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Okradała
pracodawców
W zeszłym tygodniu policjanci zostali 
wezwani do jednego z marketów 
na terenie Jabłonny. Jego właściciel 
zgłosił kradzież wyrobów tytoniowych. 
Czynu tego miała dokonać pracująca 
w sklepie 19-latka.

Podejrzenie miało solid-
ne podstawy, bowiem 
moment kradzieży zare-
jestrowały kamery skle-
powego monitoringu. W 
trakcie dalszych czynno-
ści okazało się też, że nie 
był to jednostkowy przy-
padek. Policjanci ustalili, 
że kobieta od lutego sys-

tematycznie kradła skle-
powy asortyment. Straty 
poniesione przez jej pra-
codawców wyniosły po-
nad 38 tysięcy złotych. 
Za kradzież 19-latce gro-
zi do pięciu lat pozbawie-
nia wolności.  

zig

Śmierć na drodze
W środę (15 lipca) około godziny 
20.30 w Łajskach doszło do tragicz-
nego wypadku drogowego. Zginął                                    
w nim 28-letni mężczyzna. Drugi                          
w stanie ciężkim trafił do szpitala.
Ze wstępnych ustaleń śled-
czych wynika, że kierujący 
toyotą – chcąc uniknąć czo-
łowego zderzenia w trakcie 
wykonywania manewru wy-
przedzania – zjechał z jezd-
ni i wpadł do przydrożnego 
rowu. Tam auto dachowa-
ło. Miało to niestety tragicz-
ne skutki. 28-letni pasażer 

toyoty zmarł na skutek od-
niesionych obrażeń, a jej 
25-letni kierowca w stanie 
ciężkim został przewiezio-
ny do szpitala. Śledztwo w 
sprawie tego tragicznego 
wypadku prowadzi policja 
pod nadzorem prokuratury. 

zig

Tragiczna niedziela
Drugie już w tym sezonie utonięcie w wodach Jeziora Ze-
grzyńskiego. Do tego tragicznego w skutkach wypadku doszło                       
w niedzielę na Dzikiej Plaży w Nieporęcie. Ofiarą był 25-letni 
student z Indii.

Późnym popołudniem 
ratownicy zostali po-
stawieni na równe nogi 
informacją o młodym 
mężczyźnie, który ką-
piąc się poza strzeżo-
nym kąpieliskiem, znik-
nął pod powierzchnią 
wody. Natychmiast ru-
szyła akcja ratownicza. 
25-latka szybko uda-
ło się odnaleźć i wydo-
stać na brzeg. Niestety, 
mężczyzna zbyt długo 
przebywał pod wodą i 
blisko godzinna akcja 
reanimacyjna nic już 
nie dała. Lekarz stwier-
dził zgon. 

zig

Tydzień
na sygnaleZłością w samochód

Kilka dni temu dyżurny Komisariatu Policji w Wieliszewie otrzymał zgłoszenie o zniszczeniu auta. 
Miało do niego dojść na terenie Michałowa-Reginowa. Gdy tamtejszy dzielnicowy przybył na miej-
sce, okazało się, że sprawcą jest partner pokrzywdzonej kobiety.
Jak szybko ustalił poli-
cjant, między parą doszło 
do gwałtownej kłótni, w 
wyniku której mężczy-
zna postanowił ostudzić 
emocje poprzez wybicie 
szyby w aucie partner-
ki. Po czym niezwłocznie 
te plany zrealizował. Po-
szkodowana swoje stra-
ty oszacowała na kwo-
tę 1200 złotych. Stracił 
także (na początek wol-
ność) 34-latek, który zo-
stał zatrzymany i osadzo-

ny w policyjnym areszcie. 
Badanie alkomatem wy-
kazało, że w jego orga-
nizmie krążył promil al-
koholu. 

Mężczyzna usłyszał za-
rzut zniszczenia mienia, 
a przestępstwa tego ner-
wowy 34-latek dokonał w 
warunkach recydywy. Te-
raz o jego dalszym losie 
zadecyduje sąd. 

zig

Kluczyki
pod kluczem
Po raz kolejny przypadkowi świadkowie 
doprowadzili do zatrzymania nietrzeźwe-
go kierującego. Sytuacja miała miejsce                           
w zeszły wtorek w godzinach popołudnio-
wych w Chotomowie.
Pod jeden ze sklepów podje-
chał samochód, z którego wy-
szedł mężczyzna. Jego zacho-
wanie wskazywało na to, że 
może on być pijany. Jedna z 

osób będących świadkami tej 
sytuacji postanowiła uniemoż-
liwić mu dalszą jazdę. Mężczy-
zna zabrał lekkomyślnemu szo-
ferowi kluczyki i o całej sprawie 

powiadomił policję. Gdy patrol 
przybył na miejsce, kierowca 
został przebadany alkomatem. 
Wynik pokazał, że w jego orga-
nizmie krążyły blisko trzy pro-
mile alkoholu. Amator jazdy na 

podwójnym gazie został zatrzy-
many. Za kierowanie pojazdem 
w stanie nietrzeźwości grozi mu 
do dwóch lat więzienia.     

zig
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Błędem byłoby dać takiej 
szansie odjechać. Skoro ktoś 
chce pokryć aż 80 proc. war-
tości całej inwestycji, war-
to mu to umożliwić. – To są 
duże pieniądze. Alternatywą 
byłoby oddanie ich do Unii Eu-
ropejskiej, na co nie możemy 
sobie pozwolić. Chcemy zro-
bić w tych dwóch miejscach 
piękne i nowoczesne rzeczy, 
na które z naszych własnych 
środków nie bardzo byłoby 
nas stać. Owszem, niektó-
rych może boleć to, że ja-
kaś ulica jest w mieście nie-
zrobiona albo przydałaby się 
dodatkowa linia autobusowa, 
ale te pieniądze są „znaczone” 
i można je wydać tylko i wy-
łącznie na węzły przesiadko-
we – podkreśla prezydent Ro-
man Smogorzewski. 

Skoro więc żadnych węzłów – 
tych gordyjskich – w celu dofi-
nansowania przecinać nie trze-
ba, pieniądze urzędnicy chcą 
wziąć i wykorzystać jak najle-
piej. Przebudowane kilkana-
ście lat temu pętle autobuso-
we spełniają wprawdzie swoją 
funkcję, lecz wkrótce zaczną to 
robić jeszcze lepiej. I staną się 
pełnowartościowymi centrami 
przesiadkowymi. – Zamierza-
my przebudować głównie ciągi 
piesze i komunikacyjne, wyko-
nać nowe wiaty przystankowe 
z innowacyjnymi elementami, 
takimi jak podgrzewane sie-
dziska, oświetlenie i ładowarki 
USB. Znajdą się tam dodatko-
we stanowiska parkingowe dla 
samochodów i rowerów, a tak-
że zieleń towarzysząca. Całe te 
tereny chcemy generalnie upo-

rządkować, w sposób estetycz-
ny i przyjazny mieszkańcom – 
mówi Elżbieta Głos, naczelnik 
wydziału inwestycji UM w Le-
gionowie.

Jeśli chodzi o szczegóły, w ra-
mach inwestycji powsta-
ną dwa parkingi typu „Parkuj 
i Jedź”. Każdy z nich na oko-
ło 15 miejsc, z jednym stano-
wiskiem i ładowarką dla samo-
chodów elektrycznych. Cykliści 
będą zaś mogli korzystać z kry-
tych miejsc postojowych, od-

krytych stojaków oraz samo-
obsługowych stacji naprawy 
rowerów. Patrząc przez pryzmat 
zysków dla komunikacji publicz-
nej, środki z Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego będą za-
tem wykorzystane w optymalny 
sposób. – Szukamy zewnętrz-
nych pieniędzy, aby tę jedną z 
najważniejszych dziedzin życia 
publicznego dofinansowywać. 
Składamy wiele projektów na 
wiele zadań. Na jedne otrzymu-
jemy dofinansowania, na inne 

nie. Często nie dostajemy pie-
niędzy na zadania, które z punk-
tu widzenia wielu mieszkańców 
wydawałyby się bardziej po-
trzebne, a dostajemy na takie 

potrzebne nieco mniej – zwra-
ca uwagę gospodarz ratusza.

Jak to jest w omawianym przy-
padku, tu opinie – co zresztą ce-
chuje każdą sprawę – będą za-
pewne podzielone. Podzielić nie 
da się za to blisko trzech milio-
nów pozyskanych z Unii złotó-

wek. Każda z nich musi zostać 
wydana zgodnie z przeznacze-
niem. – Cieszę się, że udało się 
znaleźć te pieniądze i aż 80 pro-
cent wyłoży Unia, bo będzie nas 
stać na to, żeby zrobić tam coś 
na bardzo wysokim, europej-
skim poziomie. Myślę, że po-
winniśmy wysoko stawiać so-
bie poprzeczkę. Często już to 
w Legionowie robiliśmy: czy to 
stawiając miejski ratusz, czy 
budując halę Arena, Centrum 
Komunikacyjne lub – jak teraz 
– rozbudowując Szkołę Pod-
stawową nr 1. Myślę, że nale-
ży równać do tych najwyższych 
standardów – dodaje prezydent 
Smogorzewski. 

Lifting dwóch miejskich wę-
złów przesiadkowych poprawi 
zarówno ich wygląd, jak i funk-
cjonalność. Ratuszowi specjali-
ści od inwestycji już zabrali się 
do realizacji przedsięwzięcia. 
Najpierw oczywiście na papie-
rze. – W tym roku opracujemy 
dokumentację projektowo-
-kosztorysową tego zadania. 
A faktyczna realizacja nastąpi 
najprawdopodobniej w drugim 
kwartale przyszłego roku – za-
powiada Elżbieta Głos. Całkowi-
ty koszt inwestycji wyniesie po-
nad 3,3 mln zł.  

Waldek Siwczyński

TEMAT TYGODNIA

Węzły za unijne miliony
Pieniądze, zwłaszcza takie naprawdę duże, piechotą 
nie chodzą. Nie jeżdżą też komunikacją publiczną. Ale 
te, które zdobył ostatnio legionowski ratusz, właśnie 
komunikacji się przysłużą. Na modernizację dwóch 
węzłów przesiadkowych: przy ulicy Sowińskiego oraz 
na osiedlu Młodych, miasto otrzyma 2,7 mln zł.

Przed odwiedzeniem Wodnych 
Piasków warto, a nawet należy 
zapoznać się z aktualnymi wy-
tycznymi dotyczącymi korzy-
stania z obiektu. Zostały one 
opracowane na podstawie Roz-
porządzenia Rady Ministrów z 24 
lipca 2020 r. w sprawie ustano-
wienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii 
oraz Wytycznych Ministerstwa 

Rozwoju i Głównego Inspekto-
ratu Sanitarnego z 1 czerwca 
2020 r. dla funkcjonowania ba-
senów i saun w trakcie epidemii 
SARS-CoV-2 w Polsce.

Jeżeli chodzi o kwestie organi-
zacyjno-finansowe, cennik oraz 
godziny funkcjonowania Wod-
nych Piasków pozostają bez 
zmian. Co do ważności posiada-
nych przez stałych użytkowni-

ków kart abonamentowych, zo-
stanie ona przedłużona o liczbę 
dni zamknięcia obiektu.

