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Pędzący autem mężczy-
zna został zatrzymany na 
terenie Izbicy. Urządzenia 
pomiarowe pokazały, że w 
miejscu, gdzie dopuszczalna 
prędkość wynosi 50 km/h, 
on jechał aż 164 km/h. Za-
raz po zatrzymaniu 42-latek 
stracił prawo jazdy. 

W tym miejscu warto przypo-
mnieć, że jeżeli osoba, której 
czasowo odebrano ten doku-

ment, w okresie trzech mie-
sięcy po raz kolejny zostanie 
zatrzymana w takich oko-
licznościach przez policjan-
tów, czas zatrzymania pra-
wa jazdy zostanie wydłużony 
do sześciu miesięcy. Kolejna 
wpadka będzie się już wiązać 
z cofnięciem uprawnień oraz 
koniecznością ponownego 
zdawania egzaminu.

zig

Pirat do potęgi trzeciej

Tydzień
na sygnale

Ponad trzykrotnie przekroczył prędkość obo-
wiązującą w terenie zbudowanym. Teraz przez 
najbliższe trzy miesiące nie wsiądzie już za 
kółko. Oprócz tego 42-letni pirat drogowy został 
ukarany wysokim mandatem oraz dziesięcioma 
punktami karnymi.

Bestia w domu
Pewien 33-latek, zamiast opiekować się swo-
ją niepełnosprawną ruchowo żoną, znęcał się 
nad nią fizycznie i psychicznie. Zrozpaczona 
kobieta zgłosiła w końcu ten fakt na policję. 
Następnego dnia jej domowy oprawca był już 
w rękach mundurowych.

Z zeznań poszkodowa-
nej kobiety wynikało, że 
jej mąż, będąc pod wpły-
wem alkoholu, wszczynał 
awantury, podczas któ-
rych szarpał ją, popychał i 
żądał od niej pieniędzy na 
alkohol oraz papierosy. 
Zebrany przez śledczych 
materiał dowodowy po-
zwolił na przedstawie-
nie 33-latkowi zarzutu fi-
zycznego i psychicznego 

znęcania się nad osobą 
najbliższą. Sąd przychy-
lił się do wniosku proku-
ratury i zastosował wo-
bec mężczyzny środek 
zapobiegawczy w posta-
ci tymczasowego aresztu 
na okres trzech miesięcy. 
Za popełnione przestęp-
stwo grozi mu do ośmiu 
lat więzienia. 

zig

Kradzież na zbliżenie
Za kradzież z włamaniem będzie przed sądem odpo-
wiadał pewien 33-letni mieszkaniec Legionowa, który 
używając cudzej kart płatniczej – płacąc nią zbliżenio-
wo – robił zakupy w legionowskich sklepach.
Karta znajdowała się w 
portfelu zgubionym przez 
jego właściciela, a któ-
ry został znaleziony przez 
33-latka. Mężczyzna nie 
okazał się jednak uczci-
wym znalazcą i postano-
wił zrobić z „plastiku” prze-
stępczy użytek. Po czym 
przeszedł do działania. Jak 
ustalili śledczy, podejrza-

ny aż sześciokrotnie robił 
zakupy przy pomocy przy-
właszczonej karty, a stra-
ty jej właściciela wyniosły 
600 złotych. „Przedsię-
biorczy” 33-latek z Legio-
nowa przed sądem będzie 
odpowiadał w warunkach 
recydywy.    

zig

Opel i słup
W sobotę (12 czerwca) około godziny 20.00 na 
drodze wojewódzkiej nr 631, na granicy Krubina 
i Olszewnicy Nowej, doszło do groźnie wygląda-
jącego zdarzenia drogowego. Na szczęście nikt 
nie został w nim poważnie ranny.

Kierujący osobowym oplem 
najprawdopodobniej nie do-
stosował prędkości do wa-
runków panujących na 
drodze, przez co wypadł z 
jezdni i uderzył w przydroż-
ny słup. W wyniku zderze-

nia jedna osoba została po-
szkodowana. Na szczęście 
jej obrażenia nie były na 
tyle poważne, aby wyma-
gała ona hospitalizacji. 

Zig

Ptaszek na uwięzi
Z nietypową interwencją musieli sobie w zeszłą 
środę (9 czerwca) poradzić legionowscy strażacy. 
W jednym z wieżowców przy ul. Królowej Jadwigi 
w Legionowie, obok okna mieszkania na siódmym 
piętrze, w elewację budynku zaplątała się... kawka.
Na ratunek uwięzionemu ptakowi 
ruszył zastęp straży z JRG Legio-
nowo oraz legionowscy strażnicy 
miejscy. Na miejscu stwierdzo-
no, że niezbędne będzie jeszcze 
sprowadzenie specjalistycznego 
podnośnika z JRG 11 z Warszawy. 
Kiedy już to nastąpiło, kawka zo-

stała szybko uwolniona. Okazało 
się, że zwierzę nie ma na szczęście 
nie ma żadnych obrażeń i może 
zostać wypuszczone na wolność. 
Działania straży trwały około pół-
torej godziny. 

Zig
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Ranking przygotowany przez 
specjalistów z zespołu Funda-
cji Naukowej Evidence Institu-
te we współpracy z Municipium 
S.A. miał na celu wskazanie tych 
samorządów, które w wyjątko-
wy sposób wspierają słabszych 

uczniów, zwłaszcza w obliczu wy-
zwań dla edukacji w czasie pan-
demii. Dyplom oraz gratulacje za 
zajęcie w swojej kategorii ósmej 
pozycji w kraju odebrał w imieniu 
gminy Piotr Zadrożny, zastępca 
prezydenta Legionowa. 

Niezależnie od oficjalnego pod-
sumowania edukacyjnego ran-
kingu, uczestnicy konferencji 
tradycyjnie poruszali kluczowe 
zagadnienia związane z rozwojem 
i problemami w oświacie. Sprzy-
jały temu dwa dni wykładów w 

gronie doświadczonych eksper-
tów oraz starannie dobranych wy-
stawców. W tym roku – podczas 
trzech konferencji i szesnastu pa-
neli tematycznych – rozmawiano 
głównie o przyszłości edukacji i 
wyzwaniach, jakie stoją przed sa-
morządami, a także dyrektorami 
szkół i przedszkoli. Chodzi między 
innymi o to, aby szybko i skutecz-
nie reagować na nowe problemy 
dzieci i młodzieży, takie jak prze-
moc, mobbing oraz uzależnienie 
w świecie wirtualnym.

RM 

Działających w kraju przedsię-
biorstw w rodzaju PEC „Legio-
nowo” jest około 350, lecz tylko 
nieliczne uniknęły dotąd pertur-
bacji finansowych. Co do miej-
skiego potentata ciepłownicze-
go, o ile w 2018 roku miał jeszcze 
półtora miliona złotych „debetu”, 
po dwóch latach – za rządów no-
wego prezesa – był już prawie 
4,5 mln zł na plusie. W ciągu kil-
ku ostatnich lat spadła również 
wartość zobowiązań firmy z ty-
tułu kredytów: z ponad 21 do 
niespełna 16 mln zł. Co istotne, 
nie stało się to kosztem maleją-
cych nakładów na inwestycje i 
remonty. Od 2017 roku, gdy wy-
dano na nie 3,1 mln zł, wzrosły 
one trzykrotnie, czego efektem 
było między innymi wydłuże-
nie miejskiej sieci ciepłowniczej 
oraz zmniejszenie negatywne-
go oddziaływania na środowi-

sko, wynikającego ze specyfiki 
działania ciepłowni. Przy okazji 
warto wspomnieć, że na prze-
strzeni dwóch lat nieznacznie, o 
siedem osób, zmalało też w PE-
C-u zatrudnienie, przez co obec-
nie załoga Przedsiębiorstwa liczy 
114 pracowników.

I wszystko byłoby dobrze, gdy-
by nie rozkręcający się biznes 
związany z handlem prawami 
do emisji CO2. Instrument wy-
myślony jako bat na najwięk-
szych europejskich emitentów 
dwutlenku węgla (do grona któ-
rych Polska bez wątpienia nale-
ży) zaczął żyć własnym życiem, 
a stosowne certyfikaty stały się 
zwyczajnym instrumentem fi-
nansowym. I jako taki, weszły 
w orbitę zainteresowań speku-
lantów. Efekty, głównie te ne-
gatywne, pojawiły się bardzo 

szybko. Chociaż początkowo 
wydawało się, że zakup upraw-
nień w miarę bezboleśnie uda 
się krajowym firmom ciepłow-
niczym jakoś wrzucić w kosz-
ty, życie bezpardonowo te na-
dzieje zweryfikowało. – W 2017 
roku zakup uprawnień do emi-
sji CO2 kosztował nas niespeł-
na 1,7 mln zł. Ale w ubiegłym 
roku było to już prawie osiem, 
a w tym zapłacimy z tego tytu-
łu ponad 15 mln zł. To dlatego, 
że przez ten czas średni koszt 
jednego uprawnienia skoczył 
z 30 do ponad 220 zł – mówi 
Leszek Sierzputowski, dyr. ds. 
technicznych PEC „Legionowo”. 

Rachunek jest prosty: spalenie 
jednej tony węgla generuje dwie 
tony CO2. Ponieważ rocznie PEC 
potrzebuje w tej chwili 70 tysię-
cy certyfikatów, musi płacić cięż-

kie miliony! Aż strach pomyśleć, 
co by się stało, gdyby Przedsię-
biorstwo nie zaczęło wcześniej 
redukować ilości  stosowanych 
do produkcji ciepła paliw sta-
łych – z blisko 40 tys. ton w 2010 
roku, aż do 23 tys. w roku bieżą-
cym. Docelowo, w ciągu najbliż-
szych trzech lat, ma to być zale-
dwie 4 tys. ton. Wówczas źródła 
węglowe w Ciepłowni PEC „Legio-
nowo” będą stanowiły tylko re-
zerwę lub wsparcie przy szczy-
towym poborze energii cieplnej. 
I to akurat da się w miarę pre-
cyzyjnie zaplanować. W odróż-
nieniu od przewidzenia, ile będą 
wówczas kosztowały sprzedawa-
ne ciepłowniom certyfikaty.

Co na to wszystko polski rząd? 
Właściwie nic, ponieważ tak na-
prawdę... nie jest to jego pro-
blem. Polska jako państwo nie 
płaci za aukcje CO2, gdyż opła-
ty ponoszą przedsiębiorstwa 
kupujące uprawnienia do emi-
sji. A olbrzymia większość kra-
jowych ciepłowni jest w rękach 
samorządów i to właśnie one 
najbardziej dostają po kiesze-
ni na skutek gwałtownie rosną-
cych kosztów produkcji ciepła. 
One, a w konsekwencji jego pła-
cący wyższe rachunki odbiorcy. 
Bo chcąc zachować płynność fi-
nansową, ciepłownie muszą je 
podnosić – inaczej postąpić nie 
mogą. Mało kto bowiem znajdu-
je się w tak komfortowej sytu-
acji jak stolica, gdzie wytwarza-
ne na Żeraniu ciepło to właściwie 
uboczny produkt procesu tech-
nologicznego.

Generalnie rzecz biorąc, z per-
spektywy obozu rządzącego 
cały ten ciepłowniczy galima-
tias wydaje się mieć mnóstwo 

zalet. I tak już gnębione prze-
zeń samorządy politycy będą 
mogli wkrótce wytykać palca-
mi, mówiąc: „Patrzcie, wybor-
cy, one nie radzą sobie nawet 
z produkowaniem ciepła!”. O 
ileż łatwiej będzie wtedy zabrać 
im kolejne przywileje i dorzu-
cić obowiązków…? Poza tym na 
transakcjach związanych z han-
dlem certyfikatami budżet pań-
stwa całkiem dobrze zarabia. 

Wedle szacunków rodzimych 
ekspertów, do 2030 roku może 
on z tego tytułu pozyskać oko-
ło 8 mld euro. Pomysłów, na co 
te pieniądze w przyszłości wy-
dać, jak łatwo zgadnąć, już teraz 
politykom nie brakuje. Gorącej 
kiełbasy wyborczej wystarczy 
dzięki nim dla każdego! 

Gadget 

TEMAT TYGODNIA

Forsa idzie z dymem
Wierząc nawet w dobre intencje unijnych urzędników, sytuację, w jakiej znala-
zło się przez ich pomysły polskie ciepłownictwo, można by skwitować znanym 
powiedzeniem: „chcieli dobrze, lecz wyszło jak zwykle”. Już teraz tylko nieliczne 
firmy, jak legionowski PEC, są na plusie, a przez szalejące ceny praw do emisji 
CO2 będzie jeszcze gorzej. Na końcu zaś za wszystko jak zwykle zapłacą odbiorcy.

