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Chcąc pokonać przeciwnika, warto jak najwięcej o nim wiedzieć. 
Pozyskane przez legionowski ratusz środki pozwolą lepiej poznać 
źródła smogu i wypędzić go z miasta na cztery wiatry
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W trakcie pełnienia służby 
policjant podjął interwen-
cję wobec kilku osób pa-
lących ognisko w pobliżu 
wody. Na widok mundu-
rowego jeden z mężczyzn 

wciągnął coś z kiesze-
ni spodenek, a następnie 
próbował ukryć to w bieliź-
nie. Oczywiście nie umknę-
ło to uwadze dzielnicowego 
i podejrzany musiał ujaw-
nić ten tajemniczy paku-
nek. Jak się okazało, były 
to trzy torebki mefedronu. 
 
32-letni mieszkaniec sto-
licy został zatrzymany i 
osadzony w policyjnej celi. 
Mężczyzna usłyszał zarzut 
posiadania środków odu-
rzających. 

Zig  

TYDZIEŃ NA SYGNALE

Mefedron 
na gorąco
Dzielnicowy z Serocka 
po raz kolejny dopro-
wadził do ujęcia osoby 
podejrzewanej o posia-
danie narkotyków. Tym 
razem zatrzymany miał 
przy sobie mefedron. 
32-letniemu mieszkań-
cowi Warszawy grozi 
teraz do trzech 
lat więzienia.

Pijany
spacer
Wieliszewscy policjanci zatrzymali 
43-letnią kobietę, która będąc pod 
wpływem alkoholu, opiekowała się 
swoim dziewięciomiesięcznym dziec-
kiem. Pijana matka trafiła do policyj-
nego aresztu, a maluch pod opiekę 
ojca. O jej losie zadecyduje sąd. 

Do dyżurnego komisaria-
tu w Wieliszewie wpłynę-
ła informacja o kobiecie, 
która prawdopodobnie 
będąc pod „dobrą datą” 
opiekowała się swoim 
dzieckiem. Gdy mundu-
rowi dotarli pod wskaza-
ny adres, zauważyli jak 
podejrzana spaceruje z 
wózkiem. Badanie alko-
matem wykazało, że w 
jej organizmie krążyły 
ponad dwa promile alko-
holu! Na miejsce szybko 
wezwano karetkę pogoto-
wia, która zabrała dziecko 
do szpitala. 

Po wytrzeźwieniu nieod-
powiedzialna matka usły-
szała zarzut narażenia 
dziecka na bezpośrednie 
niebezpieczeństwo utra-
ty życia albo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu. 
Lekkomyślna 43-latka 
przyznała się i dobrowol-
nie poddała karze. O ca-
łej sytuacji policjanci po-
wiadomili również sąd 
rodzinny, który przyjrzy 
się sytuacji opiekuńczo-
-wychowawczej w tej ro-
dzinie. 

zig

Tydzień
na sygnaleNiewdzięczny braciszek

Legionowscy policjanci zatrzymali 36-letniego 
mieszkańca powiatu, który fizycznie i psychicznie 
znęcał się nad swoją siostrą. Zniszczył on również 
drzwi do jej mieszkania. Mężczyzna został już tym-
czasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.

Ta rodzinna sprawa swój 
początek miała na począt-
ku lipca. Wtedy to do legio-
nowskiej komendy policji 
zgłosiła się kobieta i poinfor-
mowała, że jest ofiarą prze-
mocy domowej, której 
sprawcą miał być jej brat. 
Mężczyzna zamieszkał z 
nią po wyjściu z więzienia, 
gdzie spędził ostatnie trzy 
lata. Zaraz po wprowadze-
niu się do siostry 36-latek 
zaczął wszczynać awantu-
ry, był wobec niej wulgarny, 
a także groził jej spaleniem 
mieszkania. Kiedy kobieta 
zażądała w końcu od niego, 
aby się wyprowadził, męż-
czyzna uszkodził jej drzwi 
wejściowe.

Po trzech dniach od zgłosze-
nia brat poszkodowanej zo-
stał zatrzymany i trafił do 
policyjnej celi. Mężczyzna 
usłyszał zarzuty znęcania 
się nad osobą najbliższą oraz 
zniszczenia mienia. Policjanci 
wspólnie z prokuratorem wy-
stąpili z wnioskiem do sądu o 
zastosowanie wobec 36-lat-
ka środka zapobiegawcze-
go w postaci tymczasowego 
aresztowania. Sąd przychylił 
się do wniosku zdecydował, 
że mężczyzna najbliższe trzy 
miesiące spędzi za kratkami. 
Za popełnione przestępstwo 
będzie od odpowiadał w wa-
runkach recydywy. 

zig 

Próbując uciekać z domu, ukradł samochód 
należący do konkubenta swojej matki. Gdy auto 
się popsuło, porzucił je na jednej z legionowskich 
stacji benzynowych. Teraz 16-letni mieszkaniec 
Legionowa odpowie za kradzież. Chłopak trafił 
już do schroniska dla nieletnich.

W środę (pierwszego lipca) do 
dyżurnego legionowskiej ko-
mendy wpłynęło zgłoszenie o 
kradzieży auta. Z relacji poszko-
dowanego wynikało, że sprawcą 
miał być 16-letni syn jego kon-
kubiny. Już dzień później po-
licjantom udało się odnaleźć 
skradzione auto, a kilka godzin 
później zatrzymać także poszu-
kiwanego nastolatka. 

Zaraz po zatrzymaniu 
chłopak trafił do policyj-
nej izby dziecka. Po prze-
słuchaniu usłyszał zarzut 
kradzieży. Sąd Rodzinny 
w Legionowie wydał po-
stanowienie o umieszcze-
niu go w schronisku dla 
nieletnich.

zig
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W pierwszej turze wyścigu 
do najważniejszego urzędu 
w państwie na Rafała Trza-
skowskiego zagłosowało w 
Legionowie 11 419 (39,68%) 
osób, zaś urzędującego pre-
zydenta kraju poparło 10 329 
(35,89%) wyborców. Dzielą-
ca dwóch głównych rywali 
różnica była więc stosunko-
wo niewielka. Dla wszystkich 
było jednak jasne, że nie-
dzielna „dogrywka” stano-
wi całkiem nowe rozdanie i 
podobnie wyrównane wyni-
ki mogą, lecz wcale nie mu-

szą się powtórzyć. Należało za 
to oczekiwać jeszcze większej 
mobilizacji wśród ludzi, któ-
rzy zazwyczaj nie korzysta-
ją ze swoich demokratycz-
nych przywilejów. I tak też 
się stało.

Spośród 39 217 uprawnio-
nych do głosowania legiono-
wian w prezydenckiej elek-
cji wzięło udział 29 631 osób. 
Tym razem, podobnie jak 
reszta rodaków, wybór mie-
li już prosty. Po podliczeniu 
ważnych głosów wyszło na 

jaw, że lokalna sympatia do 
prezydenta stolicy wciąż ma 

się bardzo dobrze. Na Rafa-
ła Trzaskowskiego zagłoso-

wało w minioną niedzielę 16 
893 (57,52%) mieszkańców 

miasta, jego przeciwnik, An-
drzej Duda, zebrał natomiast 
12 745 (42,48%) głosów. W 
swoich sympatiach legiono-
wianie okazali się stali.   

W pozostałych gminach po-
wiatu było dość podobnie. 
Wieliszewian także bardziej 
przekonał do siebie Rafał 
Trzaskowski. Zagłosowało 
ich na niego 5073 (54,81%), 
a na Andrzeja Dudę 4182 
(45,19%). Mieszkańcy gminy 
Nieporęt mieli zbliżone prefe-
rencje: pierwszego z polity-
ków poparło 5116 (55,74%), 
zaś drugiego 4063 (44,26%) 
głosujących. Bardziej zacię-
ty pojedynek miał miejsce w 
gminie Serock. Kandydata 
Koalicji Obywatelskiej wspar-
ło tam 4920 (53,04%), nato-
miast jego przeciwnika 4356 
(46,96%) osób. Co cieka-
we, najwyraźniej Rafał Trza-
skowski zwyciężył w gminie 
Jabłonna. Zgromadził tam 
6594 (61,72%) głosów, pod-
czas gdy Andrzej Duda zgar-
nął ich tylko 4089 (38,28%).

Środki z programu Mazow-
sze 2020 zostaną w całości 

przeznaczone na zrealizo-
wanie do końca bieżącego 

roku inwentaryzacji indy-
widualnych źródeł ciepła na 

obszarze Gminy Miejskiej 
Legionowo. Dokona tego 
zewnętrzna firma, korzy-
stając z metody kombino-
wanej – połączenia wywia-
du bezpośredniego i metody 
rejestrowej. Główny cel ca-
łej operacji jest jeden: lepsze 
poznanie parametrów źródeł 
i paliw użytkowanych przez 
legionowian, które umożli-
wi prowadzenie jeszcze bar-
dziej skutecznej polityki wal-
ki z tzw. kopciuchami. 

Planowana na ten rok inwen-
taryzacja stanowi logiczną 
konsekwencję dotychcza-
sowych działań ratusza na 
rzecz ochrony środowiska. 
Bodaj najważniejszym z 
nich jest prowadzona od li-
stopada 2015 r., finansowa-
na przez miasto wymiana 

starych pieców węglowych 
lub drzewnych na nowo-
czesne, bardziej ekologicz-
ne źródła ciepła. Liczby mó-
wią same za siebie – z nieco 
ponad tysiąca użytkowanych 
przez mieszkańców Legiono-
wa „kopciuchów” udało się 
już zlikwidować blisko poło-
wę. Rok później miasto roz-
poczęło także wykonywa-
nie termowizyjnych badań 
domów jednorodzinnych, 
dzięki którym ich właścicie-
le za darmo zyskują wiedzę 

umożliwiającą im mo-
dernizację budynków 
pod kątem oszczędności 
energii cieplnej. 

Warto też podkreślić coraz 
częściej widoczne efekty 

prowadzonych wśród dzie-
ci oraz młodzieży działań 
edukacyjnych, dotyczących 
m.in. segregowania odpa-
dów i szkodliwości spalania 
śmieci. Dużo dobrego zro-
biły również kolejne czujni-
ki, a także funkcjonujący w 
mieście Ekopatrol, który „na-
mierza”, poucza i edukuje lo-
kalnych trucicieli powietrza. 
Rezultaty po prostu się czuje. 

Wonder

Pieniądze na czysto
Wkrótce, w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”, 
Legionowo otrzyma blisko 80 tys. zł na inwentaryzację funkcjonujących na terenie miasta indywidu-
alnych źródeł ciepła. W czwartek (9 lipca) umowę w tej sprawie podpisał z zarządem województwa 
prezydent Roman Smogorzewski.

Legionowo za zmianą
W niedzielnej (12 lipca), drugiej rundzie wyborów 
prezydenckich legionowianie jeszcze wyraźniej 
poparli kandydaturę Rafała Trzaskowskiego. 
Liczniej niż dwa tygodnie wcześniej poszli też 
do urn – frekwencja w mieście podskoczyła 
o ponad trzy punkty procentowe i wyniosła 
robiące wrażenie 75,56%.
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Zanim przyjechał do Le-
gionowa, przez ponad 20 
lat służby w PSP st. bryg. 
Mieczysław Klimczak 
był związany ze stołecz-
ną strażą pożarną, gdzie 
pełnił służbę jako dowód-

ca JRG 2 a później JRG 3. 
Na stanowisku zastępcy 
komendanta legionow-
skich strażaków służył zaś 
od 1 marca 2012 roku, a 
jedenaście miesięcy póź-
niej został ich głównym 

szefem. Co podwładnym 
oraz mieszkańcom wy-
szło tylko na dobre. A do-
bra praca i udział w wielu 
trudnych akcjach znala-
zły potwierdzenie w po-
staci licznych nagród i od-
znaczeń. 

