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Zamiast narzekać na jakość 
powietrza, Legionowo podejmuje 
działania na rzecz jego poprawy.
I do pomocy w oczyszczeniu 
 atmosfery zaprasza  
wszystkich mieszkańców
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W czwartek (15 lutego) po godzinie 15.00 na skrzyżowaniu 
Batorego i Krasińskiego w Legionowie doszło do groźnego wypadku 
samochodowego. Ranne zostały w nim dwie osoby. 

W zderzeniu brały udział fiat seicento oraz volkswagen transporter na ukra-
ińskich tablicach rejestracyjnych. Z powodu braku wolnych zespołów ra-
townictwa medycznego z terenu powiatu legionowskiego na miejsce we-
zwano zespół z warszawskiego Tarchomina. Jako drugi dojechał zespół  
z Serocka. Do czasu przyjazdu 
ratowników poszkodowanymi za-
jęli się strażacy. Dwie ranne osoby 
trafiły do szpitali. 
 
Przyczyny i okoliczności zdarzenia 
wyjaśnią policjanci z legionowskiej 
komendy. 

 MK/zig

W niedzielę (18 lutego) na zamarzniętych wodach 
Jeziora Zegrzyńskiego, w okolicy Dzikiej Plaży  
w Nieporęcie, doszło do groźnego wypadku z udziałem 
poduszkowca Legionowskiego WOPR oraz iceboardu. 
Na szczęście nikomu nic się nie stało. 

Ratownicy z Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego udali się tego dnia poduszkowcem w rejon 
Dzikiej Plaży w Nieporęcie, gdzie zabezpieczali kąpiel „mor-
sów”. W okolicy ślizgały się iceboardy. Nagle z jednego z nich 
na lód wypadł sternik, a rozpędzony ślizgacz uderzył w bok 
poduszkowca, który znajdował się na trasie pomiędzy iceboar-
dem a... kąpiącymi się „morsami”. Tylko więc dzięki obecności 
ratowników nie doszło do tragedii, bo gdyby nie poduszkowiec, 
to rozpędzona deska wpadłaby wprost na kąpiących się ludzi. 

Na szczęście całe zdarzenie zakończyło się tylko niewielkim 
uszkodzeniem poduszkowca, który po drobnej naprawie jesz-
cze tego samego dnia wrócił do służby i… przydał się podczas 
ratowania psa, pod którym zarwał się lód. Zdarzenie miało 
miejsce w Serocku. Zwierzak został wyciągnięty z wody przez 
strażaków z OSP Serock i przekazany właścicielowi. 
 Marek Karpowicz/zig

Jak łatwo i szybko zarobić 2 tys. zł? Wystarczy wskazać 
sprawców kradzieży paneli ogrodzeniowych, które  
w nocy z 15 na 16 lutego podprowadzono panu Robertowi 
z jego posesji w Skrzeszewie. Zamieszczony na Facebooku 
komunikat w tej sprawie wzbudził sporo emocji zarówno 
wśród znajomych poszkodowanego, jak i osób zwyczajnie 
zbulwersowanych złodziejską bezczelnością.

Nie da się ukryć, że amatorzy 
ocynkowanych paneli ogro-
dzeniowych znali się na swoim 
fachu. Błyskawicznie zwinęli ich 
60 sztuk, pozbawiając miesz-
kańca około 150 metrów ogro-

dzenia. Pana Roberta, jak łatwo 
zgadnąć, bardzo to rozgniewało 
i – niezależnie od organów ściga-
nia – postanowił działać. „Jeżeli  
w najbliższym czasie ktoś ze zna-
jomych będzie oferował wam ta-

kie do kupienia – zrezygnujcie!!! 
Panele są cechowane, więc jest 
duże prawdopodobieństwo, że 
trafią z powrotem do właściciela. 
Ale na panelach nie zależy mi tak 
bardzo jak na wykryciu spraw-
cy, więc dla osoby, która pomoże  
w wykryciu złodzieja, nagroda  
w wysokości 2000 zł. Oczywiście 
anonimowość gwarantowana!!!” 

Czy ta finansowa przynęta oka-
że się skuteczna, czas pokaże. 

Pan Robert ma w każdym razie 
wsparcie w licznych internau-
tach, równie mocno jak on zdu-
mionych nocnym wyczynem 
złomiarzy. „Łapy obcinać!”, „To 
skurwiele, jechać z nimi”, „Ścigaj 
takich do upadłego”, „Niechby 
tylko wpadli mi w łapska...” - to 
tylko niektóre z zamieszczonych 
pod postem komentarzy. Pano-
wie złodzieje, miejcie się na 
baczności!
 Gadget

Dwójka do łapy Tydzień
na sygnale

LEGIONOWO Boją się zgłaszać?
Pijaństwo, zakłócanie ciszy nocnej czy też drobne akty wan-
dalizmu – to prawdziwa zmora osiedli mieszkaniowych. Zimą 
i jesienią jest względny spokój, ale gdy tylko robi się cieplej, 
nie brakuje między blokami miejsc, gdzie są organizowane 
pijackie libacje. Czy ich uczestnicy mogą czuć się bezkarnie?

– Są osoby starsze, które słysząc takie hałasy, boją się dzwo-
nić na policję, bo jej funkcjonariusze podczas interwencji 
podają podobno personalia osób zgłaszających. Zaznaczam 
jednak, że nie wiem, czy tak faktycznie jest. Powtarzam tylko 
to, co nam mieszkańcy wielokrotnie mówią. W związku z tym 
obawiają się oni o swe bezpieczeństwo – mówiła na jedynym 
z zebrań Rady Osiedla Jagiellońska kierowniczka administra-
cji Beata Woźniak. Obecny na nim przedstawiciel Komendy 
Powiatowej Policji w Legionowie stanowczo temu zaprzeczył. 
Stwierdził, że nic takiego nie ma prawa mieć miejsca.   
 
Mieszkańcy, których te zapewnienia nie do końca przekona-
ły, muszą pamiętać, że zawsze mają możliwość zgłaszania 
interwencji anonimowo. I powinni z niej częściej korzystać, 
bo tylko wtedy, gdy będą informowali służby o niewłaściwych 
zachowaniach, mogą uchronić osiedle przed dewastacją,  
a siebie przed nerwami i nieprzespaną nocą. – Trzeba uczulić 
osoby starsze, że jak coś się dzieje, to powinny zgłaszać, żeby 
ta interwencja jednak była. Zależy nam, aby nie dochodziło 
do niszczenia urządzeń zabawowych i ogrodzeń okalających 
place zabaw. W dzień korzystają z tego przecież małe dzieci 
– mówiła Beata Woźniak.     
 RafaM

– W ostatnim czasie 
do legionowskiej komendy 
napływały sygnały od pracow-
ników dwóch supermarketów 
z terenu Legionowa, którzy od-
notowywali w swoich sklepach 
kradzieże różnych artykułów 
spożywczych i przemysłowych. 
Przedstawiciele sklepów podej-
rzewali jednego z mężczyzn, 
który odwiedzał ich sklepy co 

kilka dni i wykorzystu-
jąc nieuwagę persone-
lu zabierał różne drobne 
artykuły, takie jak alko-

hol, kosmetyki, maszynki do 
golenia. Mężczyzna nie płacił  
i wychodził ze sklepu z towa-
rem – relacjonuje rzecznik KPP  
w Legionowie kom. Jarosław 
Florczak. W końcu Kamil G. 
wpadł w ręce ochroniarzy. 
Zgubiła go zachłanność, gdyż z 
jednego ze sklepów drugi raz w 
tym samym dniu próbował wy-

nieść alkohol o wartości kwalifi-
kującej jego czyny jako wykro-
czenia. Jak mówi kom. Florczak, 
mężczyzna był przekonany, że 
wezwani przez ochronę sklepu 
na miejsce zdarzenia policjanci 
ukarzą go mandatem karnym  
i wypuszczą. I rzeczywiście, tak 
się stało. Policjanci wypisali dwa 
mandaty karne. Jednak po ko-
lejnych ustaleniach z dyżurnym 
okazało się, że funkcjonariusze 
z wydziału dochodzeniowo-
-śledczego zebrali materiał 

dowodowy pozwalający na po-
stawienie Kamilowi G. zarzutów 
karnych. 

Kamil G. został zatrzymany  
i usłyszał sześć zarzutów kra-
dzieży różnych artykułów na 
szkodę dwóch podmiotów go-
spodarczych. Mężczyzna spo-
wodował straty o łącznej war-
tości ponad 3,5 tys. zł. Grozi mu 
do 5 lat pozbawienia wolności. 
 
 KG

Promocja na zarzuty
Przez 8 tygodni sukcesywnie okradał legionowskie supermarkety. Wyniósł 
w tym czasie towar o łącznej wartości ponad 3,5 tys. zł. Kamil G. został już 
zatrzymany. Grozi mu teraz do 5 lat pozbawienia wolności.

Kilka dni temu informowaliśmy 
 o interwencji straży pożarnej w związku  
z dziwnym zapachem, jaki dało się 
wyczuć na klatce schodowej w bloku przy 
ulicy Sobieskiego 8. W ostatni piątek  
(16 lutego) znów... coś tam zaśmierdziało. 

Zaniepokojeni mieszkańcy, podobnie jak 
za pierwszym razem, także i teraz wezwali 
straż pożarną. Dziwny i nieprzyjemny zapach 
czuć było na trzecim piętrze w trzeciej klatce 
wieżowca. Gdy strażacy przybyli na miejsce, 
podobnie jak poprzednio przebadali wnętrze 
budynku przy pomocy urządzeń wielogazo-
wych. Pomiary nie wykazały jednak żadnego 
stężenia gazów zagrażającego życiu lub zdro-
wiu mieszkańców. Na klatce sprawdzono rów-
nież promieniowanie fal gamma. Te pomiary 
jednak też nic nie wykazały. Zagadka tajem-
niczego fetoru pozostaje więc nierozwiązana.  
 MK/zig 

Coś tu śmierdzi! Zapora  
z poduszkowca

Fiacikiem  
w furgonetkę
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Serdecznie zapraszamy na dyżur radnego
w dniu 26 lutego 2018 r. 

Artur Żuchowski 
w godzinach od 15:00 do 16:30

Urząd Miasta, pokój 4.02, III piętro

O G Ł O S Z E N I E

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

Legionowscy urzędnicy zachęcają do anonimowego 
zgłaszania kopcących nieruchomości. Jest to kolejny  
etap walki miasta ze smogiem. Do zgłoszonych posesji 
wysyłany będzie patrol Straży Miejskiej lub powołany  
w styczniu EKOpatrol. Jak widać po kilku pierwszych 
dniach, legionowianie chętnie włączają się do walki  
o czyste powietrze.

Anonimowe zgłoszenie wy-
słane poprzez formularz na 
stronie internetowej www.le-
gionowo.pl trafia bezpośrednio 
na skrzynkę mailową. Pierwsze-
go dnia przyszło ich kilkanaście.  
– Zgłoszenia trafiają na skrzyn-
ki Straży Miejskiej i EKOpatrolu. 

Skrzynki te obsługiwane są 

w go-
dzinach 
pracy urzędu. 
Jeżeli zatem widzimy 
systematycznie trujący 
komin, można go zgłosić po-
przez formularz. Jeśli jednak 
zależy nam na natychmiastowej 
interwencji, prosimy o telefon 
do Straży Miejskiej pod numer 
986 – mówi Adam Nadworski, 
zastępca komendanta Straży 
Miejskiej w Legionowie.

Co zgłaszają mieszkańcy? 

Zazwyczaj zgłoszenia dotyczą 
czarnego, kłębiącego dymu 
wydobywającego się z komi-
nów. Ale są też zgłoszenia bar-
dziej szczegółowe.

„Najczęściej szary i czarny in-
tensywnie śmierdzący dym, 
odnoszę wrażenie że najinten-
sywniejszy podczas rozpalania. 
Największy dym i smród trwają 
około 30-45 minut co kilka go-
dzin, pomiędzy nie jest aż tak 
ciężki” - pisze jeden z miesz-
kańców. Inny dodaje „Bardzo 
czarny dym, nie da rady oddy-
chać. Nie wiem co oni palą, czy 
śmieci czy gumę, ale smród 
straszny. Nie do wytrzyma-
nia. Mój kot jak przychodzi  

z dworu to cały tym 
czymś śmierdzi”. 
Inny mieszkaniec 

zwraca uwagę 
na kolor dymu 

sąsiada „Po raz kolejny z ko-
mina żółtoszary gęsty dym”. 
Inny skarży się, że nie może 
nawet otworzyć okna: „Kłębią-
cy i opadający do ziemi dym. 
Przez tego kopciucha nie da 
się nawet wyjść na zewnątrz,  
a o otwarciu okna przez cały 
dzień można zapomnieć”.

Legionowski ratusz od wielu 
lat prowadzi intensywne dzia-
łania na rzecz poprawy jakości 
powietrza. Miasto jako jedno 
z pierwszych zakazało w no-
wym budownictwie instalo-
wania kotłów na paliwa stałe. 
Od trzech lat ratusz finansuje 
wymianę pieców węglowych 
na bardziej ekologiczne źródła 
ciepła, prowadzi akcje infor-
macyjne w szkołach, wysyła 
ulotki do mieszkańców domów 
jednorodzinnych. Strażnicy 
miejscy kontrolują posesje 
pod kątem spalania odpadów, 
powołany w styczniu EKOpa-
trol nie tylko sprawdza, ale  
też edukuje i uświadamia 
problem zanieczyszczonego 
powietrza. 

Należy jednak podkreślić, że 
smog powstaje nie tylko po-
przez palenie śmieci, ale także 
spalanie kiepskiej jakości wę-
gla czy mokrego drewna w ko-
minku. A to nie jest zakazane. 
– Chcemy uświadomić miesz-
kańcom, że smog wydobywa-
jący się z ich kominów przede 
wszystkim truje ich, ich dzieci  
i najbliższych sąsiadów w od-
ległości około 100 metrów. 
Żeby przestać się truć, trzeba 
zmienić opał na lepszy albo 
skorzystać z możliwości cał-
kowicie bezpłatnej wymiany 
pieca na gazowy – mówi Mar-
cin Galoch z EKOpatrolu. 

 AnKa

Jak wszyscy wiemy, powietrze, a więc także smog, nie 
znają granic. Żeby skutecznie walczyć z zanieczyszczeniem, 
trzeba nie tylko kompleksowych, ale przede wszystkim 
spójnych działań na dużym terenie. Tak jest na Mazowszu, 
gdzie Warszawa i okoliczne gminy metropolii wspólnie 
walczą z zanieczyszczeniami powietrza. Kluczową sprawą 
jest wymiana i modernizacja źródeł ogrzewania. 

W ubiegłym tygodniu w War-
szawie odbyła się konferencja 
prasowa pod hasłem „Czy-
ste powietrze w metropolii”. 
Omówiono na niej działania 
podejmowane przez gminy 
metropolii związane z walką ze 
smogiem. – Wszystkie wspól-
ne działania pokazują wyraźnie  
– metropolia działa. Wiele reali-
zowanych przez nas inwestycji 
dotyczy różnych gałęzi trans-
portu. To m.in. nowe parkingi 
P+R czy trasy rowerowe. W ten 
sposób poprawiamy nie tylko 
komfort życia i dojazdów na-
szych mieszkańców, ale dbamy 
również o czystość powietrza. 
Wspieramy naszych miesz-
kańców także bezpośrednio. 
Dofinansowujemy inwestycje 
w wymianę źródeł ogrzewania 
czy systemy odnawialnych 
źródeł energii. Wierzę, że te 
solidarne działania i współpraca 
pozwolą nam osiągnąć sukces 
w walce z zanieczyszczenia-

mi powietrza – mówi Michał  
Olszewski, wiceprezydent 
m.st. Warszawy.

