę na białko

Czy wiesz, że zgodnie z zalecenia-
mi twoja dieta powinna zawierać 
od 15 do 20 procent białka? Jeśli 
więc jesz mało produktów zbożo-
wych, stronisz od strączków, a do 
tego stosujesz się do zasad diety 
wegetariańskiej, istnieje bardzo 
małe prawdopodobieństwo, że 
dosięgasz wyznaczonego przez 
specjalistów od żywienia pro-
gu. Białko jest niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania 
twojego organizmu, dlatego 
jego spożycie nie powinno być 
mniejsze niż 15 proc. dziennej 
puli kalorii. Sięgnij po soczewicę, 
soję, zadbaj aby w twoim jadło-
spisie znalazły się kasze, takie jak 
jaglana, bulgur czy jęczmienna. 
Przekonaj się także do tofu.

Nie dopuść do anemii

Ten punkt dotyczy szczególnie 
kobiet. Bowiem u pań zapotrze-
bowanie na żelazo jest dwu-
krotnie większe niż u mężczyzn. 
Często w dietach wegetarian 
czy wegan nie samo spożycie 
odpowiedniej dawki żelaza jest 
problemem, a jego forma. Że-
lazo ze źródeł niezwierzęcych 
wchłania się dużo gorzej niż te 
chociażby z wątróbki czy wo-
łowiny. Aby uniknąć anemii, 
zadbaj o różnorodność swo-
jej diety. Jeśli chodzi o źródła 

żelaza, znów na prowadzenie 
wysuwają się tofu, fasola biała 
i soja, a także natka pietruszki, 
brukselka, brokuł i warzywa li-
ściaste. Pamiętaj jednak, że co 
za dużo, to niezdrowo. Szcze-
gólnie w przypadku mężczyzn, 
u których nadmiar żelaza może 
odkładać się nawet w jądrach.

Suplementuj witaminę B12

W przeciwieństwie do żelaza, 
którego suplementację zaleca się 
tylko pod kontrolą lekarza, wita-
mina B12 może być przyjmowa-
na przez wszystkich wegetarian i 
wegan. A nawet powinna! Ciężko 
jest bowiem zapewnić jej odpo-
wiednią dawkę w codziennym ja-
dłospisie. Niedobór tej witaminy 
może również wywołać anemię i 
objawiać się osłabieniem, bólami 
głowy, owrzodzeniami w kącikach 

ust, a nawet drgawkami czy za-
burzeniami psychicznymi.

Nie daj się złapać 
w wege pułapkę

Moda na bycie wege skutkuje co-
raz większym zarzuceniem półek 
sklepowych artykułami właśnie z 
takim znakiem. Niestety zazwy-
czaj są to produkty wysokoprze-
tworzone, a co za tym idzie, bardzo 
niezdrowe. Jeśli naklejka wege ku-
si cię do zakupu bezmięsnych pa-
rówek, kotletów albo szynki, zasta-
nów się dwa razy i dobrze sprawdź 
ich skład. Takie produkty spożywaj 
wyłącznie okazjonalnie. Postaw na 
żywność nieprzetworzoną i skorzy-
staj z szerokiej bazy przepisów dla 
wegan i wegetarian, którą zapew-
nia... wyszukiwarka internetowa.

Katarzyna Gębal

Od kilku tygodni mieszkań-
cy sygnalizują pracownikom 
SMLW wzmożoną częstotli-
wość występowania tego zja-
wiska. Donoszą o osobach, 
które chcą dostać się do 
klatek schodowych pod po-
zorem wrzucenia ulotek lub 
mówiąc, że są z poczty, i liczą 
na otwarcie drzwi. Lecz jak po-
kazuje życie, wielu tego typu 
intruzów z pocztą nie ma nic 
wspólnego. Ani z żadną inną 
instytucją posiadającą związek 
ze spółdzielczymi budynkami. 
Sforsowanie drzwi na klatkę 
schodową to po prostu pierw-
szy etap złodziejskiej roboty. 

Przykładów nie trzeba szukać 
daleko. – Zadzwoniła do mnie 

ostatnio mieszkanka jednego z 
naszych bloków i powiedziała: 
„Dobrze, że miałam zamknię-
te drzwi od domu, bo zaraz 
jak otworzyłam komuś te na 
klatkę, ktoś szarpnął za moją 
klamkę”. Stąd nasza prośba. 
Jeśli już mamy na klatkach 
domofony, nie wpuszczajmy 
intruzów. Listonosz zawsze so-
bie jakoś poradzi. A jeżeli ktoś 
twierdzi, że chce wrzucić do 
skrzynki ulotki? Przed klatkami 
są specjalne pojemniki na dru-
ki reklamowe, więc niech zo-
stawi je tam – radzi Agnieszka 
Borkowska, wiceprezes SMLW 
w Legionowie.

Warto pamiętać, że przestępcy 
rzadko działają w pojedynkę. 

Gdy decydują się stanąć z lo-
katorem twarzą w twarz, już 
na starcie dzięki temu osiągają 
nad nim przewagę. – Najczę-
ściej są to dwie, trzy osoby: 
jedna zagaduje, dwie plądrują 
mieszkanie. Apelujemy więc 
do mieszkańców o czujność. 
Jeśli w pobliżu kręci się ktoś 
obcy, można popatrzeć, co 
robi i jak często się pojawia. 
Warto uważać, żeby nie dać 

się okraść albo by nie doszło 
do czegoś jeszcze gorszego – 
dodaje Agnieszka Borkowska.

W razie zaobserwowania po-
dejrzanej sytuacji najlepiej 
zawiadomić o niej policję lub 
spółdzielczą administrację. 
Chroniąc być może przy okazji 
czyjeś mienie lub zdrowie.

Wonder

Mieszkaniec Skubianki (gm. Serock) zapisał się na listę 
„Lottomilionerów”. W losowaniu z 13 września padła 
tam bowiem jedna z dwóch wylosowanych tego dnia 
„szóstek”. Druga była w Warszawie.

Nie chybił,
a trafił w milion

Każdy ze szczęśl iwców 
wygrał po milionie zło-
tych. Szczęśliwymi liczba-
mi były: 8, 14, 15, 23, 27, 
31. Szóstka ze Skubianki 
padła w kolekturze Lot-
to przy ul. Zegrzyńskiej 
138, z kolei ta warszaw-
ska została puszczona w 
kolekturze w Alejach Je-
rozolimskich 179. 

Warto odnotować, że tym 
szczęśliwym losowaniem 
Skubianka zadebiutowała 
na liście miejscowości, w 
których grają „Lottomilio-
nerzy”, a tamtejszy świeżo 
upieczony milioner jest już 
1252 osobą, która wzboga-
ciła się dzięki „upolowaniu 
szóstki” Lotto. 

Zig  

Domofon zaufania
W walce z amatorami cudzej własności domofon 
jest często pierwszą zaporą. Co prawda dość łatwą 
do przebycia, lecz jednak sprawiającą złodziejom 
pewien kłopot. Chcąc bowiem szybko wejść do 
budynku, muszą skorzystać z pomocy lokatorów.                                                                   
Rzecz jasna, nie zdradzając swych prawdziwych intencji.                      
Pomysłów oszustom nie brakuje.

Wegetarianizm
– z czym to się je?
1 października  to Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu. 
Dieta wegetariańska bywa wyśmiewana przez wiele 
osób. Na temat wegetarian powstają memy, a o takim 
sposobie żywienia mówi się, iż jest niezdrowy. Jednak w 
obecnym stanie wiedzy nie ma przesłanek, by sądzić, że 
wegetarianizm szkodzi zdrowiu. Taką dietę mogą stosować 
nawet osoby starsze czy sportowcy, pod warunkiem, że jest 
ona odpowiedni zbilansowana. Jak to zrobić? Dowiesz się     
z naszego artykułu.
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Poruszeni boiskami
– To nie była dobra sytuacja, 
kiedy w mniejszych dzielnicach, 
takich jak osiedle Młodych, Ko-
złówka, czy Bukowiec, mieliśmy 
boiska ze sztuczną nawierzch-
nią, a tutaj, na dużym przecież 
osiedlu, tego typu obiektu nie 
było. Udało się jednak w końcu 

zgromadzić pieniądze na ten cel 
i pozyskać też trochę środków 
od marszałka województwa – 
powiedział prezydent Roman 
Smogorzewski. A efektem 
tego są dwa boiska: jedno 
z nawierzchnią z trawy synte-
tycznej do gry w piłkę nożną 
i drugie, poliuretanowe, do gry 

w koszykówkę i siatkówkę, 
oraz teren rekreacyjny, 

ze stojakami na rowery 
i siłownią plenerową. 
Pojawiły się tam też 
ławki, chodniki, nowe 
oświetlenie oraz do-
datkowe nasadzenia 
drzew i krzewów. Pre-
zydent zapowiedział 

również objęcie tego te-
renu monitoringiem, tak 

aby bawiące się tam dzieci 

były bezpieczne i aby nie był on 
w przyszłości dewastowany. 
– Ten obiekt jest naprawdę so-
lidnie wykonany i właściwie od 
pierwszego dnia, kiedy zostało 
zdjęte ogrodzenie, cieszy się 
fantastyczną frekwencją. Przy-
chodzi tu mnóstwo dzieci i doro-
słych, którzy korzystają z tych 
boisk i z tej siłowni. To pokazuje, 
że to jest trafiona i potrzebna 
inwestycja. Przestrzeni na tego 
typu przedsięwzięcia będziemy 
więc szukali również i na innych 
osiedlach – dodał prezydent. 
 
I oby tego typu obiekty zostały 
tam tak samo ciepło przyjęte 
jak na osiedlu Sobieskiego. 
– Boiska są bardzo w porząd-
ku, szczególnie kosz jest bar-
dzo zadbany. Szkoda tylko, że 
jest siatka przez środek i nie 
można zagrać całego meczu, 
ale i tak jest naprawdę spoko. 
Od kiedy te boiska są, to pra-
wie codziennie tu przychodzi-
my, żeby zagrać w kosza czy 
piłkę nożną. Jest to naprawdę 
udane – mówi Kacper, nasto-

latek z Legionowa. – Ja jestem 
bardzo zadowolona. Mieszkam 
niedaleko stąd i moje dzieci 
mają dzięki temu sporo atrak-
cji – dodaje pani Edyta. – Jest tu 
kilka boisk do różnych dyscyplin 
sportu, no i siłownia, a wszystko 
w jednym miejscu. Tak że super 
– mówi pani Małgorzata. 
 