Co się zmieni?
    1. Przed wejściem i przy wyj-
ściu z pływalni obowiązuje nakaz 
dezynfekcji rąk. 
    2. Na terenie obiektu obowią-
zuje zasada zachowania dystan-
su społecznego w kolejce do 
kasy oraz w otoczeniu pływalni, 

tj. szatni, przebieralni, toalet, na-
trysków i brodzika. 
    3. Bezpośrednio przed kasą 
może znajdować się jedna oso-
ba (kolejne osoby w odstępach 
minimum 1,5 m). 
    4. Zaleca się dokonywanie 
płatności kartą płatniczą. 
    5. Na terenie holu i przebieralni 
obowiązuje nakaz zakrywania ust 
i nosa przy użyciu maseczki, przy-
łbicy lub chusty (obowiązek nie 
dotyczy części pływackiej i prysz-
niców). Osłona ust i nosa powin-
na być zdjęta i pozostawiona wraz 
z ubraniem w przebieralni, z któ-
rej należy bezpośrednio udać się 
pod natrysk i poprzez brodzik do 
płukania i dezynfekcji stóp przejść 
do hali basenowej. Ubierając się 
po kąpieli, należy ponownie zało-
żyć osłonę ust i nosa w pomiesz-
czeniu przebieralni. 
    6. Użytkownicy pływalni zo-
bowiązani są do przestrzegania 

ścisłych zasad higieny – przed 
wejściem do hali basenowej 
obowiązuje dokładne umycie 
całego ciała pod natryskiem. Do 
hali basenowej należy przejść 
przez brodzik do płukania i de-
zynfekcji stóp. 
    7. W przypadku małych nie-
cek i jacuzzi, gdy nie ma moż-
liwości zachowania dystansu 
społecznego, zaleca się korzy-
stanie z nich pojedynczo lub w 
kilka osób wspólnie zamieszku-
jących. 
    8. Korzystając z sauny, nale-
ży pamiętać o zachowaniu dy-
stansu społecznego. Do sauny 
wchodzimy boso, bez okrycia 
wierzchniego za wyjątkiem ręcz-
nika. Nie ma konieczności zakła-
dania maseczki w saunie. 
    9. Obowiązuje zakaz korzysta-
nia z pływalni przez osoby z ob-
jawami jakiejkolwiek ostrej in-
fekcji, przede wszystkim dróg 
oddechowych. Kasjer ma pra-
wo nie wpuścić na obiekt oso-
by z wyżej wymienionymi ob-
jawami. 
    10.  Na terenie obiektu obo-
wiązuje zasada ograniczenia po-
bytu do czasu kąpieli w basenie 
oraz przebrania się. Osoby to-
warzyszące nie mogą przeby-

wać wewnątrz obiektu. 
    11.  Należy korzystać z szafek 
według numeru wskazanego na 
transponderze („zegarku”). 
    12.  Organizatorzy zajęć gru-
powych, takich jak np. aerobik 
i nauka pływania, zobowiązani 
są do nadzorowania liczebno-
ści osób w grupach i prowadze-
nia zajęć w sposób umożliwia-
jący zachowanie wymaganych 
odległości między ćwiczącymi. 
    13.  Na terenie obiektu pro-
wadzona jest regularna dezyn-
fekcja powierzchni wspólnych, 
takich jak klamki, drzwi, uchwy-
ty szafek, półki, ławki, włączni-
ki światła, kurki baterii, poręcze, 
schody, suszarki, transponde-
ry, powierzchnie sanitarne itp. 
W czasie dezynfekcji niektóre 
elementy mogą być wyłączone 
z użytkowania. 
    14.  Obowiązuje zakaz pozo-
stawiania odzieży w szatni ze-
wnętrznej. Obuwie należy pozo-
stawić w szafce znajdującej się 
w przebieralni. 
    15.  W sprawach nieobjętych 
niniejszymi zasadami, obowią-
zują zapisy regulaminu Pływal-
ni Wodne Piaski. 

red.

Czas zdrowo popływać
W sobotę (1 sierpnia) pływalnia Wodne Piaski wznowi działalność po przerwie spowodowanej konsekwen-
cjami epidemii koronawirusa. Ponieważ daleko jeszcze do jej całkowitego opanowania, miłośnicy wodnych 
rozrywek muszą liczyć się z pewnymi ograniczeniami.
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Kiedy większość spółdziel-
ni przestała budować nowe 
domy i skupiła się na zarządza-
niu istniejącymi nieruchomo-
ściami, w legionowskiej SMLW 
nie zapomniano o tym, do cze-
go „mieszkaniówki” ongiś po-
wołano. Kłopot w tym, że sta-
wianie nowych budynków oraz 
dostarczanie członkom nowych 
„M” stało się ostatnio zajęciem 

obarczonym zbyt dużym ryzy-
kiem. – Zawiesiliśmy rozpoczy-
nanie nowych inwestycji, bo za-
kładamy, że kryzys, który jest 
nieuchronny, spowoduje zawi-
rowania i zmiany cen. Czy one 
pójdą w dół, nie wiemy. Czy pój-
dą w górę? Też nie mamy po-
jęcia – przyznaje Szymon Ro-
siak, prezes zarządu SMLW w 
Legionowie.  

Rynkowe wahania cen, naj-
częściej oczywiście w górę, 
to kłopot i dla inwestora, i dla 
jego przyszłych klientów. Kło-
pot zresztą już w legionowskiej 
SMLW znany. – Zawarcie dzisiaj 
kontraktu, a później korygowa-
nie ceny byłoby dla przyszłych 
klientów chyba niemożliwe do 
przełknięcia. Mamy takie przy-
padki na osiedlu Listopadowa 

II, gdzie wzrosły koszty, ja-
kie ponieśliśmy na budowę, 
no i wystąpiło niezadowolenie 
wśród klientów. I wcale mu się 
nie dziwię, bo to normalne, je-
żeli ktoś musi dopłacić 30, 40 
lub 60 tysięcy. Ale my, zawie-
rając kontrakt w 2016 roku, nie 
byliśmy w stanie przewidzieć 
wzrostu cen, który nastąpił w 
latach 2018-2020.

Skoro więc trudno zgadnąć, jak 
rynek budowlany zniesie skutki 
pandemii, lepiej z inwestycja-
mi poczekać. Inna sprawa, że 
raczej prędzej niż później spół-
dzielcze budowy i tak musia-
łyby przyhamować. Lecz tym 
razem nie z powodu kapryśnej 
ekonomii. – Problem jest inny: 
na Przylesiu kończą nam się te-
reny pod budowę. Został nam 
jeszcze jeden budynek, któ-
ry planowaliśmy realizować 
razem z gminą Jabłonna. Ale 
nie wiemy, jak to wyjdzie, bo 
nie ustaliliśmy jeszcze z urzę-
dem gminy żadnych konkre-
tów. Szukamy teraz nowych 
terenów pod budowę. Nie wie-
my, jak zachowa się rynek – 
czy będą one drożały, czy ta-
niały. Ja uważam, że zdrożeć 
nie powinny. Prędzej dostrze-
gam możliwość obniżenia cen 
rynkowych, ale tego nie jeste-
śmy w stanie przewidzieć – do-
daje prezes Rosiak. 

Choć nowe inwestycje SMLW 
są korzystne dla wszystkich 
mieszkańców, jej zarząd nad 
profity stawia teraz rozwagę. 
Bezpieczeństwo, także to fi-
nansowe, jest najważniejsze. 

Wonder

WYDARZENIA

Inwestycyjne
niewiado”M”e
Kilka tygodni temu informowaliśmy o tym, że finansowe konsekwencje walki 
z koronawirusem dotkną też legionowską spółdzielnię mieszkaniową. 
Zakup niezbędnych środków ochrony oraz dodatkowa praca ludzi pochłonęły 
już bowiem dziesiątki tysięcy złotych. Okazuje się jednak, że pandemia wpłynie 
także na działalność, która stawiała SMLW w gronie najbardziej dynamicznych 
mieszkaniówek w kraju.

Od początku wakacji, w godzi-
nach od 11.00 do 14.00, każ-
dego dnia pod czujnym okiem 

animatorów bawi się i rywali-
zuje kilkudziesięciu uczestni-
ków. – W tym roku położyli-
śmy na akcję „Lato w mieście” 
szczególny nacisk, mając na 
uwadze fakt, że ze względu na 
pandemię sporo dzieci i mło-

dzieży nie wyjedzie na obozy, 
kolonie, czy wczasy. Stąd taka 
szeroka i różnorodna oferta 
proponowanych przez nas za-
jęć sportowo-rekreacyjnych – 
mówi Michał Kobrzyński, kie-
rownik DPD Areny Legionowo. 

Sierpniowe „menu” Areny – 
wzbogacone o zawody i turnie-
je szachowe, siatkówki plażowej, 
unihokeja, piłki nożnej, czy teni-
sa stołowego – to sposób, aby 
wciągnąć do zabawy jeszcze wię-
cej osób. Przy czym chodzi nie 
tylko o dzieci oraz młodzież. – Jak 
zwykle pomyśleliśmy też o legio-
nowskich seniorach. Od sierpnia 
„odmrażamy” zajęcia, które pro-
wadziliśmy na początku roku. Na 
razie jeszcze nie na basenie, ale 
będą i siłownia, i gimnastyka, 
joga oraz nordic walking – wy-
licza Michał Kobrzyński. 

Szczegółową ofertę sierpniowych 
zajęć w DPD Arenie można znaleźć 
między innymi na jej profilu na FB 
oraz na stronie internetowej Urzę-
du Miasta Legionowo. 

Aldo

Autobusy 
po nowemu
Od poniedziałku (20 czerwca) obowiązują 
nowe, zmienione trasy legionowskiej komuni-
kacji miejskiej. Ich korekta jest podyktowana 
zmianą organizacji ruchu związaną z przebudo-
wą DK 61. Zmiany obejmują DKM linii D1 
oraz WTP linii 731 i 736.

DKM Legionowo
Linia D1 zostaje skierowana na trasę objazdową w obu kie-
runkach:
PĘTLA MICKIEWICZA – ... – Zegrzyńska – Zegrzyńska – 
Grudzie – ... – GŁÓWNA / STRUŻAŃSKA
Linia D1 nie pojedzie Al. Sybiraków i ul. Piaskową.
Zawieszeniu ulega funkcjonowanie przystanków:
    • SYBIRAKÓW 01, 03, 04 
    • OS. PIASKI 03, 04 
Uruchomione zostają przystanki:
    • OS. PIASKI 01, 02

WTP - Warszawski 
Transport Publiczny
Linia 731 zostaje skierowana na trasę objazdową w obu kie-
runkach:
ŻERAŃ FSO –… – marsz. J. Piłsudskiego – gen. J. Sowiń-
skiego – Z. Krasińskiego – Jana III Sobieskiego – Kra-
kowska – tunel – al. Róż – al. Legionów – Cynkowa – …                        
– OS. MŁODYCH / STAROSTWO POWIATOWE.
W celu utrzymania obsługi komunikacyjnej rejonu osiedla Pia-
ski linia 736 zostaje skierowana na trasę zmienioną w obu kie-
runkach:
ŻERAŃ FSO – … – Zegrzyńska – łącznik z ul. Szwajcarską 
– Szwajcarska – Piaskowa – al. Legionów – Cynkowa                      
– Suwalna – Olszankowa – OS. MŁODYCH
Zawieszeniu ulega funkcjonowanie przystanków:
    • ZEGRZYŃSKA-IMGW 02 
    • SYBIRAKÓW 01 i 02 
    • PIASKOWA 01 i 02 
Uruchomione zostają przystanki:
    • CENTRUM KOMUNIKACYJNE 01 zlokalizowanego na ist-
niejącym chodniku przy ulicy Szwajcarskiej na wysokości stacji 
kolejowej Legionowo, obowiązującego dla linii 736 jako stały. 
    • CENTRUM KOMUNIKACYJNE 02 zlokalizowanego w ist-
niejącej zatoce przy ulicy Szwajcarskiej na wysokości parkingu 
P+R, obowiązującego dla linii 736 jako stały. 
    • KOZŁÓWKA 01 zlokalizowanego w istniejącej zatoce przy 
ulicy Szwajcarskiej na wysokości osiedla, obowiązującego dla 
linii 736 jako stały. 
    • KOZŁÓWKA 02 zlokalizowanego w istniejącej zatoce przy 
ulicy Szwajcarskiej na wysokości osiedla, obowiązującego dla 
linii 736 jako stały. 
    • PKP LEGIONOWO PIASKI 03 zlokalizowanego w istnie-
jącej zatoce przy ulicy Szwajcarskiej na wysokości parkingu 
P+R, obowiązującego dla linii 736 jako stały. 
    • PKP LEGIONOWO PIASKI 04 zlokalizowanego w ist-
niejącej zatoce przy ulicy Szwajcarskiej przed skrzyżowaniem                       
z ulicą Piaskową, obowiązującego dla linii 736 jako stały. 

Kursowanie linii 731 i 736 odbywać się będzie według specjal-
nych rozkładów jazdy.