Zdecydowana większość spo-
śród 39 gmin współtworzących 
metropolię warszawską zdecy-
dowała się na realizację pro-
gramu wsparcia mieszkańców  
w prowadzeniu inwestycji pole-
gających na modernizacji i/lub 
wymianie źródeł ogrzewania 
na bardziej ekologiczne. Bli-
sko połowa z nich przeznacza 
na ten cel środki z własnego 
budżetu. Pozostałe gminy 
środki pozyskują z takich źró-
deł, jak Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska, 
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej,  
a także z funduszy 
unijnych. – Legionowo 
od lat podejmuje dzia-
łania na rzecz poprawy 
jakości powietrza. Już 

trzy lata temu zaczęliśmy  
z budżetu miasta finansować 
wymianę pieców węglowych 
na bardziej ekologiczne źró-
dła ciepła. Udało nam się wy-
mienić ich ponad 200, czyli 
20 proc. wszystkich kotłów 
na terenie miasta. Oprócz 
nowego pieca, finansujemy 
także podłączenie nieru-
chomości do gazu – mówi 
Piotr Zadrożny, zastęp-
ca prezydenta Legiono-
wa. – Budujemy parkingi  

w systemie P+R, zachęcając 
do korzystania z transportu 
publicznego, właśnie otworzy-
liśmy pierwszą stację ładowa-
nia samochodów elektrycz-
nych. Dodatkowo od stycznia 
funkcjonuje EKOpatrol, który 
nie tylko kontroluje, czym palą  
w piecach nasi mieszkańcy, ale 
także przede wszystkim edu-
kuje i uświadamia problem 
jakości powietrza.

Mieszkańcy, w ramach progra-
mów realizowanych w poszcze-
gólnych gminach metropolii, 
mogą otrzymać dofinansowania 
pokrywające od 25 do 80 proc. 
kosztów inwestycji. W Legiono-
wie finansowane jest 100 proc., 
jeżeli piec kosztuje nie więcej niż 
8 tys. zł, dodatkowo zwracany 
jest koszt przyłącza gazowe-
go. Oprócz wsparcia wymiany 
pieców na paliwa stałe (np. 
węgiel) na bardziej ekologiczne 
gazowe, gminy finansują także 
projekty polegające na montażu 
urządzeń wykorzystujących od-
nawialne źródła energii (OZE), 
np. pompy ciepła czy układy 
solarne. 
 
 oprac. IgZ

Dachowanie 
i ucieczka

Zderzenie, dachowanie i ucieczka jednego z kierowców – to 
efekt groźnej kolizji, do jakiej doszło we wtorek (20 lutego) 
około godziny 21.50 na ul. Szwajcarskiej w Legionowie. 
Policja poszukuje obecnie jednego z jej uczestników. 

Samochód marki Peugeot, kie-
rowany przez 47-letniego męż-
czyznę, jechał ul. Szwajcarską 
od strony Piaskowej w kierunku 
ul. Plantowej. W pewnym mo-
mencie z gruntowej drogi pod-
porządkowanej tuż przed maskę 

wyjechał mu ford escort. Doszło 
do zderzenia, w wyniku którego 
oba pojazdy dachowały i wylą-
dowały w przydrożnym rowie. 
 
Gdy policja oraz pozostałe 
służby przybyły na interwen-

cję, okazało się, że chwilę po 
kolizji kierowca forda oddalił 
się z miejsca zdarzenia. Poli-
cjanci zabezpieczyli jego auto  
i w tej chwili prowadzą czyn-
ności zmierzające do ustalenia 
tożsamości mężczyzny oraz 
doprowadzenia go na komen-
dę. 47-letni kierujący peuge-
otem był trzeźwy. Nic mu się 
też na szczęście nie stało. 
 zig   

Zgłoś kopciucha

Czyste powietrze 
w metropolii
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Tegoroczni maturzyści z liceum  
im. Marii Konopnickiej  
w Legionowie zadali szyku  
podczas balu studniówkowego.  
Jeśli majowe egzaminy pójdą im 
równie dobrze jak polonez, to nie 
mają się o co martwić.

Bal zwyczajowo zainaugurowano polo-
nezem. I to jakim! Prawie sto par za-
prezentowało dopracowaną w każdym 
szczególe, skomplikowaną i piękną 
choreografię. Zachwytu nad mistrzow-
sko wykonanym tańcem nie kryli na-
uczyciele, zaproszeni goście oraz licznie 
zgromadzeni rodzice, którzy udziału  
w tej części imprezy nie mogli sobie 
odmówić. Szampańskiej zabawy i suk-
cesów, nie tyko na maturze, życzyli 
uczniom członek zarządu powiatu le-
gionowskiego Michał Kobrzyński 
i zastępca prezydenta Legionowa 
Piotr Zadrożny. 

Główni bohaterowie wieczoru nie 
kryli emocji. – Trochę się stre-
sowałem tym balem, bo to duże 
wydarzenie. Zabawa jest zawsze 
udana, gdy odbywa się w gronie 
przyjaciół. I tak właśnie jest tym 
razem, choć na początku byliśmy 

trochę przejęci. Polonez nam się udał,  
a to najważniejsze, bo długo ćwiczyliśmy 
– opowiada Jakub Kajas. Dyrektor PZSO 
w Legionowie Jolanta Magda, która w tej 
roli na studniówce była po raz pierwszy, 
też nie kryje entuzjazmu. – Studniówka 
to wydarzenie nieporównywalne z żad-
nym innym. Młodzi ludzie bawią się ze 
swoimi koleżankami i kolegami w takiej 
oprawie, na sto dni przed egzaminem 
dojrzałości, tylko raz w życiu. Z zachwy-
tem obserwowałam poloneza oraz walca 
w wykonaniu naszych uczniów. W trak-
cie występu widziałam dorosłych ludzi, 
którzy już niedługo swą dojrzałość po-
twierdzą ma maturze. Z całego serca 
życzę im powodzenia zarówno w trakcie 
egzaminów, jak i w dalszym życiu.
 kala

sPECe od gorącego
uczynku

Uroczysta Zmiana Posterunku Honorowe-
go przed Grobem Nieznanego Żołnierza 
na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 
odbywa się w każdą niedzielę o godz. 
12.00. Tym razem wykonali ją żołnierze 
batalionu zabezpieczenia Centrum. Do-
wódcą wojskowej asysty honorowej był 
ppor. Arkadiusz Kurach, dowódca pluto-
nu batalionu zabezpieczenia, a informację  

o CSŁiI odczytał oficer Sekcji Wychowaw-
czej, kpt. Marcin Sochoń. 
 
Dla żołnierzy z Zegrza była to już druga ta-
ka zmiana Posterunku Honorowego przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza – miejscem 
oddawania hołdu wszystkim, którzy po-
święcili życie w walce za ojczyznę. 
 kpt. Krzysztof Baran/zig

                     W skali województwa  
jesteśmy takim zakładem,  
że każdy na nas patrzy i chce brać 
 z nas przykład

Narcyz Krzysztof Tokarski

prezes PEC „Legionowo”

W tym roku legionowskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki 
Cieplnej stuknęło 25 lat. A ponieważ taka okazja do 
świętowania nie zdarza się często, uczczono ją wyjątkowo. 
W pierwszą środę lutego przedstawiciele firmy oraz 
zaproszeni goście przybyli z tej okazji do miejskiej 
Poczytalni. Gorąco ich tam zaprosił sam prezes PEC-u.  

Powody takiej gościnności są  
z gatunku tych będących „oczy-
wistą oczywistością”. – 25 lat to 
jest jakiś dorobek firmy i chcie-
liśmy go dziś pokazać. Opowie-
dzą o nim przygotowane spe-
cjalnie prezentacja oraz film. 
Zaprosiłem tylu gości, bo chciał-
bym również wielu z nich złożyć 
podziękowania, bo na różnych 
etapach rozwoju Przedsiębior-
stwa nam pomagali. Chciałem 
też nakreślić cele firmy do 2022 

roku – tłumaczy Narcyz Krzysz-
tof Tokarski, prezes PEC „Legio-
nowo”. Wśród gości firmowego 
jubilata znaleźli się m.in. sa-
morządowcy, przedstawiciele 
świata polityki, a przede wszyst-
kim ludzie z branży ciepłowni-
czej. Bo nie ma to jak pogadać  
o niej we własnym, fachowym 
gronie. – Kuluarowe rozmowy 
mają ogromne znaczenie. Każ-
dy chce się czymś pochwalić, 
gdzieś zaprosić, coś zobaczyć 

i ocenić. W skali województwa 
jesteśmy takim zakładem, że 
każdy na nas patrzy i chce brać 
z nas przykład. Z wszystkimi 
chętnie się spotykamy i razem 
ustalamy też kierunki działalno-
ści, które później dają określone 
efekty – dodaje szef PEC.

O wielu z nich przypomnieli za-
proszeni na mównicę oficjele. 
Barwnie kreśląc istotę i charakter 
ciepłownictwa, Jacek Szymczak 
poruszył też kwestię bezpieczeń-
stwa dostaw. – Dzisiaj możecie 
państwo u siebie powiedzieć, że 
nie ma już przerw w dostawach 
ciepła: czy tych przewidzianych, 
bardzo długich, czy tych na-
głych. Technika jest techniką i to 
się zawsze może wydarzyć. Ale 

system, który ma bardzo wysoki 
poziom techniczny i jest bardzo 
dobrze zarządzany, ogranicza 
ryzyko tego typu zdarzeń do mi-
nimum – zapewniał prezes Izby 
Gospodarczej Ciepłownictwo 
Polskie. Docenił on też zainwe-
stowanie PEC-u w produkcję 
energii elektrycznej. – Jeżeli pań-
stwo już macie kogenerację, to 
znaczy, że w sposób bezpieczny, 
stabilny dostarczacie do systemu 
elektroenergetycznego energię 
elektryczną. To bardzo ważne.  
W Polsce powinno być jak najwię-
cej tego typu źródeł – twierdził 
Jacek Szymczak.
 
Zarówno wspomniana prezen-
tacja, jak i film prezentujący 
historię Przedsiębiorstwa, po-

kazały jak długą i krętą drogę 
ono przeszło. Najlepiej mogą ją 
ocenić ci, co przez ćwierć wieku 
mieli okazję ten proces z bliska 
obserwować. – Jeśli Legionowo 
chciałoby się pochwalić firmą 
innowacyjną, dbającą o swo-
ich mieszkańców; firmą, która 
wyznacza nowe standardy, jeśli 
chodzi o sposób funkcjonowania, 
to z całą pewnością Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej taką fir-
mą jest – komplementował go-
spodarzy imprezy były starosta, 
a obecnie poseł PO Jan Grabiec. 
Jest i wiele wskazuje na to, że 
pozostanie. Jasno nakreślone, 
ambitne plany spółki to dobra 
informacja i dla miasta, i dla jego 
mieszkańców. – Patrząc z punktu 
widzenia władz, wyzwaniem jest 

świadczenie dobrej usługi komu-
nalnej, jaką jest dostarczanie 
ciepła mieszkańcom. Z punktu 
widzenia mieszkańców ważne 
jest z kolei to, aby nie rosły ceny 
ciepła. Ale też muszą zostać za-
chowane dbałość o środowisko  
i szukanie nowych, innowacyj-
nych rozwiązań. Myślę, że w naj-
bliższych latach te dwa kierunki 
będą dla PEC-u wiodące – uważa 
Piotr Zadrożny, zastępca prezy-
denta Legionowa. 

Środową uroczystość w Poczy-
talni uświetnił wokalny występ 
Doroty Bonisławskiej. Jak łatwo 
zgadnąć, artystka wraz z towa-
rzyszącym jej pianistą zostali 
przyjęci wyjątkowo ciepło.
 Waldek Siwczyński

Polonezem do matury

Warta z Zegrza

W niedzielę (18 lutego) żołnierze  
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki  
w Zegrzu wykonali Uroczystą Zmianę 
Posterunku Honorowego przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza w Warszawie.  
Jest to symboliczne objęcie wiecznej  
warty w miejscu tak szczególnym  
dla historii Polski. 
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Zakończyła się przebudowa mostu na Kanale Bródnowskim  
w Łajskach. Ta ważna, realizowana przez powiat inwestycja 
kosztowała ponad 1,2 mln zł.

Powodów do zrealizowania tej in-
westycji nie brakowało: zwężona 
jezdnia, brak chodnika oraz zły stan 
techniczny starej przeprawy – to tyl-
ko niektóre z nich. Latem ubiegłego 

roku powiat wprowadził na budowę 
pracowników wykonawcy. Roboty 
polegały na rozbiórce istniejącego 
przepustu, wraz z infrastrukturą 
elektryczną i gazową, oraz na 

budowie nowego mostu o długo-
ści 14,5 m z jezdnią i chodnikiem. 
Inwestycję wyposażono w nowe 
instalacje - elektryczną i gazową. 
Na czas realizacji inwestycji dojazd 
z ul. Sikorskiego do ul. Kolejowej  
w Łajskach był zamknięty. Obecnie 
cała ulica Sikorskiego jest ponownie 
przejezdna. 

Koszt wszystkich prac to ponad  
1,2 mln zł, z których 521,6 tys. 
zł pozyskano z rezerwy subwencji 
ogólnej budżetu państwa. Reszta to 
wkład własny powiatu. Dodatkowo 
gmina Wieliszew sfinansowała stwo-
rzenie dokumentacji projektowej 
przedsięwzięcia. 

Symboliczne otwarcie mostu,  
z udziałem starosty Roberta Wró-
bla, wójta gminy Wieliszew Pawła 
Kownackiego i zaproszonych gości, 
odbyło się 13 lutego.
 Aga

Przecinka na moście
fot. Starostwo Powiatowe w Legionowie/Katarzyna Różańska-Leszczyńska

fo
t. 

St
ar

os
tw

o 
Po

w
ia

to
w

e 
w

 L
eg

io
no

w
ie

/ 
K.

 R
óż

ań
sk

a-
Le

sz
cz

yń
sk

a



5WYDARZENIAMIEJSCOWA na weekend, tel. 515 267 766, fax 22 774 11 77 CZWARTEK 22 lutego 2018

Pieniądze są, 
potrzeba 
lekarzy

W swoich staraniach o uruchomienie przy ul. Sowińskiego 4 
ambulatorium chirurgiczno-urazowego szefostwo placówki oraz lokalni 
samorządowcy przypominają pędzącą na sygnale karetkę pogotowia. 
Jest szybka, komfortowa i świetnie wyposażona, lecz na razie jedzie… 
bez kompletu lekarzy. 

Wnikliwi obserwatorzy rynku usług 
medycznych pamiętają być może fakt 
podpisania w czerwcu ubiegłego roku 
listu intencyjnego w sprawie powsta-
nia ambulatorium na terenie Niepu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
„Legionowo”. Do pamiątkowego zdjęcia 
z tej okazji pozowali wtedy dyrektorka 
NZOZ, starosta oraz włodarze wszyst-
kich gmin z terenu powiatu. Przekucie 
ich zamiarów na konkrety ma oszczę-
dzić pacjentom konieczności szukania 
w nagłych przypadkach pomocy w war-
szawskich szpitalach poprzez udzielanie 
im jej na miejscu. Chodzi m.in. o szycie 
ran, usuwanie z organizmu ciał obcych 
oraz opatrywanie złamanych kończyn.  

O ile baza i wyposażenie nie spędza po-
mysłodawcom ambulatorium snu z po-
wiek, aby zaczęło ono działać, potrzeba 
szeregu umów i uzgodnień, również  
z Narodowym Funduszem Zdrowia.  
A przede wszystkim konieczne jest 
zatrudnienie lekarzy, którzy wezmą na 
siebie obsługę kolejnych pacjentów. 
Jak długo to potrwa, nic konkretne-

go jeszcze nie wiadomo. – Jesteśmy  
w trakcie rekrutacji personelu medycz-
nego. Mamy nadzieję, że w ciągu kilku 
najbliższych tygodni będziemy mogli 
podać termin uruchomienia ambulato-
rium. W pierwszym etapie usługi me-
dyczne, obejmujące pomoc w nagłych 
przypadkach jak złamania, zranienia  
i inne urazy niewymagające interwencji 
szpitalnej, będą świadczone w dni po-
wszednie w godzinach 19.00 – 24.00, 
a w soboty, niedziele i święta od 8.00 
do 24.00 – zapowiada Joanna Kaj-
danowicz ze Starostwa Powiatowego  
w Legionowie.  

