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– W ubiegłą sobotę po 17.00 do 
dyżurnego komendy w Nowym 
Dworze Mazowieckim dotarła in-
formacja, że na obszarze działania 
komisariatu w Jabłonnie, na stacji 
benzynowej w Wólce Górskiej, je-
den z klientów zatankował do oso-
bowego volkswagena olej napędo-
wy i nie płacąc, odjechał. Pokrzyw-
dzeni zgłaszali, że samochodem 
podróżowało dwóch mężczyzn, a 
straty wynosiły 294 zł. Informację 
o „oszczędnych” klientach stacji 

rozesłano w policyjnym eterze do 
wszystkich załóg patrolowych w 
pobliżu Legionowa oraz w powiecie 
nowodworskim. Kwadrans po 17.00 
samochód, który wyglądem przy-
pominał poszukiwany pojazd, za-
uważyli na jednej z dróg policjanci z 
komendy w Nowym Dworze. Funk-
cjonariusze zatrzymali volkswagena 
i bardzo szybko ustalili, że podró-
żujący samochodem, kontrolowa-
ni przez nich 40-letni Marek J. oraz 
44-letni Marcin B., mają bezpośred-

ni związek z wydarzeniami na stacji 
– relacjonuje rzecznik legionowskiej 
policji kom. Jarosław Florczak. 

Mundurowi ustalili także, że na 
volkswagenie przyczepione były 
tablice rejestracyjne, które należa-
ły do skody, zaś oryginalne tablice 
policjanci znaleźli w bagażniku auta. 

Ponadto  okazało się, że kierowca 
nie miał uprawnień do kierowania 
pojazdami, a jego pasażer był po-
szukiwany do odbycia kary jednego 
roku więzienia, którą wymierzył mu 
jeden z warszawskich sądów.

Nowodworscy policjanci zatrzy-
mali obu mężczyzn. Marek J. i 

Marcin B. trafili do aresztu. Jak 
podkreśla kom. Florczak, do 
pracy przystąpili także śledczy z 
komisariatu w Jabłonnie i ustalili 
wszystkie okoliczności przestęp-
stwa, ponieważ to na ich terenie 
doszło do zdarzenia. – Pokrzyw-
dzeni złożyli zawiadomienie o 
przestępstwie i oszacowali stra-
ty na 294 zł. Policjanci ustalili 
także, że tablice rejestracyjne, 
które były przytwierdzone do 
volkswagena, zostały zgłoszone 
jako skradzione kilka godzin po 
wydarzeniach na stacji benzyno-
wej. Zawiadomienie w tej sprawie 
w komendzie na warszawskiej 
Pradze-Południe złożył właściciel 
skody, który zorientował się, że 
na jego zaparkowanym samo-
chodzie brakuje tablic – dodaje 
rzecznik KPP w Legionowie.

Jabłonowscy policjanci zebrali 
materiał dowodowy, który po-
zwolił na przedstawienie obu za-
trzymanym zarzutu popełnienia 
oszustwa, działając wspólnie i w 
porozumieniu. Mężczyźni usły-
szeli już zarzuty. Marek J. przy-
znał się do przestępstwa i do-
browolnie poddał karze sześciu 
miesięcy pozbawienia wolności. 
Drugi z zatrzymanych, 44-letni 
Marcin B., również przyznał się 
do stawianych mu zarzutów, ale 
chce odpowiedzieć na rozpra-
wie przed sądem. Póki co trafił 
do jednego z warszawskich 
aresztów, gdzie odbędzie ka-
rę roku pozbawienia wolności 
wymierzoną mu przez sąd za 
wcześniejsze przewinienia.

oprac. KG

Mediacja to próba doprowa-
dzenia do ugodowego, satys-
fakcjonującego obie strony 
rozwiązania konfliktu w dro-
dze dobrowolnych negocjacji 
prowadzonych przy udziale 
trzeciej osoby. Neutralnej 
wobec stron i ich konfliktu, 
czyli mediatora, który wspie-
ra przebieg negocjacji, łagodzi 
powstające napięcia i poma-

ga – nie narzucając jedna k 
ż a d n e g o  r o z w i ą z a n i a 
– w wypracowaniu kompromi-
su. W ramach tej inicjatywy 
w Komendzie Powiatowej Policji 
w Legionowie oraz podległych 
jej komisariatach Policji od 15 
do 19 października br. w godz. 
13.00 - 16.00 będą dyżurowali 
policjanci przygotowani do roz-
mów na temat pozasądowych 
możliwości rozwiązywania spo-
rów lub konfliktów.

info: KPP Legionowo

Tydzień
na sygnale

Wyprzedzał i stuknął
Do zderzenia motocykla z 
samochodem osobowym 
doszło w niedzielne popołu-
dnie (7 października) na uli-
cy Zegrzyńskiej w Legiono-
wie. 50-letni motocyklista 
został ukarany mandatem.

Około godziny 14.40 służ-
by zostały poinformowane 
o kolizji, do której doszło na 
ul. Zegrzyńskiej w Legio-
nowie, na wysokości Cen-
trum Szkolenia Policji. Jak 
ustalili policjanci, kierujący 

motocyklem marki Honda 
50-letni mężczyzna nie 
zachował ostrożności przy 
wyprzedzaniu i uderzył w 
jadącego zgodnie z prze-
pisami volkswagena, któ-
rym podróżował 21-latek. 
Na szczęście nikomu nic się 
nie stało. Uczestnicy tego 
zdarzenia byli trzeźwi. Mo-
tocyklista będący sprawcą 
wypadku został ukarany 
mandatem.

KG

Zachorował na agresję
Przyjechali udzielić mu pomocy, a on wyzywał ich i szarpał. 
W organizmie agresora krążyło blisko 2,5 promila alkoholu. 
34-letni Sebastian R. odpowie za znieważenie i naruszenie 
nietykalności ratowników medycznych. Mężczyźnie grozi 
do 3 lat więzienia.

W zeszłą niedzielę około go-
dziny 18.00 pracownicy legio-
nowskiego pogotowia ratun-
kowego otrzymali zgłoszenie 
dotyczące udzielenia pomocy 
w jednym z domów jedno-
rodzinnych w Legionowie. 
– Po przyjeździe na miejsce 

zdarzeni do ratowników 
z karetki zgłosił się mężczy-
zna, który twierdził, że boli go 
głowa. Ratownicy przystąpili 
do czynności, do których obli-
gują ich przepisy prawa. Z ich 
rozpoznania nie wynikało, by 
życie pacjenta było zagrożo-

ne i zaproponowali mężczyź-
nie leki. Pacjent żądał jednak 
przewiezienia go do szpitala 
i zachowywał się bardzo ner-
wowo, a ratownicy wyczuwali 
od niego silną woń alkoholu. 
W pewnym momencie ratow-
nicy poprosili o pomoc policję, 
ponieważ pacjent wyzywał ich 
wulgarnymi słowami. Zaczął 
też szarpać za ubranie jedne-
go z nich. Uspokoił się dopie-
ro, gdy po kilku chwilach po-
jawił się na miejscu zdarzenia 
umundurowany patrol z komi-
sariatu w Jabłonnie – relacjo-
nuje rzecznik legionowskiej 
policji kom. Jarosław Florczak.

Funkcjonariusze sprawdzili 
stan trzeźwości mężczyzny. 
Badanie alkomatem wykazało, 
że był on pijany – miał prawie 
2,5 promila alkoholu. Policjanci 
zatrzymali 34-letniego Seba-
stiana R, a pokrzywdzeni 
złożyli zawiadomienie 
o przestępstwie. Teraz agre-
sor odpowie za swoje czyny, 
po wytrzeźwieniu mężczy-
zna usłyszał bowiem zarzu-
ty. Do winy się jednak nie 
przyznał. Grozi mu do 3 lat 
pozbawienia wolności.

KG

Mundurowe mediacje
Choć będąc w centrum konfliktu czasem wydaje się,                                     
że spór jest nie do rozwiązania, są metody, które mogą 
pomóc doprowadzić do porozumienia. Często niezbędne 
jest do tego trzeźwe oko osoby trzeciej. Od poniedziałku 
(15 października) rusza Tydzień Mediacji. W ramach tej 
inicjatywy w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie 
oraz komisariatach w Jabłonnie, Nieporęcie, Serocku i 
Wieliszewie od 15 do 19 października będą dyżurowali 
policjanci gotowi służyć zainteresowanym radą, jak poza 
sądem można rozwiązać spór lub konflikt.

Lista dyżurów
• Komenda Powiatowa Policji w Legionowie (dyżurują dzielnicowi)
15-19.10.2018 r. w godz. 13.00-16.00
• Komisariat Policji w Jabłonnie (dyżurują, dzielnicowi, policjanci pionu kryminalnego)
15-19.10.2018 r. w godz. 13.00-16.00
• Komisariat Policji w Nieporęcie (dyżur pełnią policjanci pionu kryminalnego i dzielnicowi)
15-19.10.2018 r. w godz. 13.00-16.00
• Komisariat Policji w Serocku (dyżur pełnią policjanci pionu kryminalnego i dzielnicowi)
15-19.10.2018 r. w godz. 13.00-16.00
• Komisariat Policji w Wieliszewie (dyżur pełnią policjanci pionu kryminalnego i dzielnicowi)
15-19.10.2018 r. w godz. 13.00-16.00

Centrum
w dymie
W minioną niedzielę w okolicach Centrum 
Komunikacyjnego w Legionowie wybuchł pożar.              
Ogień zajął wiatę znajdującą się na terenie piekarni 
Społem przy ul. Kościuszki.

W niedzielę około południa 
w centrum Legionowa poja-
wiły się kłęby dymu. Przy-
czyną tego był pożar, który 
wybuchł na terenie piekarni 
przy ul. Kościuszki. Ogień 
zajął wiatę na tyłach zakła-
du. Jak się okazało, sprawa 
była jeszcze bardziej po-
ważna, niż mogło się wyda-
wać, gdyż w budynku znaj-
dował się wózek widłowy 
zasilany gazem. W każdej 

chwili zakładowi groził więc 
potężny wybuch. Szczęśli-
wie dla jego pracowników 
i mieszkańców okolicznych 
posesji, do takiego zdarze-
nia nie doszło. Na miejscu 
niedzielnego pożaru praco-
wało pięć zastępów straży 
pożarnej. Żywioł udało się 
w końcu opanować, jednak 
wiata spłonęła doszczętnie.

KG

Zaledwie 10 minut wystarczyło policjantom, aby zatrzymać dwóch 
złodziei. 40-letni Marek J. oraz jego pasażer, którzy zatankowali 
paliwo na stacji benzynowej w Wólce Górskiej i uciekli bez 
uregulowania należności, odpowiedzą teraz za oszustwo. Ponadto, 
jak się okazało, zatrzymani mieli na sumieniu nieco więcej...
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O tym, że licytacje komornicze nie 
są obce radnemu Andrzejowi Kali-
nowskiemu, wiemy nie od dziś. 
Z opublikowanego w 2017 roku jego 
oświadczenia majątkowego wynika, 
że co najmniej dwie z licznych posia-
danych przez siebie nieruchomości 
zakupił on na licytacjach komorni-
czych. Były to działka o powierzchni 
1465 m² o niezwykle atrakcyjnej 
wartości 62 tys. 658 zł oraz lokal 
mieszkalny o powierzchni 52,5 m² 
w równie niskiej cenie, bo za zaled-
wie 183 750 zł. Obie nieruchomości 
radny Kalinowski zakupił na licyta-
cjach komorniczych. Co ciekawe, 
ten sam radny kupił też działkę bu-
dowlaną w rokowaniach, co oznacza 
zakup nie tylko po atrakcyjnej cenie, 
ale też rozłożony na bardzo korzyst-
ne raty. Radny wie zatem, jak ma-
łym kosztem ubić dobry interes.

Były i nie ma
 
Zaglądając do oświadczenia w 2018 
roku, próżno jednak szukać dwóch 
nieruchomości o wartości blisko 

250 tys. zł. W rubryce „inne docho-
dy” wykazany dochód ze sprzedaży 
nieruchomości wynosi zaledwie 42 
795,83 zł. Gdzie wyparowało ponad 
200 tys. zł? Czy radny ukrywa swój 
majątek? A może celowo nie wy-
kazuje dochodów z ich sprzedaży?

W oświadczeniu z kwietnia 2017 
roku w skład majątku Kalinow-
skiego wchodziły m.in. mieszka-
nie o powierzchni 52,5 m² oraz 
działka o powierzchni 1465 m². 
Łączna wartość nieruchomości 
to 246.408,32 zł. Gdzie się one 
podziały w 2018 roku?

Pozbył się lokatora

Już jako radny miejski w 2017 ro-
ku Andrzej Kalinowski eksmitował 
z zakupionego lokalu mieszkańca 
zameldowanego tam na pobyt sta-
ły. Jak udało nam się ustalić, lokal 
zakupił na licytacji komorniczej 
w grudniu 2015 roku. Wymienił 
w nim zamki i oświadczył, że nie 
ma kontaktu z zameldowanym 
w nieruchomości człowiekiem. 
Lokator został wymeldowany 
decyzją administracyjną. 

Czy tak właśnie ma wyglądać 
uczciwe Legionowo w wykonaniu 
pisowskiego kandydata na prezy-
denta Legionowa? Znikający ma-
jątek i eksmitowani mieszkańcy?

IgZ

Spotkanie w gronie wieloletnich 
członków Porozumienia Samo-
rządowego przebiegało w luźny 
i humorystyczny sposób. Pro-
wadzący Tomasz Talarski roz-
począł od wirtualnego spaceru 
po Legionowie, podczas które-
go żartował m.in., że prezydent 
kazał mu wchodzić na latarnie, 
żeby lepiej spojrzeć na miasto. 
Poczucie humoru nikogo nie 
opuszczało. Nawet szorstkie 
i lekko rubaszne żarty wywo-
ływały śmiech. Dwa tygodnie 
później Stanisław Tyszka, po-

lityk Kukiz '15 na szczeblu kra-
jowym, zmanipulował przekaz, 
zostawiając najbardziej kontro-
wersyjne fragmenty. Zlepione 
w jedną, krótką całość ujrzały 
one światło dzienne za sprawą 
jednej z mieszkanek miasta, 
która z dumą opowiadała o tym 
na Facebooku. Tak zaczęła się 
lawina pomyj, które wylano 
na Smogorzewskiego. 

Cała Polska wyraża oburzenie. 
„Seksista” to jedno z łagod-
niejszych sformułowań, jakie 

kierowane są w stronę Roma-
na Smogorzewskiego. Polska 
wre, choć nikt zadał sobie tru-
du, żeby zgłębić temat. Opinia 
publiczna nie wie, że mówiąc 
„był brzydki, jak się urodził 
i jaki wyrósł dorodny” Smogo-
rzewski mówił o swoim młod-
szym bracie. Co więcej, nawet 
szanowany tygodnik opinii 
napisał, że Smogorzewski w 
tak pogardliwy sposób wyraził 
się o... synu. Nikt nie sprawdził, 
że słynna „pani od seksu” to na-
uczycielka wychowania seksu-

alnego, właśnie tak nazywana 
przez swoich uczniów. Po co 
pytać, skoro można przykryć 
Legionowem inne afery, takie 
jak np. „taśmy Morawieckiego”. 