Jak można wyczytać w 
służbowym komunika-
cie, Mieczysław Klimczak 
prężnie współdziałał z 
powiatowymi samorzą-
dowcami i dzięki wzo-
rowej współpracy udało 
się stworzyć optymalne 
warunki w zakresie sta-
nu technicznego obiek-
tów Komendy Powiato-
wej PSP w Legionowie, jak 
również wyposażenia Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśni-
czej w najnowocześniej-
szy sprzęt ratowniczy. 
„Dzięki jego inicjatywie 
i staraniom jako jedni z 
pierwszych na Mazowszu 
rozpoczęliśmy szkole-
nia dla dzieci i młodzieży, 
także spoza powiatu le-
gionowskiego, w ramach 
sali szkoleniowej Iskier-

ka, która z biegiem cza-
su była modernizowana 
o najnowsze rozwiąza-
nia techniczne, m.in. mo-
bilny symulator pożarów. 
Za swą wzorową działal-
ność st. bryg. Mieczysław 
Klimczak niejednokrot-
nie był wyróżniany przez 
przełożonych, jak również 
władze samorządowe po-
wiatu legionowskiego. 
Jednak najważniejszym 
celem komendanta było 
doprowadzenie do budo-
wy nowego obiektu Ko-
mendy Powiatowej wraz 
z Jednostką Ratowniczo-
-Gaśniczą. Dzięki wielkie-
mu zaangażowaniu i de-
terminacji udało mu się 
doprowadzić w 2018 r. do 
rozpoczęcia budowy, któ-
rą zakończono w kwietniu 
br., a legionowska straż 
pożarna doczekała się 
nowoczesnej strażnicy na 
miarę naszych czasów” – 
podkreślają strażacy.  

We wtorek (30 czerwca), 
wraz z uroczystym zda-
niem służby, w Komen-

dzie Wojewódzkiej PSP w 
Warszawie nastąpiło ofi-
cjalne powierzenie obo-
wiązków Komendanta 
Powiatowego Państwo-
wej Straży Pożarnej w Le-
gionowie st. bryg. Rado-
sławowi Parapurze, który 
dotychczas dowodził jed-
nostką w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim. Z war-

szawską strażą pożarną 
jest on związany od 1996 
r., gdzie zajmował kolej-
no stanowiska: dowód-
cy sekcji JRG 3, oficera, 
a następnie zastępcy na-
czelnika wydziału opera-
cyjno-szkoleniowego, do-
wódcy JRG 9, JRG 1 oraz 
SGRW-N „Warszawa-5”. 
Nowemu szefowi komen-
dy w Legionowie przełoże-
ni życzą sukcesów, dobrej 
współpracy z nową załogą 
i dalszego rozwoju zawo-
dowego.

Gadget

Strażak na emeryturze
Po ponad siedmiu latach dowodzenia jednostką 30 
czerwca st. bryg. Mieczysław Klimczak przestał 
pełnić obowiązki Komendanta Powiatowego Państwo-
wej Straży Pożarnej w Legionowie. Prosto ze swego 
stanowiska udał się... na emeryturę. Nowym szefem 
powiatowych strażaków mianowano st. bryg. 
Radosława Parapurę.

Zmiany na Piaskach
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
poinformowała, że w najbliższy poniedziałek (20 
lipca) o godz. 12.00 planowane jest wprowadzenie 
czasowej organizacji ruchu na przebudowywanym 
w Legionowie odcinku drogi krajowej nr 61. 
Zmiana polega na uruchomieniu skrzyżowania 
Alei Sybiraków z DK 61.
Piesi i zmotoryzowani po-
winni mieć na uwadze, że 
tego samego dnia – ale już 
dwie godziny później – Ge-
neralna Dyrekcja zamierza 
również wprowadzić inną 
czasową zmianę organiza-
cji ruchu na drodze krajowej 

nr 61. Będzie ona polegała 
na zamknięciu wjazdu na ul. 
Piaskową oraz poprowadze-
niu objazdu przez Al. Legio-
nów, ul. Nowodworską oraz 
ul. Kościelną.

red./GDDKiA

Projekt jest poświęcony Le-
gionowu w kontekście stulecia 
nadania mu nazwy i odwołuje 
się do jego żołnierskiej i legio-
nowej historii. W powstałych 
pod koniec XIX w. legionow-
skich koszarach życie codzien-
ne oraz społeczne organizo-
wali sobie żołnierze przybyli 
tutaj z odległych carskich gu-
berni. Później ich miejsce za-
jęły wojska niemieckie, by 
ostatecznie osiedlili się tutaj 
Polacy, którzy stworzyli wła-
sną społeczność opartą na le-
gionowych zasadach i etosie.

Mimo upływu lat jedno się 
nie zmieniło: Legionowo na-

dal jest miastem przyjezd-
nych. Wiele rodzin osiedliło 
się tu po wojnie, inne sprowa-
dziły się jeszcze później. Ich 
wspomnienia, zdjęcia, pa-
miątki, zachowane listy mogą 
być świadectwem tego, jak 
zmieniała się społeczność le-
gionowska i samo miasto. 
Wspomnienia zebrane przez 
bibliotekarzy będą zalążkiem 
Archiwum Społecznego, któ-
re być może powstanie kie-
dyś w miejskiej bibliotece. 
Opowieści mieszkańców i hi-
storie żołnierzy sprzed ponad 
wieku staną się inspiracją dla 
dzieci i seniorów przy tworze-
niu spektaklu-słuchowiska, 

które w listopadzie, w roczni-
cę zdobycia koszar przez Po-
laków zostanie wystawione w 
Poczytalni. 

Pierwsi chętni do wspomnień 
już się znaleźli. – Opowie-
działam o tym, jak wygląda-
ła moja przeprowadzka do 
Legionowa. Byłam jeszcze 
dzieckiem, kiedy tu zamiesz-
kaliśmy. To było w latach 50. 
Pamiętam, jak wyganiali nas 
z placu budowy bloków, kiedy 
chcieliśmy z kolegami pobawić 
się tam w chowanego. Kiedy 
szłam do biblioteki, myślałam 
że nie mam wiele do powie-
dzenia, ale pani, z którą roz-

mawiałam, bardzo ucieszyła 
się, że przyszłam i zapewni-
ła, że moje wspomnienie na 
pewno się przyda – powie-
działa pani Basia, jedna z czy-
telniczek, która zgodziła się 
podzielić swoimi reminiscen-
cjami z dawnego Legionowa.

Wspomnienia mogą mieć for-
mę pisemną lub nagrania gło-
sowego. Można je przynieść 
do biblioteki osobiście lub wy-
słać mailem na adres wypozy-
czalnia@bibliotekalegionowo.
pl. Jest też opcja utrwalenia 
wspomnień na miejscu, w bi-
bliotece. Na rozmowę z bi-
bliotekarzem można umówić 

się telefonicznie lub mailowo. 
Wszelkie informacje są do-
stępne pod numerem telefonu 

22 732 00 36 wew. 103.

red.

Historyczne polowanie
Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie zaprasza do podzielenia się wspomnieniami związanymi z Legio-
nowem i współtworzenia tym samym słuchowiska „Niknące obrazy”. Od zbierania opowieści legionowian 
rozpoczyna się kolejny etap projektu „Niknące obrazy”, dofinansowanego z Programu Wieloletniego NIEPOD-
LEGŁA na lata 2017-2022.
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Obywatelskie
zatrzymanie
Dzięki obywatelskiemu zatrzymaniu w ręce policjan-
tów wpadł 30-letni mężczyzna, który kierował swoim 
pojazdem pod wpływem alkoholu. Prowadzony przez 
niego peugeot jechał od strony Wieliszewa w kierun-
ku Legionowa. Uwagę na jego podejrzany tor jazdy 
zwróciła jedna z kierujących.

Kobieta zawiadomiła policję 
o swoich podejrzeniach i cały 
czas jechała za peugeotem, 
informując mundurowych o 
tym, gdzie on się aktualnie 
znajduje. Gdy pojazd zbli-
żał się do jednego ze skrzy-
żowań na terenie Legionowa, 
kierująca odważnie zabloko-
wała mu drogę, uniemożliwia-
jąc tym samym dalszą jazdę. 
Wkrótce na miejsce przybył 

jeden z policyjnych patroli. 
Badanie alkomatem wykaza-
ło, że w organizmie 30-letnie-
go lekkomyślnego kierowcy 
peugeota krążą wesoło blisko 
dwa promile alkoholu. Za po-
pełnione przestępstwo 30-lat-
kowi grozi do dwóch lat wię-
zienia. Mężczyzna stracił też 
już prawo jazdy. 

zig

Zabezpieczono przy niej w 
sumie sześć tysięcy sztuk 
papierosów różnych marek. 
Wszystkie one pochodziły z 
przemytu. Wartość kontra-
bandy oszacowano na blisko 
siedem tysięcy złotych – na 
tyle właśnie został uszczu-

plony skarb państwa. Miesz-
kanka powiatu makowskiego 
usłyszała zarzut z art. 65 Ko-
deksu karnego skarbowego. 
Kobieta przyznała się do winy 
i dobrowolnie poddała karze.

zig

Na miejscu szybko zjawiły się 
policja, karetka pogotowia, 
straż pożarna oraz ratowni-
cy z Legionowskiego WOPR. 
Ciało zostało wydobyte na 
brzeg, lecz na pomoc było już 
niestety za późno. Lekarz po-
gotowia stwierdził zgon. Jak 

poinformowali przedstawi-
ciele policji, zmarły to 70-let-
ni mieszkaniec Warszawy. 
Według poczynionych usta-
leń, jego ciało nie przebywa-
ło w wodzie zbyt długo. 
 
Śledztwo w sprawie śmierci 
70-latka prowadzą pod nad-
zorem prokuratury policjan-
ci z komisariatu w Seroc-
ku. Ciało mężczyzny zostało 
skierowane na sekcję zwłok. 
Jej wyniki powinny dać śled-
czym odpowiedź na pytanie, 
co było bezpośrednią przy-
czyną jego śmierci. 

Zig

Przegląd na sucho
Trwa przegląd technologiczny prowadzony na legionowskiej pływalni Wodne Piaski. Opóźniona 
ze względu na koronawirusa operacja zakończy się w tym miesiącu i jeśli wszystko pójdzie jak nale-
ży, obiekt prowadzony przez spółkę KZB Legionowo zacznie ponownie funkcjonować od 1 sierpnia.

We poprzedni wtorek (7 lipca) 
prowadzonym na pływalni pra-
com przyjrzeli się z bliska prezes 
spółki Irena Bogucka oraz Piotr 
Zadrożny, zastępca prezydenta 
Legionowa. W towarzystwie per-
sonelu pływalni na miejscu oceni-
li postęp robót i poznali szczegóły 
realizowanych aktualnie zadań. 
Te zaś weszły już w decydują-
cą fazę. – Obecnie prowadzimy 
czynności związane z uruchomie-
niem instalacji basenowej i na-
puszczamy wodę do niecek, co 
potrwa do przyszłego tygodnia. 
Następnie będzie ona przez kil-
ka dni uzdatniana, a później 
poddana badaniom pod wzglę-
dem mikrobiologicznym i fizy-
ko-chemicznym. Ich pozytywne 
wyniki są warunkiem uruchomie-
nia obiektu – tłumaczy kierownik 
pływalni Zbigniew Garbaczewski. 

