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Uciekające mitsubishi, ła-
miąc przy okazji szereg prze-
pisów drogowych i narażając 
tym samym na niebezpie-
czeństwo innych uczestni-
ków ruchu drogowego, zo-
stało zatrzymane – i to przez 
inny pojazd – dopiero na ul. 
Zegrzyńskiej w Legionowie. 
Szybko wyszło na jaw, dla-
czego 28-latek uciekał przed 
policją. Badanie alkomatem 
wykazało, że w jego organi-
zmie krążyło półtora promi-
la alkoholu. 
 
Lekkomyślnemu kierujące-
mu przedstawiono w sumie 

aż osiem zarzutów! Mężczy-
zna odpowie za niezatrzy-
manie się do kontroli, jaz-
dę pod wpływem alkoholu, 
spowodowanie zagrożenia 
w ruchu lądowym, przekro-
czenie prędkości, niesto-
sowanie się do sygnalizacji 
świetlnej, jazdę pod prąd, 
niestosowanie się do po-
leceń wydawanych przez 
funkcjonariusza oraz za kie-
rowanie pojazdem bez po-
siadania do tego uprawień. 
O dalszym losie pirata dro-
gowego zadecyduje sąd. 

zig

TYDZIEŃ NA SYGNALE

Pościg za pijakiemPościg za pijakiem
Policjanci z legionowskiej drogówki namierzyli na 
terenie Michałowa-Reginowa 28-letniego miesz-
kańca powiatu, który kierując swoim autem marki 
Mitsubishi, o ponad 90 km/h przekroczył prędkość 
dopuszczalną w terenie zabudowanym. Ponieważ 
kierowca nie zatrzymał się do kontroli, policjanci 
ruszyli za nim w pościg.

Policjanci patrolujący te-
ren legionowskiego osie-
dla Kozłówka zwrócili uwa-
gę na młodego mężczyznę, 
który na ich widok zaczął 
się nerwowo zachowy-
wać. Podczas dokonywa-

nia kontroli w kieszeni jego 
spodni mundurowi znaleź-
li zawiniątko z suszem ro-
ślinnym. Badanie narkote-
sterem wykazało, że była to 
marihuana. 

zig

Z trawkąZ trawką
w kieszeniw kieszeni

Już się nie ukrywa
Kolejny poszukiwany wpadł w ręce policjan-
tów. Legionowscy kryminalni zatrzymali go na 
terenie Pułtuska, w miejscu gdzie, jak wynikało 
z uzyskanych przez nich informacji, mógł się 
ukrywać ścigany 30-latek.

Mężczyzna był poszukiwa-
ny listem gończym oraz aż 
czterema nakazami dopro-
wadzenia go do zakładu kar-
nego. Również legionowska 
prokuratura wydała dwa na-
kazy ustalenia miejsca jego 
pobytu. Złapany przez poli-

cjantów trop okazał się wła-
ściwy, dzięki czemu mężczy-
zna szybko został namierzony 
i ujęty. Zaraz po zatrzymaniu 
30-latek trafił za kratki, gdzie 
spędzi najbliższe trzy lata. 

zig

Pierwszy z ujętych delikwen-
tów, 32-letni mieszkaniec 
Nowego Dworu Mazowiec-
kiego, wpadł na ul. Koper-
nika. W trakcie legitymowa-
nia mężczyzna zachowywał 
się bardzo nerwowo i unikał 
kontaktu wzrokowego. Szyb-
ko okazało się, co było powo-
dem takiego zachowania – w 
saszetce gościa z sąsiedniego 

miasta policjanci znaleźli ma-
rihuanę i mefedron. 
 
Drugie zatrzymanie miało 
miejsce na Alei Róż. Mundu-
rowi zatrzymali tam do kon-
troli kierującego hondą. W 
trakcie sprawdzania w policyj-
nych bazach danych okazało 
się, że 30-latek nie ma upraw-
nień do prowadzenia pojaz-

dami. W toku dalszej kontroli 
funkcjonariusze zauważyli, że 
mężczyzna próbuje coś ukryć 
w bieliźnie. Jak szybko wy-
szło na jaw, było to zawiniąt-

ko z metaamfetaminą. Obu za-
trzymanym grozi do trzech lat 
więzienia. 

zig

Wieczór z narkotykamiWieczór z narkotykami
W piątkowy, sierpniowy wieczór policjanci z pa-
trolówki zatrzymali na terenie Legionowa dwóch 
mężczyzn, przy których ujawniono narkotyki. 
Obaj, jak to się mówi w pewnych kręgach, nie 
trzymali ciśnienia. 

Płonie, płonie stodołaPłonie, płonie stodoła
W sobotę (14 sierpnia) około 21.30 do straży pożarnej w Legionowie wpłynęło 
zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego znajdującego się na terenie jed-
nego z gospodarstw w Krubinie. Sprawa była poważna.