Niefortunne zachowanie Smo-
gorzewskiego stało się pretek-
stem do wojny na szczycie. PiS 
wrzeszczy, że PO to seksiści, 
żądając dymisji rzecznika partii, 
który wspierał Romana Smogo-
rzewskiego podczas konwencji. 
Wielu politologów jednoznacz-
nie stwierdza, że PiS mści się 
na mieszkańcach za ubiegło-
roczne referendum, w którym 
sprzeciwili się oni planom par-
tii rządzącej włączenia mia-
sta do MegaWarszawy.

Znamienne jest to, że nikt nie 
pyta głównych zainteresowa-
nych, co one myślą o tej spra-
wie. A mają dużo do powiedze-
nia. – Znam Romana Smogo-
rzewskiego od blisko 20 lat. 
To doskonały samorządowiec, 
o którym mogę powiedzieć du-
żo, ale na pewno nie to, że nie 
szanuje kobiet. Zawsze odnosił 
się do mnie z szacunkiem i ma 
mój głos. Liczy się to, co przez 
te wszystkie lata zrobił dla Le-
gionowa, między innymi roz-
budował nasz żłobek i stworzył 
cudowne miejsce dla najmłod-
szych mieszkańców – mówi 
Barbara Mierzejewska, dyrek-
tor Żłobka Miejskiego w Le-
gionowie. Wtóruje jej Grażyna 
Chojnowska, dyr. Przedszkola 
Miejskiego nr 7. – Roman to do-
świadczony polityk. Pracuje od 
świtu do nocy, 7 dni w tygodniu. 
W dniu konwencji zaczął o 8.00 
rano, pracował bez przerwy do 
19.00. Być może zmęczenie 
wpłynęło na jego osąd sytu-
acji i poczuł się zbyt swobod-
nie. Tak naprawdę chwalił nas 
za aktywność, zaangażowanie 
w pracę, w działalność chary-
tatywną, określając „napalone 

na pracę”. Dla taniej, brudnej, 
nieprzyzwoitej, sensacji wyję-
to z kontekstu wyraz „napa-
lone”, co zupełnie zmienia 
znaczenie wypowiadanych 
słów. Nie mam żalu, bo 
media wypaczyły jego wy-
powiedź. Liczy się jednak 
to, jakim jest człowiekiem 
i politykiem. A w tych kwe-
stiach przez 16 lat dowiódł, 
że nie ma sobie równych. 

Żalu nie ma także Joanna Ro-
gala, doświadczony pedagog, 
nauczyciel biologii i wychowania 
do życia w rodzinie. - "Pani od 
seksu" to zwrot moich byłych 
uczniów z liceum, który ciągnie 
się za mną od ponad 20 lat. 
Oczywiście nie jestem dum-
na, że w ten sposób zapamięta 
mnie Polska. Roman Smogo-
rzewski zrobił bardzo wiele dla 
Legionowa. I to się liczy, a nie 
użyte przez niego niefortunne 
sformułowanie. 

Sam Roman Smogorzewski 
nie chowa głowy. W nagranym 
oświadczeniu przeprasza za 
użyte słowa i pyta, czy jeden 
wieczór i kilka niedobrych zdań, 
za które jeszcze raz szczerze 
przeprasza, powinno przekre-
ślać człowieka i jego wspólne 
z mieszkańcami 16-letnie do-
konania w Legionowie? 

Nikogo nie molestowałem

Sprawa konwencji okazała się 
wodą na młyn dla przeciwników 
Smogorzewskiego. Od razu 
odezwała się jedna z miesz-
kanek, znana z tego, że ciągle 
nie podoba jej się to, co robi 
miasto. Zarzuciła prezyden-
towi molestowanie seksualne 
podczas jednej z imprez kilka 
lat temu. Oskarżeniom tym sta-
nowczo on zaprzecza, mówiąc, 
że są to oszczerstwa. Kobieta 
sama przyznała, że całą noc 

spędziła, nagłaśniając sprawę 
konwencji na jednym z portali 
społecznościowych, wysyłając 
wiadomości do dziennikarzy. 
Bezpodstawnie oskarżony Ro-
man Smogorzewski złożył  tej 
sprawie zawiadomienie o moż-
liwości popełnienia prze-
stępstwa. Jak zapowiada, 
nigdy nie molestował i jest 
gotów walczyć przed sądem 
o swoje dobre imię. 

Zdjęcia sprzed lat

Do ogólnopolskich mediów 
przeciekły także zdjęcia z wy-
jazdu zagranicznego sprzed 
wielu lat. Widać na nich prezy-
denta w otoczeniu kilku Azja-
tek. Udało nam się dotrzeć do 
świadka tego wydarzenia. – By-
ły one przedstawicielkami go-
spodarzy, odprowadziły nas 
do hotelu. Poprosiły o kilka 
zdjęć, co jest nagminne w tej 
części świata. Zdjęcia te po 
powrocie zostały przekazane 
ówczesnej szefowej marke-
tingu urzędu miasta – mówi. 
Osoba ta teraz startuje na 
radną i popiera kontrkandy-
data prezydenta miasta.

Konwencja Romana Smogo-
rzewskiego jest przykładem, 
jak hejterzy i żądne skandal i 
ogólnopolskie media są 
w stanie zniszczyć człowieka 
i przekreślić kilkanaście lat pra-
cy. W ciągu jednego zaledwie 
dnia z samorządowca, który 
był podziwiany, nagradzany 
i kochany, zrobiono wroga pu-
blicznego numer jeden. Py-
tanie brzmi: czy mieszkańcy 
dadzą się zwieść tej totalnej 
manipulacji, czy jednak na 
ich decyzji przy urnie wy-
borczej zaważy to, co Ro-
man Smogorzewski zrobił 
dotychczas dla Legionowa?

AnKa

Serdecznie zapraszamy na dyżur radnego
w dniu 15 października 2018 r. 

Urząd Miasta, pokój 4.02, III piętro

Anna Łaniewska 
w godzinach od 15:00 do 16:30

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

Wplątani w wojnę na szczycie
Prezydent Smogorzewski nie schodzi z łamów ogólnopolskiej prasy i czołówek programów 
informacyjnych. Pretekstem do ataku stała się konwencja wyborcza, która odbyła się ponad 
dwa tygodnie temu. Znamienne jest to, że robione w oparciu o nią materiały nawet nie 
próbują udawać rzetelnych i obiektywnych. Stąd wiele osób mogły wprowadzić w błąd.

Z oświadczenia majątkowego kandydata Prawa i 
Sprawiedliwości na prezydenta Legionowa zniknęły dwie 
nieruchomości o wartości blisko 250 tys. zł. Jak udało nam 
się ustalić, nie tylko kupuje on nieruchomości na licytacjach 
komorniczych, ale też wyeksmitował lokatora, z którym 
mieszkanie kupił.
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Wspomniane pismo pan Mi-
rosław dostarczył do ratusza 
21 września. Malowniczo opisał 

w nim m.in., jak to fragment 
ul. Sybiraków po ulewach za-
mienia się w jezioro, narzekał 

też przy okazji, że „podejmo-
wane ze strony urzędu miasta 
doraźne działania nie przynoszą 
zamierzonych efektów”. Krótko 
mówiąc, prezydenta oraz jego 
podwładnych – nie pierwszy 
zresztą raz – ochlapał deszczo-
wym błotkiem za opieszałość oraz 
brak skuteczności. Jego prawo.   

Już pięć dni później piaskowy 
radny otrzymał na swój monit 
odpowiedź. „W pierwszych sło-
wach swego listu” zastępca pre-
zydenta uprzejmie poinformował 
samorządowca, że opisywana 
przez niego część miasta w ka-
nalizację deszczową nie jest w 
ogóle wyposażona. Przewidując 
zapewne spore zdziwienie adre-
sata, dalej Marek Pawlak rozwi-
nął wątek i wyjaśnił powody ta-
kiego stanu rzeczy. Otóż w czasie 
budowy osiedla Piaski mundu-
rowy inwestor całkiem zrezy-
gnował z wykonania kanalizacji 

deszczowej, planując zagospo-
darowywanie wód opadowych 
na okolicznych terenach 
zielonych. Co zresz-
tą, biorąc pod uwagę 
doskonałą chłonność 
piaskowego gruntu 
tudzież hydrologicz-
ne korzyści dla 
m i a s t a , 
było roz-
wiąza -
n i e m 
dość 

rozsądnym. Gorzej, że kiedy 
gmina przejęła Piaski od Woj-
skowej Agencji Mieszkaniowej, 
urządzeń odwodnieniowych nie 
miała także większość przecina-
jących osiedle dróg. I z tym, co 
WAM-owi przez lata uchodziło na 

sucho, musiał się teraz zmierzyć 
lokalny samorząd. 

Jak uświadomił radnemu 
zastępca prezydenta, 
wykonanie odwodnie-
nia szlaków komuni-
kacyjnych utrudniają 

bardzo wąskie 
pasy drogo-
we, często 

nieobej-
mują-

c e 

parkingów, chodników i pobo-
czy, na których można byłoby 
zaprojektować skuteczną in-
stalację odwadniającą. Mimo to 
gmina od wielu lat dobudowuje 
studnie chłonne oraz inne urzą-
dzenia służące odprowadzaniu 

wód opadowych. Dba także o ich 
drożność. Chcąc poprawić sytu-
ację w innych częściach osiedla, 
ratusz często wpada jednak na 
zasieki postawione przez sa-
mych jego mieszkańców. Jako 
przykład ich działań dywersyj-
nych Marek Pawlak wskazał w 
piśmie kwestię odwodnienia Alei 
I Dywizji Zmechanizowanej, na 
wysokości budynków 47 i 53. 
„W minionym okresie wystąpi-
liśmy do zarządów 12 wspólnot 
mieszkaniowych o wyrażenie 
zgody na zagospodarowanie 
wód deszczowych na ich terenie. 
Niestety nie otrzymaliśmy do chwi-
li obecnej wszystkich niezbędnych 
zgód”. Takie są fakty. Dlatego, jak 
na zakończenie zaapelował do rad-
nego zastępca prezydenta, oczeku-
je się od niego raczej współpracy z 
pozyskiwaniu owych zgód, nie zaś 
wprowadzania mieszkańców w 
błąd poprzez szukanie poparcia dla 
modernizacji czegoś, czego nie ma.  

Jak szacują w legionowskim 
ratuszu, wykonanie komplek-
sowego odwodnienia osiedla 
Piaski kosztowałaby kilkadzie-
siąt milionów złotych.

Gadget

– Tu, w naszej dzielnicy, za-
wsze był problem z integracją. 
Sąsiedzi się znają, ale tak na-
prawdę tylko na swoich ulicach. 
Wpadłem więc na pomysł, żeby 
zorganizować to spotkanie. In-
formację o ognisku rozniosłem 
pod około 500 adresów. Sporo 
mieszkańców z tego zaprosze-
nia skorzystało. Ja ich znam, to 
są osoby mieszkające od 
ul. Targowej, poprzez Olszan-
kową aż po Osiedle Młodych 
i Kozłówkę – mówił radny. Na 
tych, którzy przyszli na sąsiedz-
kie ognisko, czekały kiełbaski, 
gorąca czekolada i muzyka, 
przy której można było albo 
potańczyć, albo po prostu jej 
posłuchać. Dla najmłodszych 
przygotowano natomiast 

dmuchańce oraz odblasko-
we gadżety rozdawane przez 
straż miejską.
 
Spotkanie było też okazją do 
porozmawiania o tym, jak przez 
ostatnie cztery lata zmieniła się 
okolica i co można jeszcze zmie-
nić. – Przy okazji rozmów z 
mieszkańcami podsumowuję so-
bie też tę ostatnią kadencję. My-
ślę, że dzięki dobrej współpracy z 
innymi radnymi i władzami mia-
sta zrobiliśmy sporo fajnych in-
westycji. Przede wszystkim udało 
nam się utwardzić ulicę Gawry-
szewskiego, o którą walczyłem 
ładnych parę lat, ulicę Wronią i 
część Olszankowej. W przyszłej 
kadencji mamy natomiast w 
planach poprawę nawierzchni 

ul. Targowej i Narutowicza, bo 
one rzeczywiście wymagają re-
montu – powiedział Marcin Smo-
gorzewski. W planach jest też 
budowa terenu rekreacyjnego. – 
Najważniejszy projekt, o którym 
chciałbym poinformować miesz-
kańców, to park, który zamierzam 
tu stworzyć w przyszłej kadencji. 
Mam już wybraną wstępną loka-
lizację, znajdowałby się on na 
ul. Gawryszewskiego. To 
będzie takie miejsce integracji lo-
kalnej społeczności, szczególnie w 
okresie letnim. Tężni nie chcę obie-
cywać, natomiast siłownię plene-
rową dla seniorów i plac zabaw dla 
młodszych mieszkańców już tak. 
Myślę, że to będzie fajne miejsce do 
spotkań, relaksu i miłego spędzania 
czasu – dodaje radny. 

Patrząc na to, jak dużym za-
interesowaniem tego typu 
inwestycje cieszą się w in-
nych częściach miasta, moż-
na przypuszczać, że także 
i tu będzie to jedno z miejsc 
najchętniej odwiedzanych 
przez mieszkańców.  

Elph

– W ramach współpracy z wy-
działem informatycznym urzę-
du miasta, pod patronatem 
prezydenta, nasza placówka 
przez kilka lat była doposażana 
w dużą ilość sprzętu. W dwóch 
salach w ciągu dwóch lat zostały 
wymienione wszystkie kompu-

tery. Dwa lata temu powstała 
cała pracownia matematyczno-
-informatyczno-biologiczna, w 
tym roku otrzymaliśmy zaś 19 
pełnych zestawów komputero-
wych – cieszy się Maria Serdecz-
na, dyr. Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 2 w Legionowie. 

Prezydent Roman Smogorzew-
ski podkreśla znaczenie tego 
typu inwestycji dla przyszłości 
młodzieży. Jak mówi, w dzisiej-
szym świecie takie narzędzia są 
niezbędne, aby przygotować 
młodych ludzi do startu na 
rynku pracy. A jak on będzie 
w przyszłości wyglądał, ciężko 
nawet sobie wyobrazić. – W 
ciągu ostatnich lat setki tysięcy 
złotych wydaliśmy na to, co jest 
w dzisiejszym świecie najważ-
niejsze: przygotowanie mło-
dych ludzi, danie im narzędzi 
i sprzętu do tego, żeby umieli 

się odnajdywać w świecie, któ-
ry jest coraz bardziej informa-
tyczny. Dlatego uważam, że to 
jest jedna z najlepszych inwe-
stycji.  Będziemy ją w dalszym 
ciągu kontynuować, bo są też 
takie dane, które mówią, że 
większość młodych ludzi, któ-
rzy uczą się dziś w szkołach, 
podejmie pracę w zawodach, 
które jeszcze nie istnieją.