Uroczystość otwarcia boisk, któ-
rej jednym z gości był były pił-
karz reprezentacji Polski, Lesław 
Ćmikiewicz – jeden z Orłów Gór-
skiego, połączono z siódmą już 
odsłoną Akcji Poruszenie. Jak co 
roku ze swoją ofertą wystąpiły 
wszystkie legionowskie kluby 
sportowe oraz stowarzyszenia 
i firmy zajmujące się szeroko 
pojętą aktywnością ruchową. 
– Legionowo jest pod wieloma 
względami niezwykłym i powie-
działbym, unikalnym miastem. 
Nie ma drugiego takiego o tej 
samej wielkości, które miałoby 
tyle drużyn sportowych. Kilka 
lat tamu zdiagnozowaliśmy so-
bie, że problemem, szczególnie 
młodego pokolenia, jest dzisiaj 

otyłość, brak ruchu i uzależnie-
nie od świata wirtualnego. Jeżeli 
więc nie przedstawimy młodym 
mieszkańcom Legionowa ja-
kiejś atrakcyjnej i bliskiej ofer-
ty, to oni swoje zdrowie i kawał 
życia stracą w internecie. 

To jest więc naturalne, że 
finansujemy kluby w naj-
wyższych ligach, żeby mło-
dzież, która chce zawodo-
wo ćwiczyć, miała ścieżkę 
rozwoju tutaj, a nie w War-
szawie czy gdzieś jeszcze 
dalej w Polsce – powiedział 
Roman Smogorzewski. 

Miasto mocno inwestuje też w 
infrastrukturę sportową. Poza 
stadionem i Areną, ma boiska 
ze sztuczną nawierzchnią oraz 
sale gimnastyczne przy każdej 
legionowskiej szkole. W pla-
nach jest natomiast budowa 

hali przy Szkole Podstawowej 
nr 2 i modernizacja skatepar-
ku. – Staramy się trzymać 
rękę na pulsie. Są więc teraz 
zbierane podpisy, bo jest taki 
pomysł, aby rozbudować ska-
tepark w Legionowie. Ten do-

tychczasowy jest mały i ma już 
ponad dziesięć lat, a wiadomo, 
że obecnie są nowe technolo-
gie i nowe możliwości rozwoju 
takich obiektów. Chcemy to 
robić, bo różni młodzi ludzie 
mają różne pasje – dodał pre-
zydent. A miasto jest przecież 
od tego, aby mieszkańcom 
pomagać je realizować.
 
Budowa zespołu boisk 
z terenem rekreacyjnym na 
osiedlu Sobieskiego koszto-
wała 765 tys. zł.

Rafał Michałowski

To naturalne, że finansujemy kluby w najwyższych ligach, żeby 
młodzież, która chce zawodowo ćwiczyć, miała ścieżkę rozwoju 

właśnie tutaj.
Roman Smogorzewski 
prezydent Legionowa

Jedna z najbardziej trafionych w tym roku inwestycji, 
czyli zespół boisk wraz z terenem rekreacyjnym, 
który powstał na osiedlu Sobieskiego, na tyłach 
Faktorii, została w zeszłą niedzielę oficjalnie otwarta. 
Wydarzenie to było połączone z corocznym miejskim 
świętem sportu, czyli siódmą już Akcją Poruszenie.

Wtargnęli się na wójta?
Sceny, jakie we wtorek (25 września) po godzinie 15.00 
rozegrały się w Urzędzie Gminy Jabłonna, nie przystoją 
poważnym samorządowcom. Po tym, jak wójt ani nikt 
z urzędu po raz kolejny nie stawił się na posiedzeniu 
komisji, część radnych – z przewodniczącym Witoldem 
Modzelewskim na czele – postanowiła wejść nieproszona do 
gabinetu Jarosława Chodorskiego. Interweniowała policja...

O tym, że wójt Chodorski, jego 
zastępca oraz pracownicy urzę-
du posiedzenia komisji, a także 
same sesje rady gminy często 
omijają szerokim łukiem, wia-
domo było już od dawna. Aż do 
ostatniego posiedzenia komisji 
budżetowej radni najwyraźniej 
jakoś radzili sobie bez obecności 
przedstawicieli gminnej władzy 
wykonawczej. Punktem, w któ-
rym cierpliwość członków komi-
sji się wyczerpała, była kwestia 
związana z udzieleniem pomocy 
finansowej dla gminy Wieliszew 
w formie dotacji celowej na wy-
konanie przecisku pod torami 
kolejowymi w Janówku Drugim 
na potrzeby budowy kanaliza-
cji. Radni mieli podobno wątpli-

wości co do jednego zapisu w 
projekcie uchwały. A ponieważ 
na posiedzeniu nie było ani 
skarbnika gminy, ani nikogo z 
radców prawnych, nie miał kto 
tych wątpliwości rozwiać. Po 
kilkukrotnych, bezskutecznych 
próbach dodzwonienia się do 
urzędu członkowie komisji po-
stanowili zjawić się tam osobi-
ście. I tu zaczyna się cała heca. 
 
Każda ze stron przedstawia inną 
relację tego, co około godziny 
15.00 wydarzyło się przed ga-
binetem wójta. Jedni mówią, że 
doszło do siłowego wtargnięcia, 
pyskówki i przepychanek, a 
następnie okupacji. Inni z kolei 
tłumaczą, że weszli do gabine-

tu nieproszeni, bo chcieli tylko 
wójtowi zadać jedno pytanie, 
zaś jeszcze inni twierdzą, że 
wójt nie spotkał się z radnymi, 
bo... jadł zupę! Bezsporny fakt 
jest taki, że w urzędzie  interwe-
niowała policja, a wkrótce po ca-
łym zajściu na facebookowym 
profilu gminy Jabłonna pojawił 
się oficjalny komunikat, w któ-
rym zapowiedziano zgłoszenie 
do prokuratury podejrzenia o 
popełnieniu przestępstwa: „W 
związku z wtargnięciem dzisiaj 
Radnych Gminy Jabłonna Witol-
da Modzelewskiego, Arkadiusza 
Syguła do gabinetu Wójta oraz 
okupowaniem sekretariatu 
przez Radnych Świątko, Gałec-
ką i Zielińskiego oraz usiłowa-
niem wtargnięcia mieszkańca 
gminy Andrzeja Zawadzkiego, 
Wójt wezwał Policję celem zło-
żenia stosownego zawiadomie-
nia. W związku z powyższym 
zostanie złożone powiadomie-
nie o popełnieniu przestępstwa” 
– czytamy w komunikacie. 

Z kolei na portalu Jabłonna dla 
Mieszkańców można przeczy-
tać, jak całą tę sprawę tłuma-
czył przewodniczący rady gmi-
ny: „Nie mogąc się skontak-
tować, przyjechaliśmy tutaj, 
żeby wyjaśnić jedno zdanie. 
Państwo robicie wszystko, że-
byśmy podjęli błędną uchwałę. 
Głosowanie może skutkować 
tym, że nie będzie podpisane 
porozumienie z gminą Wie-

liszew. Potrzebujemy, żeby 
państwo poświęcili nam jed-
ną minutę. Odczytamy to, do 
czego mamy wątpliwości, pan 
mecenas ustosunkuje się i jeśli 
będzie potrzeba, zmienimy za-
pis” – takie słowa Witolda Mo-
dzelewskiego przytacza jabło-
nowski portal. Koniec końców, 
radni udali się do biura rady, a 
następnie – jak podaje Jabłon-
na Dla Mieszkańców – mimo 
zakazu wójta miała do nich 
zejść skarbnik gminy i wyja-
śnić ich wątpliwości. 
 
W całym tym wydarzeniu naj-
bardziej chyba żal interweniu-
jących policjantów. – Po godzi-
nie 15.00 zostaliśmy popro-

szeni o interwencję w związku 
wtargnięciem kilku osób do 
gabinetu wójta Jabłonny. Po 
przybyciu na miejsce okazało 
się, że nie było potrzeby, aby 
policjanci musieli podejmować 
jakiekolwiek czynności w sto-
sunku do tych osób. Niemniej 
jednak z tej interwencji zosta-
ła sporządzona notatka, którą 
następnie przekazano do pro-
kuratury. Teraz to prokurator 
podejmie decyzję, co dalej z 
tą sprawą zrobić – informuje 
kom. Jarosław Florczak, oficer 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Legionowie. 

RafaM 
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DAM  PRACĘ
 ■ Blacharz-dekarz lub pomocnik      
606-457-915 / 604-914-903
 ■ Brukarzy i pomocników 
604 138 771
 ■ Ekspedientki delikatesy os. Piaski 
503 159 747
 ■ Firma „U Adasia”. Zatrudnię 
studentki, L-wo ul. Jagiellońska 7, 
602-311-049 wysłać sms
 ■ Kasjer 15,50-16,50 zł brutto 
Jabłonna,Warszawa Bielany 
tel. 725 900 860
 ■ Magazynier od zaraz 
Warszawa Białołęka 17 zł 
brutto, tel. 725 900 860

NIERUCHOMOŚCI            
WYNAJMĘ
 ■ Mieszkanie do wynajęcia 
509 048 137       

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

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

OCZKO  8-TYGODNIOWY KOCI 
CHŁOPACZEK pilnie szuka własnego 
przyjaznego domu.  Kotek ma 
śliczne pręgowane brązowo-czarne
umaszczenie, jest przemiły, super 
mruczy i w 100% trafia do kuwety.
Zapewniamy bezpłatna kastrację, 
gdy dorośnie. Pomóżcie uratować 
maluszka.            Tel. 502 130 767

●•• 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

ZDZIWKO, SKARPETEK, CZARNULEK
I NOSEK to śliczne, miłe i bardzo lubiące ludzi kocie maluchy 
( 7-tygodniowe) To żywe, rozrywkowe kocięta, kochające 
zabawę. Są zdrowe, kuwetkowe, odrobaczone, zaszczepione, 
zapewniamy bezpłatną kastrację, gdy dorosną. Pilnie 
potrzebują odpowiedzialnych, bezpiecznych domów. 

TEL. 604 081 585 / 509 469 222

GOŁĄBEK (ur. lipiec 2018) został 
przywieziony do schroniska wraz z
trójką rodzeństwa. Jest najbardziej 
nieśmiały z całej gromadki, ale i on po 
kilku chwilach pokazuje, jaki z niego 
mały wesołek i rozrabiaka. Przytula 
się do człowieka i radośnie merda 
ogonkiem. Nie znamy jego rodziców 
, więc nie wiemy jak duży urośnie, ale 
zapowiada się na małego lub średniego 
pieska. Gołąbek marzy o domku na
zawsze, pełnym miłości i czułości. 
NIE KUPUJ – ADOPTUJ !