Na miejsce natychmiast zadys-
ponowano aż siedem zastępów 
straży pożarnej: z JRG Legio-
nowo, JRG Nowy Dwór Mazo-
wiecki, OSP Krubin, OSP Ka-
łuszyn i OSP Janówek Góra. 
Zjawił się tam także patrol po-
licji. Gdy zastępy przybyły pod 
wskazany adres, pożar był już 
mocno rozwinięty. Płomienie 
obejmowały poddasze oraz 
dach budynku.
 
Po blisko dwóch godzinach 
pracy ratowników ogień został 
ugaszony. Dzięki szybkiej in-
terwencji straży nie zdołał się 
on na szczęście rozprzestrzenić 
na pozostałe budynki. W poża-
rze nikt nie ucierpiał.       

Zig

TydzieńTydzień
nana  sygnalesygnale

Tym razem szczęście opuściło 27-letniego 
mieszkańca Legionowa, kolejną osobę zatrzy-
maną przez policję z powodu narkotyków. Za 
posiadanie środków odurzających grozi mu 
do trzech lat pozbawienia wolności.
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W obszernym uzasadnieniu au-
torzy dokumentu przedstawia-
ją tyleż prawdziwy, co bliski ka-
tastrofy obraz krajowej branży 
ciepłowniczej. W szczególnie 
trudnej sytuacji znalazły się 
przedsiębiorstwa, które – ina-
czej niż PEC „Legionowo”, od lat 
stopniowo posyłający węgiel w 
odstawkę – z powodu braku wy-
starczających środków lub za-
chowawczości ich zarządów nie 
zaczęły jeszcze przestawiać się 
w produkcji na gospodarkę ni-
skoemisyjną.  

Przyjmując wspomniane sta-
nowisko, Rada Miasta Legio-
nowo – wyrażając głębokie za-
niepokojenie pogłębiającą się 
trudną sytuacją polskiego cie-
płownictwa i wzywając władze 
państwowe do podjęcia natych-
miastowych, radykalnych dzia-
łań zmierzających do ogranicze-
nia skutków nieodpowiedzialnej 
i krótkowzrocznej polityki pań-
stwa w tym sektorze – zobowią-
zuje zarazem Prezydenta Mia-
sta Legionowo do przesłania go: 

Prezesowi Rady Ministrów, mar-
szałkom Sejmu i Senatu RP, Mi-
nistrowi Klimatu i Środowiska, 
Prezesowi Urzędu Regulacji 
Energetyki, Izbie Gospodarczej 
Ciepłownictwo Polskie, a także 
Związkowi Miast Polskich. „W 
ostatnim czasie obserwujemy 
szereg negatywnych okoliczno-
ści, jakie mają wpływ na funk-
cjonowanie polskich ciepłowni-
czych spółek komunalnych oraz 
całkowity brak zdecydowanych 
działań władz państwowych. 
Rozumiemy, iż Polska jest zo-
bowiązana do wypełniania ce-
lów polityki klimatycznej Unii 
Europejskiej, niemniej jednak 
nie możemy zaakceptować sy-
tuacji, w której całkowity koszt 
prowadzenia tej polityki pono-
szą spółki komunalne, a w kon-
sekwencji mieszkańcy” – moż-
na przeczytać w przedłożonym 
radzie piśmie.

Jak wiadomo, każda ciepłow-
nia (w Polsce większość z nich 
znajduje się w rękach lokal-
nych samorządów – przyp. 

red.) emitująca do środowiska 
dwutlenek węgla jest zobowią-
zana do zapłaty kwoty odpo-
wiadającej wielkości emisji we-
dług określonej stawki. Kłopot 
w tym, że rozkręcający się biz-
nes związany z handlem pra-
wami do emisji CO2 ów bat 
na największych europejskich 
emitentów dwutlenku węgla 
przekształcił stopniowo w in-
tratny instrument finansowy. I 
do gry weszli (z lubością, cho-
ciaż za całkiem inne czyny pięt-
nowani w czasach PRL-u) spe-
kulanci. W efekcie, praktycznie 
z dnia na dzień, wyciąga się z 
kieszeni firm ciepłowniczych 
coraz więcej środków. O ile w 
2016 roku na zakup cieplarnia-
nych kwitów PEC „Legionowo” 
wyłożył niecały milion złotych, 
w bieżącym roku będzie to już, 
uwaga, 15,5 mln zł! – To dla-
tego, że przez ten czas śred-
ni koszt jednego uprawnienia 
skoczył z około 30 do ponad 
220 zł – wyjaśnia Leszek Sierz-
putowski, dyr. ds. technicznych 
PEC „Legionowo”. 

