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Doliniarze na targu
W zeszłym tygodniu 
policjanci z legio-
nowskiej komendy 
otrzymali aż cztery 
zgłoszenia o kradzie-
żach kieszonkowych, 
jakie miały miej-
sce na Targowisku 
Miejskim w Legiono-
wie. Pokrzywdzeni 
stracili portfele 
wraz z dokumentami                                   
i pieniędzmi.

Fajki w spożywczaku 

Przypadek sprzedaży wyro-
bów tytoniowych ujawnili po-
licjanci z wydziału do walki z 
przestępczością gospodarczą 
i korupcją z legionowskiej ko-
mendy. W sklepie funkcjona-
riusze znaleźli w sumie 2540 
sztuk nielegalnych papiero-
sów oraz 2,5 kilograma kra-
janki tytoniowej. Pochodzący 
z przemytu towar należał do 
39-letniego mieszkańca po-
wiatu legionowskiego. Męż-

czyzna został zatrzymany, a 
zabezpieczone wyroby tyto-
niowe trafiły do policyjnego 
depozytu. Zgodnie z Kodek-
sem karnym skarbowym 
pechowemu 37-latkowi, 
poza przepadkiem mienia, 
za popełnione przestęp-
stwo grozi wysoka grzyw-
na albo kara do trzech lat 
pozbawienia wolności. 

zig

Mężczyzna był poszuki-
wany przez Sąd Rejono-
wy w Legionowie. 31-la-
tek został zatrzymany na 
terenie jednego z war-
szawskich centrów han-
dlowych. Zgodnie z dys-
pozycją legionowskiego 
sądu zatrzymany trafił już 
do zakładu penitencjar-

nego. Za kratkami spę-
dzi on rok i jest to kara za 
udział w bójce. 

Zig

Z policyjnych ustaleń wy-
nika, że kobieta kierująca 
autem marki Kia z niewia-
domych jak na razie przy-
czyn uderzyła w przydroż-
ne barierki, odbiła się od 
nich, zjechała na przeciw-
legły pas ruchu i czołowo 
zderzyła się z fordem, któ-

rym podróżowały dwie ko-
biety. Sprawczyni zdarzenia 
zginęła na miejscu. Kieru-
jąca fordem oraz jej pasa-
żerka były natomiast zak-
leszczone w pojeździe. Aby 
je wydobyć na zewnątrz, 
strażacy musieli użyć spe-
cjalistycznego sprzętu. 
Obie kobiety były przytom-
ne. Po uwolnieniu ich z po-
jazdu zostały one przewie-
zione do szpitala. Przyczyn 
oraz okoliczności tego tra-
gicznego zdarzenia wyjaśni 
policyjne dochodzenie. 

Zig

Z zeznań pokrzywdzonej 
wynikało, że 33-latek, bę-
dąc pod wpływem alkoholu, 
wszczął awanturę, podczas 
której uderzył ją w twarz. 
Przemoc w stosunku do swo-

jej matki to, jak się okaza-
ło, nie było jedyne przewi-
nienie, jakie agresor miał na 
sumieniu. W zajmowanym 
przez niego pokoju policjan-
ci znaleźli srebrne zawiniątko 

z białym proszkiem w środ-
ku. Jak szybko wyszło na 
jaw, była to amfetamina. 
 
Porywczy 33-latek został za-
trzymany i przewieziony na 
komendę. Badanie alkoma-
tem wykazało, że w jego or-
ganizmie krążył ponad pro-

mil alkoholu. Po wytrzeźwieniu 
mężczyzna usłyszał zarzuty po-
siadania środków odurzających 
oraz uszkodzenia ciała. Podej-
rzany przyznał się do zarzuca-
nych mu czynów i dobrowolnie 
poddał się karze. 

zig

Kieszonkowcy do kradzieży 
wykorzystują tłok panujący 
w centrach handlowych, skle-
pach, przystankach, środkach 
komunikacji publicznej, czy 
też właśnie na targowiskach. 
Ten rodzaj przestępstwa jest 
zazwyczaj bardzo trudny do 
zauważenia przez osoby po-
stronne, a sam pokrzywdzo-

ny dopiero po jakimś czasie 
orientuje się, że padł ofiarą 
kradzieży. Łatwym łupem dla 
złodziei są portfele noszone 
w tylnych kieszeniach spodni 
oraz portmonetki trzymane w 
damskich torebkach, zawie-
szonych na ramieniu.
 
Aby nie paść ofiarą kradzieży 
kieszonkowej, policjanci zale-
cają przestrzeganie kilku pro-
stych zasad:
- nie zabierajmy ze sobą du-

żych kwot pieniędzy, zbędnych 
kart kredytowych, dokumen-
tów oraz przedmiotów warto-
ściowych. Jeżeli już musimy je 
wziąć, to trzymajmy je w za-
piętych wewnętrznych kiesze-
niach kurtki
- niezbędną gotówkę podzielmy 
na mniejsze kwoty i schowajmy 
ją w kilku miejscach, pozwoli to 
zmniejszyć ryzyko utraty całej 
kwoty
- trzymajmy torbę lub saszetkę 
przed sobą, zawsze zapiętą, w 

taki sposób, aby cały czas była 
pod naszą kontrolą
- nie nośmy rzeczy wartościo-
wych i portfela w reklamów-
kach, w tylnej kieszeni spodni 
i w zewnętrznych kieszeniach 
płaszcza czy kurtki
- przechowujmy klucze do 
mieszkania w innym miejscu niż 
dokumenty z adresem, bo jeżeli 
złodziej zdobędzie taki komplet, 
może okraść mieszkanie, zanim 
zdążymy zareagować
- nawet na chwilę nie pozosta-
wiajmy bez opieki torby oraz 
wierzchnich ubrań
- bądźmy czujni, interesujmy 
się tym, co się wokół nas dzie-
je, złodzieje często sami two-
rzą tzw. sztuczny tłok, by uła-
twić sobie kradzież
- nie pozostawiajmy w pojeź-
dzie przedmiotów wartościo-
wych: nawigacji GPS, telefo-
nów komórkowych, torebek 
itp., zaś samochód warto za-
parkować w miejscu widocz-
nym i oświetlonym.

zig

Tydzień
na sygnale

Papierosy bez polskich znaków akcyzy oraz 
krajankę tytoniową – wszystko to zabezpie-
czyli policjanci w jednym ze sklepów spożyw-
czych na terenie Legionowa. Ich właścicielowi 
grozi teraz nawet trzyletnia odsiadka.

Przemoc
i posiadanie
W zeszły wtorek policjanci z legionowskiej komendy 
otrzymali zgłoszenie o awanturze, do jakiej doszło w 
jednym z domów na terenie powiatu. Sprawcą okazał 
się 33-letni mężczyzna, a ofiarą jego matka.

Tragedia w Łajskach
W sobotę (5 września) około godz. 10.00 na ul. Nowodworskiej w Łajskach doszło 
do tragicznego wypadku. W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych 
zginęła jedna osoba, a dwie kolejne zostały ranne.

Rok za bójkę
Policjanci z zespo-
łu zajmującego się 
poszukiwaniem ludzi 
ukrywających się przed 
wymiarem sprawiedli-
wości zatrzymali kolej-
ną osobę poszukiwaną 
listem gończym. Był to 
31-letni mieszkaniec po-
wiatu legionowskiego.
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Jak mówi mieszkająca na III 
Parceli pani Krystyna, na jej 
decyzję o pozbyciu się „kopciu-
cha” miało wpływ kilka powo-
dów. Wszystkie były tak samo 
istotne. – Powód numer jeden 
to walka ze smogiem. Miałam 
kominek z płaszczem wodnym, 
więc paliłam drzewem. Ponad-
to, może nie tak strasznie, ale 
dymiło się w domu, gromadził 
się popiół, a to też jest jakaś 
uciążliwość. Następny powód 
to wygoda. Będę miała stałą 
temperaturę, co jest dla mnie 
bardzo ważne. Tym bardziej, że 
drewno trzeba przynosić, ukła-
dać – sporo jest z tym zabie-
gów. Wydaje mi się, że dużo 
wygodniej i lepiej będzie z ga-
zem – przyznaje Krystyna Stu-
pak. Lepiej i nie drożej niż przy 
opalaniu drewnem. Poza tym, 
kiedy gmina oferuje 8 tys. zł na 
nowy piec i ponad dwa tysiące 
na przyłącze gazowe, dużym 
błędem byłoby taką propozycję 

odrzucić. A z perspektywy przy-
szłych korzyści dla środowiska 
– nawet grzechem. – To też był 
dodatkowy punkt, że była oka-
zja na dofinansowanie. Wiado-
mo, piec mnie już nic nie kosz-
tuje, co też jest dla mnie bardzo 
istotne. Więc to wszystko złoży-
ło się na moją decyzję o korzy-
staniu już teraz z gazu – doda-
je zadowolona legionowianka.

Mimo złożenia już pół tysią-
ca podpisów, kolejne umowy 
na ekologiczną dotację pre-
zydent podpisuje z tą samą 
co na początku energią. Od 
listopada 2015 roku mia-
sto wydało na ten cel blisko 
4 mln zł. – Bardzo mnie cie-
szy, że odpisaliśmy dzisiaj 
pięćsetną umowę dotyczą-
cą dofinansowania na wy-
mianę źródła ciepła. Likwi-
dujemy „śmieciowy” piec na 
stare, zużyte drewno i za-
mieniamy go super nowo-

czesny konwekcyjny piec ga-
zowy, którego emisja pyłów 
jest zerowa – podkreśla Ro-
man Smogorzewski. Krótko 
mówiąc, wymiana idzie peł-
nym gazem! – W 2015 roku 
przeprowadziliśmy inwen-
taryzację źródeł ciepła w Le-
gionowie i wtedy tych pieców 
było 1076. Od tego czasu kil-
kadziesiąt starych budyn-
ków zostało w mieście roze-
branych, więc szacujemy, że 
jesteśmy w połowie drogi do 
całkowitej likwidacji ogrze-
wania paliwami stałymi w Le-
gionowie – informuje Marcin 
Galoch, pełnomocnik prezy-
denta ds. jakości powietrza i 
gospodarki niskoemisyjnej.  

Dotacja na wymianę pieca 
centralnego ogrzewania za-
silanego paliwem stałym wy-
nosi w Legionowie do ośmiu, 
a na gruntową pompę ciepła 
– do 16 tys. zł. Plus 2376 zł 

na ewentualne wykonanie 
przyłącza gazowego. Mimo 
pandemii można przyjąć, że 
ludzie wciąż wchodzą w ten 
interes jak w dym. – W mar-

cu, kwietniu był przejściowy 
zastój, natomiast w tej chwili 
mieszkańcy już nadrobili za-
ległości i na początku wrze-
śnia złożonych wniosków 
jest więcej niż rok wcześniej. 
Widać, że będąc w domach, 
mieszkańcy planują remon-
ty i nie zapominają o tym, że 

ustawa antysmogowa pozo-
stawia im jeszcze dwa lata 
na wymianę starych pieców 
węglowych i konsekwentnie 
przechodzą na inne ogrzewa-

nie, przede wszystkim gazo-
we – mówi Marcin Galoch. 

Zalety legionowskiej oferty w 
połączeniu z pocztą pantoflo-
wą czynią ekologiczne cuda. 
– Coraz więcej osób, z który-
mi rozmawiałem, mówi, że 
słyszało o tym od sąsiada, do-

wiedziało się, że to jest dobry 
program i że koszty ogrzewania 
nie są wyższe niż drewnem czy 
węglem. To na pewno poma-
ga podjąć decyzję o tym, żeby 
zrobić modernizację i wymienić 
piec – uważa ekologiczny peł-
nomocnik prezydenta.

Aby otrzymać dotację na wy-
mianę pieca, należy zgłosić się 
do miejskiego referatu ochro-
ny środowiska. Można to zro-

bić osobiście, telefonicznie – 
22 766 40 66, 22 766 40 65,  
można też skontaktować się z 
urzędnikami drogą elektronicz-
ną, pisząc na e-mail
ochrona.srodowiska@
um.legionowo.pl.  

Waldek Siwczyński

TEMAT TYGODNIA

Miasto z piec-set+
W ubiegłym tygodniu prezydent Legionowa podpisał kolejną umowę, dzięki 
której z miasta zniknie stary, dymiący piec. Ponieważ jednak była to umowa 
numer 500, beneficjentka gminnego programu, licząc już w myślach uzyskane 
oszczędności, mogła też liczyć na specjalne względy. Tym razem w postaci 
bonu o wartości tysiąca złotych oraz miłej pogawędki z gospodarzem ratusza.

- Panie prezydencie, wła-
śnie podpisał pan pięćset-
ną umowę, dzięki której ko-
lejny mieszkaniec wyrzuci 
swój stary, dymiący piec i 
kupi nowy, przyja-
zny środowisku. 
Jak z tej per-
spektywy oce-
nia pan funk-
cjonujący od 
kilku lat miej-
ski program 
wymiany źró-
deł ciepła?

- Nieskromnie powiem, że 
jest to najlepszy 

program. Bo 
inne gminy 
czy pań-
stwo mają 
„cudow-
ne” pro-
g r a m y, 
tyle że one 
nie dzia-
łają. A ten 

prosty, legionowski działa 
super. Nie ma w Polsce dru-
giej gminy, która by w tak 
krótkim czasie i za relatyw-
nie niewielkie w stosunku 
do korzyści pieniądze osią-
gnęła efekt w postaci wy-
miany połowy pieców wę-
glowych w mieście.   

- Czyli z dotychczaso-
wych efektów programu 
ich wymiany jest pan za-
dowolony?

- Oczywiście chciałoby się, 
żeby wymienione były 
już wszystkie. Cóż, tu-
taj najlepszym przy-
kładem służy sąsiad, 
który wymienił piec, 
ma wygodniej, bo 
nie musi już no-
sić węgla ani wy-
rzucać popiołu, 
nie musi wsta-

wać w nocy, żeby dokładać 
i wcale nie płaci za to wię-
cej. Urzędnicy mogą za-
chęcać, możemy wydawać 
ulotki i emitować reklamy 
w telewizji, ale jak się po-
rozmawia z sąsiadką, któ-
ra dostała – jak tym przy-
padku – ponad 10 tysięcy 
złotych, to nie ma lepszej 
motywacji niż taki auten-
tyczny przykład.   