Do opóźnienia sezonowej 
konserwacji Wodnych Pia-
sków przyczyniły się głów-
nie komplikacje związane 
z pandemią. A konkretnie 
zamknięte granice, które 
zatrzymały ekipę z Czech 
mającą za zadanie przepro-
wadzenie przeglądu gwaran-
cyjnego wykonanych wcze-
śniej w Legionowie niecek 
basenowych. – Nie mógł 
tego zrobić nikt inny, bo wte-
dy zostałyby naruszone wa-
runki gwarancji. Ze wzglę-
du na koronawirusa Czesi 
nie zdołali przyjechać do nas 
wcześniej, w pierwotnie pla-
nowanym terminie. Udało się 
to dopiero po otwarciu gra-
nic. Kiedy spuściliśmy wodę 
ze wszystkich instalacji, 
oczyścili, wytrawili  i odtwo-
rzyli linie oraz oznaczenia wi-
doczne w stalowych nieckach 
basenowych i na znajdują-
cych się w niej schodkach – 
dodaje kierownik pływalni. 

W ramach pozostałych prac 
konserwacyjnych gruntow-
nie umyto i zdezynfekowano 
szatnie (gdzie przeprowadzo-
no przegląd i uzupełnienie 

pasków do szafek), łazienki, 
sauny, korytarze i główny hol. 
Część pomieszczeń pomalo-
wano i odświeżono. Dokona-
no także oględzin systemu 
wentylacji wraz z wymianą 
filtrów i oczyszczona została 
klimatyzacja. Ponadto prze-
prowadzono przegląd insta-
lacji elektrycznej i hydrau-
licznej, wraz z czyszczeniem 
filtrów. Przejrzano też scho-
dy zjeżdżalni i usunięto ogni-
ska korozji.

Realizując opracowany 
wcześniej harmonogram, 
specjaliści dokonali przeglą-
du instalacji solarnej oraz 
technologii basenowej wraz 
z niezbędnymi naprawami. 
Konieczna okazała się mię-
dzy innymi wymiana 15 żar-
ników lamp UV. Pod lupę 
wzięto również zewnętrzną 
elewację i tam, gdzie zaist-
niała taka potrzeba, poddano 
ją konserwacji. Plan przewi-
duje, że po zakończeniu se-
zonowego przeglądu Wod-
ne Piaski ruszą od początku 
sierpnia. 

Wonder

Śmierć w wodzie
W zeszłą środę około 
godziny 20.00 mężczy-
zna spacerujący 
w okolicy portu 
w Jadwisinie zauważył 
unoszące się na wodzie 
ciało. Natychmiast 
poinformował o tym 
odpowiednie służby.

Dymiąca
kontrabanda
Legionowscy policjanci z wydziału do walki 
z przestępczością gospodarczą zatrzymali 63-letnią 
mieszkankę powiatu makowskiego. Kobieta w okolicy 
targowiska sprzedawała wyroby tytoniowe 
bez polskich znaków akcyzy.
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Pierwszą propozycją dla pa-
cjentów jest znana mieszkań-
com z lat poprzednich akcja 
wczesnego wykrywania nowo-
tworów jelita grubego. Osoby 
w wieku 50-75 lat, niezależnie 

od wywiadu rodzinnego, oraz w 
wieku 25-49 lat z obciążonym 
wywiadem rodzinnym będą 
mogły skorzystać z bezpłatnej 
kolonoskopii w znieczuleniu 
ogólnym z możliwością pobra-

nia wycinków do badań histo-
patologicznych.

Program profilaktyki i wczesnego 
wykrywania nowotworów gruczo-
łu krokowego skierowano do panów 
w wieku 55-69 lat. W jego ramach 
przeprowadzone zostaną konsulta-
cje lekarskie wraz z badaniem per 
rectum oraz wykonywane będą ba-
dania krwi w celu oznaczenia marke-
ra raka prostaty – PSA całkowitego. 
Zaplanowano także zorganizowanie 
warsztatów edukacyjnych. 

Z kolei dla mieszkanek powiatu 
w wieku 40-49 lat przygotowa-
no bezpłatne badania mammo-
graficzne. Dodatkowa profilak-
tyka przeciwnowotworowa 
obejmie panie w wieku 25-49 
lat, dla których zorganizowa-
ne zostaną warsztaty eduka-
cyjne oraz instruktaż samoba-
dania piersi. 

Szczegółowe informacje na te-
mat badań można uzyskać na 
stronie internetowej Starostwa 
Powiatowego w Legionowie lub 
pod numerem telefonu 22 774 
26 40. Służy on również do do-
konywania zapisów na poszcze-
gólne badania. Liczba przygo-
towanych przez organizatorów 
miejsc jest ograniczona. 

red. 

Letnia rywalizacja w DPD Are-
nie to kolejna propozycja ak-
tywnego spędzenia wolnego 
czasu, z jaką wyszli do miesz-
kańców jej gospodarze oraz 
Urząd Miasta Legionowo. Or-
ganizatorzy przewidzieli na-
stępujące kategorie wiekowe:
    • Młodzik chłopcy (2007 i 
młodsi) 

    • Młodzik dziewczęta (2007 
i młodsze) 
    • Junior chłopcy (2006-
2005) 
    • Junior dziewczęta (2006-
2005) 
    • kategoria open (2004 i 
starsi). 
Zarówno sobotnia, jak i nie-
dzielna rywalizacja rozpoczną 

się o godz. 9.00 – od najmłod-
szych do najstarszych katego-
rii wiekowych. Zgłoszenia do 
turnieju należy wysyłać na 

e-mail: aleksander.mietek@
gmail.com.
Zapisy na 18 l ipca – 
16.07.2020 (czwartek) do 
godz. 18.00.
Zapisy na 9 sierpnia – 

6.08.2020 (czwartek) - do 
godz. 18.00.

Aldo

W nowej lokalizacji, na te-
renie hali przy ul. Bolesława 
Chrobrego 50 B, wypoży-
czalnia sprzętu pielęgna-
cyjnego i wspomagającego 
będzie czynna w poniedział-
ki w godz. 13.00-18.00 oraz 
czwartki w godz. 16.00-
19.00. W związku z prze-
prowadzką jej aktualny sta-
cjonarny numer telefonu to 
22 766 45 29. 

Jeśli chodzi o tak zwa-
ne Miejsce Opieki Wy-
tchnieniowej, dostępne 
ono będzie w DPD Are-
nie we wtorki w godz. 
8.00-18.00, w czwart-
ki w godz.11.00-16.00 
oraz w soboty w godz. 
8.00-11.00. Ze wzglę-
du na ograniczoną liczbę 
uczestników mogących 
jednocześnie przebywać 
w MOW, organizatorzy 
opieki proszą chętnych o 
wcześniejsze zapisywanie 
się w Urzędzie Miasta Le-
gionowo, 
pod numerami telefonów 
22 766 40 73
lub 22 766 40 74.

red.

Wakacje ze 
wsparciem
Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął 
coroczny konkurs na wakacyjny pobyt dla młodych 
osób z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu. 
Zajęcia organizowane przez lokalne organizacje poza-
rządowe pozwolą ich uczestnikom – także z Legiono-
wa i okolic – skorzystać z wypoczynku połączonego 
z zajęciami promującymi zdrowy styl życia oraz 
dotyczącymi problematyki uzależnień.
Coroczna akcja Mazowieckie-
go Centrum Polityki Społecz-
nej „Na wakacje po uśmiech” 
stanowi letnią kontynuację 
programów profilaktycznych 
i socjoterapeutycznych pro-
wadzonych przez różne orga-
nizacje w trakcie roku szkol-
nego. Od 15 lat pozwala ona 
dzieciom i młodzieży budo-
wać podczas wyjazdów w 
atrakcyjne turystycznie miej-
sca poczucie własnej warto-
ści, a także uczyć się radze-
nia sobie z problemami. W 
tym roku przeznaczono na 
ten cel prawie dwa miliony 
złotych. – Są to wyjazdy dla 
dzieci, które mają trudną sy-
tuację, z rodzin, które wy-
magają wsparcia. Często są 
to ich jedyne pobyty z dala 
od miejsca i osób, poza do-
mem, w którym na co dzień 
piętrzą się problemy. To do-
brze, że mimo obecnej sy-
tuacji udało się akcję „Na 
wakacje po uśmiech” zorga-

nizować – podkreśla Elżbieta 
Lanc z Zarząd Województwa 
Mazowieckiego.

Wśród ponad dwudziestu in-
stytucji i organizacji, które 
otrzymały dofinansowanie, 
znalazła się legionowska Fun-
dacja Aktywność Dla Wszyst-
kich. Na realizację projek-
tu pod nazwą „Na wakacje 
po uśmiech/zdrowo i we-
soło” otrzymała ona 97 tys. 
zł.  Wszystkie wsparte przez 
wojewódzki samorząd ofer-
ty przewidują zorganizowa-
ne formy wypoczynku na te-
renie Polski, podczas których 
dzieci i młodzież z rodzin do-
tkniętych skutkami alkoho-
lizmu przez co najmniej 14 
dni będą mieć nie tylko możli-
wość odpoczywania w innym 
niż codzienne otoczeniu, ale 
też brania udziału w zajęciach 
wspierających. 

Aldo

Zmiana lokalizacji
Od poniedziałku (13 lipca) utworzone w ramach realizowanego przez Urząd 
Miasta Legionowo projektu pod nazwą „Współpraca-Integracja-Pomoc” wypoży-
czalnia sprzętu pielęgnacyjno-wspomagającego oraz Miejsce Opieki Wytchnie-
niowej funkcjonują w nowym miejscu. Teraz ich siedzibą stała się DPD Arena 
Legionowo.

Unihokej na lato
Unihokej to gra, która szturmem zdobywa popular-
ność wśród dzieci i młodzieży. Jej miłośnikom oraz 
tym, co dopiero chcieliby spróbować swoich sił 
na boisku, miejscy organizatorzy proponują Letni 
Turniej Unihokeja. Zmagania w DPD Arenie odbywać 
się będą w sobotę 18 lipca i niedzielę 9 sierpnia.

Warto się przebadać
Takiej oferty nie można przegapić! Ruszyły zapisy na tegoroczne bezpłatne 
badania diagnostyczne dla mieszkańców powiatu legionowskiego, realizo-
wane w NZOZ Mediq Legionowo w ramach Powiatowego Programu Zdrowotne-
go „Zdrowy Powiat”.
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Tablica ku pamięci
Nowa siedziba powiatowych 
strażaków cieszy nie tylko 
jej użytkowników, ale też 
okolicznych mieszkańców. 
Na czele z ich „etatowym” 
przedstawicielem w radzie 
miasta, który od lat sławi 
uroki i pielęgnuje historię le-
gionowskiego Przystanku. 
– To jest bardzo ważne, bo 
na Przystanku powstało coś 
pięknego, no i – co by nie 
powiedzieć – pożytecznego. 
Dla wszystkich ludzi i całego 
miasta. Przy okazji, razem z 
komendantem Klimczakiem, 
doszliśmy do wniosku, że 
warto byłoby pomyśleć o ja-
kiejś tablicy pokazującej, jak 
kiedyś wyglądało to miejsce. 
No i wpadliśmy na pomysł, 
żeby z mojej książki „Legio-
nowo Przystanek dawniej 
i dziś” wybrać dwa zdjęcia, 
które pokazują ten teren z lat 

50. ubiegłego wieku – mówi 
Tadeusz Szulc. 