Wakacje na sportowo
Sierpniowy program 
„Wakacji na sportowo 
z Areną Legionowo” 
jeszcze bardziej zachę-
ca do wyjścia z domu 
i zaznania odrobiny 
ruchu. Na mieszkańców 
czeka tak bogata oferta 
bezpłatnych zajęć spor-
towo-rekreacyjnych, że 
bez względu na kon-
dycję i datę urodzenia 
każdy powinien znaleźć 
coś dla siebie. 
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Głównym efektem owych czy-
nów będzie likwidacja (jak się 
okazało) wyjątkowo trwałej 
edukacyjnej prowizorki i za-
stąpienie jej dwoma tysiącami 
metrów kwadratowych eduka-
cyjnej nowoczesności. – Dzie-
ci, i to te najmniejsze, uczyły 
się w tymczasowym bistypow-
skim baraku, który zbudowano 
prawie 40 lat temu na 5-10 lat, 
a funkcjonował o wiele dłużej. 
Dlatego był najwyższy czas na 

zmianę tego stanu rzeczy. Udało 
się zrobić projekt, rozpisać prze-
targ i wybrać firmę, która go 
wykona – cieszy się prezydent 
Roman Smogorzewski. Prezes 
spółki KZB Irena Bogucka po-
twierdza. – W dniu dzisiejszym 
podpisaliśmy umowę na rozbu-
dowę Szkoły Podstawowej nr 1 
przy ulicy Zakopiańskiej 4 w Le-
gionowie. W wyniku przetargu, 
który przeprowadziła spółka, do 
którego zgłosiło się siedmiu wy-

konawców, wybraliśmy kielec-
ką firmę Eko-Invest.  

Na realizację przedsięwzięcia 
ma ona równo 12 miesięcy. 
To oznacza, że 31 lipca 2021 
roku najstarsza miejska pod-
stawówka powinna być gotowa 
na przyjęcie uczniów. – Myśli-
my, że uda nam się zrealizo-
wać to zadanie w terminie i 
we wrześniu przyszłego roku 
dzieci spokojnie rozpoczną 

tam naukę. Prace zaczynamy 
oczywiście od przygotowania 
placu pod budowę, czyli od ro-
bót rozbiórkowych. Następnie 
będą wykopy i konstrukcja bu-
dynku. Nie wchodzimy bardzo 
w grunt, ponieważ budynek nie 
będzie podpiwniczony. Jego 
projekt przewiduje dwie kon-
dygnacje nadziemne. Myślę, 
że roboty fundamentowe bę-
dziemy rozpoczynać na przeło-
mie sierpnia i września – zapo-
wiada Marcin Kowalski, prezes 
zarządu firmy Eko-Invest. 
Zaraz po podpisaniu umo-
wy przedstawiciele spółki 
KZB oraz wykonawcy uda-
li się na teren przyszłej inwe-
stycji. Lada dzień zaroi się tam 

od budowlańców. Niezależnie 
od zasadniczych robót, wło-
darze lokalnej oświaty chcą, 

aby jeszcze przed pierwszym 
września w małej sali gimna-
stycznej wyodrębnić trzy sale 
lekcyjne. Dzięki temu w trak-
cie budowy powinno udać 
się zapobiec wydłużeniu cza-
su pracy szkoły. – W skład in-
westycji wchodzą roboty roz-
biórkowe, dobudowa nowego 
skrzydła szkoły oraz częścio-
we zagospodarowanie terenu 
zewnętrznego. Sam budynek 
będzie nowoczesny, aczkol-
wiek o architekturze i kon-
strukcji dosyć tradycyjnej. Ma 
widne, przestronne klasy, z 
szerokimi i bezpiecznymi czę-
ściami wspólnymi. Tak więc na 
pewno będzie to fajny obiekt – 
dodaje szef Eko-Investu. 

Powstanie on w oparciu o 
wydajne, energooszczęd-
ne technologie, przewidują-

ce na przykład wykorzystanie 
oświetlenia ledowego. W no-
wym skrzydle „jedynki” znaj-
dzie się 11 sal lekcyjnych, 4 
świetlice, 6 szatni oraz sala 
konferencyjna. Przewidziano 
też miejsce na pokój nauczy-
cielski, gabinety specjalistycz-
ne i zerówkę szkolną z oddziel-
nym wejściem. Przy budynku 
powstanie również plac za-
baw. Ponadto przebudowane 
będą istniejące w szkole od 
lat kuchnia i stołówka. War-
tość podpisanej w wykonaw-
cą umowy to ponad 13,2 mln 
zł. – W związku z tym, że in-
westorem jest spółka i ma ona 
możliwość odliczenia VAT-u, 
koszt całej inwestycji będzie 
pomniejszony o prawie 2,5 
mln zł – zaznacza prezes KZB. 

Na koniec warto przypomnieć, 
że czekająca „jedynkę” rozbu-
dowa będzie już drugą w jej hi-
storii. Poprzednia zakończyła się 
w 2012 r., a placówka zyskała 
dzięki niej skrzydło dla gimna-
zjalistów, halę sportową, boiska 
oraz bieżnię lekkoatletyczną.

Waldek Siwczyński

Zakończył się kolejny etap 
rekrutacji do szkół ponad-
podstawowych. Absolwen-
ci klas ósmych do 10 lipca 
deklarowali swoje preferen-
cje wyboru szkół i klas pro-
filowych. W tym roku II Li-
ceum Ogólnokształcące im. 
Jana III Sobieskiego przy-
gotowało miejsca w czte-
rech 30-osobowych klasach 
o profilach europejskim, 
medialnym, medycznym 
i matematyczno-informa-
tycznym. Największą po-
pularnością cieszył się profil 

europejski z rozszerzeniami 
z wiedzy o społeczeństwie, 
geografii i języka angielskie-
go. Jako swój pierwszy wy-
bór wskazało tę klasę aż 98 
uczniów. Łącznie do Kró-
lewskiej Dwójki wpłynęło 
735 wniosków o przyjęcie, 
z czego 238 wskazujących 
ją jako szkołę pierwszego 
wyboru.

Taka popularność to nie 
przypadek. „Dwójka” od lat 
stale poszerza swoją ofer-
tę, między innymi poprzez 
współpracę z uczelnia-
mi wyższymi. W tym roku 
podpisano porozumienie z 
Politechniką Warszawską, 
a wcześniej z Uniwersyte-

tem Warszawskim, Wy-
działem Lingwistyki Sto-
sowanej oraz Instytutem 
Komunikacji Specjalistycz-
nej i Interkulturowej, czy 
też z Wojskową Akade-
mią Techniczną. Ponadto 
uczniowie szkoły regular-
nie biorą udział w wykła-
dach tematycznych orga-
nizowanych na uczelniach 
wyższych i w instytucjach, 
takich jak Collegium Civi-
tas, Uniwersytet Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego, 
Centrum Badań Kosmicz-
nych PAN - Instytut Bio-
logii Doświadczalnej PAN, 
Wydział Geografii i Studiów 
Regionalnych UW, czy war-
szawska Akademia Ekono-
miczno-Humanistyczna. 
Ostatnia rekrutacja do-
wiodła, że młodzi ludzie tę 
„dwójkową” chęć nawiązy-
wania edukacyjnych kon-
taktów oceniają na piątkę 
z plusem. 

Wonder

WYDARZENIA

„Jedynka” będzie na szóstkę
We wtorek (21 lipca) dokonano ostatnich formalności związanych z rozpoczęciem 
modernizacji legionowskiej Szkoły Podstawowej nr 1. Nastąpiło to w siedzibie 
inwestora – spółki KZB Legionowo, w obecności prezydenta miasta oraz lokalnych 
samorządowców. Teraz od słów można wreszcie przejść do czynów.

„Dwójka” ma wzięcie
Podczas gdy wiele stołecznych szkół wciąż jeszcze może (i chce) przyjąć nowych uczniów, w legionowskiej 
Królewskiej Dwójce o jedno wolne miejsca zdarzało się rywalizować nawet dwunastu kandydatom. Zakoń-
czona niedawno rekrutacja potwierdziła, że prowadzone przez gminę liceum cieszy się ogromną popularno-
ścią wśród absolwentów podstawówek.
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Zmieniła się nękana przez 
koronawirusa rzeczywistość, 
zmienia się też wachlarz za-
łatwianych przez rzecznika 
spraw. – Czas epidemii spo-
wodował wzrost liczby zapy-
tań w sprawach umów cy-
wilnych związanych przede 
wszystkim z usługami tu-
rystycznymi, czyli zawiera-
niem umów na imprezę tu-

rystyczną czy wynajmem 
pokoju, apartamentu w hote-
lach, gdzie tego typu umowa 

niekoniecznie musi mieć cha-
rakter imprezy turystycznej i 
wtedy inne przepisy mają za-
stosowanie. Zwiększyła się 
też liczba porad związanych 
z umowami dotyczącymi po-
bytu dzieci w żłobkach czy w 
przedszkolach. Ale oczywi-
ście wynika to z obecnie pa-
nującej sytuacji – powiedzia-
ła Agnieszka Załuska.

Już niezależnie od niej zmie-
niają się też problemy, z jaki-
mi zwracają się do rzecznika 

pokrzywdzeni konsumenci. 
Problemy, a dokładniej rzecz 
ujmując, ich kaliber. – Sto-
pień skomplikowania spraw, 
które wpływają do moje-
go biura, jest zupełnie inny, 
niż było to pięć czy dziesięć 
lat temu. Sprawy są znacz-
nie bardziej skomplikowa-
ne i to powoduje, że konsu-
menci nie zawsze są sobie w 
stanie sami poradzić. Mimo 
tego, że oczywiście na ofi-
cjalnych stronach urzędów, 
które świadczą pomoc w za-
kresie prawa konsumenckie-
go, jest wiele informacji, po-
rad i wzorów postępowania. 
(…) Natomiast w prostszych 
sprawach śmiem twierdzić, 
że w tej chwili konsumenci 
już są w stanie poradzić so-
bie sami – dodała ich powia-
towa rzeczniczka. 

Tę ostatnią tezę zdają się 
potwierdzać oficjalne dane. 
W trakcie kwietniowej sesji 
zwrócił na nie uwagę mię-
dzy innymi przewodniczą-
cy rady powiatu. – Z analizy 
pani aktywności i działalno-
ści przez ostatnie lata wyni-
ka, że odrobinę spada liczba 
interwencji i porad, jakich 
pani udziela. Na chwilę obec-

ną jest ich ponad osiemset, 
a jeszcze kilka lat temu było 
prawie tysiąc. Z czego wyni-
ka ten trend? Czy faktycznie 
jest lepiej, czy być może ja-
kieś inne mechanizmy zo-
stały wdrożone? – dociekał 
Leszek Smuniewski. – Ta 
liczba na przestrzeni ostat-
nich lat kształtowała się róż-
nie i właściwie trudno tak do 
końca powiedzieć, od czego 
ona zależy. Przez lata, kiedy 
zajmuję się pomocą w tym 
zakresie mieszkańcom na-
szego powiatu, podejmuję 
też działania mające na celu 
ich edukację. Spotykam się 
z młodzieżą, seniorami, a 
moje porady mają pewien 
walor edukacyjny. I wyda-
je się, że dzięki temu (…) 
wzrasta świadomość praw 

klientów, które dotyczą spo-
rów cywilnych o charakterze 
konsumenckim – odrzekła 
rzeczniczka. 

Konsumencka edukacja 
przybrała w powiecie legio-
nowskim bardzo konkretny 
wymiar. A ponieważ klien-
ci okazali się pojętni, z cza-
sem przełożyła się na spadek 
liczby spraw załatwianych za 
pośrednictwem i z pomocą 
rzecznika. – Kilka lat temu 
wprowadziłam taki model po-
mocy konsumentom, który 
w jakimś stopniu zwiększa 
ich aktywność. W niezbyt 
skomplikowanych sprawach, 
gdzie konsument może pora-
dzić sobie sam, przygotowuję 
adresowane do przedsiębior-
ców pisma, ale ich nadawcą 

jest właśnie konsument. 
Mają one charakter oświad-
czeń, wezwań do zapłaty i 
są przygotowane w profe-
sjonalny sposób, z przywo-
łaniem podstawy prawnej. 
Z racji tego, że większość 

tych spraw do mnie nie wra-
ca, sądzę, że te pisma – pod-
pisane przez konsumenta i 
wysłane na adres przedsię-
biorcy – przynoszą pozytyw-
ny skutek. Przedsiębiorcy 
są bardziej skłonni pozy-
tywnie rozpatrzyć spra-
wę konsumenta, gdy wi-
dzą, że jego reklamacja 
ma charakter profesjonal-
nego pisma – podkreśliła 
Agnieszka Załuska. 