TEL. 795 845 242

Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej „Legionowo”
Sp. z o.o. 

poszukuje pracownika na stanowisko: 
elektromonter instalacji i urządzeń elektroenergetycznych 
szczegóły ogłoszenia znajdują się na stronie
pec@pec.com.pl

INFORMACJA

 Prezydent Miasta Legionowo podaje do publicznej wiadomo-
ści, że zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2018 r. Nr 121 ze zm.) 
że na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Legionowo na okres 21 
dni tj. od dnia 14 września 2018 roku do dnia 5 października 2018 
roku zostały umieszczone następujące wykazy

1.  wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia, w trybie bezprze-
targowym, na okres 5 lat,  gruntu oznaczonego jako część działki 
nr ewidencyjny 380/3 o powierzchni 2488 m2 w obrębie ewi-
dencyjnym 65 położony w Legionowie pomiędzy ulicami Piotra 
Wysockiego i Jana III Sobieskiego z przeznaczeniem na parking 
dla samochodów osobowych oraz parkowanie samochodów bę-
dących własnością dzierżawcy, na rzecz osoby będącej dotychcza-
sowym dzierżawcą, która korzystała z tej części nieruchomości 
na podstawie umowy dzierżawy zawartej na okres 3 lat, na pod-
stawie Uchwały NR  XLVI/630/2018 Rady Miasta Legionowo z 
dnia 29 sierpnia 2018 roku;

2. wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia, w trybie bezprze-
targowym, na okres 3 lat,  gruntu oznaczonego jako część działki 
nr ewidencyjny 251/4 o powierzchni 1780 m2 w obrębie ewi-
dencyjnym 65 położony w Legionowie przy ulicy Władysława 
Broniewskiego pod usytuowanym parkingiem dla samochodów 
osobowych, na rzecz osób fizycznych, które złożyły wniosek;

3. wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia, w trybie bezprze-
targowym, na okres 3 lat,  gruntu oznaczonego jako część działki 
nr ewidencyjny 47/7 o powierzchni 6,20 m2 w obrębie ewiden-
cyjnym 25 położony w Legionowie przy ulicy gen. Bolesława Roi 
z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze, na rzecz osoby 
fizycznej, która złożyła wniosek;

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

wz. Prezydenta Miasta
       
 Marek Pawlak
       

Zastępca Prezydenta Miasta

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: EDUKACJA W SFERZE

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

W GMINIE LEGIONOWO

Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie oraz Gmina Legionowo

zapraszają przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Legionowo

 oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą na:

- bezpłatne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

- bezpłatne doradztwo w zakresie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na rozwój firm

Doradztwo świadczone jest w Biurze Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie, przy ul. Sikorskiego 11, lok. 207,

Prosimy o wcześniejsze zapisy: tel. (22) 767 96 08, kom. 504-072-269  e mail: izba@pigwl.pl

Termin realizacji zadania: od 03 września do 30 listopada 2018 roku.

Realizacja zadania publicznego pt. "Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości: edukacja w sferze

przedsiębiorczości w Gminie Legionowo" została sfinansowana przez Gminę Legionowo w ramach programu współpracy Gminy Legionowo w 2018

roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Powiatowa Izba Gospodarcza

 w Legionowie

Urząd Miasta Legionowo

SZAMI (ur. 2013) to biała puchata suczka w typie szpica. Została oddana 
zrzez  „właścicielkę” do schroniska po dwóch latach po adopcji. Szami czuje się 
zdezorientowana i niepewna w schroniskowym otoczeniu. Nie wie, czym zawiniła, że 
znów straciła dom. W pierwszym kontakcie z nieznaną osobą zachowuje ostrożność, 
ale gdy się przekona do nowego opiekuna pozwala na głaski i mizianie. Sunia ładnie
chodzi na smyczy. Szukamy dla tej małej suni odpowiedzialnego, bezpiecznego 
i pełnego miłości domu. Nie pozwolimy, by znów została skrzywdzona przez 
człowieka. NIE KUPUJ – ADOPTUJ ! 
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  DYŻURY RADNYCH
        1 października 2018 r. 

Agnieszka Borkowska
Radna

Rady Miasta Legionowo 
(okr. wyb. nr 14)

w godz. 1500-1630

Mirosław Pachulski
Wiceprzewodniczący

Rady Miasta Legionowo  
(okr. wyb. nr 13)

w godz. 1630-1800

Dyżury odbywają się 
w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej

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

e-mail: kancelaria@um.legionowo.pl

O G Ł O S Z E N I E

     Prezydent Miasta Legionowo informuje, że na okres od dnia 24 września 2018 
roku do dnia 15 października  2018 roku został umieszczony na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 w Legio-
nowie,

- wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom, w 
trybie bezprzetargowym, na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku poz. 121 ze zmianami)

- lokal mieszkalny nr 3/4  w budynku przy ul. Stefana Batorego 10 w Legionowie
- lokal mieszkalny nr    5  w budynku przy ul. Piaskowej 8 w Legionowie,
- lokal mieszkalny nr  36  w budynku przy ul. Aleja 3 Maja 21 w Legionowie,
- lokal mieszkalny nr 47  w budynku przy ul. Jagiellońskiej 17 w Legionowie,
- lokal mieszkalny nr   6  w budynku przy ul. gen. B. Roi 8 w Legionowie.

            Prezydent Miasta Legionowo       
              Roman  Smogorzewski

Starosta Legionowski reprezentujący Skarb Państwa in-
formuje, iż w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legio-
nowie (ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo) wywieszony 
zostaje na okres 21 dni tj. od 13 września 2018 roku do 3 
października 2018 roku, wykaz nieruchomości stanowią-
cych własność Skarbu Państwa przeznaczonych do odda-
nia w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

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

Spadło z pióra
Naczelnego alter ego

MASZTEM W PIRATA 

Waldek Siwczyński

Odpowiem 
na każde
Wasze
pytanie!

Pismakiem będąc, głupio się puszyć. Szczególnie 
z tyleż niewdzięcznej, co wymagającej czasem się 
wdzięczenia pozycji redaktora bezczelnego. Z dru-
giej strony... Powód jest wprawdzie błahej natury, 
trudno jednak odmówić sobie refleksji w rodzaju: 
„A nie mówiłem!”. Ot, taka słabostka człeka, któ-
remu przez pół życia co chwila robi się łyso. I który, 
zwłaszcza w słoneczny dzień, potrafi świecić przed 
kimś nie tylko oczami. No dobrze, dosyć nudnego 
wstępu, przechodzę do sedna. Nie z musu, jako 
się rzekło, ale z wyboru. Choć „wyborów” byłoby 
tu bardziej na miejscu.

Trudno zliczyć, ileż to razy legionowscy „koledzy” 
po wierszówce jadowitą prozą dorabiali „Miej-
scowej na Weekend” polityczną gębę. Gdyby tak 
wprost interpretować ich przekaz, wychodziłoby 
na to, że za dnia spijamy z Romanowych ust każ-
de słowo, a nocami sypiamy na jego wycieraczce. 
Swoją drogą, sporo trzeba by umieć wypić… Mniej-
sza o to, grunt że byliśmy/jesteśmy z gruntu źli, bo 
chociaż rozdawani za darmo – sprzedajni. Stara 

to jednak prawda, że nie po słowach należy oce-
niać bliźnich, lecz po czynach. Te zaś, w kontekście 
dziennikarskiego upolitycznienia, nie świadczą o 
naszym naczelnym krytyku najlepiej. Zwłaszcza, 
że jest naczelnym. 

Fakt, to i owo można sobie o żurnalistach myśleć, 
nie zawsze myślami ich pieszcząc. Gdy jednak 
samozwańczy wzór branżowego obiektywizmu i 
bezinteresowności mości się na liście wyborczej, 
już z daleka zaczyna cuchnąć obłudą. A taką wła-
śnie drogę, o dziwo, wybrał Maćko z Lermańca. 
Zapytany dlaczego, odpowie pewnikiem, że z całe-
go swego, przepełnionego altruizmem serduszka 
pragnie reformować znienawidzony Smogogród 
od środka. Czy raczej od wewnątrz go rozsadzić. 
Może i tak, znając wszak życie, najlepsza podnieta 
to zawsze dieta. Teraz trzeba tylko wyborcom stę-
pić węch, aby nie wyczuli pisma nosem.

Ich pojawienie się równo 
dziesięć lat temu na legio-
nowskich ulicach, sprawi-
ło, że każdy kierowca dwa 
razy się zastanowił, zanim 
mocniej wcisnął pedał ga-
zu. Mowa tu o masztach, w 
których miejscy strażnicy 
montowali swój fotoradar. 
Stanęły one jesienią 2008 
roku w czterech miejscach 
na terenie Legionowa.  

– Statystki pokazują, że w 
naszym mieście dochodzi 
do coraz większej liczby wy-
padków i stłuczek – mówił 
„Miejscowej” Piotr Zadroż-
ny, zastępca prezydenta Le-
gionowa. – Przyczyną dużej 
części z nich jest nadmierna 
prędkość. Mamy nadzieję, 
że te maszty przyczynią się 
do poprawy bezpieczeń-
stwa – dodał. Na ich zakup 
i montaż legionowska straż 
miejska otrzymała z miej-

skiego budżetu 150 tys. zł. 
Zaplanowano, że na ulicach 
Legionowa staną cztery 
takie maszty. O tym, na 
którym z nich znajdował 
się posiadany przez straż 
fotoradar... wiedzieli tylko 
strażnicy. – One będą dzia-
łały także prewencyjnie. Bo 
kierowca, przejeżdżając 
obok niego, nie będzie wie-
dział, czy akurat na nim jest 
urządzenie. Mimo tego, że 
fotoradar jest tylko jeden, to 
dzięki tym masztom będzie 
tak jakbyśmy mieli je czte-
ry – tłumaczył nam komen-
dant Ryszard Gawkowski. 
 
Przedstawiciele urzędu i ra-
dy miasta oraz policji i straży 
miejskiej ustalili wspólnie, że 
maszty pojawią się na skrzy-
żowaniu ulicy Kościuszki z 
Gnieźnieńską, na skrzyżo-
waniu Suwalnej i Olszanko-
wej, na Jana Pawła I w oko-

licy Szkoły Podstawowej nr 4 
oraz na ul. Piłsudskiego przy 
budynku Urzędu Skarbo-
wego. Jak się okazało, przy 
wyborze takich a nie innych 
miejsc nie decydował tylko 
i wyłącznie czynnik bezpie-
czeństwa. – Musi być dostęp 
do zasilania. Te urządzenia 
są zasilane prądem o napię-
ciu 230 V. Musieliśmy więc 
znaleźć takie miejsca, żeby 
ten prąd można było podłą-
czyć – mówił Gawkowski. 

I choć przez zmiany w pra-
wie straże miejskie zosta-
ły pozbawione możliwości 
korzystania z foto- i wide-
oradarów, to swoje zadanie 
one spełniły. Na legionow-
skich ulicach jest bowiem 
teraz bezpieczniej niż jesz-
cze kilka lat temu. Wypad-
ki i kolizji, choć oczywiście 
ciągle się zdarzają, nie są 
tak częste jak kiedyś.