Jak łatwo zgadnąć, prawie w 
niczym nie przypomina on 
tego współczesnego. Z tym 
większą więc nostalgią starsi 
mieszkańcy mogą wspomi-
nać, a młodsi z ciekawością 

oglądać Przystanek sprzed 
ponad pół wieku. Taki, który 
na pewno już nigdy nie wróci. 
– Jedno zdjęcie przedstawia 
widok od ulicy Jagiellońskiej, 
gdzie rozciąga się całkowicie 
pusty, zabagniony plac. Dru-
gie to ujęcie od ulicy Krakow-
skiej, na którym widać, że rze-

czywiście – z czego ludzie nie 
zdają sobie sprawy – obok uli-
cy płynął tam strumyk – doda-
je miejski radny z Przystanku.   

Mają zatem legionowianie 
nową tablicę, mają też w 
mieście nową strażnicę. Inna 
sprawa, że gdy ta druga po-
wstawała, znaleźli się tacy, 
którzy wskazując na aku-
styczną uciążliwość takiego 
sąsiedztwa, krytykowali jej 
lokalizację. Zdaniem Tade-
usza Szulca te obawy były 
mocno na wyrost – spokój 
okolicznych mieszkańców 
powinien pozostać nietknię-
ty. – Stanica gdzieś musi być 
– to jest pewne. I tutaj ten 
teren akurat pasuje. Straż, 
owszem, jak wyjeżdża, to 
wyje, ale tak samo było i w 
poprzedniej lokalizacji. Tym-
czasem obiekt, który tu po-

wstał, jest na miarę XXI wie-
ku, a jeszcze pan komendant 
zadbał o posadzenie wokół 
niego ponad trzystu drzew 
i krzewów. Dzięki temu po-
wstaną tutaj tereny zielone, 
jakie nie tak dawno jeszcze 
mogli oglądać starsi miesz-
kańcy miasta. 

I tak oto przeszłość, za-
miast wzniecić społeczny 
pożar, dogadała się w Le-
gionowie ze współczesno-
ścią. Nie po raz pierwszy i 
oby nie ostatni. 

Waldek Siwczyński

Dla przyzwyczajonych do 
inwestycyjnych procedur 

urzędników z ratusza od-
biór kolejnego obiektu to, 

rzec można, normalka.                                                   
– Będziemy oglądać 
wszystkie lokale, będzie-
my również oglądać po-
mieszczenia żłobka, żeby 
jak najszybciej móc prze-
kazać je przyszłym użyt-
kownikom. Potrwa to 
około tygodnia, z udzia-
łem komisji złożonej mię-
dzy innymi z inspektorów 
branżowych oraz przed-
stawicieli urzędu miasta 
– tłumaczy Elżbieta Głos, 
naczelnik wydziału inwe-
stycji UM w Legionowie.  

Aby nie „kupować” kota 
w worku, specjaliści za-
mierzają zajrzeć w każdy 
kąt i sprawdzić wszystko 
to, co przewiduje budow-
lana procedura. – Zwróci-
my uwagę, czy wszystkie 
roboty zostały wykonane 
zgodnie z projektem, weź-
miemy też pod lupę jakość 

i standard wykończonych 
pomieszczeń. Sprawdzi-

my również wyposażenie 
żłobka i to, czy zgadza się 
ono z danymi zawartymi w 
projekcie. 

Mimo najszczerszych 
chęci każdego wykonaw-
cy, idealnie wykończone 
inwestycje prawie się nie 

zdarzają. Kiedy więc in-
westor znajdzie już dziu-

rę w całym, rozpoczyna 
się – niczym w placów-
ce handlowej – procedu-
ra reklamacyjna. – Oczy-
wiście zobowiązujemy 
wykonawcę do usunię-
cia usterek. Warunkiem 
odebrania całego obiektu 
jest bezusterkowy proto-

kół odbioru końcowego – 
podkreśla Elżbieta Głos. 

Jak oceniają miejscy 
urzędnicy, wszystkie ko-
nieczne pozwolenia i de-
cyzje powinni uzyskać do 
końca lipca. Najważniej-
sze już są w ich posiada-
niu, zatem do celu jest w 
tej chwili znacznie bliżej 
niż dalej. – Mieliśmy do-
tąd kontrolę straży pożar-
nej oraz sanepidu i mamy 
ich pozytywne decyzje. A 
w przyszłym tygodniu zło-
żymy wniosek o pozwo-
lenie na użytkowanie do 
nadzoru budowlanego – 
dodaje szefowa miejskie-
go wydziału inwestycji. 

W nowym budynku na 
Kozłówce powstało 31 
przestronnych i wykoń-
czonych „pod klucz” lo-
kali socjalnych. Na jego 
parterze od września 
zacznie natomiast dzia-
łać filia żłobka miejskiego 
„Motylkowy świat”. 

Wonder

Inwestycja do odbioru
Nowy zbudowany przez miasto socjalny budy-
nek wielorodzinny już stoi i może cieszyć oko. 
Na oko też wszystko z nim w porządku. Diabeł 
jednak, jak wiadomo, lubi tkwić w szczegółach. 
Zanim więc lokatorzy dostaną klucze, koniecz-
ny jest końcowy odbiór obiektu. We wtorek 
przystąpili do niego reprezentanci inwestora, 
wykonawcy oraz spółki KZB, czyli przyszłego 
zarządcy budynku na osiedlu Kozłówka.

Choć do oficjalnej inauguracji brak jej szczęścia, już funkcjonuje i ma się wyśmienicie. Z perspektywy popula-
ryzatorów lokalnej przeszłości pachnąca nowością Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej posiada 
jeszcze jedną zaletę: dzięki inicjatywie jednego z nich stoi na straży legionowskiej historii.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Legionowo podaje do publicznej 
wiadomości, że zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy o 
gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 
1997 roku (Dz. U. z 2020 roku, poz.65 ze zm.) na ta-
blicach informacyjnych Urzędu Miasta Legionowo 
na okres 21 dni tj. od dnia  14 lipca 2020 roku do 
dnia 4 sierpnia  2020 roku, został umieszczony wy-
kaz o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 3 
lat, lokalu znajdującego się na I piętrze w budynku 
DPD Arena  Legionowo o powierzchni 97,8 m2 przy 
ul. Bolesława Chrobrego 50B: na działce nr  49/9 
ewidencyjny w obrębie nr ewidencyjny 33, z prze-
znaczeniem na cele statutowe Legionovia S.A.  

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

Prezydent Miasta Legionowo
Roman Smogorzewski
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OGŁOSZENIA

DAM PRACĘ
 ■Szukam pracowników 
do prac w ogrodach                        
tel. 500 276 269

NIERUCHOMOŚCI  
WYNAJMĘ
 ■Kawalerka umeblowana 
510 719 774

USŁUGI
 ■Cyklinowanie, układanie                
507 603 653
 ■Hydraulik Naprawy Awarie 
Remonty 692 827 915
 ■KOMPUTER naprawy 
dojazd 513820998
 ■Malowanie, tapetowanie, 
remonty - osobiście, 
solidnie 694 065 757
 ■Układanie paneli 
797 677 349
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Panu
Ryszardowi Brańskiemu

 
Przewodniczącemu Rady Miasta Legionowo 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

SIOSTRY
Łączymy się w bólu po odejściu ukochanej osoby
Prezes oraz Pracownicy KZB Legionowo Sp. z o.o.
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Doszły nas ongiś słuchy, ja-
koby wychodząc ze (sł)usz-
nego skądinąd założenia, że 
biuro to nie centrala telefo-
niczna, niektórzy etatowi 
bywalcy pewnego ważnego 
powiatowego urzędu noto-
rycznie – w odróżnieniu od 
pogawędek wewnętrznych - 
ociągali się tam ponoć z od-
bieraniem połączeń przycho-
dzących z „miasta”. Albo też 
nie odbierali ich wcale. We-
dle naszych dezinforma-

cji taki stan rzeczy trwał na 
tyle długo, że wzbudził za-
interesowanie samego sze-
fa owej placówki. A sko-
ro tak, rychło przyszedł też 
czas na działanie. Ów pryn-
cypał zaordynował najbar-
dziej opornym dyskutantom 
kurację w postaci zapisywa-
nia wszystkich odbytych w 
ciągu dnia rozmów tudzież 
późniejszego się z nich rozli-
czania. O konieczności odbie-
rania KAŻDEGO telefonu nie 

wspominając. Ja-
kie sankcje prze-
widziano dla pra-
cowników, którzy 
nie dość skrupu-
latnie będą wy-
wiązywać się z 
nowego obowiąz-

ku, nie wiemy. Można jedynie 
domniemywać, że ich szef za 
karę może pragnąć w jakiejś 
formie im przydzwonić...

Co słychać w Legionowie? 
Ludzie mówią, że nic nie sły-
chać. Zwłaszcza w sytuacji, 
gdy poruszony czynieniem 
zła operator miejskiego mo-
nitoringu próbuje zwrócić 
obywatelowi uwagę, czy-
niąc to przy pomocy jednej 
z rozlokowanych nad ulicami 

szczekaczek. Dźwięk, ow-
szem, wydobywa się z nich 
doprawdy przerażający, sęk 
w tym, że tylko w niewielkim 
stopniu przypomina on ludz-
ką mowę. Opcje są dwie: 
albo mundurowy Wielki Brat 
ma dykcję dobrą inaczej, 
albo pasmo przenoszenia 
zastosowanego sprzętu nie 
uwzględnia parametrów re-
prezentowanych przez stró-
żów prawa. Tak czy inaczej, 
kicha. Na szczęście miejsco-
wy lud przepisy łamie nader 
rzadko, więc dobiegający z 
głośników bełkot da się wy-
trzymać. Ba, jest on nawet 
sympatyczny – jak Polak po-
słucha, że rodak stara się, a 
nie może, od razu jakoś tak 
lżej mu na duszy.

W płomieniach chwały
Ach, strażakiem być! Iluż to mych 
przedszkolnych kamratów wzdy-
chało do czerwonych samocho-
dów, błyszczących hełmów, że o 
sikawkach nie wspomnę. W cza-
sach, gdy słowo „informatyk” ko-
jarzyło się najwyżej z informują-
cą o opóźnieniach lalą z PKP, a za 
menedżera robił zakładowy za-
opatrzeniowiec, trudno się zresz-
tą dziwić, że pośród socjalistycznej 
szarzyzny młódź szukała jaśniej-
szych odcieni. Fakt, czerwień była 
wtedy i tak trendy, lecz na etapie 
stawiania babek z piasku elemen-
ty public relations Polski Ludowej 
nie miały jednak znaczenia. Co in-
nego zasiąść w strażackim wozie! 
Dla tego warto było nawet wsza-
mać podwójną owsiankę! 
 
Z biegiem czasu, mimo rodzin-
nych tradycji, ochotniczo-stra-
żacki mundur jakoś mnie ominął. 

Ale nic a nic nie przeszkadzało mi 
to w podziwianiu chłopaków, męż-
czyzn, czasem dzieci, którzy pode-
rwani dźwiękiem syreny pędzili z 
różnych stron miasta po to tylko, 
aby za chwilę wejść do akcji. Ow-
szem, gdy w krzywym zwierciadle 
spojrzeć na przeciwogniowe dzia-
łania członków OSP, mogłyby one 
– zwłaszcza dawniej – wzbudzać 
salwy śmiechu. Bo jakie szanse w 
walce z płonącą stodołą miała mo-
topompa zamontowana na wozie 
bojowym marki Żuk...? Czerwony 
kur mógł to zwyczajnie olać. Lecz 
tym bardziej trzeba cenić tych, co 
wówczas, często za darmo, ryzy-
kowali życie. Że czasem kurażu 
dodawał im nie tylko ogień? Być 
może, cóż to jednak dla ocalonych 
ludzi i dobytku za różnica?
 