Inwestycje PEC „Legionowo” w zakresie 
ochrony środowiska 
- budowa kogeneracyjnego źródła ciepła w postaci silników ga-
zowych o łącznej mocy ~ 7,4 MWt i ~ 6,6 MWe wraz z instala-
cją OZE w celu osiągnięcia efektywnego systemu ciepłownicze-
go – nakłady w wysokości ~ 28 200 000 zł 
–pozyskanie dotacji w wysokości ~ 11 200 000 zł ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Kli-
matu, obszar programowy Energia odnawialna, efektywność 
energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, tzw. fundusze 
norweskie 
– pozyskanie preferencyjnej pożyczki w wysokości 
~ 16 100 000 zł w ramach programu priorytetowego nr 5.22 
Międzydziedzinowe Współfinansowanie projektów realizowa-
nych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego 2014-2021 
- kontynuacja budowy nowej instalacji oczyszczania spalin ko-
tłów węglowych dostosowującej je do standardów emisyjnych 
wynikających z nowych przepisów polskich i europejskich -
 nakłady w wysokości ~ 2 650 000 zł 
– instalacja odpylania w postaci cyklonów i filtrów workowych 
– kilkukrotna redukcja emisji zanieczyszczeń pyłowych 
kontynuacja przebudowy sieci cieplnej na os. Piaski, po realiza-
cji etapu III całe osiedle wykonane w technologii rur preizolowa-
nych – łączne nakłady w wysokości ~ 1 800 000 zł 
- przebudowa sieci cieplnej napowietrznej na podziemną pre-
izolowaną II etap – nakłady w wysokości ~ 690 000 zł 
- budowa sieci ciepłowniczej w ul. Olszankowej od komory J1 do 
ul. Jana Pawła I – planowane nakłady w wysokości ~ 2 000 000 zł 
- uzyskanie statutu efektywnej sieci ciepłowniczej - pozwoli to 
spółce na korzystanie w szerszym zakresie z różnych form do-
finansowania na potrzeby przedsiębiorstw ciepłowniczych 
- pozyskanie dofinansowania na potrzeby modernizacji sieci cie-
płowniczej (magistrale i sieci przesyłowe) oraz węzłów cieplnych

Dyplomowa szansa na sukces
Podczas VIII Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty Legionowo otrzymało dyplom 
laureata organizowanego przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” rankingu 
„Miejsca edukacyjnych szans”. Wśród wszystkich krajowych miast powiatowych uplaso-
wało się w nim na ósmym miejscu. Wyniki ogłoszono podczas odbywającej się w dniach 
8-9 czerwca w Lublinie VIII edycji konferencji pod nazwą Edukacja Przyszłości.
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Projekt do 
ogarnięcia
„Zastanawialiście się, jak lepiej i efektywniej 
wykorzystać swój czas? W jaki sposób uczyć 
się tak, aby się nauczyć?  Co zrobić, aby skupić 
się na jednej rzeczy, kiedy wszystko nas rozpra-
sza? Jeśli któryś z tych problemów Cię dotyczy, 
ten projekt jest dla Ciebie!” – w taki sposób 
grupa uczennic z „Konopnickiej” próbuje skło-
nić swoich zagubionych w nastoletnim świecie 
rówieśników do tego, aby… się ogarnęli.
Za licealnym projek-
tem pod hasłem „Ogarnij 
się”, realizowanym w ra-
mach Olimpiady „Zwolnie-
ni z Teorii”, stoi siódemka 
uczennic LO im. Marii Ko-
nopnickiej w Legionowie: 
Gabriela Posyłek, Julia Ren, 
Wiktoria Składanek, Jago-
da Graniczna, Monika Mu-
rawska, Maria Kita i Julia 
Witkowska. – Chcemy po-
móc młodym ludziom jak 
najlepiej zagospodarować 
swój czas tak, aby mogli nie 
tylko efektywnie się uczyć, 
ale też spotykać się ze zna-
jomymi oraz rozwijać swo-
je pasje i zainteresowania 
– mówią o swojej inicjaty-
wie dziewczyny. – W tym 
celu razem z koleżankami 
stworzyłyśmy stronę inter-
netową, na którą regular-
nie wstawiamy artykuły na 
różne tematy. 

Znalazły się już na niej 
teksty dotyczące takich 
zagadnień, jak manipu-

lacja, metody skutecz-
nego przyswajania wie-
dzy, muzyka jako pomoc 
w nauce, czy sposoby na 
zachowanie wewnętrz-
nego spokoju i pogo-
dy ducha. Zamieszcza-
ne przez uczennice wpisy 
powstają na bazie innych 
sprawdzonych stron in-
ternetowych, książek 
psychologicznych, wy-
wiadów z osobami kon-
kretnych profesji lub roz-
mów ze studentami, a 
także ich własnych do-
świadczeń. 

Informacje o projekcie 
„Ogarnij się” można zna-
leźć w social mediach: 
ig -@ogarnijsie.zzt i fb - 
Ogarnij się - Projekt zwol-
nionych z Teorii. Warto za-
poznać się z propozycjami 
zamieszczonymi na stwo-
rzonej przez uczennice 
stronie internetowej.

oprac. red.

Nabroili na zielono
Mimo że w prognozach pogody zapowiadano burze, dla tej imprezy aura była akurat łaskawa. I trudno się 
naturze dziwić, bo projekt „Sąsiedzi, czyli co się roi w Legionowie” powstał głównie z myślą o promowaniu 
szeroko pojętej ekologii. Jego wielki finał nastąpił w sobotę (12 czerwca) na terenie przylegającego do 
ratusza Parku Solidarności.
Przechodząc w pobliżu admi-
nistracyjnego serca miasta, 
trudno było przeoczyć trwają-
cą tam imprezę. – Dziś stawia-
my na podsumowanie tego, 
co się dotąd wydarzyło. Były 
warsztaty dla dzieci, ćwiczyli-
śmy budowę domków dla jeży, 
a dzisiaj robimy je już razem z 
mieszkańcami. Cały projekt po-
święcony jest bioróżnorodności 
w Legionowie. Mówimy o rośli-
nach, mówimy o zwierzętach, 
które żyją tu z nami. Może nie-
wiele o nich wiemy, może nie 
zawsze chętnie się do nich od-
nosimy, a przecież wszyscy je-
steśmy tutaj potrzebni: i rośli-
ny, i zwierzęta, i ludzie. Dopiero 
kiedy jesteśmy razem, kiedy 
wiemy jak o siebie nawzajem 
zadbać, możemy razem two-
rzyć dobrze działającą maszy-
nę: ekosystem – mówi Karo-
lina Błaszczak-Modzelewska, 
zastępca dyr. Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Legionowie.

Program ekologicznego pikniku, 
jak na finał przystało, był rozbu-
dowany i ciekawy. – Dziś przed 
nami prezentacje bioróżnorod-
nych działań przedszkolnych. 
Na początek Przedszkole Miej-
skie nr 6, które pokazuje to, co 
do tej pory udało im się zreali-
zować, PM nr 9 produkuje bom-
by nasienne, Wesołe Sówki roz-
sadzają roślinki, a każdą z nich 
można później zabrać ze sobą 
do domu. Razem z Fundacją 
„Nasze pszczoły” robimy hotele 
dla zapylaczy, czyli dla owadów, 
które nie żyją w ulach – samot-
nych pszczół, które też zapy-
lają rośliny i są bardzo ważne. 
A razem z Fundacją Pracownia 
Kompetencji robimy domki dla 
jeży. Nie można ich wprawdzie 
od razu zabrać, ale mamy przy-
gotowaną ankietę adopcyjną, 
bo okazuje się, że nie tak łatwo 
jest zaprosić jeża do swojego 
domu i trzeba spełnić określo-
ne warunki. Ale takie domki bę-
dzie można wkrótce odebrać z 
naszej placówki – zapowiada bi-
bliotekarka

Jak wspomniano, wśród pik-
nikowych wystawców znala-
zło się też prowadzone przez 

spółkę KZB Legionowo przed-
szkole Wesołe Sówki. Sposób, 
w jaki wabiło ono do swego sto-
iska, okazał się bardzo skutecz-
ny. – Prezentujemy prymulki z 
naszego ogrodu. Dzieci krok po 
kroku sadzą je w kolorowych 
doniczkach, a na końcu oczy-
wiście podlewają. Cieszymy 
się, że mamy tu na nie tak wie-
lu chętnych – mówi Grażyna 
Rzewuska, dyr. Niepubliczne-
go Przedszkola Wesołe Sówki.
Ważnym punktem sobotniej 
imprezy było wręczenie na-
gród dla laureatów i uczestni-
ków konkursu ilustratorskiego. 
Tworzyli oni prace plastyczne 
do napisanych specjalnie na 
potrzeby bibliotecznego pro-
jektu wierszy Hanny Niewia-
domskiej. Ciekawych, zapro-
szonych przez organizatorów 
gości, było tego dnia więcej. 
– Mamy wykład pani Joanny 
Drozd, która będzie wspaniale 
opowiadać o początkach ziel-
ników. I takie karty zielnikowe, 
razem z animatorami z Powia-
towej Instytucji Kultury w Le-
gionowie, będziemy tutaj mo-
gli wykonać. A później nastąpi 
kolejna porcja działań przed-
szkolnych. PM nr 3 zaprezen-
tuje wszystkie swoje dokona-
nia w formie wystawy zdjęć, 
będzie też opowiadało o tym, 
co robi i zachęcało mieszkań-
ców do wspólnych działań. Ra-
zem z Przedszkolem Miejskim 
nr 5 będziemy sadzić faso-
lę w woreczkach, a z PM nr 7 
będziemy działać kreatywnie, 
wykonywać prace plastyczne. 
Z „dwunastką” natomiast bę-

dziemy oglądać albumy, sadzić 
rośliny i robić domki dla owa-
dów – wylicza Karolina Błasz-
czak-Modzelewska.

Schronieniami dla miejskiej fau-
ny zajmowała się też uczestni-
cząca w całym projekcie Fun-
dacja Pracownia Kompetencji. 
Jej przypominający stolarski 
warsztat stoisko cieszyło się 
ogromnym zainteresowaniem. 
Działali tam również mieszkań-
cy, którzy biorą udział w autor-
skim przedsięwzięciu Funda-
cji, także związanym z ochroną 
przyrody. – Prowadzimy projekt 
„Legionowianie dla klimatu”, a 
dzisiaj proponujemy warsztaty 
polegające na tym, że uczymy 
się razem z naszym partnerem 
robić domki dla jeży, dla pszczół 
i dla innych owadów, ponieważ 
chcemy to wykorzystać w na-
szym projekcie. Jesteśmy bar-
dzo zadowoleni, że razem to or-
ganizujemy – cieszy się Klaudia 
Rukszan z Fundacji Pracownia 
Kompetencji.

Wśród obecnych na pikniku le-
gionowian sporo było również 
tych najmłodszych. Ponieważ 
„twardych” ekologicznych tre-
ści by nie znieśli, czekały na nich 
– związane, rzecz jasna, z eko-
logią – działanie animacyjne. 
– Ścigają się jeże, a przy oka-
zji opowiadamy o ich potrze-
bach, o tym, co jedzą i o tym, 
jak je traktować. Malujemy 
łąkę kwietną, opowiadamy o 
roślinach inwazyjnych; o tym, 
że warto byłoby zamienić rde-
sty kanadyjskie na wspania-

łe polskie malwy, które przy-
ciągają pszczoły. Wszystkie te 
działania się przenikają. Sta-
ramy się przemycać odrobinę 
wiedzy edukacyjnej, robiąc to 
w zabawie, w działaniu, po to, 
żeby jak najwięcej zostało nam 
w głowach. No i w sercach, bo te 
„zielone” działania zawsze wy-
zwalają bardzo dobre emocje, 
kiedy działamy razem – uważa 
zastępca dyr. MBP. 

W im młodszym wieku zacznie 
się poznawać świat przyrody, 
tym większa szansa, że póź-
niej będzie się go szanować. 
Opiekunowie maluchów są o 
tym przekonani. – Przedszko-
laki z Wesołych Sówek mają 
wspaniały zielony ogród, w 
którym sadzą rośliny i póź-
niej je pielęgnują. Dzieci wie-
dzą, jak to robić, wiedzą, po 
co jest nam potrzebna trawa i 
drzewa, wiedzą, do czego po-
trzebny jest tlen. Cieszymy 
się z tego, że od małego tak 
wdrażane, przestrzegają za-
sad ekologii i naprawdę dba-
ją o przyrodę – zapewnia dyr. 
Grażyna Rzewuska. Na swój 
użytek Fundacja Pracownia 
Kompetencji kończy właśnie 
analizę ekologicznej świado-
mości mieszkańców Legiono-
wa. Choć nie nabrała ona jesz-
cze ostatecznego kształtu, 
można już pokusić się o pew-
ne wnioski. – Nastawienie le-
gionowian jest bardzo dobre, 
natomiast brakuje im świado-
mości oraz wiedzy o tym, jak 
w prosty i łatwy sposób można 
poprawić swoje nawyki, któ-
re poskutkują tym, że zmiany 
klimatyczne będą mniejsze – 
mówi Klaudia Rukszan.
 
Prowadzony w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej projekt 
„Sąsiedzi, czyli co się roi w Le-
gionowie” zrealizowano dzię-
ki grantowi finansowemu z 
Funduszu Naturalnej Energii. 
Organizatorem konkursu był 
Operator Gazociągów Przesy-
łowych GAZ-SYSTEM, a jego 
partnerem Fundacja „Za gó-
rami, za lasami”.