■ "M" odpowiada:

Droga Aniu. Niestety od jakiegoś czasu istnieje przyzwolenie społeczne na takie zachowania. 
Przyczynił się do tego między innymi rozwój mediów społecznościowych. Dziś ludziom nie 
wstyd, że piszą z błędami ortograficznymi i publicznie używają słów uważanych za wulgarne. 
Jak zmienić sytuację w Twojej pracy? Postaw skarbonkę na biurku i umów się z koleżankami, 
że za każde brzydkie słowo trzeba wrzucić tam 1 lub 5 zł. Na koniec miesiąca będziecie miały 
fundusze na kawę lub wyjście na pizzę.

Anka
Pracuje w firmie, w której często spotykamy się z 
klientami. Biuro, rachunkowość i takie tam. Nie chcę 
wchodzić w szczegóły bo i po co. W pokoju siedzi nas 
grupka dziewczyn. Każda ma robotę czy to na kompie 
czy na magazynie. Jest sympatycznie i wesoło mimo 
że roboty nie brakuje. To co jednak mi przeszkadza to 
język moich koleżanek. Strasznie klną te kobitki. Wiem 
że ostatnio w telewizji radiu i wszędzie na ulicy ludzie 
rzucają przekleństwami ale czemu kurwa zastępuje 
przecinek? Czemu w zdaniu można słyszeć kilka „h…, k…, 
p…, j...” i w ogóle? Wszystko jest „wyjebane i pierdolone” w 
najróżniejszych odmianach. Aż wstyd tego słuchać. Jak 
opowiadają film to trudno zrozumieć fabułę, nie używają 
przymiotników i zdań złożonych. Ogólnie powiem, że 
kultura zanika. Jak to zmienić?

O miastach, gminach czy powia-
tach politycy górnolotnie zwykli 
mawiać: „mała ojczyzna”. Coś w 
tym jest. Także pod względem eko-
nomicznym, bo oprócz skali upra-
wianie samorządowego poletka 
mało różni się od orki na krajowym 
ugorze. Głównie tym, że nie trze-
ba utrzymywać armii i ministerstwa 
spraw zagranicznych. Chociaż ja-
kiś urzędas od międzynarodowej 
przyjaźni zawsze się przyda... 
Mniejsza z tym, miało być o forsie. 
Otóż co przytomniejsi legionow-
scy mieszczanie zaczęli się ponoć 
lękać spełnienia kilku postulatów 
artykułowanych przez debiutantów 
pragnących zasiąść na ratuszowym 
tronie. Biorąc pod uwagę ich (po-
mysłów oraz autorów) finansową 
nonszalancję – a nie od dziś wiado-
mo, że najłatwiej wydaje się cudzą 
kasę – miejski budżet mógłby takie 
operacje ciężko odchorować. Albo i 
się wykończyć. Na wszelki wypadek 
lepiej więc mu tej eksperymental-
nej terapii nie fundować.

Jak przypadkiem wyczytaliśmy czar-
no na białym, jeden z pretendentów 
do prezydenckiej korony rozdaje też 
obietnice mniej kosztownej natury. 
Mając chyba przyczajonych zausz-
ników w ratuszu tudzież miejskich 
spółkach, oznajmił pani dziennikar-
ce, że dochodzą doń liczne głosy, 
jakoby ich pracownicy byli straszeni 
tzw. dobrą zmianą. Dwóch, pięciu, 
wszyscy? Nie zdradził. Lecz jeśli 
wierzyć kandydatowi, na porządku 
dziennym (a może też nocnym, bo 
i tak się w owych firmach haruje) 
są tam również wyzwiska, krzyki i 
zastraszenia! Jakim cudem o tym 
skandalu nie trąbią jeszcze media, 
trudno wyczuć. Pewnie struchlali 
ze strachu podwładni po prostu nie 
mogą wydobyć z siebie słowa. Tak 
czy siak, skoro spółkowanie miastu 
nie idzie, nasz bohater to zmieni. 
I chowając do kieszeni skromność, 
wieszczy: „Po jesiennych wyborach 
nastąpi wyczekiwana przez wszyst-
kich normalność”. Czyżby znał już 
wyniki…?
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Na dobry początek trzeba mieć 
oczywiście chęci. – To jest za-
bawa dla każdego, no ale nie 
każdy może się w nią pobawić 
i nie każdego będzie ona pa-
sjonować. Na pewno trzeba 
zadbać o siebie stricte biwa-
kowo: namiot, śpiwór, latarka, 
odpowiednie ubranie, zwłasz-
cza, jeżeli jedziemy na północ. 
Na pewno też trzeba wziąć ze 
sobą prowiant, bo specyfika 

takiej podróży jest taka, że nie 
wiemy, gdzie wypadnie nam 
nocleg. Tak więc trzeba być 
przygotowanym także w ten 
sposób. Do tego podstawowy 
ekwipunek. Jakby jeszcze to 
wszystko nie ważyło zbyt dużo, 
no to jesteśmy w domu – radzi 
Maciek Szewczyk. 

Wypchany odpowiednim ekwi-
punkiem plecak swoje jednak 
waży. Należy więc, przynaj-
mniej na początku drogi, liczyć 
się z ciężarem 25-30 kilogra-
mów. Zwłaszcza gdy podróżu-
je się solo i cały sprzęt trzeba 
nosić samemu. Pocieszające 
jest to, że może on być za to 
lekki dla kieszeni. – Sprzętu 
nie musimy mieć własnego, 
często da się go pożyczyć. Ge-

neralnie, nie musi on być dro-
gi. Na przykład namiot kupi-
łem za około 60 zł i w zupełno-
ści wystarczył. Później, jeżeli 
ktoś złapie bakcyla i spodoba 
mu się taka forma podróżowa-
nia, może stopniowo dobierać 
sobie lepszy, lżejszy i firmowy 
sprzęt. Natomiast na początek 

to naprawdę może być bardzo 
podstawowy ekwipunek – 
uważa podróżnik. – Pierwsza 
moja wyprawa, 15-dniowa na 
Bałkany, kosztowała mnie i 
moją towarzyszkę – włącznie 
z zakupem sprzętu, ubezpie-
czeniem i tak dalej – około 
półtora tysiąca złotych. A na 
miejscu wcale jakoś bardzo 
nie oszczędzaliśmy na re-
stauracjach czy muzeach. To 
nie są duże koszty. Oczywiście 
można je dodatkowo obniżyć, 
natomiast ja staram się w 
trakcie podróży doświadczać 
np. lokalnych specjałów kuli-
narnych, zwiedzać, co wiąże 
się z płaceniem za wejściów-
ki, tak więc nie szczypię się 
tak bardzo. Nie jest to jednak 
droga impreza, zwłaszcza je-
żeli wybierzemy odpowiedni 
kierunek i tani kraj.  

Ale pieniądze to nie wszystko. 
Chcąc, aby podróż „na stopa” 
nie zamieniła się w koszmar, 
warto ją właściwie zaplanować. 
I być gotowym na improwiza-
cję. – Przede wszystkim musi-
my przygotować się logistycz-
nie, mieć w głowie jakiś plan 
działania: gdzie chcemy doje-
chać i w jaki sposób najłatwiej 
będzie tam dotrzeć. To znaczy, 
że musimy sobie odrobić lekcje 
z Google Maps i sprawdzić, któ-
rędy w danym kierunku jeź-
dzi najwięcej samochodów. 
Do tego trzeba znaleźć jakiś 
pierwszy punkt zaczepienia, 
gdzie będziemy tego stopa ła-
pać, dlatego że samochód nie 

wszędzie może zatrzymać się 
bezpiecznie. A to jest dla kie-
rowcy kluczowe: on musi zro-
bić to bezpiecznie, a poza tym 
widzieć nas z daleka, by zdążyć 
przemyśleć, czy chce nas za-
brać. Pojawi się w jego głowie 
dziesięć powodów, czemu nie 
zabrać – bo bandyta, złodziej, 
a jak autostopowicz, to pewnie 
brudny i brzydko pachnie...I 
na te wszystkie przemyślenia 
kierowca musi mieć czas. Co 
jeszcze? Mając plan, musimy 
być na tyle elastyczni, aby go 
na bieżąco zmieniać. Bo cza-
sami zdarza się, że nie tylko 
pojedziemy trochę inaczej, 
przez inne miasto, ale nawet 
przez inne kraje. Zatem należy 
wykazać się pewną elastycz-
nością – podpowiada legio-
nowski autostopowicz. 

Pozostają jeszcze kwestie 
związane z bezpieczeństwem. 
Tutaj, o ile omija się kraje, w 
których o nie trudno, przyda-
je się po prostu dobrze pojęta 
ostrożność. – Przede wszyst-
kim warto ufać swojej intuicji, 
bo nieraz jest tak, że po prostu 
coś nas tknie. Należy słuchać 
głosu rozsądku, to jest klu-
czowe. Bezsensowne jest np. 
łapanie stopa na autostradach, 
w miejscach niebezpiecznych, 
bo wtedy jesteśmy zagroże-
niem nie tylko dla siebie, ale 
też dla innych. Co do kwestii 
bezpieczeństwa, ja zawsze 
mam przy sobie gaz pieprzo-
wy. Na szczęście jeszcze ni-
gdy mi się nie przydał i mam 
nadzieję, że tak pozostanie. 
Warto być przygotowanym, bo 
nieważne, czy to jest Finlandia, 

Gruzja, czy Japonia, ludzie są 
różni i nie wiemy, na kogo tra-
fimy. Ale zanim wpakujemy się 
w sytuację, która wymagałaby 
zadbania o nasze bezpieczeń-
stwo, lepiej po prostu dwa razy 
pomyśleć, czy na pewno to jest 
mądre, że gdzieś idziemy lub 
coś robimy. Czasami ktoś chce 
zrobić nam jakiś numer, który 
w konsekwencji okaże się nie-
bezpieczny. Lepiej tego unikać, 
niż później uciekać.    

Uciekać nie warto natomiast 
przed czekającymi na trasie 
przygodami. A podczas prze-
mieszczania się autostopem 
dopadają one podróżnika bar-
dzo szybko. – Niesamowitych 
ludzi spotyka się na szlaku 
autostopowym co niemiara. 
Głównie dlatego, że osoba nie-
sympatyczna, mało towarzyska 
nie zatrzyma się i nie zabierze 
autostopowicza. W momencie, 
gdy decyduje się to zrobić, z re-
guły jest to ktoś ciekawy, z kim 
będzie fajna rozmowa i kto mo-
że nam przekazać coś nowego. 
Dlatego lubię tę formę podróżo-
wania. Bo ja nie mam jednego 
przewodnika. Mam ich nieraz w 
trakcie jednej podróży czterdzie-
stu i czterdzieści głosów na te-
mat jednej rzeczy. Dzięki temu, 
w mojej opinii, mam pełniejszy 
obraz miejsca, gdzie się udaję – 
uważa Maciek Szewczyk. 