Strażacy od dawna cieszą się 
największym zaufaniem spo-

łeczeństwa, dystansując na-
wet policjantów i żołnierzy. I 
jak się tak chwilę zastanowić, 
to lud dobrze kombinuje. Bo 
przykładowo taki policjant wpa-
da na miejsce zdarzenia najczę-
ściej wtedy, gdy można już tylko 
„pozamiatać”, żołnierz w czasie 
pokoju na okrągło się szkoli i do 
akcji nie wkracza wcale. Za to 
strażak, ten pali się do roboty! 
Z reguły działa właśnie tu i te-
raz, gdy niebezpieczeństwo jest 
jeszcze na wyciągnięcie ręki. 
Ludzie lubią strażaków, bo to 
takie ratownicze omnibusy – 
działają w każdym środowisku 
i żadnego żywiołu się nie boją. 
A jeśli nawet, trudno ich złapać 
na gorącym uczynku.

Przebudowa odcinka drogi kra-
jowej nr 61 biegnącego przez 
teren powiatu legionowskiego 
ciągnie się bez mała kilkadzie-
siąt lat, a jej końca – mimo wie-
lu zapewnień rządzących – tak 
naprawdę ciągle nie widać. Ko-
lejne jej etapy realizowano w 
kilkuletnich odstępach. Przed 
jedenastu laty z rozpoczęcia 
długo wyczekiwanej przez nich 
inwestycji mogli się na przykład 
cieszyć mieszkańcy Serocka. 

Na początku lipca 2009 r. Ge-
neralna Dyrekcja Dróg kra-
jowych i Autostrad podpisała 
umowę z wykonawcą obwod-
nicy Serocka, firmą Skanska. – 
Wartość umowy to 139 mln zł. 
Kontrakt ma zostać ukończo-
ny w ciągu 18 miesięcy od roz-
poczęcia robót – zapewniała 
wówczas Małgorzata Tarnow-
ska, rzeczniczka GDDKiA w 
Warszawie. Po wybudowaniu 
obwodnica liczy 7 km. Wlot na 
nią znajduje się w Jadwisinie, 
gdzie łączy się ze zmodernizo-

wanym wcześniej odcinkiem 
DK 61. Jej wylot został nato-
miast usytuowany na wysoko-
ści Wierzbicy. Jadąc w kierunku 
Mazur, obwodnica omija Se-
rock z lewej strony, co umożli-
wi jej bezkolizyjne połączenie 
z drogą krajową nr 62.– To in-
formacja bardzo radosna i do-
bra dla użytkowników dróg, ale 
przede wszystkim dla miesz-
kańców miasta i gminy Serock. 
Dla nich ten codzienny kosz-
mar związany z funkcjonowa-
niem tej drogi, mam nadzieję, 
się zakończy – mówił Sylwe-
ster Sokolnicki, ówczesny bur-
mistrz Serocka. 
 
Ten koszmar to setki cięża-
rówek i tysiące samochodów 
osobowych przejeżdżających 
każdego dnia przez główną 
ulicę Serocka. Po oddaniu ob-
wodnicy ten ruch został w koń-
cu  wyprowadzony z miasta. 
Zwiększyło się także bezpie-
czeństwo na drogach w tej czę-
ści powiatu. – Na drodze kra-

jowej nr 61 i 62 dochodzi do 
bardzo wielu wypadków. Czę-
sto śmiertelnych – mówił Jan 
Grabiec, ówczesny legionow-
ski starosta. – Nowa droga z 
bezkolizyjnymi skrzyżowania-
mi, a przede wszystkim przy-
stosowana do ciężkiego ruchu 
samochodowego, powinna w 
znacznym stopniu wpłynąć na 
poprawę bezpieczeństwa. 
 
Co ważne i raczej nieczęsto 
spotykane przy tak dużych in-
westycjach drogowych, przy-
gotowania do budowy obwod-
nicy Serocka doprowadzono 
do skutku właściwie bez więk-
szych protestów społecznych. 
– Udało się mieszkańcom wy-
tłumaczyć, że ta inwesty-
cja jest wręcz niezbędna na-
szej gminie. Nie było więc 
praktycznie żadnych gło-
sów sprzeciwu, nawet wzglę-
dem ceny za grunty. Uważam 
więc, że jest to duży sukces 
nas wszystkich – mówił bur-
mistrz Sokolnicki. Le.......

Serock odetchnął z ulgą 

Ryba z piekarnika

Przyniosłeś ryby lub filety z ryb do domu i nie wiesz co z nimi zrobić? Najprościej piec je 
w piekarniku. Można serwować ją z ugotowanymi młodymi ziemniaczkami lub z frytka-
mi. Filety układamy na papierze do pieczenia w formie żaroodpornej. Posypujemy zioła-
mi prowansalskimi, pieprzem i odrobiną soli. Dodajemy 3 łyżki oliwy, a na każdym filecie 

układamy plasterki cytryny. Pieczemy w nagrzanym piekarniku przez 15 minut w temperaturze 180 stopni.

Gdy mamy więcej czasu warto pokusić się o przygotowanie wcześniejsze pieczonych warzyw. Może to być 
cebula, bakłażan, cukinia, pomidor i papryka. Warzywa kroimy na cząstki i układamy jako pierwsze na blasze. 
Pieczemy pokropione oliwą i przyprawami przez około 20 minut. Dopiero wtedy kładziemy na nie filety z ryb 
i zapiekamy kolejne 15 minut. 

Tak przygotowany posiłek jest nie tylko zdrowy, ale też i lekki. 
Doskonale smakuje w upalny dzień z lampką schłodzonego napoju. 
Smacznego!
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INFORMACJA
Prezydent Miasta Legionowo podaje do pu-
blicznej wiadomości, że zgodnie z art.35 ust.1 
i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2020  
roku, poz.65 ze zm.) na tablicach informacyj-
nych Urzędu Miasta Legionowo na okres 21 
dni tj. od dnia 30 czerwca 2020 roku do dnia 
20 lipca 2020 roku, został umieszczony wykaz 
o przeznaczeniu do wynajmu, na okres 3 lat, w 
drodze bezprzetargowej, lokalu o powierzch-

ni użytkowej 70,11 m2 stanowiącego wła-
sność Gminy Legionowo z przeznaczeniem 
na kawiarnię połączoną z księgarnią znajdu-
jącą się obok, usytuowanego na parterze bu-
dynku wielomieszkaniowego przy ul. Stefana 
Batorego 10 w Legionowie, położonego na 
zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 
ewidencyjnym 116/1 o powierzchni 455 m2 
w obrębie ewidencyjnym 41 przy ul.Stefana 
Batorego w Legionowie, na rzecz dotychcza-
sowych najemców, którzy korzystali z tego 
lokalu na podstawie umowy najmu zawar-

tej na okres 3 lat na podstawie Uchwały NR 
XIX/288/2020 Rady Miasta Legionowo z dnia 
24 czerwca 2020r.

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

Prezydent Miasta Legionowo
Roman Smogorzewski

OGŁOSZENIE O NEGOCJACJACH
 na najem na okres 10 lat  

pomieszczenia użytkowego nr 1/28 
 w Centrum Komunikacyjnym w Legionowie  

Przedmiotem przetargu jest najem na okres 10 lat 
lokalu użytkowego nr 1/28 położonego na parterze 
Centrum Komunikacyjnego w Legionowie, przy ul. 
Kościuszki  8A:
lokal nr 1/28 – 71,40 m²- ściany malowane farbami 
emulsyjnymi,  na podłodze gres, okna aluminiowe, 
lokal wyposażony w kraty rolowane ( rolokraty ) 
oraz w dużą witrynę wystawową od strony ulicy Ko-
ściuszki, klimatyzacja z możliwością indywidualnego 
sterowania, wentylacja, instalacja gaśnicza, czujki 
ruchu, instalacja telekomunikacyjna, instalacja elek-
tryczna.
Przewiduje się najem lokalu określonego powyżej z 
przeznaczeniem na prowadzenie: punktu gastrono-
micznego, saloniku prasowego, sklepu spożywczego,  
apteki. Inne rodzaje działalności wymagają zgody 
Wynajmującego poprzedzonej akceptacją właścicie-
la nieruchomości.
Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przedmiotu 
najmu na cele związane z prowadzeniem gier na au-
tomatach i gier na automatach o niskich wygranych, 
jak również jakiejkolwiek innej działalności w zakre-
sie gier losowych, zakładów wzajemnych, na działal-
ność typu sex-shop, działalność polegającą na wpro-
wadzaniu do obrotu substancji psychotropowych 
lub odurzających, w szczególności tzw.”dopalaczy”.
Dla nieruchomości prowadzona jest jest przez Sąd Re-
jonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych 
księga wieczysta o numerze WA1L/00070211/6. 

2. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu
Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi: 4.350,00 
zł netto ( słownie: cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt 
złotych  00/100 netto ).
Do ww. ceny wywoławczej czynsz najmu należy doli-
czyć podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysoko-
ści. 
Najemca , oprócz czynszu najmu, zobowiązuje się po-
nosić zryczałtowane koszty centralnego ogrzewania 
wynajmowanego lokalu, zużycia wody i kanalizacji 

w wynajmowanym lokalu ( o ile Najemca wykonał w 
nim instalację wod-kan. ), zużycia energii elektrycznej  
w wynajmowanym lokalu na podstawie faktur wysta-
wianych przez Wynajmującego w wysokości 14,00 zł 
netto/m-c/m².
Dodatkowo, Najemca zobowiązuje się ponosić zry-
czałtowane koszty utrzymania ( w szczególności: 
centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i 
kanalizacja, utrzymanie czystości ) powierzchni użyt-
kowej części wspólnych zlokalizowanych na parterze 
budynku Centrum Komunikacyjnego ( ciągów ko-
munikacyjnych i pomieszczeń toalet tj. 684,45 m² ), 
przy czym udział każdego Najemcy określa się jako 
iloczyn 15% powierzchni zajmowanego lokalu i rze-
czywistych kosztów utrzymania 1 m² części wspól-
nych zlokalizowanych na parterze budynku Centrum 
Komunikacyjnego o pow.  684,45 m². Podstawą do 
obciążenia Najemcy opłatą za utrzymanie powierzch-
ni użytkowej części wspólnych będzie faktura otrzy-
mywana każdorazowo przez Wynajmującego od PEC 
”Legionowo” Sp. z o.o. ponoszącej koszty utrzymania 
części wspólnych. 

UWAGA: wysokość opłaty za media oraz utrzymanie po-
wierzchni wspólnej nie są przedmiotem przetargu.

3. Obciążenia nieruchomości oraz zobowiązania, 
których przedmiotem jest nieruchomość.
Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przed-
miotem zobowiązań.
Dział III i IV księgi wieczystej nr WA1L/00070211/6 
wpisów nie zawierają. 