Znając wagę informatycznej 
edukacji, legionowski ratusz 
od lat funduje szkołom cyfro-

wy upgrade. I jak deklaruje 
prezydent, tak ma pozostać. – 
Do wszystkich placówek suk-
cesywnie, w zależności od ich 
wielkości i poziomu kształcenia, 
w sposób sprawiedliwy trafiają 
kolejne zakupy, wymieniamy 
też wyposażenie starych sal 
komputerowych. Jeszcze dzi-
siaj dwie kolejne szkoły dosta-
ną podobną ilość sprzętu – mó-
wi prezydent Smogorzewski. 

Uczniowie i  nauczycie-
le nie kryją zadowolenia. 

Tym pierwszym kompu-
tery umożliwiają przecież 
bardziej wszechstronny 
rozwój, a drugim ułatwiają 
pracę. –Dzisiejsza młodzież 
bardzo chętnie uczy się i 
zdobywa wiedzę poprzez 
wykorzystanie technologii 
informatycznej. Nauczyciele 
posiadają wiedzę pozwala-
jącą  wykorzystywać kom-
putery w pracy zawodowej. 
Umożliwia to młodzieży bar-
dziej aktywne uczestnictwo 
na lekcjach, a także na-
ukę różnych trudnych rze-
czy z wykorzystaniem ma-
teriałów, które są w sieci 
– podkreśla Maria Serdeczna. 

Kto wie, może kiedyś książ-
ki i zeszyty całkiem ustąpią 
miejsca osobistym uczniow-
skim komputerom? Ale na 
to z pewnością przyjdzie 
jeszcze trochę poczekać. 
Póki co, z technologią war-
to być jednak za pan brat. 

Katarzyna Gębal

Królewski
gest ratusza
„Królewska Dwójka” otrzymała niedawno od miasta 
technologiczne wsparcie. Tym samym kolejna szkoła 
została doposażona w nowoczesne komputery dla 
uczniów. Przy czym nie są to pierwsze urządzenia,               
które trafiły do placówki przy ul. Królowej Jadwigi.                                    
I na pewno nie ostatnie.

W sobotę (6 października) odbywający się od kilku 
tygodni cykl sąsiedzkich pikników dotarł na III Parcelę. 
Na spotkanie przy ognisku, tym razem zorganizowane                            
na terenie przy ul. Targowej, zapraszał mieszkańców 
radny Marcin Smogorzewski.

O inwestycjach
przy ognisku

„Kanał” z kanalizacją
Najmłodszy stażem legionowski radny wystosował do 
prezydenta pismo z prośbą o podjęcie „zdecydowanych 
działań mających na celu poprawę funkcjonowania kanalizacji 
deszczowej na osiedlu Piaski”. Domagając się zarazem 
„radykalnych działań” zmierzających do jej przebudowy. 
Zatroskany samorządowiec przeoczył tylko pewien „drobiazg” 
– kanalizacja deszczowa na Piaskach… nie istnieje.
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To nie jedyny przypadek igno-
rowania prawa przez kandy-
data na prezydenta Legiono-
wa Bogdana Kiełbasińskiego 
i jego kolegów. Na jaw wy-
chodzą także inne sprawy. 

Sprzeciwiają 
się decyzji sądu

W związku z niewykona-
niem przez Janusza Bara-

nowskiego i Stowarzysze-
nia Nasze Miasto Nasze 
postanowienia Sadu Ape-
lacyjnego w Warszawie z 
dnia 2 października 2018 
r., nakazującego opubliko-
wanie sprostowania nie-
prawdziwych informacji w 
artykule „Afera Mieszka-
niowa”, Komitet Wyborczy 
Porozumienie Samorzą-
dowe na postawie art. 111 

par. 5 Kodeksu wyborczego 
podjął czynności zmierza-
jące do opublikowania pro-
stowania w trybie egzeku-
cyjnym, na koszt zobowią-
zanych. – To skandal, że 
ignoruje się prawomocne 
postanowienie sądu. Na-
sze Miasto Nasze Sprawy 
w swojej gazetce napisało 
kłamstwa, które sąd naka-
zał im sprostować. Dostali 
dokładne wytyczne, jakie 
tekst ma mieć wymiary, 
jaka ma być zastosowa-
na czcionka. Postanowili 
świadomie nie wykonać 
tego postanowienia. To 
już nie tylko brudna kam-
pania w wykonaniu NMNS, 
to łamanie obowiązującego 
w Polsce prawa – mówi peł-
nomocnik wyborczy Poro-
zumienia Samorządowego.

Zarobił na lokalu
 spółdzielczym

Kandydat tego ugrupowa-
nia na prezydenta Legio-
nowa, Bogdan Kiełbasiń-
ski, kampanię wyborczą 
oparł o hasło „Stop do-
gęszczaniu”. A jak przypo-
minają zapytani przez nas 
samorządowcy, w czasach, 
kiedy jego matka była za-
trudniona na wysokim, 
kierowniczym stanowisku 
w Urzędzie Miasta Legio-
nowo, nie sprzeciwiał się 
zmianom planu miejsco-

wego i głosował zgodnie 
z koalicyjnymi kolegami 
za wszelkimi zmianami 
umożliwiającymi budowę 
kolejnych bloków. Dopie-
ro po przejściu matki na 
emeryturę z dnia na dzień 
postanowił dołączyć do 
opozycji, rozwalając przy 
okazji od środka swoje 
ugrupowanie. To właśnie 
wtedy z Naszego Miasta 
odeszła część członków, 
a klub w radzie miasta się 
rozpadł. Z ugrupowania 
Kiełbasińskiego został je-
den samotny radny, który 
wkrótce też zrezygnował. 

Pytanie brzmi: co spowo-
dowało tak nagłą zmianę 
podejścia Bogdana Kiełba-
sińskiego do budowanych 
przez spółdzielnię bloków? 
Przecież to właśnie w no-
wym, spółdzielczym bu-
dynku wyjątkowo tanio ku-
pił mieszkanie z miejscem 
w garażu podziemnym, na 
którego sprzedaży zarobił 
blisko 300 tys. zł. Czyżby 
spółdzielnia nie chciała mu 
sprzedawać więcej miesz-
kań w tak dobrej cenie? 
Czy z  tego powodu 
przeprowadził się na 
granicę z Józefowem, z 
dala od okręgu wybor-
czego, z którego kan-
dyduje do rady miasta?

IgZ

– Początki szkolnictwa spe-
cjalnego na terenie Legionowa 
sięgają roku 1966. Wtedy kla-
sy specjalne powstawały przy 
szkołach ogólnodostępnych. 
Dopiero w 1968 roku w tym 
miejscu przy ulicy Jagiellońskiej 
powstała nasza szkoła specjal-
na – wspomina Ewa Lewicka, 
dyrektor PZSiPS w Legionowie. 
Kiepskie warunki lokalowe spra-
wiły jednak, że szkoła długo tu 
miejsca nie zagrzała. W trak-
cie swej wieloletniej wędrówki 
po Legionowie trafiła m.in. do  

liceum ogólnokształcącego, 
a także do jednego z budyn-
ków mieszczących się przy ul. 
Aleksandra Wilcza. Ponieważ 
wszystkie te obiekty nie były 
dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, w 1990 
roku zapadła decyzja budowy 
od podstaw szkoły specjalnej w 
miejscu, w którym obecnie się 
ona znajduje. Dwa lata później 
do użytku oddano salę gimna-
styczną, a w 2013 roku rozpo-
częto pierwszy etap rozbudo-
wy placówki. Wzbogaciła się 

ona wówczas o cztery sale 
przedszkolne z zapleczem 
sanitarno-magazynowym.
 
Obecnie trwa jej dalsza roz-
budowa. – Powstaje nowy bu-
dynek. Na parterze będą się 
znajdowały sale przedszkol-
ne. Nasze przedszkolaki zno-
wu więc rozpoczną edukację 
w nowych pomieszczeniach. 
Na pierwszym piętrze nowego 
skrzydła zostanie natomiast 
umieszczony Ośrodek Doradz-
twa i Wspomagania Rozwoju 
Dziecka, a na drugim jest pla-
nowana poradnia. W salach, 
w których aktualnie uczą się 
dzieci przedszkolne, będą sale 
do artoterapii. Nasi uczniowie 
będą rozwijali swoje pasje, 
zainteresowania i talenty pod 
okiem wyspecjalizowanych 

terapeutów w pracowniach 
plastycznej, ceramicznej i 

muzyczno-ruchowej – dodaje 
dyrektor Lewicka. 
 
Ale nawet najlepiej wyposażo-
na szkoła nie byłaby w stanie 
pełnić swojej misji, gdyby nie 

odpowiedni ludzie, którzy się tej 
misji bezgranicznie poświęcają. 
– W tej chwili w naszym przed-
szkolu specjalnym możemy za-
oferować dzieciom wsparcie od 
trzeciego roku życia. Oferujemy 
najnowsze techniki uczenia się 

dzieci z autyzmem, a sami uczy-
my się od najlepszych w Polsce 
i na świecie. Jesteśmy bowiem 
pod stałą superwizją Ośrodka 
Wczesnego Wspomagania Roz-
woju Dziecka w Gdańsku. Różne 

rodzaje terapii oferujemy też w 
szkole podstawowej. Nasza ka-
dra to w tej chwili 50 nauczycieli, 
którzy nieustannie się doskona-
lą i podnoszą swoje kwalifikacje. 
Są oni w stanie prowadzić sześć 
różnego rodzaju zajęć i terapii. 
Mamy też niezmiernie zaanga-
żowanych pracowników admi-
nistracji i obsługi oraz oddanych 
rodziców, którzy wspierają nas w 
realizacji wielu projektów – po-
wiedziała Ewa Lewicka. 

W 50 urodzinach szkoły wzięli 
udział przedstawiciele władz sa-
morządowych z całego powiatu, 
środowisk oświatowych, związ-
ków i stowarzyszeń zajmują-
cych się pomocą osobom nie-
pełnosprawnym oraz obecni 
i byli pracownicy placówki. 
W trakcie uroczystości od-
słonięto tablicę poświęconą 
nieżyjącej już byłej dyrektor 
szkoły Danucie Słowik. 

Rafał Michałowski

Rugby na wózkach to dyscyplina 
sportu, która powstała głównie z 
myślą o osobach z urazami rdze-
nia kręgowego. Jest to jedyna gra 
zespołowa, w którą mogą grać nie-
pełnosprawni z porażeniem czte-
rokończynowym, czyli tetraplegią. 
Zawiera elementy koszykówki, 
piłki ręcznej i hokeja na lodzie. Do 
Polski rugby na wózkach dotarło w 
1997 roku. – Gramy po czterech 
zawodników. Trzymając piłkę, 
trzeba przejechać przez ozna-
czoną słupkami bramkę. Gramy 
na boisku do koszykówki, cztery 
razy po osiem minut. Głównie 
chodzi o to, żeby się ponaparzać 
wózkami, blokować się i zderzać. 
Tak jak to w rugby bywa. Ma być 
właśnie ta brutalność. Niektórym 
ludziom wydaje się ona za bardzo 
przesadzona, ale to nieprawda, bo 
ten sport jest bardzo bezpieczny. 
Rugby na wózkach jest też trochę 
jak szachy. Każdy mecz trzeba 
bowiem taktycznie rozgrywać w 
głowie. Drużyna, która ma bardzo 
poukładaną taktykę, jest w stanie 
wygrać z dużo silniejszymi fizycz-
nie zawodnikami – mówił nam 
kilka lat temu Damian Wietrak, 
prezes klubu Four Kings.
 
Zawodnicy walczą jednak nie tylko 
o medale i puchary. Zależy im też 

na tym, aby nie traktowano ich jak 
inwalidów, ale jako sportowców, 
którzy mocno trenują, poświęcają 
tej dyscyplinie swój czas i energię, 
a do zawodów przygotowują się 
jak profesjonalni sportowcy. – Tak 
samo jak inni sportowcy przeży-
wamy zwycięstwa i ponosimy po-
rażki na boisku, cieszymy się z wy-
granego meczu i jesteśmy wście-
kli, kiedy nie udało się wygrać. 
Zorganizowaliśmy turniej Mazovia 
Cup, żeby mierzyć się z najlepszymi 
i żeby pokazać, że nas sportowców i 
nas ludzi, stać nas na bardzo dużo – 
mówił Dominik Wietrak.
 
W ósmej już edycji turnieju, od 
początku odbywającego się w 
Legionowie, zagra sześć drużyn 
z całej Europy. Obsada „Mazovia 
Cup 2018” to: Four Kings War-
szawa z Polski, Stade Toulousain 
Handisport z Francji, Germany 
Dewelopment z Niemiec, Blue 
Link Team również z Francji, Ta-
lent Team z Danii i WRC London z 
Anglii. W sobotę (13 października) 
w godzinach 9.00 - 18.00 odbędą 
się eliminacje, a dzień później faza 
play off. Mecz finałowy zaplanowa-
no na niedzielę na godzinę 15.00. 
Wstęp na imprezę jest wolny. 

oprac. Elph

Już w ten weekend w Arenie Legionowo odbędzie się 
ósma edycja Międzynarodowego Turniej Rugby na 
Wózkach „Mazovia Cup 2018”. W sobotę (13 października) 
odbędą się eliminacje, a dzień później finały. 
Organizatorami turnieju są Warszawskie Stowarzyszenie 
Rugby na Wózkach Four Kings oraz Arena Legionowo.

Pół wieku nauki i pomocy
Szkoła absolutnie wyjątkowa na oświatowej mapie 
powiatu, czyli Powiatowy Zespół Szkół i Placówek 
Specjalnych w Legionowie, obchodziła w tym roku 
50-lecie istnienia. Uroczystą galę, podczas której 
świętowano tę okrągłą rocznicę, zorganizowano 
20 września. Była ona okazją do zaprezentowania 
największych osiągnięć placówki, powspominania jej 
historii oraz do porozmawiania o przyszłości.

NMNS kłamie
i łamie prawo

Sąd Apelacyjny w Warszawie, w prawomocnym 
postanowieniu z 2 października br., nakazał Januszowi 
Baranowskiemu i Stowarzyszeniu Nasze Miasto Nasze 
Sprawy zamieszczenie sprostowania kłamstw, jakie 
znalazły się w „specjalnym wydaniu” gazetki NMNS 
i dotyczyły nieistniejącej „afery mieszkaniowej”. 
Sprostowanie miało ukazać się na pierwszej stronie 
wczorajszego „Mazowieckiego To i Owo”. Stowarzyszenie 
zignorowało polecenie sądu.