Póki co na działalność ambulatorium 
samorządy zabezpieczyły 2 mln zł. We-
dług wstępnych kalkulacji te pieniądze 
powinny wystarczyć na jego rozruch  
i tegoroczne utrzymanie. Dla starostwa 
oznaczało to wydatek 1 mln zł, Legiono-
wo wyłożyło 500 tys. zł, zaś pozostałe 
gminy po 125 tys. zł. Oby te wydatki 
szybko wyszły ich mieszkańcom na 
zdrowie.
 Gadget

Parkuj  
na Piaskach

W zeszłą środę (14 lutego) dyżurny 
legionowskiej Straży Miejskiej 
uzyskał telefoniczną informację  
od jednego z mieszkańców, że  
w rejonie stacji benzynowej Shell 
leży krzyż, który może pochodzić  
z pomnika Jana Pawła II stojącego 
w noszącym jego imię parku. 

Krzyż leżał na poboczu drogi, przy 
ekranach dźwiękochłonnych. Przybyły 
na miejsce patrol potwierdził, że fak-
tycznie jest to część pomnika papieża 
Polaka. Wszystko wskazywało na to, 

że krzyż został wcześniej skradziony 
przez nieznanych sprawców. O zaist-
niałej sytuacji strażnicy poinformowali 
dyżurnego Komendy Powiatowej Policji 
w Legionowie, który na miejsce zna-
lezienia krzyża skierował niezwłocznie 
policjantów, celem zabezpieczenia 
śladów oraz ustalenia okoliczności 
zdarzenia.
 
Czynności w tej sprawie prowadzą 
funkcjonariusze z Komendy Powiato-
wej Policji w Legionowie.

 MK/zig 

Chociaż od otwarcia parkingów 
P+R na osiedlu Piaski minęły 
już dwa tygodnie, potencjalni 
użytkownicy wciąż nie mogą 
się do nich przekonać. Jakby 
zapomnieli, że parkingi są już 
czynne i całkowicie bezpłatne.

Przy stacji PKP Legionowo Piaski, na 
dwóch parkingach zlokalizowanych 
przy ulicy Szwajcarskiej i Piaskowej, 
przygotowano ponad 220 miejsc 

parkingowych. Oprócz stanowisk dla 
aut, powstało także 70 zadaszonych 
miejsc dla rowerów oraz stacja do 
ładowania pojazdów elektrycznych. 
Wszystko jest zatem gotowe, a par-
king nadal świeci pustkami...

Tymczasem korzystanie z obiektu jest 
bardzo proste. Szlabany otwierają się 
po około 10 sekundach od najecha-
nia samochodem przed szlaban dla 
danego kierunku jazdy. By zapewnić 

bezpieczeństwo użytkownikom, zain-
stalowano dwie kamery monitorujące 
na bieżąco i dwie kamery „czytające” 
tablice rejestracyjne. Na terenie par-
kingu znajduje się również ogólnodo-
stępna, bezpłatna stacja do ładowania 
samochodów elektrycznych wyposa-
żona w dwa gniazda o mocy 2x11 kW. 
Jak informują urzędnicy, w zależności 
od baterii danego pojazdu, pełne łado-
wanie trwa od 2 do 4,5 godziny.
 AnKa

Z Grzegorzem Gruczkiem, prezesem Przedsiębiorstwa Wodociągowo-
Kanalizacyjnego „Legionowo”, o ubiegłorocznych inwestycjach oraz 
aktualnych planach rozmawiał Waldek Siwczyński

- Miniony rok był kolejnym, w któ-
rym legionowskie PWK mocno 
inwestowało w rozbudowę swej 
infrastruktury. Które ze zrealizo-
wanych zadań były według pana 
najważniejsze?

- Jeżeli chodzi o wodociągi, to najważ-
niejszą strategicznie inwestycją, którą 
udało mi się wykonać, było połączenie 
wszystkich stacji uzdatniania w jeden 
system. To bardzo ważne dla bezpie-
czeństwa mieszkańców, z tego wzglę-
du, że mają oni teraz pełną gwarancję 
zabezpieczenia dostaw wody. Wcze-
śniej dla każdej ze stacji zapewniliśmy 
osobne źródła zasilania energetyczne-
go. Oprócz zasilania z PGE, każda ze 
stacji ma własny agregat prądotwór-
czy, który automatycznie włącza się  
w przypadku przerwy w dostawie 
energii elektrycznej z PGE. Moim za-
łożeniem było doprowadzenie do te-
go, że jeżeli któraś ze stacji z jakichś 
względów przestałaby pracować, to 
pozostałe stacje mogłyby przejąć za-
silanie w wodę części Legionowa. I suk-
cesywnie to realizowaliśmy. Najpierw 
połączyliśmy stacje „Jagiellońska”  
i „Łajski”, później stację „Jagiellońska” 
ze stacją „Piaski”, a ostatnio połączyli-
śmy stację „Piaski” ze stacją „Łajski”. 
I w ten sposób powstał bezpieczny 
pierścień.

- Jak wodociągowe inwestycje 
PWK przekładają się na zdoby-
wanie nowych klientów?

- W ubiegłym roku, włącznie z przyłą-
czami, udało nam zrealizować około 

5 km sieci wodociągowej. Przyłączyło 
się do niej około 200 kolejnych gospo-
darstw w różnych częściach Legiono-
wa, dzięki temu ponad tysiąc kolejnych 
osób zaczęło korzystać z naszej wody. 
Wskutek działań informacyjnych, 
mieszkańcy którzy nie byli podłączeni 
do wodociągów, w tej chwili masowo to 
robią. Wcześniej zlecili badania wody 
z własnych ujęć, następnie stwierdzili, 
że ich woda nie jest najlepszej jakości  
i postanowili skorzystać z wody produ-
kowanej przez PWK, która jest bardzo 
dobrej jakości i spełnia wszelkie normy. 
Zauważalna jest jeszcze jedna tenden-
cja: coraz mniej mieszkańców korzy-
sta z położonego na rynku ujęcia wody 
oligoceńskiej. W ostatnim roku pobór 
wody ze studni zmniejszył się o 30 pro-
cent, co świadczy o tym, że mieszkańcy 
przekonują się do bardzo dobrej jakości 
naszej wody.

- Czy jeśli chodzi o miejską kana-
lizację, PWK również zrobiło duży 
krok do przodu?

- Były dwie takie spektakularne in-
westycje. Pierwsza to modernizacja 
pompowni przy ul. Piotra Skargi. Jest 
ona położona w bezpośrednim sąsiedz-
twie bardzo popularnego wśród miesz-
kańców Parku Zdrowia. Dlatego zale-
żało mi na tym, aby obecność obiektu 
przepompowni nie była wyczuwalna. 
Modernizacja pompowni polegała na 
wymianie urządzeń, które tam się 
znajdowały, ale przede wszystkim 
wykonano proces jej dezodoryza-
cji. Polega on na tym, że zapachy, 
które są uwalniane w wyniku pracy 

pompowni, przechodzą przez filtry 
węglowe, w związku z powyższym 
uciążliwości zapachowe praktycznie 
przestają istnieć. Kolejnym zmoderni-
zowanym w ubiegłym roku obiektem 
była Pompownia Wojskowa. Została 
ona dodatkowo wyposażona w agre-
gat prądotwórczy oraz oczywiście  
w system dezodoryzacji, w związku  
z tym również przestała być uciążliwa 
dla mieszkańców i środowiska. Po-
nadto wykonaliśmy około 4 km sieci 
kanalizacyjnej wraz z przyłączami. 
Podłączyło się do niej również 200 go-
spodarstw. W ten sposób już 96 proc. 
mieszkańców Legionowa korzysta  
z sieci kanalizacyjnej.

- Na koniec chciałbym zapytać  
o plany. Czego mieszkańcy mogą 
oczekiwać w ciągu najbliższych 
miesięcy?

- Planujemy dalszy rozwój sieci wo-
dociągowej i chcemy wykonać jej nie 
mniej niż w roku poprzednim, czyli 
ok. 5 km. Podobnie będzie z siecią ka-
nalizacyjną. Ponadto kończymy już 
proces zdalnych odczytów. Na 8200 
wodomierzy – i głównych, i dodat-
kowych, tylko 700 nie jest zdalnych. 
Czyli znowu jesteśmy w tej dziedzinie 
w krajowej czołówce. Mam nadzieję, 
że najpóźniej na początku przyszłe-
go roku zakończymy całą operację  
i wszystkie odczyty będą dokonywa-
ne zdalnie. Jednocześnie rozwijamy 
nasz system informatyczny: mamy 
e-faktury, mamy możliwość podglą-
du aktualnego zużycia wody, zlecenia 
automatycznej zapłaty. Tak więc pod 
względem informatycznym też jeste-
śmy firmą bardzo sprawną, dobrze 
postrzeganą w segmencie tego typu 
firm w Polsce, ale i za granicą.  

Krzyż na drogę?

Mieszkańcy 
przekonują się  
do naszej wody
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Na początku lutego legionowski starosta wydał pozwolenie 
na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. Strażnica 
stanie na działce u zbiegu ulic Jagiellońskiej, Nowobarskiej 
i Krakowskiej. Władze komendy liczą, że późną wiosną uda 
się wyłonić wykonawcę, a do końca 2019 roku strażnica 
będzie gotowa. 

– Wśród ponad dwóch tysięcy 
pozwoleń na budowę, które co 
roku wydaje starosta, zdarzają 
się czasami wyjątkowe. Jed-
nym z nich było pozwolenie na 
budowę strażnicy przy ul. No-
wobarskiej. Powiatowi strażacy 
zyskają dzięki temu nową siedzi-
bę – powiedział Robert Wróbel, 
legionowski starosta. O tym, jak 
ona będzie wyglądała oraz co 
będzie się w niej dokładnie znaj-
dowało, komendant powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej  
w Legionowie st. bryg. Mieczy-
sław Klimczak poinformował 
podczas konferencji prasowej 
zwołanej w zeszły czwartek.

Komfort i funkcjonalność 

– Całkowita powierzchnia obiek-
tu będzie wynosiła 2500 m², 
z czego 800 metrów to będzie 
powierzchnia garażu. Przewidu-
jemy tam sześć podwójnych bok-
sów garażowych. Powierzchnia 
biurowa komendy powiatowej 
będzie się znajdowała razem 
z zapleczem magazynowym, 
serwerownią i salą szkoleniową 
Iskierka, która w nowym obiekcie 
też jest planowana. Wszystko to 
znajdzie się na powierzchni około 
800 m² – powiedział st. bryg. 
Mieczysław Klimczak, komen-
dant powiatowy PSP w Legio-

nowie. Parter budynku, również  
o powierzchni 800 m², zajmie 
natomiast Jednostka Ratowni-
czo-Gaśnicza. Znajdą się tam 
stanowisko dyspozytora oraz 
m.in. część socjalno-rekreacyj-
na i siłownia. W obiekcie prze-
widziano też wieżę do suszenia 
węży, a na okalającym go tere-
nie wielofunkcyjne boisko. Wy-
jazd ze strażnicy zaplanowano 
w ulicę Jagiellońską.
 
Jak przekonuje komendant, 
lokalizacja nowej siedziby le-
gionowskiej straży pożarnej 
jest najlepszą z możliwych.  
– Jest to lokalizacja przy jednej 
z głównych arterii komunika-
cyjnych w Legionowie, czyli  
ul. Jagiellońskiej. Jest tu też  
ul. Nowobarska, która poprzez 
tunel pozwala nam na szybki 
wylot w kierunku gminy Wieli-
szew czy nawet gminy Serock. 
Z kolei Jagiellońską możemy 

szybko dotrzeć do miejscowości 
w gminie Jabłonna. Operacyjnie 
jest to więc bardzo dobra lokali-
zacja i myślę, że to obiekt, który 
przez kilkadziesiąt lat będzie do-
brze służył strażakom – powie-
dział komendant. 

Pierwsze prace lada dzień 

Decyzja o pozwoleniu na budowę 
strażnicy została wydana w opar-
ciu o projekt architektoniczny. 
Obecnie są jeszcze przygotowy-
wane projekty branżowe. Mają 
one być gotowe do połowy kwiet-
nia. Władze komendy liczą na to, 
że w maju uda się rozstrzygnąć 
przetarg na wykonawcę i jeszcze 
latem rozpocząć właściwą budo-
wę. Pierwsze prace, polegające 
na wycince drzew rosnących na 
działce, mają być prowadzone 
już w lutym. – Została wydana 
również decyzja Regionalnego 
Dyrektora Lasów Państwowych 
o wyłączeniu z produkcji leśnej 
części tej działki. Będzie to oko-
ło 9 tys. m². Zakończyliśmy już 
prace geodezyjne, działka zo-
stała więc wytyczona. Sprawdził 

ją też ornitolog, który stwierdził, 
że nie gniazdują tam żadne pta-
ki. Jeszcze przed ogłoszeniem 
przetargu planujemy więc przy-
stąpić do wyłączenia z produkcji 
leśnej tego terenu. Mamy na to 
60 dni od daty wydania decy-
zji. Została ona wydana około 
dwóch tygodni temu, tak więc 
będziemy chcieli jak najszyb-
ciej przystąpić do prac przy-
gotowawczych – zapowiada 
st. bryg. Mieczysław Klimczak. 
W zamian za wycięte drzewa 
strażacy – już po zakończeniu 
inwestycji – mają tam przepro-
wadzić nowe nasadzenia. 
 
Głównym inwestorem budowy 
strażnicy jest Komenda Woje-

wódzka Państwowej Straży 
Pożarnej. Inwestycję wspie-
rają też lokalne samorządy.  
– Wkład powiatu to szereg 
działań, które czyniliśmy na 
rzecz rozpoczęcia tej budo-
wy. Ten nasz twardy, finan-
sowy wkład, którym chcemy 
wesprzeć tę inwestycję, to 
natomiast pół miliona złotych  
w tym roku i drugie pół w przy-
szłym. Łączny koszt budowy 
tego obiektu to około 10 mln zł 
– dodał starosta Wróbel. 
 
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie  
z planem, strażnica powinna być 
gotowa do końca 2019 roku. 

 Rafał Michałowski 

Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie mają prawo kontynuować 
naukę do 24 roku życia. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
i znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, mogą 
kontynuować naukę w Szkole Przysposabiającej do Pracy.  
W Legionowie taka szkoła od lat działa w Powiatowym Zespole Szkół  
i Placówek przy ulicy Jagiellońskiej 69.  

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej 
do Pracy, oprócz typowych zajęć edu-
kacyjnych, uczą się różnych czynno-
ści przydatnych w codziennym życiu. 
Dużo gotują, prasują, piorą, dbają  
o porządek swojej pracowni. Poma-
gają w organizacji różnych imprez, 
pełnią rolę asystenta nauczyciela, 
pomagają innym niepełnosprawnym 
i wykonują wiele innych czynności.
 
Oprócz ciężkiej pracy na zajęciach, 
kilka razy w miesiącu uczniowie PDP 
wyjeżdżają na kilkugodzinne zajęcia 
o charakterze praktycznym. W tym 
roku szkolnym odwiedzają zaprzy-
jaźnione od lat Centrum Ogrodnicze 
„Chotomów”, gdzie wykonują prace 
ogrodnicze, oraz Starostwo Powia-
towe w Legionowie, gdzie w różnych 
działach wykonują drobne prace 
biurowe. Zdobywają praktyczne 
umiejętności w Centrum Komunika-
cyjnym w Legionowie, a dokładniej  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Moż-
na ich spotkać w sklepie Społem przy  
ul. Husarskiej oraz w Muzeum Histo-
rycznym. Podczas takich zajęć ucznio-
wie nabywają praktyczne umiejętno-
ści. W każdym z tych miejsc są bardzo 
mile przyjmowani i pozytywnie odbie-

rani, a co ważniejsze, mają okazję do 
poznawania nowych ludzi.

Nie tylko praktyki 

Nie wszyscy uczniowie uczęszcza-
ją na zajęcia poza szkołą. O tym, 
czy uczeń bierze udział w zajęciach  
o charakterze praktycznym poza 
placówką, decydują jego możliwo-
ści i predyspozycje psychofizyczne. 
Szkoła zawsze stara się wychodzić 
naprzeciw oczekiwaniom rodziców  
i ściśle z nimi współpracuje.
 