- Siłą rzeczy ta intratna 
miejska oferta jest prze-
znaczona dla właścicieli 
domów jednorodzinnych. 
Czy zatem mieszkańcy le-
gionowskich osiedli, głów-
nie tych spółdzielczych, 
mogą się w tym przypad-
ku czuć odrobinę pokrzyw-
dzeni? 

- Ci, którzy mieszkają w 
blokach i nie mogą z tego 

programu skorzystać, też 
są wygranymi, bo będą od-
dychać świeższym, bar-
dziej czystym i zdrowszym 
powietrzem. A to jest dla 
miasta Legionowo priory-
tet. Wiele innych zadań, 
które kiedyś były naszy-
mi głównymi bolączka-
mi, typu brak kanalizacji, 
wodociągów, chodników i 
dróg, udało nam się przez 
ostatnie lata rozwiązać. A 
teraz cieszy, że mieszkań-
cy współpracują z mia-
stem, biorą to wsparcie i 
postanawiają dla wspól-
nego dobra, ekologii i wła-
snej wygody zmienić stare 
piece węglowe na nowo-
czesne gazowe.  

- Czy w takim razie Legiono-
wo, zwłaszcza w kontekście 
finansowych konsekwencji 
pandemii, będzie stać na do-

prowadzenie programu wy-
miany pieców do końca?

- Tak, miasto jest w sta-
nie to zrobić. To priorytet. 
W związku z pandemią i 
kryzysem możemy nie 
wybudować jakiejś dro-
gi, przy której mieszka 
20-30 osób; na wszystko 
– w dużym cudzysłowie – 
może zabraknąć pienię-
dzy, ale na ten cel zawsze 
znajdą się środki. Bo tak 
to sobie w rozmowach z 
mieszkańcami ustalili-
śmy. W najbliższych la-
tach kluczowy dla mia-
sta problem to poprawa 
jakości powietrza. Na-
prawdę, możemy w cią-
gu roku nie zrobić jakiejś 
małej, bocznej dróżki, bo 
tylko takie nam zostały, za 
cenę tego, abyśmy wszy-
scy wspólnie, w tej ponad 
pięćdziesięciotysięcznej 
rodzinie mogli oddychać 
czystym powietrzem. 

Na piece nie zabraknie pieniędzy

Roman  Smogorzewski

prezydent  Legionowa
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Między psami a kleszczami
Choć życie w bloku nie jest tym, co psy lubią najbar-
dziej, na ogół dzielnie towarzyszą tam swoim panom. 
Kłopot w tym, że o ile zwierzaki bez większego trudu 
da się wytresować i ułożyć, z ludźmi idzie to jak po 
grudzie. A wtedy robi się problem – dobrze znany, lecz 
niestety wciąż na spółdzielczych osiedlach aktualny. 
Nie tylko zresztą w Legionowie.

Pracownicy administracji spół-
dzielczych osiedli mają z tego 
powodu nietęgie, nomen 
omen, miny. – W ostatnim 

czasie otrzymujemy informa-
cje od mieszkańców, również 
od pracowników, że na traw-
nikach jest bardzo dużo psich 

odchodów. Owszem, mamy 
czas sprzyjający spacerom z 
pieskiem i myślę, że to na nas 
wszystkich dobrze wpływa, 
ale pamiętajmy o tym, że każ-
dy właściciel psa ma obowiązek 
po nim sprzątać. Bo później na 
ten sam trawnik przychodzą 
osoby starsze, przychodzą 
matki z dziećmi, a one rów-
nież mają prawo pospace-
rować i niekoniecznie chcą 
wdepnąć w psią kupę – mówi 
Monika Osińska-Gołaś, kie-
rownik adm. os. Sobieskiego. 

Oliwy do ognia dolewa skłon-
ność właścicieli do wyprowa-
dzania psów tuż pod okna są-
siadów. Nic dziwnego, że Bogu 
ducha winne stworzenia sta-
ją się wówczas kością loka-
torskiej niezgody. Tymcza-
sem tak wcale być nie musi. 
– Terenów zielonych na osie-

dlu Sobieskiego jest naprawdę 
sporo, wystarczy odejść kawa-
łeczek od bloku. Nikt z nas nie 
chciałby przecież, żeby czwo-
ronóg urządzał sobie toale-
tę tuż pod jego oknem. Uni-
kajmy takich sytuacji, bo u 
osób, które już na starcie nie 
lubią psów, jeszcze pogłębia 
to awersję do tych zwierząt. 
Myślę, że to niepotrzebne.   

Są na szczęście sympto-
my poprawy sytuacji. Przy-
najmniej jeśli chodzi o usu-

wanie przez mieszkańców 
produktów psiej przemiany 
materii. – Część właścicieli 
rzeczywiście wywiązuje się z 
tego obowiązku. Wychodząc 
z psem na spacer, są przy-
gotowani, mają woreczki, a 
czasem nawet grabki i łopat-
ki do sprzątania odchodów. 
Natomiast odnotowujemy 
też dużo przypadków, kie-
dy ktoś kompletnie nie jest 
przygotowany, a podczas 
rozmowy mówi, że akurat 
zapomniał. Gdy tymczasem 

były na daną osobę zgłosze-
nia, że notorycznie wycho-
dzi bez żadnej torebki na 
odchody, a jej pies załatwia 
się gdzie popadnie – zdra-
dza administratorka. 

Na domiar złego osiedlo-
we trawniki zaczęły stra-
szyć spółdzielców nie tylko 
„minami”. Znacznie od nich 
groźniejsze są bowiem czy-
hające tam kleszcze. A na 
ich zwyczaje psiarze żadne-
go wpływu już nie mają. – Te-
raz kleszczy jest tak wiele, że 
ciężko powiedzieć, czy są bli-
sko krzaków, czy w trawie. 
One po prostu żyją w prze-
strzeni miejskiej i już nie jest 
tak, że można je złapać tyl-
ko w lesie. Ponieważ klesz-
cze bywają też na trawnikach, 
nasza prośba jest taka, żeby 
uważać na siebie i przeglą-
dać się uważnie po przyjściu 
do domu – apeluje Monika 
Osińska-Gołaś. Ma się rozu-
mieć, nie tylko w lustrze...

Waldek Siwczyński

Jak przyznaje nauczycielka, za-
stanawiała się na tym posunię-
ciem od dawna. – Nie była to łatwa 
decyzja, jednak życie jest krótkie i 
w którymś momencie doszłam do 
wniosku, że może warto zacząć 

spełniać inne marzenia, trochę 
odpocząć. Na pewno żal odcho-
dzić, zostawiać placówkę, z któ-
rą jestem bardzo związana, której 
oddałam swoje serce, w związku 
z czym to serce na zawsze tam 

zostanie i mam nadzieję, że na-
dal będzie ona odnosiła sukcesy. 
A ja na emeryturze będę spełniać 
nowe marzenia, które już mam 
zarysowane i liczę, że one się speł-
nią – zapowiada Maria Serdeczna. 

Jako dyrektor cenionej i presti-
żowej szkoły średniej spełnio-
na czuje się ona już teraz. Ma-
jąc duży, niekiedy decydujący 
udział w jej licznych sukcesach, 
rzecz jasna posiada do tego peł-
ne prawo. – Przede wszystkim 
moim marzeniem było to, by-
śmy zostali renomowaną pla-
cówką i odnosili jak największe 
sukcesy edukacyjne. I odcho-
dząc na emeryturę, mogę po-
wiedzieć, że to moje marzenie 
się spełniło. W maju tego roku 
zostaliśmy jedną z najlepszych 
szkół w Polsce, otrzymaliśmy 
Brązową Odznakę Perspek-
tyw, tak że mamy z czego być 
dumni. Wyniki, które osiągnę-
li nasi uczniowie w minionym 
roku szkolnym, świadczą o 
tym, że nasza szkoła zajmuje 
w powiecie pierwsze miejsce 
pośród szkół publicznych.  

Za swoje wyjątkowe osiągnię-
cie Maria Serdeczna uznaje fakt 
objęcia jej szkoły patronatami 
wyższych uczelni. Udało się do 
tego namówić rektorów Poli-
techniki Warszawskiej, Wojsko-
wej Akademii Technicznej oraz 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
Była dyrektor „dwójki” jest rów-
nież dumna z czegoś jeszcze. – 
W trakcie wprowadzania nowej 
reformy szkolnictwa likwido-
wano gimnazjum i wielu pra-
cownikom groziło zwolnienie. 
Ale dzięki mojemu osobistemu 

zaangażowaniu oraz wkładowi 
urzędu miasta wszyscy pracow-
nicy zachowali swoje stanowi-
ska – przypomina dyrektorka.

Jedno jest pewne: opuszczenie 
przez Marię Serdeczną stanowi-
ska w szkole najważniejszego 
jej ratuszowy zwierzchnik uwa-
ża za dużą stratę. Czego zresz-
tą w trakcie pożegnalnego spo-
tkania w legionowskim ratuszu 
wcale nie ukrywał. Spotka-
nia, jak przystało na okoliczno-
ści, obfitującego w kwiaty, po-
darunki oraz ciepłe słowa. – Z 
roku na rok mamy coraz mniej 
osób, które chcą angażować 
się w ten sposób, aby kiero-
wać szkołą czy przedszkolem. 
Widzimy to po konkursach, ja-
kie organizujemy na te stano-
wiska. Drugi element to oczy-
wiście wiedza i doświadczenie, 
które zdobywa się wraz z wie-
kiem i latami przepracowany-
mi na tym stanowisku. Dyrek-
tor ma do czynienia z wieloma 
różnego rodzaju zdarzeniami, 
z którymi nie ma kontaktu na-
uczyciel. A przecież to właśnie 
z kadry nauczycielskiej danej 
szkoły najczęściej wyłaniany 
jest nowy dyrektor – mówi 
Piotr Zadrożny, zastępca pre-
zydenta Legionowa. 

Ponieważ zwierzchnikom miej-
skiej oświaty zależało na za-
chowaniu kadrowej ciągłości, 

tak właśnie stało się w Królew-
skiej Dwójce. – Na okres jedne-
go roku została powołana pani 
Anna Lewandowska, dotych-
czasowa wicedyrektor. Nato-
miast wiosną przyszłego roku 
planujemy ogłoszenie konkur-
su. W związku z faktem, że o 
swoim zamiarze była dyrektor 
powiadomiła nas już po tym 
okresie, kiedy zwykle organi-
zuje się konkursy, uznaliśmy 
że przeprowadzanie go w wa-
kacje będzie mijało się z celem, 
bowiem planując swoją karierę 
zawodową, nauczyciele zwykle 
mają już w tym czasie podpi-
sane kontrakty, umowy i ciężko 
byłoby znaleźć następcę.  

Dodatkowym elementem spo-
tkania w ratuszowej sali ślubów 
było złożenie, nomen omen, 
ślubowania przez nowych na-
uczycieli mianowanych. Tym 
razem na kolejny stopień 
awansu zawodowego wskoczy-
ło 18 przedstawicieli tego fa-
chu. – Ja się cieszę, że nauczy-
ciele z legionowskich placówek 
chcą się kształcić, rozwijać i po-
szerzać swoją wiedzą, ponie-
waż dzięki temu łatwiej jest im 
uczyć i pracować z uczniami 
– uważa Piotr Zadrożny. A to, 
jak wiadomo, zajęcie, w któ-
rym wiedzy i umiejętności ni-
gdy nie jest za wiele. 

Waldek Siwczyński

Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego jednej z liderek legionowskiej oświa-
ty przyszło oficjalnie coś zakończyć. Po wielu latach pracy, w tym sześciu na 
stanowisku dyrektora Królewskiej Dwójki, Maria Serdeczna postanowiła odejść 
na zasłużoną nauczycielską emeryturę. Wprawdzie z żalem, ale i z konkretnymi 
planami na znacznie już spokojniejszą przyszłość.
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W przypadku termomoder-
nizacji wiekowych, prze-
starzałych technologicznie 
obiektów mieszkalnych da 
się na jednym ogniu upiec 
dwie aromatyczne piecze-
nie – pierwszą dla samych 
lokatorów, drugą zaś dla 
ich bliższych oraz dalszych 
sąsiadów. Już niedługo 
ich smak i zapach pozna-
ją mieszkańcy budynków 
komunalnych przy ulicach 
Przemysłowej 4 i 16 oraz 
Słowackiego 13, gdzie wła-
śnie rusza z niecierpliwością 
przez ludzi oczekiwany pro-
ces termomodernizacji. – Z 
jednej strony chodzi o do-
cieplenie elewacji budynku, 
a z drugiej o zmianę sposo-
bu ogrzewania lokali, czyli 
likwidację palenisk węglo-
wych i podłączenie każde-
go z budynków do instalacji 
gazowej. Będą z niej zasila-

ne indywidualne źródła cie-
pła, podgrzewające również 
w lokalach wodę użytko-
wą. W praktyce oznacza to 
znaczne podniesienie stan-

dardu w tych trzech budyn-
kach – informuje Jerzy Wil-
czyński, kierownik działu 
eksploatacyjnego spółki 
KZB Legionowo. 

Owo podniesienie standar-
du obejmie około ćwierć 
setki lokali, co oznacza, 
że z legionowskiej „mapy 
smogu” zniknie dokładnie 

tyle samo mniejszych lub 
większych „kopciuchów”. 
I to zniknie, co warto pod-
kreślić, jeszcze przed na-
dejściem kolejnego sezonu 
grzewczego. – Prace są pro-
wadzone przez wydział in-
westycji urzędu miasta, ale 
nasz udział – jako zarządcy i 
administratora tych budyn-
ków – jest tutaj nieodzow-
ny. Chodzi między innymi 
o rozwiązywanie pewnych 
problemów technicznych, 
nie do uniknięcia przy tego 
typu robotach – dodaje Je-
rzy Wilczyński. Co się tyczy 
ewentualnych problemów 
finansowych, lokatorów 
ocieplanych mieszkań one 
nie dotyczą, ich termiczną 
modernizację dostaną bo-
wiem od samorządowego 
inwestora w prezencie. 