Wojownicy
na wózkach
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O tym, jak ważne jest bezpie-
czeństwo dzieci, chyba niko-
go nie trzeba przekonywać.  
Szczególnie, kiedy rusza 
rok szkolny i najmłodsi roz-
poczynają samotne spacery 
do szkoły i ze szkoły, często o 
zmroku. Świadoma problemu 
Rada Osiedla Jagiellońska, na 
czele z Elżbietą Makowiecką 
i w porozumieniu ze strażą 

miejską oraz policją, posta-
nowiła więc zorganizować 
piknik pod hasłem „Bezpiecz-
na droga do szkoły”. Ciężko 
było wyobrazić sobie lepsze 
miejsce do tego typu wyda-
rzenia niż miasteczko ruchu 
drogowego zlokalizowane 
między blokami na ul. Sobie-
skiego. W trakcie pikniku swą 

wiedzę o tym, jak zachować 
się na drodze, przekazywali 
uczestnikom m.in. policjanci 
i strażnicy miejscy. A zachę-
cić do edukacji miały naj-
młodszych liczne konkursy i 
zabawy. 

Jednak jak podkreśla or-
ganizatorka pikniku Elż-

bieta Makowiecka, warto 
zadbać o to, aby dzieci 
edukować nie tylko przy 
okazji imprez, ale także 
na co dzień. – Miastecz-
ko ruchu drogowego 
to świetne miejsce, do 
którego warto przycho-
dzić z dziećmi. Chcieli-
byśmy, aby korzystały 
z niego bardziej szkoły 
czy przedszkola i w tym 
kierunku idziemy. To 
miejsce trzeba po prostu 
trochę ożywić – tłuma-
czy przewodnicząca Ra-
dy Osiedla Jagiellońska. 
Wtóruje jej prowadzący 
i współorganizator pik-
niku Adam Nadworski 
z legionowskiej straży 
miejskiej. – Dzieci mu-
simy edukować od naj-
młodszych lat. To one 
powinny wiedzieć, jak 
się zachować w każdej 
sytuacji na drodze. Nie 
zawsze jest przy nich ro-
dzic, więc dziecko czę-
sto musi być zdane na 
siebie. I właśnie w ta-
kich miejscach powinno 
sobie wyrabiać nawyki, 
które pozwolą czuć się 
bezpiecznie na drodze – 
tłumaczy Nadworski.

KG

W połowie września na 
terenie miasteczka ruchu 
drogowego odbył się piknik 
pod hasłem „Bezpieczna 
droga do szkoły”. 
Wydarzenie zorganizowano 
z myślą o najmłodszych, 
którzy zmierzając do szkoły 
i wracając z niej muszą 
zmierzyć się z zagrożeniami 
komunikacyjnymi.

Do sporządzenia stosownego 
aktu prawnego zobowiązywał 
radnych art. 41a Ustawy o sa-
morządzie gminnym. – Taką 
uchwałę przygotowaliśmy wraz 
z zespołem powołanym przez 
Komisję Zdrowia, Bezpieczeń-
stwa i Spraw Społecznych. I 
na dzisiejszej sesji będzie ona 
podejmowana – zapowiedzia-
ła w ostatnią środę września 
przewodnicząca wspomnia-
nej komisji Anna Łaniewska. 
Jak można było przewidzieć, w 
tym punkcie obyło się bez star-
cia na linii koalicja – opozycja. 
Radni zgodnie zapewnili legio-
nowianom inicjatywę uchwało-

dawczą. – To jest zmiana może 
nie rewolucyjna, ale myślę, że 
ważna. Dotąd w naszej rze-
czywistości prawnej inicja-
tywę uchwałodawczą miał 
oczywiście prezydent, miały 
kluby czy grupa radnych, a 
dzisiaj rada postanowiła od-
dać tę inicjatywę wszystkim 
mieszkańcom – komentuje 
prezydent Legionowa. 

Aby przeforsować swój po-
mysł, najpierw co najmniej 
pięciu z nich musi utworzyć 
komitet. Później zaś przeko-
nać do swej idei minimum 300 
sąsiadów. – Myślę, że to jest 

taki gest, podobnie jak pie-
niądze na inicjatywy lokalne, 
który ma zachęcić mieszkań-
ców do aktywności. Bo praw-
da obiektywna jest taka, że tej 
aktywności za dużo nie ma. Co 
roku zostają nam pieniądze, 
które przeznaczamy na ini-
cjatywy lokalne, bo niewielu 
ludzi chce się zaangażować 
w to, co ich dotyczy. Mam 
nadzieję, że to jest droga, 
którą mieszkańcy pójdą, je-
żeli zauważą jakiś problem – 
liczy Roman Smogorzewski. 

Zdaniem prezydenta pewne 
wątpliwości budzi minimalna 
liczba zwolenników danego 
pomysłu. Ale akurat tutaj au-
torzy uchwały nie mieli wybo-
ru. – To jasno określa właśnie 
art. 41a, który wskazuje, że 
dla gminy liczącej powyżej 

20 tysięcy mieszkańców mu-
si być to minimum 300 osób 
– tłumaczy Anna Łaniewska. 
– Ten wymóg może stanowić 
jakiś problem, ale z drugiej 
strony, to trochę weryfikacja 
tego, czy dany pomysł cieszy 
się akceptacją społeczną. 
Cała procedura, posiedze-
nia komisji, obradowanie, 
powielanie różnych doku-
mentów – to wszystko kosz-
tuje. I pewnie ideą radnych 
było to, aby takie inicjatywy 
spotkały się ze społeczną 
weryfikacją – dodaje szef 
legionowskiego ratusza. 

Warto pokreślić, że two-
rzone przez mieszkańców 
projekty uchwał mogą 
dotyczyć nie tylko inwe-
stycji. Gromadząc wokół 
siebie grupę zwolenni-

ków, da się też wpłynąć na 
kwestie organizacyjne czy 
porządkowe. Oczywiście 
pod warunkiem, że póź-
niej przekona się do nich 

większość radnych. Bo na 
końcu o wszystkim i tak 
zadecydują mandaty. 

Waldek Siwczyński

Uchwała uchwałodawcza
Wrześniowa, jedna z ostatnich w tej kadencji sesji 
Rady Miasta Legionowo była pod pewnym względem 
przełomowa. Dała ona bowiem mieszkańcom narzędzie, 
które ułatwi im wpływanie na sprawy, którymi owo ciało 
się zajmuje. I to już od przyszłej kadencji.

KZB Legionowo Sp. z o.o. informuje,
że poszukuje pracownika do obsługi szatni
na Pływalni przy ul. Piaskowej 1A w Legionowie.

Od kandydatów oczekujemy:
    • wykształcenia podstawowego,
    • dyspozycyjności i gotowości do pracy w systemie zmianowym.
Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.

Na kandydatów oczekujemy we wtorek 16 października 2018 r. o godz. 13:00,
w siedzibie KZB Legionowo Sp. z o.o., ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3,
parter – sala obsługi klienta.
Prosimy o przyniesienie ze sobą CV.

●•• Zwierzaki  
        do adopcji

 ZDZIWKO, SKARPETKA, CZARNULEK  (dziewczyna i dwóch chłopaczków) 
to śliczne, miłe i bardzo lubiące ludzi kocie maluchy (8-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

SZAMI (ur. 2013) to biała puchata suczka w typie szpica. Została oddana przez „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 ! 
 TEL. 795 845 242 FUNDACJAPSOM.PL

Od 19 października wszyscy mieszkańcy powiatu 
legionowskiego, dzwoniąc pod numer 997, zamiast 
z policją połączą się z Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego w Radomiu. Numer nadal będzie aktywny, 
zmieni się jedynie miejsce odbioru zgłoszenia.

Rozmowa
z przełączeniem

Jak przekonują pomysłodawcy 
tego rozwiązania, dzięki temu, 
że informacja od razu trafi do 
operatów numerów alarmowych 
w CPR, będzie możliwe jedno-
czesne powiadomienie o zda-
rzeniu wszystkich właściwych 
służb. Przejęcie obsługi zgłoszeń 
z numeru alarmowego 997 przez 
operatorów Centrów Powiada-
miania Ratunkowego spowodu-
je też odciążenie dyspozytorów 
służb ratunkowych. Policja będzie 
więc otrzymywała z CPR tylko te 
zgłoszenia alarmowe, w których 
zagrożone są życie, zdrowie, mie-
nie i bezpieczeństwo lub porządek 
publiczny. Takie rozwiązanie ma 
też pozwolić na wyeliminowanie 
zgłoszeń niezasadnych lub fałszy-
wych. Tylko w zeszłym roku ope-
ratorzy numerów alarmowych w 

CPR-ach odebrali prawie 8,5 mln 
fałszywych zgłoszeń, czyli prawie 
45 proc. wszystkich połączeń! 
 
Odbieranie zgłoszeń bezpo-
średnio przez operatorów CPR 
ma mieć pozytywny wpływ 
zarówno na czas, jak i na sku-
teczność udzielania pomocy 
osobom, które jej rzeczywiście 
potrzebują. Dotychczas od 
momentu wybrania numeru 
alarmowego 112 do odebra-
nia połączenia przez operatora 
numerów alarmowych w CPR 
upływało średnio około 10 se-
kund. Po przełączeniu numeru 
alarmowego 997 do CPR czas 
oczekiwania na połączenie ma 
być podobny.

KPP Legionowo, oprac. zig
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– Żadne polskie miasto, żadna 
gmina nie zrobiła tyle dla po-
prawy jakości powietrza co Le-
gionowo. Dzisiaj spotykamy się 
tu przy fajnej okazji, bo dzięki 
dotacji z miasta następny piec, 
który przez długi czas truł po-
wietrze, zostanie wymieniony 
– mówi Roman Smogorzewski. 
Stare urządzenie zastąpi nowo-
czesny kondensacyjny kocioł 
gazowy wraz z zewnętrznym 
zasobnikiem ciepłej wody użyt-
kowej. Piotr Jasiński, szczęśliwy 
beneficjent miejskiej akcji z ul. 
Jana Pawła I, jest przekonany, 

że przystąpienie do niej to czy-
sty zysk. Dosłownie i w eko-
logicznej przenośni. – Przede 
wszystkim to jest pieniądz. 
Jakby miasto dawało tysiąc czy 
dwa tysiące, to każdy by pomy-
ślał: „Może wymienię w przy-
szłym roku albo za dwa lata”. 
A osiem tysięcy, nie oszukujmy 
się, to są duże pieniądze. Żadna 
gmina w Polsce tyle nie daje.

Prezydent liczy, a potwierdzają 
to dotychczasowe doświad-
czenia, że liczyć potrafią też 
inni legionowianie. Bo żadna 

kampania na rzecz ochrony śro-
dowiska nie przyniesie takiego 
efektu, jak przykład zza płotu. 
– Jeżeli sąsiad zmieni i powie, że 
płaci tyle samo albo nawet mniej 
– bo dzięki bardzo wysokiej do-
tacji kupujemy najlepsze piece, 
jakie są dostępne na rynku 
– i wspomni jeszcze, że nie ma 
brudu, popiołu, nie musi w no-
cy dorzucać do pieca, a sąsiedzi 
nie awanturują się z nim o to, że 
truje, to jest najlepsza reklama 
– uważa prezydent Legionowa.

Podobnie jak przy okazji umów 
nr 100 i 200, trzysetny legio-
nowianin otrzymał dodatkowo 
bon o wartości 1000 zł. Ale na-
wet bez niego cieszy go myśl, 
że zimą nie będzie już musiał 
zaprzątać sobie głowy ogrze-
waniem. – Zdecydowanie po-
prawi się komfort użytkowania, 

a koszty – pomijając samo pod-
łączenie – są te same. Jeszcze 
niejeden w tym roku to zrobi 
– sądzi Piotr Jasiński. – I to 
jest dla Legionowa najlepsze 
rozwiązanie. Miasto mamy 
zgazyfikowane właściwie 
w stu procentach i żadne źródła 
odnawialne ani bardzo drogie 
rozwiązania quasi ekologiczne 
nie są lepsze od gazu pod wzglę-
dem ekologicznym, jeżeli chodzi 
o czystość powietrza – dodaje 
prezydent Smogorzewski.   

Jak dotąd Legionowo dopłaciło 
mieszkańcom do wymiany pieców 
ponad 2,3 mln zł. Podjęta przez 
Sejm uchwała antysmogowa na-
kazuje właścicielom starych urzą-
dzeń grzewczych zaprzestania ich 
eksploatacji w ciągu najbliższych 
czterech lat.

  Wonder

Zaczęło się, jak to często u samo-
rządowców bywa, od zasięgnięcia 
języka. – Po licznych spotkaniach 
i rozmowach z mieszkańcami już 
w 2014 roku postanowiłem wy-
stąpić z wnioskiem o moderniza-
cję przejścia podziemnego przy 
stacji Legionowo Przystanek. 
Mają być dobudowane dwie 
pochylnie o łagodnym, sześcio-
procentowym spadku. Pozwolą 
one mieszkańcom bezkolizyjnie 
przedostawać się z jednej części 
miasta do drugiej – podkreśla 
Kazimierz Zieliński. 

W 2015 r. zarząd miasta wystąpił 
do PKP PLK o wydanie wstępnej 
opinii w tej sprawie. Ponieważ 
była pozytywna, przystąpiono 
do opracowywania koncepcji 
pochylni. Tyle że wymagało to 
dogadania się z kilkunastoma 
spółkami kolejowymi. Gdy 
pod koniec roku przygotowano 
projekt budowlany, procedurę 
uzgodnień należało powtórzyć. 
Po kilkunastu miesiącach przy-

stąpiono wreszcie do przetargów. 
Ale i tu powstał problem, bo w 
tym przypadku sprawdziło się 
powiedzenie, że do trzech razy 
sztuka. – Pierwsze przetargi 
opiewały opiewały na około 
3,5 mln zł. Uznano jednak, że 
była ona zbyt duża. W związku 
z tym ogłoszono następny. I 
ostatecznie udało się uzyskać 
kwotę o 1 mln zł mniejszą. To 
znacząca oszczędność, nawet 
mając na uwadze, że zajęło to 
około ośmiu miesięcy – uwa-
ża radny z klubu Porozumienie 
Prezydenckie. 

Pieniądze – ważna rzecz, ale dla 
legionowian ważniejsze jest to, 
że inwestycja znalazła się na 
właściwym torze. A teraz szybko 
zmierza do końcowej stacji. – Od 
strony ul. Gdańskiej jesteśmy na 

etapie kończenie konstrukcji żel-
betowej, a od strony ul. Kolejowej 
jest ona zakończona i czekamy tyl-
ko, aż zakończy się proces tech-
nologiczny, aby dokończyć prace 
ziemne. Po nich przystąpimy do 
prac wykończeniowych – za-
powiada Marta Romatowska-
-Kania, koordynator inwestycji. 
Obejmą one położenie kostki 
brukowej, a także montaż ba-
lustrad zabezpieczających oraz 
poręczy dla niepełnosprawnych. 
Później wykonawcy zostanie 
tylko malowanie i ogólna 
kosmetyka. Dla przyszłych 
użytkowników ważny 
może być także fakt, że 
każda pochylnia ma wła-
sną w pompownię wody 
deszczowej. Przejście 
pokonają więc suchą sto-
pą. – Po otrzymaniu 

inwentaryzacji geodezyjnej, 
około 5 listopada, przystąpi-
my do procedury odbiorowej. 
Dokona jej inspektor nadzoru 
budowlanego z Warszawy. I to 
od niego zależy, kiedy dosta-
niemy zgodę na użytkowanie 
– dodaje specjalistka. 