4. Zgłoszenie udziału w negocjacjach
Zgłoszenie do udziału w negocjacjach, składa się w za-
mkniętych kopertach najpóźniej na 3 dni przez wyzna-
czonym terminem negocjacji, tj. do dnia 24 lipca 2020 
r., do godz. 15.00 w siedzibie KZB Legionowo Sp. z o.o. 
w Legionowie, ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, parter, Biuro 
Obsługi Klienta. 
Zgłoszenie powinno zawierać:
    a) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz 
siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub 
inny podmiot,
    b) datę sporządzenia zgłoszenia,
    c) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warun-

kami negocjacji i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
    d) oświadczenie, że zgłaszające zapoznał się ze sta-
nem faktycznym i prawnym nieruchomości,
    e) proponowaną cenę ( nie mniejszą niż cena wywo-
ławcza) i sposób jej zapłaty,
    f) proponowany sposób realizacji dodatkowych wa-
runków negocjacji,
    g) kopię dowodu wniesienia zaliczki.

5. Termin i miejsce negocjacji.
Negocjacje  na najem na okres 10 lat z możliwością 
przedłużenia lokalu użytkowego nr 1/28 wraz z czę-
ścią wspólną położonego na parterze Centrum Ko-
munikacyjnego w Legionowie, przy ul. Kościuszki 8A 
odbędzie się w dniu 28 lipca 2020 r. o godz. 12.00                     
w siedzibie KZB Legionowo Sp. z o.o. w Legionowie,                   
ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, parter, Sala Obsługi.

6. Wysokość zaliczki, forma, termin i miejsce 
jej wniesienia.
Zaliczkę ustala się w wysokości 2.175,00 zł ( słownie: 
dwa tysiące  sto siedemdziesiąt pięć złotych  00/100 ).
W negocjacjach mogą wziąć udział oferenci, jeżeli 
wpłacą zaliczkę na rachunek bankowy KZB Legiono-
wo Spółka z o.o. prowadzony przez ING Bank Śląski O/
Legionowo, nr 73105010121000000502411663 naj-
później w dniu 24 lipca 2020 do godz. 15.00, przy 
czym liczy się data i godzina wpływu na konto KZB Le-
gionowo Sp. z o.o.

Negocjacje  na na najem pomieszczenia użytkowego w 
Centrum Komunikacyjnym  w Legionowie będzie od-
bywał się na podstawie stosownego regulaminu. 
Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na 
najem na okres 10 lat pomieszczenia użytkowego nr 
1/28 w Centrum Komunikacyjnym w Legionowie  zo-
stał opublikowany na stronie internetowej  KZB Le-
gionowo Sp. o.o.: www.kzb-legionowo.pl w zakładce 
Przetargi/Licytacje oraz na stronie Biuletynu Informa-
cji Publicznej Spółki w zakładce: Przetargi dotyczące 
nieruchomości.

Bliższych informacji udziela: KZB Legionowo Sp. z o.o., 
ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, 
- w sprawach formalno-prawnych: tel. 22 766 47 38,
- w sprawach technicznych: tel. 22 766 47 34.
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Wspomnienia z(amiast) wakacji
Kiszyniów, stolica Mołdawii, nie jest miastem przyciągającym tłumy spragnionych 
atrakcji turystów. Nie jest i zapewne nigdy nie będzie. Mimo to warto tam zajrzeć 
i zostać choć na kilka dni, bo jest to jedno z ostatnich miejsc, gdzie postsowieckie 
klimaty tak wymownie przeplatają się ze współczesnością.
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Jedzenie żółtego 
sera bezpośrednio 
przed snem zwiększa 
ryzyko wystąpienia 
koszmarów.

Według naukowców 
całowanie jest 
bardziej higieniczne 
niż uścisk dłoni. 
Rękami dotykami 
pieniędzy, klamek, 
poręczy i innych 
miejsc, gdzie jest dużo 
bakterii.

Bez soli ciężko by się 
nam żyło. Poprawia 

ona smak naszych 
potraw, ale 

trzeba pamiętać, że 
zatrzymuje wodę               
w naszym organizmie. 
Według naukowców 
niekorzystnie wpływa                
na naszą skórę.  

Czy wiesz, że skorupka 
jajka zawiera 
duże ilości wapna, 
magnezu, krzemu 
i cynku? To bardzo 
łatwo przyswajany 
specyfik, który zwykle 
wyrzucamy do śmieci. 
Bywa, że niektórzy 
mielą skorupki                                
i w tej formie dodają je    
do potraw.

Wiesz, że podczas 
snu też spalamy 
kalorie? Podobno 
śpiąc bez piżamy, 
lepiej wypoczywasz                           
i głębiej śpisz.

Nie lubisz kawy?                                        
Nie przepadasz 
za piciem jej nad 
ranem, by się obudzić                          
i zmusić do działania? 
Podobną ilość energii 
przyniesie Ci tabliczka 
ciemnej czekolady.

Z a d b a j  o  w y g l ą d , 
szczególnie o skórę. 
Jeśl i  pojawi ło s ię na 

niej coś niepokojącego, udaj 
s ię do dermatologa.  

Gdy uwierzysz we 
własne siły, możesz 
d u ż o  z d z i a ł a ć . 

Pozałatwiaj zaległe sprawy 
urzędowe.

Jeś l i  lub isz  po -
dróżować, pakuj się i 
w drogę! Gwiazdy 

mówią, że nie udasz się na 
wycieczkę samotnie…

Ty m ,  c o  m a s z , 
chętniej dziel się z 
innymi. Nigdy nie 

wiadomo, kiedy sam znaj-
dziesz się w potrzebie.

Nie wszystko będzie 
przeb iegać bez prz -
e s z k ó d .  M o ż l i w e 

p r o b l e m y  w  z w i ą z k u ,  n a 
szczęśc ie  prze jśc iowe.

Czeka cię ważna roz-
mowa z szefem, war-
to  s ię  do n ie j  przy -

gotować. Również dlatego w 
domu może być nerwowo.

Pamiętaj, żeby zbyt 
wysoko nie zadzier-
ać  nosa ,  bo  n i e 

wszystkim się to podoba.                
I może ci zaszkodzić. 

Twoje ciało dopomi-
n a  s i ę  s o l i d n e j 
p o r c j i  ś w i e ż e g o 

powietrza.  Rusz s ię i  n ie 
siedź tyle na kanapie!

Skup się na ważnych 
sprawach, a błahost-
k i  o d ł ó ż  n a  b o k . 

Z a c h o w a j  d y s k r e c j ę  i  n i e 
powtarzaj plotek.

Zastanów się z part-
nerem, jak moglib-
y ś c i e  o d ś w i e ż y ć 

swe mieszkanie.  A przy 
okazji własne relacje.

Dobry czas na podję-
cie nowych wyzwań. 
W  s p r a w a c h  o s o -

bistych postępuj ostrożnie, 
ktoś chce ci zaszkodzić.

Nie przejmuj się plot-
kami na swój temat. 
W związku może zro-

b i ć  s i ę  g o r ą c o ,  c z a s e m 
nawet za bardzo

Czy wiesz, że szczur potrafi 
przeżyć upadek z 15 metrów, 
a na wodzie utrzymuje się 
przez 3 dni? To wyjątkowo 
odporny, wszystkożerny ssak. 
Występuje na wszystkich kon-
tynentach. Nie dotarł jedynie 
na Antarktydę. Pochodzi z Azji. 
Potrafi rozmnażać się przez 
cały rok. Ciąża u szczura trwa 
22 dni. Samica rodzi około 
8 młodych, które po czte-
rech tygodniach opuszczają 
gniazdo. Dojrzewają płciowo 
w wieku 4 miesięcy. Samica 
może rodzić nawet siedem 
razy w ciągu roku. Potrafią się 
porozumiewać i mają dosko-
nały węch.

W  MOJEJ  
OCENIE  PAN  

RADNY ZBYT  PÓŹNO  SIĘ 
ZORIENTOWAŁ, ŻE  SIĘ 
NIE  ZORIENTOWAŁ
Ryszard Brański, przewodniczący 
Rady Miasta Legionowo podczas sesji 
o wniosku dotyczącym reasumpcji 
głosowania nad jedną z uchwał.

■ ■ ■

Myślenie nie opuszczało tego filozofa przez 
całe życie, co doprowadziło go do grobu. 

 ■ ■ ■
Wszystkie robaki poruszają się 
ruchem robaczkowym.

■ ■ ■
Spieszę się na lekcje seksu, bo dowiem się, 
jak to robią króliki.

■ ■ ■
Pan Tomasz w młodości uganiał się za kobietami. 
Interesowały go sztuki piękne.

■ ■ ■
Dulska była powodem ciąży Hanki.

■ ■ ■
Fraszka powstała siedząc pod lipą. 

■ ■ ■
Egipcjanie w ogóle mieli zwyczaj zabijania 
żywych, by z nich zrobić mumie.

ROZRYWKA

Weronika 11 lat

Są miejsca, gdzie schody zaczynają się dopiero wtedy, 
gdy już się je pokona...       fot. red.  
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Ubiegłotygodniowe spotkanie 
rozpoczęło się idealnie dla go-
spodarzy, bowiem już w czwar-
tej minucie gry Bytovii Bytów 
udało się wyjść na prowadzenie. 
Strzelcem bramki na 1:0 został 
Piotr Giel. Legionovia próbo-
wała nadrobić straty, ale to go-
spodarze byli w swoich atakach 

skuteczniejsi. W 32 minucie, za 
sprawą Karola Czubaka, uda-
ło im się osiągnąć dwubramko-
we prowadzenie i nie oddali go 
już do końca pierwszej połowy 
meczu. Początkowe kwadran-
se drugich 45 minut spotkania 
należały zdecydowanie do Le-
gionovii. W 60 minucie Karol 

Podliński zdobył bramkę kon-
taktową. Pięć minut później, po 
trafieniu Michała Bajdura z rzu-
tu wolnego, był już remis, zaś 
po kolejnych niespełna dziesię-
ciu minutach ten sam zawodnik 
wyprowadził Legionovię na pro-
wadzenie. 
 
Pomylił się jednak ten, kto są-
dził, że to był już koniec emo-
cji w tym spotkaniu. W 82 mi-
nucie za sprawą strzelca drugiej 
bramki dla gospodarzy Bytovii 
udało się doprowadzić do wy-
równania. Dwie minuty później 
stanęłi oni przed ogromną szan-

są na zdobycie w meczu kom-
pletu punktów, czerwoną kartką 
został bowiem ukarany zawod-
nik Legionovii Andrzej Trubeha. 
Bytowianie nie cieszyli się jed-
nak długo przewagą na boisku. 
Po niespełna sześćdziesięciu se-
kundach drugą żółtą, a w efek-
cie czerwoną kartkę obejrzał 
gracz gospodarzy Przemysław 
Lech. Jakby tego było mało, 
w 87 minucie po groźnej kon-
trze Legionovii wychodzącego 
sam na sam z bramkarzem Ma-
teusza Małka tuż przed polem 
własnym polem karnym sfau-
lował Adrian Bielawski. Za ten 

faul zawodnik obejrzał czerwo-
ny kartonik, gospodarze koń-
czyli więc mecz w dziewiątkę. 
Mimo to, już w niemal ostatniej 
akcji meczu, udało im się zdo-

być zwycięską bramkę. Strze-
lił ją Karol Czubak, kompletując 
tym samym hat-tricka. 

Elph

SPORT

Porażka w szalonym meczu
To był naprawdę szalony mecz. Po pierwszej połowie 
wyjazdowego spotkania 31 kolejki II ligi Legionovia 
KZB Legionowo przegrywała już dwiema bramkami z 
Bytovią Bytów, aby na kwadrans przed końcem regula-
minowego czasu gry wyjść na prowadzenie, a w ostat-
niej akcji meczu stracić gola na wagę trzech punktów. 
Ostatecznie legionowianie przegrali z Bytovią 3:4.