W legionowskiej szkole nie 
zapomina się o innych potrze-
bach edukacyjnych. Uczniowie 
biorą również udział w zaję-
ciach z języka angielskiego, 
komputerowych, rozwijają-
cych kreatywność, sporto-
wych, wychowania fizycznego  
i religii. Mają też możliwość 
uczęszczania na różne zajęcia 
rozwijające ich zainteresowania. 
Oferta zajęć dodatkowych jest 
bogata. Uczniowie biorą udział 
w wielu wycieczkach jedno-  
i kilkudniowych, które cieszą się 
ogromnym powodzeniem.

I co dalej? 

Po ukończeniu Szkoły Przysposabia-
jącej do Pracy część absolwentów 
mogłaby z powodzeniem pracować 
pod pewnym nadzorem lub w za-
kładach pracy chronionej. Niestety, 
na rynku pracy stanowisk dla absol-
wentów PDP jest niewiele. Pozostają 
Ośrodki Terapii Zajęciowej, w których 
na miejsce trzeba czekać czasem la-
tami, lub siedzenie w domu, co jest 
najgorszym z rozwiązań dla całej ro-
dziny. Należy więc dążyć do aktywizacji 
zawodowej za wszelką cenę. Póki co, 
drzwi w Powiatowym Zespole Szkół  
i Placówek w Legionowie są szeroko 
otwarte dla kandydatów do PDP. Wszy-
scy zainteresowani są mile widziani.
 
 Marta Orłowska

Będzie strażnica!

Napalili się na zysk
Policjanci z Jabłonny zatrzymali 
dwóch mężczyzn i zabezpieczyli 
766 paczek papierosów bez 
polskich znaków akcyzy 
skarbowej. 30-letni obywatel 
Gruzji oraz 26-letni Michał G. 
przewozili papierosy w bagażniku 
swego mercedesa. Wpadli podczas 
kontroli drogowej.

W zeszłą środę (14 lutego), tuż przed 
godz. 22.00, policjanci patrolujący 
teren Chotomowa postanowili skon-
trolować dwóch jadących mercede-
sem mężczyzn. – Podczas interwencji 
zachowanie kierującego mercedesem 
30-latka oraz 26-letniego pasaże-
ra Michała G. wzbudziło podejrzenia 
mundurowych. Policjanci postanowili 
sprawdzić, czy powodem nerwowego 
zachowania mężczyzn nie jest czasem 
przewożony przez nich ładunek. I nie 

pomylili się. W bagażniku mercedesa 
znaleźli 766 paczek papierosów róż-
nych marek bez polskiej akcyzy skar-
bowej. Liczba przewożonych paczek  
i brak polskich znaków akcyzy wskazy-
wała na niezgodne z polskim prawem 
pochodzenie papierosów – informuje 
rzecznik KPP w Legionowie kom. Jaro-
sław Florczak.

30-letni obywatel Gruzji oraz 26-letni 
Michał G. trafili do aresztu. Policjanci 
zabezpieczyli pochodzący z przestęp-
stwa towar, który jak oszacowano, spo-
wodował uszczuplenie Skarbu Państwa 
na ponad 17 tys. zł. – Obaj mężczyźni 
usłyszeli już zarzuty. Za przestępstwo 
skarbowe grozi im wysoka grzywna  
i przepadek zabezpieczonego przez 
policjantów mienia – podsumowuje 
kom. Florczak.

 KG

Nauka na pełen etat
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W Przedszkolu Gminnym w Chotomowie trwa naprawa wieloletnich 
zaniedbań. W połowie lutego wójt Chodorski zamknął trzy sale 
lekcyjne, ale jak się okazuje, to jeszcze nie koniec – 5 marca zostanie 
bowiem zamknięte całe przedszkole! Dzieci będą przeniesione  
do Szkoły Podstawowej nr 2 w Chotomowie oraz do budynku przy  
ul. Dębowej w Warszawie. Kolejna przeprowadzka szykuje się  
w czerwcu, a później jeszcze kolejna...

W czwartek (15 lutego) w Domu 
Strażaka w Chotomowie odbyło się 
spotkanie dotyczące funkcjonowa-
nia chotomowskiego przedszkola. 
Uczestniczyli w nim wójt, radni oraz 
rodzice. Andrzej Jasiński, naczelnik 
Wydziału Oświaty UG Jabłonna, po-
informował, że dzieci od 3 do 5 lat  
(tj. około 100 maluchów) zostaną 
przeniesione do budynku znaj-
dującego się przy ul. Dębowej  
w Warszawie, natomiast dzieci 6-let-
nie zostaną umieszczone w Szkole 
Podstawowej nr 2. Przedszkole przy  
ul. Żeligowskiego zostanie wyłączo-
ne z użytkowania już 5 marca. Do 
tego czasu będzie w nim otwartych 

tylko część sal. Nowe lokalizacje bę-
dą obowiązywać do czerwca. 
 
W wakacje podwójny dyżur będzie 
pełniło Przedszkole Gminne w Ja-
błonnie albo SP nr 2. Od września 
dzieci zostaną przeniesione prawdo-
podobnie do budynku przy ul. Piusa 
XI, który będzie wynajęty do czasu 
budowy docelowego przedszkola 
przy ul. Żeligowskiego. Według wójta 
powstanie ono maksymalnie w ciągu 
3 lat. – Niektórzy rodzice nie pracują  
w Warszawie, tylko jeżdżą w drugą 
stronę. Ta lokalizacja to będzie dodat-
kowa godzina jazdy i wstawanie dla 
dziecka o godz. 6.00 rano – tak jeden  

z rodziców odniósł się do lokalizacji przy  
ul. Dębowej. – W innych przedszko-
lach rodzice też dowożą dzieci i nie ma-
ją problemu, że muszą dojechać 15, 5 
czy 10 kilometrów – tłumaczył wójt.
 
Wiele pytań, jakie padły podczas 
czwartkowego spotkania, dotyczyło 
właśnie dojazdu do nowego obiektu. 
Jak wyliczono, jest on oddalony od 
Chotomowa o około 8 km. Wójt obie-
cał, że wszyscy pracownicy oświato-
wi przedszkola, którzy mają umowy  
o pracę, zmienią jedynie lokalizację. 
Ponadto rodzice dowiedzieli się, że 
gmina jeszcze nie podpisała umów  
z właścicielami budynków przy ul. Dę-
bowej i Piusa XI. W pierwszym przy-
padku, jak usłyszeliśmy, urzędnicy są 
„po słowie" z właścicielami budynku, 
natomiast w drugim przygotowują się 
do podpisania umowy przedwstępnej.
 
 Daniel Szablewski, 
 www.JablonnaDlaMieszkancow.pl

Sąsiad sąsiadowi 
śmieciem

Każdego roku końcówka zimy przynosi wstydliwą prawdę o niektórych 
mieszkańcach spółdzielczych osiedli. Wystarczy przejść się pod oknami, 
zarówno do strony wejść do budynków, jak i balkonów, żeby przekonać się, jaki 
potrafi tam być śmietnik. Najczęściej za oknami lądują niedopałki papierosów, 
ale wyobraźnia osiedlowych śmieciarzy sięga niestety dużo dalej.

– Często są też wyrzucane i inne nieczy-
stości z gospodarstwa domowego, jak 
stara zupa, kurczaki lub kości. A to jest 
niestety łatwym pożywieniem na przy-
kład dla dzików lub szczurów. Za okno 
trafiają też na przykład podpaski lub 
pieluchy – mówi Monika Osińska-Gołaś, 
kierownik administracji osiedla Sobie-
skiego. Gospodarze budynków cały ten 
śmietnik oczywiście każdego ranka na 
bieżąco sprzątają. Ale... ile można to ro-
bić? – Apelujemy do mieszkańców, żeby 
po prostu nie wyrzucać tych wszystkich 
rzeczy przez okna. W wieżowcach są od 
tego zsypy, a przy innych blokach stoją 
altanki śmietnikowe. Prosimy więc loka-
torów, aby swoje odpady odprowadzali 
w bardziej konwencjonalny sposób. Tym 
bardziej, że zdarzały się na tym tle dość 
poważne konflikty sąsiedzkie, szczegól-
nie w tych budynkach, gdzie na parterach 
były zadbane ogródki – dodaje kierow-
niczka administracji. A na te idealnie 

wypielęgnowane grządki, wypieszczone 
kwiaty i inne rośliny ozdobne kilka razy 
w tygodniu lądowała cała zawartość 
popielniczki lub na przykład – jak to się  
w zeszłym roku zdarzyło w jednym z blo-
ków na osiedlu Jagiellońska – głośniki od 
zestawu RTV. W tym ostatnim przypadku 
tylko cudem nie doszło do tragedii.
 
Sposobem na poradzenie sobie z tymi 
śmieciarzami mogą być, jak się okazuje, 
dobre stosunki międzysąsiedzkie. – Po-
cieszające jest to, że w klatkach gdzie 
sąsiedzi się znają, od dosyć dawna obok 
siebie mieszkają i utrzymują relacje 
międzysąsiedzkie, tam rzeczywiście ta-
kich problemów nie ma. Wspólnie dbają  
o czystość i porządek, a także nawzajem 
się dyscyplinują do tego, żeby takich 
zachowań nie było – przyznała Monika 
Osińska-Gołaś. I to z nich trzeba brać 
przykład.     
 Elph

Powiatowe ambulansy zyskały właśnie nowe 
wyposażenie. Nie jest to wprawdzie specjalistyczny 
sprzęt, ale przydatności nie można mu odmówić. Mowa  
o maskotkach, przekazanych Legionowskiemu Pogotowiu 
Ratunkowemu przez starostwo, które w karetkach mają 
pomóc małym pacjentom w trudnych chwilach.

Kilkadziesiąt pluszowych pie-
sków trafiło właśnie do karetek 
z terenu powiatu legionow-
skiego. Ratownikom osobiście 
przekazał je starosta Robert 
Wróbel. To nie pierwszy raz, 
kiedy powiat wyposaża am-
bulanse w maskotki. W ciągu 
ostatnich lat około 350 dzieci 
tuliło pluszowego przyjaciela 
w drodze do szpitala. Mali pa-
cjenci bardzo pozytywnie re-
agują na zabawkę, poprawia 
się ich stan psychiczny, stają 
się spokojniejsi i bardziej ufni. 
Dzięki temu załoga karetki mo-
że nawiązać z nimi lepszy kon-
takt i skuteczniej wykonywać 
swoją pracę. – Te na pierwszy 
rzut oka niepozorne przytulan-
ki stanowią dla nas ogromne 
wsparcie. Łatwiej jest wykonać 
różne czynności medyczne, któ-

re muszą być przeprowadzone 
szybko i sprawnie – wyjaśnia  
dyrektor NZOZ „Legionowo” 
Dorota Glinicka. Wtórują jej ra-
townicy z ambulansów. – Te za-
bawki potrafią czynić prawdziwe 
cuda. Jak za dotknięciem cza-
rodziejskiej różdżki znika nieuf-
ność małego pacjenta do nas. 
Możemy z dzieckiem poroz-
mawiać i spokojnie je zbadać.  
Już sam wypadek albo zachoro-
wanie jest dla naszych najmłod-
szych pacjentów dużym stre-
sem i obciążeniem. Karetka ten 
stres jeszcze potęguje, ale na 
szczęście maskotki odwraca-
ją uwagę od przykrych rzeczy  
i zajmują dzieci, powodując ich 
uśmiech. Pluszaki sprawdzają 
się nie tylko w trakcie trans-
portu do szpitala, ale także 
potem, gdy mały pacjent prze-

chodzi diagnostykę w oddziale 
ratunkowym – mówi ratownik 
medyczny Radosław Lewiński. 

Także rodzice uważają akcję 
za trafioną, choć, co oczywi-
ste, nigdy nie chcieliby, aby ich 
pociechy miały okazję wejść 
w posiadanie zabawki. – Jako 
rodzic byłbym przerażony, że 
moje dziecko jest chore albo 
miało wypadek i musi jechać do 
szpitala karetką. Stres dziecka 
by dodatkowo spotęgował mój 
własny. Dzięki maskotkom uwa-
ga dzieci od nieprzyjemnych 
okoliczności zostaje odwrócona, 
stają się spokojniejsze i można 
skutecznej udzielić im pomocy. 
To taki prosty, a zarazem ge-
nialny pomysł – ocenia Łukasz 
Głażewski, tata małego Jaśka.

Zabawki towarzyszą dzieciom 
nie tylko w czasie drogi do szpi-
tala. Pluszak opuszcza karetkę 
razem z dzieckiem i staje się 
jego własnością.

 kala

Przedszkole zamknięte, 
dzieci przeniesione

Maskotki pierwszej pomocy

fot. Starostwo Powiatowe w Legionowie/Katarzyna Różańska-Leszczyńska

W maju ubiegłego roku pisaliśmy o kradzieży silnika do łodzi będącej na wyposażeniu 
Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne z Modlina. Przez bezczelnego złodzieja 
jednostka działająca także na wodach powiatu legionowskiego miała mocno ograniczone 
możliwości skutecznej interwencji. Przez wiele miesięcy druhowie z OSP RW Modlin 
próbowali pozyskać pieniądze na zakup nowego silnika. I to im się w końcu udało! 

Kilka dni temu do Modlina Twierdzy przyjechała 
łódź z zamontowanym nowym silnikiem strugo-
wodnym. Dzięki takiemu rozwiązaniu strażacy 
mogą patrolować wody Narwi i Wisły nawet przy 
bardzo niskim stanie wody, nie bojąc się o urwanie 
silnika. Choć druhowie są z sąsiedniego powiatu 
nowodworskiego, to jednak interweniowali już 
kilka razy także na terenie powiatu legionowskie-
go. – Podczas patroli rzek nie patrzymy na granice 
administracyjne, tylko na miejsce, gdzie jest nie-
bezpiecznie i nasza pomoc może być potrzebna. 
Na terenie powiatu legionowskiego przy pomocy 
quadów patrolujemy z wału teren nad Narwią. Nasi 
ratownicy na skuterach podczas patrolu dopływają 
aż do stopnia wodnego w Dębem. Straż pożarna  
z Legionowa poprosiła nas też o pomoc przy poża-
rze na wyspie w okolicy Rajszewa i w poszukiwa-
niach w Wieliszewie. Nigdy nikomu nie odmawiamy 
pomocy, a teraz – dzięki odkupieniu silnika, może-
my jeszcze lepiej 
pracować 
i nieść 

pomoc – mówi Norbert Wysocki, naczelnik OSP 
Ratownictwo Wodne. Wodni strażacy z Modlina 
współpracują również z Legionowskim Wodnym 
Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Dzięki 
tym służbom i ich profesjonalnemu wyszkoleniu 
mieszkańcy powiatu legionowskiego, a także oso-
by tu wypoczywające mogą czuć się bezpiecznie.
 