Obok kosztownego i wy-
magającego większego 
zachodu ocieplania, spół-
ka KZB przetestowała też 
inny sposób pozwalający 
mieszkańcom lokali komu-
nalnych rozstać się z węglo-

wymi „kozami”. Rozwiąza-
niem okazały się łatwe w 
montażu, stosunkowo nie-
drogie i do złudzenia przy-
pominające klimatyzatory 
powietrzne pompy ciepła. 
Sprawdziły się już one w 
budynkach przy Kolejowej 
184 i Reymonta 23 i 33, 
więc nic nie stało na prze-
szkodzie, aby szybko pójść 
za ekologicznym ciosem. 
– Aktualnie, we współpra-
cy z miejskim referatem 
ochrony środowiska, kon-
tynuujemy nasze działa-
nia dotyczące montażu po-
wietrznych pomp ciepła. W 
tym roku obejmie on około 
20-25 lokali położonych w 
znajdujących się w naszych 
zasobach budynkach drew-
nianych na Daliowej 5 oraz 
przy Norwida 8 – zapowia-
da kierownik Wilczyński. 
Przedstawiciele spółki KZB 
wytypowali już przewidzia-
ne do montażu mieszkania, 
a cała operacja zakończy się 
jeszcze przed zimą.

Wonder

WYDARZENIA

Spółka od czystego powietrza
Odkąd tylko przed siedmioma laty powstała, zarządzając komunalnymi budynkami mieszkalnymi, spółka 
KZB Legionowo skupia się nie tylko na ich bieżącym utrzymaniu. W każdym przypadku, o ile to jest możliwe, 
stara się także sukcesywnie swoje zasoby modernizować. Wkrótce nawiązana w tym zakresie współpraca  
z urzędem miasta przyniesie kolejne proekologiczne rezultaty.

Przedmiotem zamówienia było 
opracowanie dokumentacji 
projektowej i wykonanie na 
jej podstawie robót budowla-
nych polegających na budowie 
skrzyżowania bezkolizyjnego 
wraz z likwidacją przejazdu 
kolejowo-drogowego. Wspól-
ne postępowanie jest prowa-
dzone przez gminę Legionowo 
oraz spółkę PKP Polskie Linie 
Kolejowe. To element realizacji 
projektu pod nazwą „Poprawa 
bezpieczeństwa na skrzyżowa-
niach linii kolejowych z droga-
mi – etap III”, współfinanso-
wanego w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020. War-
tość zamówienia ustalono na 
ponad 24 mln zł netto, co sta-
nowi równowartość około 5,6 
mln euro. 

Otwarcie ofert nastąpiło w 
środę (2 września), jednak ze 
względu na konieczność wyja-
śnienia kilku budzących wątpli-
wości kwestii ostateczne roz-
strzygnięcie przetargu nastąpi 
prawdopodobnie w przyszłym 
tygodniu. Do urzędu miasta 
wpłynęły następujące oferty:
    1. Konsorcjum: 1. TORPOL 
S.A., ul. Mogilińska 10G, 61-
052 Poznań; 2. Przedsiębior-
stwo Budowy Dróg i Mostów 

Sp. z o.o., ul. Kolejowa 25, 05-
300 Mińsk Mazowiecki - 49 726 
749,63 zł 
    2. Warszawskie Przed-
siębiorstwo Mostowe MO-
STY Sp. z o.o. Budownictwo 
Sp. k., ul. Marywilska 38/40, 
03-228 Warszawa - 44 105 
000 zł 
    3. Sarinż Sp. z o.o., ul. Ak-
samitna 29, 02-287 Warsza-
wa - 43 768 000 zł 
      4. INTOP Warszawa Sp. z 

o.o., ul. Łukasza Drewny 70, 02-
968 Warszawa - 31 800 000 zł. 

Drugi w mieście tunel od torami 
kolejowymi to jedna z bardziej 
oczekiwanych przez mieszkań-
ców inwestycji. I jedna z naj-
bardziej kontrowersyjnych. 
Przyszły wykonawca ma za-
jąć się budową bezkolizyjnego 
przejazdu pod linią kolejową 
w ciągu ul. Polnej i Kwiatowej. 
Wcześniej czekają go roz-
biórka istniejącego przejaz-
du kolejowo-drogowego oraz 
uzyskanie wszystkich wyma-
ganych prawem uzgodnień 
i zezwoleń dotyczących sa-
mego projektu, prac i decyzji 
ZRID. Wykonawca na czas ro-
bót budowlanych ma również 
zorganizować, obok istniejące-
go obecnie, tymczasowy prze-
jazd przez tory. W efekcie tych 
prac w ciągu dwóch lat ma tam 
powstać bezkolizyjny przejazd 
pod torami i układ jezdni dojaz-
dowych z rondem na skrzyżo-
waniu z ulicą Handlową i ścież-
ką rowerową w tunelu. Sam 
tunel jest przewidziany tylko 
dla samochodów osobowych.

RM

Najbardziej korzystną opcją wy-
daje się zakup karnetu w cenie 
200 zł. Upoważni on jego po-
siadacza do wejścia na wszyst-
kie mecze w DPD Arenie Legio-
nowo – rozgrywane zarówno w 
ramach TAURON Ligi, jak i Pu-
charu CEV oraz Pucharu Polski. 
Warto wspomnieć, że na sprze-
daż klub zamierza przeznaczyć 
limitowaną liczbę 250 karnetów, 
które będą również gwarantem 
możliwości wejścia na mecz w 
przypadku ewentualnego za-
ostrzenia restrykcji epidemiolo-
gicznych i braku możliwości or-
ganizacji imprezy masowej.

Zarząd DPD Legionovii posta-
nowił uprościć cennik i ujed-
nolicić cenę biletów. Podczas 
spotkań TAURON Ligi i Pucha-
ru Polski ich koszt wyniesie 20 
zł (normalny) i 10 zł (ulgowy), 
zaś za wejściówki na mecze 
Pucharu CEV kibice zapłacą 
30 zł (normalny) i 15 zł (ulgo-
wy). Do skorzystania z biletów 
ulgowych tradycyjnie upraw-
nione są małe dzieci, młodzież 
szkolna (szkoły podstawowe 
oraz średnie), a także emery-
ci i renciści.

Aldo

Zagrywka do kieszeni
To bez wątpienia dobra wiadomość dla legionow-
skich fanów kobiecej siatkówki. Zwłaszcza tych, 
którzy mecze wolą oglądać na żywo. Lada dzień 
DPD Legionovia rozpocznie na platformie Ticketik 
sprzedaż karnetów na sezon 2020/21. Ceny, jak                                                                                                 
to w przypadku sprzedaży „hurtowej”, konkurencyjne!

Czterech do tunelu
Jak poinformował legionowski ratusz, w pierwszą środę września nastąpiło 
otwarcie ofert w przetargu prowadzonym w formule „Projektuj i buduj”, doty-
czącym budowy tunelu w ciągu ul. Kwiatowa/Polna w Legionowie. Do urzędu 
wpłynęły cztery oferty, lecz na końcowe rozstrzygnięcie postępowania trzeba 
jeszcze będzie trochę poczekać.



6 CZWARTEK 10 września 2020WYDARZENIA

Od kilku miesięcy realizowany jest w Legionowie projekt Fit Kids, pomyślany jako 
sposób na przeciwdziałanie otyłości wśród dzieci. Po czerwcowym „castingu” 
pierwsza czterdziestka uczniów klas 1-6 szkół podstawowych uczęszcza już regu-
larnie do Spektrum Sportu i zamierza kontynuować tę aktywność aż do grudnia. 
Jak wcześniej zapowiadano, trwa właśnie nabór kolejnych uczestników.

Na przekór pandemii projekt 
Fit Kids ruszył w Legionowie 
całkiem żwawo. – Zaczęliśmy 
w lipcu, kiedy wystartowały 
pierwsze zajęcia ruchowe, któ-
re są organizowane dwa razy w 
tygodniu po godzinie. W tym 
momencie jesteśmy prawie na 
półmetku, natomiast prowadzi-
my teraz drugi nabór, do które-
go zapraszamy 80 dzieci. Łącz-
nie mamy dla nich 120 miejsc. 
Do przystąpienia do projektu 
wystarczą kwalifikacje, które 
są przeprowadzane w naszym 
obiekcie, dobre chęci i strój 
sportowy ze zmiennym obu-
wiem. Resztą, całym sprzę-
tem zajmujemy się my, a tre-
nerzy zaopiekują się dzieckiem 
od początku do końca – zachę-
ca Marek Jankowski, kierownik 
projektu Fit Kids.

Nowy nabór rozpoczął się 7 i 
potrwa do 11 września. Od-
bywa się on w godzinach od 
17.00 do 20.00 w obiekcie przy 
ulicy Narutowicza 96. W mi-
nioną sobotę, na rozgrzew-
kę, organizatorzy zapropo-
nowali mieszkańcom Fit Kids 
Day, czyli połączony z zabawą 
dzień sportu w Spektrum Spor-
tu. Jego bogaty program prak-
tycznie pokrywał się z tym, co 
oferuje uczestnikom całkowi-

cie dla nich bezpłatny projekt 
Fit Kids. – Są to sporty rakie-
towe: badminton, tenis, squ-
ash, zajęcia motoryczne, cross 
fit junior, jak również zajęcia ta-
neczne dla dziewczynek – wyli-
cza szef Spektrum Sportu. 

Chociaż pierwsza tura zajęć 
trwa dopiero od lipca, są już wi-
doczne ich rezultaty. Również, 
a może nawet przede wszyst-
kim, na wadze. – Mam od nie-
których dzieci pierwsze infor-
macje zwrotne, które mówią o 
tym, że schudły 2-3 kilogramy, 
więc po dwóch miesiącach pra-
cy pojawił się już jakiś efekt. I 
przyniosły go tylko same, odby-
wane dwa razy w tygodniu zaję-
cia ruchowe – mówi trener bad-
mintona Michał Pietrasik. Osoby 
mniej cierpliwe powinny jednak 
mieć świadomość, że na trwa-
łą zmianę sylwetki trzeba pra-
cować znacznie dłużej. – Efekty 
absolutnie nie są widoczne na-
tychmiast. Wiadomo, że w przy-
padku każdej aktywności przy-
chodzą one po kilku, kilkunastu 
treningach. Oczywiście jest to 
bardzo indywidualna sprawa, 
ale jeśli chodzi o poprawę kwe-
stii motorycznych, sprawno-
ściowych, to myślę, że już po 
kilku zajęciach można odczuć 
różnicę – uważa Jakub Jawor-

ski, trener squasha. A jego ko-
lega dodaje: – Skupiamy się 
na razie na tym, aby zajęcia 
były atrakcyjne dla dzieci, żeby 
chciały do nas przychodzić. Za-
czynamy klasycznie, rozgrzew-
ką, choć w atrakcyjnej formie, 
potem dochodzi zabawa rucho-
wa, no i w zależności od wybra-
nej grupy treningowej: bad-
minton, squash, tenis i zajęcia 
ogólnorozwojowe. Głównie są 
to ćwiczenia wytrzymałościo-
we, wydolnościowe, żeby dzie-
ci się zmęczyły, pobiegały i w 
rezultacie troszkę na naszych 
zajęciach schudły. Przy okazji 
usprawniamy je w takich płasz-
czyznach, jak zwinność, koor-
dynacja, szybkość i siła.   

Jak zapewniają obaj trene-
rzy, nawet u dzieci stroniących 
wcześniej od ruchu właści-
wie nie ma ryzyka odniesienia 
w trakcie treningów kontuzji. 
Zdrowie jest i pozostanie naj-
ważniejsze. – Zajęcia są układa-
ne w ten sposób, aby zaczynać 
od dobrej rozgrzewki. Dzieciaki 
nie przychodzą prosto z szatni i 
od razu nie robimy jakichś cięż-
kich ćwiczeń. Generalnie w ogó-
le nie są one ciężkie. Tu trzeba 
głównie nauczyć je ruchu i do-
brze je do niego przygotować, 
zadbać też o dobre rozciąganie 

po treningu. To wszystko spra-
wia, że nie grożą dzieciom kon-
tuzje. Oczywiście, jak w każdym 
sporcie, może coś się wydarzyć, 
ale przykładamy sto procent 
zaangażowania do tego, aby 
było jak najbardziej bezpiecz-
nie – twierdzi Jakub Jaworski. 
– Nam przede wszystkim za-
leży na zarażeniu dzieciaków 
sportem, aby dobrze się ba-
wiły, a przy okazji poznawały 
nowych kolegów, nowe kole-
żanki, z którymi później, gdy 
już zdobędą jakieś podstawy. 
Będą mogły tu przyjść i pograć.    

Przez cały okres jego trwania 
uczestnicy projektu Fit Kids 
znajdują się pod opieką dietety-
ka. Co ciekawe, chodzi nie tylko 
o dzieci, lecz także o ich rodzi-
ców, bo to głównie oni stoją za 
nawykami żywieniowymi wła-
snych pociech. – Bardzo ważne 
jest, żeby na konsultację diete-
tyczną dziecko przyszło z ro-
dzicem. Wtedy wspólnie znaj-
dujemy błędy, które łatwo jest 
wyeliminować, aby poprawić 
zdrowie dzieci i działając pro-
filaktycznie, zabezpieczyć je 
przed chorobami metabolicz-
nymi – tłumaczy dietetyczka 
Klaudia Koniec. Każdy uczest-
nik projektu ma prawo do pię-
ciu, odbywanych mniej więcej 
co miesiąc indywidualnych kon-
sultacji ze specjalistą. To o tyle 
ważne, że bez zmian na talerzu 
same ćwiczenia wiele dziecku 
nie dadzą. Należy jednak pa-
miętać, że oprócz wartości od-
żywczych posiłek powinien być 
też przyjemnością. Szczegól-
nie dla młodego człowieka. – 
Dziecko jest dzieckiem, więc 
przede wszystkim musi mu to 
smakować. Staramy się znaj-
dować takie posiłki, żeby były 
słodkie, a mimo to wciąż zdro-
we. Mamy świadomość, że 
dziecko nie zje czegoś, co mu 
nie będzie smakowało.  