Takiej podwyżki, co zrozumiałe, 
żadna firma nie zdoła już prze-
łknąć bez konsekwencji dla swo-
ich klientów. A sądząc z treści 
ciepłowniczego krzyku rozpa-
czy, może być jeszcze gorzej… 
„Z przerażeniem obserwujemy 
dalszy wzrost cen uprawnień do 
emisji, gdy predykcje wskazują 
na kolejne podwyżki cen upraw-
nień nawet do 100 euro za tonę. 
Władze państwowe nie wydają 
się dostrzegać tych problemów 
i nie udzielają wsparcia dla wy-
pełnienia przyjętych już zobo-
wiązań klimatycznych. W nie-
długim czasie upłyną okresy 
przejściowe, w których spółki 
miały dostosować się do wymo-
gów środowiskowych. Tymcza-
sem środki zaplanowane przez 
spółki na inwestycje zostały po-
chłonięte w całości przez koszt 
uprawnień EUA”. 

Mogłoby się wydawać, że sko-
ro karne opłaty za palenie wę-
glem mają swe źródło w Bruk-
seli, tam też – do unijnego 
skarbca – spływa kasa z tytu-
łu ponoszonych przez ciepłow-
nie opłat. Nic bardziej mylnego. 
Z dostępnych publikacji wyni-
ka, że dochód ze sprzedaży po-
nad 130 mln uprawnień wyniósł 
już ponad 13,9 mld zł, z czego 
do budżetu państwa trafiło bez-
pośrednio 12,1 mld zł. Tylko w 
tym roku Polska może zarobić 
na nich aż 20 mld zł. Taką kwo-
tą nie pogardzi żadna władza, 
zwłaszcza tak hojnie rozdająca 
socjalne prezenty. I tę dwulico-
wość (bo jedną ręką rząd pie-
niądze części społeczeństwa 
rozdaje, drugą zaś wyciąga je 
w postaci rosnących rachunków 
za ciepło) oraz brak wizji autorzy 
omawianego dokumentu tak-
że mu wytknęli: „Pieniądze bu-
dżetowe nie wracają do sektora 
ciepłowniczego, uniemożliwia-
jąc prowadzenie dalszych inwe-

stycji zmierzających do ograni-
czenia emisji dwutlenku węgla. 
Tym samym krótkowzroczna 
polityka państwa doprowadzi-
ła do powstania błędnego koła, 
w które uwikłano przedsiębior-
stwa ciepłownicze, czyniąc je 
jednym z kluczowych płatni-
ków do budżetu państwa”.

Mając to wszystko na uwadze, 
autorzy stanowiska stanowczo 
sprzeciwiają się dalszej degra-
dacji ciepłownictwa oraz wzy-
wają rządzących do podję-
cia natychmiastowych działań 
zmierzających do zapewnienia 
realnych źródeł finansowania in-
westycji proekologicznych 
i niskoemisyjnych, a także do 
pozyskania środków na zapew-
nienie bieżącej płynności spół-
ek ciepłowniczych, zagrożonej 
ogromnymi kosztami upraw-
nień EUA. „Pozorne rozwiązania 
(…), takie jak rzekome rekom-
pensaty, przyjęte na podstawie 
ostatniej nowelizacji przepisów 
o taryfach dla energetyki ciepl-
nej, w żadnej mierze nie mają 
charakteru rekompensujące-
go poniesione straty, lecz sta-
nowią techniczno-księgowy in-
strument przerzucenia kosztu 
nabycia uprawnień na miesz-
kańców – odbiorców ciepła”. 

Specjaliści podkreślają, że no-
welizacje przepisów premiu-
jące inwestycje w odnawialne 
źródła energii przy kształtowa-
niu taryf oraz zwiększanie pozy-
cji przychodowych w odniesie-
niu do kogeneracji, jakie wejdą 
w życie we wrześniu, nie od-
powiadają sytuacji rynkowej. 
Większość ciepłowni jest bo-
wiem dopiero w trakcie proce-
su inwestycyjnego albo jesz-
cze, z powodu pustej kasy, do 
nich nie przystąpiło. „Obawia-
my się, że działania w tym kie-
runku zostały podjęte stanow-

czo zbyt późno. Wzywamy 
więc do podjęcia pilnych dzia-
łań w sektorze. W przeciwnym 
razie, wobec rosnących kosz-
tów uprawnień EUA, gazu i wę-
gla, strategia dla ciepłownictwa 
może przeobrazić się w strate-
gię dla likwidacji tego sektora. 
Najbardziej dotknięci tym sta-
nem rzeczy będą odbiorcy cie-
pła”. Czy ten rozpaczliwy apel 
branży ciepłowniczej zostanie 
wysłuchany? Należy mieć co 
do tego wątpliwości. Przynaj-
mniej dopóki górę nad ekono-
micznym rozsądkiem będą bra-
ły bieżące kalkulacje polityczne. 