Waldek Siwczyński
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Będący obecnie własnością wspól-
noty blok przy Jagiellońskiej 15 
powstał w latach siedemdziesią-
tych ubiegłego wieku i był jed-
nym z pierwszych w rozbudowy-

wanym wówczas „wielorodzinnie” 
mieście. Co ciekawe, pierwotnie 
służył jako hotel pracowniczy 
dla osób zatrudnionych w Mazo-
wieckim Kombinacie Budowla-

nym, który formalnie został póź-
niej zastąpiony przez działające 
na terenie Legionowa Przedsię-
biorstwo Budownictwa Ogólnego 
Mazowsze. Po oddaniu zarządza-
nia wspólnotowym już budynkiem 
spółce KZB Legionowo pierwszą 
poważną ingerencją w jego sub-
stancję był kapitalny remont da-
chu, który nastąpił w 2005 roku. 
Cztery lata później wykonano tam 
termomodernizację wraz z docie-
pleniem stropodachu, niejako 
przy okazji wymieniając też pio-
ny wodociągowe i kanalizacyjne. 

To oznaczało, że z zewnątrz cały 
obiekt został, jak to się mówi, ogar-
nięty. Gorzej było z pamiętającymi 
jeszcze poprzedni ustrój klatkami 
schodowymi. Wystarczył jeden rzut 
oka, aby stwierdzić, że wymagały 
one kompleksowego remontu. – 
Na ścianach nadal znajdowały się 
tam lamperie, a jakość tynków oraz 
nierówna powierzchnia płaszczyzn, 
tak samo jak stan wykonanych z 
lastriko schodów, budziła wiele za-
strzeżeń. Mimo to długo zastana-
wiano się nad podjęciem ostatecz-
nej decyzji, bowiem w ten remont 

należało zaangażować bardzo po-
ważne środki finansowe i koniecz-
ne było zaciągnięcie kredytu przez 
wspólnotę mieszkaniową, który 
uzupełni jej własne, gromadzone 
przez wiele lat znaczące środki fi-
nansowe – mówi Jerzy Wilczyński, 
kierownik działu eksploatacyjnego 
KZB Legionowo.  

Zarząd wspólnoty, jak również wła-
ściciele lokali na zabraniach ogól-
nych, wielokrotnie spotykali się w 
tej sprawie, aż wreszcie w ubiegłym 
roku zapadła decyzja: „Remontuje-
my!”. Kiedy już mieli potwierdzone 
finansowanie, mieszkańcy wspól-
noty z Jagiellońskiej 15 dokonali – 
jak się później okazało, słusznego 
– wyboru wykonawcy robót. Zaję-
ła się nimi sprawdzona na lokalnym 
rynku legionowska firma MDM Bo-
gusław Wysocki. – Chodziło głów-
nie o to, aby swoje zadanie zreali-
zowała ona sprawnie i w sposób jak 
najmniej uciążliwy dla mieszkań-
ców. Warto przy okazji podkreślić, 
że prace, przy akceptacji sanepidu, 
prowadzono w dosyć specyficznych 
warunkach, w trakcie szczytu pan-
demii, przez co oprócz staranności 
wykonania trzeba też było zachowy-
wać określone standardy sanitarne 
– dodaje kierownik Wilczyński. 

Zakres robót w posiadającym 
aż dziewięć klatek schodowych 
budynku obejmował: wykona-
nie gładzi gipsowej na sufitach i 
ścianach powyżej lamperii, z wy-
równaniem tynków i częściowym 
ich skuciem, wykonanie tynku z 
marmolitu w miejsce istniejącej 
lamperii olejnej, ułożenie gresu 
na schodach i podestach z coko-
łem, od parteru do ostatniej kon-
dygnacji. Plus oczywiście malo-
wanie ścian i sufitów, jak również 
demontaż oraz ponowne zamon-
towanie balustrad. Słusznie zakła-
dając, że efekt powyższych prac 
utrzyma się przez kolejne deka-
dy, postanowiono też od razu wy-
mienić piony grzewcze na klat-
kach schodowych. W rezultacie 
stare, żeliwne kaloryfery zosta-
ły zastąpione przez nowoczesne 
i wydajne grzejniki, dzięki czemu 
znacznie poprawiła się też este-
tyka części wspólnych budynku.  

Zawarta z wykonawcą umowa za-
kładała realizację prac od 2 listopa-
da do 30 czerwca bieżącego roku. 
Z myślą o ograniczeniu komplikacji 
dla lokatorów budowlańcy uwinęli 
się jednak z nimi znacznie szybciej. 
Rozpoczęte na początku stycznia 
roboty, oddając od użytku klatkę 
po klatce, sfinalizowali pod koniec 
kwietnia. Teraz już i w środku, i na 
zewnątrz budynek przy Jagielloń-
skiej 15 wygląda jak nowy. 

Wonder 

Jak w dobie pandemii można 
było się spodziewać, będzie to 
możliwe za pośrednictwem in-
ternetu. Tym razem chodzi o 
e-konsultacje w sprawie „Pro-

jektu i rozbudowy drogi krajo-
wej nr 61 do parametrów klasy 
GP na odcinku Legionowo - Ze-
grze Południowe”, która przebie-
ga przez teren gminy Wieliszew, 

na które zapraszali wszystkich 
mieszkańców tamtejszy wójt Pa-
weł Kownacki oraz wykonawca, 
czyli Przedsiębiorstwo Dróg i Mo-
stów Sp. z o.o. Odbyły się one 16 
czerwca o godz.17.00 w formule 
online na platformie Teams. Link 
do spotkania został udostępnio-
ny na stronie 
www.wieliszew.pl w dniu kon-
sultacji. 

Biorąc udział w spotkaniu, osoby 
zainteresowane planami rozbudo-
wy DK 61 miały okazję zapoznać 
się z zakresem rozbudowy oraz 
projektowanymi rozwiązaniami. 

RM

Ponieważ organizatorem 
wspomnianego kąpieli-
ska jest gmina Nieporęt, 
osoby wypoczywające na 
Dzikiej Plaży mogą być 
pewne, że zawsze spełnia 
ono najwyższe, rygory-
styczne dla takich obiek-
tów normy. Jak co roku 
nad bezpieczeństwem ką-
piących się tam osób będą 
czuwać doświadczeni ra-
townicy, choć oczywiście 
nie przez całą dobę. Nie-
poręckie kąpielisko z ob-
sadą ratowników czyn-
ne będzie codziennie, w 
godzinach od 10.00 do 
18.00. W takiej formule 
ma ono funkcjonować aż 
do 31 sierpnia.  

Ze względu na wciąż obo-
wiązujące ograniczenia 
związane z pandemią, 
wypoczywający na Dzi-
kiej Plaży letnicy muszą 
jednak pamiętać o zacho-
waniu dystansu społecz-

nego i reżimu sanitarne-
go. Środki do dezynfekcji 
rąk dostępne będą u ra-
towników oraz w plażo-
wych sanitariatach. 

WS

WYDARZENIA

Wypoczynek na dziko
Jak trafnie zauważyli nieporęccy urzędnicy, sezon letni nad Jeziorem Zegrzyń-
skim nierozerwalnie wiąże się z otwarciem gminnego kąpieliska na Dzikiej 
Plaży. Wspomnieli o niej nieprzypadkowo, gdyż ten długo wyczekiwany przez 
miłośników pływania pod chmurką moment nastąpi już 19 czerwca

O drodze w sieci
Zdania co do tego sposobu poznawania opinii ludzi na 
temat przygotowywanych inwestycji są różne: jedni 
konsultacje społeczne sobie cenią, inni wolą nie tracić 
na nie czasu – bo ich zdaniem inwestor i tak zrobi 
swoje. Mieszkańcy gminy Wieliszew, wśród których 
popularniejsza wydaje się ta pierwsza opcja, otrzymali 
kolejną okazję do zajęcia stanowiska w kwestii nowe-
go rozwiązania komunikacyjnego

Postęp klatka po klatce
Budynek przy ulicy Jagiellońskiej 15, należący do jed-
nej ze wspólnot mieszkaniowych najdłużej zarządza-
nych przez spółkę KZB Legionowo, zaliczył niedawno 
kolejną szeroko zakrojoną modernizację. Chociaż tym 
razem z zewnątrz jej nie widać, znacząco poprawiła 
ona komfort życia mieszkańców. A zarazem potwier-
dziła, jak ważne jest oddanie zarządzania majątkiem 
wspólnoty w dobre ręce.
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Nabór zorganizowany z myślą o 
renowacji mazowieckich zabyt-
ków kolejny rok z rzędu cieszył się 
dużym zainteresowaniem. Mimo 
pandemii liczba zgłoszeń była re-
kordowa. Wpłynęło 198 wniosków 
na łączną kwotę ponad 27 mln zł. 
Do oceny merytorycznej zakwali-
fikowało się 166 z nich. Najwięcej 
wniosków zostało złożonych przez 
parafie oraz samorządy. Ostatecz-
nie dofinansowanie otrzymały 
134 obiekty, w tym 10 z podregio-
nu warszawskiego wschodniego. – 
Znaczna część środków trafi na re-
monty i prace konserwatorskie w 
zabytkowych kościołach, ale także 
rewitalizację parków podworskich 

czy renowację kamienic – mówi wi-
cemarszałek Wiesław Raboszuk. – 
Wiele z tych inwestycji to prace ra-
tunkowe, które są konieczne dla 
zachowania bezcennych elemen-
tów architektury.

W ramach naboru można było 
składać wnioski o dofinansowanie 
prac konserwatorskich, restaura-
torskich i budowlanych. Przeka-
zane środki pozwolą na wymianę 
elementów dachów, okien i drzwi, 
renowację tynków lub posadzek 
oraz nowe instalacje elektryczne, 
przeciwwłamaniowe i przeciwpoża-
rowe. – Mazowsze to region pełen 
cennych zabytków o unikatowym 

charakterze. Dzięki wykonaniu 
niezbędnych prac zabytki będą 
jeszcze długo służyć mieszkań-
com i zdobić nasz region – uważa 
radna sejmiku Anna Brzezińska.

Mazowieckie środki pomogą m.in. 
zrealizować prace konserwator-
skie drewnianego ołtarza i ob-
razów w kościele parafialnym w 
Postoliskach, remont kamienicy 
przy al. Piłsudskiego 82 w Mar-
kach, zakup i montaż systemu 
przeciwwłamaniowego i przeciw-
pożarowego w kościele św. Anto-
niego w Woli Kiełpińskiej, prace 

ratownicze przy ścianach w go-
tyckim kościele w Serocku, nowy 
dach i schody w młynie wodnym 
w Kiczkach Pierwszych, odtwo-
rzenie konstrukcji podtrzymują-
cej dzwon kościoła w Kałuszynie, 
remont dachu kościoła w Latowi-
czu, nowy system przeciwpożaro-
wy w kościele drewnianym w Je-
ruzalu, prace konserwatorskie XIX 
prospektu organowego w kościele 
w Mińsku Mazowieckim i remont 
zabytkowego budynku plebanii w 
Stanisławowie (powiat miński).

oprac. RM

Zabytkowy zastrzyk finansowy
Blisko 11 mln zł samorząd województwa przeznaczy 
na remonty i konserwacje w 134 mazowieckich 
zabytkach. Wśród nich znalazły się m.in. kościoły                            
w Serocku i w Woli Kiełpińskiej. – Wspieramy możli-
wie jak najwięcej obiektów. Każdy z nich ma swoją 
unikalną historię i jest ważnym elementem regional-
nej tożsamości – zaznacza marszałek Adam Struzik.

To będą piękne Dni
W tym przypadku spełniły się pesymistyczne prognozy i drugi rok z rzędu pandemia wmieszała się legio-
nowianom do ich miejskiego święta. Co wcale nie oznacza, że całkiem im je zabrała. Organizatorzy Dni 
Legionowa musieli po prostu zmienić ich dotychczasową formułę. Tą opartą na jednej, centralnej impre-
zie, która przez cały dzień gromadziła w jednym miejscu tysiące osób.

Na szczęście nie ma tego złe-
go, co by na dobre nie wyszło. – 
Zapraszamy serdecznie na Dni 
Legionowa, które w tym roku, 
w związku z pandemią, będą 
rozciągnięte w czasie, tak aby 
każdy z mieszkańców miasta 
mógł z nich skorzystać. Roz-
poczęły się w czerwcu i będą 
trwały przez cały okres waka-
cyjny. Jednym z pierwszych wy-

darzeń, na które zapraszamy, 
jest występ, a właściwie dwa 
występy kabaretowe w Lodo-
wej Arenie. Zaplanowano je na 
26 czerwca: pierwszy rozpocz-
nie się o 15.30, a drugi o 17.00, 
tak aby jak największa liczba 
mieszkańców była w stanie z 
nich skorzystać – informuje Ka-
mil Stępkowski, rzecznik Urzę-
du Miasta w Legionowie. O ile 

członkowie kabaretu Kałamarz 
postarają się wprawić publicz-
ność w dobry nastrój, pozosta-
łe instytucje organizujące lokal-
ne święto postawiły sobie nieco 
inne cele. 