W programie Fit Kids mogą 
wziąć udział dzieci, których 
wskaźnik masy ciała wynosi 
powyżej 95 centyla. Jest on 
jest realizowany w ramach 
projektu „Badania diagno-
styczne w kierunku otyłości 
dla uczniów klas I-VI szkół 
podstawowych z terenu 
Warszawy, dzielnicy Białołę-
ka i Gminy Miejskiej Legiono-
wo”. Realizatorem przedsię-
wzięcia w Legionowie jest, 
pod patronatem prezyden-
ta miasta, Stowarzyszenie 
Spektrum Sportu. 

Waldek Siwczyński

Oszukany w sieci
Coraz więcej osób pada 
ofiarami przestępstw 
internetowych. Ostatnio 
spotkało to 37-letniego 
mieszkańca powiatu 
legionowskiego. Teraz 
sprawą oszustwa, 
w którym został on 
poszkodowany, zajmują 
się policjanci z wydzia-
łu do walki z przestęp-
czością gospodarczą                   
i korupcją z KPP Legio-
nowo.
Niefortunny klient na jednym 
z portali internetowych kupił 
kartę graficzną. Zapłacił za nią 
przelewem, ale niestety do dziś 
nie otrzymał ani zamówionego 
towaru, ani zwrotu pieniędzy. 
Teraz sprawą oszustwa zajmują 
się policjanci. W związku z tym 
i wieloma innymi przestęp-
stwami popełnianymi drogą 
internetową, funkcjonariusze 
KPP Legionowo przypominają 
i apelują:
- korzystajmy tylko ze zna-
nych i pewnych portali inter-
netowych, sprawdzając opinie 
oraz komentarze
- kupując w sieci, kierujmy się 
ograniczonym zaufaniem do 
sprzedającego i zachowujmy 
całą korespondencję z nim. Je-
śli nas oszuka, pozwoli to Poli-

cji go namierzyć
- sprawdzajmy, czy sklep po-
daje swój adres i numer tele-
fonu, tak aby w przypadku ja-
kichkolwiek wątpliwości można 
się było z nimi skontaktować
- przy płaceniu kartą kredyto-
wą zwracajmy uwagę, czy po-
łączenie internetowe jest bez-
pieczne i czy przesyłane przez 
nas dane nie zostaną wykorzy-
stane przez osoby nieupraw-
nione. Na dole strony powinien 
pojawić się symbol zamkniętej 
kłódki, a na początku adresu – 
literki „https”
- pamiętajmy, że mamy moż-
liwość uzgodnienia sposobu 
płatności za wybrany przed-
miot. Jeśli tylko pojawiły się 
wątpliwości co do wiarygodno-
ści sprzedającego, warto umó-
wić się na „odbiór osobisty” lub 
wybrać opcje płatności, nawet 
o parę złotych droższą, ale bez-
pieczniejszą „za pobraniem”.

zig

Dachowanie na krajówce
O ogromnym szczęściu może mówić 42-letni kie-
rowca chryslera. Jego auto dachowało na drodze 
krajowej nr 61 w Zegrzu, jemu natomiast nic się 
nie stało.

Zgłoszenie o tym zdarzeniu 
wpłynęło do straży pożar-
nej w poniedziałek (7 wrze-
śnia) około godziny 22.30. Na 
miejsce udały się trzy zastępy 
z JRG Legionowo, Wojskowa 
Straż Pożarna oraz policjanci. 
Z ich ustaleń wynika, że 42-la-
tek nie dostosował prędkości 
do warunków panujących na 
drodze. Jego auto wpadło w 

poślizg, dachowało i zatrzy-
mało się dopiero na pasie zie-
leni, uszkadzając przy tym 
około 50 metrów barier ener-
gochłonnych oddzielających 
pasy ruchu. Kierowcy chrysle-
ra na szczęście nic się nie sta-
ło. Za spowodowanie kolizji 
został on ukarany mandatem. 

Zig
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Szanowni Państwo
Szkoła to dobro narodowe, które 
ze względu na przyszłość naszych 
uczniów nie powinno stawać się are-
ną nieprawidłowych zachowań. W do-
bie pandemii, zmieniających się za-
leceń i rozporządzeń na samorządy 
i dyrektorów szkół scedowano peł-
ną odpowiedzialność za organizację 
i przebieg nauczania.

My jako dyrektorzy z niepokojem ob-
serwujemy wzrastającą agresję i brak 
zrozumienia. Obciążeni ogromną od-
powiedzialnością za zdrowie naszych 

uczniów, nauczycieli, wszystkich pra-
cowników szkoły i pośrednio Państwa, 
nie możemy zgodzić się z promowa-
ną online krzywdzącą oceną pracy 
naszej koleżanki — Dyrektora Szko-
ły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza 
Kościuszki w Wieliszewie. Przygoto-
wanie placówek do rozpoczęcia roku 
wiąże się z ogromem pracy umysło-
wej i fizycznej, w tym także plano-
waniem nieznanego — mamy bez-
precedensową sytuację w szkołach i 
przedszkolach. Zapewnienie w obec-
nym czasie bezpieczeństwa w szkole 
zakłada przeorganizowanie dotych-

czasowej pracy. Tworzenie nowych 
procedur i regulaminów to nie wymysł 
dyrektora, a konieczność wymuszo-
na przepisami.

W tej trudnej dla nas wszystkich sy-
tuacji liczymy na pomoc rad rodziców 
jako Państwa przedstawicieli, potrze-
ba solidarności staje się tu niezbędna. 
Nie można nie zauważyć, jak szybko 
i prężnie rozwija się oświata w naszej 
gminie. Dla nas dyrektorów i nauczy-
cieli to nowe wyzwanie, a zarazem 
możliwość utwierdzenia Państwa, że 
Wasze dzieci są bezpieczne, dobrze 
i nowocześnie uczone. Dlatego też 
apelujemy o współpracę i zrozumie-
nie. Możemy dyskutować i rozwią-
zywać wszystkie problemy tylko na 
gruncie rzeczowego dialogu. Pamię-
tajmy, że są wśród nas osoby, któ-
re „nie wierzą w koronawirusa”, jak 
i takie, które żyją w wielkiej obawie.

Pod listem otwartym podpisało się 
12 przedstawicieli oraz osób związa-
nych z wieliszewską oświatą, wśród 
nich między innymi Marek Tarwacki, 
Krzysztof Roszek, Ewa Wiechowicz, 
Mirosław Sieradzki, Anna Liberacka 
oraz Jacek Banaszek.

WYDARZENIA

Ostra jazda z parkowaniem
Niemal dokładnie rok temu, dzięki staraniom legio-
nowskiego ratusza, ulica Leśna zyskała atrakcyj-
niejsze i bardziej funkcjonalne oblicze. A okoliczni 
mieszkańcy wiele nowych miejsc parkingowych, 
które jak wiadomo, w każdej części miasta są na 
wagę złota. Kłopot w tym, że ostatnio owego złota 
zaczęło im jakby ubywać.

Okoliczni mieszkańcy, ci posia-
dający auta, są rozżaleni. I trud-
no się temu dziwić. – Walczyli-
śmy o modernizację ulicy Leśnej 
i przy pomocy oraz zaangażo-
waniu prezydenta udało nam 
się to załatwić, razem z dodat-
kowymi miejscami parkingo-
wymi. Jak je załatwialiśmy, fir-
ma mieszcząca się na Leśnej nie 
upominała się o żadne miejsca 
parkingowe. A w tej chwili zaku-
piła chyba około 15 samocho-
dów i zajęła trzy czwarte uli-
cy Leśnej. Praktycznie stała się 
ona teraz prywatnym parkin-
giem tejże firmy – narzeka Te-
resa Składnik.
 
Podejmowane przez kierow-
ców próby polubownego zała-
twienia sprawy nic nie dały. Dla-
tego zdesperowani właściciele 
aut postanowili interweniować u 
prezydenta Legionowa. Pod ich 

parkingową petycją podpisało 
się już kilkadziesiąt osób. Lada 
dzień ma ona trafić do miejskie-
go ratusza. – Tych samochodów 
jest coraz więcej, zajęty jest cały 
parking przy spółdzielczej „pięć-
dziesiątce”, tak samo jak ulica 
Leśna. Zdarzało się, że miesz-
kańcy zwracali się z prośbą do 
właściciela firmy, ale niestety 
bez żadnych efektów. Wprost 
śmieją się nam w twarz – do-
daje mieszkanka osiedla Jagiel-
lońska.

W tej sytuacji o swoim proble-
mie spółdzielcy poinformowali 
miejskich strażników. –  Pierw-
sze takie zgłoszenie otrzymali-
śmy 18 sierpnia. Chodziło o to, 
że na ogólnodostępnym par-
kingu przy ulicy Leśnej parku-
ją nowe pojazdy o podobnych 
numerach, należące do kon-
kretnej firmy. Nie wiedzieliśmy 

o tym wcześniej, temat zdiagno-
zowaliśmy i potwierdziliśmy, że 
tamtego dnia rzeczywiście sta-
ło tam pięć czy sześć samocho-
dów o podobnych numerach da-
nej firmy, która jest w pobliżu 

pod tym adresem – relacjonu-
je Adam Nadworski, komendant 
Straży Miejskiej w Legionowie. 
– W rozmowie z jej właścicie-
lem ustalono, że to ze względu 
na okres wakacyjny, bo zwykle 
pojazdy tej firmy wyjeżdżają w 
teren, jeżdżą po całej Polsce i 
niedługo już ich tam nie będzie.  
Tymczasem wakacje minęły, za-
czął się rok szkolny, a firmowe 
auta nadal zajmują część miejsc 
parkingowych. Zajmują i co w 
tej sprawie wydaje się kluczo-
we, posiadają do tego pełne pra-

wo. – Nie jest to wykroczenie, 
dlatego że parking jest miejski, 
ogólnodostępny, w pasie drogi 
miejskiej – tam każdy ma pra-
wo zaparkować. Oczywiście nie 
autobusem czy samochodem 

ciężarowym, tylko pojazdem o 
masie do 3,5 tony. Tak więc każ-
dy może skorzystać z tego par-
kingu i nie możemy tutaj mó-
wić, że ktoś łamie prawo, a ktoś 
jest pokrzywdzony, bo na chwi-
lę obecną, według oznakowania 
i organizacji ruchu, te miejsca są 
dostępne dla wszystkich – zwra-
ca uwagę komendant. 

Mając to na uwadze, szef stra-
ży miejskiej zasięgnął w ratuszu 
języka u zarządcy terenu. Tam, 
jako remedium na parkingo-

wy kłopot, padła propozycja 
zamontowania przy wjeździe 
na Leśną szlabanu. Zdaniem 
komendanta to się jednak nie 
sprawdzi. – Tam jest za duże 
blokowisko. Budynki, wieżowce, 
które tam stoją, i liczba pojaz-
dów, które miałyby tam wjeż-
dżać – to generalnie nie miałoby 
racji bytu. Zamykanie całej uli-
cy szlabanem, także dla miesz-
kańców położnych przy Leśnej 
domów, nie będzie dobrym roz-
wiązaniem – uważa Adam Nad-
worski. Skoro tak, zmotoryzo-
wani mieszkańcy sugerują inne, 
o wiele prostsze. – Jest w pobli-
żu parking strzeżony i uważam, 
że firma może tam sobie nego-
cjować cenę za miejsca posto-
jowe, tam postawić samocho-
dy i wrzucić to sobie w koszty. 
My natomiast jesteśmy w gor-
szej sytuacji: walczyliśmy i zo-
staliśmy bez miejsc parkingo-
wych – mówi Teresa Składnik. 

Jeśli opcja z płatnym parkowa-
niem nie wypali, spółdzielcy roz-
ważają pójście na kompromis. 
Co oczywiście też wymagałoby 
dobrej woli ze strony właściciela 
floty. – Ewentualnie myśleliśmy 
o zamykanych na klucz pachoł-

kach, za jakąś tam dodatko-
wą opłatą. Jesteśmy skłon-
ni poważnie do tego podejść i 
wyrazić zgodę. Niech na przy-
kład mają trzy, cztery czy pięć 
miejsc, ale nie tyle, że zajmują 
trzy czwarte parkingu przy Le-
śnej – mówi pani Teresa. Kolej-
ną propozycją był montaż zna-
ków informujących, że prawo do 
parkowania mają tylko miesz-
kańcy okolicznych budynków. 
Ale to również rozwiązanie mało 
skuteczne. Głównie ze względu 
na brak możliwości weryfikacji 
uprawnionych. – Straż miejska 
ani nawet policja nie są w sta-
nie sprawdzić, czy pojazd należy 
do mieszkańca danej ulicy i lo-
kalu. Zresztą wyobraźmy sobie 
sytuację, że ktoś przyjeżdża w 
odwiedzimy do mieszkańca po-
łożonych tam bloków czy pose-
sji, no i nie ma prawa wjechać, 
bo tam są miejsca parkingowe 
przypisane tylko do danego blo-
ku. Na razie jest to awykonalne 
i niemożliwe, aby w ten sposób 
rozwiązać ten problem – stwier-
dza komendant Nadworski. 

Rzecz jasna wciąż jest nadzieja, 
że wkrótce rozwiąże się on sam, 
a obietnice przedstawiciela fir-
my znajdą potwierdzenie w fak-
tach. Tak czy inaczej, straż miej-
ska obiecuje mieć parking przy 
Leśnej na oku. My również. 

Waldek Siwczyński

Coś dla cyklistów
Wedle doniesień urzędników z gminy Nieporęt, trwa budowa ścieżki rowerowej 
nad Kanałem Żerańskim. Trwa, ma się rozumieć, w najlepsze. Tempo realizacji, 
jak przystało na inwestycję dla cyklistów, momentami bywa iście sprinterskie.