Na tle około 350 podobnych 
firm z branży zatrudniające 
nieco ponad setkę pracowni-
ków Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej „Legionowo” 
śmiało może uchodzić za jed-
nego z liderów prawdziwej, a 
nie tylko propagandowej do-
brej zmiany. Jako nielicz-
ne uniknęło dotąd perturba-
cji finansowych i wciąż jest na 
plusie. Ponadto, przy maleją-
cych zobowiązaniach z tytułu 
kredytów, wciąż znajduje środ-
ki na inwestycje i remonty. Od 
2017 roku, gdy wydano na nie 
3,1 mln zł, wzrosły one ostat-
nio trzykrotnie, czego efektem 
było między innymi wydłuże-
nie miejskiej sieci ciepłowniczej 
oraz zmniejszenie negatyw-
nego oddziaływania zakładu 
na środowisko. Ekonomia ma 
jednak swoje prawa i w star-
ciu z polityczną lekkomyślno-
ścią i doraźną kalkulacją żad-
na firma na dłuższą metę nie 
wygra. Jeśli tak właśnie stanie 
się wkrótce z krajową branżą 
ciepłowniczą, rządzący mogą 
być pewni, że raczej prędzej niż 
później pod ich gabinetami zro-
bi się gorąco.

Waldek Siwczyński

TEMAT TYGODNIA

Przed zimąPrzed zimą
robi się gorącorobi się gorąco
Przez pięć lat, od 2016 roku, wydatki legionowskiego PEC-u na zakup 
obowiązkowych uprawnień do emisji CO2 wzrosły o… 1500 procent! Choć 
olbrzymia większość tego płaconego przez ciepłownie ekologicznego ha-
raczu zasila budżet państwa, rządzący zostawili całą branżę samą sobie. 
Ignorując fakt, że na końcu za wszystko i tak zapłacą odbiorcy ciepła.                                       
W tej sytuacji jeszcze w sierpniu Rada Miasta Legionowo zajmie się przy-
jęciem stanowiska dotyczącego dramatycznej sytuacji polskiego ciepłow-
nictwa. Stanowiska, które ma uświadomić politykom, jak bardzo sytuacja 
bliska jest wrzenia.

Pragniemy podkreślić, iż Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
„Legionowo” sp. z o.o. w Legionowie, jako jedno z nielicznych w 
regionie, już od kilku lat konsekwentnie, zgodnie z przyjętą stra-
tegią realizuje działania inwestycyjne skierowane na prowadzenie 
gospodarki niskoemisyjnej, w szczególności poprzez odejście od 
węgla jako jedynego źródła ciepła oraz przejścia na źródła energii 
znacznie bardziej korzystne dla środowiska. W tym celu przeznaczo-
no dziesiątki milionów złotych na budowę instalacji kogeneracyj-
nej, nowych wysokosprawnych gazowych jednostek wytwórczych, 
a także na dostosowanie do nowych, rygorystycznych wymagań 
dotyczących ochrony środowiska. Nie jest jednak możliwe, nawet 
dla najlepiej przygotowanych przedsiębiorstw energetycznych, po-
dejmowanie działań inwestycyjnych w sytuacji, w której w sposób 
całkowicie nieprzewidywalny i niekontrolowany skokowo rosną 
koszty zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla.
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Tydzień na hartowanieTydzień na hartowanie
Tego rodzaju informacje, bez względu na porę roku, 
przyjmowane są przez mieszkańców raczej chłodno. 
Lecz mając na względzie sprawność i niezawodność 
sieci ciepłowniczej, z jej okresowych przeglądów 
zrezygnować jednak nie można. Dlatego właśnie 
przez ostatni tydzień sierpnia mieszkańcy Legionowa 
będą musieli obyć się bez ciepłej wody. 

Jak z odpowiednim wyprze-
dzeniem poinformowało obsłu-
gujące większość mieszkań-
ców miasta Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej „Legio-
nowo”, przerwa w dostawie 
ciepłej wody użytkowej jest 
spowodowana planowanym 
przeglądem miejskiego sys-
temu ciepłowniczego oraz pra-
cami związanymi z przyłącze-
niem nowego źródła ciepła, 
czyli budowanej przez firmę 
Nowa Energia Legionowo ko-
tłowni gazowej o mocy 15 MW. 
Przerwa w dostarczaniu cie-
płej wody ma potrwać od po-
niedziałku 23 sierpnia od godz. 
7.00 do niedzieli 29 sierpnia do 
godz. 20.00. Może się też jed-
nak zdarzyć, że kiedy powyż-
sze prace uda się wykonać 
szybciej, ciepła woda wróci do 
legionowskich kranów nieco 
wcześniej. 

RM 

Zderzenie
z busem
We wtorek (3 sierpnia) po godzinie 21.00                  
w Ludwinowie, na drodze krajowej nr 62, 
doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia. 
Na skrzyżowaniu krajówki z ul. Nasielską 
kierujący BMW nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu i doprowadził do zderzenia z bu-
sem marki Renault.