Po kradzieży silnika oraz agregatu prądotwórcze-
go i pompy szlamowej nowodworscy policjanci 
prowadzili śledztwo w celu wykrycia sprawców 
tego czynu. Niestety, do tej pory nikt w tej spra-
wie nie został zatrzymany. Nie udało się też 
odzyskać skradzionego sprzętu. Nowy silnik 
kosztował 61 tys. zł. Ponad 50 tysięcy przeka-
zała Państwowa Straż Pożarna ze środków Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Pozostałą kwotę strażacy zbierali, kwestując po 
domach. Wsparcie okazało też kilka lokalnych 
firm, które wpłaciły dobrowolne kwoty na po-

trzeby strażaków.
 MK/zig 

Łódź wraca na wodę
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DAM PRACĘ
 ■ Blacharz-dekarz, pomocnik  
606 457 915
 ■ Tokarza, frezera praca  
w Legionowie tel 536 060 266
 ■ Zatrudnię kosmetyczkę w pełnym 
wymiarze godzin do salonu  
w Jabłonnie. Kontakt 601-218-077 
 ■ Zatrudnimy do sprzątania obiektu 
C-r Białołęka w Warszawie  
ul. Światowida 17. Oferujemy 
12,00 zł netto za godzinę. Kontakt 
telefoniczny Jacek 606 961 660

NAUKA
 ■ Matematyka maturzystom  
i studentom 503 194 300 

NIERUCHOMOŚCI  
WYNAJMĘ
 ■ Mieszkanie 3 pokoje Białobrzegi 
504 852 673
 ■ Poszukuję pomieszczenia do 
przechowania rzeczy i mebli na 
terenie strzeżonym-posesji  
571 459 379

SPRZEDAM
 ■ PEC „Legionowo” Sp. z o.o. 05-120 
Legionowo ul. Sowińskiego 37 
posiada do sprzedaży samochód 
ciężarowy KIA K2500 /brygada/, 
rok prod. 2003. Szczegółowe 
informacje dostępne są na stronie 
internetowej www.pec.com.pl [1] 
i na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
firmy.
 ■ Kawalerka z balkonem w Centrum 
Legionowo 605 061 681

USŁUGI
 ■ Cyklinowanie, układanie  
507 603 653
 ■ Hydraulik Naprawy Awarie 
Remonty 692 827 945
 ■ Komputer- laptop- dojazd  
513 820 998 
 ■ Malowanie-tapetowanie-remonty 
- osobiście, solidnie – 694-065-757 
 ■ Naprawy awarie hydraulik 
remonty 692827915 
 ■ Wszystko ze szkła, lustra, 
kabiny, grafika na szkle, naprawy 
domowe, hydraulika, meble na 
wymiar, solidnie, uczciwie  
513-256-043

  DYŻURY RADNYCH
        26 lutego 2018 r. 

Artur Żuchowski
Radny 

Rady Miasta Legionowo 
(okr. wyb. nr 20)

w godz. 1500-1630

Agata Zaklika
Wiceprzewodnicząca

Rady Miasta Legionowo 
(okr. wyb. nr 18)

w godz. 1630-1800

Dyżury odbywają się 
w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej

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

e-mail: kancelaria@um.legionowo.pl

 Ogłoszenia drobne są przyjmowane  
w Biurze Obsługi Klienta 

 KZB Legionowo  
przy ul. Piłsudskiego 3  

w godzinach pracy kasy:  
poniedziałek:12:00-16:00  

od wtorku do piątku: 09:00-13:00

Informacja

Prezydent Miasta Legionowo podaje do publicznej wiadomości zgodnie z art. 35 
ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U.  
z 2018 roku, Nr 121 ze zm.), że na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Legionowo 
oraz na stronie internetowej Urzędu www.bip.legionowo.pl na okres 21 dni 
tj.  od dnia 14 lutego 2018 roku do dnia 7 marca 2018 roku umieszczone zostały 
następujące wykazy:
1.o przeznaczeniu do zbycia w drodze darowizny, prawa własności zabudowanej 
działki nr ewidencyjny 59/4 o powierzchni 229 m2 w obrębie nr ewidencyjny 43 
położonej przy ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego w Legionowie, na rzecz Skarbu 
Państwa reprezentowanego przez Starostę Legionowskiego, z przeznaczeniem na 
potrzeby Parafii wojskowo-cywilnej pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Legionowie.
2.o przeznaczeniu do sprzedaży, w drodze przetargu działki gruntu, stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy Sosnowej 
(8) ozn. nr ew.53 o powierzchni 1513 m2 w obr. nr ew.3.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Legionowo ul. marsz. 
Józefa Piłsudskiego 41, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 3.06, 
II piętro tel. 766-40-57 a w sprawie przeznaczenia terenu w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego miasta pok. nr 3.07 tel.766-40-60 lub 61.

 Prezydent Miasta
 Roman Smogorzewski

NOWEL Sp.z o.o. zatrudni na stanowisko
OPERATOR URZĄDZENIA/  

Pracownik produkcji
wymagania:  

wykształcenie zawodowe, dośw. w obsłudze 
linii produkcyjnej, badania sanit.-epidem.

Praca w systemie 3-zmianowym  
w Legionowie.

Kontakt: Tel. (22) 767 04 57  
lub kadry@piekarnianowakowski.pl

• przeglądy rejestracyjne •
• naprawy główne i bieżące •

• serwis klimatyzacji •
Legionowo Przystanek

ul. Jagiellońska 88
tel. 22 793 01 79

Sieć ciepłownicza pierścieniowa 
w Legionowie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. od przeszło 25 lat inwestuje 
w nowoczesne rozwiązania techniczne, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa 
energetycznego Mieszkańców Legionowa.  

W 2011r. PEC „Legionowo” Sp. z o.o. zakończyło budowę odcinka sieci cieplnej przechodzącego 
pod torami kolejowymi przy dworcu PKP, łączącego dwie główne magistrale sieci cieplnej 
(os. Piaski i os. Jagiellońska). Tym samym Legionowo dołączyło do grona miast posiadających 
sieć cieplną pierścieniową (uzyskało możliwość dwukierunkowego przesyłu ciepła). Od tego 
momentu Mieszkańcy Legionowa mogą cieszyć się niezawodnością dostaw ciepła przez 
cały rok.  W przypadku prac remontowych lub awarii na jednym ciągu magistralnym, ciepło 
dostarczane jest do Odbiorców drugą nitką.

Służby techniczne PEC „Legionowo” przez cały rok konserwują sieć cieplną aby zapobiec 
awariom, w związku z czym występują jedynie krótkotrwałe lokalne przerwy w dostawie ciepła.
PEC „Legionowo” Sp. z o.o. w celu zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa dostaw 
ciepła do Odbiorców od wielu lat regularnie realizuje program przebudowy odcinków sieci 
cieplnych kanałowych na wykonane w technologii preizolowanej (stalowa rura przewodowa 
w izolacji cieplnej z pianki poliuretanowej z zatopionym alarmem rezystancyjnym „Brandes” 
w zewnętrznej rurze osłonowej wykonanej z polietylenu). Sieć pierścieniowa jest stale 
rozbudowywana, dzięki temu staje się tzw. siecią wielopierścieniową, zwiększając tym samym 
swoją niezawodność.

WSZYSTKO ZE SZKŁA, LUSTRA, KABINY, GRAFIKA NA SZKLE,  
NAPRAWY DOMOWE, HYDRAULIKA, MEBLE NA WYMIAR,  

SOLIDNIE, UCZCIWIE  tel. 513-256-043
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INFORMACJA
Gmina Legionowo w imieniu której działa  

K Z B Legionowo Spółka z o.o. 
podaje do publicznej wiadomości

że zgodnie z  art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku,  
poz. 2147 ze zm.)  na tablicach informacyjnych KZB 
Legionowo Sp. z o.o. oraz Urzędu Miasta Legionowo, na okres 
21 dni tj. od dnia 22 lutego 2018r. do 15 marca 2018r. został 
umieszczony wykaz o przeznaczeniu  do wydzierżawienia 
na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntów 
przy ul. gen. B. Roi, ul. Jagiellońskiej 15,  ul. Piaskowej 12,  
ul. Olszankowej C oraz ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9  
w Legionowie, na rzecz osoby fizycznej, która złożyła wniosek, 
na których posadowione zostaną pojemniki do selektywnej 
zbiórki odpadów tekstylnych od mieszkańców Legionowa.

         
 PREZES ZARZĄDU
 Irena Bogucka

Peeling na start

Swoje domowe SPA zacznij od 
oczyszczenia skóry. W oczysz-
czoną skórę łatwiej potem wni-
kają aktywne substancje z ko-
smetyków. Peeling sprawdzi się 
tu świetnie. Możesz go wykonać 
za pomocą gotowych prepara-
tów, które dostaniesz w każdej 
drogerii, albo postawić na to, co 
masz pod ręką i skomponować 
swój własny peeling. Użyj do 
tego soli lub cukru i oliwy. Do-
skonale ze złuszczeniem skóry 
poradzi sobie także kawa. 

Pól szklanki cukru/soli mor-
skiej/fusów kawy zmieszaj  
z 4 łyżkami oliwy. Papkę roz-
prowadź na skórze i kolistymi 
ruchami masuj ciało. 

Wykonaj także peeling twarzy, 
jednak użyj do tego peelingu 
drobnoziarnistego lub enzy-
matycznego. Spłucz wszystkie  
kosmetyki i przejdź do kolejnego 
etapu.

Eteryczna kąpiel

Kąpiel pomyślnie wpływa na 
cały organizm. Jest idealnym 

sposobem na odreagowanie 
stresu, chwilą tylko dla siebie. 
W odprężeniu pomogą ci tak-
że olejki eteryczne, które będą 
rozpieszczać twoje zmysły. Użyj 
takiego, który podoba ci się naj-
bardziej. Nie zapominaj jednak, 
że każdy z nich ma swoje wy-
jątkowe właściwości. Np. olejek 
cytrynowy odświeża i pobudza 
mózg, a także pomaga w sta-
nach apatii. Natomiast kąpiel  
z udziałem olejku lawendowego 
działa odprężająco.

Pamiętaj, aby do kąpieli dodać 
nie więcej niż 20 kropli!

Jeśli masz taką możliwość, za-
pal świeczki na wannie i zgaś 
światło. Możesz też zadbać  
o odpowiedni nastrój, włączając 
muzykę relaksacyjną.

Maska na włosy 

Zanim zanurzysz się w kąpieli, 
możesz też pomyśleć o swoich 
włosach. Para z ciepłej wody 
pomoże wniknąć aktywnym 
substancjom w twoje włosy, 
wykorzystaj to! Zobacz, z czego 
możesz skomponować domową 
maskę.

Na ratunek włosom suchym  
i zniszczonym 

• 1/2 szklanki miodu, 
• 1/4 szklanki oliwy z oliwek

Wymieszaj oliwę i miód i pod-
grzej całość w rondelku lub włóż 
na kilka sekund do mikrofalów-
ki. Nakładaj maskę, zaczynając 
od skóry głowy, aż po końce 
włosów.

Na wzmocnienie: 
•  pół małego jogurtu 

naturalnego 
•  jedno jajko 
•  banan 
•  jedna łyżeczka soku  

z cytryny,
-  opcjonalnie: 1 łyżka 

oliwy z oliwek lub oleju 
kokosowego 

Wymieszaj wszystkie składniki 
na gładką masę. Nałóż na całe 
włosy. Po takiej masce twoje 
włosy będą bardziej elastyczne 
i odporne na zniszczenia.

Jednoskładnikowe 
ultranawilżenie: awokado

Dojrzałe awokado zblenduj na 
gładką masę. Nałóż papkę na 
wilgotne włosy i owiń je ręczni-
kiem. 

Uzbrój skórę 

Po kąpieli twoja 
skóra jest już 
miękka i do-
brze nawilżona. 
Jednak aby za-
trzymać wilgoć  
w skórze, mu-
sisz nałożyć 
balsam. Sięgnij 

po kosmetyki, które ją lekko 
natłuszczą i odżywią. Najlepiej 
takie, które zawierają masło 
shea/olej kokosowy/arganowy/
migdałowy. Unikaj kosmetyków  
z zawartością parabenów. Im 
krótszy skład, tym lepiej. Czy-
taj składy i szukaj tam tego, co 
producent obiecuje na etykiecie. 
Pamiętaj, że im dalej dany skład-
nik znajduje się w składzie, tym 
jest go mniej w kosmetyku. Jeśli 
więc ktoś zapewnia, że balsam 
jest z olejem arganowym, a ten 
występuje w składzie na sza-
rym końcu długiej listy, nie daj 
się nabrać. 

Relaks na całego

Po całym rytuale nie przechodź 
do codzienności. Włóż szla-
frok i odpocznij – poleż albo się 
zdrzemnij, wypij dobrą herbatę, 
która pomoże oczyścić organizm 
z toksyn. Możesz też sięgnąć po 
olejek i wykonać masaż całego 
ciała. Nalej odrobinę olejku na 
dłoń i wcieraj w skórę – naj-
pierw nóg, potem ud i brzucha, 
rąk i klatki piersiowej, na końcu 
twarzy. Jeśli możesz kogoś po-
prosić o taki masaż, nie wahaj 
się. To pozwoli ci dogłębnie się 
zrelaksować.
 KG

WYNAJEM POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
przy ul. Jagiellońskiej 13a w Legionowie

Informujemy, że KZB Legionowo Sp. z o.o.  
posiada 1 pomieszczenie biurowe w budynku  

przy ul. Jagiellońskiej 13a w Legionowie 
przeznaczone do wynajmu. 

Serdecznie zapraszamy notariuszy, komorników itp.
Kontakt: biuro KZB Legionowo Sp. z o.o.,  

ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, Kontakt: 22 766 47 38
e-mail: info@kzb-legionowo.pl

Pomieszczenie zlokalizowane jest I piętrze budynku, 
powierzchnia pokoju (pokój wynajmowany jest  

wraz z udziałem w części wspólnej budynku):
- pokój nr 11 – 15,11 m² + 2,27 m²  

(powierzchnia wspólna), RAZEM: 17,38 m².

O G Ł O S Z E N I E

Sposób na domowe SPA
Marzy ci się wizyta w SPA, jednak z różnych względów 
nie możesz sobie na to pozwolić? Na co czekasz, urządź je 
sobie we własnym domu! Zadbaj o swoją skórę i psychikę. 
Jedna i druga mają już z pewnością dość zimy.



10 CZWARTEK 22 lutego 2018OD REDAKCJI MIEJSCOWA na weekend, gazeta@miejscowa.pl

gazeta@miejscowa.pl 

Odpowiem 
na każde
Wasze
pytanie!

Ach, strażakiem być! Iluż to moich przedszkolnych 
kamratów wzdychało do czerwonych samochodów, 
błyszczących hełmów, że o sikawkach nie wspomnę. 
W czasach, w których słowo „informatyk” kojarzyło 
się z zapowiadającym pociągi pracownikiem PKP, 
a menedżera zastępował zakładowy zaopatrze-
niowiec, trudno się zresztą dziwić, że pośród so-
cjalistycznej szarzyzny młódź szukała jaśniejszych 
odcieni. Fakt, czerwień była wtedy i tak bardzo popu-
larna, na etapie stawiania babek z piasku zagrywki 
Public ReLations nie miały jednak znaczenia. Co 
innego zasiąść w strażackim wozie! Dla tego warto 
było nawet zjeść podwójną owsiankę. 
 
Z biegiem czasu, mimo rodzinnych tradycji, strażacki 
mundur jakoś mnie ominął. Ale nie przeszkadzało 
mi to w podziwianiu chłopaków, mężczyzn, czasem 
dzieci, którzy poderwani dźwiękiem syreny pędzili  
z różnych stron miasta po to tylko, by za chwilę wziąć 
udział w akcji. Owszem, gdy uważniej spojrzeć na 
przeciwogniowe szarże członków OSP, mogły one 

wzbudzać uśmiech politowania. Bo ileż znaczyła  
w walce z płonącą stodołą motopompka zamonto-
wana na wozie bojowym marki Żuk...? Tym bardziej 
jednak trzeba cenić tych, co przy takich szansach 
na sukces ryzykowali, często za friko, swe życie. 
Że czasem kurażu dodawał im nie tylko ogień? Być 
może, lecz uratowanym ludziom, a zwłaszcza ich 
dobytkowi na bank to nie przeszkadzało.
 
Strażacy od lat cieszą się największym zaufaniem 
społecznym, dystansując nawet policjantów i żołnie-
rzy. Całkiem słusznie. Bo taki policjant zjawia się na 
miejscu zdarzenia najczęściej wtedy, gdy można już 
tylko „pozamiatać”, żołnierz – szczególnie w czasie 
pokoju – spędzając zawodowe życie na szkoleniu, 
do akcji nie wkracza wcale. Za to strażak, ten nie lubi 
czekać! Z reguły działa wtedy, gdy zagrożenie jest 
jeszcze na wyciągnięcie ręki. A niebezpieczeństwo 
zwyczajnie olewa. 