Tak czy inaczej, finał jest już na-
prawdę blisko. – Mieszkańcy są 
niezmiernie uszczęśliwieni, że 
ta inwestycja zostanie zreali-
zowana, dzięki czemu naresz-
cie skończą się ich codzienne 
problemy – mówi Kazimierz 
Zieliński. Aż chciałoby się 
rzec: a teraz kolej na kolejne… 

Wonder

Pochylona inwestycja
I okoliczni mieszkańcy, i pasażerowie korzystający 
ze stacji Legionowo Przystanek wiedzą to od kilku 
miesięcy. Budowa dwóch pochylni, które ułatwią tam 
pokonanie przejścia pod torami, rozpoczęła się bowiem 
już w czerwcu. Droga wiodąca do wbicia pierwszej 
łopaty była jednak długa i wyboista. Lokalny radny 
Kazimierz Zieliński podążył nią zaraz na początku 
bieżącej kadencji.

- Mieszkańcy są niezmiernie 
uszczęśliwieni, że ta inwestycja 

zostanie zrealizowana.
Kazimierz Zieliński

legionowski  radny 

I znów dali do pieca

Jeszcze kilka lat temu było ich w Legionowie prawie 
1100. Trwająca trzeci rok „zielona” ofensywa ratusza 
sprawiła jednak, że ponad jedna czwarta starych 
węglowych pieców wylądowała na złomie. We wtorek 
(9 września) prezydent Legionowa podpisał kolejną 
„okrągłą” umowę, tym razem na dofinansowanie 
wymiany pieca nr 300.

Po burzy medialnej wywołanej sformułowaniami, jakie 
padły podczas konwencji wyborczej, prezydent Roman 
Smogorzewski, w otoczeniu koleżanek i kolegów z 
Porozumienia Samorządowego, wydał oświadczenie. 
Przeprasza w nim wszystkich, którzy poczuli się dotknięci 
jego wypowiedziami i pyta, czy jeden wieczór i kilka 
niedobrych zdań, za które szczerze przeprasza, powinno 
przekreślać człowieka i wspólne dokonania w Legionowie?

„Kto jest bez winy, niech 
pierwszy rzuca kamieniem” – 
mówi prezydent Roman Smo-
gorzewski, przypominając, że 
trwa brudna polityczna wojna. 
„Od czasu wygranego przez 
Legionowo referendum je-
stem obiektem nieustających 
ataków mediów związanych z 
partią rządzącą. Mam za sobą 
próby wplątania mnie w afe-
ry gospodarcze, próbowano 
nieskutecznie wygasić mój 
mandat. Kiedy to się nie udało, 
wyrywa się z kontekstu słowa, 
które wypowiedziałem dwa 
tygodnie temu podczas kon-
wencji wyborczej. Zarzuca mi 
się molestowanie seksualne. 
To są oszczerstwa, które ude-
rzają nie tylko we mnie, ale w 

całą moją rodzinę, zwłaszcza 
moją żonę Małgosię”.

Smogorzewski przypomina, 
że pracuje z kobietami, sza-
nuje je i docenia zawodowo. 
„80 procent osób pełniących 
kierownicze stanowiska w 
Legionowie to właśnie ko-
biety” – mówi. „Jestem tylko 
człowiekiem. Tak jak każdy z 
was popełniłam błędy. Z ca-
łego serca przepraszam każ-
dego, kto poczuł się urażony 
moimi słowami” – ponownie 
podkreśla, deklarując, że nie 
zrezygnuje ze startu w wybo-
rach dla swojej małej ojczyzny 
– miasta Legionowa, które 
szczerze kocha.

AnKa

Czy kilka słów
zaważy
na przyszłości?
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DAM  PRACĘ
 ■ 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
 ■ „U Adasia” Legionowo ul. 
Jagiellońska 7 , zatrudni 
studentki, grafika 
komputerowego 602-311-049 
wysyłać sms       

NAUKA
 ■ Pogotowie Językowe Niemiecki 
603 417 560

NIERUCHOMOŚCI            
WYNAJMĘ
 ■ Mieszkanie do wynajęcia 
509 048 137 

SPRZEDAM
 ■ M5 63,5m2 Os.Jag.Centrum     
505 349 430
 ■ Skrzeszew ul. Polna 1000m 
budowlana, prąd, gaz 
739 901 189

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 pomieszczeń – 
klejenie tapet oraz fototapet                                
– 669 – 517 – 978
 ■ Malowanie-tapetowanie-
remonty - osobiście, solidnie                                      
– 694-065-757
 ■ Naprawa komputerów i 
laptopów z dojazdem do klienta                              
tel. 502 372 348
 ■ Naprawa RTV, montaż 
anten TV i SAT, Legionowo                                              
ul. Sowińskiego 3, 602 745 442
 ■ Remonty, wykończenia 503 753 334
 ■ Wszystko ze szkła, lustra, 
kabiny, grafika na szkle, naprawy 
domowe, hydraulika, meble 
na wymiar, solidnie, uczciwie         
513-256-043

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

BOL-MAR
dorabianie kluczy,  

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

zamków  
Targ Miejski Legionowo

Centrum Komunikacyjne
(nowy punkt)

517 582 537 
www.bolmar.eu

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

sprzątanie po budowach, remontach, 
zakładach produkcyjnych, halach,  

magazynach, garażach, 
specjalistyczne sprzątanie  

obiektów medycznych, powierzchni 
biurowych, mycie okien,  

serwis nocny i dzienny.
Tel.  510 123 960

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

• przeglądy rejestracyjne •
• naprawy główne i bieżące •

• serwis klimatyzacji •
Legionowo Przystanek

ul. Jagiellońska 88
tel. 22 793 01 79

GABINET KOSMETYCZNY I MASAŻU 
MEDYCYNA ESTETYCZNA
TEL. 502 053 399

  DYŻURY RADNYCH
        15 października 2018 r. 

Anna Łaniewska
Radna

Rady Miasta Legionowo 
(okr. wyb. nr 21)

w godz. 1500-1630

Janusz Klejmient
Przewodniczący

Rady Miasta Legionowo  
(okr. wyb. nr 8)

w godz. 1630-1800

Dyżury odbywają się 
w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej

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

e-mail: kancelaria@um.legionowo.pl

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

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

●•• Zwierzaki  
        do adopcji

RUDI – to wyjątkowej 
urody kociak (3,5 miesiąca). 
Jest zdrowy, kuwetkowy, 
zaszczepiony, zapewniamy 
bezpłatną kastrację, gdy 
dorośnie. Miły, wesoły, chętni 
się bawi, lgnie do człowieka. 
Odpowiedzialny, troskliwy dom
potrzebny od zaraz. 

TEL. 510 251 714



9MIEJSCOWA na weekend, tel. 515 267 766, fax 22 774 11 77 CZWARTEK  11 października 2018 OGŁOSZENIA

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

kredyty gotówkowe

 Tygodnik Powiatowy

Adres:  05–120 Legionowo
 ul. Piłsudskiego 3
 tel. 515 267 766, fax 22 7741177 
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Druk: Grey Line Agencja reklamowo-wydawnicza, 05-120 Legionowo,  
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gazeta@miejscowa.pl Listy do naszej "M" piszcie na adres: 
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Czekam też na tradycyjną korespondencję.  
Listy  wysyłajcie na adres:  
ul. Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

Spadło z pióra
Siła złego na szczerego

POWIAT CHORY NA SZPITAL

Waldek Siwczyński

Odpowiem 
na każde
Wasze
pytanie!

W życiu chłopca przychodzi czas, gdy na szkolne 
koleżanki zaczyna patrzeć zgoła inaczej. Ba, w ogó-
le zaczyna na nie patrzeć. Wcześniej przecież, 
nim eksplodowała podłożona przez Matkę Naturę 
(zaraz, zaraz, a czemu nie ojca…?) hormonalna 
bomba, seksbomby ignorował. W moim oraz 
kumpli przypadku – z braku śmiałości tudzież 
lepszych pomysłów na podryw – nagły pociąg 
do dziewcząt zaowocował szarmanckim pociąga-
niem ich za warkocze. Ponieważ piskliwy sprze-
ciw ofiar szedł w parze z cichym wystawianiem 
się na te awanse, awans do ekstraklasy pod-
rywaczy uznaliśmy z czasem za kwestię czasu. 
Lecz nagle wygnano nas z raju. Za sprawą jednej 
z dziewcząt (i nie była to Ewa) wylądowaliśmy 
na dywaniku u dyra. Poskarżyła się. Jej prawo, 
myśleliśmy, żałując utraty tak pociągającego 
zajęcia. Ale gęby ze zdziwienia rozdziawiliśmy 
ciut później, gdy po weryfikacji źródła przecie-
ku wyszło na jaw, że doniosła akurat ta, której 
daliśmy święty spokój… Teraz, kiedy po latach 
słucham obrońców czci adorowanych pań, które 

wcale odarte z niej się nie czują, mam wrażenie 
historyczno-histerycznego déjà vu. 

Najsłynniejszy dziś samorządowiec w kraju jed-
nej z dam ośmielił się przy ludziach powiedzieć, 
że jest ładna, inną – za przykładem wielu jej 
uczniów – nazwał „panią od seksu”, wspomniał 
też coś o walorach, kompetencjach oraz napa-
leniu na aktywność społeczną. No i się zaczęło! 
Pierwsi ryknęli z oburzenia lokalni rywale prezia, 
węsząc szansę wyprowadzenia ciosu innego niż 
te parowane dotąd przez sądy i rozsądek. Wy-
jąwszy z kontekstu słowa, łyknęły to też media. 
Nie wspominając, bo i po co, że ów kontekst to 
nie tylko reszta wypowiedzi, lecz także jej oko-
liczności, słuchacze, ich nastrój. A na żywo owo 
wyjście z roli politycznego trybuna brzmiało ina-
czej niż w spreparowanym niusie. Nic dziwnego, 
że poskarżyli się tylko ci, których tam nie było.

Budowa szpitala w Legionowie 
przypomina serial, którego po-
czątek mało kto pamięta, a o 
końcu na razie trudno cokolwiek 
powiedzieć. Odcinków było na-
prawdę sporo. Ten, który chce-
my tu opisać, nosi tytuł „Jak zor-
ganizować dobry szpital powia-
towy?” i został wyemitowany na 
początku listopada 2012 roku. 

„Jak zorganizować dobry szpital 
powiatowy?” to tak naprawdę 
tytuł konferencji, którą w pa-
łacu w Jabłonnie zorganizował 
powiat legionowski wspólnie ze 
Związkiem Powiatów Polskich, 
pod patronatem Ogólnopol-
skiego Stowarzyszenia Szpitali 
Prywatnych. Choć nie dotyczyła 
ona bezpośrednio budowy szpi-
tala na terenie naszego powiatu, 
to i tak siłą rzeczy dużo o tym 
mówiono. Na przykład, jak po-
winien zostać zorganizowany. Z 
analizy przygotowanej i przed-
stawionej przez Andrzeja Krupę, 
eksperta w dziedzinie controllin-

gu medycznego, wynikało m.in. 
że optymalnym rozwiązaniem 
byłaby budowa obiektu na nieco 
ponad 100 łóżek. – Zapropo-
nowałem ginekologię, położ-
nictwo i pediatrię. Oczywiście 
również oddział zabiegowy. 
Powinien się tu też znaleźć 
Szpitalny Oddział Ratunkowy 
z rozbudowaną specjalistyką 
ambulatoryjną i diagnostyką.
 
Z kolei zdaniem prowadzącego 
konferencję Marka Wójcika, za-
stępcę sekretarza generalnego 
ZPP, przyszły szpital dla powiatu 
powinien być konkurencyjny dla 
ościennych placówek, czyli ofero-
wać pacjentom usługi, których te 
nie są w stanie zapewnić. – Nie 
może być tak, że w moim mieście 
jest siedem supermarketów, a ja 
buduję ósmy. To musi być inny 
sklep. I to właśnie powinien być 
punkt wyjścia. Ten sklep musi 
oferować takie usługi, których nie 
mam i po które nie mogę pojechać 
do sąsiada – mówił Marek Wójcik. 

Przedstawione na konferencji 
stanowisko Narodowego Fundu-
szu Zdrowia schłodziło entuzjazm 
zwolenników szybkiej budowy 
szpitala w powiecie legionow-
skim. Mirosław Jeleniewski, ów-
czesny zastępca dyrektora do 
spraw medycznych mazowiec-
kiego NFZ powiedział wprost, 
że w ciągu kilku najbliższych lat 
środki finansowe, które Fundusz 
przeznaczy na świadczenia zdro-
wotne, nie będą rosły. – Mając tak 
ograniczone środki, nie wyraża-
my zgody na wchodzenie nowych 
podmiotów. Bez względu na to, 
czy są to szpitale czy przychod-
nie, nie ogłaszamy żadnych kon-
kursów. W przyszłym roku ich nie 
będzie. Zaplanowaliśmy je do-
piero za rok – mówił Jeleniewski. 
Dalej więc czekamy. Niedawno 
budowę szpitala obiecywał szef 
MON, prywatnie mieszkaniec 
Legionowa, Mariusz Błaszczak. 
Na obietnicy się chyba jednak 
skończyło, bo od wielu miesięcy 
jest na ten temat głucha cisza.  

                                                                                                                           Dorota
Pierwsze dni w szkole i syn wrócił z płaczem. Zamknięty 
i smutny nie chciał opowiedzieć o powodach. Dopiero 
po 3 dniach udało mi się wyciągnąć o co chodzi. Okazało 
się, że dzieci w klasie śmieją się z niego bo nie nosi 
markowych ciuchów. Próbujemy z mężem uporać się z 
tym problemem, ale nie wiemy co robić. Jakieś rady?

Dawno temu nad polityczną po-
prawnością – choć wtedy to cokol-
wiek dziwaczne określenie nie ist-
niało – czuwał u nas Główny Urząd 
Kontroli Prasy, Publikacji i Wido-
wisk. Owoce jego żmudnej pracy 
nazywano cenzurą. Jak co starsi 
obywatele zapewne pamiętają, o 
wiele bardziej dbała ona o wize-
runek Pierwszego Sekretarza niż, 
dajmy na to, sekretarki. Dziś pla-
cówki na Mysiej już nie ma, a szare 
dotąd myszki biorą odwet na swych 
„odwiecznych” prześladowcach. 
Nawet jeśli nigdy nie były prześla-
dowane… Wedle wielu podsłucha-
nych przez nas obywateli trąci to 
wszystko nonsensem. Podobnie jak 
cała „polityczna poprawność”, w 
swej nazwie sugerująca płynące z 
politycznego światka wytyczne, co 
ludziom (nie tylko tym ze świeczni-
ka) wedle jego ideologów wypada, 
a co nie. Tymczasem społeczeń-
stwo – w odróżnieniu od tych, co 
chcą zamknąć mu usta – wolałoby 
mieć w tym względzie swobodę.       