Z ostatnich doniesień wy-
nika, że na odcinku od uli-
cy Izabelińskiej w stronę 
mostu przy ulicy Strużań-
skiej w szybkim tempie 
postępuje budowa chod-
nika dla pieszych oraz nit-
ki rowerowej. Na odcinku 
około 500 metrów zostały 

położone płyty chodniko-
we. Równolegle powsta-
je podbudowa pod ścieżkę 
rowerową, na której kła-
dziona jest warstwa wią-
żąca i ścieralna. Wcześniej 
wzdłuż ścieżki rowerowej i 
chodnika dla pieszych nad 
Kanałem Żerańskim – od 

kładki w Nieporęcie aż za 
ulicę Izabelińską – posa-
dzono ponad 8000 krze-
wów ozdobnych. Na tym 
odcinku pojawiło się też 
371 drzew różnych gatun-
ków oraz 8 lip na 30-lecie 
samorządu terytorialnego. 

Łączny koszt budowy II i 
III etapu inwestycji, dzię-
ki której na terenie gminy 
Nieporęt powstanie m.in. 
3,6 km ścieżek rowero-
wych, to ponad 3,3 mln zł, 
z czego 80 proc. stanowi 
dofinansowanie ze środ-
ków unijnych. Finał robót 
zaplanowano na koniec 
grudnia br.

Aldo

List kontra złe oceny
Jeszcze na dobre (i złe) się nie rozpoczął, a już jednej                      
z wieliszewskich placówek oświatowych przyszło zmagać 
się z kiepskimi cenzurkami od internautów. W odpowiedzi na 
nieuzasadnioną, ich zdaniem, krytykę dyrektorzy gminnych 
szkół oraz przedszkoli napisali i opublikowali list otwarty.
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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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WYNAJEM  bezpośrednio
POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE

I  HALE PRODUKCYJNE

w budynku przemysłowym w Legionowie
ul. Zegrzyńska 4 . tel 601 243 769

Panu
MARKOWI BARAN

i Jego najbliższej rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
OJCA

składa Zarząd oraz Pracownicy
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

„Legionowo” Sp. z o.o.

Zambski Kośc. - działka rekr.,
otulina lasów, teren niezalew., ok.1000mkw.

Tel. kom. 601 569 662
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Nigdy nie rozumieliśmy 
desperacji organizatorów 
lokalnych imprez wszela-
kich, co to zawzięcie wal-
czą o okraszenie ich ha-
słem „pod patronatem 
Prezydenta Miasta Le-
gionowo”. Celują w tym 
głównie branże oświa-
towa tudzież sportowa. 
Idziemy wszak o zakład, 
że gdyby na przykład (do-
tąd, zdaje się, nieistnieją-
ce) konsorcjum miejskich 

handlarzy orientalnym 
żarciem zorganizowa-
ło w grodzie L. zawody 
w pochłanianiu tego po-
karmu na czas, też chęt-
nie wsparliby się oni pre-
zydenckim autorytetem. 
Ot, tak na lepsze trawie-
nie. Lecz to już raczej trą-
ciłoby sporą wizerunkową 
niestrawnością... Widząc 
na horyzoncie tego rodza-
ju zagrożenia, postano-
wiono więc swego czasu 

w ratuszu drogę 
do honorowego 
patronowania 
uczynić o wie-
le bardziej wy-
boistą. I spra-
wić, że będzie 
o niego znacz-

nie trudniej. W tym celu, 
po kilku chwilach namy-
słu, spłodzono tam szcze-
gółowy regulamin doty-
czący szafowania owym 
zaszczytem. Punkcik po 
punkciku wyłożono, co i 
jak należy czynić celem 
wtulenia się w honorowe 
prezydenckie objęcia. W 
sporządzaniu tego dzie-
ła musiał też chyba brać 
udział ceniący mamonę 
księgowy, bo przytom-

nie zaznaczono w nim, 
że „przyznanie Patrona-
tu nie oznacza deklaracji 
wsparcia finansowego lub 
organizacyjnego”. Dla nas 
to jasne – albo honor, albo 
kasa! Łącznie punktów 
regulaminu wydzierga-
no zaledwie jedenaście, 
więc jeśli komuś napraw-
dę zależy, spokojnie da-
wał i wciąż daje radę. Dla 
równowagi zamieszczono 
też dwa paragrafiki doty-
czące odebrania patrona-
tu. Tu grzechem najwięk-
szym jest „naruszenie 
wizerunku Prezydenta”. 
O jaki rodzaj naruszenia, 
a tym bardziej wizerun-
ku chodzi – tego po dziś 
dzień nie wiadomo.

Bzdury do emerytury
„Dzisiejszy system nie zapew-
ni ludziom emerytur” – lojal-
nie uprzedził ongiś Don pre-
mier, kiedy to w okrąglaku przy 
Wiejskiej trwały sponsorowane 
przez ZUS wyścigi na drodze ży-
ciowej nr 67. Tej przemianowa-
nej przez obecną władzę na 65. 
Wyścigi, w których – co już te-
raz jest bankowo pewne – ran-
nych będą miliony. Sęk w tym, 
że całkiem niedawno, przy oka-
zji WIELKIEJ REFORMY EMERY-
TALNEJ, wmawiano ludowi coś 
całkiem innego. Pamiętacie re-
klamówki z wapniakami sączą-
cymi drinki pod palmami, pa-
miętacie atakujące zewsząd 
zapewnienia, że teraz wresz-
cie oszczędzasz, człowieku, na 
własny rachunek i lepszej OFEr-
ty mieć nie będziesz? Bo ja ow-
szem. Wizja zamiany małżonka 
na nowszy model i rejterady w 

cieplejsze strony świata poru-
szyła wyobraźnię wielu rodaków. 
O, naiwni! Za jakiś czas przeko-
nają się, że jak rząd obiecuje, że 
będzie lepiej, to... obiecuje. 

Z tym emerytalnym, wciskanym 
nam kitem jest trochę tak, jak 
u Stalina z mordowaniem bliź-
nich. „Słońce narodów” zwykło 
bowiem mawiać, że śmierć jed-
nostki to tragedia, ale milion za-
bitych – tylko statystyka. Gdyby, 
dajmy na to, bank obiecał klien-
towi zysk z lokaty, a później roz-
łożył rączki i wyznał, że kaskę 
stracił, śmiało moglibyśmy le-
cieć do sądu. Sprawa wygra-
na. A tutaj co, „my, naród pol-
ski” oskarżymy rząd o polityczny 
nierząd? Wszak on to ma w głę-
bokiej Brukseli. Tyle naszego, 
co sobie nawrzeszczymy. Sko-
ro więc państwo robi nas w bie-

daka, odpłaćmy mu tą samą 
monetą. Po kiego pracować na 
etacie, miesiąc w miesiąc reani-
mując konające ZUS i NFZ?! Le-
piej działać na dziko albo w myśl 
hasła: „umowy śmieciowe dla 
kieszeni zdrowe” – poprawa za-
robków gwarantowana. Fakt, o 
ciepłe papucie i garść tabletek 
będziemy wtedy musieli na sta-
rość zadbać sami. Cóż to jed-
nak za różnica, w świetle tego, 
co w temacie emerytalnych mi-
raży wieszczą spece od ekono-
mii. Prawie żadna. No dobrze, a 
gdzie tu miejsce na patriotyzm 
i poczucie odpowiedzialności za 
kraj? Hmm, jakby to powiedzieć, 
„dzisiejszy system” tego ludziom 
nie zapewnił.

We wrześniu 2010 roku do 
Legionowa zawitał olimpij-
ski ogień, było ono bowiem 
jednym z miast goszczą-
cych uczestników Europej-
skich Letnich Igrzysk Olim-
piad Specjalnych. Przez 
trzy dni powiat legionow-
ski podejmował 40-osobo-
wą reprezentację młodych 
sportowców z Izraela. 

Goście z Izraela zostali 
zakwaterowani w ośrod-
ku CSK w Jachrance, a 
treningi odbywali w Are-
nie Legionowo oraz na 
obiektach sportowych w 
Woli Kiełpińskiej. Szcze-
gólnie do gustu przypa-
dła im legionowska hala, 
gdzie trenowały drużyny 
koszykówki i tenisa sto-
łowego. – Obiekty są ab-
solutnie fantastyczne. Są 
czyste i zadbane. Muszę 
przyznać, że czujemy się 
tutaj bardzo dobrze. Żału-
jemy tylko, że nie mamy 

takich hal w Izraelu. Musi-
my je sobie wybudować. 
Wszystko jest tutaj pro-
fesjonalnie przygotowane 
– mówiła Yehudit Ziv, tre-
nerka tenisa stołowego. To 
samo można było powie-
dzieć o całej wizycie izra-
elskich sportowców w po-
wiecie legionowskim. 
 
Oprócz zakwaterowania 
i zapewnienia im miejsc 
do treningów, zadbano 
też o aktywne zorganizo-
wanie im wolnego czasu. 
Goście z Izraela pojechali 
na wycieczkę do Warsza-
wy, zwiedzili Serock i Le-
gionowo, a także spotkali 
się ze swoimi rówieśnika-
mi z dwóch legionowskich 
szkół: Liceum Ogólno-
kształcącego im. Marii Ko-
nopnickiej i Powiatowego 
Zespołu Szkół i Placówek 
Specjalnych. Jak przy-
znali, podczas całej wizy-
ty przeszkadzała im tylko 

jedna rzecz... – Musimy 
przyznać, że jest tu nam 
bardzo zimno – mówiła ze 
śmiechem Yehudit Ziv. 
– Jednak sposób, w jaki 
jesteśmy tu przyjmo-
wani, jest bardzo ciepły i 
bardzo, bardzo serdecz-
ny – dodała.  
 
Ostatniego dnia ich poby-
tu w powiecie dało się już 
poczuć atmosferę rozpo-
czynających się dzień póź-
niej Europejskich Letnich 
Igrzysk Olimpiad Specjal-
nych. Stało się tak za spra-
wą sztafety Torch Run, 
czyli Biegu Strzegących 
Prawa, która do Legio-
nowa przyniosła olimpij-
ski ogień. Na Rynku Miej-
skim sztafeta spotkała się 
z młodzieżą z terenu po-
wiatu i razem z nimi po-
biegła do mety znajdują-
cej się pod legionowskim 
ratuszem, gdzie zapłonął 
olimpijski znicz.

Olimpijski ogień 

Ciastko z mikrofali

Błyskawiczne, proste i smaczne ciasto w 15 minut? 
Zapraszamy do wypróbowania przepisu.

Do jednej miski wbić jajko, mleko, olej – wymieszać 
wszystkie składniki mikserem. Do drugiej miski wsypać 
sypkie produkty, czyli mąkę, proszek do pieczenia, bu-
dyń i cukier – wymieszać dokładnie. Zawartość dwóch 
misek połączyć razem tak by nie było grudek. 

Przygotować szklaną salaterkę lub formę, która może 
być użyta w mikrofali. Wlać ciasto do foremki i włożyć 
do mikrofalówki. Piec w niej przez około 3 minuty na 
mocy około 700 Wat. Upieczone ciasto wyjąć na talerz 
i oprószyć cukrem pudrem. 

Smacznego!

Składniki:
• Duże jajko lub dwa małe jajka
• 4 łyżki oleju rzepakowego
• 4 łyżki mąki pszennej
• 4 łyżki mleka 
• 4 łyżki cukru
• Olejek waniliowy lub śmietankowy
• 50g budyniu waniliowego
• 0,5 łyżeczki proszku do pieczenia
• Cukier puder do posypania
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Niestety, takie historie zda-
rzają się coraz częściej. W po-
przednim kwartale każdego 
dnia dochodziło aż do 18 prób 
wyłudzeń – to aż o połowę wię-
cej w stosunku do II kwartału 
ubiegłego roku. Średnia kwo-
ta udaremnionego wyłudze-
nia wyniosła ponad 25 tys. zło-
tych. Dlatego warto wiedzieć, 
jak nie paść ofiarą złodziei toż-
samości i co zrobić, gdy jest 
już za późno i mierzymy się                   
z niechcianym długiem? 

Ofiarą może być każdy

W ostatnich tygodniach do-
szło do kilku poważnych wy-
cieków danych osobowych na 
dużą skalę, m.in. z uczelni wyż-
szej czy z dużej sieci handlowej. 
Wraz z pojawieniem się pande-
mii COVID-19 wiele usług mu-
sieliśmy z dnia na dzień prze-
nieść do obiegu cyfrowego.                   
A co naturalne, zwiększenie na-
szej aktywności w sieci zwiększa 
ryzyko przechwycenia naszych 
danych osobowych przez nie-
uczciwe osoby. Takich przypad-
ków jest coraz więcej i mogą do-
tyczyć każdego z nas – choćby, 
jak donosiły media, prezydenta 
pewnego miasta, którego dane 
osobowe zostały wykorzystane 
do zaciągnięcia przez nieznane 
osoby kredytów i pożyczek. 

Z najnowszego raportu infoDOK 
wynika, że w II kwartale br. od-
notowano aż 1680 prób wyłu-
dzeń na łączną kwotę 63,2 mln 
złotych. Oznacza to, że każde-
go dnia próbowano wyłudzić 

na skradzione dane osobowe 
niemal 700 tys. zł. Co ważne, 
statystyki dotyczą wyłącznie 
udaremnionych prób wyłu-
dzeń – ich prawdziwa skala jest 
znacznie większa. 