Pojazdami poruszały się w 
sumie cztery osoby. Jeszcze 
przed przyjazdem służb opu-
ściły one auta o własnych si-
łach. Po zbadaniu ich przez 
załogę karetki uznano, że nie 
wymagają one hospitalizacji. 
Kierujący BMW za spowodo-
wanie kolizji został ukarany 
mandatem. W działaniach na 
miejscu zdarzenia brały udział 
zastępy straży z JRG Legiono-
wo, Wojskowej Straży Pożar-
nej i OSP Wola Kiełpińska oraz 
policja i zespół ratownictwa 
medycznego.    

zig 

KłopotliweKłopotliwe
podrzucaniepodrzucanie
Na spółdzielczych osiedlach powstają kolejne boksy na pojemniki do segre-
gacji odpadów, stawiane zazwyczaj tuż przy altankach śmietnikowych. Część 
mieszkańców, o czym świadczą telefony do administracji, dziwi się jednak, 
że boksy są, a przynajmniej powinny być zamknięte na klucz. Tymczasem 
wytłumaczenie jest bardzo proste.
Jak informują przedstawi-
ciele spółdzielni, chodzi o 
ograniczenie wrzucania do 
pojemników śmieci, które 
nie pochodzą od osób miesz-
kających w zasobach SMLW. 
To zjawisko staje się coraz 
powszechniejsze, a walka z 
nim bywa bardzo trudna. – 
Na spółdzielczych osiedlach 
odnotowujemy bardzo dużo 
tak zwanych podrzutów. 
Z naszych obserwacji wy-
nika, że w boksach jest ich 
ostatnio trochę mniej, za to 
przed boksami zalegają nam 
śmieci podrzucane z innych 
nieruchomości – narzeka 
Agnieszka Borkowska, wi-
ceprezes zarządu SMLW w 
Legionowie.

Jednym z feralnych miejsc, 
gdzie bez przerwy lądu-
ją niewiadomego pocho-
dzenia śmieci, jest altanka 
położona na osiedlu Bato-
ry. Jej ustronna lokalizacja, 
nieopodal ekranów dźwię-
kochłonnych, sprzyja ano-
nimowości. Co oczywiście 
zachęca do nielegalnego 
pozbywania się odpadów. – 
Codziennie są jakieś nowe: 
a to opony, a to gruz, zda-
rzają się nawet jakieś wiel-
kie gałęzie, których ktoś 
chce się pozbyć ze swo-
jej działki. Podrzuty mamy 
niemal wszędzie: na Mic-
kiewicza, na Pałacowej czy 
przy pętli autobusowej na 
Sowińskiego – wymienia 

wiceprezes SMLW. Szansy 
na opanowanie tego szko-
dliwego zjawiska zarząd 
spółdzielni upatruje w za-
stosowaniu nowoczesnych 
technologii. Bezczynne 
przyglądanie się śmiecio-
wej samowolce nie wchodzi 
w każdym razie w rachubę. 
– Rozważamy montaż ka-
mer przy niektórych altan-
kach i zobaczymy, jaki to 
przyniesie efekt. Na pew-
no przy dwóch, gdzie jest 
bardzo dużo podrzutów, 
będziemy chcieli to zreali-
zować. Zamierzamy ukró-
cić ten proceder, bo jego 
koszty spadają później na 
naszych mieszkańców. 
Ktoś przecież te podrzuca-

ne nam śmieci musi sprząt-
nąć – dodaje Agnieszka 
Borkowska. 

Paradoksalnie, w przy-
padku mieszkańców Le-
gionowa płacących za od-
biór śmieci, pozbycie się 
różnego rodzaju odpadów 
jest całkiem proste. Nawet 
tych najbardziej kłopotli-
wych. – Jeżeli weźmie się 
z urzędu miasta odpowied-
nie zaświadczenie, kłopo-
tliwe do utylizacji śmieci 
można wywieźć do Punk-

tu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych na 
ulicy Olszankowej. Infor-
macje dotyczące zasad i 
godzin jego funkcjonowa-
nia można uzyskać w le-
gionowskim ratuszu. Tyl-
ko po prostu trzeba chcieć. 
A podrzucić komuś swoje 
śmieci pod altankę lub pod 
zsyp jest o wiele łatwiej... – 
mówi przedstawicielka za-
rządu SMLW.

Mieszkańcom zdarza 
się niekiedy dzwonić do 

spółdzielni z informacją, 
że widzieli przy altance 
kogoś podrzucającego 
śmieci. Dziękując za ta-
kie sygnały, pracowni-
cy spółdzielczych admi-
nistracji proszą jednak, 
aby od razu zawiadamiać 
o tym policję albo straż 
miejską. Wówczas istnie-
je o wiele większe praw-
dopodobieństwo złapania 
kogoś na gorącym śmie-
ciowym uczynku. 