Skoro już mowa o politycznej 
poprawności, tzw. cywilizowany 
świat znów nas w niej wyprzedził. 
Ale akurat tutaj nie ma się czym 
martwić. Przykład pierwszy z brze-
gu: Oxford University Press zrobił 
autorom książek dla dzieci szlaban 
na pisanie o świniach i produktach 
z wieprzowinki. Dlaczego? Aby nie 
urazić muzułmanów oraz Żydów. Z 
kolei pewna holenderska organiza-
cja zwalczająca wszelkie fobie orze-
kła: grożenie śmiercią homoseksu-
alistom to mowa nienawiści. Chyba 
że czyni tak wyznawca Allacha, bo 
wtedy to nie dyskryminacja, lecz 
sposób na wyrażenie siebie i swej 
religii. Najbardziej spodobały nam 
się jednak perypetie szwedzkiej 
sieci aptek. Oberwała ona miano-
wicie za… kolor sprzedawanych w 
nich plasterków. Zarzut: rasizm. Bo 
niby dlaczego są tylko beżowe, 
a nie ma takich pasujących do 
cery posiadaczy ciemniejszych 
karnacji...? Oj, czarno widzi-
my przyszłość świata.

■ "M" odpowiada:
Wyśmiewanie się z kogoś jest formą przemocy psychicznej. Bywa, że status materialny 
rodziny nie pozwala na zakupy w firmowych sklepach. Ważne jest to by mieć własny 
styl i cenić się nie za metki na ubraniach, ale za charakter, talenty. „Nie szata zdobi 
człowieka”. Warto rozmawiać z dzieckiem i tłumaczyć mu co jest ważne w życiu. 
Ubranie i drogie gadżety nie są ważne. Nie można dzielić dzieci na lepsze i gorsze tylko 
dlatego, że ktoś nosi firmówki. Dzieci szybko rosną, więc kupujemy im rzeczy wygodne. 
O dyskryminacji i zachowaniu innych warto porozmawiać na zebraniu rodziców w 
szkole. Dzieci wynoszą z domu pewne zachowania i tu jest zadanie wychowawcy, by 
zwrócić na to uwagę oraz tłumaczyć w klasie jak należy się zachowywać.
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Zadbaj o włosy jesienią
• Odpowiednie mycie

Nie używaj szamponów, 
które działają bardzo sil-
nie na włosy i skórę gło-
wy. Te zawierające SLS 
lub SLES (Sodium Lauryl 
Sulfate lub Sodium Lau-
reth Sulfate) na pewno 
nie będą dobrym wybo-
rem na co dzień. Do co-
dziennego mycia staraj 
się wybierać produkty 
pozbawione tych mocno 

oczyszczających skład-
ników.
 
• Odżywka bezwarun-
kowo

Stosuj odżywkę zawsze, 
bez względu na to, ile 
masz czasu na umycie i 
wysuszenie włosów. Nie 
musisz pozostawiać jej 
na włosach na bardzo 
długo, wystarczy nałożyć 
i rozczesać, co już nieco 

nawilży włosy, a z pew-
nością je zabezpieczy.

• Olejek lub krem
przed układaniem

Jeśli modelujesz lub prostujesz 
swoje włosy, warto abyś zaopa-
trzyła się w krem lub olejek, 
który zabezpieczy je  przed 
szkodliwym działaniem gorą-
cego powietrza suszarki czy 
temperaturą nagrzanej pro-
stownicy. Unikaj kosmetyków, 
które w składzie mają alcohol 
denat. (najczęściej spray), 
gdyż te mogą dodatkowo wy-
suszyć włosy. Pamiętaj, aby 
preparaty do zabezpieczenia 

nakładać na końce, a nie od 
nasady włosów. Inaczej mo-
żesz je przetłuścić i obciążyć.

• Rytuał olejowania 

Wybierz olej, który będzie słu-
żył twoim włosom i nakładaj 
go na noc lub na kilka godzin, 
np. w trakcie relaksu w week-
end. Niech to stanie się two-
im rytuałem. Wybór na rynku 
jest bardzo duży, ważne abyś 
wybrała olej bez dodatków 
silikonów, bo ten nada się do 
punktu 3., ale nie do olejowa-
nia. Możesz sięgnąć po czysty 
olej arganowy, macadamia, 
a nawet kokosowy.

Po lecie włosy często są przesuszone i tracą blask. Taki stan 
jest wynikiem ciągłej ekspozycji na promienie słoneczne. 
Dlatego jesień to idealna pora roku, aby poświęcić włosom 
więcej czasu. Na co należy zwrócić uwagę, aby cieszyć się 
pięknymi puklami?

Otwarcie basenu na osiedlu Piaski - 27.10.2018 r.
Trwają zapisy na darmowe wejścia na basen w dniach

 27-28 października 2018 r.
W dniach 27-28 października 2018 r. nowa Pływalnia na osiedlu Piaski będzie 
udostępniona dla mieszkańców za darmo. Zgłoszenia są przyjmowane on-line 
przez formularz kontaktowy, który widnieje się na stronie www.kzb-legionowo.
pl w aktualnościach „Pływalnia Piaski”. Wejścia będą odbywały sie o każdej pełnej 
godzinie (sobota w godz. 15.00-22.00 a w niedzielę w godz. 6.00 - 22.00), ograni-
czone czasowo do 45 minut. Każdorazowo wpuszczane będzie do 120 osób.

Dodatkowo zapraszamy mieszkańców Legionowa i okolic, zarówno w sobotę 
jak i w niedzielę na zajęcia pokazowe aqua  fitness: 
Aqua aerobik – godz.17:00
Aqua aerobik z elementami Zumby - godz. 18:00
Ponadto będą odbywały się zajęcia dla rodziców z małymi dziećmi,
wg harmonogramu:
Sobota, w godz.
16:00 -16:30- dzieci -3 m-ce do  1,5 roku
Niedziela, w godz.
10:00 -10:30-  dzieci 3m-ce do1  roku
11:00- 11:30 – dzieci od 1 – do 2,5 roku
12:00 -12:30- dzieci od 2,5roku – 4 lata
13:00 – 13:30 – dzieci  4 – 6 lat
Zapraszamy serdecznie

KONKURS NA NAZWĘ
PŁYWALNI MIEJSKIEJ NA OSIEDLU PIASKI ZAKOŃCZONY
Konkurs na nazwę nowootwieranej Pływalni na Osiedlu Piaski cieszył
się dużym zainteresowaniem Mieszkańców. Do dnia 28.09.2018r. do
godz. 12.00 w konkursie wpłynęło ok. 190 propozycji nazw. Komisja
konkursowa wybrała 3 finałowe propozycje:

1. Legionowianka

2. Wodne Piaski

3. Legionowski Delfin.

W głosowaniu internetowym prowadzonym na facebooku KZB Legionowo 
Sp. z o.o. najwięcej głosów Mieszkańców zgromadziła propozycja
Pani Agaty Olejniczak-Nowak  – "WODNE PIASKI".

Wyróżnienia otrzymują:

Pani Agata Kaczyńska-Kral za propozycję nazwy "LEGIONOWIANKA"

Pani Sabina Klej za propozycję nazwy "LEGIONOWSKI DELFIN"

Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone w dniu 27 października
2018r. podczas otwarcia basenu na Piaskach.
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 - No już dobrze, masz rację, więcej nie będę oglądał TVP...

  Komu tu wbić do głowy chęć do pójścia na wybory...?

CZWARTEK 11 października 2018FOTOREPORTAŻ MIEJSCOWA na weekend, gazeta@miejscowa.pl

Z folklorem i humorem

Wymowne spojrzenie kobiety, która czuje, że nie wszystko gra...

- A ja panom mówię, że opera w Legionowie to nie bzDurka!

- Dla pani Ani to ja podpiszę nawet wniosek kredytowy!

  - Zobacz, stary, tu w Polsce ludzie chodzą jakoś inaczej ubrani

- Weź się tak nie pręż, bo ja też będę musiał wyskoczyć z ciuchów

  - Woli pani ulotkę czy przepis na kiełbaskę wyborczą?

Na pachnącym świeżością osiedlowym kompleksie rekreacyjnym pierwszy piknik wręcz 
musiał być udany. I taki właśnie był. Dlatego, podobnie jak o całej miejskiej inwestycji, 
okoliczni mieszkańcy mogą jeszcze mówić o nim bardzo długo. My ze swej strony 
spróbujemy tylko sprawić, żeby robili to z uśmiechem.
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Żarty...
Przechodzi facet obok Sejmu i słyszy jak ktoś 
krzyczy: 
– Sto lat, sto lat! 
– To jakieś urodziny?
– Nie. Ustalają wiek emerytalny.

■ ■ ■

Sekstelefon. W słuchawce słychać namiętny 
szept kobiecy:
– Zrobię co zechcesz skarbie. 
– Naprawdę zrobisz dla mnie wszystko?
– pyta mężczyzna po drugiej stronie telefonu. 
– Oczywiście skarbie – odpowiada gorąco kobieta.
–  To …. Oddzwoń do mnie.

■ ■ ■

Wolę brzuch od piwa niż garb od pracy.
■ ■ ■

Żona po powrocie męża z delegacji sprawdza 
jego garnitur. Kiedy nie znajduje ani jednego 
kobiecego włosa zwraca się oburzona:
- No tak, wiedziałam. 
Ty to nawet łysej babie nie przepuścisz.

Horoskop
na nadchodzący

tydzień
RYBY

Kiedy będzie ci się wydawać, że 
wszystko stracone, nadejdzie po-
moc z zupełnie nieoczekiwanej 

strony. Pewna wiadomość poprawi ci humor. 
Twoje nadzieje powrócą.  

BARAN

W tym tygodniu będziesz wyrozu-
miały i serdeczny w stosunku do 
innych ludzi. Nie będziesz egoistą 

i dostrzeżesz sens czynienia dla innych dobra. 
Chętnie pomożesz komuś, kto sobie nie radzi.

BYK

Chwila samotności w najbliższy 
weekend dobrze Ci zrobi. Potrzeba 
odsunięcia się od wszystkich spraw 

będzie silniejsza niż codzienne obowiązki. Nie 
przejmuj się tym i wykorzystaj ten czas dla siebie.

BLIŹNIĘTA

W tym tygodniu zastanowisz się, 
jak lepiej zaplanować czas i obo-
wiązki. Dojdziesz do wniosku, że 

z pewnych spraw trzeba zrezygnować lub 
trzeba uprościć wykonywanie  obowiązków.

RAK

Pilnuj swoich spraw, bo coś może 
się nieoczekiwanie dla ciebie w tym 
tygodniu zakończyć. Ktoś wycofa 

się z podjętych decyzji lub znajdzie sobie inne 
towarzystwo. Tylko od ciebie to teraz zależy.

LEW

Czeka cię udany tydzień. Trudne 
sprawy i kłopoty wreszcie pozosta-
wisz za sobą. Podejmiesz trudną 

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

PANNA

Podejdź do spraw zawodowych czy 
szkolnych z większym dystansem. 
Nie obrażaj się za słowa krytyki, nie 

walcz z autorytetami, bo nie ci to nie da, a tylko 
pogorszy twoją i tak nienajlepszą sytuację.

WAGA

Tydzień sprzyja rozpoczynaniu 
nowych przedsięwzięć. Zrób dobry 
plan i nie próbuj przyspieszać bie-

gu wydarzeń. Cierpliwość i konsekwencja 
doprowadzą cię do wymarzonego sukcesu.

SKORPION

Rozmowa z kimś, kto jest dla ciebie 
autorytetem sprawi, że zobaczysz 
swoje sprawy w innym świetle. 

Możesz się zdenerwować lub poczuć urażony, 
ale w końcu wyciągniesz słuszne wnioski.

STRZELEC

Poczujesz się zmęczony lub bez-
radny i odmówisz udziału w waż-
nym przedsięwzięciu. Zastanów 

się, jakie są powody tej sytuacji. Być może 
wcześniej zbagatelizowałeś trudności.

KOZIOROŻEC

W tym tygodniu dojdziesz do 
wniosku, że musisz jeszcze raz 
przemyśleć minione wydarzenia i 

zakończone już sprawy. Otrzymasz wiadomo-
ści od osób, których dawno nie widziałeś.

WODNIK

Unikaj osób, które udają miłe i 
zmieniają swoje sympatie w za-
leżności od towarzystwa, w ja-

kich się znajdą. Ktoś taki może wydobyć od 
ciebie zwierzenia a później opowie je innym.

Specjalny miejscowy 
horoskop

- Serdecznie witam 
przedstawiciela 

policji, który w kącie 
usiadł, a przecież dzisiaj 
jest jego święto

Mandryle to wyjątkowo barwne 
małpy. Mają duży zielono-
niebieski nos, czerwoną brodę 
oraz purpurowy zad. Żywią się nie 
tylko owocami i liśćmi ale również 
małymi zwierzętami. Ciąża samicy 
trwa 290 dni. Maluch długi czas 
podróżuje na grzbiecie matki. 
Dożywają do 20-tego roku życia. 

Szymon Rosiak, przewodniczący rady 
powiatu podczas jednej z sesji

                                               Sądząc po tym ogłoszeniu, podpatrzonym swego czasu na ul. Piłsudskiego, 
za uczciwość  legionowianom należy się złoty medal

fot. red.

klatka tygodnia

Znalezione w sieci
Czy  wiesz, że istnieje około 1300 
gatunków akacji? Z tego drzewa 
otrzymuje się gumę arabską. Podobno
z tych drzew zbudowano Arkę Przymierza.

Czujesz  dziwny smak w ustach? To może 
być pierwszym objawem choroby.

Znacie rybkę Nemo? Ta pomarańczowo 
– biała rybka to błazenek. Mierzy od 3 do 
30 centymetrów długości. Jest to ryba 
agresywna i wojownicza. Potrafi zaciekle 
broić swojego domku. Żyje w stadach na 
rafie koralowej wśród parzydełek ukwiałów. 
Najsilniejszym osobnikiem jest samica, 

która rządzi kilkoma samcami. Jeżeli 
samica zginie, jeden z samców zmienia 

płeć i przejmuje rolę przywódcy stada. 

Czy wiesz, że na inwazyjnego raka 
piersi zachoruje co 8 kobieta na świecie?

Lubisz grzyby? Czy wiesz, że po zatruciu 
grzybami umiera co drugie dziecko?

Regularne poszczenie co dwa dni 
spowalnia proces starzenia.

Dziwisz się, gdy słyszysz swój głos na 
nagraniach? Nie poznajesz sam siebie? Jeśli 
zasłonisz lewe ucho podczas mówienia, możesz 
usłyszeć jak słyszą  Cię inni ludzie.
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Prezes (już teraz) DPD 
Legionovii Legionowo 
nie kryje, że w sferze 
klubowych f inansów 
udało się zaserwować 
siatkarskiego asa. – 
To ważne wydarzenie 
dla naszego klubu. Od 
chwili, kiedy straciliśmy 
poprzedniego główne-
go sponsora, cały czas 
walczyliśmy o pozyska-
nie nowego partnera. 
Bardzo się cieszymy na 
ten powrót firmy DPD 
Polska, która – mamy 
nadzieję – znacząco nas 
wspomoże, dzięki czemu 
w nadchodzącym sezo-
nie osiągniemy zdecy-
dowanie lepsze wyniki 
– mówi Sławomir Supa. 