O decyzji włodarzy PGNiG 
Superligi obie ekipy dowie-
działy się zaledwie kilka dni 
przed planowanym barażem. 
I choć miały i wciąż mają do 
niej wiele zastrzeżeń, poje-

chały do neutralnej Łodzi, aby 
tam – w walce o przysłowio-
wą pietruszkę – wyłonić zwy-
cięzcę pierwszoligowych zma-
gań. Więcej determinacji i 
skuteczności pokazali gracze 

Ostrovii, którzy tego dnia wy-
glądali na tle KPR-u na prze-
ciwnika nie do przejścia. Byli 
szybsi, bardziej pomysłowi w 
ataku i efektywniejsi w obro-
nie. Nic dziwnego, że to obfitu-
jące w faule i czerwone kartki 
spotkanie zdecydowanie wy-
grali. Co ciekawe, dzięki bez-
pośredniej transmisji w inter-
necie oglądało je kilka tysięcy 
osób. „Przepraszamy... wal-
czyliśmy ile sił” (...) Wierzy-
my, że nasz klub, mimo wielu 
utrudnień, w przyszłych sezo-
nach walczyć będzie o najwyż-
sze cele. Nie poddajemy się i 
pracujemy dalej nad rozwo-
jem legionowskiego sportu” – 
można przeczytać na facebo-
okowej stronie KPR-u. 

Zmiany, zmiany, zmiany

Decyzja superligowych wło-
darzy w sprawie „szlabanu” na 
licencje dla klubów z Legiono-
wa i Ostrowa Wielkopolskiego 
zbiegła się w czasie ze sporą, 
obliczoną na kilka najbliż-
szych sezonów rewolucją w 
rozgrywkach I ligi mężczyzn. 
Ma ona podnieść ich rangę 
oraz poziom, a także pomóc 
w pozyskaniu sponsora ty-
tularnego rozgrywek i ewen-
tualnego nadawcy telewizyj-
nego. Tym samym w sezonie 
2020/2021 na zapleczu naj-
wyższej klasy rozgrywkowej 
w Polsce będą rywalizowa-
ły 44 zespoły, które zawalczą 
o liczącą 16 miejsc ligę cen-

tralną (sezon 2021/2022). W 
grupie C, razem z legionow-
skim KPR-em, zagrają: AZS 
AWF Biała Podlaska, CKS 
Jurand Ciechanów, Politech-
nika Anilana Łódź, Orlen Wi-
sła II Płock, SMS ZPRP Płock, 
Azoty II Puławy, KS Uniwer-
sytet Radom, MKS Wieluń, 
MKS Mazur Sierpc i AZS UW 
Warszawa. 

Odbyło się już losowanie 
najbliższych rozgrywek I 
ligi. Kalendarz zakłada, że 
KPR Legionowo rozpocz-
nie zmagania w weekend 

19/20 września wyjaz-
dowym meczem z ekipą 
AZS UW Warszawa. Roz-
pocznie, lecz już bez tre-
nera Krzysztofa Lipki. Za-
rząd klubu – dziękując mu 
za wkład włożony w osią-
gniecie drugiego miejsca 
w rozgrywkach – nie zde-
cydował się bowiem prze-
dłużyć wygasającej umowy 
z występującym w bramce 
szkoleniowcem. Nazwisko 
nowego trenera KPR-u nie 
jest jeszcze znane. 

Aldo

II LIGA 2019/2020

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Górnik Łęczna 31 58 17 7 7 43-35

2. Widzew Łódź 31 56 16 8 7 62-35

3. GKS Katowice 31 55 16 7 8 54-37 

4. Olimpia Elbląg 31 47 12 11 8 42-32

5.  Bytovia Bytów 31 47 13 8 10 45-44 

6. Resovia 31 47 12 11 8 46-29

7. Pogoń Siedlce 31 45 14 3 14 49-49

8. Skra Częstochowa 31 45 13 6 12 35-38

9. Garbarnia Kraków 31 44 12 8 11 39-34

10.  Górnik Polkowice 31 44 12 8 11 54-43

11. Stal Rzeszów 31 44 13 5 13 47-42

12. Stal Stalowa Wola 31 43 12 7 12 43-43 

13. Lech II Poznań 31 43 11 10 10 43-43

14. Błękitni Stargard 31 41 12 5 14 48-50

15. Znicz Pruszków 31 40 12 4 15 43-49

16. Elana Toruń 31 37 10 7 14 40-49

17. Legionovia Legionowo 31 24 6 6 19 32-59

18. Gryf Wejherowo 31 14 3 5 23 23-77

32:26 (14:11)
Ostrovia Ostrów Wielkopolski – KPR Legionowo

Ostrovia: Foluszny, Foterek – Przybylski, Bałwas, Kryszczak, 
Salamon, Bestian, Marciniak, Szych, Wojciechowski, Staniek, 
Wołowicz, Wróbel, Krzywda, Zimny.
Czerwona kartka: Salamon (9 min. - za faul)

KPR Legionowo: Węgrzyn, Lipka, Szałkucki – Podobas, Prątnicki, 
Kostro, Suliński, Kasprzak, Fąfara, Wołowiec, Chabior, Olkowski, 
Ciok. 
Czerwona kartka: Ciok (21 min. - za faul) 

Niezręczna sytuacja
W ostatnią sobotę czerwca KPR Legionowo miał w starciu z Ostrovią Ostrów Wielkopolski wywalczyć sobie 
sportowy awans do PGNiG Superligi. Niestety nie wywalczył. Rozgrywany w Łodzi baraż legionowianie prze-
grali 26:32. Jak na ironię, ich rywale także zeszli z boiska pokonani – tyle że przez szefów najwyższej klasy 
rozgrywkowej. Ich zdaniem oba kluby nie spełniły koniecznych wymagań licencyjnych, dlatego bez względu 
na wynik sobotniego meczu nadal będą występowały w I lidze.

4:3 (2:0)
Bytovia Bytów – Legionovia Legionowo

Bramki:  Giel (4′), Czubak (32′, 81′, 90′) – Podliński (60′), Bajdur (65′, 72′) 

Bytovia Maciej Gostomski – Deleu, Adrian Piekarski, Michał 
Rutkowski, Adrian Bielawski – Michael Ameyaw, Paweł Zawistowski, 
Przemysław Lech (74′ Daniel Feruga), Adrian Kwiatkowski (77′ 
Mateusz Szela) – Karol Czubak, Piotr Giel.

Legionovia: Paweł Błesznowski – Kacper Kaczorowski, Sebastian 
Weremko, Rafał Zembrowski, Piotr Maślanka – Mateusz Małek (90′ Jacek 
Lewandowski), Andrzej Trubeha, Oskar Koprowski, Marcin Kluska, Michał 
Bajdur – Karol Podliński.
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Derby Mazowsza zostały roze-
grane w środę na stadionie w 
Pruszkowie. Gospodarze nie 

mogli sobie wyobrazić lepsze-
go początku spotkania. Już w 
drugiej minucie sędzia podyk-
tował dla nich rzut karny, któ-
ry na gola zamienił Dariusz Zja-
wiński. Niespełna dwadzieścia 
minut później Legionovia mia-
ła idealną sytuację, żeby do-
prowadzić do wyrównania. W 
21 minucie sędzia podykto-
wał tym razem jedenastkę dla 

podopiecznych trenera Bog-
dana Jóźwiaka. Niestety, Pa-
tryk Koziara nie potrafił jej wy-

korzystać. W pierwszej połowie 
wynik już się  nie zmienił i go-
ście schodzili do szatni z jedno-
bramkowym prowadzeniem. 
Druga połowa meczu to przede 
wszystkim zabójcza końców-
ka w wykonaniu zawodników 
Znicza. W 67 minucie, po ko-
lejnym w tym spotkaniu rzucie 
karnym, swoją drugą bramkę 
strzelił Dariusz Zjawiński. Gola 

na 3:0 w 83 minucie zdobył Bar-
tłomiej Fabiszewski, a na dwie 
minuty przed końcem regula-

minowego czasu gry, wynik na 
4:0 ustalił Mikołaj Szymański. 
Po pruszkowskim laniu Legio-
novia straciła już nawet mate-
matyczne szanse na utrzyma-
nie się w drugiej lidze. 
Trzy dni później podopieczni 
trenera Jóźwiaka zmierzyli się 
na własnym boisku z ostatnim 
w tabeli Gryfem Wejherowo. 
Spotkali się więc ze sobą dwaj 

spadkowicze i być może dlate-
go, że oba zespoły w tym sezo-
nie już w zasadzie o nic nie wal-

czyły, zaprezentowały otwarty 
futbol, bez zbytniego kunkta-
torstwa. Od pierwszych minut 
meczu Legionovia była stroną 
dominującą. Festiwal strzelecki 
przy Parkowej rozpoczął się już 
w ósmej minucie spotkania, kie-
dy to na prowadzenie Legiono-
vię wyprowadził Mateusz Małek. 
W 33 minucie Gryf groźnie od-
powiedział. Na szczęście strzał z 

rzutu wolnego w wykonaniu by-
łego gracza Legionovii, Marcina 
Burkhardta, trafił w poprzeczkę. 
Jeszcze przed przerwą gospo-
darzom udało się podwyższyć 
prowadzenie. W doliczonym 
czasie pierwszej połowy gola 
na 2:0 zdobył Andrzej Trubeha. 
 
Po zmianie stron na kolejną 
bramkę dla podopiecznych tre-
nera Jóźwiaka nie trzeba było 
długo czekać. Już w 51 minu-
cie na listę strzelców wpisał się 
Karol Podliński. Jedenaście mi-
nut później goście wykorzystali 
zamieszanie w polu karnym Le-
gionovii i zdobyli bramkę kon-
taktową. Legionowianie jednak 
bardzo szybko na nią odpowie-
dzieli. W 65 minucie gola na 

4:1 zdobył po raz drugi w tym 
meczu Andrzej Trubeha. Gryf 
nie miał jednak zamiaru skła-
dać broni. W 77 minucie udało 
mu się strzelić drugą bramkę. 
Ostatnie zdanie w tym pojedyn-
ki należało jednak do gospoda-
rzy. Wynik spotkania na 5:2 na 
cztery minuty przed końcem re-
gulaminowego czasu gry usta-
lił Andrzej Trubeha, kompletu-
jąc tym samym pierwszego w 
barwach Legionovii hat-tricka. 
 
W następnej kolejce legiono-
wianie zmierzą się na wyjeź-
dzie z Bytovią Bytów. Spotka-
nie zostanie rozegrane w sobotę 
11 lipca o godzinie 18.00. 
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4:0 (1:0)
Znicz Pruszków – Legionovia Legionowo

Bramki:  Zjawiński (2′, 67′), Faliszewski (83′), Szymański (88′) 

Znicz: Piotr Misztal – Marcin Bochenek, Adrian Rybak, Martin Baran, 
Peter Drobňák – Marcin Rackiewicz (66′ Bartłomiej Faliszewski), Maciej 
Machalski, Bartosz Nowicki (46′ Karol Noiszewski), Paweł Moskwik 
– Patryk Czarnowski (55′ Arkadiusz Pyrka), Dariusz Zjawiński (85′ 
Mikołaj Szymański).

Legionovia: Damian Podleśny – Kacper Kaczorowski, Sebastian 
Weremko, Daniel Choroś, Piotr Maślanka – Andrzej Trubeha (89′ Mateusz 
Turkowski), Oskar Koprowski, Marcin Kluska (74′ Jacek Lewandowski), 
Patryk Koziara, Michał Bajdur (62′ Mateusz Małek) – Karol Podliński.