Jak zatem widać, autostopowa 
wyprawa z plecakiem to nie 
walka o przetrwanie. Po prostu 
inny, ciekawszy sposób na po-
znawanie świata. Wprawdzie o 
wszystko turysta musi zadbać 
sam, lecz w zamian otrzymuje 
atrakcje, jakich biura podróży nie 
oferują nawet w najbogatszym 
pakiecie. Większość gratis.   
 

Waldek Siwczyński

CZWARTEK  27 września 2018 PORADY

Stopem do marzeń
Maćka Szewczyka, 28-letniego legionowskiego 
podróżnika, przedstawiliśmy przy okazji relacji z 
jego wyprawy do Laponii. Odbytej, przypomnijmy, 
autostopem. Z nadzieją, że kogoś nią zainspirował, 
podpowiemy dziś z jego pomocą, jak się do takiego 
wyjazdu przygotować.

Twój przyjaciel - witamina C
Jesień to czas, kiedy nasz organizm musi uporać się nie tylko 
ze zmianą pogody, ale także walczyć z namnażającymi się z 
prędkością światła bakteriami i wirusami. Z pomocą naszej 
odporności może przyjść witamina C. Podpowiadamy, gdzie 
szukać jej w naturalnej postaci, bez konieczności zażywania 
sztucznych suplementów.
Kiedy słyszysz o witami-
nie C, z pewnością jako jej 
naturalne źródło pierwsza 
na myśl przychodzi ci cy-
tryna. Owszem, cytrusy 
zawierają pewną dawkę 
witaminy C, ale znaczą-
co przegrywają pod tym 
względem z pierwszą, 
zwyCięską trójką. Zresz-
tą chyba przyjemniej bę-
dzie, jeśli w naszej diecie 
znajdą się wymienione 
produkty niż kwaśna cy-
tryna, która zawiera 50 
mg witaminy C w 100 g. 
Warto zaznaczyć, że z 
powodzeniem możemy je 
spożywać na surowo, co 
spowoduje tylko niewielki 
ubytek ich witaminowego 
potencjału.

      1. czarna porzeczka 
– 182,6 mg w 100g

    2. czerwona papryka 
 –144 mg w 100 g

    3. jarmuż – 120 g w 100 g

    4. kiwi – 59 mg w 100 g

    5. kalarepa – 54,7 mg 
w 100 g

KejT
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Kadry zdrowo poruszone

 Nie wiadomo, co to za akcja, ale poruszenie wywołała jak się pa-trzy!

W polityce często trudno jest przeciągnąć kogoś na swoją stronę

- Dawniej było tu ściernisko, a pan zrobił San Francisco!

  - Kolega zawsze chciał mieć pani autograf...

Miłośnicy sportu i rekreacji pod chmurką długo czekali na takie święto. Nic dziwnego, 
że otwarcie kompleksu na osiedlu Sobieskiego zaszczycili tłumną obecnością. My zaś 
swoim zwyczajem przyjrzeliśmy im się przez obiektyw. Ot tak, dla sportu.

  - Śmiejcie się, śmiejcie! Już wkrótce to wdzianko będzie u nas modniejsze od dresów Adidasa!

 - A to cyknąłem, jak marszałek Sejmu nie domknął drzwi od toalety

 - Dziewczyny, sorki, ale w tym stroju to ja ledwo poruszam głową...

  - Spokojnie, zaraz znajdę dla pani bardziej twarzowy kolorek
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Żarty...
Lekarz psychiatra do pacjenta:
- Zaraz, zaraz, nie rozumiem pańskiego problemu. Proszę 
zacząć od początku.
- A więc na początku stworzyłem Ziemię... 

■ ■ ■
- Dlaczego jesteś taki wściekły?

- Wyobraź sobie, jadę wczoraj metrem. Patrzę - siedzi 
młoda, piękna i zgrabna dziewczyna. Nogi do uszu, piersi 
wybitne... Mrugnąłem do niej...
- I co?
- Wstała i ustąpiła mi miejsca...

■ ■ ■
Rozmowa męża z żoną:
– Piwo się skończyło! Skoczysz do sklepu?

– Ale na zewnątrz jest lód, jeszcze się wywrócę!
– To kup w puszce, żeby się nie stłukło.

■ ■ ■
Mówi żona do męża:
– Kochanie, sprawmy sobie wyśmienity weekend!
– Cudowny pomysł moja droga, do zobaczenia
w poniedziałek.

Horoskop
na nadchodzący

tydzień
RYBY

Czeka Cię sprzeczka z bliską 
osobą. Bądź spokojny, ale sta-
nowczy. Zapomnisz o proble-

mach z pieniędzmi. Rozejrzyj się dobrze, 
czeka na Ciebie szansa rozwoju.  

BARAN

To będzie wyjątkowo pracowity 
tydzień. Nie denerwuj się, bo to 
Twoja praca zostanie doceniona. 

Ktoś bliski poczuje się urażony Twoim zacho-
waniem. Przemyśl, czy warto ryzykować.

BYK

W tym tygodniu zrób coś dla 
siebie. Nie stroń od aktywności 
fizycznej, dzięki niej nabie-

rzesz energii, która będzie Ci bardzo po-
trzebna. W powietrzu wisi jakiś romans.

BLIŹNIĘTA

W nadchodzącym tygodniu nie 
będzie łatwo. Czeka Cię sporo 
stresu. Ktoś może Cię negatywnie 

zaskoczyć, ale nie pozwól wyprowadzić się z rów-
nowagi. Weekend zapowiada się przyjemniej.

RAK

To doskonały czas na zmiany! Zo-
staw przeszłość za sobą i zrób 
wreszcie krok do przodu. Dla pań to 

dobry tydzień na małą metamorfozę. Nadarzy 
się okazja na poznanie kogoś interesującego.

LEW

Ten tydzień nie będzie należał do 
udanych. Czeka Cię dużo pracy, 
której towarzyszyć będzie nerwo-

wa atmosfera. Nie przekładaj swojego napięcia 
na innych, bo to spowoduje większe problemy.

PANNA

Problemy, które trapiły Cię w zeszłym 
tygodniu, rozwiążą się same. Po-
święć więcej czasu swoim bliskim. 

Ktoś może Cie teraz bardzo potrzebować. Jeśli 
tego nie zauważysz, możesz wiele stracić.

WAGA

W tym tygodniu będą Tobą kiero-
wać silne emocje i chwilowe za-
chcianki. Nie opuści Cię też wiara 

we własny sukces i słusznie, bo już niebawem 
dopniesz swego. Tylko zachowaj cierpliwość.

SKORPION

Zamiast zamartwiać się innymi, 
skup się na sobie. Odrobina zdro-
wego egoizmu jeszcze nikomu 

nie zaszkodziła. W miłości czeka Cię rozcza-
rowanie, ale bądź spokojny, to tylko chwilowe.

STRZELEC

Możesz liczyć na pozytywne wia-
domości. Czekają Cię niespodzie-
wane spotkania z przyjaciółmi, 

które dodadzą Ci motywacji do dalszych 
działań. Nabierzesz energii na cały tydzień.

KOZIOROŻEC

Nie marnuj czasu na spory rodzin-
ne. Poświęć energię na pozytyw-
ne działania i skup się na swojej 

karierze. To dobry czas na przemyślenia, nie 
bój się podejmować trudnych decyzji.

WODNIK

Czeka Cię małe zamieszanie. Bli-
scy będą Cię prosić o wsparcie, 
zwłaszcza finansowe. W weekend 

zwolnij! Spraw sobie prezent – nową książ-
kę albo bilet do kina. Świat się nie zawali!

Specjalny miejscowy 
horoskop

Proponuję 
wynająć prawnika, 
żeby przełożył
to na polski

Znalezione w sieci
Czy wiesz, że dżuma zabiła w 1348 
roku jedną trzecią ludności Europy? 
 
Dwa gatunki ssaków na świecie składają 
jaja. To dziobak i kolczatka zamieszkujące 
Australię. 
 
Lubisz robić zdjęcia? Czasem na fotografii 
ludzie mają czerwone oczy. Efekt 
czerwonych oczu na zdjęciach powstaje 
na skutek przefiltrowania światła odbitego 
od siatkówki przez naczynia krwionośne.

W Singapurze zakazano sprzedaży gumy 
do żucia oraz papierosów. 

 
Najlepiej sprzedająca się zabawka na 

świecie to kostka Rubika. Zabawka została 
wymyślona przez węgierskiego profesora 
Erno Rubika.

Podobno Amerykanie spożywają około 46 
kawałków pizzy w ciągu jednego roku. 
Co sekundę zjadanych jest ich około 350. 
Największa pizza zgłoszona do Księgi 
Rekordów Guinnessa liczyła 38 metrów 
średnicy i ważyła 12 ton.

Czy wiesz, że warkocz Roszpunki mógłby 
utrzymać nie tylko księcia, ale także 
ciężar dwóch słoni…

Mleko hipopotamów jest różowe.

Janusz Klejment, przewodniczący Rady 
Miasta Legionowo, po odczytaniu w trakcie 
sesji obowiązkowej formułki na temat 
ochrony danych osobowych.

klatka tygodnia

Jak widać na legionowskim obrazku, za kierownicą także da się złapać doła!
fot. red.
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Najważniejszym wydarzeniem 
ósmej kolejki ligi okręgowej 
– oczywiście dla kibiców z po-
wiatu legionowskiego – było z 
pewnością derbowe spotkanie 
Dębu Wieliszew i Sokoła Serock. 
W bratobójczym meczu rozgry-

wanym na stadionie w Wieli-
szewie zdecydowanie lepsi byli 
goście. Zespół z Serocka wygrał 
go aż 4:1. Z kolei występujące 
w tej samej klasie rozgrywkowej 
rezerwy Legionovii KZB Legio-
nowo tej kolejki z pewnością nie 

zaliczą do udanych. Legionowia-
nie aż 0:8 przegrali na wyjeździe 
z drugą drużyną Świtu Nowy 
Dwór Mazowiecki. 

Po tym weekendzie Sokół za-
mienił się z Dębem miejsca-
mi w tabeli i teraz to zespół 
z Serocka jest 9, a drużyna 
z Wieliszewa – 10. Legiono-
via, mimo wysokiej porażki, 
utrzymała 14 lokatę, tuż nad 
strefą spadkową. W następnej 
kolejce Sokół Serock podej-
mie u siebie Escolę Varsovia 
Warszawa (29 września, godz. 
13.00), Dąb Wieliszew zagra 
na wyjeździe z Unią Warszawa 
(29 września, godz. 16.00), 
a Legionovia II Legionowo 
zmierzy się u siebie z Agape 
Białołęka Warszawa (29 wrze-
śnia, godz. 19.00). 
 