A Konrad Ciejka, prezes 
LTS Legionovii Legio-
nowo, dodaje: – Jest to 
światowa firma, potężny 
partner, dający nam du-
żą stabilizację w naszym 
rozwoju. Dzięki jego 
współpracy z klubem i 
miastem będziemy grali 
w naszej starej-nowej 
Arenie, ale tym razem 
będzie to dom zwany 
DPD Arena Legionowo. 

Marketing sportowy ma 
swoje prawa, więc logo 
nowego sponsora raczej 
trudno będzie przeoczyć. 
Zwłaszcza że obsłuży on 
klub także od strony logi-
stycznej. – Znajdzie się ono 
na strojach sportowych, 

znajdzie się na billboardach, 
banerach w Arenie. Każdy, 
kto tu do nas przyjdzie, od 
razu będzie wiedział, że 
DPD to jest nasz strategicz-
ny partner – uważa Ciejka. 
Pierwszy raz z logiem DPD 
legionowskie siatkarki wy-
stąpiły w miniony weekend, 
na towarzyskim, udanym 
pod względem szkolenio-
wym turnieju w Bobolicach. 
Obie strony podpisanej na 
rok umowy liczą, że się na 
niej… nie przeliczą. I za ja-
kiś czas usiądą do rozmów, 
aby ją przedłużyć. – W stra-
tegię prowadzenia tej firmy 
i w jej strategię komunika-
cyjną w pełni wpisuje się 
sponsorowanie sportu. Nie 
jesteśmy jedynym klubem, 

który DPD 
Polska bę-
dzie spon-
sorować. 
Są wśród 
nich mię-
d z y  i n -
n y m i 
tak duże 
marki jak 
ŁKS czy 
W i d z e w 

Łódź – przypomina me-
nadżer Legionovii Maciej 
Szewczyk.    

Na kojarzone z tymi kluba-
mi sukcesy (inna sprawa, 
że głównie w piłce nożnej) 
Legionowo musi jeszcze po-
czekać. A na razie, ciesząc 
się z finansowego wsparcia, 
trenerzy chcą po prostu ro-
bić swoje. Głównie to, co od 
dobrych kilku lat wychodzi 
im najlepiej – szkolić siat-

karską młodzież. – To jest 
przede wszystkim stabi-
lizacja, możliwość pracy, 
rozwoju, inwestowania w 
młode zawodniczki na lata. 

To najważniejsze, bo w tym 
akurat elemencie rozwoju 
młodej drużyny sportowej 
stabilizacja jest bardzo 
istotna – podkreśla Konrad 
Ciejka. Lokalnej społecz-
ności siatkarskiej wypada 
tylko życzyć, aby finanso-
wy grunt miała pod stopami 
jak najdłużej. Jeśli się uda, z 
pewnością nie pożałują tego 
też kibice.

Waldek Siwczyński

W odbywającym się pod patro-
natem Prezydenta Miasta Cie-
chanów Jesiennym Rozpływaniu 
o Puchar Książąt Mazowieckich 
klub Delfin Legionowo, pod opie-
ką trenera Piotra Cesarczyka, re-
prezentowało osiem dziewcząt i 
dwunastu chłopców. Większość 
z nich wykorzystała szansę, 
pokazując się jak z najlepszej 

strony w rywalizacji sportowej, 
a „przy okazji” sprawdzając na 
początku sezonu swą dyspozy-
cję po wakacyjnej przerwie. 

Zarówno w pierwszym, poran-
nym bloku zawodów – w wyści-
gach na 50 m, jak i w popołu-
dniowym bloku na dystansach 
100- i 200-metrowych, legio-

nowscy zawodnicy bili swoje 
rekordy życiowe. Na podium 
stanęły Antonina Pietuch (II 
miejsce na 50 m stylem grzbie-
towym z czasem 47,88, III miej-
sce na 50 m stylem dowolnym z 
czasem 44,20), Kaja Marońska 
(II miejsce na 100 m stylem 
klasycznym z czasem 1,40.52, 
a z chłopców Rafał Smoliński (I 
miejsce na 100 m stylem mo-
tylkowym z czasem 1,01.68, I 
miejsce na 100 m stylem do-

wolnym z czasem 57,39) oraz 
Filip Zabagło (I miejsce na 100 
m stylem grzbietowym z cza-
sem 1,11.47, I miejsce na 100 
m stylem motylkowym z czasem 
1,15.27). Jak zatem widać, jest 
nadzieja na kolejne udane star-
ty w tak dobrze rozpoczętym 
sezonie pływackim. Czego i za-
wodnikom, i trenerom wypada 
oczywiście życzyć. 

oprac. Aldo

Przyszła pora na sponsora
W siatkarskich kuluarach 
szeptało się o tym od 
dawna. Teraz to już 
oficjalnie potwierdzone: 
międzynarodowa firma 
kurierska DPD Polska 
została sponsorem 
tytularnym Legionovii 
Legionowo. Dla prężnego 
klubu z ambicjami taki 
partner jest jak siódmy 
zawodnik na boisku. Nic 
dziwnego, że u działaczy 
od razu podskoczył poziom 
optymizmu.

W ostatnią sobotę września na Pływalni Miejskiej 
w Ciechanowie odbyły się pierwsze w tym sezonie 
ogólnopolskie zawody, których gospodarzem był 
Klub Pływacki Ciechanów. Na starcie stawiło się 263 
zawodników i zawodniczek z 24 krajowych klubów.

              – Wielu pracowników i współpracowników DPD jest nie tylko kibicami, 
lecz także sami aktywnie uprawiają sport. Naszą misją jest krzewienie idei fair 
play i właściwych postaw związanych z aktywnością fizyczną. Z tego powodu 
chętnie angażujemy się we współpracę z klubami, a także przy okazji organizacji 

różnych przedsięwzięć sportowych zarówno na poziomie zawodowym, 
jak i amatorskim. Z przyjemnością wracamy do współpracy z 
legionowską siatkówką, wspierając klub, który, mając silną pozycję 
w młodzieżowym sporcie, ma ambicje jeszcze mocniej zaznaczyć 
swoją obecność na polskim krajobrazie sportowym.Rafał Nawłoka

prezes zarządu DPD Polska

Gospodarze SPRawili niespodziankę
Początek emocjonującej, 
prowadzonej w szybkim 
tempie rywalizacji w Tarno-
wie był bardzo wyrównany, 
co potwierdzały zdobywa-
ne na przemian przez oba 
zespoły gole. Mimo to w 10 
minucie grającym jeszcze 
niedawno w PGNiG Super-
lidze legionowianom udało 
się odskoczyć przeciwnikom 
na dwa „oczka”. Kilka minut 
później było już jednak 6:6. 
W 17 minucie tarnowianie po 

raz pierwszy wyszli na dwu-
bramkowe prowadzenie, ale 
o wyniku pierwszej połowy 
zadecydowała jej końcówka, 
w której gospodarze rzucili 
cztery bramki, tracąc tylko 
jedną. Dzięki temu do prze-
rwy zawodnicy SPR PWSZ 
Tarnów wygrywali 17:14. 

Zmotywowani przez trene-
ra Smolarczyka goście za-
raz po wznowieniu gry zdo-
byli dwie bramki. Niestety 

już ki lka minut później 
miejscowi odrobili przewa-
gę, z jaką kończyli pierwszą 
połowę. W 42 minucie, po 
dwóch trafieniach Oskara 
Niedziółki, legionowianie 
wlali nadzieję w serca kibi-
ców, osiągając stan 22:21 
dla SPR. Tyle że już pięć 
minut później Michał Cho-
dara doprowadził do wyni-
ku 25-21, a cztery minuty 
później, po trafieniu Kacpra 
Lazarowicza, na tablicy 

pojawił się rezultat 27-22. 
Kolejne dwa celne rzuty 
młodego lewoskrzydłowego 
spowodowały, że w 54 min 
było właściwie „pozamiata-
ne”. Zawodnicy KPR zdobyli 
wprawdzie jeszcze trzy go-
le, lecz wydrzeć rywalom 
choćby punktu już nie mo-
gli. Podopieczni Ryszarda 
Tabora wygrali 31:27.

Za najlepszego zawod-
nika drużyny gospo-
darzy uznano Michała 
Chodarę. Z kolei naj-
więcej bramek dla KPR 
Legionowo zdobyli: Mi-
chał Prątnicki - 8, Ma-
ciej Filipowicz – 6 oraz 
Oskar Niedziółka - 4. 

oprac. Aldo

I LIGA MĘŻCZYZN, GRUPA C

Z. P. Zpk. Ppk. Bramki Punkty

1. MTS Chrzanów 3 0 0 0 94:77 9

2. AZS AWF Biała Podlaska 3 0 0 0 94:84 9

3. SRS Czuwaj Przemyśl 2 1 0 0 99:86 6

4. SPR PWSZ Tarnów 2 1 0 0 93:80 6

5. KSZO Ostrowiec Św. 2 1 0 0 83:87 6

6. KPR Legionowo 1 2 0 0 83:81 3

7. AZS UW Warszawa 1 2 0 0 79:77 3

8. KSSPR Końskie 1 2 0 0 87:89 3

9. Orlen Wisła II Płock 1 2 0 0 74:79 3

10. MKS Padwa Zamość 1 2 0 0 86:92 3

11. KS Uniwersytet Radom 1 2 0 0 72:80 3

12. SPR ROKiS Radzymin 0 3 0 0 62:94 0
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KLASA  A, GRUPA  WARSZAWA I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Wicher Kobyłka  8 22 7 1 0 39-9

2.  ŁKS Łochów 8 21 7 0 1 33-11

3.   Wisła Jabłonna 8 15 5 0 3 24-22

4.  KS II Łomianki 8 14 4 2 2 22-14

5.  Bednarska Warszawa 8 13 4 1 3 16-15

6.  Huragan II Wołomin 8 12 4 0 4 26-19

7.  Wkra Pomiechówek 8 12 3 3 2 16-20

8.  MKS Hutnik Warszawa 8 10 2 4 2 14-12

9.  AP Marcovia II Marki 8 10 3 1 4 19-22

10.  Rządza Załubice 8 9 2 3 3 19-26

11. Rządza Załubice 8 8 2 2 4 14-15

12. AP Marcovia II Marki 8 8 2 2 4 19-23 

13.  Błyskawica Warszawa 8 2 0 2 6 10-49 

14.  SKP Korona Warszawa 8 1 0 1 7 15-29

KLASA B, GRUPA WARSZAWA I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Zły Warszawa 6 18 6 0 0 45-3

2. GKS Dąbrówka 6 16 5 1 0 17-11

3. Wicher II Kobyłka 6 15 5 0 1 30-7

4. Korona Jadów 6 10 3 1 2 18-21

5.  Wisła Zakroczym 6 10 3 1 2 28-18

6. Kamionek Warszawa 5 10 3 1 1 20-11

7.  Orły Zielonka 6 7 2 1 3 26-12

8. Mazur II Radzymin 6 7 2 1 3 34-12

9.  Sokół II Serock 6 4 1 1 4 12-23

10.  Dąb II Wieliszew 6 3 1 0 5 15-22

11. Farmacja Tarchomin (Warszawa) 6 1 0 1 5 4-50

12. Pogoń Józefów 5 0 0 0 5 3-62

LIGA OKRĘGOWA, GRUPA WARSZAWA I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Unia Warszawa 10 23 7 2 1 22-8

2.  Świt II Nowy Dwór Mazowiecki 10 22 7 1 2 33-7

3.  Mazur Radzymin 10 21 6 3 1 23-9

4.  Olimpia Warszawa 10 20 6 2 2 25-12

5. AP Marcovia Marki 10 17 5 2 3 17-13

6.  Victoria II Sulejówek 10 16 5 1 4 22-20

7.  Dąb Wieliszew 10 16 5 1 4 19-20

8.  Sokół Serock   10 15 4 3 3 18-15

9.  Bug Wyszków 10 14 4 2 4 20-2

10.  Escola Varsovia Warszawa 10 14 4 2 4 20-16

11.  Agape Białołęka (Warszawa) 10 12 3 3 4 18-19

12.  Burza Pilawa 10 11 3 2 5 17-25

13.  Promnik Łaskarzew 10 10 3 1 6 8-18

14.  Legionovia II Legionowo 10 7 2 1 7 12-35 

15.  Mazur II Karczew 10 6 1 3 6 6-14

16.  Amur Wilga 10 1 0 1 9 6-35

3 : 3 (2:2)

Pelikan Łowicz – Legionovia Legionowo

Bramki:  Michał Żółtowski 18’, Michał Adamczyk 28’, Sebastian Szerszeń 81’ – 
Kacper Górski 20’, Eryk Więdłocha 44’, Kamil Wolski 52’

Legionovia: Jakub Stefaniak – Kacper Górski, Sebastian Weremko, Daniel 
Choroś, Kacper Będzieszak, Piotr Krawczyk (85’ Marcin Burkhardt), Patryk 
Koziara, Luka Janković, (70’ Konrad Zaklika) Jacek Lewandowski (77’  Grzegorz 
Mazurek), Kamil Wolski (82’ Patryk Paczuk)

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

1.  Sokół Aleksandrów Łódzki 11 28 9 1 1 22-9

2.  Lechia Tomaszów Mazowiecki 11 26 8 2 1 18-9

3. Legionovia Legionowo 11 23 7 2 2 23-13

4.  Pelikan Łowicz 11 18 5 3 3 19-17

5.  Legia II Warszawa 11 18 5 3 3 16-13

6.  Polonia Warszawa 11 18 6 0 5 18-17

7.  Sokół Ostróda 10 18 5 3 2 13-11

8. Unia Skierniewice 10 15 5 0 5 14-7

9. Olimpia Zambrów 11 14 3 5 3 17-16 

10.  Znicz Biała Piska 11 14 4 2 5 15-15

11.  Świt Nowy Dwór Mazowiecki 10 13 4 1 5 15-13 

12.  Huragan Morąg 11 13 3 4 4 16-22

13. Victoria Sulejówek 10 12 3 3 4 14-16

14. Broń Radom 11 12 3 3 5 21-24

15. Ruch Wysokie Mazowieckie 11 10 3 1 7 16-26

16. Ursus Warszawa 11 10 3 1 7 17-22

17. ŁKS 1926 Łomża 11 6 2 0 9 13-29

18.  MKS Ełk  11 5 1 2 8 12-20

Początek meczu był dość wy-
równany, jednak to gospoda-
rzom jako pierwszym udało się 
wyjść na prowadzenie. W 18 
minucie, po dobrym dośrod-
kowaniu w pole karne, piłkę w 
bramce Legionovii umieścił Mi-
chał Żółtowski. Odpowiedź go-
ści była błyskawiczna. Wyrów-
nująca bramka padła bowiem 

już po dwóch minutach, a jej 
strzelcem był Kacper Górski. 
Stan 1:1 nie trwał jednak dłu-
go. W 28 minucie bramkarza 
gości bezpośrednim strzałem 
z rzutu rożnego pokonał Michał 
Adamczyk. Podrażniona Legio-
novia jeszcze w pierwszych 45 
minutach zdołała doprowadzić 
do drugiego w tym meczu re-

misu. Na minutę przed koń-
cem regulaminowego czasu 
gry błąd bramkarza Pelikana 
wykorzystał Eryk Więdłocha 
i tym samym ustalił wynik 
pierwszej połowy na 2:2. 
 