Leją i są lani
Dwie kolejne ligowe kolejki i dwa okazałe wyniki. W pierwszym z tych spotkań Legionovia KZB Legionowo 
uległa aż 0:4 Zniczowi Pruszków, a trzy dni później na własnym boisku dotkliwie, bo aż 5:2, sprała ostatniego 
w tabeli Gryfa Wejherowo. Niestety wiele to w sytuacji legionowian nie zmieniło. Nadal zajmują przedostatnie 
miejsce i nie mają już szans na utrzymanie się w drugiej lidze.

5:2 (2:0)
Legionovia Legionowo – Gryf Wejherowo

Bramki:  Małek (8′), Trubeha (45′, 65′, 86′), Podliński (51′) 
– Kwidziński (62′), Sroka (77′) 

Legionovia: Paweł Błesznowski – Kacper Kaczorowski, Rafał Zembrowski, 
Daniel Choroś (40′, Sebastian Weremko), Piotr Maślanka – Mateusz Małek 
(70′, Jacek Lewandowski), Oskar Koprowski, Marcin Kluska (88′, Maciej 
Sobota), Patryk Koziara, Andrzej Trubeha – Karol Podliński (64′, 
Michał Bajdur).

Gryf: Wiesław Ferra – Ryszard Lademann (46′, Jakub Poręba), 
Oskar Sikorski, Jakub Pek, Marcin Burkhardt, Mariusz Sławek – Rafał 
Jahn, Dawid Pilarski (54′, Jakub Kwidziński), Jakub Godlewski (73′, 
Nikodem Sroka), Karol Baranowski – Daniel Kwidziński (53′, Kewin 
Przygoda).

Z rakietką do stołu
Mimo związanych z koronawirusem, wstrząsających światem sportu perturbacji, pod koniec czerwca udało 
się z sukcesem zakończyć XIII edycję Grand Prix Legionowa w tenisie stołowym. W trakcie całego sezonu 
2019/2020 odbyło się osiem turniejów, w których uczestniczyło blisko 80 zawodniczek i zawodników 
– od maluchów do pingpongowych oldbojów.

W trzynastej odsłonie rywa-
lizacji o Grand Prix Legiono-
wa, obok miejscowych fa-
nów tenisa stołowego, wzięli 
też udział zawodnicy z po-
wiatu legionowskiego, War-
szawy i całego województwa 
mazowieckiego. Organizo-
wana przez gminę oraz ludzi 
z DPD Areny impreza zdąży-

ła już zdobyć wielu zwolen-
ników, którzy z rakietkami 
w dłoniach chętnie walczą o 
punkty, dbanie o formę łącząc 
z emocjami i dobrą zabawą. 
Zgodnie z regulaminem za-
wodów, do punktacji ogólnej 
ich organizatorzy uwzględnili 
rezultaty z pięciu najlepszych 
turniejów.

Punktacja końcowa XIII Grand Prix Legionowa 
w tenisie stołowym
Kategoria open
    1. Brylak Paweł 
    2. Kasprzak Artur 
    3. Chrabski Tomasz 
    4. Brylak Damian 
    5. Cywiński Dariusz 
    6. Stańczuk Wojciech

Nagrodę dla najlepszego zawodnika z powiatu legio-
nowskiego otrzymał Stanisław Sadowski.
Punktacja końcowa:
kategoria „skrzat – żak”
    1. Sławiński Ignacy 
kategoria „młodzik – kadet” CH.
    1. Wieczorek Jakub 
kategoria „młodzik kadet” „DZ”
    1. Żochowska Wiktoria
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Przy okazji poinformo-
wania czytelników o or-
ganizacyjnej nowości le-
gionowscy bibliotekarze 
udostępnili im w sieci oraz 
w realu regulamin korzy-
stania z wrzutni. Prosząc 

zarazem, dla wspólnego 
dobra, o jego przestrze-
ganie.

    1. Do wrzutni zwracać 
można wyłącznie książ-
ki wypożyczone w Poczy-
talni. 
    2. Wrzutnia jest dostęp-
na w godzinach otwarcia 
dworca PKP. 
    3. Książki z wrzutni wyj-
mowane są 2 razy dziennie 
w czasie pracy Biblioteki, o 
godz. 9:00 i 15:00. 
    4. Rejestracja w syste-
mie bibliotecznym książek 
zwróconych do wrzutni od-
bywa się najpóźniej w na-
stępnym dniu roboczym. 
    5. Zwrot książek prze-
trzymanych powodu-
je wstrzymanie dalszego 

naliczania kary, jednak nie 
zwalnia z obowiązku ure-
gulowania należności do-
tąd naliczonych. 
    6. Po dokonaniu zwrotu 

z wykorzystaniem wrzutni, 
Użytkownik zobowiązany 
jest do weryfikacji stanu 
swojego konta. Wątpliwo-
ści i reklamacje powinny 
być niezwłocznie zgłoszo-
ne osobiście, telefonicznie 
lub e-mailowo na adres: 
biblioteka@biblioteka-
legionowo.pl. 
    7. Książki należy wkładać 
pojedynczo, grzbietem do 
środka. 
    8. W przypadku stwier-
dzenia nieodnotowanych 
wcześniej zniszczeń lub 
zabrudzeń zwracanych 
książek Biblioteka może 
żądać od Użytkownika wy-
jaśnień. 
    9. Zabrania się wkłada-
nia do wrzutni wszelkich 
przedmiotów poza książ-
kami. Stanowisko wrzutni 
jest monitorowane. 
    10. Korzystanie z wrzut-
ni jest jednoznaczne z ak-
ceptacją niniejszych za-
sad.

Idea muzycznego placu zabaw 
na III Parceli zrodziła się swe-
go czasu w głowach członków 
Stowarzyszenia Inicjatyw Oby-
watelskich „Działamy Lokal-
nie”. Najlepsza miejscówka dla 
tego rodzaju inwestycji wyda-

wała się oczywista. – Do nasze-
go stowarzyszenia od dawna 
docierały głosy mieszkańców 
III Parceli, że chcieliby zorga-
nizować w swojej okolicy plac 
zabaw i miejsce rekreacyjne 
dla dzieci. Niestety w tej czę-

ści miasta nie było zbyt wiele 
dostępnych terenów, dlatego 
postanowiliśmy skupić się na 
terenie MOK-u przy ulicy Tar-
gowej. Aby tematycznie wpi-
sać się w jego działalność, wy-
myśliliśmy właśnie muzyczny 
plac zabaw, który będzie służył 
dzieciom i zarazem Miejskiemu 
Ośrodkowi Kultury – mówi Ra-
fał Florczyk, prezes Stowarzy-
szenia Inicjatyw Obywatel-
skich „Działamy Lokalnie”.

Niezależnie od finansowe-
go wkładu ratusza, w inicja-
tywę zaangażowało się kilku-
nastu członków i sympatyków 
legionowskiego stowarzysze-
nia. Lecz na końcowy rezultat 
wspólnej pracy trzeba było tro-
chę poczekać. – Ze względu na 

epidemię realizacja tego pro-
jektu była trochę utrudniona, 
dlatego otwieramy go dopiero 
teraz. Licząc od złożenia wnio-
sku w ramach inicjatywy lo-
kalnej, sama realizacja trwała 
około roku. Wybór przez urząd 
miasta dostawcy urządzeń na-
stąpił na początku tego roku, 
a następnie nasze stowarzy-
szenie weszło tutaj i wykonało 
część prac ziemnych, czyli upo-
rządkowało teren po instalacji 
urządzeń, a także zajęło się 
pracami plastycznymi wyko-
nanymi według dostarczone-
go nam projektu na budynku 
przylegającym do placu zabaw 
– dodaje prezes organizacji. – 
Zawsze jest fajnie, kiedy MOK 
narasta kolejnymi elementa-
mi. Przychodzi do nas mnó-
stwo dzieci, a nie było tu placu 
zabaw. A miejsce jest szczegól-
ne, ponieważ nie ma w okolicy 
tak fajnego mini parku, małej 
enklawy, w dodatku otoczo-
nej zapewniającym pewną in-
tymność murem. Oczywiście 
zapraszamy tu dzieci z całej 
okolicy, ale są również dzie-
ci MOK-owskie i one też sko-
rzystają – uważa Zenon Durka, 
dyr. Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry w Legionowie. 

Plac zabaw na Targowej nie 
jest, jako się rzekło, duży. 
Urządzeń do robienia mu-
zycznego hałasu znalazło się 
tam jednak całkiem sporo. 
– To przede wszystkim pa-

nel muzyczny, w skład które-
go wchodzą rozmaite dzwonki 
i talerze, którymi dzieci mogą 
się bawić. Do tego jest także 
nutka muzyczna, czyli urzą-
dzenie dla mniejszych użyt-
kowników, bębenki oraz jedno 
uniwersalne urządzenie, jakim 
jest bujak – wylicza Rafał Flor-
czyk. Muzyczny potencjał ple-
nerowych zabawek jest oczy-
wiście ograniczony. Mimo to, 
zdaniem Zenona Durki, drze-
mią w nich pewne edukacyjne 
możliwości. – Nie są to idealnie 
czyste dźwięki uporządkowane 
w pewną skalę muzyczną, ale 
jednak są to dźwięki. I każdy 
ich rodzaj może być określony 
przez dziecko oraz instruktora. 
A nawet można tu zaaranżo-
wać coś takiego, jak wspólne 
muzykowanie na poszczegól-
nych instrumentach. I nagle by 
się stworzył z tego zespół. To 
może być jedna z form zabawy. 
A później, kto wie, czy nie do-

damy tu na przykład jakiegoś 
instrumentu klawiszowego? 
Można i warto animować to, 
co jest, bo to rozwija wyobraź-
nię – twierdzi szef MOK-u. 
Co do rozwinięcia kosztującego 
ponad 40 tysięcy złotych pla-
cu, ma je stanowić... piaskow-
nica. Jej budowę – już wła-
snym, MOK-owskim sumptem 
– dyrektor Durka zapowiedział 
jeszcze w te wakacje. Ludzie ze 
Stowarzyszenia Inicjatyw Oby-
watelskich „Działamy Lokalnie” 
też nie chcą zasypiać gruszek 
w popiele. – Mamy kolejne po-
mysły, zarówno w ramach ini-
cjatywy lokalnej, jak i budże-
tu obywatelskiego. Chcemy 
się skupić na przyjaznej prze-
strzeni dla mieszkańców, stre-
fach rekreacji i placach zabaw. 
Myślę, że wkrótce będziemy o 
tym informować – zapowiada 
prezes Florczyk. 

Waldek Siwczyński

Masz MOK-u
placyk!
Mniejszych i większych placów zabaw jest w Legionowie całe mnóstwo. Ale ten 
otwarty w minioną sobotę na terenie filii Miejskiego Ośrodka Kultury bez wątpie-
nia należy do wyjątkowych. Z nazwy oraz przeznaczenia jest on bowiem muzyczny. 
A skoro tak, nic dziwnego, że szef MOK-u chętnie zaaranżował dla niego trochę 
wolnej przestrzeni. Teraz już wiadomo, że z nowym placem zabaw wszystko gra!  

Kulturalna wrzutka
Zgodnie z wcześniej-
szymi zapowiedziami 
Miejska Biblioteka 
Publiczna w Legionowie 
udostępniła swoim czy-
telnikom nowy sposób 
zwrotu zbiorów. Dzięki 
wrzutni, która jest 
dostępna w godzinach 
pracy Centrum Komu-
nikacyjnego, mogą 
oni oddawać książki 
prawie przez całą dobę.