Listy do naszej "M" piszcie na adres: 

pod(...)słuchane
Zaledwie garstka mieszkańców ma 
świadomość, że Legionowo zdradza 
aspiracje do posiadania tytułu nie-
formalnej stolicy polskiego witrażu. 
W odróżnieniu od wielu innych pro-
jektów, nie jest to inicjatywa lokal-
nych samorządowców, lecz jednego 
człowieka – pana Andrzeja, który od 
lat ubiera miejską przestrzeń oraz 
budynki w coraz to nowe obrazki  
z kawałków kolorowego szkła. Do-
kumentował m.in. ważne wydarze-
nia z historii Legionowa, a większość 
z latarni położonych wzdłuż ul. Piłsud-
skiego ozdobił wizerunkami znanych 
Polaków. Z tego, co nam wiadomo, 
artysty nie zniechęca fakt, że taki 
na przykład Kraków na swe witraże 
pracował jakieś pół wieku. W mar-
szałkowskim grodzie ma to zająć, 
bagatela, tylko dwa wieki! Jak ocenia 
mistrz, do miana witrażowej stolicy 
potrzeba od 2 do 10 tysięcy barwnych 
cudeniek. Trzymamy kciuki, żeby się 
tymi szacunkami nie skaleczył. 

Nie jest tajemnicą, że jak człowiek 
chadza na różne miejskie imprezy 
kulturalne, to ma szansę dowiedzieć 
się przeróżnych rzeczy. Czasem na-
wet ciekawych. Zaliczona w miniony 
weekend przez dobrze ponad setkę 
legionowian grecka przygoda w Po-
czytalni była właśnie jednym z takich 
wydarzeń. Prowadząca je pani Beata, 
wiedzę o Helladzie mając w małym 
palcu, co i rusz częstowała widownię 
smakowitymi kąskami na tematy  
z Grekami w rolach głównych. Jeden  
z nich dotyczył słynnego tańca, jaki 
pan Antoni zaprezentował w równie 
słynnym filmie „Grek Zorba”. Otóż wy-
szło na jaw, że w realu ów prosty z po-
zoru pląs… nie istnieje. Stworzono go 
jeno na użytek kinematografii, łącząc 
dwa inne tańce w jedną, atrakcyjną 
całość. Cóż, historia kina zna o wiele 
poważniejsze manipulacje. Pozosta-
jące zresztą głęboko w cieniu niusów 
serwowanych co wieczór przez tele-
wizyjne „Wiadomości”…
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EJSą na terenie powiatu legio-
nowskiego zabytki, o których 
wiadomo tylko tyle, że… by-
ły. Jednym z nich jest pałac 
rodziny Zglenickich, który 
znajdował się w miejscowości 
Dębe. Aż do początku 2008 
roku nikt nie wiedział, jak 
on tak naprawdę wyglądał. 
Przedstawiające go ilustra-
cje znaleziono przez zupełny 
przypadek. O tym niesamo-
witym odkryciu pisaliśmy 
oczywiście w „Miejscowej”.

Zgleniccy byli przedstawicie-
lami drobnej szlachty mazo-
wieckiej. Najbardziej znanym 
członkiem familii był Witold 
Zglenicki (1850-1904), filan-
trop, geolog, nafciarz, uczeń 
Dmitrija Mendelejewa i współ-
pracownik braci Nobel oraz 
rodziny Rotschildów. Jego naj-
większym dokonaniem było 
odkrycie złóż ropy naftowej 
w dzisiejszej stolicy Azer-
bejdżanu. Witold Zglenicki 
został pochowany w Woli 
Kiełpińskiej. O ich posiadłości 
niewiele wiedziano. Źródeł 

ikonograficznych, na których 
mogła być przedstawiona, 
jest mało i nie wiadomo, gdzie 
trzeba ich szukać. Jakie więc 
było zdziwienie ówczesnego 
legionowskiego wicestarosty, 
kiedy podczas przeglądania 
dokumentów z inwentaryzacji 
budynków miejscowości Dę-
be natrafił na szczegółowe ilu-
stracje o... zaginionym pałacu. 
– W tym stosie papierów zna-
leźliśmy między innymi stare 
mapy i dokumenty z przepro-
wadzonej w latach 50. inwen-
taryzacji osiedla Dębe – mówił 
podekscytowany Janusz Ku-
bicki. Z tymi papierami wice-
starosta udał się do dyrektora 
Muzeum Historycznego w Le-
gionowie. – Pan Jacek Szcze-
pański był ciekawy, czy może 
przypadkiem nie znajdują się 
tam rysunki zburzonego pała-
cu. No i okazało się, że rzeczy-
wiście były!

Po znalezionych rysunkach  
i mapach nie dość, że można 
dokładnie określić, w którym 
miejscu znajdował się pałac 

Zglenickich, to jeszcze dały 
one możliwość dosyć wierne-
go odtworzenia tego, jak wy-
glądał. Na rysunkach dosko-
nale widać elewacje budynku 
oraz rozkład pomieszczeń we-
wnątrz pałacu. Zinwentaryzo-
wano także pomieszczenia go-
spodarcze, znajdujące się w je-
go bezpośrednim sąsiedztwie. 
– To znalezisko jest na pewno 
cenne. Ten pałac należy do 
jednej z wielu tak zwanych 
zaginionych rezydencji na 
terenie powiatu legionowskie-
go, o których wiadomo, że by-
ły, ale tak naprawdę niewiele 
po nich zostało. Losy zespołu 
pałacowego w Dębem nigdy 
jeszcze nie były w profesjo-
nalny sposób przebadane. 
Teraz, gdy już wiemy, że takie 
dokumenty istnieją, myślę, że 
będzie można to zrobić – mó-
wił wówczas dyrektor Jacek 
Szczepański.     

Tak więc dzięki szczęśliwemu 
przypadkowi jedna z histo-
rycznych zagadek powiatu 
została rozwiązana!

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

■ "M" odpowiada:

Kiedyś tak. Jak potwierdza nasz redakcyjny 
kolega, pasjonujący się genetyką, biologią oraz 

budową złożonych organizmów kobiecych, w czasach zlo-
dowacenia owłosienie spełniało ważną rolę - było cieplej. 
Obecnie futro naturalne nie jest nam potrzebne. Mamy 
duży wybór ubrań, korzystamy z ocieplanych pojazdów, polujemy tylko w supermarketach. Dzisiaj 
panie depilują nie tylko nogi, ale także inne części ciała. Jeśli więc, Danielu drogi, Twoja partnerka 
posiada nietypowe owłosienie, powinieneś wysłać ją na badania. Najczęściej chodzi o podwyższony 
poziom hormonów lub problemy z tarczycą. Sprawdź testosteron u swojej połowicy i to czy na pewno 
jest kobietą… Nie wpadaj w panikę, pamiętaj że piersi kobiety może pokrywać delikatny meszek.

Daniel
Czy kobietom podobnie jak mężczyznom 

rosną włosy przy sutkach?

Spadło z pióra

■ "M" odpowiada:

Droga czytelniczko. Ratusz w tym tygodniu zachęca 
mieszkańców do tego, by korzystali ze specjalnego 
formularza pod jakże uroczym hasłem „Zgłoś kopciucha”. 
Wpisz w google ZGŁOŚ KOPCIUCHA LEGIONOWO  
a Twój donos dotrze do urzędu, do straży miejskiej i do 
ekopatrolu czyli elitarnej grupy funkcjonariuszy, którzy 
odwiedzą w celach edukacyjnych Twojego sąsiada. 
Co niezwykle istotne - zgłoszenie to jest anonimowe. 
Trzymamy kciuki za udaną akcję!

Jak powstrzymać sąsiada przed paleniem śmieci? Jak tylko 
temperatura spada to zaraz dokłada do pieca. Kiedyś się chwalił,  
że ma super piec, taki oszczędny że wszystko w nim pali. I stare ubrania  
i węgiel i śmieci, tylko że nie myśli o tym że nas truje. Mój synem cierpi na 
astmę. Wiecie jak fajnie nie spać całą noc z powodu jednego buca, który 
oszczędza? Próbowałam mu powiedzieć czy wie co to jest smog ale ten 
mnie posłał do stu diabłów i śmiał się że ekolożka coś wymyśliła i niedługo 
się będę przywiązywać do drzewa. Smród na uliczce i żółty dym taki,  
że siekiere powiesić.

Płomienie chwały

®
Dobra woda z Legionowa

PWK „Legionowo” Nowa Era

Europejskie standardy,
                            czystość i porządek - to nas wyróżnia

Waldek Siwczyński

ZAGINIONY PAŁAC 
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®
Dobra woda z Legionowa

PWK „Legionowo” Nowa Era

Europejskie standardy,
                            czystość i porządek - to nas wyróżnia

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
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Szczerze zazdroszcząc parom, które przeżyły razem kilkadziesiąt zgodnych lat, 
postanowiliśmy przedstawić fotograficzną relację z ich niedawnego święta. Zdając sobie 
oczywiście sprawę, że podpisy pod zdjęciami nie zawsze ich zdaniem będą na medal...

- Pan prezydent też miał wystąpić w todze, ale po praniu się zbiegła

- Proszę nas nie kręcić, bo ten krok jest zastrzeżony

- Myślisz, że za ten medal będzie jakiś 
dodatek do emerytury?

- Niech pan uważa, bo żona ma łaskotki

Nagrody za gody

- Ostatnio z taką werwą tańczyłeś na naszym weselu!

- Gratuluję! Dziś do dyplomu dokładamy 
zdjęcie prezydenta Dudy

- Panie prezydencie, to teraz można już wziąć rozwód?

 - A co tam, dzisiaj napiję się z państwem w godzinach pracy!
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Trochę zgrywu
z obiektywu

Cyklisto, pamiętaj: dobre zabezpieczenie sprzętu to podstawa!
fot. red.

 Myślę, że Polsce nie 
jest potrzebna energia 
atomowa. Wystarczyłoby 
jakoś podłączyć te panie

Roman Smogorzewski, prezydent 
Legionowa podczas sesji rady miasta  
o mieszkankach nagrodzonych  
za pracę społeczną.

Żarty...
Leci facet z okna wieżowca, leci i krzyczy.  
- Panie Boże spraw bym ocalał, a nie będę już więcej 
pił, palił, przeklinał i cudzołożył. Spadł i jakimś 
cudem przeżył. Podnosi się, otrzepuje i mówi:  
- Człowiek w szoku to takie głupoty gada…

■ ■ ■
Rozmawiają dwaj biznesmeni:
- Dlaczego zatrudniasz samych żonatych mężczyzn?

- To proste. Są przyzwyczajeni do złego  
traktowania i obelg, i nigdy nie śpieszą się  
z wychodzeniem z pracy…

■ ■ ■

Mama pyta Jasia:
- Czemu płaczesz? Śnił Ci się jakiś koszmar?
- Śniło mi się, ze szkołą się spaliła!
- Nie płacz synku, to tylko zły sen…
- Właśnie dlatego płaczę…

Mąż kłóci się z żoną:
- I chciałbym umrzeć!
- Ja też – odpowiada żona
- To ja już nie chcę…

■ ■ ■
Rozmawia dwóch informatyków:
- Mój szef wczoraj w 5 minut rozwalił główny 
serwer…
- O, to Twój szef jest hakerem?
- Nie… debilem...

Horoskop
na nadchodzący

tydzień
RYBY

W tym tygodniu chętnie zmienisz 
swój zwyczajny rozkład zajęć. Po-
święcisz więcej niż zwykle czasu na 

swoje zainteresowania i pasję. W pracy - propo-
zycja zdobycia nowych umiejętności.

BARAN

Uda ci się załatwić urzędową sprawę 
lub pewna ważna osoba wreszcie 
przyzna ci rację. Bądź szczery,  

a w razie potrzeby szybko napraw swoje błędy. 
Przyjrzyj się bliżej swojemu zdrowiu.

BYK

Otrzymasz nowe wiadomości, które 
popchną cię do działania. Energii ci 
nie zabraknie i poradzisz sobie ze 

wszystkimi ambitnymi pomysłami. Będziesz 
wytrwale pracował i zostaniesz doceniony.

BLIŹNIĘTA

Sprawa, która wydała się zakończo-
na nagle znów zaprzątnie twoją 
uwagę. Mogą pojawić się nowe 

informacje. Weź je pod uwagę i przedyskutuj  
z kimś, kto jest dla ciebie autorytetem.

RAK

Nadchodzą dobre dni! Los ześle ci 
szansę, z której skwapliwie sko-
rzystasz. Nie ustępuj i wykorzystaj 

sprzyjające okoliczności, które pojawią się  
w tym tygodniu. Idź śmiało do przodu!

LEW

Nie zostawiaj trudnych spraw ich 
własnemu biegowi, bo przegrasz. 
To przestroga przed biernością 

 i spóźnieniami. Niepotrzebnie wątpisz we 
własne siły, przeceniasz swoich przeciwników.

PANNA

Dzięki swoim pomysłom staniesz 
się popularny, a nawet naśladowa-
ny przez różne osoby. Możesz teraz 

liczyć na większe zyski, a nawet znaczący przy-
pływ gotówki.  Opłaci się negocjować.

WAGA

Uważaj, aby duma i chęć zaimpo-
nowania innym ludziom nie stały 
się przyczyną twoich strat. Nie kupuj 

tego, na co cię nie stać, tylko dlatego, że nie 
chcesz być gorszy od swoich znajomych. 

SKORPION

Pojawi się szansa na pomyślne za-
łatwienie spraw urzędowych lub 
zawodowych. Nie zwlekaj, bo 

szczęście ci sprzyja. Twoja szczerość, odwaga  
i zapał zostaną wkrótce docenione.

STRZELEC

Zapowiada się udany tydzień. Jesteś 
w pełni sił i możesz zrealizować 
swoje plany. Jeśli przygotowujesz 

się do ważnego zadania, to teraz nadszedł 
moment, aby rozpocząć działanie.

KOZIOROŻEC

Zastanów się, czy twój styl życia 
nie daje innym osobom powodów 
do plotek. W tym tygodniu posta-

raj się nie rzucać w oczy osobom, które mają 
do ciebie pretensje. Po co prowokować? 

WODNIK

Zachowaj umiar we wszystkim, co 
robisz. Zbyt szumne obietnice mogą 
się źle dla ciebie skończyć. Bądź 

uczciwy i skromny, a szczęście cię nie opuści. 
Czekają cię miłosne uniesienia.

Specjalny miejscowy 
horoskop

Znalezione w sieci Czy za cofanie licznika 
samochodowego może grozić 5 lat 
więzienia? Ministerstwo pracuje 
nad projektem ustawy, która 
może wejść w życie od 1 stycznia 
2019 roku!

Ludzie z grupą  
krwi A są pedantyczni  
i bardzo obowiązkowi, a czasem 
nieufni. W sytuacjach kryzysowych myślą 
trzeźwo i są bardzo opanowani.

Twoja kobieta przed okresem ma trudne dni  
i ciężko z nią wytrzymać w domu?  
Zaparz jej herbatkę z szałwi. Napar  
z tego zioła zmniejsza bóle menstruacyjne, 
zmniejsza obfitość miesiączek oraz pomaga 
ustabilizować nastrój.

Czy nos Pinokia rośnie, gdy chłopiec 
kłamie? Każdy zna bajkę o Pinokiu. 
Tymczasem według naukowców „efekt 
Pinokia” naprawdę istnieje. Okazuje się,  
że gdy kłamiemy w okolicach nosa  

wzrasta temperatura ciała…

Często „niedosypiasz” i balujesz  
w nocy? Pamiętaj, że brak snu 
osłabia twój organizm - łatwiej 
złapiesz grypę i dłużej będziesz 
walczyć z infekcjami.

Jesteś posiadaczem dołka  
w brodzie? U mężczyzn to oznaka 
skłonności do romansów.  
Kobiety zaś są kokietkami  
i uwielbiają flirtować.