A-klasowa Wisła Jabłonna po 
zwycięstwie 4:2 w wyjazdo-
wym meczu z Koroną War-
szawa awansowała z 9 na 7 
miejsce w tabeli. Z kolei wy-

stępujące w klasie B rezerwy 
serockiego Sokoła i wieliszew-
skiego Dębu nie dość, że spa-
dły o jedną lokatę, to jeszcze 
zanotowały bardzo bolesne 
porażki. Drużyna z Serocka 
przegrała na wyjeździe 3:7 z 
Koroną Jadów, a wieliszewia-
nie, również na wyjeździe, 
ulegli 1:7 liderowi, czyli ze-
społowi Zły Warszawa. 
 

W przyszły weekend Wisła 
Jabłonna zagra u siebie z Bły-
skawicą Warszawa (30 wrze-
śnia, godz. 16.00), Sokół II 
Serock na własnym boisku 
podejmie GKS Dąbrówka (29 
września, godz. 16.30), a Dąb 
II Wieliszew, również u siebie, 
zmierzy się Koroną Jadów (29 
września, godz. 13.00). 

elph

KLASA A, GRUPA WARSZAWA I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Wicher Kobyłka  6 18 6 0 0 25-5

2.  ŁKS Łochów 6 15 5 0 1 27-8

3.   Bednarska Warszawa 6 13 4 1 1 13-8

4.  KS II Łomianki 6 10 3 1 2 17-11

5.  Wkra Pomiechówek 6 10 3 1 2 13-17

6.  MKS Hutnik Warszawa 6 9 2 3 1 11-6

7.  Wisła Jabłonna 6 9 3 0 3 14-19

8.  Huragan II Wołomin 6 9 3 0 3 20-15

9.  WKS Rząśnik 6 7 2 1 3 11-11

10.  Legion Warszawa 6 6 2 0 4 13-17

11. Rządza Załubice 6 6 1 3 2 15-20

12. AP Marcovia II Marki 6 6 2 0 4 11-18

13.  Błyskawica Warszawa 6 2 0 2 4 8-33

14.  SKP Korona Warszawa 6 0 0 0 6 12-22

KLASA B, GRUPA WARSZAWA I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Zły Warszawa 4 12 4 0 0 32-3

2. GKS Dąbrówka 4 10 3 1 0 12-8 

3. Wicher II Kobyłka 4 9 3 0 1 18-6

4. Kamionek Warszawa 3 7 2 1 0 15-4

5.  Korona Jadów 4 7 2 1 1 14-12

6. Mazur II Radzymin 4 6 2 0 2 31-5

7.  Orły Zielonka 4 6 2 0 2 23-7

8. Wisła Zakroczym 4 4 1 1 2 11-16 

9.  Sokół II Serock 4 3 1 0 3 8-18

10.  Dąb II Wieliszew 4 3 1 0 3 11-15

11. Farmacja Tarchomin (Warszawa) 4 0 0 0 4 1-34

12. Pogoń Józefów 3 0 0 0 3 1-49 

LIGA OKRĘGOWA, GRUPA WARSZAWA I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Unia Warszawa 8 20 6 2 0 18-6

2.  Świt II Nowy Dwór Mazowiecki 8 19 6 1 1 28-3

3.  Mazur Radzymin 8 17 5 2 1 20-7

4.  Olimpia Warszawa 8 16 5 1 2 22-10

5.  Escola Varsovia Warszawa 8 14 4 2 2 17-7

6.  AP Marcovia Marki 8 14 4 2 2 14-11

7.  Victoria II Sulejówek 8 13 4 1 3 20-18

8.  Bug Wyszków 8 13 4 1 3 18-16

9.  Sokół Serock 8 12 3 3 2 11-9

10.  Dąb Wieliszew 8 10 3 1 4 15-18

11.  Agape Białołęka (Warszawa) 8 9 2 3 3 13-15

12.  Promnik Łaskarzew 8 9 3 0 5 6-15

13.  Burza Pilawa 8 8 2 2 4 13-17

14.  Legionovia II Legionowo 8 4 1 1 6 4-30

15.  Mazur II Karczew 8 2 0 2 6 4-13

16.  Amur Wilga 8 0 0 0 8 5-33

Sobotnie spotkanie gracze z 
Legionowa rozpoczęli tak jak 
na liderów przystało. Byli groź-
ni w ataku i niezwykle skutecz-
ni w obronie, czym uniemożli-
wili gospodarzom stworzenie 
jakiegokolwiek zagrożenia 
przed bramką strzeżoną przez 
Jakuba Stefaniaka. Mimo wy-
raźnej przewagi podopieczni 
Bartosza Tarchulskiego długo 
jednak nie byli w stanie po-
konać bramkarza Czarnych 
Koszul. Udało się to dopiero w 
43 minucie, po tym jak piłkę 
uderzoną w poprzeczkę cel-
nie dobił młody zawodnik Ja-
cek Lewandowski. Do przerwy 
wynik już się nie zmienił. 

Po zmianie stron Legionovia 
jeszcze silniej zaznaczyła swo-
ją dominację na boisku. Akcje 
podopiecznych Bartosza Tara-
chulskiego były coraz groźniej-
sze i wydawało się, że kolejna 
bramka dla gości jest kwestią 
czasu. Tak też się stało. W 69 
minucie wynik spotkania na 
2:0 podwyższył Eryk Więdło-
cha. Po drugiej bramce Legio-
novia nie zwalniała tempa i 
dążyła do zdobycia kolejnych 
goli. W tym spotkaniu kibice 
ich już jednak nie zobaczyli. 
Mecz zakończył się wynikiem 
2:0, a Czarne Koszule były ko-
lejnym zespołem, który musiał 
uznać wyższość legionowian. 

Po sobotnim zwycięstwie 
Legionovia KZB Legiono-
wo pozostaje liderem 1 
grupy III ligi. Depczący jej 
po piętach Sokół Aleksan-
drów Łódzki ma tyle samo 
punktów, co drużyna Bar-
tosza Tarachulskiego, ale o 
jedno celne trafienie gor-
szy bilans bramkowy. Na-
stępnym ligowym przeciw-
nikiem Legionovii będzie 
Viktoria Sulejówek. Mecz 
odbędzie się w sobotę 29 
września o godzinie 16.00 
na stadionie przy Parkowej 
w Legionowie. 

RafaM

Kolejny rywal bez szans w starciu z Legionovią 
KZB Legionowo. Tym razem podopieczni Bartosza 
Tarachulskiego pokonali utytułowaną Polonię 
Warszawa. Mecz rozgrywany w sobotę (22 września) na 
stadionie przy Konwiktorskiej zakończył się wynikiem 
2:0 dla gości. Strzelcami bramek dla Legionovii byli 
Jacek Lewandowski i Eryk Więdłocha.

0 : 2 (0:1)

Polonia Warszawa – Legionovia Legionowo

Bramki:  Jacek Lewandowski 43', Eryk Więdłocha 69'

Legionovia: Jakub Stefaniak – Kacper Będzieszak, Kacper Górski, Daniel 
Choroś, Sebastian Weremko – Marcin Burkhardt, Patryk Koziara (84' Grzegorz 
Mazurek), Piotr Krawczyk (88' Filip Kowalczyk), Jacek Lewandowski, Eryk 
Więdłocha (76' Kamil Wolski) – Patryk Paczuk (64' Daniel Gołębiewski).

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

1.  Legionovia Legionowo 9 22 7 1 1 20-8

2.  Sokół Aleksandrów Łódzki 9 22 7 1 1 17-6

3.  Lechia Tomaszów Mazowiecki 9 20 6 2 1 13-7

4.  Pelikan Łowicz 9 17 5 2 2 12-8

5.  Olimpia Zambrów 9 13 3 4 2 13-11

6.  Unia Skierniewice 9 12 4 0 5 11-7

7.  Polonia Warszawa 9 12 4 0 5 15-16

8. Sokół Ostróda 8 12 3 3 2 7-10

9. Huragan Morąg 9 12 3 3 3 14-18

10.  Broń Radom 9 11 3 2 4 17-17

11.  Znicz Biała Piska 9 11 3 2 4 13-13

12.  Świt Nowy Dwór Mazowiecki 9 10 3 1 5 13-12

13. Ruch Wysokie Mazowieckie 9 10 3 1 5 14-21

14. Victoria Sulejówek 8 9 2 3 3 11-14 

15.  Ursus Warszawa 9 9 3 0 6 15-19

16. Legia II Warszawa 8 9 2 3 3 10-14

17. ŁKS 1926 Łomża 8 6 2 0 6 10-18

18.  MKS Ełk 9 5 1 2 6 9-15

Wysokie zwycięstwa
i bolesne porażki
Co by nie mówić o ostatniej 
kolejce w niższych klasach 
rozgrywkowych, na pewno 
nie można było w niej 
narzekać na brak goli. 
Szkoda tylko, że drużyny                                            
z powiatu legionowskiego 
bramki częściej traciły, niż je 
zdobywały. A niektóre porażki 
były dla naszych zespołów 
wyjątkowo bolesne.
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Rozgrzewka lepsza niż inauguracja
Na dwa tygodnie przed startem ligi KPR Legionowo 
wziął udział w dwudniowym turnieju o Puchar 
Burmistrza Radzymina. Odbył się on w drugi weekend 
września (8-9 września) i wystartowało w nim 
pięć zespołów. Dla podopiecznych trenera Marcina 
Smolarczyka turniej był znacznie bardziej udany niż 
ligowa inauguracja.

W szranki u Puchar Burmi-
strza Radzymina, poza dru-
żyną z Legionowa, stanęły 
jeszcze: Anilana Łódź, go-
spodarz, czyli SPR ROKiS Ra-
dzymin, AZS AWF Warszawa 
i SKC Jurand Ciechanów. 
Szczypiorniści z Legionowa 
zajęli w Radzyminie drugie 
miejsce, ustępując tylko Ani-
lanie Łódź. Ich bezpośrednie 
starcie zakończyło się wyni-
kiem 22:15 dla łodzian.
 
Pozostałe spotkania pod-
opiecznych Macieja Smo-
larczyka miały następują-
ce rozstrzygnięcia. Pierw-
szego dnia turnieju KPR 
Legionowo pokonał SKC 
Juranda Ciechanów 24:16 
(13:6) oraz przegrał 15:22 

(6:10) z późniejszym 
triumfatorem Anilaną Łódź. 
Drugiego natomiast grał z 
SPR ROKiS Radzymin oraz 
z AZS AWF Warszawa i w 
obu meczach wygrał: SPR 
ROKiS Radzymin – KPR 
Legionowo 14:23 (8:10) i 
AZS AWF Warszawa – KPR 
Legionowo 20:22 (10:11). 
 