Gadget
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Podczas dyskusji jej uczest-
nicy, w większości urzędnicy 
odpowiedzialni w poszczegól-
nych gminach za nadzorowa-
nie ich rozwoju przestrzen-

nego, omówili przepisy 
powodujące najwięcej wąt-
pliwości interpretacyjnych. 
Wymienili się też doświad-
czeniami i praktykami w czy-

taniu zapisów miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego, podtrzymu-
jąc dotychczasowe stanowi-
sko w zakresie możliwej licz-

by budynków na działce oraz 
wymaganej powierzchni nie-
ruchomości pod inwestycję. 

Co do efektów działania po-
wiatowej grupy roboczej, dzię-
ki współpracy legionowskiego 

starostwa z urzędami poszcze-
gólnych gmin wnioski o pozwo-
lenie na budowę są teraz bar-
dzo wnikliwie analizowane pod 
kątem wielkości nieruchomo-
ści, na której ma powstać bu-
dynek, jak również liczby bu-
dynków, które inwestor chce 
wybudować. Do treści decyzji 
o pozwoleniu na budowę doda-
no też zapis, który jasno wska-
zuje, że nie przesądza ona o 
późniejszych możliwościach 
podziału danej nieruchomości.

oprac. WS/Powiat Legionowski

WYDARZENIA

PrzerwaPrzerwa
na pływalnina pływalni
Zapowiedziana przez legionowskie Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej przerwa w dostawach 
ciepłej wody użytkowej dotknie nie tylko indywi-
dualnych odbiorców. Jak poinformowała spółka 
KZB Legionowo, na czas dokonywanego przez PEC 
okresowego przeglądu sieci zostanie zamknięta 
pływalnia Wodne Piaski.
W zaistniałych okolicznościach 
takiej decyzji władz miejskiej 
spółki w sprawie Wodnych Pia-
sków należało się spodziewać. 
Z uwagi na sprawność funkcjo-
nowania tego lubianego przez 
mieszkańców obiektu przymu-
sowy antrakt jest jak najbar-
dziej uzasadniony. Pełny ko-
munikat w tej sprawie brzmi 
następująco: „KZB Legiono-
wo Sp. z o.o. informuje, że w 

związku z planowanym prze-
glądem miejskiego systemu 
ciepłowniczego przeprowadza-
nym przez PEC Legionowo Sp. 
z o.o., a co za tym idzie brakiem 
dostaw ciepłej wody użytkowej, 
w dniach od 23.08.2021 r. do 
30.08.2021 r. pływalnia „Wod-
ne Piaski” w Legionowie będzie 
nieczynna”. 

red.

Spotkanie na dogęszczanieSpotkanie na dogęszczanie
Jej ustalenia mają być receptą na obserwowane ostatnimi czasy, również 
na terenie powiatu legionowskiego, zabudowywanie części działek możliwie 
największą liczbą nieruchomości. Stworzona przez powiat oraz gminy grupa 
robocza, której zadaniem jest przeciwdziałanie intensywnej zabudowie na 
terenach przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne, odbyła właśnie 
swoje kolejne spotkanie.

Mienie kontra niszczenieMienie kontra niszczenie
Zmieniają się pory roku, zmienia się pogoda, ale akurat tego zjawiska ani sezo-
nowość, ani zmiany klimatyczne nie dotyczą. W Legionowie wandalizm i dewa-
stacja publicznego mienia również są na porządku dziennym oraz… nocnym. 
Za co musi płacić – a w skali roku są to niebagatelne kwoty – także spółka KZB 
Legionowo, która pokaźną część gminnego majątku ma pod swoją opieką.

Gdzie nie spojrzeć, szczególnie 
bardziej wnikliwym wzrokiem, 
tam w legionowskiej przestrze-
ni publicznej da się dostrzec 
ślady chuligańskiej działalno-
ści. Zwłaszcza po weekendach, 
które to miłośnicy zakrapianych 
biesiad pod chmurką celebrują 
przecież z wyjątkowym uwielbie-
niem. Samo zjawisko niszczenia 
mienia publicznego jest oczywi-
ście stare jak świat i miewa różne 
nasilenie – między innymi w za-
leżności od tego, czy potencjal-
nym sprawcom chce się spędzać 
wolny czas na świeżym powie-
trzu, czy też szukają dla siebie 
innych, bardziej dyskretnych 
przestrzeni. Generalnie jednak 
siła rażenia skromnej, jak moż-
na przypuszczać, grupy miej-
skich niszczycieli jest całkiem 
spora i pracownikom gminnej 
spółki potrafi przysporzyć mnó-
stwo pracy. – Do różnego rodza-
ju aktów wandalizmu dochodzi 
przede wszystkim na placach 

zabaw, ale szkodliwa społecz-
nie działalność wandali nie omi-
ja też choćby wielopoziomowych 
parkingów przy Centrum Komu-
nikacyjnym, zwłaszcza znajdu-
jących się tam klatek schodo-
wych. Pojawia się na nich graffiti, 
uszkadzane są wyłączniki prze-
ciwpożarowe, kosze na śmieci, 
szafki hydrantowe, odnotowu-
jemy też dewastacje związane z 
uruchamianiem klap dymowych 
– wylicza szkoda Jerzy Wilczyń-
ski, kierownik działu eksploata-
cyjnego KZB Legionowo. A pełna 
lista chuligańskich grzechów jest 
przecież o wiele dłuższa. 