W Miejskim Ośrodku Kultu-
ry już nie mogą się go docze-
kać. – Nareszcie będzie można 
wyjść do społeczeństwa i po-

wiedzieć „Dzień dobry, proszę 
państwa”. Wracamy po pande-
mii do imprez. Do imprez, któ-
re będą na świeżym powietrzu, 
a w przyszłości także w środku, 
w sali. Wiadomo, że nie może-
my jeszcze w tym roku zorga-
nizować Dni Legionowa z peł-
ną pompą, tak jak to bywało 
przez ponad czterdzieści lat. 
Ale to będzie taka namiastka – 
mówi Zenon Durka, dyr. Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Le-
gionowie. W sobotę 26 czerwca 
na placu przed główną siedzibą 
MOK-u zabrzmią przedwojen-
ne przeboje. Najpierw w wyko-
naniu związanych z tą instytu-
cją artystów: wokalistki Gośki 
Andrzejewskiej, gitarzysty Fili-
pa Güntzela i perkusisty Toma-
sza Szafrańskiego. 

Po nich wystąpią młodzi adepci 
Studia Piosenki Angeli Gerłow-
skiej. – Dziewczyna znakomi-
ta, świetne warunku wokalne, 
ale też typowy nauczyciel, któ-

ry ma swoją szkółkę i pokaże 
najciekawiej śpiewające oso-
by. Sama również wystąpi. Na 
końcu pojawi się gwóźdź pro-
gramu: Paweł Nowak, niesamo-
wity akordeonista z Wybrzeża, 
jeden z największych w Polsce. 
Facet, który gra jazz, muzykę 
poważną, muzykę klezmerską 
i rozrywkową. Tym razem zagra 
oczywiście w konwencji muzyki 
międzywojennej – dodaje szef 
MOK-u. Jednym z atutów kon-
certu będzie stylowe, kojarzą-
ce się z epoką instrumentarium. 
– Bo jest akordeon, jest perku-
sja, jest fortepian, ale jest także 
kontrabas. Czyli nie ma basisty, 
a jest kontrabas, bo przecież 
wtedy w Polsce i na świecie nie 
istniały jeszcze elektryczne gi-
tary basowe. Na scenie poja-
wią się również trzy piękne śpie-
wające dziewczyny. A do tego 
wnuk Mieczysława Fogga, Mi-
chał Fogg, będzie zapowiadał 
ten koncert, opowiadając przy 
okazji różne ciekawe anegdotki 
o dziadku. Więc choćby dlatego 
warto tego dnia nas odwiedzić. 
Wstęp jest oczywiście wolny, 
zapraszam serdecznie.  

Do obchodów Dni Legiono-
wa włączyło się też jak zawsze 
Muzeum Historyczne. Ponie-
waż jednak przepisy pozwala-
ją zwiedzać wystawy tylko kilku 
osobom naraz, jego propozy-
cja musiała zostać dostosowa-
na do wymogów sanitarnych. 

– W związku z tym staramy się 
organizować przede wszyst-
kim spacery po Legionowie. 
Odbyły się już one, między in-
nymi z klubem seniora, na le-
gionowskim rynku i na tere-
nie Kozłówki. Odbędą się też 
na terenie Parku Kościuszkow-
ca i wokół muzeum, na wysta-
wie plenerowej. Poprzez takie 
cykliczne spacery, adresowane 
również do uczniów, włączyli-
śmy się w tegoroczne obchody 
święta miasta – podkreśla Ja-
cek Szczepański, dyr. Muzeum 
Historycznego w Legionowie.

Latem nastąpi też uroczysty 
finał Konkursu Wiedzy o Pol-
skim Państwie Podziemnym. 
– Uczestniczyło w nim kilku-
dziesięciu uczniów, odbyły się 
dwa etapy i wkrótce, pod ko-
niec czerwca, nastąpi wręcze-
nie nagród. Z naszego punkt 
widzenia to także jest ważny 
element Dni Legionowa. Na 
pewno będzie nim również za-
prezentowanie kolejnego nu-
meru Rocznika Legionowskie-
go. Właśnie idzie on do druku i 
myślę, że jego oficjalne prezen-
tacja może stać się częścią ob-
chodów Dni Legionowa – uważa 
dyr. Szczepański. Bez wątpie-
nia tak. Mimo wszystko wypa-
da jednak trzymać kciuki za to, 
aby w przyszłym roku mogły się 
już one odbywać po staremu. 

Wonder

DZIEŃ, DOBA, TYDZIEŃ to kociaki (ur. 01.04.2021) znalezio-
ne na terenie gminy Wieliszew. Maluchy są bardzo wesołe, cie-
kawskie i chętne do nawiązywania nowych znajomości. Uwiel-
biają wspólne harce. Trojaczki polecają się do adopcji.
Tel: 795 845 242

WIARA to 2,5-letnia 
średniej wielkości sucz-
ka (14 kg) znaleziona w 
obroży na terenie gminy 
Przasnysz. Trafiła do Nas 
zakleszczona (opieka 
weterynarza). Do czło-
wieka jest bardzo przy-
jacielsko nastawiona, 
lubi delikatne głaskanie. 
Kogo zguba?

Tel: 795 845 242
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Tym razem przedstawiono sie-
dem korytarzy tras, które w 
sześciu przypadkach przebie-
gają przez Legionowo. Wyjątek 
stanowi projekt pociągnięcia li-
nii przez tereny zielone w gminie 
Jabłonna, niedaleko PAN (wa-
riant III). Trzy z tras poprowa-
dzono na planach tunelem pod 
Legionowem (warianty II, IV i 
V). Każde z tych rozwiązań by-
łoby korzystne dla jego miesz-
kańców oraz infrastruktury. Na 
przeciwległym biegunie znajdu-
je się rozbudowa istniejącej linii 
kolejowej (warianty VI i VII) – to 
rozwiązanie, zdaniem miejskich 
urzędników, oznaczałoby zwięk-
szenie oddziaływania na okolicz-
ne tereny poprzez drgania i ha-
łas przejeżdżających pociągów. 

Wariant I – przechodzący przez 
os. Kozłówka oraz III Parcelę:
    • ingerencja w ul. Szwajcar-
ską, która najprawdopodobniej 
zakładałaby jej likwidację po-
przez budowę rampy zjazdo-
wej do tunelu kolejowego, 
    • konieczność budowy tune-
lu pod terenami z gęstą zabudo-
wą mieszkaniową, wielo- i jed-
norodzinną. 
Warianty II, IV i V – skręcające 
przed granicą Legionowa w stro-
nę os. Bukowiec, przechodzące 
tunelem pod CSP:
    • w stosunku do wariantów 
przedstawionych w poprzed-
nich konsultacjach planowane 
jest dużo wcześniejsze rozpo-
częcie budowy tunelu, 
    • nie powinny pojawić się ko-
lizje drogowe, 

    • główna część tunelu prze-
chodziłaby pod terenami Insty-
tutu Meteorologii oraz Centrum 
Szkolenia Policji, 
    • wyjście tunelu już poza gra-
nicą administracyjną miasta. 
Wariant III – poza granicami Le-
gionowa:
    • obejmuje on stworzenie do-
datkowych torów kolejowych 
poza terenem Legionowa. Wa-
riant zakłada, że trasa kolejowa 
skręcałaby przed Płudami w kie-
runku Wisły, 
    • znacząca ingerencja w tere-
ny zielone. 
Warianty VI i VII – budowa w 
obecnym śladzie torowym po-

przez rozbudowę dodatkowe-
go toru:
    • zakładają rozbudowę obec-
nej linii kolejowej, 
    • ogromna ingerencja w tere-
ny zarówno po prawej, jak i le-
wej stronie torów, 
    • według przedstawionej 
mapy poglądowej prawdopo-
dobna zajętość terenu pod teren 
kolejowy dotyczy nie tylko inge-
rencji w infrastrukturę drogową 
(ul. Szwajcarska i Kolejowa), ale 
również w prywatne działki. 

Według legionowskiego ratu-
sza, na podstawie przeprowa-
dzonej analizy planowanych 

wariantów przebiegu linii kole-
jowej, które przechodzą przez 
Legionowo, za najlepsze moż-
na uznać warianty II, IV oraz V, 
ponieważ w mniejszym stop-
niu dotykają one posesji i dzia-
łek prywatnych, bo praktycznie 
przez cały swój przebieg popro-
wadzone są w tunelu. Jego bu-
dowa będzie zaś obejmowała w 
dużej mierze tereny pod Insty-
tutem Meteorologii oraz Cen-
trum Szkolenia Policji. „Jedno-
cześnie zaznaczyć trzeba, że 
warianty I, VI oraz VII zawiera-
ją najmniej korzystne rozwiąza-
nia dla mieszkańców w kwestii 
powstania trasy kolejowej. Każ-
dy z nich wymaga dużych zaję-
tości terenu pod teren kolejo-
wy. W głównej mierze dotyczy 
to już istniejącej infrastruktury 
drogowej (ul. Szwajcarska i Ko-
lejowa). Warianty te wymaga-
ją również zajmowania posesji 
prywatnych i wyburzeń” – za-
znaczają urzędnicy.  

Przedstawione w kolejowych 
materiałach wnioski zawie-
rają tylko ogólne informacje, 

choć nieco bardziej szcze-
gółowe niż na poprzednich 
etapach konsultacji. Warto 
też pamiętać, że z Ustawy o 
transporcie kolejowym wyni-
ka między innymi, że budow-
le i budynki – o ile nie są prze-
znaczone do prowadzenia 
ruchu kolejowego – mogą być 
usytuowane w odległości nie 
mniejszej niż 10 m od grani-
cy obszaru kolejowego, z tym 
że odległość ta od osi skrajne-
go toru nie może być mniej-
sza niż 20 m.

Z uwagi na panującą wciąż pan-
demię SARS-CoV-2 oraz ogra-
niczenia w organizacji spotkań 
masowych, dla mieszkańców 
obszaru oddziaływania projek-
tu przewidziano spotkania kon-
sultacyjne w formule on-line, 
w dniach od 15 do 17 czerwca. 
Znając życie oraz zamiary inwe-
stora, po podsumowaniu rezul-
tatów konsultacji przedstawicie-
le PLK PLK usatysfakcjonowani 
raczej nie będą. 

RM 

WYDARZENIA

Kolej na kolejną rundę
Zgodnie z przewidywaniami, pomimo negatywnej reakcji 
opinii społecznej, PKP Polskie Linie Kolejowe nie odpu-
ściły sobie planów przeciągnięcia między innymi przez 
powiat legionowski tras dla składów pędzących ponad 
200 km/h. Teraz spółka proponuje kolejne konsultacje 
w sprawie wariantów lokalnego przebiegu szybkiej 
kolei. Jak łatwo zgadnąć, żaden z nich nie ma szans na 
uzyskanie pełnej akceptacji wszystkich mieszkańców.
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PRACA
 ■Samodzielna księgowa 
do biura rachunkowego. 
SF. Symfonia. Obsługa 
Saldeo mile widziana.                                    
tel. kontaktowy                          
607 989 596, email: 

justyna@justynabiuro.pl

USŁUGI
 ■KOMPUTER naprawy 
dojazd 513 820 998
 ■Malowanie,tapetowanie, 
remonty - sobiście, solidnie 
694 065 757USŁUGI
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Wspólnota Mieszkaniowa w Legionowie
przy ul. Mickiewicza 25 i 27

serdecznie zaprasza do składania ofert
na utrzymanie czystości budynków

oraz terenu przyległego.

Powierzchnia wewnętrzna:
klatki schodowe – 2 029,17 m2
garaż podziemny – 2 162,12 m2
powierzchnia ruchu – 911,65 m2

Powierzchnia zewnętrzna:
zieleń na gruncie – 2 072,01 m2
zieleń na garażu wraz z placem zabaw 
– 686,01 m2
ciągi pieszo-jezdne i parkingi – 1 696,01 m2

Bliższych informacji udziela administrator
nieruchomości pod nr tel. 22 766 47 37
lub 608 035 722.

KZB Legionowo Sp. z o.o. 
informuje, że posiada do wynajęcia 
atrakcyjny lokal użytkowy położony 

w Centrum Komunikacyjnym 
w Legionowie, ul. Kościuszki 8A.

Lokal nr 1/28 o pow. 71,40 m².

Lokal wyposażony w kraty rolowane (rolokraty) 
oraz w dużą witrynę wystawową od strony 
ulicy Kościuszki, klimatyzację z możliwością 

indywidualnego sterowania, wentylację, 
instalację gaśniczą, czujki ruchu, 

instalację telekomunikacyjną. Serdecznie zapraszamy do negocjacji.  Tel. 22 766 47 38

WIZJA to dwuletnia tri-
kolorka znaleziona w dniu 
08.06.2021r na terenie 
gminy Otwock. Kotka jest 
zdezorientowana i nie czuje 
się u Nas pewnie, choć co-
raz śmielej nadstawia się 
pieszczoty. Koteczka tęsk-
ni za domem. 