Dzięki aktywizacji konsu-
mentów w ubiegłym roku 
bez udziału rzecznika uda-
ło się załatwić ponad 150 
spraw. Jeśli chodzi o te, do 
których przyłożył rękę, co 
druga dotyczyła umów za-
wieranych na odległość – 
przez telefon bądź internet. 
Tymczasem jeszcze kilka lat 
temu tego rodzaju transak-
cje stanowiły margines. Bio-
rąc pod uwagę pandemię, a 
także powszechność dostę-
pu do sieci, trudno się jednak 
tej tendencji dziwić. I trudno 
też raczej mieć nadzieję, że 
urzędowi obrońcy praw kon-
sumenta kiedykolwiek staną 
się zbędni. 

Waldek Siwczyński

Lista sprzętu, o który dzięki pro-
jektowi realizowanemu w ra-
mach Europejskiego Funduszu 
Społecznego wzbogacą się miej-
skie placówki oświatowe, jest im-
ponująca. Będą to tablice multi-
medialne i dotykowe, stanowiska 

komputerowe, monitory interak-
tywne, laptopy, tablety, moduły i 
programy edukacyjne, drukarki, 
projektory oraz urządzenia wie-
lofunkcyjne. Aby wszystko było 
optymalnie wykorzystane, przy 
użyciu zakupionego w projekcie 

wyposażenia nauczyciele we-
zmą udział w szkoleniach i in-
struktażach z prowadzenia na-
uki w formie zdalnej. Uczniowie 
– także ci ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi i z niepełno-
sprawnościami – otrzymają lap-
topy lub tablety oraz dostęp do 
Internetu. Wsparciem zosta-
ną objęte dzieci nieposiadają-
ce warunków technicznych do 
uczestnictwa w zdalnych zaję-
ciach lekcyjnych. – Oświata w 
dobie epidemii musi mierzyć 
się z wieloma wyzwaniami. Na 
szczęście dzięki naszym sku-
tecznym działaniom sprzęt tra-

fił w ręce nauczycieli i uczniów 
tak, aby maksymalnie ułatwić 
im nauczanie on-line w minio-
nym roku szkolnym. Nadal nie 
wiemy, jak sytuacja z pandemią 
będzie wyglądała we wrześniu. 
Dlatego staramy się pozyskać 
możliwie najwięcej dodatkowe-
go wyposażenia z różnych źró-
deł, tak aby na początku nowe-
go roku szkolnego być gotowym 
na różne sytuacje – mówi Piotr 
Zadrożny, zastępca prezydenta 
Legionowa. 

Warto przypomnieć, że to już ko-
lejne zdobyte przez gminę środki 
zewnętrzne umożliwiające zdal-
ną edukację. Wcześniej udało się 
pozyskać ponad 86 tys. zł z Mi-
nisterstwa Cyfryzacji w ramach 
Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa. Dzięki temu zakupio-
no dla szkół 100 objętych rocz-
ną gwarancją poleasingowych 
laptopów. 

Wonder

Zdalne wsparcie
Na przełomie września i października do legionowskich szkół trafią sprzęt kompu-
terowy oraz oprogramowanie umożliwiające prowadzanie zajęć online. Będzie to 
możliwe dzięki środkom unijnym przekazanym gminie za pośrednictwem samorzą-
du województwa mazowieckiego.

W świecie konsumenta
Na pierwszej linii frontu walki z nieuczciwymi sprze-
dawcami Powiatowy Rzecznik Konsumentów stoi od 
kilkunastu lat. Bieżący rok, i trudno się temu dziwić, 
należy jednak do wyjątkowych. W kwietniu, przy 
okazji zdalnego sprawozdania ze swej działalności, 
Agnieszka Załuska poinformowała o tym fakcie 
powiatowych radnych.

Kosztowny make-up
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Legio-
nowie zatrzymali 31-letnią mieszkankę powiatu 
podejrzewaną o kradzież kosmetyków z jednej            
z legionowskich drogerii.

Do kradzieży doszło na 
początku lipca. Jak usta-
lili śledczy, kobieta wyko-
rzystując nieuwagę obsłu-
gi sklepu, wyniosła z niego 
kosmetyki do makijażu o 
wartości blisko 1400 zło-

tych. Za popełnione prze-
stępstwo 31-latce grozi do 
pięciu lat pozbawienia wol-
ności. O jej dalszym losie 
zadecyduje sąd. 

zig
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Konkurs Ministerstwa Obro-
ny Narodowej dotyczył realiza-
cji plastycznej koncepcji Bitwy 

Warszawskiej z 1920 roku. Naj-
wyżej oceniono propozycję firmy 
Rosko ART i to ona od kilkuna-

stu dni pracuje na osiedlu Piaski. 
Dla jej szefa, Rafała Roskowiń-
skiego, to już siódmy tworzony 
w Legionowie mural. Tym razem 
o robiącej wrażenie długości 133 
metrów. – Przede wszystkim 
jest inna percepcja oglądalności 
tego muralu. Tamten ogląda się 
właściwie z perspektywy torów, 
jest bardzo długi i nie sposób zo-
baczyć go w jednej jednostce fo-
tograficznej. Dlatego obserwu-
je się go trochę jak film, jadąc i 
oglądając wszystkie bitwy. Poza 
tym tam są one przedstawione 
w niesamowitym skrócie, a tu 
mamy opowieść o jednej bitwie 
– tłumaczy Rafał Roskowiński. – 
Starałem się w jakiś sposób do-
stosować estetykę do tamtego 

muralu, natomiast tutaj wystą-
pi większy detal, dlatego że oglą-
dalność jest krótsza. No i chcia-
łem, aby lekko się on różnił od 
pierwszego muralu na ogrodze-

niu Narodowego Centrum Bez-
pieczeństwa Cyberprzestrzeni. 
Od 2016 roku, kiedy powsta-
wał, nastąpił też u mnie jakiś 
tam progres artystyczny i ma-
jąc w głowie nowe doświadcze-
nia, starałem się to zrobić w nie-
co sposób .

Rozpoczęte w lipcu prace 
trwały około dwóch tygodni. 

Przez ten czas pięciu arty-
stów zużyło ponad pół tony 
specjalnej, robionej na za-
mówienie farby. W efekcie 
mieszkańcy będą mogli ob-
cować z kolejnym ważnym 
fragmentem polskiej historii. 
A nawet, inaczej niż w przy-
padku obrazów widocznych 
od strony torów, co nieco się o 
niej dowiedzieć. – Biorąc do-
świadczenia z tamtego mura-
lu, gdzie nie ma opisów bitew, 
a tylko określające je hasła, 
zrobimy tutaj krótkie, typo-
graficzne opisy przedstawio-
nych dowódców, jednostek i 
potyczek militarnych – doda-
je artysta. 

Jak zdradził wykonawca mu-
ralu, oficjalna, przewidzia-
na w umowie trwałość jego 
dzieła to dwa lata. Ważniejsza 
wydaje się jednak ta nieofi-
cjalna. Według Rafała Rosko-
wińskiego nowy legionowski 
mural powinien w dobrej for-
mie przetrwać co najmniej 
trzy dekady.  

Wonder

WYDARZENIA

Mural po warszawsku
Dowódcom MON-u najwyraźniej spodobał się historyczny mural, jaki od kilku lat zdobi część parkanu okala-
jącego Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Znalazło to wyraz w ogłoszonym przez Minister-
stwo Obrony Narodowej konkursie na ozdobienie innego fragmentu siedziby kryptologów. Już można oglądać 
jego plastyczny efekt.

Spółdzielnia pod napięciem
Jeśli mieszkańcy gminy Serock chwycą ekonomiczno-ekologiczną przynętę, 
ma tam szansę powstać pierwsza na tym terenie spółdzielnia energetyczna. 
O perspektywach jej założenia dyskutowano w połowie lipca podczas spo-
tkania w serockim Centrum Kultury i Czytelnictwa, transmitowanego też na 
facebookowym profilu tamtejszego urzędu miasta i gminy.

Poniedziałkowe spotkanie 
było okazją do nakreśle-
nia scenariuszy powsta-
nia oraz funkcjonowania 
spółdzielni, a także omó-
wienia korzyści, jakie 
może ona dać zarówno in-
dywidualnym członkom, 
jak i całej społeczności 
gminnej. Wśród nich na 

pierwsze miejsce wysuwa 
się niższy koszt inwesty-
cyjny względem indywi-
dualnych rozwiązań foto-
woltaicznych. Przy okazji 
uczestnicy pogadanki w 
CKiCz zapoznali się rów-
nież ze wzorem deklaracji 
zainteresowania uczest-
nictwem w spółdzielni. 

Wszystkich chętnych do 
wejścia w energetyczną ko-
operację seroccy urzędnicy 
zachęcają do wypełnienia 
deklaracji i jej dostarczenia 
do Urzędu Miasta i Gminy 
Serock (pocztą tradycyjną, 
papierowo w kancelarii lub 
pocztą elektroniczną). De-
klaracje pozwolą na kalku-

lację kosztów uczestnictwa 
w spółdzielni i dzięki temu 
na przedstawienie pełnych 
informacji, co do ewentual-
nych korzyści wynikających 
z uczestnictwa w tej inicja-
tywie. Na podjęcie decyzji 
mieszkańcy mają czas do 
31 sierpnia. 

Kolejnym krokiem będą do-
datkowe spotkania, podczas 
których – w miarę posiada-
nych możliwości – urzędni-
cy odpowiedzą na wszystkie 
pytania i wątpliwości. Warto 
mieć na uwadze, że złożenie 
deklaracji nie ma charakte-
ru zobowiązania, więc istnie-
je możliwość wycofania się z 
uczestnictwa w procesie two-
rzenia spółdzielni również na 
późniejszych etapach.

Wszystkie pytania dotyczące 
spółdzielni można kierować do 
Urzędu Miasta i Gminy w Se-
rocku, pod numery tel. 22 782 
88 27 lub 22 782 88 31 lub na 
adres poczty elektronicznej: 
konsultacje@serock.pl.

red.

Zalew w eterze
Przez trzy letnie weekendy dziennikarze z radio-
wej Czwórki będą podpowiadać, jak bezpiecznie 
spędzać czas i wraz z ratownikami znad Jeziora 
Zegrzyńskiego pokazywać, jak można spędzać 
wakacje dobrze się bawiąc nad wodą, zachowując 
jednocześnie wszelkie zasady bezpieczeństwa.
W sobotę i niedzielę (25 i 26 
lipca) Czwórkę można było 
spotkać na plażach Niepo-
rętu i Wieliszewa, gdzie Mło-
dzieżowa Grupa Ratownicza 
Legionowskiego Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego zaprezentowała 
pozorowaną akcję ratunko-
wą, pokaz pierwszej pomo-
cy na fantomie oraz pokaz 
sprzętu ratowniczego. Na 
słuchaczy czekało też mnó-
stwo dobrej muzyki z waka-
cyjnej czwórkowej playlisty.

Weekendowe akcje i wyda-
rzenia relacjonują dla słu-
chaczy dziennikarze Czwór-

ki – Adrianna Janiszewska i 
Mateusz Fusiarz. Ci, którzy 
nie dotrą nad zalew, będą 
mogli posłuchać ich relacji 
w Wiadomościach Czwórki 
o godz. 11.00 oraz 13.00, 
a także w sobotnich „Pasjo-
nautach” oraz niedzielnej 
audycji „Co Was Kręci” Ma-
teusza Fusiarza.