Inna sprawa, że wspomniane 
place zabaw – z uwagi na ich 
małych użytkowników – muszą 
być pod szczególną opieką. Z ta-
kimi defektami, jak na przykład 
uszkodzone drewniane siedzi-
ska piaskownicy, brak ochron-
nych elementów plastikowych 
na urządzeniach zabawowych, 

czy też uszkodzone ogrodzenie, 
tego rodzaju obiekty po prostu 
niejako automatycznie powin-
ny wypadać z obiegu. Tego jed-
nak w KZB wolą unikać. – Dlate-
go zawsze w takich przypadkach 
staramy się jak najszybciej przy-
wrócić tym miejscom poprzed-
ni wygląd, kładąc szczególny 
nacisk zwłaszcza na stan tech-
niczny znajdujących się tam za-
bawek. Dopiero w dalszej kolej-
ności zajmujemy się usunięciem 
uszkodzeń wpływających na es-
tetykę placów zabaw – podkre-
śla Irena Bogucka, prezes zarzą-
du spółki KZB Legionowo.  

Podobnie ma się sprawa z nisz-
czonymi elementami miejskich 
parków lub obiektów sporto-
wych. Porwane siatki odgra-
dzające boiska od części spa-
cerowej, uszkodzone zamki, 
pobazgrane sprejem wiaty dla 
rowerów, potłuczone butelki, 
niedopałki papierosów i mnó-

stwo „poimprezowych” śmieci – 
to tylko część z długiej listy chuli-
gańskich grzechów popełnianych 
w tych miejscach. A jest przecież 
jeszcze Targowisko Miejskie, 
gdzie odkąd przy wejściach za-
wisły pojemniki z płynem do de-
zynfekcji, właściwie co tydzień 
pracownicy zarządzającej tar-
giem spółki KZB muszą usuwać 
zniszczone dozowniki. No i oczy-
wiście zastępować je kolejnymi. 
– Aby zachować bezpieczeństwo 
na tych obiektach, trzeba na bie-
żąco likwidować powstałe znisz-
czenia. I my tak właśnie czynimy. 
W praktyce oznacza to wysłanie 
na cały dzień do tych punktów 
samochodu oraz konserwato-
rów ze sprzętem i materiałami. 
Dzieje się tak mniej więcej dwa 
razy w tygodniu. Nie muszę chy-
ba dodawać, że odciągamy ich w 
ten sposób od pracy na stadionie 
czy w placówkach oświatowych 
– mówi Jerzy Wilczyński.

Ile to wszystko miejską spółkę 
kosztuje? Bardzo dużo. Wystar-
czy wspomnieć, że całodzienna 
praca dwuosobowej ekipy, po-
większona o wartość materia-
łów, uszczupla kasę KZB o, lekko 
licząc, tysiąc złotych. Pomnoże-
nie tej kwoty przez odnotowywa-
ną liczbę tego rodzaju interwencji 
potwierdza tylko, że ludzka głupo-
ta może i nie boli, lecz niestety po-
trafi być brzemienna w skutkach 
finansowych. Przy czym płacą za 
nią najczęściej wszyscy, tylko nie 
sprawcy dewastacji. Nawet w cza-
sach, gdy miasto spowija sieć mo-
nitoringu, a niemal każdy miesz-
kaniec nosi w kieszeni sprzęt do 
rejestracji obrazu, wandale wciąż 
bardzo rzadko grają w takich fil-
mach główne role. A szkoda. 

Gadget
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Na całym Mazowszu po-
wstaną ogrody deszczowe, 
zielone przystanki, stawy 
retencyjne, tężnie solan-
kowe i stacje ładowania 
pojazdów elektrycznych. 
To tylko przykłady ze 184 
samorządowych inwesty-
cji związanych z ochroną 
powietrza i walką z suszą, 
które otrzymały wsparcie 
samorządu Mazowsza. Do-
finansowanie pomoże też 
w realizacji 31 przedsię-
wzięć w regionie warszaw-
skim wschodnim. Radni 
województwa zdecydowali 
o przekazaniu w sumie bli-
sko 11 mln zł 172 gminom. 
– Nasz program to inwe-
stycja w przyszłość klima-
tyczną Mazowsza – pod-
kreśla marszałek Adam 
Struzik. Mazowiecki In-
strument Wsparcia Ochro-
ny Powietrza i Mikroklima-
tu MAZOWSZE 2021 to 
autorski program wspar-
cia samorządu wojewódz-
twa skierowany do gmin. 
Jego głównym zadaniem 
jest lepsza jakość powie-
trza i mikroklimatu na Ma-
zowszu oraz zagęszczenie 
sieci stacji meteorologicz-
nych w regionie. – Ochrona 
powietrza czy walka z su-
szą to dziś tematy równie 
ważne, jak nowe drogi czy 
systematyczne doposaża-