Tel:  795 845 242
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Zawsze myśleliśmy (nie 
mając wszak o tej dziedzinie 
ludzkiej aktywności więk-
szego pojęcia), że w tań-
cu najbardziej przydają się 
muzyka i obmyślone do niej 
bądź – tu polscy mężczyźni 
mogą uchodzić za światowe 
autorytety – improwizowa-
ne na bieżąco kroki. Celowo 
nie wspominamy o poczu-
ciu rytmu, gdyż z wnikliwej 
obserwacji podrygujących 
na parkiecie ludzi wynika, 

że u większości z nich wy-
stępuje ono w homeopa-
tycznych ilościach. A mimo 
to, zwłaszcza gdy nie dęsu-
ją na trzeźwo, bawią się do-
skonale! Ponieważ jednak 
człowiek uczy się całe życie, 
także i my nabyliśmy ostat-
nio wiedzę, która niemal 
wprawiła grono redakcyj-
ne w filozoficzną zadumę. 
Przedstawiciele środowi-
ska zbliżonego do uświet-
niających zawody sportowe 

dziewcząt z pom-
ponami zdradzili 
nam bowiem, że 
do ich podrygów 
niezbędny jest 
również, uwa-
ga, temat! Takie 
krótkie, muzycz-

no-taneczne motto (najle-
piej wyrażone w obcym ję-
zyku) może być rozmaite: 
począwszy od tych bardziej 
oczywistych, jak Harry Pot-
ter, poprzez angels, aż do 
royal czy feelings. Najbar-
dziej owe tematy przyda-
ją się ponoć na etapie pro-
jektowania strojów, które 
do każdego programu po-
winny pasować jak ulał. I 
ten odzieżowy wątek aku-
rat w miarę pojmujemy. 

Ale weź tu, człowieku, wy-
raź w zbiorowych piruetach 
i podskokach kwestie zwią-
zane ze wspomnianymi 
wcześniej aniołami, uczu-
ciami albo „królewskością”! 
To już całkiem, podobnie 
jak choćby choreografia do 
charlestona, nas przerasta. 
Z drugiej strony, nie każdy 
przecież musi rozumieć ar-
tystów tudzież sztukę. Nie 
każdy też musi (a nawet 
nie powinien) ją uprawiać. 
My na przykład doskonale 
zdajemy sobie z tego spra-
wę. Wszak i w światku pi-
smaków, i wśród ludzi sce-
ny sukces od kompromitacji 
dzieli najczęściej kilka kro-
ków. Wykonanych niekiedy 
właśnie na parkiecie.  

Gminna woda kasy doda
Powzięte (jak mawiają ludzie od 
Temidy) przypadkiem informa-
cje często bywają wodą na młyn 
wyciąganych na ich podstawie 
słusznych, ciekawych wniosków. 
Informacje choćby w rodzaju tej 
poniższej, stanowiącej poraża-
jący dowód tego, jak trzęsący 
krajem sternicy „dobrej zmia-
ny” pięknie osuszają samorzą-
dowe budżety. W rzeczonym, by 
nie powiedzieć rzecznym, przy-
padku dziurawiąc je rachunkami 
płaconymi przez gminę Legiono-
wo za odprowadzanie spadają-
cych nań z nieba cieczy. 

Co mają do tego reformatorskie 
pomysły Zjednoczonej Prawicy? 
Ano mają, i to dużo. Wszystko 
„dzięki” powołaniu do życia or-
ganu, bez którego kraj dotąd ja-
koś się obywał – Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie. Ponieważ budżet tego 
wilgotnego ciała zasilają środki 
pochodzące m.in. z opłat za po-
bór wód i usługi wodne, dziar-
sko zabrano się tam za budo-
wanie finansowej potęgi nowej 
(przypomnijmy, całkiem zbęd-
nej) instytucji. Wedle słów le-
gionowskiego prezydenta, wy-
powiedzianych na spotkaniu z 
włodarzami okolicznych samo-
rządów, dla jego miasta – a prze-
cież dla mnóstwa innych również 
– miało i ma to nader przykre 
konsekwencje. O ile przed po-
wstaniem PGW WP z gminnej 
kasy spuszczano rocznie wraz z 
odprowadzaną wodą około 1,5 
tys. zł, ostatnio wypływa z niej 
mniej więcej… 400 tysi! I to gdy 
niebo raczej skąpi deszczu. W 
tym roku, kiedy spada go cał-
kiem sporo, ta kwota może sko-
czyć nawet o połowę. Tyle, nie 

dając nic w zamian, zainkasuje 
Gospodarstwo, o którego gospo-
darności nic na razie nie wiado-
mo. A najśmieszniejsze i zara-
zem najbardziej smutne jest to, 
że gdy elektorat wreszcie zmie-
ni Dobrą Zmianę i każe jej spły-
wać, Wody Polskie zapewne pły-
nąć będą nadal. Żadna partia nie 
pogardzi wszak spokojnym por-
tem, do którego zawinąć mogą 
pomniejsi działacze, by łagod-
nie dryfować tam do czasu ko-
lejnych wyborów. Takie są fakty. 
I mało istotne jest to, kto aku-
rat rządzi – przynajmniej dopóki 
krajowi politycy będą przekona-
ni, że nad Wisłą wylewanie pu-
blicznych pieniędzy zawsze uj-
dzie im na sucho.

Być może nie wszyscy 
już pamiętają, ale obec-
ne Liceum Ogólnokształ-
cące w Komornicy było 
jedną z pereł w koronie 
powiatowej oświaty. Za 
kilka dni minie już jede-
naście lat od momentu, 
kiedy starostwo przeka-
zało ją gminie Wieliszew. 

Symboliczne pożegna-
nie ze szkołą w Dębem 
odbyło się 25 czerwca 
2009 roku podczas se-
sji rady powiatu. Pod 
aktem przekazania pla-
cówki podpisali się: le-
gionowski starosta oraz 
wicestarosta,  skarb-
nik powiatu, oraz wójt 
i skarbnik gminy Wieli-
szew. – Jestem przeko-
nany, że poradzimy sobie 
z prowadzeniem tej pla-
cówki. Podejmując każde 

decyzje, zawsze robimy 
szczegółowe analizy i ni-
gdy nie decydujemy się 
na jakikolwiek przedsię-
wzięcia bez podstaw do 
osiągnięcia sukcesu – 
mówił Waldemar Kow-
nacki, ówczesny wójt 
gminy Wieliszew. Nowy 
organ prowadzący po-
stanowił nieco zmienić 
profil szkoły. Po pierw-
sze, niemal od razu od 
jej przejęcia wprowa-
dzono tam dwie nowe in-
nowacje pedagogiczne. 
Pierwsza to klasy o pro-
filu wojskowym, a dru-
ga to klasy sportowe, 
ukierunkowane na spor-
ty wodne. 
 
Klasy wojskowe ruszył 
od pierwszego września 
tego samego roku. I choć 
w momencie przejmowa-

nia placówki przez gmi-
nę nabór do niej jeszcze 
trwał, to już wtedy  zain-
teresowanie tą innowa-
cją pedagogiczną, jak i 
istniejącą tam już klasą 
policyjną było  duże. – 
Mamy w tej chwili sporo 
chętnych, dlatego liczę 
na to, że będzie ich jesz-
cze więcej – mówił An-
drzej Siwiec, ówczesny 
dyrektor ZSP w Dębem. 
 
Mimo tego, że organem 
prowadzącym szkołę zo-
stała gmina Wieliszew, 
to jak wówczas zapowia-
dał starosta, placówka 
w dalszym ciągu miała 
mieć mocnego sprzymie-
rzeńca w postaci władz 
powiatu. Wsparcie mia-
ło być jednak nie finan-
sowe, ale bardziej pro-
mocyjne.

Pożegnanie ze szkołą

Sernik na zimno

Sposób przygotowania:

Przygotować jedną lub dwie galaretki używając tylko połowę wody. Wymieszać do-
brze galaretki i ostudzić. W czasie, gdy galaretka stygnie, myjemy, obieramy i osusza-
my dokładnie truskawki. Bierzemy formę do ciast i wykładamy papierem do piecze-
nia, tak by wystawał poza brzegi. Na dole układamy biszkopty. 

W garnuszku zagotować mleko, odstawić na bok i rozpuścić w niej żelatynę.
W dużej misce wymieszać twaróg, śmietanę, cukier waniliowy. Masę można dosłodzić 
według swoich wymagań. Letnią żelatynę z mlekiem delikatnie wymieszać z częścią 
masy, a potem z całą masą. Przełożyć do formy na biszkopty i włożyć do lodówki.

Przepołowione truskawki ułożyć na wierzchu masy serowej i delikatnie zalać zimną 
galaretką. Włożyć do lodówki, by galaretka stężała.                  

                                                                               Smacznego!

Składniki:
• 1 kg sera zmielonego 
   (gotowy w wiaderku)
• 0,4 kg truskawek
• opakowanie biszkoptów
• opakowanie 
   galaretki truskawkowej
• 2 łyżki żelatyny spożywczej
• ½ szklanki mleka
• 150 g śmietanki 30%
• cukier waniliowy

Jak przygotować 
bez pieczenia pyszny deser 
na upalne dni?
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Mateusz Szymański: - Jak 
działa stowarzyszenie, 
czym się zajmuje?
MD: - Na początku każdego 
roku realizujemy stały punkt: 
kurs dla początkujących pszcze-
larzy, który trwa parę miesięcy. 
Daje on nam możliwość kon-
taktu z dużą liczbą ludzi pozy-
tywnie zakręconych w temacie 
pszczół. W tym roku wyzwa-
niem była sytuacja z koronawi-
rusem, ale udało zrobić się kurs 
online, w którym uczestniczy-
ło 70 osób z całej Polski, a na-
wet z Wielkiej Brytanii. Oprócz 
pszczół miodnych, o których 
najwięcej mówimy, wymienia-
my doświadczenia w zakresie 
hodowli pszczół murarek. Są 
one mniej znane niż te miod-
ne, ale coraz więcej osób jest 
zainteresowanych budową do-
mów czy wręcz hodowlą mura-
rek. Zachowują się one inaczej 
niż pszczoły miodne.
MS: - A jak jest z populacją 
pszczół w naszych okoli-
cach, czy jest jakaś widoczna 
zmiana w ostatnich latach?
MD: - Dzięki systematycznym 
kursom przybywa pszczelarzy, 
a jak przybywa pszczelarzy, to 
też przybywa pszczół w naszym 
regionie. Część osób, szczegól-
nie tych, które mieszkają w 
blokach, stawia jeden czy dwa 
domki dla murarek. To bardzo 
przyjazne pszczoły, nie mają żą-
deł, uzupełniają one zapylanie 
kwiatów i sadów.
MS: - Czemu zapylacze są 
tak ważne? Od pszczo-
ły miodnej mamy miód, 
ale jaki mają one ogólnie 
wpływ na przyrodę?
MD: - Dzięki zapylaczom mamy 
na naszych stołach jakieś 70-80 
proc. żywności. Już same te licz-
by wskazują na to, że powinni-
śmy się nimi interesować, zaj-
mować, opiekować, czy nawet 
hodować. Zapylacze mają róż-
ne zasięgi oblotów. Murarki lata-
ją w promieniu 300 m od gniaz-

da, pszczoła miodna lata do 3 
km od ula. Murarka jest samot-
nicą, czyli prowadzi samotne ży-
cie. Pszczół miodnych w jednym 
ulu może być 40-60 tysięcy.
MS: - Co, jeśli chodzi o za-
pylacze, wpływa na ich 
zdrowie i co możemy zro-
bić, żeby ułatwić im życie, 
oprócz założenia małego 
hotelu?
MD: - Warto przypomnieć, że 
pszczoły według klasyfikacji 
ONZ są czwartym najważniej-
szym zwierzęciem na świecie. 
Należałoby bardzo mocno wy-
promować kwestię zapylaczy, 
bo wszyscy korzystamy z ich 
pracy, z zapylonych warzyw czy 
owoców, tak żeby jak najwięcej 
osób się nimi zajmowało. Dlate-
go cieszę się z inicjatywy biblio-
teki w tym temacie.
MS: - Ma pan jakąś pora-
dę dla osoby, która wraca z 
pracy czy ze szkoły, nie ma 
zbyt wiele czasu, a posia-
da ogródek czy balkon? Co 
może zrobić, by pomóc za-
pylaczom?
MD: - Najważniejszą rzeczą 
jest prowadzenie jakiegokol-

wiek ogródka z kwiatami, na-
wet jeśli byłyby to dwie czy trzy 
rośliny na balkonie. Mieszkając 
w bloku, można posadzić kilka 
roślin miododajnych i je regu-
larnie podlewać. A jak ktoś ma 
trawnik strzyżony co tydzień, 
to powinien zastanowić się nad 
wstrzymaniem koszenia, żeby 
pszczoły miały szansę na sko-
rzystanie z pyłków roślin. Dwa 
razy w sezonie jest optymalnie. 
Koniec czerwca i początek lipca 
to terminy, gdy kwiaty przesta-
ją kwitnąć i pszczoły mniej in-
tensywnie się rozwijają. Przede 
wszystkim zapraszam jednak 
do hodowli pszczół murarek – 
to prosta sprawa, no i bezpiecz-
na, bo nie mają żądeł i nie wy-
magają pracy. Potrzeba im tylko 
małego domku, zadaszonego i 
zabezpieczonego przed polują-
cymi na nie ptakami.
MS: - Mamy rośliny miodo-
dajne i nektarodajne. Czy 
pełnią one różną rolę dla za-
pylaczy, czymś się różnią?
MD: - Zdecydowana większość 
roślin jednocześnie wytwarza 
nektar i pyłek. Wyjątkowo by-
wają takie, które nektarują w 