Kolejne spotkania z Czwór-
ką na plażach Zalewu Ze-
grzyńskiego odbędą się 15 
i 16 sierpnia (Serock i Wie-
liszew) oraz 29 i 30 sierpnia 
(Serock i Nieporęt).

red.
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OGŁOSZENIA

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

USŁUGI
 ■Cyklinowanie, układanie                
507 603 653
 ■Hydraulik Naprawy Awarie 
Remonty 692 827 915
 ■KOMPUTER naprawy 
dojazd 513820998
 ■Malowanie, tapetowanie, 
remonty - osobiście, 
solidnie 694 065 757
 ■Układanie paneli 
797 677 349
 ■Wszystko ze szkła, 
lustra, kabiny, grafika na 
szkle, naprawy domowe, 
hydraulika, meble na 
wymiar, solidnie, uczciwie 
513-256-043
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Zambski Kośc. - działka rekr., otulina lasów, 
teren niezalew., ok.1000mkw.

Tel. kom.601 569 662

INFORMACJA
 Prezydent Miasta Legionowo podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 ze zm.) na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Legionowo 
na okres 21 dni tj. od dnia 30 lipca 2020 roku do dnia 20 sierpnia 2020 roku, został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do oddania w 
użyczenie, na okres 28 miesięcy od dnia 1.09.2020r. do 31.12.2022r., na rzecz podmiotu PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o. o. z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, powierzchnia użytkowej 1,0 m2 w budynku Centrum Informacyjno-Admini-
stracyjnego w Biurach Obsługi Klienta przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 w Legionowie zlokalizowanym na działkach nr ewidencyjny 1 
i 2 w obrębie nr ewidencyjny 39 stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo z przeznaczeniem na prowadzenie dyżuru przez 
Biorącego w użyczenie zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 31 stycznia 2020r. Pomiędzy Gminą Miejską Legionowo a PGNiG 
Obrót Detaliczny Sp. z o. o. w celu poprawy jakości powietrza atmosferycznego w Mieście Legionowo poprzez eliminację palenisk opa-
lanych paliwem stałym.

 Bliższych informacji udziela Urząd Miasta Legionowo - Wydział Administracyjno-Gospodarczy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 
41, /pok. Nr 4.10, III piętro/ lub pod nr tel. 766-40-82.

Prezydent Miasta Legionowo
Roman Smogorzewski
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Niby to żadna nowina, lecz 
dla żądnego ciekawostek 
dziennikarzyny tzw. face-
bóg stanowi nie lada pod-
porę. Pewnego dnia do-
niósł on na przykład swym 
wyznawcom, jakież to zna-
komite persony kopnął 
przed laty zaszczyt pobie-
rania nauk z zegrzyńskim 
ośrodku szkolenia żołnie-
rzy łączności. Jak znamy 
poborową rzeczywistość, 
większość z niżej wymie-

nionych jakoś specjalnie o 
to wyróżnienie nie zabie-
gała. Ale skoro już za friko 
armia wysłała do nich „bi-
let”...  Jeśli nas wzrok nie 
zmylił, wśród przeszkolo-
nych łącznościowców zna-
lazły się takie tuzy, jak ak-
torzy Kazimierz Rudzki 
i Cezary Pazura, a także 
związani z mediami w nie-
co inny sposób Jacek Ża-
kowski, Tomasz Zubile-
wicz oraz Marek Sierocki. 

Faktycznie, coś 
musiało być na 
rzeczy, bo łącz-
ność z widzami 
ci wszyscy fa-
ceci mieli i mają 
naprawdę super! 

Jak powszechnie wiadomo, 
legionowianie należą do lu-
dzi (przykładem służą tu 
choćby kierowcy), którzy 
robią wszystko na maksa. 
Niezależnie od tego, czy 
chodzi o społeczny sprze-
ciw, troskę o zwierzęta lub 
jazdę samochodem – po 
prostu idą na całość. I tak 
samo najwyraźniej kocha-
ją. Przypomniało nam się 
ostatnio, jak to jakiś czas 
temu jeden z panów (?), 

umieścił na obdarzonym 
świetną lokalizacją miej-
skim billboardzie taki oto 
komunikat: „Danusia ko-
cham Cię... Daj mi szan-
sę...”. Trudno powiedzieć, 
co ów Romeo przeskrobał 
albo czego, zdaniem oblu-
bienicy, jego kandydaturze 
nie stawało, ale siłę uczu-
cia – nie tylko naszym zda-
niem – pokazał zaiste im-
ponującą. Wypada mieć 
nadzieję, że Danka nie za-
stanawiała się ani chwili 
dłużej i uległa połączonej 
sile miłości tudzież pla-
katowego przekazu. Na-
wet jeżeli później odliczyła 
partnerowi z kieszonkowe-
go wydane na ten wniosek 
o (z)miłowanie środki...

Bełkot ONI czym
W zasadzie komunikacja publicz-
na istnieje po to, by ludziska mo-
gli się przemieszczać. Są wożący, 
są wożeni i wszystko gra. Nie moż-
na wszak zapominać, że autobus, 
pociąg lub tramwaj to również fora 
wymiany (bez?)myśli tudzież 
wskaźnik panujących w narodzie 
nastrojów. Wiem, bo czasem pa-
sażeruję. Ależ te podróże kształcą! 
Niby za oknem zajeżdżone wido-
ki, niby droga ta sama, a jednak 
doznania odjazdowe. Te dla uszu. 
Wzorcową przejażdżkę tego typu 
miałem przyjemność, ba, roz-
kosz, odbyć kilka dni temu. Piąt-
kowy poranek, pustawy pojazd i 
kilkoro podróżnych, których opinie 
co wrażliwszych bliźnich mogłyby 
skłonić do autodestrukcji. Cóż, ja 
wrażliwy nie jestem, zamieniłem 
się tedy w słuch... 

Ponieważ napis „rozmowa z kie-
rowcą w czasie jazdy zabronio-
na” jest w autobusach tak po-
wszechny jak dieslowski motor, 
absolutnie nikt, włącznie z szo-
ferami, nie zwraca nań uwagi. 
Tak było i teraz. Dojrzały pra-
cownik „pekaesu” chętnie pod-
jął dyskusję zainicjowaną przez 
trochę tylko młodszego pasaże-
ra. Jak każe narodowy obyczaj, 
panowie zgodnym chórem za-
intonowali pieśń pod roboczym 
tytułem „Wszystko w tym kraju 
jest do dupy”. Rychło w ich refre-
nach pojawili się też winni. Oka-
zali się nimi ci, co zwykle: tajem-
niczy, nieznani z nazwisk oraz 
funkcji ONI. Najpierw dosta-
ło IM się za stan dróg, później 
za wolne pociągi i szybkie pod-
wyżki. Po chwili do dyskusji włą-

czył się wiekowy dżentelmen, 
którego słownictwo sugerowało 
ciut dłuższą niż u poprzedników 
edukację. On z kolei ONYCH po-
sądził o złodziejstwo i korupcję, a 
ojczyznę swą, Polskę, odsądził od 
czci i wiary. Zaczął więc brawuro-
wo. Aż szkoda, że zabrał dziadzia 
przystanek. Na szczęście godnie 
zastąpiła go pamiętająca Niem-
ca dama. Zmysłowo sapiąc, bez 
hamulców przejechała się wia-
domo po kim za choroby służby 
zdrowia. A swą emocjonalną ty-
radę przyprawiła tak, że nawet 
szewc wysiada. Wcześniej wy-
siadłem jednak ja. Podbudowa-
ny, bo wreszcie dowiedziałem się, 
kto ponosi winę za mój dzienni-
karski brak talentu.

Dopalacze ciągle są ogrom-
nym problemem. Za pośred-
nictwem mediów cały czas 
docierają do nas informacje 
o kolejnych przypadkach za-
trucia tego typu substancja-
mi chemicznymi. Problem nie 
jest jednak tak ogromy jak 
jeszcze dziesięć lat temu, kie-
dy to dopalacze można było 
kupić... w sklepie. W walce z 
nimi policja była często bez-
radna, dlatego też musiały ją 
wspierać inne instytucje. 

Wojnę dopalaczom wypowie-
działy między sanepid, a tak-
że… skarbówka. Pierwsze-
go września 2010 roku Urząd 
Skarbowy przeprowadził na 
terenie całego kraju kontro-
lę punktów, gdzie prowadzo-
no ich sprzedaż. Pracownicy 
fiskusa w asyście policji skon-
trolowali także sześć sklepów 
z dopalaczami, które wówczas 
działały na terenie powiatu le-
gionowskiego. – Od 2008 roku 
obserwujemy lawinowe zjawi-

sko rejestrowania tych punk-
tów. Do niedawna takich skle-
pów było tylko 40 w całym 
kraju. W tej chwili jest ich 
kilkaset. Nas, jako admini-
strację skarbową, intere-
suje więc, czy rzeczywiście 
rzetelnie i prawidłowo reali-
zowane się obowiązki po-
datkowe w tych obszarach 
– tłumaczyła Ewa Lisowska, 
ówczesna naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Legionowie. 
 
Ze względu na tajemnicę skar-
bową naczelnik legionowskie-
go fiskusa nie mogła nieste-
ty mówić dziennikarzom o 
efektach kontroli. Przyzna-
ła jednak, że wątpliwości co 
do funkcjonowania legionow-
skich sklepów z dopalaczami 
było sporo. – Nie wszystko jest 
tak, jak być powinno. Niestety 
nie wszyscy przywykliśmy do 
tego, że rozpoczynając dzia-
łalność gospodarczą, należy 
prawidłowo realizować obo-
wiązki podatkowe. My wcze-

śniej czy później jesteśmy 
bowiem w stanie to skontro-
lować – dodała Ewa Lisowska. 
 
Konkretne zastrzeżenia mieli 
także policjanci, którzy asysto-
wali pracownikom skarbówki. 
– W wyniku tej kontroli zabez-
pieczyliśmy spore ilości sprze-
dawanych tam produktów. Po-
dejrzewamy, że zawierają one 
substancje zabronione pra-
wem – relacjonował podkom. 
Robert Szumiata, ówczesny 
oficer prasowy KPP w Legiono-
wie. Aby to potwierdzić, skład 
chemiczny zabezpieczo-
nych dopalaczy przebadano 
w policyjnym laboratorium. 
– Jeśli nasze podejrzenia 
się potwierdzą, osoby, któ-
re sprzedawały te produk-
ty, poniosą odpowiedzialność 
zgodnie z Kodeksem karnym 
– mówił podkom. Szumiata. 
 
Widać jednak, że ani wtedy, ani 
też i teraz problemu dopalaczy 
nie udało się rozwiązać.

Skarbówką w dopalacze

Owocowy zakręt głowy
Koktaile owocowe to bardzo popularny rodzaj napoju, 
który podbija nasze serca zwłaszcza latem. Gdy dokuczają 
nam upały, warto sięgnąć po ulubiony owoc, mleko, sok 
lub wodę, dodać do niego lód i zmiksować. Napój znany 
pod nazwą smoothie jest nie tylko smaczny i zdrowy, ale 
też prosty do przygotowania, szybki i doskonale zaspo-
kaja apetyt. Możemy dodać do niego nasiona słonecznika 
lub warzywa. By odnaleźć swój ulubiony smak, zachęca-
my do eksperymentowania.

Przygotowane składniki myjemy i kroimy na plasterki. 
Do miksera wrzucamy je razem z przyprawami i zimną 
wodą lub mlekiem. Doprawiamy do smaku i blenduje-
my. Na koniec wrzucamy pokruszony lód i ponownie 
blendujemy, by napój zyskał na lekkości. Podajemy w 
szklankach i ozdabiamy kawałkiem owocu lub listkiem 
mięty. Smacznego!

Bananowy

• jogurt lub mleko
• banan
• szczypta cynamonu
• lód

Truskawkowy

• jabłko
• sok jabłkowy
• truskawki
• lód
• listki mięty 
do dekoracji

Melonowy

• melon miodowy
• sok z ananasa
• lód
• woda mineralna
• łyżka miodu
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Jak obiecali, tak zrobili: z zade-
klarowaną gotowością do wy-
płaty przekazanych środków 

przeszli w klubie od słów do 
czynów. Bardzo dziękując za 
wsparcie, poprosili o informacje, 

kto życzy sobie zwrotu pienię-
dzy, a kto wolałby pozostawić je 
na koncie KPR-u, ze świadomo-

ścią, że zostaną przeznaczone 
na rozwój klubu. „Dodatkowo, 
po podliczeniu ilości osób, które 
zostaną, a którym przysługują 
klubowe gadżety, zajmiemy się 
realizacją zamówienia koszulek, 
szalików i kubków klubowych. 
Wierzymy, że nasza praca nie 
poszła na marne, a akcja tylko i 
wyłącznie umocni funkcjonowa-
nie Klubu Piłki Ręcznej Legiono-
wo” – można przeczytać na fa-
cebookowym profilu KPR-u.