Czy i jak można chronić się 
przed niechcianym kredytem 
lub pożyczką? Podstawowe 
zasady ochrony danych oczy-
wiście istnieją i należy się do 
nich stosować. – Kierujmy się 
z zasadą ograniczonego zaufa-
nia, tj. nie przekazujmy kom-
pletu danych obcym osobom 
i nie zostawiajmy ich na nie-
znanych stronach, nawet je-
śli w zamian będziemy kuszeni 
dużą zniżką na jakiś produkt lub 
usługę. Może się bowiem oka-
zać, że nieprzemyślane zacho-
wanie będzie nas słono kosz-
tować. Pamiętajmy też, aby 
nie udostępniać w sieci zdjęć, 
na których widoczny jest nasz 
numer PESEL czy inne wrażli-
we dane, np. zdjęcia faktury. 
Sprawdzajmy także, czy stro-
ny, na jakie wchodzimy, są bez-
pieczne oraz pilnujmy naszych 
dokumentów w formie fizycz-
nej i nie pozwólmy na ich kse-
rowanie. Taka praktyka jest już 
od roku zakazana –  przypomi-
na Agnieszka Wachnicka, pre-
zes Fundacji Rozwoju Rynku Fi-
nansowego: 

Ostrożność nie wystarczy 

O ile sami możemy zachowy-
wać ostrożność, o tyle nadal 
istnieje ryzyko, że do wycieku 
danych dojdzie ze strony ze-

wnętrznego podmiotu, który 
posiada komplet informacji o 
nas. Dlatego dla własnego bez-
pieczeństwa warto korzystać                     
z zastrzeżeń kredytowych, któ-
re w dużym stopniu minimalizu-

ją ryzyko, że ktoś zaciągnie kre-
dyt lub pożyczkę na nasze dane. 

Na rynku jest dostępnych kilka 
rozwiązań, a niektóre z nich są 
bezpłatne. System Bezpiecz-
ny PESEL, ChrońPESEL.pl czy 
Alerty BIK to przykładowe roz-
wiązania. Mechanizm działa-
nia każdego z systemów jest 
inny. Niektóre polegają na każ-
dorazowym wysyłaniu powia-
domienia sms lub e-mail na 
przekazane przez nas dane do 
kontaktu, gdy ktoś wnioskując 
o kredyt lub pożyczkę, podaje 
nasz numer PESEL. Inne na-
tomiast polegają na blokadzie 
PESEL-u w bazie kredytodaw-
ców współpracujących z syste-
mem. Oznacza to, że jeśli ktoś 

będzie chciał zawrzeć umowę                                   
w naszym imieniu, wówczas 
danej firmie pożyczkowej au-
tomatycznie pojawi się powia-
domienie, że prawdopodobnie 
jest to próba oszustwa. 

W przypadku zgubienia doku-
mentów, ich kradzieży lub inne-
go ryzyka, że nasze dane do-
stały się w niepowołane ręce, 
zawsze pierwsze kroki powin-

niśmy kierować do banku i za-
strzec tam dokumenty. Pra-
cownik banku zgłosi wówczas 
incydent do systemu Doku-
menty Zastrzeżone, do które-
go mają dostęp nie tylko ban-
ki, ale także inne podmioty, np. 
firmy pożyczkowe czy teleko-
munikacyjne. Co ważne, doty-
czy to nie tylko dowodu osobi-
stego, ale również paszportu, 
prawa jazdy, dowodu rejestra-
cyjnego czy karty pobytu. Pa-
miętajmy też, że dokumenty 
możemy zastrzec w dowol-
nej placówce, nie musimy być 
klientem danego banku. 

Nawet jeśli jesteśmy na zagra-
nicznym urlopie i nie mamy 
możliwości udania się do pla-

cówki banku, to żadna prze-
szkoda by zastrzec dokumen-
ty. Część banków umożliwia 
swoim klientom zastrzega-
nie dokumentów telefonicznie 
– po uprzedniej weryfikacji 
tożsamości. Należy wówczas                                        
w pierwszej kolejności skontak-
tować się ze swoim bankiem. 
Jeśli natomiast mamy konto 
w BIK, założone z wykorzysta-
niem utraconego dokumentu, 

można zastrzec dokumenty on-
line za pośrednictwem systemu 
BIK. I co istotne, dopiero po za-
strzeżeniu dokumentów w ban-
ku powinniśmy zgłosić ten fakt 
policji, a następnie udać się do 
urzędu gminy lub placówki kon-
sularnej w celu wyrobienia no-
wego dokumentu.

Kiedy zostajemy
„dłużnikami”

A co zrobić w sytuacji, gdy już 
ktoś wykorzystał naszą tożsa-
mość, a my dostajemy wezwa-
nie do zapłaty z banku lub firmy 
pożyczkowej? Przede wszyst-
kim nie powinniśmy bagateli-
zować otrzymanego wezwania 
i myśląc, że to jakaś pomyłka, 

schować go do szuflady. Takie 
zachowanie tylko pogłębi nasz 
problem. Po pierwsze, zgłośmy 
ten fakt policji lub prokuratu-
rze, a następnie skontaktujmy 
się z instytucją, w jakiej zacią-
gnięto zobowiązanie na nasze 
nazwisko i wytłumaczmy całą 
sytuację. Z reguły wystarczy, 
że zadzwonimy na infolinię da-
nego podmiotu, a tam konsul-
tanci poinstruują nas, co do 
dalszych kroków postępowa-
nia. Zapewne zostaniemy po-
proszeni o napisanie odwoła-
nia, w którym należy wykazać, 
że pieniądze z pożyczki lub kre-
dytu nie trafiły na nasze kon-
to. Być może oszust sfałszo-
wał nasz podpis na umowie 
kredytowej albo założył na na-
sze dane fałszywy rachunek w 
banku lub też autoryzacja ope-
racji została dokonana nie z na-
szego konta  – te wszystkie po-
tencjalne scenariusze zdarzeń 
należy wyjaśnić.
 
Może się też okazać, że zło-
dziej zaciągnął nie jedno, a kil-
ka zobowiązań i to w różnych 
instytucjach, dlatego jak tyl-
ko dowiemy się o niechcianym 
długu, sprawdźmy naszą hi-
storię w Biurze Informacji Kre-
dytowej. Z raportu BIK-u do-
wiemy się, kiedy i jakie firmy 
sprawdzały nasze nazwisko                   
w bazie. Gdy będziemy już 
wiedzieć, gdzie jeszcze oszust 
mógł wziąć pożyczkę lub kre-
dyt, nie czekając na wezwanie 
do zapłaty, skontaktujmy się 
z danym podmiotem i przed-
stawmy całą sytuację. Mimo 
stresu, jaki zwykle towarzy-
szy takim sytuacjom, próbuj-
my jednak zachować spokój. 
Pamiętajmy, że wraz ze zgło-
szeniem reklamacji bank lub 
firma pożyczkowa wstrzymu-
je proces windykacyjny do mo-
mentu wyjaśnienia całej spra-
wy, a wiele z takich zdarzeń ma 
pozytywny finał. 

Katarzyna Korycka/ oprac. WS

OGŁOSZENIA

Sezon na wyłudzenia
Otrzymujesz wezwanie do zapłaty raty kredytu lub pożyczki, ale nie wiesz,               
o co chodzi, bo nie masz żadnych zobowiązań? Cóż, nie ty jeden. Każdego dnia 
na cudze nazwiska oszuści próbują wyłudzić z banków i firm pożyczkowych 
średnio 700 tys. zł.

Od 25.08 Schronisko
w Nowym Dworze Mazowieckim otwarte

Zapraszamy wolontariuszy i odwiedzających
wt-nd 12.00-15.00

czekają ciekawe aukcje internetowe Fundacji !!!
NIE KUPUJ - ADOPTUJ PSA

Ruda TRASZKA to spokojna, małej wielkości sunia (5,5 kg) 
znaleziona w Legionowie. Dziewczyna po wypadku komuni-
kacyjnym (bez obrażeń, wykryto i operowano ropomacicze). 
Łagodny pieszczoch wraca do zdrowia, ładnie spaceruje na 
smyczy i bardzo tęskni za domem.

Tel:  795 845 242

Cudowna 3-ka kociąt 
znalezionych na tere-
nie gminy Otwock (ur. 
01.07.2020) to: prę-
gowany NAPARSTEK, 
wesoły i rozbrykany 
NADGARSTEK, dostoj-
ny NAPOLEON. Chłopcy 
uwielbiają wspólne harce 
i pieszczoty. Maluchy lgną 
do człowieka i marzą o ko-
chającym domu.

Tel:  795 845 242

GORĄCY APEL - ADOPTUJ KOTA
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Wspomnienia z(amiast) wakacji
Do zalet Lazurowego Wybrzeża oraz Nicei - jego nieformalnej stolicy, żadnego turysty przekonywać nie 
trzeba. Zwłaszcza gdy ceni sobie leniwy wypoczynek w pełnym słońcu. Teraz, kiedy mało kto zdecydo-
wał się na wakacje w tamtych stronach, warto sobie o nich przypomnieć.
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Poproś go, by się uśmiechnął – sprawdź, 
czy jego twarz jest symetryczna i czy 
kąciku warg nie opadają w jedną stronę.

Niech powie „stół z powyłamywanymi 
nogami lub flanelowe kaftaniki” – mowa 
nie może być bełkotliwa.

Test jaskółki, czyli stania na jednej 
nodze z rękami wyciągniętymi w bok 
lub w pozycji leżącej uniesie osobo ręce i 
nogi – chory ma problemy z uniesieniem 
kończyn po jednej stronie ciała lub unosi 
je, a one same opadają.

Chory może czuć osłabienie po jednej 
stronie ciała, może nie rozumieć co do 
niego mówimy lub mieć problemy z 
formułowaniem zdań. Może też skarżyć 

się na silny ból głowy, zaburzenia 
widzenia, zawroty głowy i brak 
równowagi.

Czy wiesz, że jeśli do komórki mózgu 
nie dopływa krew, to obumiera ona w 
ciągu 3, 4 minut? Wraz z tą komórką 
znika również umiejętność za którą 
odpowiadała ta komórka. Dlatego 
chorzy po udarze często mają problemy 
z mówieni, utrzymaniem mięśni, 
koncentracją. Chory powinien jak 
najszybciej trafić do szpitala na oddział 
neurologiczny, gdzie zostaną podane 
odpowiednie leki. Co drugi pacjent 
wyzdrowieje, jeśli lek zostanie podany w 
ciągu pierwszej godziny. Po podaniu leku 
po trzech godzinach do zdrowia wraca 
tylko co siódmy pacjent. 

Jeśli któryś z objawów występuje u 
chorego dzwoń na pogotowie, by trafił 
on jak najszybciej do szpitala. Tylko 
szybkie podanie leku może uratować mu 
życie i uchronić przed paraliżem.

Zwolnij tempo życia, 
bo zaliczysz przys-
t anek  u  l eka rza . 

Szykuje się powodzenie                      
w finansach.  

W pracy nie licz na 
fory. Poniesiesz 
konsekwencje swej 

opieszałości, także w 
sprawach urzędowych.

Tydzień pełen spot-
kań towarzyskich. 
Uważaj na propozy-

cję zrobienia świetnego in-
teresu – może nie wypalić.

Intensywny tryb ży-
cia zapewni ci liczne 
i silne przeżycia. W 

końcu poznasz albo przy-
pomnisz sobie smak miłości.

K t o ś  z a s k o c z y  c i ę 
m i ł o s n ą  n i e s p o d -
z ianką.  Ofer ta  może 

być  n ie  do odrzucen ia .  Do -
bry  czas na wy jazd.

Uważaj na plotki na 
swój temat, bo ktoś 
może wziąć je  za 

prawdę. Dla poprawy hu-
moru udaj się na zakupy.

Emocje trzymaj na 
wodzy, postaraj się 
wyluzować i nabrać 

dystansu do rzeczywistości. 
Przy okazji zadbaj o formę. 

U w a ż a j  n a  d r o d z e , 
twoja koncentracja nie 
będz ie  na j lepsza.  W 

u c z u c i a c h  t e ż  n i e z b y t 
kolorowo.

Przygotuj się na nowe 
obowiązki. Wiele os-
ób będzie oczekiwało 

twej pomocy. Nie zapominaj 
o zdrowiu i urodzie.

Nie zabraknie ci teraz 
energii. Ktoś z otocze-
nia chce dowiedzieć 

się czegoś na twój temat, a 
później to wykorzystać.

Mogą c ię czekać 
poważne problemy 
w pracy. Jeśli sytu-

acja się nie poprawi, roze-
jrzyj się za inną.

P r z e s t a ń  t ł u m i ć 
emocje i  częśc ie j 
mów swej  drugie j 

po łow ie ,  i l e  d la  c ieb ie 
znaczy.

Czy wiesz, jak rozpoznać 
udar? Tu czas jest nie-
zwykle istotny! Im więcej 
czasu upłynie, tym mniej-
sze szanse na przeżycie. 
Udar mózgu jest przy-
czyną co trzeciego zgonu 
lub trwałego uszkodzenia 
mózgu. Prowadzić może 
do niedowładów i uszko-
dzeń mózgu. Dużą szansę 
na wyzdrowienie daje je-
dynie szybka reakcja. Jak 
rozpoznać, że ktoś bliski 
ma udar? 

WIEM,  ŻE  JESTEM 
UTOŻSAMIANY  JAKO 
DURKA-KULTURKA

Zenon Durka, dyr. Miejskiego Ośrodka 
Kultury podczas imprezy z okazji 40-lecia 
tej instytucji. 

■ ■ ■

Kręgosłup składa się z kręgu i ogona.
■ ■ ■

Podczas zapłodnienia plemnik łączy się z komórką 
jajową i powstają nowotwory.

■ ■ ■
Jesienią wszystko spada z drzew.

■ ■ ■
Wczoraj w naszej klasie lekarz badał 
dzieci chore na higienę.

■ ■ ■
Głowa osadzona jest na zębie trzonowym 
kręgosłupa.

■ ■ ■
Węgiel rośnie na drzewach.

■ ■ ■
Białe motyle, których dzieci żrą kapustę, 
nazywają się kapuśniaki.

ROZRYWKA

Lenka 10 lat

Można w domu trzymać psa lub kota, a można...
   fot. red.  
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Ursus z kolei plasuje się na 
dole tabeli. Przed spotkaniem 
z Legionovią miał on na swoim 
koncie tylko trzy punkty i znaj-
dował się na 18 miejscu. W 
trakcie niedzielnego spotkania 
różnicy miejsc w tabeli nie było 
jednak widać. Podział punktów 
przy Parkowej był więc chyba 

najbardziej sprawiedliwym wy-
nikiem. Mecz należał do dosyć 
wyrównanych, a obie drużyny 
miały swoje okazje do zdoby-
cia bramki. Już na samym po-
czątku spotkania goście mogli 
wyjść na prowadzenie. Legio-
novię przed stratą bramki ura-
towała poprzeczka. 