Ostateczna klasyfikacja 
turnieju o Puchar Burmi-
strza Radzymina wygląda-
ła następująco: 1. Anilana 
Łódź, 2. KPR Legionowo, 3. 
AZS AWF Warszawa, 4. SPR 
ROKiS Radzymin, 5. SKC 
Jurand Ciechanów. 

Zig.

Niezręczna
porażka

Tak to już w ligowym sporcie bywa, że spadkowicz                                   
z najwyższej klasy rozgrywkowej nie zawsze rozdaje 
karty poziom niżej. A przynajmniej nie od razu. Mimo 
że o degradacji szczypiornistów KPR Legionowo do                                                  
I ligi zadecydowały względy pozasportowe, na początku 
rozgrywek grupy C zaliczyli w Płocku zaskakującą porażkę.

W poprzednich sezonach 
opuszczanie Płocka na tar-
czy żadnego fana piłki ręcz-
nej nie dziwiło – w końcu 
rozgrywa tam mecze 
jedna z najlepszych dru-
żyn nie tylko w kraju, ale i 
w Europie. Tym razem legio-
nowscy zawodnicy pojechali 
jednak zmierzyć się z rezer-
wami potentata, Orlenem 
Wisłą II Płock. I uchodzili 
w tym starciu za faworyta, 
zwłaszcza po udanym tur-
nieju w Radzyminie. Inna 
sprawa, że rozstanie z takimi 
graczami jak Kacper Adam-
ski, Mateusz Rutkowski czy 
Mikołaj Krekora zmusiło tre-
nera Marcina Smolarczyka 
do przebudowy osłabionego 
nieco składu, przez co w no-
wym sezonie będzie on po-
trzebował czasu na dotarcie. 
Ile, to się dopiero okaże.  

W Płocku znalazło to nie-
stety swoje potwierdze-
nie. Mimo zdobycia przez 
zawodników KPR dwóch 
pierwszych goli i stosun-

kowo wyrównanej gry, obie 
części spotkania „nafciarze” 
minimalnie wygrali. Kiedy 
po pierwszych trzydziestu 
minutach schodzili do szatni, 
prowadząc 15:13, końcowe 
rozstrzygnięcie było jeszcze 
sprawą otwartą. Mający te-
go świadomość goście wy-
szli na drugą połowę mocno 
zmotywowani, szybko odro-
bili straty, a nawet kilka razy 
obejmowali jednobramkowe 
prowadzenie. Finisz należał 
jednak do prowadzonych 
przez Krzysztofa Kisiela go-
spodarzy. I to rezerwy Orle-
nu Wisły Płock po końcowym 
gwizdku sędziego cieszyły 
się ze zwycięstwa 27:24.  

Pierwszy mecz w Arenie Le-
gionowo szczypiorniści KPR 
rozegrają już w najbliższą 
niedzielę (30 września) o 
godz. 16.00. Zmierzą się 
tam z KSZO 1929 Ostro-
wiec Świętokrzyski. Uwaga 
kibice, wstęp wolny! 

Aldo

Dali zającowi
po... biegać

W sobotę (22 września) w Nieporęcie już po raz piąty 
odbył się charytatywny Bieg Zająca. Organizatorem 
tego wydarzenia była Fundacja Active Life, a jego 
uczestnicy biegli po to, aby wesprzeć osoby chorujące 
na stwardnienie rozsiane (SM) oraz mające inne 
niepełnosprawności.

Bieg Zająca jak zawsze zor-
ganizowano w lesie w pobli-
żu Nieporętu. Bieg główny 
odbywał się na dystansie 
10 kilometrów. Oprócz 
tego można było jeszcze 
startować na dystansie 5, 
2 i 1 km oraz 200 metrów. 
Trasa dwukilometrowa by-

ła przeznaczona dla osób 
niepełnosprawnych, które 
biegły razem z tytułowym 
„zającem”, czyli sprawnym 

wolontariuszem, na kilo-
metr biegła młodzież, a na 
200 metrów dzieci. – Stwo-
rzyliśmy formułę, która 
angażuje zdrowych biega-
czy w start osób chorych. 
Polega na tym, że każdy 
zarejestrowany uczestnik 
biegu głównego oraz bie-

gu na 5 km, kupując swój 
pakiet startowy, umożliwia 
osobie niepełnosprawnej 
bezpłatne wystartowanie 

w odrębnym biegu z asy-
stentem „zającem". Tym 
samym każda osoba chora 
i niepełnosprawna (również 
na wózku inwalidzkim) mo-
że zgłosić się do biegu, zare-
jestrować na stronie www.
zmierzymyczas.pl i całko-
wicie bezpłatnie wystarto-
wać na dystansie do 2 km 
z pomocą dedykowanego 
wolontariusza, który pod-
czas całej trasy biegu za-
opiekuje się zawodnikiem. 
W ten sposób dajemy też 
możliwość wszystkim nie-
pełnosprawnym biegaczom 

w pełni korzystać z przywi-
lejów przeznaczonych dla 
osób zdrowych, biorących 
udział w biegu głównym na 

dystansie 10 km oraz 5 km 
– informują przedstawiciele 
Fundacji Active Life. Wśród 
„zająców” był między in-
nymi legionowski starosta, 
wójt gminy Nieporęt oraz 
naczelnik wydziału zdrowia 
z legionowskiego ratusza.  
 
Na 10-kilometrowej trasie 
najlepszy okazał się Igor 
Głapiński z Tarczyńskiego 
Klubu Biegowego, który 
na metę przybiegł po 40 
minutach i 13 sekundach. 
Drugi był Krystian Jurczy-
szyn z Tomaszowa Lubel-
skiego z czasem 40:56, a 
trzeci bieg ukończył Maciej 
Strupiechowski z Warszawy, 
czas – 40:57. Najlepszy z 
reprezentantów powiatu 
legionowskiego uplasował 
się tuż za podium. Paweł 
Witkowski z Wieliszew He-
ron Team z czasem 41:26 
zakończył bieg na czwar-
tej pozycji. Wśród kobiet 
pierwsze miejsce zajęła 
Agata Pietraś z KB PLL LOT 
z Pruszkowa (czas – 47:46), 
drugie Sylwia Ewa Retma-
niak (Drużyna TVN) ze 
Skubianki (czas – 49:22), a 
trzecie Renata Kwiatkowska 
z Ożarowa Mazowieckiego 
(czas – 50:27). 
 
Dystans pięciu kilometrów 
najszybciej pokonał Adam 
Świrgoń (TrenerBiegania.pl) 
z Warszawy z czasem 17:00, 
za nim na metę wbiegł Ja-
rosław Kulik z Legionowa 
z czasem 19:44, a trzeci z 
czasem 20:07 był Marcin Za-
lewski (INOBE) z Warszawy. 
Wśród kobiet triumfatorką 
pięciokilometrowego biegu 
była Dorota Targońska (Wy-
biegaj Siebie) z Legionowa, 
która ukończyła go z czasem 
23:56. Drugie miejsce zajęła 
Aneta Szuba (SUB) z Sielc 
z czasem 25:33, a trzecie 
Agata Krasuska z Warszawy 
z czasem 27:04.   

Elph
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Można iść do biblioteki 
po książki, można też 
wypożyczyć z niej... 
przygodę. Przez dwa 
tygodnie wakacji 
tak właśnie było w 
Legionowie, gdzie 
Poczytalnia zapewniła 
uczniom istną paradę 
letnich atrakcji. Do tego, 
co ważne, na większą skalę 
niż dotychczas.

CZWARTEK  27 września 2018ZAPOWIEDZI/RELACJE MIEJSCOWA na weekend, gazeta@miejscowa.pl

 

Wydarzenia
kalendarz

LEGIONOWO Poczytalnia, 28.09, godz. 18.00
Etno-Moda Huculszczyzny XX – XXI wiek, czyli prezenta-
cja ludowych tradycji i pokaz mody w wykonaniu ukraiń-
skich modelek. Wydarzenie jest prezentowane w ramach 
środków pozyskanych przez zwycięzców konkursu zor-
ganizowanego przez inicjatywę Wspólnoty Karpackiej: 
„Ustanowienie transgranicznego partnerstwa z powiatem 
legionowskim (Rzeczpospolita Polska) jako możliwość po-
pularyzacji dziedzictwa kulturowo-historycznego Huculsz-
czyzny poza granicami regionu etnicznego”. 

JABŁONNA spotkanie przed wejściem do parku PAN,
29.09, godz. 11.00 – 14.00
Wycieczka przyrodnicza „Z kompasem wśród drzew”, zor-
ganizowana w ramach projektu „Odkryj z nami Wisłę”. 
Osoby zainteresowane udziałem są proszone o wcześniej-
sze zgłoszenie uczestnictwa, mailowo: rewitalizacja@ja-
blonna.pl lub telefonicznie: 22 767 73 31. Liczba miejsc 
ograniczona. 

CHOTOMÓW ul. Partyzantów 124 A, 29.09, godz. 11.00 – 15.00
Zarząd Stowarzyszenia Sympatyków Pszczelarstwa „Nasze 
pszczoły” zaprasza na imprezę plenerową „Tradycja w mio-
dzie zaklęta”. W programie promocja produktów pszcze-
lich w ramach Sieci Dziedzictwa Kulinarnego, konkursy dla 
dzieci i dorosłych oraz występy sceniczne.   

NIEPORĘT rondo w Białobrzegach/Beniaminów,
29.09, godz. 12.00
Otwarcie trasy rowerowej „100-lecia Niepodległości”. W 
programie wspólny przejazd rowerami z ronda w Biało-
brzegach do Beniaminowa i ognisko w filii GOK w Beniami-
niowie. Dla każdego uczestnika przejazdu – niespodzianka.   

LEGIONOWO Poczytalnia, 29.09, godz. 12.00 – 13.30
Matematyka akademicka, czyli bezpłatne otwarte wykłady 
dla każdego. Temat najbliższego wykładu to macierze. 

LEGIONOWO Poczytalnia, 29.09, godz. 14.00
Przedstawienie Teatru Królewskiego z Wilanowa pt. „Histo-
rya miłości Jana i Marysieńki kuchnią przeplatana”, czyli 
opowieść oparta na unikatowych listach miłosnych Jana 
III Sobieskiego do Marii Kazimiery. Spektakl nawiązuje do 
dawnej tradycji teatru dworskiego, która w sposób szcze-
gólny zapisała się w historii sztuki, zwłaszcza w XVII wieku. 
„Teatr w teatrze” – ta niezwykła formuła teatralna możli-
wa jest dzięki zastosowaniu techniki marionetek i scenki 
marionetkowej będącej miniaturą pałacu w Wilanowie w 
czasach Sobieskiego. Scenariusz i reżyseria: Alina Więc-
kiewicz, scenografia: Ani Polarusz, kostiumy: Zofia Wier-
chowicz, scenka marionetkowa: Janusz Korzeniowski, kon-
sultacja: Anna Ruszkowska, występują: Grzegorz Gierak, 
Alina Więckiewicz, Ani Polarusz. 