Aldo

Zwrot albo fanty
Gdy przed legionowskim KPR-em zamknęły się drzwi do PGNiG Superligi, zakoń-
czyła się zarazem prowadzona przez klub zbiórka niezbędnych do rywalizowania 
na tym szczeblu środków.  Zgodnie z zapowiedzią jej organizatorów, na skutek 
braku możliwości awansu sportowego wpłacone wcześniej pieniądze można 
teraz odzyskać. Ale można też po prostu pójść sportowcom na rękę...

Gdy tylko nastają wakacje, 
członkowie ZHP kończą ro-
bić zbiórki, a zaczynają wy-
jeżdżać na biwaki i obozy. Lub 
jak kto woli, po prostu idą w 
las. Ci działający na terenie Le-
gionowa oraz w jego okolicach 
nie stanowią pod tym wzglę-
dem wyjątku. – Przygotowa-
nia do obozu zaczęliśmy już 
we wrześniu ubiegłego roku. 
Podjęliśmy decyzję, że je-
dziemy na prywatną działkę 
w okolicach Jury Krakowsko-
-Częstochowskiej. Planowa-
liśmy tam się wspinać, wę-
drować, zwiedzać zamki i tak 
dalej. No ale obecna sytuacja 
z koronawirusem sprawiła, że 
musieliśmy z tego zrezygno-
wać – przyznaje przewodnik 
Tomasz Kitaj. 

Powodem były zarówno kwe-
stie finansowe, jak i późne 
stworzenie przepisów doty-
czących organizowania obo-
zów w reżimie sanitarnym. 
Druhny i druhowie z 21. Wie-
lopoziomowej Drużyny Har-
cerskiej „Puszcza” nie dali 
jednak za wygraną i dopię-
li swego. – Koniec końców 
wylądowaliśmy w Michało-
wie-Reginowie, na działce 
należącej do instruktorów 
z naszego hufca: Małgosi 
Próchnickiej i Roberta Próch-
nickiego. Mamy tu wszystko, 
czego potrzebujemy. Jeste-
śmy tez ogrodzeni, więc nikt 
obcy, kogo nie chcielibyśmy 
tutaj gościć, nas nie odwie-
dzi. Mamy wodę, nie korzy-
stamy z prądu, ale jeżeli by 

śmy się postarali, to możemy 
mieć nawet lód, bo posiada-

my lodówki na gaz. Są tak-
że ślizgawki, a harcerze sami 
zbudowali basen. Nie oferuje-
my może takich atrakcji, jak 
na komercyjnych koloniach, 
ale u nas chodzi o klimat. Te 
dzieci przez cały rok działają 
w zastępach, znają się nie od 
dzisiaj i teraz po prostu prze-
bywają w swoim środowisku. 
Myślę, że to dla nich ważne, 
żeby po długim czasie, kie-
dy siedziały w domach, móc 
nareszcie wyjść i przebywać 
między sobą – dodaje ko-
mendant Kitaj. 

Do obozu w Michałowie-Regi-
nowie skauci nie wpadli na go-
towe. Zanim na początku lip-
ca wciągnięto tam sztandar i 
zapłonęło pierwsze ognisko, 
musieli się solidnie natrudzić. 
W efekcie, oprócz niezbędnej 
infrastruktury, powstała na-
wet ścianka wspinaczkowa. – 
Przyjeżdżaliśmy tak naprawdę 
do lasu, nic tutaj nie było. Naj-

pierw rozstawiliśmy namioty, 
później wycięliśmy rosnące tu 
suche, zagrażające bezpie-
czeństwu drzewa i zbudowa-
liśmy z nich łóżka, wszystkie 
urządzenia obozowe, tablice 
ogłoszeń, place apelowe, su-
szarnię, stojaki na wodę do 

mycia rąk. Zaletą harcerstwa 
jest to, że starsi druhowie, któ-
rzy już bywali na obozach, po-
magają tym młodszym i dzięki 
temu wszyscy się uczą. Star-
si uczą się cierpliwości i od-
powiedniego podejścia do 
drugiego człowieka, a młod-
si stają się bardziej zaradni i 
sprawniejsi manualnie.

Letni obóz to wymarzone śro-
dowisko do zdobywania har-
cerskich sprawności. I tych po-
twierdzonych odznaką, i tych 
wyłącznie dla siebie. Dlate-
go wszyscy razem chętnie się 
wspinają, śpiewają, strzela-
ją z wiatrówki, ale też pozna-
ją tajniki gotowania, pierwszej 
pomocy i orientacji w terenie. 
Wielu uczestników uczy się, co 
to jest porządek i dyscyplina. 

Ponadto, dzięki pomocy Fun-
dacji Orlen, harcerze z druży-
ny „Puszcza” odnowili pomnik 
upamiętniający pomordowa-
nych w czasie wojny miesz-
kańców Nowopola. Trudno o 
lepsze przykłady na realizację 
misji ZHP, jaką jest wspiera-
nie wychowania młodych ludzi 
i stwarzanie im warunków do 
wszechstronnego rozwoju. – 
Nie chodzi nam o to, żeby har-
cerze byli mistrzami survivalu, 
ale żeby za 10-20 lat, kiedy już 
przestaną chodzić na zbiórki, 
mieli gdzieś tam z tyłu gło-
wy taką myśl, że mogą so-

bie poradzić w każdej, na-
wet najtrudniejszej sytuacji 
– mówi Tomasz Kitaj. 

Póki co, wiedzą już na przy-
kład, że mogą wytrzymać bez 
telefonów oraz innych współ-
czesnych gadżetów. Co zresz-
tą rodzice zuchów i harcerzy 
bardzo cenią, kontakt z po-
ciechami mając tylko za po-
średnictwem kadry, pod-
czas poobiedniej ciszy. Przez 
całe wakacje przewinie ich się 
przez michałowski obóz co 
najmniej sto pięćdziesiąt. Z 
czego olbrzymia większość to 
namiotowi „recydywiści”. Bo 
kto choć raz zaznał uroków 
skautingu, tego po prostu za-
wsze będzie ciągnęło do lasu... 

Waldek Siwczyński

Skauting za miedzą
Na prawdziwy harcerski obóz można pojechać daleko od domu, lecz da się go też 
zaliczyć całkiem blisko. Tak jak dobrze ponad setka legionowskich skautów 
z ZHP, którzy pełnowartościowe uroki życia pod namiotem poznają tuż 
za granicami swego miasta.
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Wspomnienia z(amiast) wakacji
Nietrudno odnieść wrażenie, że jako wakacyjny kierunek wyjazdowy Malta nie jest wśród naszych 
rodaków na topie. Tymczasem wielu byłoby zapewne zdziwionych, jak wiele ta wyspa turystom 
ma do zaoferowania - i miłośnikom historii, i natury, i dobrej kuchni.
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Czy wiesz, że jedna 
cząsteczka DNA, gdyby 
ją rozwinąć, może mieć 
nawet długość dwóch 
metrów?

Rusz się z kanapy! 
Według naukowców 
jogging pomaga 
wydłużyć nasze życie 
nawet 5 lat. Warto się 
nad tym zastanowić.

Nie goń za pieniędzmi 
– według naukowców 
osoby, które zbyt dużo 
myślą o pieniądzach, 
są bardziej narażone 

na stres i częściej 
zapadają na choroby. 

Mają też mniej czasu na 
spotkania towarzyskie, 
są mniej życzliwi oraz nie 
potrafią się „wyluzować”.

Okazuje się, że spanie 
bez piżamy ma swoje 
zalety. Spanie nago 
zwiększa metabolizm, 
zmniejsza powstawanie 
zmarszczek i cellulitu. 
Dzięki temu wyglądamy 
młodziej!

Czy wiesz, że najczęściej 
odwiedzanym przez 
turystów krajem jest 
Francja?

Czy wiesz dlaczego mąż 
Cię nie słucha? Okazuje 
się, że po dłuższym 
czasie dla mężczyzny 
głos swojej żony staje 
się tak znajomy, że jego 
mózg rozpoznaje go 
jak dźwięki otoczenia. 
Tak jak po pewnym 
czasie ignorujemy 
na przykład cykanie 
zegara, czy odgłosy ulicy 
dobiegające zza okna, 
tak mężczyźni ignorują 
głos swojej wybranki…

Mizofonia to rodzaj 
nadwrażliwości na 
niektóre dźwięki. Chorzy, 
którzy na nią cierpią nie 
mogą na przykład znieść 

odgłosów przełykania, 
siorbania, chrząkania 
czy chrapania.

W k r ó t c e  m o ż e s z 
z ł a p a ć  e g z y s t e n c -
j a l n e g o  d o ł a .  M u -

s i s z  g o  p r z e t r w a ć  j a k 
wiosenną alerg ię.  

Szczęście ci sprzy-
ja, ale jak zwykle w 
takich przypadkach, 

postaraj się jednak odrob-
inę mu pomóc...

Masz dosyć bycia 
singlem, weź jednak 
pod uwagę, że obok 

tego, co zyskasz, coś 
również stracisz.

Dobry czas, by tro-
chę wokó ł  s ieb ie 
posprzątać. I wresz-

cie pozbyć się zbędnych 
rzeczy oraz... ludzi.

Męczy cię wypalenie 
zawodowe.  Nim jed -
nak  r zuc i sz  robo tę , 

pomyśl ,  czy to  dobry okres 
na je j  szukan ie?

Pomyś l  o  j a k i e j ś 
zmianie, która po-
mogłaby spoj rzeć 

ci na życie przez różowe 
okulary.

Znów będziesz mu-
siał zmierzyć się z 
kłopotami w pracy. 

Postaraj się nie działać 
zbyt radykalnie. 

M a s z  s z a n s ę 
poznać kogoś,  k to 
wprowadzi nową ja-

kość do twego życia. Bądź 
uważny i go nie przegap.

W e e k e n d o w y  g r i l l 
wprawił  cię w świet -
ny nastrój, który jed-

nak  pogorszy  r zu t  oka  na 
wagę. Nie ma lekko.

Czeka c ię poważna 
r o z m o w a  z  k i m ś 
bliskim. Spróbuj mniej 

mówić, a więcej słuchać. Ze 
zrozumieniem.

Nosi cię, żeby gdzieś 
wyjechać i w samot-
ności odpocząć. Do-

skonały pomysł.

Rzut oka do szafy uz-
mysłowił ci, że czas 
na zakupy? Zaszalej! 

S p o d o b a  c i  s i ę  n o w y 
wizerunek.

Czy wiesz, że makijaż powinno się zmywać nie przed 
pójściem do łóżka, ale zaraz po przyjściu do domu                   
z pracy? Skóra potrzebuje odpoczywać i musi mieć 
czas by się zregenerować. Długi kontakt z kosmetyka-
mi nie zawsze jest dla niej dobry. 

SZANOWNI 
PAŃSTWO, 

PROSZĘ  O  DELIKATNE 
OBCHODZENIE  SIĘ                       
Z URZĄDZENIAMI
Ryszard Brański,  przewodniczący 
Rady Miasta Legionowo podczas 
jednej z sesji, w trosce o stan elek-
tronicznego systemu do głosowania 
i zarządzania obradami.  

■ ■ ■

A do kotletów była sałata, którą mamusia 
przyprawiła potem. 

 ■ ■ ■
Joanna chodziła w czarnej sukni po ojcu.

■ ■ ■
Nasze plemiona przed przyjęciem chrztu 
zachowywały się jak normalni ludzie.

■ ■ ■
Zwolennikiem papiestwa był papier.

■ ■ ■
Piłsudski spuścił się na wschód.

■ ■ ■
Drzymała woził się wozem naokoło,
a Niemcy mogli mu naskoczyć. 

■ ■ ■
Dojadł jedynie resztki testamentu po ciotce.