Drugie 45 minut lepiej zaczęli 
podopieczni Bartosza Tara-
chulskiego. Sześć minut po 

wznowieniu gry Legionovię 
na prowadzenie wyprowadził 
Kamil Wolski. Później goście 
mieli jeszcze kilka sytuacji do 
podwyższenia wyniku. Brako-
wało jednak albo skuteczności, 
albo zwyczajnie szczęścia. 
Za to gospodarze w 81 minu-
cie, i to znów po rzucie roż-
nym, zdobyli wyrównujące-
go gola. Strzelcem trzeciej 
bramki dla Pelikana był Se-
bastian Szerszeń. 
 
Końcówka meczu była bardzo 
nerwowa. Po dwie żółte kartki, 
a w konsekwencji czerwone, 
zobaczyli Daniel Choroś i Pa-
t ryk Koz iara.  Grającej 
w dziewiątkę Legionovii udało 
się dowieźć remis do ostat-
niego gwizdka sędziego i w 
tym trudnym, ale emocjonu-
jącym spotkaniu wywalczyć 
przynajmniej jeden punkt. 
 
W przyszły weekend pod-
opieczni Bartosza Tarachul-
skiego mieli zagrać u siebie 
spotkanie z rezerwami Legii 
Warszawa. Na prośbę war-
szawiaków zostało ono jednak 
przełożone i zostanie prawdo-
podobnie rozegrane 24 paź-
dziernika o godzinie 15.00.       

Rafał Michałowski

Kolejki w powiecie
Oto wyniki drużyn z powiatu legionowskiego w 
meczach dziesiątej kolejki ligi okręgowej, ósmej 
kolejki A-klasy i szóstej B-klasy.

Liga okręgowa 
Agape Białołęka – Dąb Wieliszew 1:2
AP Marcovia Marki – Sokół Serock 3:1
Legionovia II Legionowo – Burza Pilawa 6:1

Klasa A
MKS Hutnik Warszawa – Wisła Jabłonna 2:5

Klasa B
GKS Dąbrówka – Dąb II Wieliszew 3:2
Farmacja Tarchomin – Sokół II Serock 3:3

W następnej kolejce Dąb 
zagra u siebie z Escolą 
Varsovia Warszawa (13 
października godz. 15.30), 
Sokół również u siebie po-
dejmie Olimpię Warszawa 
(14 października godz. 
13.00), a rezerwy Legio-
novii zagrają na wyjeździe 
z Bugiem Wyszków 
(13 paździer-
nika, godz. 
1 3 . 0 0 ) , 

Wisła Jabłonna podejmie na 
własnym boisku WKS Rzą-
śnik (14 października godz. 
15.30), Dąb II Wieliszew 
zagra u siebie z Farmacją 
Tarchomin (14 październi-
ka godz. 15.00), a Sokół II 
Serock, również u siebie, 
zmierzy się z Pogonią Józe-

fów (14 października 
godz. 16.30). 

zig
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– Ostatnio miałam nawet 
kilkanaście zapytań, czy to 
prawda, że ma on zostać 
zniszczony i tym miejscu ma 
się pojawić nowy blok. Nie 
wiem, kto i po co rozsiewa 
takie plotki wśród mieszkań-

ców. Chciałabym wszystkich 
uspokoić i zapewnić, że bu-
dynek ten na pewno nie zo-
stanie zburzony i na pewno 
nie powstaną tu żadne lokale 
mieszkalne – mówi Agniesz-
ka Borkowska, wiceprezes 

legionowskiej SMLW. Mało 
tego, spółdzielnia nie tylko 
Sceny 210 nie chce burzyć, 
ale też przymierza się do jej 
remontu, tak aby nadal mo-
gła ona być wykorzystywana 
na cele społeczno-kultural-
ne. – Jesteśmy obecnie na 
etapie zbierania dokumen-
tów w celu złożenia wniosku 
o dofinansowanie remontu 
tego budynku, całego bądź 
chociażby parteru. O dotację 
będziemy się ubiegali w Ma-
zowieckim Centrum Polityki 
Społecznej. Mam nadzie-
ję, że uda nam się spełnić 
wszystkie wymogi zapisane 
w regulaminie tego projek-
tu. Zobaczymy też, czy bę-
dziemy to prowadzić sami, 
czy też poszukamy jakiegoś 
partnera, który się w tym 
specjalizuje – dodaje wice-
prezes spółdzielni.
 
Nie wiado-
mo jesz-
cze ,  co 
dokład-
nie bę-
dzie się 
mieściło 
w Scenie 
210 po jej 
remoncie, 
w iadomo 
n a t o -

miast, że prowadzona przez 
lata działalność społeczno-
-kulturalna ma zostać utrzy-
mana. – Myślimy o czymś dla 
różnych grup wiekowych, tak 
dla seniorów, jak i dla dzieci. 
Chcielibyśmy, żeby to było 
takie miejsce, gdzie mogli-
by się spotykać mieszkańcy 
osiedla Sobieskiego, ale też i 
okolicznych domów jednoro-
dzinnych, bo również od nich 
otrzymujemy sygnały, że faj-
nie by było, gdyby to miejsce 
znów zaczęło żyć – dodaje 
Agnieszka Borkowska. 
 
Dokumenty do wniosku o 
dofinansowanie spółdzielnia 
musi złożyć do 22 listopada. 
Jest więc szansa, że jeszcze 
w tym roku dowiemy się, czy 
dotacja została przyznana.

RAM
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Wydarzenia
kalendarz

LEGIONOWO plac przed ratuszem, 11.10, godz. 16.00
Mazowiecki Jazz Jam. Koncert na ulicach w wykonaniu 
uczniów Legionowskiej Szkoły Bluesa. 

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 12.10, godz. 18.00
Premiera spektaklu pt. „Uff… jak gorąco” w wykonaniu Teatru na Lu-
zie. Scenariusz i reżyseria Małgorzata Luzak, opracowanie aktorskie 
i muzyczne Ilona Kucińska oraz Marek Pawłowicz, scenografia Lech 
Traut. Wstęp wolny. 

LEGIONOWO Muzeum Historyczne w Legionowie,
12.10, godz. 18.30
Finisaż wystawy „Gwiazda Polski – balonem do stratosfery”. W pro-
gramie: wręczenie nagród laureatom konkursu na komiks poświę-
cony historii Gwiazdy Polski, prezentacja okolicznościowych wy-
dawnictw muzealnych towarzyszących wystawie czasowej, ostatnie 
oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej pt. „Gwiazda Pol-
ski – balonem do stratosfery”, pokaz animacji 3D przedstawiającej 
hipotetyczny lot balonu Gwiazda Polski do stratosfery i prelekcja pt. 
„Kapitan Zbigniew Burzyński – z Legionowa do stratosfery”, przygo-
towana przez dra hab. Jacka Szczepańskiego.

LEGIONOWO Arena Legionowo, 13.10 - 14.10, godz. 9.00 - 18.00
Ósma edycja Międzynarodowego Klubowego Turnieju Rugby na 
Wózkach „Mazovia Cup 2018”. Mecz finałowy w niedzielę
o godz. 15.00. 

LEGIONOWO Poczytalnia, 13.10, godz. 11.00 - 15.00
Spotkania z Nauką i Literaturą Popularnonaukową. Dlaczego wysoko w 
górach brakuje nam tchu i zatykają nam się uszy? Dlaczego trawa jest 
zielona, a miejski autobus czerwony? Po co zwierzętom ogony? I dlacze-
go samochód jedzie, a samolot lata? Odpowiedzi na te i wiele innych 
pytań znajdziecie w Poczytalni. Co będziemy robić?
Przy pięciu stoiskach, w fantastycznych książkach popularnonaukowych, 
poszukamy, we własnym tempie, odpowiedzi na wcześniej wylosowane 
krótkie i intrygujące pytania naukowe. Ale nie koniec na tym! Przy każ-
dym stoisku poeksperymentujemy: zajrzymy do mikroskopu; obejrzy-
my minerały i skamieliny; rozszczepimy światło; pobawimy się magne-
sami; dowiemy się co nieco, jak działa silnik samochodowy; pomieszamy 
różne ciecze; zrobimy sztuczny śnieg i skonstruujemy bryłę platońską. A 
na deser pobawimy się robotami. Pomocą, radą i wsparciem będą nam 
służyć animatorzy, którzy będą dzielnie dyżurować przy stoiskach – info 
organizatora. Wstęp wolny. 

LEGIONOWO Arena Legionowo, 13.10 - 14.10, godz. 12.00 - 21.00
Pierwsza edycja Festiwalu Smaków Food Trucków. Festiwal Smaków 
Food Trucków to ogólnopolskie wydarzenie kulinarne, jeden z najwięk-
szych zlotów food truckowych w Polsce. Do udziału w wydarzeniu za-
praszane są najlepsze food trucki z całej Polski. Dobierane są one pod 
kątem różnorodności i jakości serwowanych potraw. W jednym miejscu 
pojawią się reprezentanci kuchni wielu krajów i kontynentów. 

LEGIONOWO sala widowiskowa, 13.20, godz. 19.00
„the Best off” – koncert Mirosława Czyżykiewicza z udziałem wir-
tuoza gitary barytonowej, Witolda Cisło. „the Best off” Mirek Czy-
żykiewicz & Witold Cisło to muzyczny projekt sceniczny, który za-
kiełkował wiosną 2017 roku jako konsekwencja kilku wspólnych 
roboczych prób śpiewającego i grającego na gitarze Teryksa Mirka 
Czyżykiewicza z multiinstrumentalistą i wirtuozem gitary barytono-
wej Witoldem Cisło. W efekcie tych spotkań powstały nowe gitaro-
we opracowania muzyki napisanej niegdyś przez Czyżykiewicza do 
wierszy takich poetów jak Josif Brodski, Thomas Hardy, w przekła-
dach Stanisława Barańczaka, oraz utworów Jacka Kaczmarskiego, 
Włodzimierza Wysockiego w przekładzie Marleny Zimnej i Romana 
Kołakowskiego czy Edward Stachury z muzyką Jerzego Satanow-
skiego. W repertuarze można usłyszeć także autorskie piosenki Bar-
da w najnowszych gitarowych aranżacjach oraz piosenki śpiewane 
przez Niego do muzyki Witolda Cisło z tekstami Leona Sęka oraz Jac-
ka Bończyka – info. organizatora. Bilety w cenie 40 zł są do nabycia w 
MOK Legionowo, ul. Norwida 10.

LEGIONOWO filia MOK ul. Targowa 65, 14.10, godz. 12.00
Duet instrumentalny i malarstwo integralne w Salonie Artystycznym. 
Wystąpią Maria Skurjat-Silva – fortepian i Adam Kacperczyk – skrzyp-
ce. Po koncercie odbędzie się wernisaż wystawy Krzysztofa A. Górec-
kiego MALARSTWO INTEGRALNE oraz szkice z Varvary. Wstęp wolny. 

SEROCK sala widowiskowa Centrum Kultury i Czytelnictwa, 
14.10, godz. 14.00
Spotkanie z Bajką. Spektakl pt. „Plum i Bulb, czyli problemy z wodą”. 
Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasie CKiCz w godzinach pracy. 

LEGIONOWO Muzeum Historyczne, 14.10, godz. 15.00
Prelekcja dra hab. Jacka Szczepańskiego „Dr Abraham Finkelsztejn – lekarz legionow-
skiego getta”. 8 marca 2018 r. minęła 50. rocznica śmierci dr. Abrahama Finkelsztejna 
(1906–1968), zasłużonego legionowskiego lekarza i działacza ruchu syjonistycznego. W 
1937 r. lekarz zamieszkał w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 15. Podczas II wojny został 
przymusowo przesiedlony na teren Dzielnicy Żydowskiej w Legionowie, którą hitlerow-
cy utworzyli 15 listopada 1940 r. W getcie pełnił funkcję Lekarza Sanitarnego Dzielnicy 
Żydowskiej. Doprowadził m.in. do utworzenia „Żydowskiego Szpitala Zakaźnego”. Po 
zlikwidowaniu getta przez hitlerowców 3 października 1942 r. ukrywał się wraz z matką 
na terenie Legionowa. Korzystał z pomocy Żegoty. W 1945 r. lekarz został kierownikiem 
Szpitala Gminnego w Legionowie. Później wyemigrował do Izraela, gdzie zmarł 8 marca 
1968 r., przeżywszy 61 lat – info. organizatora. 

NIEPORĘT Gminny Ośrodek Kultury, 14.10, godz. 18.00
Koncert „Tanga Wolności”. Wystąpią Joanna Hort – wokal, Łukasz 
Chrzęszczyk – fortepian, Mateusz Szemraj – gitara i Piotr Kopietz – 
bandoneon, narracja i kierownictwo artystyczne. 

LEGIONOWO siedziba Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym 
„Nadzieja”, 16.10. godz. 12.00
V Legionowski Marsz Różowej Wstążki w ramach Legionowskich 
Senioraliów. 

LEGIONOWO MOK ul. Norwida 10, 16.10, godz. 12.30
Koncert dla dzieci „Na żołnierską nutę". Wystąpią artyści Filharmonii 
Narodowej: Tomasz Piluchowski – tenor, Jarosław Wójcik – trąbka i 
Maurycy Stawujak – fortepian. 

LEGIONOWO sala widowiskowa, 17.10, godz. 19.00 
Spektakl w gwiazdorskiej obsadzie pt. „Andropauza 3 - czyli jak żyć i 
nie zwariować”. Bilety do nabycia w internecie na stronach www.kup 
bilecik.pl lub www.biletyna.pl i w Legionowie w księgarni U Leszka, ul. 
Batorego 10, tel. 22 732 03 02. Zamówienia grupowe u organizatora 
tel. 515 922 426.

– Jesteśmy obecnie na etapie zbierania 
dokumentów w celu złożenia wniosku 

o dofinansowanie remontu tego budynku.
Agnieszka Borkowska

wiceprezes SMLW w Legionowie

Scena do remontu

Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu mieszcząca 
się przy legionowskim rondzie na Husarskiej 
Scena 210 była jednym z ważniejszych punktów 
na kulturalnej mapie miasta.  Od pewnego czasu 
budynek stoi jednak pusty i poza cyklicznymi 
świątecznymi spotkaniami z mieszkańcami osiedla 
Sobieskiego nic się tam już w zasadzie nie dzieje. 
Trudno się zatem dziwić, że sporo osób zastanawia 
się, jaka przyszłość czeka ten obiekt.