Masz dużą pupę? Powinnaś się cieszyć! Panie, 
które mają duże pupy żyją dłużej. Według 
naukowców mają też mądrzejsze potomstwo. 
Naukowcy podkreślają, że puszyste panie są 
inteligentniejsze od tych wychudzonych…
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Pływacy na dobrym kursie
W sobotę (17 lutego) na pływalni 
25-metrowej MOSiR Ciechanów odbyły się 
Zawody Pływackie o Puchar Prezydenta 
Miasta Ciechanów roczników I blok 2010  
i młodszych do 2006 oraz 2005 i młodszych 
do 2002 i starszych. Na starcie pojawiło 
się 543 zawodników i zawodniczek z 39 
krajowych klubów. 
UKS „Delfin” Legionowo reprezentowali w Cie-
chanowie: Natalia Startek, Tosia Pietuch, Filip 
Zabagło, Franek Cierniak, Igor Kozłowski, Rafał 
Smoliński, Jan Maciejewski, Jakub Maciejew-
ski oraz Mikołaj Lewandowski. Startujący pod 
opieką trenera Piotra Cesarczyka legionowscy 
zawodnicy w większości poprawili swoje rekor-

dy życiowe i mieli kolejną okazję do zaprezen-
towania swoich umiejętności. 

Na podium zawodów stanęli: Antonina Pie-
tuch – I miejsce na 25 m stylem grzbietowym 
(21.93) i III miejsce na 25 m stylem dowol-
nym (22.42), Rafał Smoliński – zwycięstwa 
na 100 m stylem dowolnym (57.27) i 100 m 
stylem motylkowym (1.05,91), a także Franek 
Cierniak Franek – III miejsce na 100 m stylem 
motylkowym (1.13,64). Zdaniem trenera na 
pochwałę zasługują jednak wszyscy zawodnicy. 
Ich postawa i waleczność dają bowiem nadzieję 
na kolejne udane starty. 

 RP

Przegrana bitwa o Głogów

KPR Legionowo nie ma już szans na zajęcie 
piątego miejsca w tabeli i tym samym 
pożegnał się z barażami o rundę finałową. 
Mecz z SPR Chrobry Głogów był więc 
głównie okazją do poprawy nastrojów 
w drużynie. Niestety, pomimo dobrego 
początku, zakończył się porażką.

Legionowscy szczypiorniści rozpoczęli w dobrym 
stylu i po 10 minutach gry prowadzili 6:3. Kacper 
Adamski jak zwykle był skuteczny, dobrze spisy-
wała się też defensywa oraz bramkarz Mikołaj 

Krekora. Z biegiem czasu gospodarze zaczęli grać 
nieco lepiej, ale i tak na przerwę zespoły schodziły 
przy wyniku 12:11 dla KPR-u.

W drugiej połowie mecz bardzo się zaostrzył. 
Sędziowie często stosowali wykluczenia oraz dyk-
towali rzuty karne. Podczas tej boiskowej wojny le-
piej radzili sobie gospodarze, którzy objęli prowa-
dzenie i nie pozwolili go sobie odebrać aż do końca 
spotkania. Ostatecznie Chrobry wygrał 30:25  
i awansował na trzecie miejsce w Grupie Grana-
towej PGNiG Superligi. 
 Ł Wiet R

PGNIG SUPERLIGA MĘŻCZYZN - GRUPA GRANATOWA
M Z P B Bramki Pkt

1. PGE VIVE Kielce 22 22 0 11 837:520 77

2. NMC Górnik Zabrze 18 14 4 6 534:479 48

3. Chrobry Głogów 21 13 8 7 573:576 46

4. MMTS Kwidzyn 21 13 8 7 576:595 46

5. Zagłębie Lubin 22 9 13 4 643:673 29

6. Meble Wójcik Elbląg 22 4 18 2 503:618 14

7. KPR Legionowo 21 4 17 1 507:612 12

8. Spójnia Gdynia 21 2 19 1 550:694 7

30 : 25   (11:12)

SPR Chrobry Głogów – KPR Legionowo 

SPR Chrobry Głogów: Stachera, Kapela – Sadowski – 12, Klinger – 6,  
Rydz – 4, Kubała – 3, Babicz – 2, Biegaj – 2, Wierucki – 1, Pawłowski, Świtała, 
Orpik, Gujski, Tylutki.
Karne: 7 – wszystkie wykorzystane
Kary: 10 minut (Tylutki 2 x 2 minuty, Biegaj, Orpik, Pawłowski – 1 x 2 
minuty)
Czerwona kartka: Babicz (faul)

KPR Legionowo: Krekora, Kujawa, Wyrozębski – Adamski – 8,  
Suliński – 6, Ignasiak – 3, Gawęcki – 3,Grabowski – 2, Ciok – 2,  
Brinovec – 1, Rutkowski, Niedziółka.
Karne: 8 – siedem wykorzystanych
Kary: 16 minut (Adamski, Suliński, Gawęcki – 2 x 2 minuty, Brinovec – 1 
x 2 minuty)
Czerwona kartka: Rutkowski (faul)

W minionym tygodniu  
w legionowskiej hali przy 
ulicy Zakopiańskiej odbyły się 
ćwierćfinały Mistrzostw Polski 
Juniorek w Siatkówce. Głównymi 
faworytkami zawodów były 
siatkarki gospodarzy  
– LTS Legionovii Legionowo. 

Legionovia rozpoczęła rywalizację 
od meczu z BKS Stalą Bielsko-Biała. 
Drużyna trenera Wojciecha Lalka na-
potkała niespodziewanie duży opór, 
ale ostatecznie zwyciężyła 3:0. Cał-
kowitą dominację legionowianki po-
kazały następnego dnia turnieju, pod-
czas którego rozgromiły MKS Polonię 
Świdnica 3:0, wygrywając sety do 11, 
10 oraz 11. Legionovia nie zamierzała 
zwalniać tempa w kolejnych meczach 
mistrzostw. Świetną siatkówkę poka-
zała także w wygranych po 3:0 spo-
tkaniach z UKS ARES Nowa Sól oraz 
MKS MOS Wieliczka.

Dzięki zwycięstwu w zawodach LTS 
uzyskał promocję do półfinałów,  
w których wystąpi 16 najlepszych dru-
żyn z całego kraju. 
 Łukasz Rozwens

1 dzień 

3 : 0  (25:18, 27:25, 25:21)

LTS Legionovia Legionowo – BKS Stal Bielsko-Biała 

LTS Legionovia Legionowo: Niderla, Orlicka, Wałek, Dąbrowska, 
Montowska, Sochaczewska, Orzoł, Rojecka, Górecka, Zaborowska, 
Gryka, Ciejka (L), Trzeciak (L).

2 dzień 

3 : 0  (25:11, 25:10, 25:11)

LTS Legionovia Legionowo – MKS Polonia Świdnica 

LTS Legionovia Legionowo: Niderla, Orlicka, Wałek, Dąbrowska, 
Montowska, Sochaczewska, Rojecka, Górecka, Zaborowska, Woźniak, 
Gryka, Ciejka (L), Trzeciak (L). 

3 dzień 

3 : 0  (25:19, 25:14, 25:10)

LTS Legionovia Legionowo– UKS ARES Nowa Sól 

LTS Legionovia Legionowo: Niderla, Orlicka, Wałek, Dąbrowska, 
Montowska, Sochaczewska, Orzoł, Rojecka, Zaborowska, Woźniak, 
Gryka, Ciejka (L), Trzeciak (L).

4 dzień 

3 : 0  (25:13, 25:8, 25:16)

LTS Legionovia Legionowo – MKS MOS Wieliczka 

LTS Legionovia Legionowo: Niderla, Orlicka, Wałek, Dąbrowska, 
Montowska, Sochaczewska, Rojecka, Górecka, Orzoł, Zaborowska, 
Woźniak, Gryka, Ciejka (L), Trzeciak (L).

Zwycięstwo 
pod siatką

fot. KPR Legionowo
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Kilka 
piłek  
od 
 sensacji

Przed tym spotkaniem wielu brałoby w ciemno punkt 
zdobyty z jednym z faworytów do zdobycia mistrzostwa 
Polski. Jednak po bitwie z ŁKS-em, która 19 lutego rozegrała 
się w Arenie, pozostaje niedosyt. Sensacyjne zwycięstwo 
było bowiem na wyciągnięcie ręki.
Piotr Olenderek odmienił legio-
nowski zespół na tyle, że dru-
żyna, która wcześniej nie była 
w stanie zagrać dwóch setów na 
równym poziomie, zaczęła regu-
larnie punktować. Nie obawia 
się też teoretycznie mocniej-
szych rywali i nie zmienia tego 
niespodziewana porażka w po-

przedniej kolejce w Dąbrowie 
Górniczej. 

W spotkaniu z ŁKS-em Legiono-
via po raz kolejny pokazała pazur. 
Pierwszy set przebiegał jeszcze 
pod dyktando przyjezdnych, 
ale goniąc wynik, legionowianki 
dały sygnał, że mecz nie będzie 

dla wicelidera rozgrywek spa-
cerkiem. W drugiej odsłonie przy 
stanie 24:19 dla ŁKS-u Legiono-
via obroniła pięć piłek setowych  
i w dramatycznych okoliczno-
ściach wygrała 29:27. Kolejny 
set był prawdziwym popisem 
podopiecznych Piotra Olen-
derka. Gospodynie rozbiły ŁKS 
25:16 i olbrzymia niespodzianka 
wisiała w powietrzu. Trener ŁKS-
-u w trakcie trzeciej odsłony dał 
odpocząć kilku podstawowym 
zawodniczkom, po to, by do-
prowadzić do tie-breaka. I udało 

mu się ten cel osiągnąć. Czwarta 
partia należała do jego zespołu, 
który wygrał ją do 22. Tie-break 
lepiej rozpoczęła Legionovia, któ-
ra wyszła na prowadzenie 12:9. 
Niestety, mające więcej doświad-
czenia siatkarki ŁKS-u zdołały  
w ostatnim momencie wydrzeć 
zwycięstwo 15:13.

Mecz z ŁKS-em był fantastycz-
nym widowiskiem, które poka-
zało, że Legionovia może podjąć 
walkę z każdym zespołem w li-
dze. W następnym spotkaniu le-

gionowianki wybiorą się do Polic, 
by zmierzyć się z liderem rozgry-
wek. O punkty będzie niezwykle 
trudno, ale kibice mogą być pew-

ni, że Legionovia ma szansę na 
sprawienie niespodzianki.
 
 Łukasz Rozwens

LIGA SIATKÓWKI KOBIET 2017/2018

M. Pkt. Sety m.pkt.

1 Chemik Police 18 48 51:19 1418:1194

2 ŁKS Commercecon Łódź 18 44 51:20 1280:1072

3 Developres SkyRes Rzeszów 17 41 45:18 1336:1131

4 Grot Budowlani Łódź 18 36 38:22 1092:905

5 Enea PTPS Piła 18 32 39:30 1458:1346

6 BKS Profi Credit Bielsko-Biała 18 27 37:35 1368:1363

7 Polski Cukier Muszynianka Muszyna 18 27 36:35 1308:1319

8 Trefl Proxima Kraków 18 22 33:39 1459:1495

9 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 18 21 30:40 1328:1390

10 Impel Wrocław 18 21 30:40 1507:1611

11 Legionovia Legionowo 18 20 29:42 1478:1566

12 Pałac Bydgoszcz 17 16 22:40 1268:1394

13 Poli Budowlani Toruń 18 12 17:46 1055:1312

14 MKS Dąbrowa Górnicza 18 8 17:49 1216:1473

2 : 3  (21:25, 29:27, 25:16, 22:25, 13:15)

Legionovia Legionowo – ŁKS Commercecon Łódź 

Legionovia Legionowo: Szpak, Mielczarek, Wójcik, Jasek, Damaske, 
Alagierska, Korabiec (L), Grabka, Bączyńska, Adamek (L).

ŁKS Commercecon Łódź: Muhlsteinova, Bidias, Kwiatkowska, Kowalińska, 
Sielicka, Efimienko, Szyjka (L), Wawrzyńczyk, McClendon, Mras, Strasz (L).
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Tygodnik  „Miejscowa na Weekend” 
 zatrudni dziennikarza do działu sportowego 

tel. 502 829 276

2 : 1
Dolcan Ząbki – Świt Nowy Dwór Mazowiecki 

bramka dla Świtu: Kamil Wolski.
Świt: Sebastian Nowiński – Sebastian Cuch, Maciej Sawicki,  
Kamil Dankowski, Kacper Nadulski – Kamil Wiśniewski, Mateusz 
Morawski, Konstantyn Ślęzak, Krystian Pomorski, Kajetan Piwowarek 
– Kamil Wolski.

1 : 2
Świt Nowy Dwór Mazowiecki – Legionovia Legionowo 

bramki: Pałczyński – Kuśmierek, Kalinowski.
Świt: Konstanty Antoniuk – Radosław Śledziewski,  
Radosław Kamiński, Karol Drwęcki, Mateusz Pietroń 
 – Konrad Perzyna, Marcin Kozłowski, Paweł Broniszewski,  
Michał Steć, Piotr Basiuk – Krystian Pałczyński.

Rozegrałyście kolejny świetny mecz, zwycięstwo było na wyciągnięcie ręki,  
ale zabrakło „kropki nad i”.

Przed meczem brałybyśmy ten punkt w ciemno, aczkolwiek niedosyt pozostaje. 
Prowadziłyśmy trzema punktami w tie-breaku i niestety nie udało nam się tego 
doprowadzić do końca. Nasze rywalki pokazały olbrzymie doświadczenie, zimną 
krew, nam to się nie udało. Bardzo cieszymy się z tego jednego punktu, gdyż  
na dole tabeli jest ciasno i każdy punkt ma ogromne znaczenie.

Pokazałyście, że potraficie walczyć i wygrywać z zespołami 
dużo wyżej notowanymi. W kolejnym meczu zmierzycie się  
z liderem rozgrywek, Chemikiem Police. 

Mam nadzieję, że z każdym rywalem możemy spodziewać się 
punktów. Będziemy walczyły i zrobimy wszystko, co w naszej 

mocy. Myślę, że będziemy na to wyzwanie przygotowane 
przez trenerów od strony taktycznej, jak i sportowej.  
Jak już powiedziałam, zrobimy wszystko, żeby kolejne 
punkty przywieść do Legionowa. 

Z tak dobrą grą, jaką zaprezentowałyście w spotkaniu 
z ŁKS-em, o utrzymanie w lidze można być chyba 
spokojnym?

Jest to nasz cel i bardzo nam na tym zależy. Na razie 
skupiamy się na kolejnych meczach i staramy się je 

wygrywać.

Czego zabrakło w tym spotkaniu, by móc cieszyć się  
ze zwycięstwa?

Czego brakowało? Doświadczenia. Nie jesteśmy tak 
doświadczonym zespołem jak ŁKS. No i w końcówce to 
doświadczenie wyszło. Zdarza się w naszych spotkaniach, że 
prowadzimy wysoko, a później zaczynają się nerwy. Nie jesteśmy 

jeszcze na tyle dobrzy technicznie i nie realizujemy wszystkiego 

w 100 procentach tak, by utrzymać korzystny wynik. 

Czy zgodzisz się, że w tym meczu udało się odrobić 
punkt stracony w mecz z Dąbrową Górniczą?

Nie, absolutnie się z tym nie zgodzę. To nie jest tak,  
że odrobiliśmy punkt. Podkreślam, że my w każdym meczu 

walczymy o punkty. Nie jest tak, że gdzieś stracimy i gdzieś 

nadrobimy. W tej lidze, jeżeli ktoś mówi, że ostatni klub nie 

jest w stanie wygrać z liderem, to ja się z tym nie zgadzam. 

Taki jest sport, taka jest siatkówka.

W następnym spotkaniu zmierzycie się z liderem 
rozgrywek Chemikiem Police.

Chemik ma teraz trudny moment, będziemy chcieli to 
wykorzystać. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie, czy nie. Jedziemy 

tam walczyć o pełną pulę.

Największy pozytyw dzisiejszego spotkania?

Myślę, że ten zdobyty punkt. Bo mamy bardzo wiele rzeczy 

do poprawienia.