niewielkich ilościach. Obsłu-
giwane one są przez motyle, 
które mają system powonie-
nia jakieś tysiąc razy silniejszy 
od pszczoły. Niektóre kwiaty są 
oblatywane tylko przez moty-
le, bo ilość nektaru jest bardzo 
niewielka. Generalnie wszyst-
kie rośliny wytwarzają i pyłek, 
i nektar.
MS: - A jakie rośliny, jakie 
kwiaty pszczoły miodne i 
inne zapylacze lubią naj-
bardziej? 
MD: - Pszczoły odwiedzają te 
kwiaty, które wytwarzają nek-
tar. A nektar wytwarzają te 
kwiaty, które są systematycz-
nie podlewane, mają wilgoć. 
To ogólna odpowiedź, ale jeśli 
ktoś posadzi kwiaty, to powi-
nien o nie dbać, a odwdzięczą 
się nektarowaniem. Najlep-
sze są te, które najdłużej kwit-
ną albo kwitnienie powtarza-
ją. Klasyczną rośliną jest np. 
lawenda, która bardzo dłu-
go kwitnie. Szałwia wytwarza 
kwiatostan. Po przekwitnię-
ciu, jeśli zetniemy roślinę kilka 
centymetrów nad ziemią, po-
wtórzy ona kwitnienie. Warto 
byłoby zaplanować plantację 
kwiatów z pomocą katalogów 
czy internetu, by zawsze mieć 
rośliny, które kwitną, aby zapy-
lacze mogły cały czas z nich ko-
rzystać. I pamiętać przez cały 
sezon o podlewaniu.
MS: - Czy któreś z roślin 
mogą szkodzić zapylaczom 
i przyrodzie
MD: - Tak, takich nie siejemy, 
łatwo znaleźć ich nazwy w sieci. 
Najpopularniejsza jest nawłoć 
kanadyjska, rośnie wszędzie, 
wypełnia wszystkie możliwe 
wolne łąki, zagony czy pola, któ-
re nie są uprawiane. Niecierpek 
himalajski bardzo fajny, kolo-
rowy kwiat, w naszym rejonie, 
na Mazowszu, jeszcze nie jest 
popularny, nie ma ogromnych 
siedlisk, ale na południu i na 
północnym wschodzie jest ich 

bardzo dużo. Dlatego wybiera-
jąc kwiaty, należy mieć na uwa-
dze, żeby tych inwazyjnych nie 
siać. Mamy nawet rozporządze-
nie ministra, które zakazuje sa-
dzenia takich roślin, które wy-
pierają rodziną florę.
MS: - Czy zapylacze mają 
naturalnych wrogów? A je-
śli tak, to czy możemy spra-
wić, by nie wchodzili im oni 
za często w drogę?
MD: - Największym wrogiem 
i zagrożeniem dla pszczół jest 
człowiek. Należałoby do ogrom-
nej liczby mieszkańców wyjść z 
informacjami o tym, że nie po-
winno się opryskiwać w czasie 
lotów środkami ochrony roślin. 
A także, by nie stosować zaka-
zanych środków opryskowych. 
Później bardzo długo leżą one w 
glebie, nawet po kolejnym wy-
sianiu wciąż te substancje są 
w roślinach, pyłku, nektarze i 
szkodzą zapylaczom.
MS: - A w jakich godzinach 
pszczoły wylatują na oblot?
MD: - Wszystko zależy od pogo-
dy. Przy słonecznym dniu potra-
fią już o 4 rano być w trasie. Jak 
jest słonecznie i ciepło, potrafią 
wracać nawet o 21.
MS: - Czyli przez cały 
dzień nie powinno się 
opryskiwać?
MD: - Tak, nawet jeśli oprysku-
jemy środkami nieszkodliwymi 
dla pszczół, to jeśli oprysk tra-
fi na pszczoły, zmienia ich za-
pach. Przy powrocie do ula taka 
pszczoła jest sprawdzana przez 
strażniczki i nie jest wpuszcza-
na do ula, bo ma inny zapach. 
Umiera wtedy poza ulem. Dość 
istotnym elementem jest też 
pogoda. Złe są bardzo suche 
miesiące, ta wiosna była z ko-
lei zimna, co też powodowa-
ło problemy dla pszczelarzy. 
Przed nami kilka fajnych tygo-
dni, zakwitną akacja i lipa, są 
to te drzewa, które przynoszą 
mocny pożytek w pasiekach, 
ale pod warunkiem, że nie ma 
silnego deszczu, który zmyje 
nektar, albo nie będzie silnego 
wiatru. Wtedy pszczoły nie wy-
latują. Wiele warunków musi 
być spełnionych, aby były one 
w dobrej kondycji. 
MS: - Wróćmy jeszcze do 
oprysków. Czy te natural-
ne, z wywarów z pokrzywy 
czy czosnku, też nie powin-
ny być stosowane w ciągu 
dnia podczas oblotów?
MD: - Tak, dokładnie, tak to 
działa. Środki z naturalnych 
ziół są bardzo skuteczne, na-
mawiam mieszkańców, żeby 
takie właśnie stosować.
MS: - Pomówmy o hote-

lach dla zapylaczy. Są róż-
ne możliwości tworzenia i 
montażu takich domków. 
Czy ma pan jakieś rady dla 
osób, które mieszkają w 
domu z działką albo w blo-
ku? Wystarczają jakieś na-
wet skromne domki na bal-
konie?
MD: - Najważniejsze jest to, 
żeby taki domek miał zabez-
pieczenie przed deszczem, 
czyli zadaszenie. Trzeba też 
pamiętać, aby głębokość ru-
rek czy wywierconych otwo-
rów miała co najmniej 18 cm. 
Producenci często niestety ro-
bią takie do 10 cm. 
MS: - Dlaczego szerokość 
tych otworów też ma zna-
czenie?
MD: - Średnica otworu powin-
na wynosić od 7 do 9 mm. Jeśli 
będzie minimalnie większa, to 
murarka sobie zamuruje, je-
śli troszkę mniejsza, a materiał 
odpowiednio miękki, to będzie 
mogła sobie kanalik wyrzeźbić. 
Najlepsza jest trzcina albo ło-
dygi różnych roślin, które mają 
otwory w środku. Ciekawy jest 
rożnik przerośnięty, który ma 
kwadratowy przekrój w środ-
ku łodygi.
MS: - To tak jeszcze na ko-
niec: chciałby się pan wspo-
mnieć o czymś ważnym, 
czego nie poruszyliśmy w 
trakcie rozmowy?
MD: - Zwrócę się do wszyst-
kich, którzy lubią miód. Je-
śli decydujemy się na zakup 
miodu lub jeśli chcemy wspie-
rać pszczelarstwo, to oprócz 
tych nasadzeń, podlewania, 
warto byłoby kupować pro-
dukty pszczele od lokalnych 
pszczelarzy. Mają oni dobrej 
jakości miody, zdrowe i eko-
logiczne. Nie trzeba biegać do 
supermarketów, gdzie miody 
mają dodatki chemiczne. A lo-
kalnych pszczelarzy jest coraz 
więcej, także ze względu na 
nasze kursy, które ukończyło 
już około 250 osób. Większość 
absolwentów zakłada pasie-
ki, jedni mają po dwie rodziny, 
niektórzy po 70.

Rozmawiał Mateusz Szymański, 
bibliotekarz w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Legionowie.

Projekt „Sąsiedzi, czyli co się roi 
w Legionowie…” jest realizowa-
ny dzięki grantowi finansowemu 
z Funduszu Naturalnej Energii. 
Organizatorem konkursu jest 
Operator Gazociągów Przesyło-
wych GAZ-SYSTEM S.A., a jego 
partnerem – Fundacja „Za gó-
rami, za lasami”.

WYDARZENIA

Kto ma pszczoły,
ten ma miód
Ważnymi elementami realizowanego w Poczytalni projektu „Sąsiedzi, czyli co się roi w Legionowie…” były 
wywiady z ekspertami zajmującymi się ochroną i pomocą dzikim zwierzętom. Warto dzięki nim poznać podsta-
wowe kwestie związane z życiem zwierząt i owadów, rolą człowieka w ich życiu i ze sposobami ułatwiającymi 
im przetrwanie wśród ludzi. Jednym z rozmówców miejskich bibliotekarzy był Marek Dudek, prezes Stowarzy-
szenia Sympatyków Pszczelarstwa „Nasze Pszczoły”.
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Weekend z tancerzami
Pod koniec ubiegłego tygodnia Legionowo znów stało się nieformalną stolicą polskiego tańca. A to za 
sprawą kolejnej edycji turnieju Time For Dance, na który zjechało z całego kraju tysiące uczestników. 
Naprawdę było na co popatrzeć! 
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Jak poznać, czy Wasz 
związek jest udany? Je-
śli Twój partner potra-
fi Cię rozśmieszyć, gdy 
często się śmiejecie, to 
znak, że emocjonalnie 
jesteście dobrana parą!

Lubisz szpinak? To bar-
dzo dobrze. Ludzie, któ-
rzy od niego nie stronią, 
mają lepszy refleks i wię-
cej energii.

Czy wiesz, że w czwartki 
już 80% ludzi czuje roz-

prężenie na myśl o zbli-
żającym się piątku?

Jeśli uderzysz się - war-
to głośno krzyknąć. Ob-
niża to znacznie poziom 
odczuwalnego bólu.

Czy wiesz, że teren wo-
kół Czarnobyla nie bę-
dzie bezpieczny jesz-
cze przez 20 tysięcy lat? 
Nadal jest tam promie-
niowanie.

Zm ień  wannę  na 
prysznic – w ten spo-
sób nie tylko oszczę-

dzisz czas przy myciu 
ciała, ale także oszczę-
dzisz wodę.

Czy wiesz, że słowo 
„pier..olić” było dawniej 
całkowicie przyzwoite? 
W języku staropolskim 
oznaczało nic tylko to, 
jak opowiadać bajki                    
i wygadywać niestwo-
rzone rzeczy.

NIE  BĘDĘ  NIKOGO 
NAKŁANIAŁ,  KOGO 

MA  OBDAROWYWAĆ! 

Ryszard Brański, przewodniczący 
Rady Miasta Legionowo podczas 
jednej z sesji.  

■ ■ ■

Papuga potrafi mówić nawet takie wyrazy,    
których człowiek nie powtórzy. 

■ ■ ■

Kochanowski stara się uderzyć w najczulsze 
miejsca szlachcica. 

■ ■ ■
Pasek dobrze czuł się na wsi, lubił zwierzęta                              

i dlatego się ożenił.
■ ■ ■

Krasicki opisał w bajkach charaktery ludzkie.                          
Są to zwierzęta.

■ ■ ■
Jednym z nałogów szlacheckich w XVIII wieku 

było pijaństwo, któremu Krasicki poświęcił                   
wiele czasu i wysiłku. 

■ ■ ■
Po pierwszym rozbiorze Krasicki zostaje                

przyłączony do Prus. 
■ ■ ■

Kajetan Koźmian przez 25 lat gładził swój język.

ROZRYWKA

Czy wiesz, że balonik wypełniony helem potrafi przemierzyć nawet kilkaset kilometrów? 
Wzlatuje na wysokość 8-15 kilomentrów nad ziemią i tam pęka z uwagi na zmianę ciśnie-
nia atmosferycznego. 

HOROSKOP
na nadchodzący

tydzień
RYBY

BARAN

BYK

BLIŹNIĘTA

RAK

LEW

PANNA

WAGA

SKORPION

STRZELEC

KOZIOROŻEC

WODNIK

Praca dała ci się we 
znaki i potrzebu-
jesz długiego urlo-

pu. Najlepiej z dala od domu.  

Choć wiosna już minę-
ła, poczujesz ją w ser-
cu. Chętnych do zajęcia 

tam miejsca nie zabraknie. 

Jeśli widzisz, że dosze-
dłeś w życiu do ściany, 
spróbuj ją zburzyć 

albo pójść inną drogą.

Brakuje ci kogoś, z kim 
można szczerze po-
rozmawiać. A kandy-

dat na powiernika jest tuż obok. 

Na horyzoncie może 
pojawić się ciekawa 
propozycja pracy. Przyj-

mij ją, wyjdzie ci to na dobre.

Ktoś próbuje się do cie-
bie zbliżyć, a ty wciąż 
go ignorujesz. To błąd, 

bo ma szczere zamiary.

Twoje problemy roz-
wiąże tylko gwałtowne 
cięcie. Na próby rozsu-

płania tego węzła już za późno.

Ostatnie dni napełniły 
cię energią. Nie zmar-
nuj jej i wykorzystaj na 

zdobycie nowych umiejętności.

Dwa plus dwa to w co-
dziennych relacjach nie 
zawsze cztery. Pamiętaj, 

że istnieją też kompromisy.

Pędzisz przez życie jak 
burza i często robisz na 
innych świetne wraże-

nie. Mimo to trochę zwolnij.

Przy dobrych wiatrach 
dojedziesz na nowej 
znajomości bardzo da-

leko. O ile jej nie odrzucisz... 