 ■ ■ ■
Skłodowska była kobietą niespotykalnie 
wytrwałą, o czym świadczy zatruwanie się 
radem przez pięć lat.

ROZRYWKA

Ania 5 lat

Taki oto niektórzy mają klucz do bezpieczeństwa...       
fot. red.  
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Kolejki bez punktów
Piłkarze Legionovii KZB Legionowo ponieśli kolejne dwie porażki. Tym razem, w meczu 32. kolejki 
rozgrywanym w zeszłą środę na boisku przy Parkowej, podopieczni trenera Bogdana Jóźwiaka 
musieli uznać wyższość Błękitnych Stargard, a w niedzielę – w 33. kolejce – przegrali na wyjeździe           
z Olimpią Elbląg. Pierwszy z meczów zakończył się wynikiem 0:1, drugi 1:2.

Początek spotkania z Błękit-
nymi Stargard był dość wy-
równany. Jednak z czasem 
zaczęła się zaznaczać deli-
katna przewaga Błękitnych. 
W 29 minucie zawodnicy z 
Pomorza Zachodniego byli 

nawet bardzo bliscy objęcia 
prowadzenia, jednak piłka 
odbiła się od słupka bramki 
Legionovii. W pierwszych 45 
minutach goście mieli jesz-
cze kilka groźnych sytuacji 
bramkowych, ale na szczę-

ście dla Legionovii nie potra-
fili ich zamienić na gola. Po 
zmianie stron to Legionovia 
miała idealną okazję do ob-
jęcia prowadzenia. Szczęście 
tym razem dopisało gościom 
i to ich, po strzale Patryka Ko-
ziary, uratował słupek. W 61 
minucie padła jedyna w tym 
meczu bramka. Jej strzelcem 
został Hubert Krawczun. Le-
gionovia próbowała jeszcze 
odrabiać straty, ale niestety 
bezskuteczne.  
 
Cztery dni później podopiecz-
ni trenera Bogdana Jóźwiaka 
pojechali do Elbląga na spo-
tkania z tamtejszą Olimpią. 
Już na samym początku spo-
tkania gospodarze wypro-
wadzili błyskawiczny cios, 

po którym Legionovia znala-
zła się na deskach. W pierw-
szej minucie meczu gola dla 
Olimpii zdobył Dawid Jabłoń-
ski. Legionowianie znów więc 
musieli gonić wynik. W 57 mi-
nucie Patryk Koziara dopro-
wadził do wyrównania. Legio-
novia nie zdołała jednak ani 
podwyższyć wyniku, ani też 
utrzymać remisu. W 70 mi-
nucie bramkę na 2:1 strzelił 
Michał Kiełtyka, ustalając tym 
samym wynik meczu. 
 
W ostatniej kolejce tego sezo-
nu Legionovia zmierzy się na 
własnym boisku z Górnikiem 
Łączna. Spotkanie zostanie 
rozegrane w sobotę 25 lipca 
o godzinie 17.00. 

Elph 

II LIGA 2019/2020

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Górnik Łęczna 34 63 18 9 7 47-37 

2. Widzew Łódź 34 59 17 8 9 65-37

3. GKS Katowice 34 59 17 8 9 57-40 

4. Bytovia Bytów 34 52 14 10 10 50-48

5.  Resovia 34 52 13 13 8 50-32

6. Stal Rzeszów 34 51 15 6 13 55-44

7. Garbarnia Kraków 34 50 14 8 12 46-40

8. Olimpia Elbląg 34 50 13 11 10 46-38

9. Znicz Pruszków 34 49 15 4 15 49-52

10. Pogoń Siedlce 34 49 15 4 15 54-53

11. Górnik Polkowice 34 48 13 9 12 60-47 

12. Błękitni Stargard 34 47 14 5 15 54-53 

13. Lech II Poznań 34 47 12 11 11 49-47

14. Skra Częstochowa 34 47 13 8 13 37-44

15. Stal Stalowa Wola 34 46 13 7 14 45-49

16. Elana Toruń 34 41 11 8 15 50-54

17. Legionovia Legionowo 34 24 6 6 22 33-64

18. Gryf Wejherowo 34 14 3 5 26 23-91 

0:1 (0:0)
Legionovia Legionowo – Błękitni Stargard

Bramki:  H. Krawczun (61′) 

Legionovia: Damian Podleśny – Kacper Kaczorowski (86′ Maciej 
Sobota), Rafał Zembrowski, Sebastian Weremko, Piotr Maślanka 
– Jacek Lewandowski (63′ Mateusz Turkowski), Oskar Koprowski, 
Marcin Kluska, Patryk Koziara, Mateusz Małek – Karol Podliński.

Błękitni: Mariusz Rzepecki – Jakub Szrek, Jakub Ostrowski, Hubert 
Sadowski, Bartosz Sitkowski – Krystian Sanocki (77′ Mateusz 
Bochnak),  Paweł Łysiak, Hubert Krawczun, Michał Cywiński, Wojciech 
Fadecki – Patryk Paczuk.

2:1 (1:0)
Olimpia Elbląg – Legionovia Legionowo

Bramki:  Dawid Jabłoński 1’, Michał Kiełtyka 70’ – Patryk Koziara 
57’ 

Olimpia: Paweł Rutkowski, Michał Kiełtyka, Kamil Wenger, 
Dawid Wierzba,  Tomasz Sedlewski (46’ Daniel Morys), Dawid 
Jabłoński (83’ Jakub Branecki), Klaudiusz Krasa, Michał Bednarski, 
Sebastian Milanowski (66’ Oskar Ryk), Eryk Filipczyk, Oskar 
Kordykiewicz (73’ Mariusz Bucio).

Legionovia: Damian Podleśny, Kacper Kaczorowski, Rafał 
Zembrowski, Daniel Choroś, Sebastian Weremko, Jacek Lewandowski 
(59’ Piotr Maślanka), Oskar Koprowski, Marcin Kluska, Patryk Koziara, 
Mateusz Turkowski (59’ Mateusz Małek), Karol Podliński.

Porażka na pożegnanie
W ostatnim swoim meczu – nie tylko sezonu, ale także na szczeblu centralnym – piłkarze Legionovii KZB Legio-
nowo przegrali na własnym boisku 0:2 z Górnikiem Łęczna. Pokonując gospodarzy, „górnicy” zapewnili sobie 
na koniec sezonu pierwsze miejsce w tabeli i bezpośredni awans na zaplecze ekstraklasy. 
Legionovia rozgrywki w drugiej lidze zakończyła z kolei na miejscu przedostatnim.
Aby awansować do pierwszej 
ligi, zespół z Lubelszczyzny nie 
mógł przegrać z już i tak zde-
gradowaną Legionovią. Pew-
nie też dlatego w pierwszej 
połowie spotkania goście nie 
forsowali zbytnio tempa i na-
stawiali się przede wszystkim 
na grę obronną. To kunktator-
stwo mogło ich jednak drogo 
kosztować, bo legionowia-
nie byli w pierwszych 45 mi-
nutach zespołem lepszym, 
potrafiącym groźnie zaata-
kować. Świetne sytuacje do 
zdobycia gola miał Marci-
na Kluska, jego dwa mocne 
strzały z dystansu zostały jed-
nak wybronione przez bram-
karza gości. 
 
Po zmianie stron Górniko-
wi bardzo szybko udało się 

wyjść na prowadzenie. W 50 
minucie Michał Goliński ude-
rzył w poprzeczkę bramki Le-
gionovii. Do odbitej piłki jako 
pierwszy dobiegł Aron Stasiak 
i pewnym strzałem wpakował 
ją do siatki. Legionovia znów 
więc musiała odrabiać straty. 
I trzeba przyznać, że była bli-
ska wyrównania. Dwie dogod-
ne sytuacje miał między in-
nymi Karol Podliński. Jednak i 
tym razem bramkarz gości był 
na posterunku. Wynik spotka-
nia „górnicy” ustalili w 66 mi-
nucie. Po faulu Damiana Pod-
leśnego na Michale Golińskim 
sędzia podyktował rzut karny, 
który na bramkę na 0:2 za-
mienił Paweł Wojciechowski.   
 
Mecz z Górnikiem Łęczna 
był dla Legionovii ostat-

nim z Bogdanem Jóźwia-
kiem na ławce trener-
skiej. Jego miejsce jako 
pierwszy trener zajął już 
dotychczasowy asystent 
szkoleniowca Michał Pi-
ros. To właśnie on będzie 
prowadził drużynę z Par-
kowej w najbliższym se-

zonie. Trzecia liga na bo-
iska wraca już w weekend 
8-9 sierpnia. Pierwszym 
rywalem Legionovii bę-
dzie Pogoń Grodzisk Ma-
zowiecki. Będzie to mecz 
wyjazdowy. 

Elph

0:2 (0:0)
Legionovia Legionowo – Górnik Łęczna 

Bramki:  Stasiak (50.), Wojciechowski (66. k). 

Legionovia: Podleśny (84’ Krzywański) – Kaczorowski, 
Zambrowski, Choroś, Weremko – Małek (74’ Turkowski), 
Koprowski (86’ Sobota), Koziara, Kluska Ż, Trubeha (74’ J. 
Lewandowski) – Podliński.

Górnik: DKostrzewski – Sasin, Baranowski, Midzierski, Leandro 
– Goliński (90’ Turek), Cierpka Ż (90’ Tymosiak), Stromecki, 
Wojciechowski, Stasiak (85’ D. Lewandowski) – Śpiączka Ż (86’ 
Korczakowski).
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Trenerski duet
Jak już informowaliśmy, KPR Legionowo nie przedłużył umowy z trenerem Krzysz-
tofem Lipką. Bez pierwszego szkoleniowca drużyna pozostawała jednak bardzo 
krótko. Dzisiaj wiadomo już, komu działacze zdecydowali się powierzyć jej stery. 
Jedno z nazwisk może zaskakiwać...

Według doniesień, jakie wła-
śnie napłynęły z siedziby le-
gionowskich szczypiornistów, 
zespół KPR-u poprowadzi w 
sezonie 2020/2021 duet tre-
nerów: dobrze już w tej roli 
znany i sprawdzony Marcin 
Smolarczyk oraz – tu spora 
niespodzianka – rozgrywają-

cy ekipy z DPD Areny Michał 
Prątnicki. Nie trzeba chyba 
dodawać, że obaj panowie 
od lat są związani z Klubem 
Piłki Ręcznej Legionowo, to-
warzysząc mu i w dobrych, 
i w złych chwilach. Oby tych 
pierwszych było teraz jak naj-
więcej. Wszyscy w klubie wie-

rzą, że współpraca nowego 
duetu trenerskiego przełoży 
się na lepsze funkcjonowanie 
zespołu, jego rozwój oraz cał-
kiem nową sportową jakość. 
Jeśli każdy przyłoży do tego 
rękę, będzie dobrze! 

Aldo

PGE wróciła
do gry
Jak nakazuje dobry obyczaj, 
pierwszy swoją mowę zaser-
wował gospodarz konferencji. 
– W imieniu własnym, zarzą-

du oraz całej grupy młodzie-
ży, która licznie uczestniczy 
w naszych zajęciach, bardzo 
gorąco dziękujemy za powrót 

do współpracy. Bo chciałbym 
przypomnieć, że w latach 
2017-2018 mieliśmy logo 
PGE na koszulkach młodzie-

żowych. Właśnie wtedy, 
kiedy zdobywaliśmy naj-
większe laury, to znaczy 
gdy po raz czwarty i pią-
ty wywalczyliśmy mistrzo-
stwo Polski juniorek, i w 
słynnym 2018 roku, kiedy 
zdobyliśmy trzy mistrzo-
stwa kraju: w kategorii 
młodziczek, kadetek i ju-
niorek. Jest nam niezmier-
nie miło, że ta współpra-
ca będzie kontynuowana 
– powiedział Konrad Ciej-
ka, prezes LTS Legionovii 
Legionowo.