Piotr Olenderek

trener Legionovii Legionowo

Legionovia  
ostrzy Ząbki

Przeciwnicy Legionovii to 
zespoły, które mają czasy 
świetności za sobą. Dolcan 
jeszcze nie tak dawno, bo  
w sezonie 2015/16, grał  
z dobrymi wynikami w I li-
dze, ale problemy finansowe 
klubu zepchnęły go do roz-
grywek IV-ligowych. Świt na 
początku XXI wieku wystę-
pował w najwyższej klasie 
rozgrywkowej, jednak od 
sezonu 2004/5 rozpoczął 
się zjazd tego zasłużonego 
zespołu, który jest obecnie 
III-ligowym średniakiem. 
Występująca w II lidze Le-
gionovia była faworytem 
trójmeczu rozegranego  
w Ząbkach. W swoim pierw-
szym, trwającym 45 minut 
spotkaniu Legionovia wy-

grała 2:1 z Świtem. Bramki 
dla legionowian zdobyli Woj-
ciech Kalinowski oraz Gra-
cjan Kuśmierek, który zasilił 
zespół w przerwie zimowej. 
Gol byłego gracza Rakowa 
Częstochowa cieszy, gdyż 
oznacza, że nowi gracze 
zaczynają odnajdywać się 
w systemie gry preferowa-
nym przez Roberta Pevnika. 

Mecz z Dolcanem nie ułożył 
się po myśli Legionovii, któ-
ra musiała uznać wyższość 
rywali. Tym samym w trój-
meczu z najlepszej strony 
pokazał się Dolcan, który 
niespodziewanie pokonał 
wyżej notowanych rywali.

 ŁR

Legionovia KZB Legionowo rozegrała kolejne sparingi mające 
przygotować zespół do walki o ligowe punkty. Tym razem 
drużyna prowadzona przez Roberta Pevnika udała się do Ząbek, 
gdzie rozegrała mecze ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki  
oraz tamtejszym Dolcanem.

Anna Korabiec 
libero Legiovii Legionowo
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Wydarzenia
kalendarz

SEROCK Centrum Kultury i Czytelnictwa, 22.02, 
godz. 18.00
Spotkanie z Jackiem Pałkiewiczem – podróż-
nikiem, odkrywcą, reporterem i instruktorem 
survivalu. Bilety w cenie 5 złotych do nabycia 
w kasie CKiCz w Serocku. 

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 22.02, 
godz. 19.00
Projekcja filmu „Gwiazdy” w ramach kolejnego 
Kina Otwartego. Po seansie spotkanie z reży-
serem Janem Kidawą-Błońskim. Wstęp wolny. 

LEGIONOWO Poczytalnia, 23.02, godz. 18.00
Spotkanie z fotografem przyrodniczym i począt-
kującym producentem muzycznym Pawłem 
Kreftem. Sam o sobie pisze on tak: Miłość i pasję 
do przyrody zawdzięczam mojemu tacie, który 
od najmłodszych lat zabierał mnie do lasu przy 
okazji swojej pracy, jest leśniczym, a także babci, 
która od najmłodszych lat uczyła mnie szacunku 
do zwierząt. Kiedy miałem 13 lat dostałem swo-
ją pierwszą lustrzankę i od razu wiedziałem, że 
pragnę fotografować przyrodę. W wieku 20 lat 
zwątpiłem w swoją pasję, jednak dwa lata później 
wróciłem do fotografowania przy okazji rykowisk 
jeleni. Od tego czasu fotografia jest nierozłączną 
częścią mojego życia. Wstęp wolny. 

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 23.02, 
godz. 19.00
„Strauss Gala”, czyli największe przeboje Jo-
hana Straussa oraz znane arie i duety ope-
retkowe oraz pieśni neapolitańskie. Wystąpią 
tenor Kamil Roch Karolczuk oraz sopranistka 
Naira Ayvazyan. Towarzyszyć im będzie zespół 
kameralny. Bilety w cenie 50 zł są do nabycia  
w MOK Legionowo ul. Norwida 10. 

LEGIONOWO MOK ul. Norwida 10, 23.02, godz. 19.00
Altiplano - szamani, mistycyzm i narkotyki, czyli 
spotkanie z podróżnikiem Piotrem Sigiel. Boliwia 
i Peru - Kult Matki Ziemi - Pachamamy w świetle 
wszechobecnej religii chrześcijańskiej. Dlaczego 
warto zakopać płód lamy w fundamentach nowe-
go domu? Skąd bierze się popularność liści koki 
w tej części Andów? Dlaczego Indianie Aymara 
obchodzą Nowy Rok w czerwcu, paląc ubrania  
w gigantycznych ogniskach? Ile wspólnego koka 
ma z kokainą? Jaki wpływ ma na miejscowych 
Indian wszechobecna produkcja narkotyków? 
Jak wygląda największa indiańska wioska na 
świecie, która liczy milion mieszkańców? - info. 
organizatora. Wstęp wolny.

LEGIONOWO Arena Legionowo, 24.02 – 25.02,  
od godz. 10.00
Szachoweekend w Arenie. 

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 24,02, 
godz. 12.00
Wykład ks. dra Eugeniusza Marciniaka pt. „Pro-
dukty z ula dla zdrowia i urody”. W trakcie wyda-
rzenia będzie można kupić produkty pszczelar-
skie oraz książki prelegenta z autografem. Wstęp 
wolny. 

NIEPORĘT GOK ul. Dworcowa 9a, 24.02, godz. 17.00
Premiera spektaklu „Lekcje miłości” w reżyse-
rii Bogusławy Oksza-Klossi oraz koncert pieśni 
rosyjskich. 

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 24.02, 
godz. 18.00
Recital fortepianowy Wojciecha Kruczka „W po-
bliżu Chopina”. W programie: Maria Szymanow-

 Tygodnik Powiatowy

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

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

ska – Polonez f-moll; Fryderyk Chopin – Etiuda  
h-moll op. 25 nr 10; Fryderyk Chopin – Sonata 
b-moll op. 35, Cz. I – Grave. Doppio movimento, 
Cz. II – Scherzo, Cz. III – Marche funebre. Lento, 
Cz. IV – Finale. Presto; Fryderyk Chopin – Ballada 
g-moll op. 23; Fryderyk Chopin – Andante Spia-
nato i Wielki Polonez Es-dur op. 22. 

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 25.02, 
godz. 15.00
Spektakl „O Pięknej i Bestii” w ramach Niedziel-
nych Spotkań z Bajką. To opowieść o miłości, 
która staje się istotą życia i która nie zna granic  
i przeszkód, o dokonywaniu wyborów, o tę-
sknocie i poświęceniu. W spektaklu grają kla-
syczne lalki - marionetki sycylijskie, ale reżyser 
Wiesław Kusa wplótł również działania akto-
rów w żywym planie; mają twarze zasłonięte 
maskami teatralnymi na wzór Bestii. Spektakl 
nie tylko zaciekawia, wzrusza, i poucza, ale 
też bawi, a stylowa muzyka dodaje swoisty 
nastrój pełen poezji. Mimo że adresowany 
jest do dzieci nieco starszych, twórcy zadbali 
o to, by najmłodsi widzowie mogli również ze 
zrozumieniem obejrzeć piękną bajkę – info. 
organizatora.

LEGIONOWO Muzeum Historyczne ul. Mickiewicza 
23, 25.02, godz. 15.00 
Promocja książki „Błękitna 16. 16. Drużyna 
Harcerska im. Hanki Sawickiej. Z dziejów le-
gionowskiego harcerstwa 1956-1976” autor-
stwa Waldemara Głowackiego. Książka opisuje 
powstanie i pierwsze lata drużyny harcerskiej 
„Błękitna 16” działającej w Szkole Podstawowej 
nr 3 w Legionowie. Autor przedstawia jej histo-
rię z perspektywy członka drużyny, opierając 
się na własnych wspomnieniach, relacjach ko-
legów i koleżanek oraz na zapisach z kronik 
harcerskich. Jednym z bohaterów książki jest 
dh Anatoliusz Bryk, organizator drużyny i wie-
loletni komendant Ośrodka Legionowo ZHP.  
Z „Błękitną 16” związanych było jako harcerze 
wielu mieszkańców Legionowa, znanych póź-
niej z działalności publicznej – info. organiza-
tora. Wstęp wolny. 

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 25.02, 
godz. 18.00 
Legionowska premiera spektaklu „Lekcje miło-
ści” w wykonaniu Grupy Teatralnej z GOK Nie-
poręt. „Lekcje miłości" to historia niemłodej już 
Łarisy, która mieszka w ciasnym mieszkaniu  
z matką. Widz jest świadkiem trudnych i tok-
sycznych relacji rodzinnych, ekstremalnych 
emocji i prób osiągnięcia porozumienia na 
przekór krzywdom i rozczarowaniom. Historia 
Łarisy i jej matki pokazuje, że naukę miłości 
czerpie się z rozmowy i akceptacji drugiego 
człowieka. W ideale miłość jest źródłem szczę-
ścia i sensem życia, ale potrafi też być żywiołem 
wyniszczającym. „Mała tragedia" autorstwa 
Iriny Waśkowskiej nie jest jednak pozbawiona 
poczucia humoru i akcentów komediowych, łzy 
tutaj wielokrotnie mieszają się ze śmiechem  
– info. organizatora. 

LEGIONOWO/PALMIRY 26.02, godz. 10.45 
Chcąc złożyć hołd pamięci mieszkańcom Legio-
nowa i okolic, zamordowanym przez nazistów 
78 lat temu w Palmirach, Urząd Miasta Legiono-
wo organizuje wyjazd na tamtejszy cmentarz. 
26 lutego o godzinie 10.45 spod ratusza rodziny 
poległych, delegacje oraz mieszkańcy miasta 
wyjadą autokarem do Palmir. Informacje pod 
numerem telefonu: 22 766 40 84. 

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 26.02, 
godz. 14.00 
Profilaktyka cukrzycy – spotkanie informacyjne 
połączone z wykładem. 

Z Pas(ją)sent 
o Japonii

Po kilku miesiącach przerwy do legionowskiej Poczytalni 
powróciła znana dziennikarka i  popularyzatorka 
literatury, Agata Passent. Gościem jej niedzielnego 
(18 lutego) spotkania była Joanna Bator – pisarka, 
felietonistka, publicystka i antropolog z wykształcenia. 
– Witam po przerwie. Miło wi-
dzieć państwa już w zasadzie  
w naszej bibliotece, bo trochę 
się już tu czuję stałą bywalczy-
nią – tymi słowami przywitała 
wyjątkowo licznie zgromadzoną 
w Poczytalni publikę Agata Pas-
sent. – W ubiegłym roku zakoń-
czyliśmy projekt „Pasja Passent, 
czyli świat książki według Agaty”, 
który był dofinansowany z urzę-
du miasta. Gościliśmy tutaj wielu 
znakomitych pisarzy, podróżni-
ków i publicystów. Dzisiejsze 
wydarzenie jest zorganizowane 
już poza projektem. Publiczność 
oczekiwała bowiem od nas ko-
lejnych spotkań i było bardzo 
duże zainteresowanie nimi. Od 
nowego roku postanowiliśmy 
więc ten cykl ponownie zapre-
zentować – tłumaczy Jolanta 
Żebrowska z Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Legionowie. Wybór 
pierwszego w tym roku gościa 
Agaty Passent to między innymi 
również efekt wsłuchiwania się 
w głosy ludzi. – Złożyliśmy pani 
Agacie kilka propozycji. Udało 
się akurat porozmawiać z panią 
Joanną i fajnie, że zdołaliśmy ją 
zaprosić, bo to było takim życze-
niem pracowników biblioteki. Ta 
autorka cieszy się bardzo dużym 
zainteresowaniem naszych czy-
telników, którzy często wypoży-
czają książki jej autorstwa – do-
daje Żebrowska.

Niedzielne spotkanie było  
w większości poświęcone roz-
mowie o najnowszej publikacji 
Joanny Bator, czyli powieści „Pu-
rezento”. Choć jest ona określo-
na i reklamowana jako pierwsza 
japońska książka w jej literackim 
dorobku, to jednak fascynacja 
Japonią w jej twórczości poja-
wiała się w zasadzie od zawsze. 
– Od kiedy pamiętam, intereso-
wałam się japońską literaturą  
i kuchnią. W pewnym momen-
cie życia miałam wielkie szczę-
ście, że udało mi się wyjechać 
do Japonii i to od razu na dwa 
lata, na taki kontrakt badawczy. 
Wtedy to zakochałam się w tym 
kraju. Ogromny wpływ wywarła 
na mnie japońska estetyka i fi-
lozofia zen. Potem wróciłam na 
rok, a potem na jeszcze jeden. 
I tak z jednorazowej przygody 
zrobiły się cztery lata – wspo-
mina pisarka. Jak sama przy-
znała, jej najnowsza książka to 
powrót do tego kraju właśnie 
poprzez prozę. 
 
„Purezento” to po japońsku 
„prezent”. Osią powieści jest 
sztuka kintsugi, która polega 
na sklejaniu potłuczonej ce-
ramiki za pomocą pozłacanej 
żywicy, co ma uczynić na-
czynie jeszcze piękniejszym 
niż przedtem. Joanna Bator 
opowiada o miłości, o próbie 

ułożenia życia na nowo – tak jak 
kawałków porcelany – a przede 
wszystkim o samej Japonii, jej 
kulturze, społeczeństwie, ale 
także o krajobrazach. – Moja 
bohaterka, która jest Polką, 
trafia do Japonii, do domu pani 
Myoko, gdzie poznaje mistrza 
Myo. Spotykają się potem na 
kursie kintsugi. Naprawa japoń-
skiej ceramiki jest taką metaforą 
ludzkiego losu. W ten bowiem 
sposób, czyli uważnie i za po-
mocą złotych blizn, można na-
prawić nie tylko pękniętą czarkę, 
ale też ludzkie życie – przyznała 
Joanna Bator. Czy to się głównej 
bohaterce udało? Trzeba to już 
sprawdzić samemu. 

Inne znane książki autorstwa 
Joanny Bator to między innymi 
„Japoński wachlarz”, „Chmur-
landia”, „Ciemno, prawie noc”, 
„Piaskowa góra” i „Rok królika”. 
Większość z nich powinna być 
dostępna w legionowskiej bi-
bliotece. 

 Rafał Michałowski 

W dniach od 6 do 9 lutego odbywała 
się w Legionowie trzecia już edycja 
Filmowej Szkoły 4YOUth. W ramach tego 
przedsięwzięcia młodzież z legionowskich 
szkół miała okazję obejrzeć filmy 
dokumentalne o tematyce społecznej  
i przyrodniczej oraz spotkać się  
z ekspertami. 

Pierwszego dnia tegorocznego przeglądu organiza-
torzy pokazali dwa krótkometrażowe dokumenty 
zaprezentowane w jednym bloku zatytułowanym 
„Kim jesteśmy?”. Był to duński „Dom” z 2015 roku 
oraz szwedzki „Rozdział 11”, również z 2015 r. Po 
seansie odbyła się dyskusja, którą poprowadziła 
Joanna Janikowska, reżyserka i autorka zdjęć.

Drugi dzień projekcji to kolejne dwa filmy, tym 
razem pełnometrażowe. Pierwszy to arcycie-
kawy dokument „Więcej niż miód” (Szwajca-
ria, Niemcy, Austria 2012) oraz skłaniający 
do refleksji obraz „Zjedz to!” (Kanada, Wielka 
Brytania, USA 2014). W roli ekspertów pod-
czas drugiego dnia przeglądu wystąpiły dwie 
panie: Anna Szaciłło, doktorantka na Wydziale 
Biologii UW i specjalistka od dzikich zapylaczy, 
która opowiadała młodym legionowianom  
o pszczołach, oraz Karolina Hansen, założy-
cielka Foodsharing Warszawa, która mówiła 

o jadłodzielniach, czyli miejscach, gdzie można się 
podzielić jedzeniem z innymi. 
 
Ostatni dzień Filmowej Szkoły 4YOUth to prezen-
tacja bloku pt. „Pasja i marzenia”, w którego skład 
wchodziły filmy: „O czym marzysz?” (Chile 2014) 
i „Ruth” (Szwecja 2015). Spotkanie z widzami po 
projekcji kolejny raz poprowadziła Joanna Jani-
kowska.
 
Organizatorem przeglądu była Fundacja Wspie-
rania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth, a jego 
partnerem Powiatowa Instytucja Kultury w Le-
gionowie. 

 PIK/zig 

Filmy dla młodych