Gospodarze odpowiedzie-
li w 30 minucie. Precyzyj-
ne podanie Patryka Koziary 
wykorzystał Andrzej Trube-
ha i strzałem głową poko-
nał bramkarza Ursusa. Stra-
cona bramka nie podłamała 
jednak warszawian. Jeszcze 
przed przerwą udało im się 
doprowadzić do wyrównania. 

W 44 minucie na listę strzel-
ców wpisał się Mateusz Bara-
nowski. Druga połowa spo-
tkania – tak z jednej, jak i z 
drugiej strony – to mniej lub 
bardziej groźne próby zdoby-
cia zwycięskiej bramki. Goli 
w tym spotkaniu już jednak 
nie oglądano. 

W szóstej kolejce Le-
gionovia KZB Legio-
nowo w meczu wyjaz-
dowym zmierzy się z 
Bronią Radom. Spotka-
nie odbędzie w niedzie-
lę 13 września o godzi-
nie 19.00   

Elph

Chęć udziału w imprezie zade-
klarowało aż blisko siedmiuset 
zawodników, już tradycyjnie w 
wieku od lat kilku do kilkudzie-
sięciu. Jak zapowiadał Grzegorz 
Wajs, organizator LOTTO Poland 

Bike Marathonu, na amatorów 
MTB czekała fenomenalna tra-
sa, niezwykle ceniona przez ko-
larskich maratończyków. Ma-
lownicza, urozmaicona i jak na 
Mazowsze, dość pagórkowata. 

Zawodnicy mieli do pokona-
nia techniczne zjazdy i podjaz-
dy oraz sporo wąskich, krętych 
ścieżek w lasach legionow-
skich, nieporęckich i w okolicach 
Choszczówki. Ścigano się na 

trzech dystansach: ośmiu, 30 
i 50 kilometrów. Swoje wyści-
gi Mini Cross mieli też najmłod-
si kolarze, dopiero łapiący rowe-
rowego bakcyla. – Wprawdzie 
ostatnio nie byliśmy do końca 
w formie, ale dzisiaj powinno 
być okej, bo jest fajna pogoda, 
więc powinno być dobrze. Pasu-
je nam taka pogoda. Trasa też 
na pewno fajna, bo jest sporo 
takich interwałowych górek, 
więc na pewno będzie gdzie się 
wyżyć – mówi Marcin Gałkow-
ski. – Będzie błoto, choć mamy 
nadzieję, że nie aż takie, jak w 
Radzyminie. Ale jesteśmy już 
do niego przyzwyczajeni – do-
daje towarzysząca mu Katarzy-
na Michnowska.  

Było gdzie się wyżyć, było 
też zatem gdzie się ubrudzić. 
Wprawdzie błoto to dla prze-
łajowców żadna nowina, ale 

jednak całkiem zbędne, a przy 
tym dosyć istotne utrudnie-
nie. – Przede wszystkim do-
datkowe kilogramy na rowe-
rze i na odzieży. No i wpływa 
też na jakość sprzętu, bo nie-
stety błoto się dostaje w takie 
miejsca, gdzie później to prze-
szkadza w jeździe – przyzna-
je zawodniczka. – Chrobocze, 
niszczy trochę napęd, ale też 
zawsze zapewnia jakieś do-
datkowe atrakcje. Trzeba też 
bardziej pilnować stabilności 
– uważa pan Marcin. 

Skoro już mowa o pilnowaniu, 
kolejny raz ktoś usiłował włożyć 
organizatorom kij w szprychy, 
zrywając umieszczone na tra-
sie oznakowanie. Kto, dlaczego i 
co w ten sposób chciał osiągnąć, 
nie wiadomo. Lecz także i tym 
razem zawody przeprowadzono 
bez większych przeszkód. Cho-

ciaż samym zawodnikom łatwo 
oczywiście nie było. – Techni-
ka tutaj na pewno będzie mia-
ła znaczenie, ale siła również, 
bo w MTB w ogóle jest ona po-
trzebna. Tak samo jak wytrzy-
małość – twierdzi kolarz. A jaki, 
zdaniem przełajowych specja-
listów, wpływ na ich wyniki ma 
sprzęt? – Na pewno drugorzęd-
ny, bo najważniejsza jest for-
ma. Ale dobrze przygotowany 
sprzęt, zwłaszcza napęd, też 
jest bardzo ważny; żeby nie iry-
tował podczas jazdy. Klasa nie 
jest aż tak bardzo istotna, waż-
ne, żeby dobrze działał – mówi 
Marcin Gałkowski. 

Wśród dziewcząt na dziewię-
ciokilometrowym dystansie 
FAN najlepsza była Patrycja Ta-
bor, zaś wśród chłopców trium-
fował Ignacy Chachuła. Jeżeli 
chodzi o dystans MINI, najlep-
si byli Katarzyna Radziszewska 
z NCP Bike Team oraz Patryk 
Białek z Kamyk Radzymin MTB 
Team. Spośród zaledwie czte-
rech kobiet, które ukończyły 
rywalizację na dystansie MAX, 
najszybsza okazała się Kata-
rzyna Ebert z teamu New Age 
Fitness-skleprowerowy.pl. Na 
50 km wszystkich mężczyzn w 
pokonanym polu zostawił nato-
miast Kamil Kuszmider z ekipy 
KK Catena Wyszków.      

 
Aldo
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Gospodarzem ósmego etapu tegorocznego cyklu LOTTO Poland Bike Marathon było 
Legionowo. W minioną niedzielę wystąpiło ono w tej roli już po raz jedenasty. Całe 
kolarskie miasteczko, czyli biuro zawodów, start oraz meta wyścigów znalazły 
się, tak jak przed rokiem, na placu Kościuszki. Ale kluczowa dla wyników przełajo-
wa rywalizacja toczyła się, rzecz jasna, gdzie indziej, w całkiem innych „okolicz-
nościach przyrody”.

Ciągle niepokonani
Trwa świetna seria meczów Legionovii KZB Legionowo bez porażki. W niedzielę 
(6 września) podopieczni trenera Michała Pirosa co prawda tylko zremisowali 
z Ursusem Warszawa i spadli na czwarte miejsce w tabeli, ale mają tyle samo 
punktów co trzecia Legia Warszawa, a do drugiego Sokoła i pierwszego Świtu 
tracą ich tylko trzy.

1:1 (1:1)
Legionovia Legionowo – Ursus Warszawa

Legionovia:  Błesznowski - Kaczorowski, Choroś, Gibas, 
Barański, Karabin, Koziara, Kluska, Bućko, Bajdur, 
Trubeha.

Ursus: Wienczatek – Kabala, Papliński, Górecki, Skowroński, 
Baranowski, Bernacik, Prusinowski, Możdżonek, Kamiński, Muszyński.

III LIGA 2020/2021, GRUPA I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Świt Nowy Dwór Mazowiecki 5 13 4 1 0 14-4

2. Sokół Aleksandrów Łódzki 5 13 4 1 0 11-3

3. Legia II Warszawa 5 10 3 1 1 16-7

4. Legionovia Legionowo 5 10 3 1 1 5-4

5. Błonianka Błonie 5 9 3 0 2 17-10

6. Pogoń Grodzisk Mazowiecki 5 9 3 0 2 10-5

7. Pelikan Łowicz 5 9 2 3 0 8-4

8. Lechia Tomaszów Mazowiecki 5 9 3 0 2 9-10

9. KS Kutno 5 8 2 2 1 7-5

10.  GKS Wikielec 5 7 2 1 2 13-14

11. Jagiellonia II Białystok 5 7 2 1 2 5-6

12. Polonia Warszawa 4 6 2 0 2 5-4

13. RKS Radomsko 5 6 1 3 1 5-7

14. Olimpia Zambrów 5 6 2 0 3 10-9

15.  Znicz Biała Piska 5 5 1 2 2 11-13 

16. Broń Radom 5 5 1 2 2 4-9 

17. Ruch Wysokie Mazowieckie 3 4 1 1 1 4-5

18. Ursus Warszawa 5 4 1 1 3 9-10

19. Huragan Morąg 5 4 1 1 3 5-10

20. Concordia Elbląg 5 3 1 0 4 4-12

21. Unia Skierniewice 4 1 0 1 3 3-7

22. KS Wasilków 5 0 0 0 5 2-19
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Mierząca 190 cm wzrostu środ-
kowa (rocznik 2002) jest wycho-
wanką Karpat Krosno, uczennicą 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
w Szczyrku, a zarazem jednym 

z filarów juniorskiej reprezenta-
cji Polski. Jako się rzekło, w sezo-
nie 2020/21 Sonia Stefanik będzie  
występować w ekipie juniorek LTS 
Legionovia, jednak już dziś wiado-

mo, że klub zawarł z nią seniorski 
kontrakt, na mocy którego w trak-
cie dwóch kolejnych sezonów li-
gowych młoda środkowa otrzyma 
szansę rywalizowania w pierwszej 

drużynie. – Jestem bardzo szczę-
śliwa, że będę mogła trenować i re-
alizować swoje cele w klubie z Le-
gionowa. W LTS spędzę ostatni rok 

juniorski i dwa lata w siatkówce se-
niorskiej w ekipie DPD Legionovii. 
Uważam, że to świetny klub pod 
względem warunków do rozwoju 

i nauki. Wierzę, że wiele się nauczę 
i wyniosę wiele dobrego – komen-
tuje swoją decyzję Sonia Stefanik.

Pełen optymizmu jest również 
jej przyszły trener, czyli Alessan-
dro Chiappini. – Uważam, że So-
nia to jedna z najbardziej utalen-
towanych młodych środkowych 
w Polsce. Już od dłuższego czasu 
przyglądaliśmy się jej rozwojowi i 
cieszę się, że będzie go kontynu-
ować w naszym klubie – powie-
dział włoski szkoleniowiec. 

Aldo

Czy jest pan zadowolony z 
tego, jak drużyna przepraco-
wała zimę? Patrząc chociażby 
na wyniki sparingów, z których 
dwa Legionovia zremisowała, a 
resztę wygrała, to na zbliżają-
cą się rundę rewanżową można 
chyba patrzeć z optymizmem? 

Do wyników sparingów nie 
można przywiązywać zbyt du-
żej wagi, bo to są przecież gry 
kontrolne, podczas których 
również i przeciwnicy testują 

różne warianty gry, a zespoły 
są na różnym etapie przygoto-
wań. Zwycięstwa, ale też me-
cze bez porażek, budują jednak 
w zespole większą dyscyplinę i 
wiarę w to, że można wygry-
wać i zdobywać punkty. Chcie-

libyśmy, żeby to się również 
przełożyło na mecze ligowe, a 
jak będzie, to się już niedługo 
przekonamy. Cały czas po ci-
chu liczymy, że uda się odrobić 
stratę tych ośmiu punktów do 
Sokoła Aleksandrów Łódzki i w 
czerwcu będziemy się cieszy-
li z awansu.  

Porozmawiajmy teraz o zmia-
nach kadrowych w druży-
nie. Zimą z klubem pożegna-
ło się trzech piłkarzy, przybyło 

dwóch. Trzon zespołu pozostał 
jednak ten sam. 

Odeszli od nas Grzegorz Mazu-
rek, Daniel Gołębiewski i Slaven 
Jurisa. Już poprzedni trener nie 
widział w Mazurku potencjału 

na to, aby mógł on być wiodącą 
postacią w zespole. Dostał więc 
od nas wolną rękę w poszuki-
waniu klubu i wrócił do swojej 
macierzystej drużyny, do Żmi-
grodu. Daniel Gołębiewski to 
z kolei zawodnik starszy i do-
świadczony, ciężko mu więc 
było łączyć grę w Legionovii z 
prowadzoną działalnością biz-
nesową. Wrócił więc do Nasiel-
ska, do ligi okręgowej. Jedyna 
poważniejsza strata to odejście 
Slavena Jurisy – sprawy osobi-
ste zatrzymały go u siebie kra-
ju. Jego partnerka spodziewa 
się bowiem dziecka, a ponie-
waż pojawiły się jakieś kompli-
kacje związane z ciążą, Slaven 
musiał zostać z nią na miejscu. 
Bardzo tego żałujemy, bo był 
on taką postacią, która wielo-
krotnie potrafiła poderwać ze-
spół do walki w momencie, gdy 
drużynie nie szło.  

Piłkarze, którzy zasilili kadrę 
Legionovii, to z kolei dwaj byli 
zawodnicy drugoligowego Zni-
cza Pruszków. 

Jeden z nich to Jakub Kabala, 
boczny, ewentualnie środkowy 
obrońca. Jest to doświadczony 
zawodnik, który dość długo gra 
już na boiskach Mazowsza i li-
czymy na to, że będzie to wła-
śnie to ogniwo, które pomoże 
nam w tym, abyśmy tyle bra-
mek nie tracili po stałych frag-
mentach gry. Jego warunki 
fizyczne predestynują go bo-
wiem do tego, żeby zabezpie-
czył nam ten wariant boiska. 
Drugi piłkarz to Karol Podliński. 
Jest to napastnik o bardzo do-
brych warunkach fizycznych, 
który praktycznie w każdym 
sparingu strzelał bramki, a 

jak nie strzelał, to miał współ-
udział przy golach zdobywa-
nych przez innych zawodni-
ków. Liczymy więc na to, że 
będzie on teraz taką typową 
dziewiątką. Zawodnicy, któ-
rzy jesienią grali na tej pozy-
cji, nie strzelali niestety zbyt 
dużo bramek. Myślę, że z tych 
sytuacji, które będą mu stwa-
rzali koledzy, Karol będzie miał 
sporo okazji do tego, żeby nam 
tych bramek nastrzelać. 

Nową twarzą w drużynie 
jest też trener, Marcin Sasal. 
Osoba bardzo doświadczona 
i doskonale znana w piłkar-
skim światku. 