Kiedy coś wali się na 
głowę, to trzeba ucie-
kać. Z czasem może 

być za późno na ratunek. Zuzia 8 lat

Można za płotem trzymać psa lub kota, a można...
fot. red.  
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Gmina pod bronią
Wprawdzie piłka nożna czy siatkówka są dyscyplinami o wiele popularniejszymi, lecz nadal nie brakuje 
młodych ludzi, którzy chcą doskonalić się w sztuce sportowego fechtunku. Potwierdziły to Mistrzostwa 
Juniorów i Młodzieżowców w Szabli, które w pierwszy weekend czerwca odbyły się w Chotomowie.

Zawody rozgrywano w nowej, 
otwartej jesienią ubiegłego 
roku hali sportowej, a otworzy-
li je Adam Konopka, prezes Pol-
skiego Związku Szermierczego, 
wójt gminy Jabłonna Jarosław 
Chodorski, sołtys Chotomo-
wa Sylwester Machnio oraz dy-
rektor jabłonowskiego Ośrod-

ka Sportu i Rekreacji Michał 
Smoliński. Podczas trzydnio-
wych rozgrywek rywalizowało 
ze sobą kilkuset zawodników, 
którzy zjechali do Chotomowa 
z całego kraju. – Szermierka, 
to spektakularny i dość elitarny 
sport, w którym walczą intelekt 
i serce, bo w szermierce trzeba 

umieć zobaczyć, widzieć i prze-
widzieć – powiedział w trakcie 
inauguracji mistrzostw Tadeusz 
Piguła, polski olimpijczyk i tre-
ner kadry narodowej.

W piątek przeprowadzono Mi-
strzostwa Polski Juniorów w 
szabli. Na szczycie podium w 

rywalizacji pań stanęła Julia 
Cieślar z Zagłębiowskiego Klu-
bu Sportowego, na drugiej po-
zycji znalazła się Zuzanna Pora-
da z TMS Sosnowiec, a trzecie 
miejsce wywalczyły dwie repre-
zentantki AZS AWF Warszawa 
– Natalia Gałecka i Emilia Ro-
wińska. Tegorocznym trium-
fatorem wśród juniorów był 
natomiast Jakub Broniszew-
ski z klubu MUKS Viktor War-
szawa, na drugiej pozycji zna-
lazł się Szymon Hryciuk z AZS 
AWF Katowice, a podium uzu-
pełnili Franciszek Nowak z AZS 
AWF Warszawa i Marcel Broni-
szewski z MUKS Victor Warsza-
wa. W rywalizacji drużynowej 
kobiet najwyżej uplasowały się 
zawodniczki TMS Sosnowiec, na 
pozycji drugiej był Zagłębiow-
ski Klub Szermierczy, na trze-
ciej zawodniczki z AZS AWF 
Warszawa. 

W niedzielę, po zmaganiach w 
kategorii młodzieżowców, na 

najwyższym stopniu podium 
stanęła Zuzanna Cieślar z ZKS 
Sosnowiec, druga była Małgo-
rzata Zawodniak z KKSZ Ko-
nin, zaś na pozycji trzeciej zna-
lazły się Natalia Nowinowska z 
KKSZ Konin i Marta Okine z KS 
Karabela. Wśród panów mi-
strzostwo Polski młodzieżow-
ców wywalczył Piotr Szczepa-
nik z MUKS Viktor Warszawa, 
drugie miejsce zajął Cezary 
Białecki z MUKS Viktor Warsza-
wa, a trzecie Karol Lademann 
z AZS AWF Warszawa i Marcin 
Lipiński z AZS AWF Katowice. 
W rywalizacji grupowej męż-
czyzn pierwsze miejsce wy-
walczyli szabliści z MUKS Viktor 
Warszawa, drugie zawodnicy z 
KKSZ Konin, a trzecie AZS AWF 
Katowice. W grupie kobiet na 
najwyższej pozycji podium sta-
nęły zawodniczki TMS Zagłębie 
Sosnowiec, na pozycji drugiej 

był ZKS Sosnowiec i na trzeciej 
AS AWF Warszawa. 

Przeprowadzone w Chotomo-
wie Mistrzostwa Polski Junio-
rów i Młodzieżowców w Szabli 
to w olbrzymiej mierze zasługa 
Ryszarda Rogowskiego, pre-
zesa oraz trenera Uczniow-
skiego Klubu Szermiercze-
go Feniks. Jego śmiałą ideę 
ochoczo wsparli jabłonowski 
wójt oraz sołtys Chotomowa, 
dzięki czemu pomysł spraw-
nie udało się przekuć na kon-
krety. Udało się też, co warte 
podkreślenia, wesprzeć przy 
okazji Powiatowe Centrum In-
tegracji Społecznej w Legiono-
wie, któremu gmina Jabłonna 
zleciła przygotowanie caterin-
gu dla pracujących na mistrzo-
stwach sędziów. 

oprac. Aldo

Legionowskie syrenki
W dniach 4-5 czerwca na stołecznym obiekcie 
Warszawianka-Park Wodny odbyły się Otwarte Letnie 
Mistrzostwa Warszawy w Pływaniu. Wśród ponad 450 
zawodniczek i zawodników z 60 krajowych klubów 
znalazły się też dwie pływaczki z klubu Delfin Legio-
nowo – Antonina Pietuch oraz Amelia Kongiel.

Biorąc pod uwagę liczbę star-
tów, legionowskie pływaczki mia-
ły wyjątkowo forsowną końców-
kę tygodnia. Ale taki właśnie był 
trenerski plan na te prestiżowe 
zawody. Podczas rywalizacji na 
50-metrowym basenie lepiej z 
dwójki legionowskich „syrenek” 
spisała się Antonina Pietuch, zaj-
mując czwarte miejsce w klasy-
fikacji obejmującej dwa najlep-
sze starty. Jej wyniki wyglądały 

następująco: 50 m styl dowolny 
33.33 s – 4 miejsce, 100 m do-
wolny 1:15.18 s – 2 miejsce, 200 
m dowolny 2:48.49 s – 4 miej-
sce, 50 m styl grzbietowy 39.17 
s – 4 miejsce, 100 m grzbieto-
wy 1:21.57 s – 1 miejsce, 200 m 
grzbietowy 2:56.47 s – 2 miej-
sce, 50 m styl motylkowy 37.68 
s – 4 miejsce, 100 m motylkowy 
1:27.93 s – 2 miejsce.

Jeśli chodzi o drugą zawodniczkę 
legionowskiego Delfina, w dwóch 
wyścigach, w których wzięła 
udział, Amelia Kongiel osiągnęła 
następujące rezultaty: 50 m styl 
dowolny 35.07 s oraz 50 m styl 
klasyczny 44.59 s. 

Aldo
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Mecz z zespołem ze Skierniewic 
miał podobną dramaturgię do 
kilku innych poprzednich spo-
tkań. Legionovia szybko zdo-
była dwie bramki, rywal zdo-
łał niestety wyrównać, ale w 
końcówce legionowianie znów 
strzelali gole na wagę zwycię-
stwa. Grad bramek przy Parko-
wej zaczął padać w 14 minu-
cie, kiedy to na listę strzelców 
jako pierwszy wpisał się Michał 
Bajdur, który mocnym strza-
łem z okolic szesnastego me-
tra pewnie pokonał bramkarza 
gości. W 26 minucie było już 
2:0. Po faulu w polu karnym, 
kiedy poszkodowany został An-
drzej Trubeha, sędzia podykto-
wał rzut karny. Jedenastkę na 
bramkę zamienił kapitan dru-
żyny Patryk Koziara. Gdy wy-
dawało się, że Legionovia ten 
mecz będzie już miała pod 
pewną kontrolą, Unii udało się 
strzelić bramkę kontaktową. 

Po dośrodkowaniu z rzutu roż-
nego piłkę w bramce strzeżo-
nej przez Pawła Błesznowskie-
go umieścił Adrian Dudziński. 
 
Po zmianie stron w poczyna-
nia Legionovii wkradło się tro-
chę nerwowości. Goście po-
trafili to wykorzystać i w 69 
minucie, po kolejnym stałym 
fragmencie gry, udało im się 
doprowadzić do wyrównania. 
Na listę strzelców ponownie 
wpisał się Adrian Dziubiński. 
Utrata gola na szczęście po-
działała na Legionovię moty-
wująco. W 76 minucie pod-
opieczni trenera Pirosa znów 
wyszli na prowadzenie, a swo-
ją drugą bramkę w tym meczu 
zdobył Patryk Koziara. Wynik 
meczu na 4:2 ustalił w 90 mi-
nucie Marcina Kluska. 
 
W najbliższą środę (16 
czerwca) o 17.00 legiono-

wianie zagrają na wyjeź-
dzie z rezerwami Jagiello-
nii Białystok, a w niedzielę 
(20 czerwca) na zakończe-
nie sezonu zmierzą się u sie-
bie z wiceliderem trzecioli-

gowej tabeli, Świtem Nowy 
Dwór Mazowiecki. Spotka-
nie to zaplanowano na go-
dzinę 16.00.

Elph

III LIGA 2020/2021, GRUPA I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Pogoń Grodzisk Mazowiecki 33 74 24 2 7 78-35

2. Świt Nowy Dwór Mazowiecki 33 68 21 5 7 62-34 

3. Legionovia Legionowo 33 61 18 7 8 62-45

4. Polonia Warszawa 33 55 16 7 10 58-37

5. Legia II Warszawa 33 51 15 6 12 61-46

6. Znicz Biała Piska 34 51 14 9 11 61-60

7. Unia Skierniewice 33 50 15 5 13 57-47

8. Jagiellonia II Białystok  34 44 13 5 16 56-64

9. KS Kutno 33 52 15 7 11 53-46

10. Ursus Warszawa 33 51 15 6 12 51-43

11. Lechia Tomaszów Mazowiecki 33 50 15 5 13 48-61

12. Błonianka Błonie 33 49 15 4 14 63-49

13. Sokół Aleksandrów Łódzki 33 47 12 11 10 53-31

14.  Pelikan Łowicz 33 46 13 7 13 47-46

15. Broń Radom 33 46 13 7 13 44-43

16. GKS Wikielec 33 43 12 7 14 49-57

17. RKS Radomsko 33 42 11 9 13 51-48

18. Concordia Elbląg 33 42 11 9 13 42-46

19. Olimpia Zambrów 33 40 12 4 17 50-57

20. Ruch Wysokie Mazowieckie 33 23 4 11 18 28-65 

21. Huragan Morąg 33 19 3 10 20 33-72

22. KS Wasilków 33 15 4 3 26 21-96

 4:2 (2:1)
Legionovia Legionowo – Unia Skierniewice

Bramki: Bajdur (14’), Koziara (26’ k,76’), M. Kluska (90’) 
– A. Dudziński (38’, 69’)

Legionovia: Błesznowski – Kaczorowski, Bujak, Choroś, Karabin, 
Mroczek (89’ Lewandowski), Koziara, Zjawiński (73’ Papazjan),                        
Bajdur, Kluska, Trebuha (81’ Witecki).

Unia: Skrzypek – Łojszczyk, Czarnecki, Kowalczyk, Wojciechowski                       
(78’ Jasiński), Makuch, Dudziński, Wilanowski (64’ Waśniowski), 
Dzięgielwski, Karasek, Kłąb (84’ Kowalczyk).

Uciekli przed remisem
Legionovia KZB Legionowo odniosła kolejne wysokie ligowe zwycięstwo. W sobotę (12 czerwca) na wła-
snym boisku legionowianie pokonali 4:2 Unię Skierniewice. Na dwie kolejki przed końcem sezonu pod-
opieczni trenera Michała Pirosa cały czas zajmują trzecie miejsce w tabeli, z sześciopunktową przewagą 
nad Polonią Warszawa.

Przymiarki do podium
Do końca sezonu w lidze okręgowej pozostały 
jeszcze trzy mecze: dwa zaległe, odwołane wio-
sną z powodu zagrożenia epidemicznego, oraz 
jedna bieżąca kolejka. Sokół Serock do lidera 
traci w tej chwili tylko dwa punkty, ma więc 
realną szansę na zakończenie sezonu na pierw-
szym miejscu. Niemal pewne miejsca na podium 
są też rezerwy Legionovii Legionowo.
Można powiedzieć, że 33. kolej-
ka w lidze okręgowej, rozgrywa-
na w weekend 12-13 czerwca, 
była bardzo udana dla drużyn                   
z powiatu legionowskiego. Jedy-
nie Wisła Jabłonna swoje zmaga-
nia zakończyła bez jakiejkolwiek 
zdobyczy punktowej. Pozostałe 
drużyny wygrały swoje spotka-
nia. Sokół Serock rozbił 6:1 Hut-
nika II Warszawa, Legionovia II 
Legionowo wygrała 3:1 z KS We-
soła, a Dąb Wieliszew wygrał 3:0 
z Olimpią Warszawa. Tylko Wisła 
Jabłonna przegrała 0:3 z Victorią 
II Sulejówek. 
 