LEGIONOWO teren MOK przy ul. Norwida,
29.09, godz. 15.00 – 20.00
Piknik Sąsiedzki – zaprasza radny Adam Aksamit. W pro-
gramie: muzyka na żywo, grill, gorąca czekolada, animacje 
i konkursy, dmuchaniec oraz wspólne śpiewanie z Janem 
Świerczewskim. 

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 29.09, godz. 18.00
„Piwnica pod baranami”, czyli legendarni artyści z Krakowa 
po raz pierwszy w Legionowie! Bilety w cenie 60 zł do na-
bycia w siedzibie MOK przy ul. Norwida 10.

JABŁONNA Galeria Sztuki na Prostej, 29.09, godz. 18.00
Wernisaż wystawy prac Poli Wójcik.
 
LEGIONOWO Poczytalnia, 29.09, godz. 18.00
Spotkanie autorskie z radiowcem, podróżnikiem i fotogra-
fem Marcinem Kydryńskim, dotyczące jego najnowszej 
książki „Biel. Notatki z Afryki”. Podczas spotkania zostaną 
pokazane dwie około 10-minutowe projekcje zdjęć zwią-
zanych zarówno z najnowszą, jak i wcześniejszą książką 
„Lizbona, muzyka moich ulic”. Będzie można również po-
rozmawiać z autorem oraz nabyć jego publikacje z auto-
grafem. Wstęp wolny. 

SEROCK miejski rynek, 30.09, godz. 9.00 – 14.00
Kiermasz rzeczy używanych. Stanowisko handlowe gratis

Wakacje z wypożyczalni

Chcąc pójść do przodu, posta-
wiono na programową rewolu-
cję. – W tym roku Miejska Bi-
blioteka Publiczna postanowiła 
zmienić formułę akcji „Lato w 
mieście”. Nazwaliśmy ją „Lato 
z biblioteką” i wydłużyliśmy 
czas przebywania dzieci pod 
naszą opieką. Prowadząc od 
kilku lat te akcje, zauważy-
liśmy, że dwie godziny zajęć 
to dla dzieci podczas wakacji 
zbyt mało. Zawsze mieliśmy 
ten problem, że o ile zapisy-

wało się na nie sporo osób, to 
w trakcie akcji ich ubywało. I 
to nie dlatego, że same zajęcia 
były mało ciekawe, natomiast 
rodzice oczekiwali chyba cze-
goś innego – mówi Tomasz Ta-
larski, dyr. Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Legionowie.

Zdaniem organizatorów, głów-
nie dłuższej, bardziej komplek-
sowej opieki pod skrzydłami Po-
czytalni. I tak właśnie się stało, a 
biblioteczne zajęcia przekształ-
cono w półkolonie z prawdzi-
wego zdarzenia. Wzbogacone 
o warsztaty, wycieczki oraz 
mnóstwo innych interesujących 
wabików. – Dzieci przebywały u 
nas sześć godzin. Zaczynaliśmy 
zajęcia o 10.00, a kończyliśmy 
o 16.00. Oczywiście teoretycz-
nie, bo we wtorki i czwartki dzieci 
jeździły na wycieczki, w związku 
z tym zdarzało im się wracać nie-

co później – przyznaje Talarski. – 
Przez pierwszy tydzień wszystko 
kręciło się wokół robaków. Były 
zajęcia plastyczne, zajęcia z 
robakami-robotami, tworzenie 
labiryntów z Lego, więc dziecia-
ki miały tu na miejscu mnóstwo 
zabawy. Oprócz tego zapropo-

nowaliśmy im na koniec wspólne 
muzykowanie z Beatą Osytek i 
Tomaszem Szafrańskim – doda-
je Karolina Sidowska-Ptasiewicz 
z MBP w Legionowie. W jego 
trakcie uczestnicy robili m.in. 
grzechotki oraz inne proste in-
strumenty. Z bliska przyjrzeli się 
również gitarze i perkusji. 

Ciekawe uzupełnienie zajęć w 
Poczytalni stanowiły tematycz-
ne wypady poza Legionowo. 
– Pierwsza wycieczka była do 
Zielonego Labiryntu, do kukury-
dzy. Było wprawdzie gorąco, ale 
bardzo fajnie. Dzieciaki szukały 
skarbów, była rywalizacja i to im 
się bardzo podobało. Mieliśmy 
też całodzienne wycieczki na ba-
sen do Warszawianki i do parku 
linowego w Windsorze. Ostatnia 
była do Doliny Bobrów, w której 
nie było bobrów, ale za to można 
było zrobić masło, ser oraz kaczki 
i łabędzie ze słomy – śmieje się 
pani Karolina. Pod opieką wy-
kwalifikowanych pedagogów i 
animatorek z biblioteki dziecia-
ki nie miały czasu na nudę. Nic 
dziwnego, że także kolejną turę 
półkolonii „kupiły” one w ciemno. 
– Drugi tydzień akcji upłynął pod 
znakiem teatru. Dzieci przygoto-
wywały scenariusz słuchowiska 
radiowego, następnie w nim 

wystąpiły i co ciekawe, razem 
z nami je nagrały. Oprócz tego, 
dzięki uprzejmości chłopaków z 
Fundacji Know How, prowadzą-
cych u nas zajęcia techniczne, 
udało nam się zorganizować fan-
tastyczny pokaz klocków Lego 
Technics. Dzieciaki robiły własne 
roboty, później się nimi ścigały, 
tak więc była fajna zabawa – za-
pewnia szef MBP. Tym fajniejsza, 
że zwieńczona wizytą w Teatrze 
Ochota. Tam młodzi legionowia-
nie poznali go od kuchni, zaliczyli 
też specjalne warsztaty. Ma się 
rozumieć, teatralne. 

Przez dwa tygodnie w biblio-
tecznych półkoloniach wzięło 
udział ponad pół setki dzieci w 
wieku od 7 do 12 lat. Większość 
z nadzieją, że nie po raz ostat-
ni. – Zajęcia cieszyły się wielkim 
powodzeniem. Zapisy ruszyły 
w lipcu i szybko zapełniliśmy 
listę uczestników. Później do-
pisywaliśmy ich jeszcze na listę 
rezerwową. Dzieci świetnie się 
dogadywały, były grzeczne i za-
dowolone. Zadowoleni z naszej 
oferty byli też rodzice. Myślę, że 
ta formuła jest lepsza niż dwu-
godzinne zajęcia na miejscu. 
Nasi młodzi uczestnicy potrze-
bują wyjść na świeże powietrze 
i trochę poszaleć – uważa Karo-
lina Sidowska-Ptasiewicz.   

Ze względu na szeroki zakres 
wakacyjnej oferty półkolonie 
były częściowo odpłatne. Resz-
tę kosztów pokryła legionowska 
biblioteka. Dając książkowy 
wręcz przykład, jak naukę i 
kulturę można połączyć z wy-
poczynkiem. 

Waldek Siwczyński

„Etno-Moda Huculszczyzny XX – 
XXI wiek”, bo tak się to wydarze-
nie nazywa, jest prezentowane 
w ramach środków pozyskanych 
przez zwycięzców konkursu zor-
ganizowanego przez inicjatywę 
Wspólnoty Karpackiej: „Ustano-
wienie transgranicznego partner-
stwa z powiatem legionowskim 
(Rzeczpospolita Polska) jako 
możliwość popularyzacji dzie-
dzictwa kulturowo-historycznego 
Huculszczyzny poza granicami 
regionu etnicznego”. – Powiat le-
gionowski, gmina Legionowo i dwa 
miasta ukraińskie: Kosów i Wyżnica 
podpisały umowę współpracy przy 
tym projekcie. W trakcie pokazu 
Etno-Mody będziemy prezento-
wali tradycyjne stroje huculskie z 
początku XX wieku. Zostały one 
zrekonstruowane przez tamtejsze 

muzea oraz instytuty sztuki, szkoły 
i wraz z wystawą zdjęć są prezen-
towane na całej Ukrainie. W Polsce 
pojawią się po raz pierwszy – mó-
wi Mirosław Pachulski, koordynator 
projektu ze strony polskiej. 

Piątkowa impreza wpisuje się w 
organizowany już wcześniej w 
Poczytalni cykl spotkań z różnymi 
kulturami, głównie europejskimi. 
– Po spotkaniu z kulturą hiszpań-
ską czy grecką chcemy teraz pań-
stwu pokazać kulturę huculsz-
czyzny na Ukrainie. Wszystkich 
serdecznie na to wydarzenie 
zapraszam, w piątek 28 wrze-
śnia na godzinę18.00 do Poczy-
talni – zachęca Tomasz Talarski, 
dyrektor Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Legionowie. – Osoby, 
które miały już okazję obejrzeć 

ten pokaz mody oraz wystawę 
fotografii, twierdzą, że tak auten-
tycznego wydarzenia prezentu-
jącego tamtejszą kulturę jeszcze 
nie widziały. Dlatego trzeba tu w 
piątek koniecznie przyjść – doda-
je Mirosław Pachulski. 
 
Sam pokaz Etno-Mo-
dy to, jak się okazuje, 
nie wszystko. Przed 
imprezą – jednak już 
bez udziału publicz-
ności – zaplanowano 
obrady „okrągłego 
stołu” ludzi kultury. – 
W ich trakcie polscy i 
ukraińscy partnerzy 
poszukają płaszczyzn 
współpracy oraz pre-
zentacji własnych 
tradycji i strojów 
ludowych, zarówno 
na Ukrainie, jak i w 
Polsce. Ważnym ele-
mentem tego pro-
jektu jest bowiem to, 
żeby tak polska, jak 
i ukraińska młodzież 

uczyła się tradycji swoich ojców 
oraz dziadów oraz żeby korzy-
stała z ich dorobku i znała swoją 
przeszłość – powiedział Mirosław 
Pachulski. Jeszcze raz więc ser-
decznie zapraszamy!    
                           

Elph

Na-strój się na Ukrainę
Już w ten piątek (28 września) o godzinie 18.00                                        
w legionowskiej Poczytalni odbędzie się kolejne spotkanie            
z europejską kulturą. Tym razem będzie można tam obejrzeć 
stroje z Huculszczyzny, prezentowane przez ukraińskie 
modelki. Poza pokazem mody, w trakcie spotkania zostanie 
też zaprezentowana tradycja ludowa z tej części Ukrainy.