Zdecydowanie tak. Marcin 
Sasal pracował na wszyst-
kich szczeblach kariery tre-
nerskiej, od B-klasy, poprzez 
Ekstraklasę, aż po reprezen-
tację Polski, w różnych kate-
goriach wiekowych. To, co się 
zmieniło w drużynie wraz z 
jego przyjściem, to na pew-
no to, że od samego począt-
ku jest rywalizacja w zespole, 
i to na każdym szczeblu. Na-
wet jeśli idzie o wagę czy po-
miar tkanki tłuszczowej. Na 
pewno jest też dzisiaj więk-
sza dyscyplina w drużynie. Nie 

wiem, czy to się wiąże z tym, 
że obecny szkoleniowiec ma 
trochę mocniejsze nazwisko 
niż jego poprzednik, ale pa-
trząc na to, jak zespół funk-
cjonuje podczas zajęć, widać, 
że jest pełen profesjonalizm. 
Liczymy więc, że może nie 
będzie takiego bałaganu i w 
szatni, i na boisku, a każdy 
będzie wiedział, co ma robić. 
Trener dużo czasu poświęca 
na taktykę, ustawienie ze-
społu i korektę błędów. Zo-
baczymy więc, jak to będzie. 
Znamy przecież takie przy-
padki, że przychodził najlep-
szy trener, a drużyna nie gra-
ła. Liczymy jednak, że przy 
tym szkoleniowcu i przy tym 
składzie personalnym dru-
żyna włączy się do walki o 
awans do drugiej ligi.    

Myśli pan, że stratę do Sokoła 
uda się odrobić? Czy też może 
lepiej te marzenia o awansie 
odłożyć na przyszły sezon, a 
teraz skupić się raczej na zbu-
dowaniu silnej drużyny?     

Chcielibyśmy oczywiście do 
drugiej ligi awansować jesz-
cze w tym sezonie. Jeżeli by to 
nam się jednak nie udało, to w 
przyszłym roku będziemy ob-

chodzili 90-lecie naszego klu-
bu i wtedy ten awans były na 
pewno taką wisienką na torcie 
tego naszego jubileuszu.   

To na koniec porozmawiajmy 
jeszcze o drugiej drużynie. Jak 
rezerwy przepracowały zimę? 

Muszę przyznać, że razem z 
resztą zarządu klubu jesteśmy 
zbudowani tym, jak chłopcy 
pracują i jak wyglądają obec-
nie w sparingach. To jest bar-
dzo młody zespół, bo grają tam 
już zawodnicy z rocznika 2003, 
a nieraz i 2004. Na jesieni to 
była tak naprawdę taka trochę 
zbieranina chłopaków, którzy 
po prostu ze sobą grali. Raz le-
piej, raz gorzej. Teraz widać już 
tę pracę, którą włożyli w grę. 
Trenują pięć razy w tygodniu, 
a w weekendy grają sparingi i 
wygrywają z zespołami teore-
tycznie mocniejszymi od sie-
bie. Trudno powiedzieć, czy tak 
samo będzie w lidze, bo trze-
ba pamiętać, że tam dojdzie 
jeszcze stres. Dla tych mło-
dych chłopaków świadomość 
gry o punkty, gdzie każdy błąd 
może być nie do naprawienia, 
może być bowiem bardzo stre-
sująca. W tabeli jesteśmy jed-
nak na takim miejscu, że przy 
kilku wygranych będziemy 
mogli na spokojnie tych mło-
dych chłopców ogrywać. A kto 
wie, może już niedługo otrzy-
mają oni szansę, żeby wystę-
pować na murawie głównego 
stadionu dla kibiców z Legio-
nowa. To się już zresztą powo-
li dzieje. Jest przecież wymóg, 
aby w pierwszej drużynie gra-
li młodzieżowcy. Zamiast więc 
ściągać z Polski zawodników, 
którzy wcale nie są lepsi od na-
szej młodzieży, wspólnie z tre-
nerem postanowiliśmy posta-
wić na naszych wychowanków. 

Dziękuję za rozmowę. 
rozmawiał Rafał Michałowski

Powalczymy o awans
Po zakończonych przygotowaniach do rundy wio-
sennej piłkarze Legionovii KZB Legionowo rozpo-
częli już zmagania w III lidze. I jak dotąd spisują się 
całkiem dobrze. O tym, jak drużyna przepracowała 
okres przygotowawczy, o zimowych sparingach, 
stracie do lidera, o zmianach personalnych w 
klubie, a także o przygotowaniach rezerw do rundy 
wiosennej rozmawiamy z prezesem Legionovii 
Dariuszem Ziąbskim.

Środek dla Soni
Włodarze legionowskiej siatkówki poinformowali o podpisaniu trzyletniego kon-
traktu z 18-letnią Sonią Stefanik. Środkowa reprezentacji Polski juniorek zagra 
w tym sezonie w młodzieżowej ekipie LTS Legionovii, a kolejne dwie edycje 
ligowych zmagań ma spędzić w pierwszej drużynie DPD Legionovii.
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Murem za Białorusią
Finał sierpniowych Muzycznych Podróży, jakie odbywały się na zmodernizowanej części zarządzanego 
przez spółkę KZB miejskiego targowiska, był pod kilkoma względami wyjątkowy. Towarzyszący mu 
tytuł „Piosenka nie zna granic” okazał się nie tylko trafny, lecz także bogaty pod względem – nie tylko 
artystycznego – przekazu.
Siłą rzeczy oraz intencji or-
ganizatorów, tym razem ów 
przekaz był także polityczny. 
– Hashtag „murem za Bia-
łorusią”, czyli projekt, który 
dzisiaj zaprocentował kon-
certem, to spontaniczne 
śpiewanie „Murów” Jacka 
Kaczmarskiego przez różne 
grupy osób w różnych miej-
scach, po to, żeby pokazać 
naszą solidarność z Białoru-
sią i narodem białoruskim, 
który próbuje w pokojo-
wy sposób wydeptać i „wy-
kwiatować” sobie wolność – 
tłumaczy Robert Próchnicki, 
legionowski muzyk i instruk-
tor harcerski. 

Jako pierwszy zaprezen-
tował się na Moim Rynku 
folklorystyczny zespół Dwa 
Kolory. Jego skoczny, me-
lodyjny repertuar stanowił 
zarazem muzyczną ilustra-
cję kulturalnych więzi łączą-
cych Polaków oraz ich są-
siadów ze Wschodu. Więzi 
istniejących od wieków i sil-

nych na przekór mijającym 
modom czy ustrojom. Doj-
rzali, „dwukolorowi” artyści 
zagrali z werwą, entuzja-
zmem, a także sporą daw-
ką wokalno-instrumental-
nego sznytu. Publiczność 
była zachwycona.   
 
W muzyczne wsparcie wal-
czących o wolny kraj Bia-
łorusinów zaangażowa-
ło się dotąd wiele osób. W 
Legionowie i w całej Pol-
sce. Owo wsparcie jest co 

prawda tylko symbolicz-
ne, ale ważne i znaczące. 
– Śpiewaliśmy już „Mury” z 
grupą młodzieży i z wete-
ranami w Zespole Szkół nr 
128 na warszawskim Tar-
gówku. Śpiewaliśmy też w 
Baligrodzie z grupą harce-
rzy, przy sowieckim czoł-
gu T-34. Dzisiaj śpiewa-
my tutaj, a w przyszłym 
tygodniu w Kołobrzegu i w 
Darłowie na peronie. Po-
nieważ Darłowo to specy-
ficzny rejon, tam jest dużo 

Łemków, więc postanowi-
liśmy, że później spotyka-
my się 19 września w cer-
kwi w Baligrodzie, gdzie też 
będą śpiewane „Mury”, i to 
już po białorusku. Wszyst-
ko po to, żeby pokazać na-
szą solidarność z tymi ludź-
mi, bo w żaden inny sposób 
nie możemy tego zrobić. 
Tylko śpiewając i dedyku-
jąc im te utwory, jako swo-
iste memento – mówi Ro-
bert Próchnicki. 

Mimo ograniczeń związa-
nych z koronawirusem, 
na sobotnim (29 sierpnia) 
koncercie pojawiło się kil-
kadziesiąt osób, pragną-
cych chociaż w ten sposób 
wyraził swoją solidarność z 
Białorusinami. I posłuchać 
jednocześnie pięknych, 
ponadczasowych pieśni, 
sprawdzonych już w pol-
skiej walce z komunistycz-
ną dyktaturą. – Ja dzisiaj 
będę wykonywał reper-
tuar bardzo zróżnicowa-

ny, chociaż zdominowany 
przez Jacka Kaczmarskie-
go. Będzie „Obława”, będą 
„Mury”, będzie „Zbroja”, 
czyli takie metaforyczne 
piosenki napisane w la-
tach osiemdziesiątych, 
tuż przed stanem wojen-
nym i po nim, które nieste-
ty znów są dzisiaj aktual-
ne w kontekście Białorusi. 
Ale będą też utwory Buła-
ta Okudżawy i Włodzimie-
rza Wysokiego – zapowia-
dał popularny „Żaba”. 

Ten legionowski, ale też inne 
podobne koncerty, był ge-

stem wsparcia, jaki Polacy 
przesyłają zdeterminowa-
nym mieszkańcom Białoru-
si. Zdaniem Roberta Próch-
nickiego taki sygnał prędzej 
czy później zostanie przez 

nich odebrany. – On docie-
ra. Mam takie sygnały od 
kształtującej się diaspory 
białoruskiej w Polsce, choć 
musimy zrozumieć, że to 
jest bardzo trudne. Środowi-
sko na Białorusi jest zdomi-
nowane przez dyktatora. Ci 
ludzie dopiero zrywają kaj-
dany, oni się obudzili z tego 
letargu, w jakim byli, z tego 
ustawionego komunistycz-
nego świata. Oni się z tego 
budzą i to budzą w sposób, 
który powinien budzić nasz 
podziw i jak najbardziej cie-
płe dla nich uczucia. Stoją, 
śpiewają, trzymają kwiaty, 

czyli ich zbroją jest pieśń, a 
ich bronią są kwiaty. Pokojo-
wa rewolucja.  

Wonder

W dwa jazzowe czwartki (10 i 
17 września) o 18.00 na Ryn-
ku Miejskim w Legionowie, 
pod hasłem „Jazz na ulicach”, 
zapowiedziano występ mu-
zyków skupionych wokół Le-

gionowskiej Szkoły Bluesa. 
Będzie im towarzyszyła wy-
stawa fotografii pod wszystko 
mówiącym o jej autopromo-
cyjnej treści tytułem „Gwiaz-
dy Jazz Jam.”. Dzień po drugim 

z tych koncertów (18 wrze-
śnia) w sali widowiskowej ra-
tusza zagra Roman Puchow-
ski. Impreza „W delcie bluesa 
– Puchowski nad Missisipi” bę-
dzie okraszona wystawą zdjęć 
i opowieściami artysty z jego 
muzycznych podróży. Z ko-
lei w sobotę (19 września o 
19.00) na placu przy głównej 
siedzibie Miejskiego Ośrodka 
Kultury na Norwida 10 poja-

wi się Piotr Schmidt Quartet. 
Będzie to koncert poświęcony 
Tomaszowi Stańce, wykonany 
przez muzyków, którzy ostat-
nio współpracowali ze słynnym 
trębaczem. W niedzielę (20 
września o 17.30) w tym sa-
mym miejscu wystąpi woka-
listka Małgorzata Markiewicz 
z zespołem. Nie będzie miała 
daleko, gdyż z mężem Micha-
łem Zaborskim (Atom String 

Quartet) mieszkają w pobliżu 
legionowskiego MOK-u...

Na drugim niedzielnym, rozpo-
czynającym się o 19.00 kon-
cercie pojawią się już gwiazdy 
światowego formatu. Z ze-
społem Jana Smoczyńskiego 
wystąpi Michał Urbaniak, jak 
anonsują go organizatorzy, by-
walec największych amerykań-
skich scen jazzowych, twórca i 
kreator stylu jazz fusion, który 
wprowadził do światowego jazz 
rocka, rapu i hip-hopu. Współ-
pracował z takimi mistrzami, 
jak Weather Report, Freddie 
Hubbard, Elvin Jones, Herbie 
Hancock, Chick Corea, Miles 
Davis, Wayne Shorter, Marcus 
Miller, Joe Zawinul i inni. Na 
tym samym koncercie zagra 
również Michael Patches Ste-
ward, występujący kiedyś na 
Jazz Jamboree w Warszawie. 
Jest genialnym trębaczem po-
równywanym do Milesa Davi-
sa. Jego trąbka brzmi lekko, 

zwiewnie, genialnie intona-
cyjnie i można jej było posłu-
chać obok takich tuzów, jak 
Quincy Jones, George Duke 
czy Marcus Miller.

Jazz Jam. to autorska, legio-
nowska marka. Zdążyli już tu 
wystąpić tacy mistrzowie, jak 
zdobywca Grammy Włodek 
Pawlik, Henryk Miśkiewicz, An-
drzej Jagodziński, Marek Na-
piórkowski, Lora Szafran, Woj-
ciech Karolak, Adam Bałdych, 
Adam Makowicz oraz Leszek 
Możdżer. Każdego roku im-
preza gromadzi tłumy wielbi-
cieli, a każdy z nich otrzymuje 
jako pamiątkowy gadżet słoik 
dobrego dżemu. Dzięki wspar-
ciu i aprobacie jej mecenasów: 
Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego, Starosty Legio-
nowskiego, a także Prezyden-
ta Miasta Legionowo, stanie się 
tak również w tym roku.

Wonder

Tańczący
z nutami
Ze względu na pandemię to nie październik, lecz 
wrzesień będzie w Legionowie miesiącem jazzu. Już 
na czwartek (10 września) Miejski Ośrodek Kultury 
zapowiedział pierwszy koncert muzycznej uczty pod 
nazwą Mazowiecki Jazz Jam. Legionowo. Piąta edycja 
festiwalu, który stanowi kontynuację miejskich od-
słon słynnego warszawskiego Jazz Jamboree, fanom 
improwizowanych dźwięków ma dostarczyć doznań 
godnych jego małego, „półokrągłego” jubileuszu.