W środę, w ramach zaległej 
22.kolejki, szykuje się kibicom 
mecz na szczycie – Sokół Se-
rock podejmie u siebie lidera ta-
beli, czyli zespół Bug Wyszków. 
Jeśli serocczanie wygrają, wyj-
dą na pierwsze miejsce. Legio-
novia II zagra u siebie z Naprzo-

dem Stare Babice, Dąb podejmie 
Victorię II Sulejówek, a Wisła 
zmierzy się na wyjeździe ze Świ-
tem II Nowy Dwór Mazowiecki.                                                
W bieżącej kolejce Sokół zagra 
na wyjeździe z Mazurem Radzy-
min, Legionovia II Legionowo, 
również w meczu wyjazdowym, 
zmierzy się z Hutnikiem II War-
szawa, Dąb z KS Wesoła, a Wi-
sła Jabłonna z Naprzodem Stare 
Babice. Wszystkie mecze 34. ko-
lejki zostaną rozegrane w sobo-
tę 19 czerwca o godzinie 11.00. 

zig 

Kolejka za kolejką
W zeszłym tygodniu zespoły grające w klasach 
A i B ponownie rozgrywały dwie kolejki: zaległa 
i bieżącą. Spośród drużyn z terenu naszego po-
wiatu tylko Madziar Nieporęt może mieć powody 
do radości. Pozostałe znów musiały przełknąć 
gorycz porażki.
Mecze 16. kolejki, pierwot-
nie zaplanowane na 10-11 
kwietnia, rozegrano w zeszłą 
środę, czyli 9 czerwca. Ma-
dziar Nieporęt wygrał walko-
werem z Rozwojem Warsza-
wa, który na początku rundy 
wiosennej wycofał się z roz-
grywek, Dąb II Wieliszew 
przegrał 0:7 z WKS Rząśnik, 
Impet Łajski przegrał walko-
werem z Lotniskiem Modlin, 
Rotavia Nieporęt uległa 1:6 
Wichrowi II Kobyłka, a Mewa 
Krubin 1:5 Wiśle Zakroczym. 
 
W bieżącej, 25. kolejce Ma-
dziar pokonał 5:1 Wkrę Po-
miechówek, Dąb II przegrał 
1:2 Coco Jambo Warsza-
wa, Mewa została rozbita aż 
12:1 przez Mazura II Radzy-

min, Rotavia również wyso-
ko przegrała, ulegając 0:10 
AON-owi Rembertów, a Im-
pet przegrał 0:2 z Farmacją 
Tarchomin. 
 
W najbliższy weekend Ma-
dziar Nieporęt podejmie                          
u siebie lidera KTS Weszło                              
(19 czerwca, godz. 11.00). 
Dąb II Wieliszew już może na 
swoje konto dopisać trzy punk-
ty, bo jego przeciwnikiem miał 
być w tej kolejce niegrający już 
Rozwój Warszawa. B-klasowa 
Mewa Krubin zagra na wyjeź-
dzie z Legionem Warszawa, 
Rotavia z Bobrem Tłuszcz, a 
Impet podejmie u siebie Wi-
cher II Kobyłka. 

zig
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Andrzejki po niedzielsku
W pierwszą sobotę czerwca, po wielu miesiącach przerwy, w sali widowiskowej 
ratusza znów wybuchały salwy śmiechu. Ponieważ jednak prowokował je ze 
sceny Andrzej Poniedzielski, nie był to śmiech pusty, lecz podszyty niejedną 
życiową refleksją. Krótko mówiąc, kultura przez wielkie „K” wróciła do Legiono-
wa z przytupem!

Początek mówionego, przety-
kanego piosenkami występu 
mniej obeznanych z poczuciem 
humoru Andrzeja Poniedziel-
skiego widzów mógł z lekka 
zatrwożyć. Artysta uczciwie 
bowiem (choć z lekkim przy-

mrużeniem oka…) przyznał się 
publiczności, że powrót na sce-
nę po pandemicznej przerwie 
wprawił go w lekkie zakłopota-
nie. – Pomyślałem: „Pewnie po-
winienem mieć jakiś program”. 
Nie z powodu tego, żebym się 

wybierał w kierunku obszaru 
na „p”, tylko z powodu, że po-
winno się mieć program. A pro-
pos obszaru na „p”, to Marysia 
Czubaszek, zapytana przy ja-
kichś kolejnych wyborach, na 
kogo będzie głosować, odpo-

wiedziała, że na pralkę, bo ona 
przynajmniej ma jakiś program 
– zagadnął na wstępie Andrzej 
Poniedzielski.
 
Nie trzeba chyba dodawać, że 
pan Andrzej też „jakiś” program 
oczywiście posiadał. Do tego na-
wet całkiem świeży, bo z 2019 
roku. Nazwał go „Optyminima-
lizm”, czyli jak to określił, opty-
mizm zwrotny. Takie podejście 
do rzeczywistości śmiało zresz-
tą można określić jego znakiem 
firmowym: zarówno kiedy swą 
wykwintną polszczyzną mówi, 
jak też wyraża myśli, dyskretnie 
wzbogacając je muzyką. I to od 
samego początku, gdy w latach 
70. zawitał do poetyckiego „szoł 
biznesu”. – Profesor Aleksander 
Bardini, który dawał mi nagrodę 
na pierwszym moim, a trzyna-
stym w ogóle Festiwalu Piosen-
ki Studenckiej w Krakowie, jak 
zobaczył mężczyznę „we swe-
trze”, z gitarą, który na dodatek 
jeszcze cały czas patrzył w pod-
łogę, to nie był zadowolony. On 
wtedy prowadził w telewizji taki 
program, gdzie uczył młodych 

ludzi zachowania na scenie, sce-
nicznego działania, a był już tak-
że wykładowcą, a nie wiem, czy 
nie rektorem Akademii Teatral-
nej w Warszawie. No i jak da-
wał mi nagrodę, powiedział: 
„Daję panu tę nagrodę, ale bar-
dzo pana proszę, żeby pan po-
zwolił się sfilmować. Bo ja bar-
dzo dużo czasu i tlenu tracę na 
to, żeby młodym ludziom wytłu-
maczyć, jak NIE NALEŻY zacho-
wywać się na scenie. A pan jest 
tego uosobieniem”. A potem, 
już cicho, dodał: „Musi pan być 
sobą, bo będą pana oceniać róż-
ne jurorskie składy, ale jak pu-
bliczność zauważy, że pan gra 
nie siebie, że pan nie jest sobą, 
to po panu”. No i podbudowany 
tymi słowami profesora tak ro-
bię. Nie zrezygnowałem z tego 
nigdy i nie ruszałem w jakieś na-
zbyt rozbudowane choreografie 
ani śpiewanie.   

Sądząc z reakcji publiczno-
ści, to sceniczne credo od nie-
mal pół wieku stanowi klucz do 
jej emocji. Andrzej Poniedziel-
ski dostaje się do nich z pozo-

ru od niechcenia, lecz tak na-
prawdę przy użyciu solidnego 
poetyckiego oraz wokalnego 
rzemiosła. Dzięki niemu świe-
żość, którą ongiś wniósł do spo-
witej w czerń aktorskiej piosenki 
poetyckiej, wyrafinowanym od-
biorcom nadal smakuje wybor-
nie. – Nie chcę się tutaj chwalić, 
że dokonałem jakiejś rewolucji 
w tym obszarze, ale zawsze te 
smutne piosenki przetykałem 
takimi zapowiedziami, które 
były nieco lżejsze. Dopiero po-
tem dorobiłem do tego ideę, to 
znaczy człowiek wstępnie roz-
pogodzony – nie że zaraz roz-
śmieszony, bo czasem chodzi 
tylko o rozpogodzenie – przyj-
mie dowolnie gorzką prawdę. 
(…) Eskalacja smutku i refleksji 
to nie jest dla organizmu ludz-
kiego dobre zajęcie. Tak że on 
na siłę próbuje gdzieś uciec i ja 
nieśmiało w tym pomagam.    

Śmiało za to można stwier-
dzić, że Andrzej Poniedzielski 
wypracował na polskiej sce-
nie swój własny, trudny do 
podrobienia styl. Właśnie tego 
„optyminimalizmu” oczekiwa-
ła od niego również legionow-
ska publiczność i właśnie jego 
próbkę, w najlepszym możli-
wym wydaniu, dostała.  

Waldek Siwczyński

W owej tajemniczości nie ma, 
nawiasem mówiąc, nic dziw-
nego, bo żadne szczegółowe 
opisy i charakterystyki samo-
rządowego sekretarzowania 
po prostu nie istnieją. – Funk-
cja sekretarza jest tak napraw-
dę w ustawie określona bardzo 
ogólnie. To zależy od tego, jaką 
strukturę organizacyjną przyj-
mą sobie dany wójt, burmistrz 
czy prezydent. Te zadania są 
określone w regulaminie or-
ganizacyjnym urzędu i do tej 
pory bywa w nich z tym bar-
dzo różnie. Mówi się tylko, że 
sekretarz odpowiada za jego 
sprawne funkcjonowanie; że 
w momencie, kiedy prezy-
dent nie wskaże innej oso-
by, to wykonuje czynności z 
zakresu prawa pracy, z wy-
jątkiem wynagrodzeń – i nic 
więcej. Ewentualnie, o ile pre-

zydent da takie upoważnienie, 
może też wykonywać decyzje 
i mnóstwo innych rzeczy, je-
żeli posiada odpowiednią zgo-
dę. Wiele więc zależy od pre-
dyspozycji oraz chęci do pracy 
konkretnego sekretarza – wy-
jaśnia Danuta Szczepanik. 
Taka sytuacja, co by nie mó-
wić, posiada niezaprzeczalne 
zalety. Ale i w tym przypadku 
sprawdza się stara jak świat 
zasada, że każdy ma nad sobą 
jakiegoś szefa. – Sekretarz 
może sobie posiadać pewną 
wizję swojej działalności zawo-
dowej, lecz dopiero w momen-
cie, kiedy prezydent zatwier-
dzi regulamin urzędu, to tak 
wyglądają jego zadania i to 
tak wygląda jego dalsza pra-
ca. Nigdzie nie jest też okre-
ślone, nad jakimi wydziałami 
sekretarz musi pełnić nad-

zór. Tak więc to też jest kwe-
stia podziału zadań pomiędzy 
członkami kierownictwa – do-
daje pani Danuta.

Jeśli chodzi o Legionowo, 
poprzednia sekretarz mia-
sta wzięła na siebie wiele 
różnych obowiązków. Inna 
sprawa, że zadania nadzo-
rowanych przez nią komó-
rek urzędowych często łą-
czył wspólny mianownik 
– człowiek. – W moim przy-
padku „od zawsze” były to 
referat organizacyjny, wy-
dział zdrowia publicznego i 
spraw społecznych, wydział 
administracyjno-gospodar-
czy, Biuro Obsługi Klienta, 
archiwum oraz nadzór nad 
Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej – taki był zakres moich 
zadań. Ponadto czasami by-

wałam i sekretarzem, i kie-
rownikiem referatu organi-
zacyjnego, i naczelnikiem 
wydziału administracyjno-
-gospodarczego – wymie-
nia była sekretarz, doda-
jąc: – Dużą „działką” była 
także współpraca z organi-
zacjami pozarządowymi. Ja 
od początku, przez kilka ka-
dencji, byłam przewodniczą-
cą Gminnej Rady Działalno-
ści Pożytku Publicznego i ta 
cała sfera współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi to 
naprawdę było duże wyzwa-
nie, ale jednocześnie bardzo 
lubiłam tę działalność. 

Na przyjemną dokładkę 
była już legionowska sekre-
tarz wzięła sobie opiekę nad 
ściąganymi do miasta repa-
triantami ze Wschodu. Ge-

neralnie rzecz biorąc, zawsze 
starała się być dla mieszkań-
ców do dyspozycji. – Właśnie 
tego rodzaju prace – oprócz 
tych typowych dla urzędu, 
czyli pisania zarządzeń, pro-
jektów uchwał czy progra-
mów – najbardziej się za-
pamiętuje, bo dotyczą one 
ludzkich spraw. Ważna była 
też dla mnie pomoc osobom 
starszym, które dzwoniły do 
urzędu z prośbą o załatwie-
nie jakiejś urzędowej sprawy 
u nich w domu. To jest fanta-
styczne. Wiele osób dzwoni-
ło i mówiło: „Wiem, że mój 
problem pani nie dotyczy, ale 
ja panią znam” – albo z wy-

borów, albo z lokalnej tele-
wizji, gdzie występowałam 
przy różnych okazjach – „i 
chciałbym, aby pani pomo-
gła mi załatwić moją spra-
wę” – opowiada urzędniczka. 
A Danuta Szczepanik mówi-
ła wtedy: „Nie ma sprawy”, 
no i ją załatwiała. W kwestii 
doboru swoich zadań oraz 
priorytetów Ida Parakie-
wicz-Czyżma, nowa sekre-
tarz miasta Legionowo, ma 
więc ułatwione zadanie. Uła-
twione, lecz pamiętając o ich 
szerokim spektrum, na pew-
no nienależące do łatwych. 

Waldek Siwczyński

Z życia pierwszego sekretarza
Jak nasi uważni czytelnicy być może pamiętają, przy okazji odejścia na emeryturę Danuty Szczepanik, 
namówiliśmy wieloletnią (i pierwszą po odrodzeniu się lokalnego samorządu) sekretarz miasta Legiono-
wo na wspomnienia o jego najnowszej historii. Mimo to dla wielu mieszkańców ta ważna w samorządzie 
funkcja wciąż pozostaje na swój sposób tajemnicza. Najwyższa pora chociaż część tych wątpliwości 
spróbować wyjaśnić.