Symboliczne złożenie 
podpisów pod umową 
nastąpiło w DPD Arenie 
Legionowo. Dodatkową 
atrakcję stanowił otwar-
ty, pokazowy trening siat-
karek LTS-u. Jednak to nie 
one ani sam fakt sponso-
ringu ściągnęły do miasta 
kamery ogólnopolskich 
stacji telewizyjnych. To 
raczej zasługa polityków, 
którzy skłonili energetycz-
nego giganta do ponow-

nego zainteresowania się le-
gionowskim sportem. Choć 
w przypadku Ministra Obrony 
Narodowej właściwsze było-
by raczej sformułowanie „wy-
dali rozkaz”... – Polska Grupa 
Energetyczna to spółka, któ-
rej właścicielem jest skarb 
państwa. To spółka, która jest 
sponsorem młodzieżowych 
drużyn, w tym Legionowskie-
go Towarzystwa Sportowego 
Legionovia. To bardzo dobra 
inwestycja (…), dlatego że 
drużyna młodzieżowa Legio-
novii ma osiągnięcia, i to takie 
osiągnięcia z tej najwyższej 

półki. Jej siatkarki zdobywa-
ją pod rząd mistrzostwa Pol-
ski, a więc to dowód świet-
nej pracy z młodzieżą, jaką 
wykonuje Legionovia – ocenił 
minister Mariusz Błaszczak. 

Szef PGE, autor najważniej-
szego podpisu na umowie 
sponsorskiej, mówił krótko i 
zwięźle. – Wspieramy różne 
dyscypliny sportu, ale siat-
kówka leży głęboko w na-
szych sercach, stąd cieszę 
się, że dzisiaj możemy za-
cieśnić współpracę PGE a LTS 
Legionovią – klubem, któ-
ry już jest utytułowany i ma 
duże osiągnięcia. Cieszę się, 
że będziemy wspierali mło-
dzież grającą w tym klubie, 
bo jak wiemy, nie do prze-
cenienia jest wychowaw-
cza rola sportu – powiedział 
Wojciech Dąbrowski, prezes 
spółki PGE. A Ryszard Czar-
necki, wiceprezes Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej, do-
rzucił. – Każdy nowy sponsor 
to sygnał dla potencjalnych 
sponsorów, że warto inwe-

stować w tą naszą narodową 
dyscyplinę sportu. Posługu-
jąc się cytatem ze słynnego 
„Misia”, europoseł nie za-
pomniał zaznaczyć, że on 
również do owego inwe-
stowania zachęcał. – Bar-
dzo się cieszę, że mogłem 
też przyczynić się do tego, 
aby tak ważna państwo-
wa firma, tak świetnie za-
rządzana przez prezesa 
Dąbrowskiego, tutaj tra-
fiła – nie przypadkiem, nie 
z tragarzami, tylko świa-
domie wchodząc i inwe-
stując w tę dyscyplinę. 

Kiedy już dokonano wszelkich 
formalności, ojcowie spon-
sorskiego sukcesu otrzyma-
li pamiątkowe koszulki opa-
trzone ich znanymi w kraju 
nazwiskami. Młodym zawod-
niczkom – tym, które znane 
jeszcze nie są – nie żałowa-
li jednak sportowego dopin-
gu. – Siatkarkom życzę suk-
cesów sportowych. A nawet 
jeżeli zawodowo, kiedy doro-
sną, nie będą już się sportem 
zajmowały, to jestem przeko-
nany, że ten czas spędzony 
w klubie sportowym będzie 
czasem dobrym dla nich, ze 
względu na możliwość rozwo-
ju i takiej zdrowej, sportowej 
konkurencji. Ta konkurencja, 
to współzawodnictwo sporto-
we, kształtuje charaktery. A 
to są te wszystkie zdolności 
i umiejętności, które w życiu 
bardzo się przydają – rzekł 
minister Błaszczak. Dokład-
nie tak samo jak w sporcie, 
również tym młodzieżowym, 
przydają się pieniądze.  

Waldek Siwczyński

Po mniej więcej sezonie na „ławce rezerwowych” do roli mecenasa legio-
nowskiej siatkówki wróciła Polska Grupa Energetyczna. We wtorek (21 lipca), 
w obecności szefa MON-u oraz prezesa PGE, odbyła się konferencja prasowa 
towarzysząca podpisaniu przez spółkę umowy sponsoringowej z LTS Legio-
novią. Umowy, jak to oficjalnie ujęto, dotyczącej wsparcia kultury fizycznej 
grup dziecięcych i młodzieżowych.
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– Ziny są to małe, niezależ-
ne wydawnictwa, zazwyczaj 
wykonywane i wydawane sa-
modzielnie przez miłośników 
jakiegoś tematu. W Poczytal-
ni będziemy tworzyć własne 
książki na ważne i interesujące 
nas tematy. Technika dowolna: 

kolaż, rysunek, tekst kompute-
rowy. Warsztat będzie otwarty 
między 16.00 a 19.00, można 
przyjść w dowolnym momen-
cie i wyjść kiedy się chce. 
Mamy plan, żeby ziny były two-
rzone w kilku egzemplarzach, a 
jeden, wzorcowy, został u nas 

dostępny dla innych czytelni-
ków – mówi Monika Rejtner, 
pomysłodawczyni projektu.  
 
Otwarty Warsztat Zinowski 
rozpocznie się pod koniec lip-
ca w Poczytalni i będzie trwał 
aż do końca wakacji. Warsztat 

będzie miejscem otwartym dla 
wszystkich, niezależnie do wie-
ku, umiejętności i zdolności. Bi-
bliotekarze zapewniają mate-
riały, wsparcie animatorów 
oraz twórczą atmosferę. Każde 
spotkanie będzie poświęcone 
książkom związanym z okre-

śloną tematyką, ale uczestni-
cy będą mogli podsunąć te-
maty i tworzyć także zgodnie 
ze swoimi zainteresowaniami. 
 
Ziny to twórczość fanow-
ska i samodzielna, wyma-
ga zaangażowania w temat 
i entuzjazmu twórcy. Nie-
które egzemplarze zinów 
powstałe w bibliotece sta-
ną się częścią księgozbioru i 
będzie można z nich korzy-
stać. Warsztat czynny będzie 
w każdą środę w godzinach 
16.00 -19.00 i można dołą-
czyć do niego w każdej chwili. 

Na każde spotkanie moż-
na zapisać się mailowo: 
mrejtner@biblioteka-

legionowo.pl oraz przez 
wydarzenie na Facebo-
oku. Liczba miejsc ogra-
niczona. Biblioteka zobo-
wiązuje się do zapewnienia 
bezpiecznych warunków 
spotkań. Krzesła będą roz-
stawione w odległości min. 
1,5 m, w odpowiednio du-
żej sali. Zapewni ona tak-
że stały dostęp do pły-
nu do dezynfekcji rąk. 
 
Projekt dofinansowano ze 
środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego po-
chodzących z Funduszu Pro-
mocji Kultury, uzyskanych 
z dopłat ustanowionych w 
grach objętych monopolem 
państwa, zgodnie z art. 80 
ust. 1 ustawy z dnia 19 listo-

pada 2009 r. o grach hazar-
dowych.

red.

ZAPOWIEDZI/RELACJE

O „Hydrozagadce” i nie tylko
Na przełomie lipca i sierpnia Powiatowa Instytucja 
Kultury w Legionowie zaprasza na plenerowy, jedyny 
w swoim rodzaju Festiwal Filmowy im. Andrzeja 
Kondratiuka „Ach, czego się nie robi dla sztuki”. 
Będzie to świetna okazja do poznania twórczości 
tego wybitnego, wszechstronnego reżysera, 
scenarzysty i operatora filmowego.

W ciągu czterech letnich wie-
czorów – od 30 lipca do 2 sierp-
nia, w otoczeniu tak cenionej 
przez patrona festiwalu natu-
ry, „polecą” produkcje z róż-
nych etapów twórczości artysty, 

który wraz z żoną – aktorką Igą 
Cembrzyńską, zamieszkał swe-
go czasu w miejscowości Gzo-
wo koło Serocka. Dlatego wła-
śnie pierwszy dzień festiwalu 
nosi tytuł „Gzowska epopeja”. 

Wprowadzenie do niej stano-
wić ma rozmowa dziennikarki 
filmowej Magdaleny Felis z wie-
loletnią współpracowniczką re-
żysera – Ajką Tarasow. Tego 
wieczoru widzowie obejrzą 
„Gwiezdny pył” (1982), „Wrze-
ciono czasu” (1995) oraz „Sło-
neczny zegar” (1997). 

W dorobku Andrzeja Kondratiu-
ka znalazł się także „Klub profe-
sora Tutki” (1966-1968) – se-
rial telewizyjny na podstawie 
serii opowiadań urodzonego w 
Zegrzynku dramaturga Jerze-
go Szaniawskiego. Obejrzenie 
wszystkich czternastu odcin-
ków w urokliwym sąsiedztwie 
ruin dworku Szaniawskich wy-
daje się w tej sytuacji co naj-
mniej kuszące... 

Trzeci festiwalowy wieczór 
upłynie pod znakiem kulto-

wych komedii z czasów PR-
L-u. Wieczorem w Porcie Pi-
lawa w Nieporęcie widzowie 
zobaczą słynną, kręconą w 
tej okolicy „Hydrozagadkę” 
(1970) oraz „Wniebowziętych” 
(1973) – z niezapomnianym 
duetem Himilsbach–Makla-
kiewicz. Wprowadzeniem do 
filmów będzie rozmowa Mag-
daleny Felis z Maciejem Łucza-
kiem, autorem książki „Wnie-
bowzięci, czyli jak to się robi 
hydrozagadkę”. 

Ostatniego dnia festiwalu or-
ganizatorzy, czyli PIK oraz Po-
wiat Legionowski, zapraszają 
nad Jezioro Wieliszewskie, na 
refleksyjny seans z dokumen-
talnym „Pamiętnikiem Andrze-
ja Kondratiuka” (2006). 

Udział w festiwalowych poka-
zach jest bezpłatny. W jednym 

seansie może wziąć udział do 
150 osób. Plenerowe poka-
zy filmowe w ramach festiwa-
lu będą odbywały się zgodnie 
z wytycznymi zatwierdzony-
mi przez Główny Inspektorat 

Sanitarny odnoszącymi się do 
kin samochodowych i plene-
rowych, przy zachowaniu dy-
stansu społecznego.

red.

HARMONOGRAM Festiwalu Filmowego 
im. Andrzeja Kondratiuka: 

30.07.2020 r., godz. 20.30, plaża miejska w Serocku: 
‒ „Gwiezdny pył” (1982), „Wrzeciono czasu” (1995), 
„Słoneczny zegar” (1997). 

31.07.2020 r., godz. 20.30, Wąwóz Szaniawskiego                                 
w Zegrzynku: 
‒ serial (14 odcinków) „Klub profesora Tutki”. 

01.08.2020 r., godz. 20.30, Port Pilawa w Nieporęcie: 
‒ „Hydrozagadka” (1970), „Wniebowzięci” (1973). 

02.08.2020 r., godz. 20.30, Jezioro Wieliszewskie: 
‒ „Pamiętnik Andrzeja Kondratiuka” (2006).

Gzowska epopeja 
30 lipca 2020 r. • 20:30 • plaża miejska w Serocku

Klub profesora Tutki 
31 lipca 2020 r. • 20:30 • Wąwóz Szaniawskiego w Zegrzynku

Tajemnica Hydrozagadki
1 sierpnia 2020 r. • 20:30 • Port Pilawa w Nieporęcie

Pamiętnik Andrzeja Kondratiuka 
2 sierpnia 2020 r. • 20:30 • Jezioro Wieliszewskie

Festiwal 
Filmowy 
imienia 

Andrzeja 
Kondratiuka

Ach, 
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się nie robi 
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Twórczość na warsztacie
Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie rozpoczyna projekt Zinoteka dofinansowany z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pod koniec lipca w placówce ruszy Otwarty Warsztat Zinowski, będzie 
można także oglądać wystawę o zinach. Projekt inspirowany jest fenomenem zinów i książki artystycznej.

Zaplanowane tematy i terminy:
 
1. Science fiction i utopia: 22.07 
2. Historia prawdziwa i nie: 29.07 
3. Smoki i inne stworzenia: 5.08 
4. Szkoła i ja: 12.08 
5. Podróże i podróżnicy: 19.08 
6. Wiersze i nie tylko: 26.08 