nie placówek służby zdro-
wia. Jesteśmy w decydu-
jącym momencie, jeśli 
chodzi o sprawy klima-
tu. Musimy działać w tro-
sce o przyszłość pokoleń. 
Dlatego m.in. już od kilku 
lat, przy dużym zaintere-
sowaniu samorządów, 
prowadzimy nasz au-
torski program wsparcia 
skupiony na działaniach 
związanych z ochroną 
powierza oraz monito-
ringiem suszy – dodaje 
marszałek Struzik. 

Jako się rzekło, dofinan-
sowanie otrzyma 31 pro-
jektów zgłoszonych przez 
samorządy z powiatów le-
gionowskiego, mińskiego, 
otwockiego i wołomińskie-
go. Trafi do nich łącznie bli-
sko 1,9 mln zł. Na szero-
ki zakres inwestycji, które 
mogą być realizowane 
w ramach MlWOPiM MA-
ZOWSZE 2021, zwraca 
uwagę Anna Brzezińska, 
radna województwa ma-
zowieckiego: – Inwen-
taryzacja źródeł ciepła w 
gminie Serock, kontrola 
przestrzegania przepisów 
uchwały antysmogowej w 
Jabłonnie, kampanie in-
formacyjne w Wieliszewie 
czy Markach oraz rozbudo-
wa ścieżek edukacyjnych 

w Otwocku to tylko przy-
kładowe projekty, które 
otrzymają dotację z bu-
dżetu województwa ma-
zowieckiego.

Wśród zadań, które w tym 
roku mogą liczyć na wspar-
cie z budżetu wojewódz-
twa, są działania związa-
ne z inwentaryzacją źródeł 
ciepła, kontrolą przestrze-
gania przepisów uchwały 
antysmogowej, akcjami 
edukacyjno-informacyj-
nymi oraz zakupem, mon-
tażem i uruchomieniem 
ogólnodostępnych stacji 
ładowania pojazdów elek-
trycznych. W ramach Ml-
WOPiM MAZOWSZE 2021 
pomoc otrzymają też gmi-
ny, które zaproponowały 
przedsięwzięcia polegają-
ce na tworzeniu ogrodów 
deszczowych. Stawów, 
niecek retencyjnych oraz 
instalacji systemów reten-
cjonowania wody deszczo-
wej z dachów budynków 
użyteczności publicznej 
(szkół, urzędów, przychod-
ni itp.). Na liście dofinanso-
wanych wniosków są także 
projekty związane z two-
rzeniem nowych i rewitali-
zacją istniejących terenów 
zielonych.

WS

WYDARZENIA

CzCzEKOEKO to ludzie to ludzie
nie wymyślą!nie wymyślą!
Mazowiecki urząd marszałkowski dofinansował ostatnio 31 zgłoszonych 
przez mieszkańców pomysłów na ochronę powietrza w regionie warszaw-
skim wschodnim. Chcąc je wszystkie pokrótce opisać, można ująć to w nastę-
pujący sposób: co jeden, to ciekawszy. 
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Przy okazji podpisania umów 
na dofinansowanie dwóch le-
gionowskich inwestycji rozma-
wiano na ten temat w miejskim 
ratuszu. W gronie samorzą-
dowców, lecz także opozycyj-
nych parlamentarzystów. A 
więc tych, którzy niejako od 
środka widzą, jak rządzący pró-
bują utrudnić terenowej władzy 
realizację powierzonej przez lo-
kalnych wyborców misji. – Sy-
tuacja finansowa polskich sa-
morządów nie jest najlepsza, 
a myślę, że wprowadzenie tych 
zapowiedzi z Polskiego Ładu 
będzie w ogóle totalnie drama-
tyczne i uniemożliwiające wła-
ściwie jakiekolwiek inwesty-
cje, normalne funkcjonowanie 
– przyznał bez ogródek prezy-
dent Legionowa Roman Smo-
gorzewski. W swojej pesymi-

stycznej ocenie nie był wśród 
zgromadzonych odosobniony. 

Podobnie obecną sytuację oce-
niają radni Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Chociaż 
na mapie do parlamentu mają 
blisko, w swojej działalności dla 
mieszkańców często czują się 
zepchnięci na polityczne pery-
ferie. – Nie komunikuje się dzi-
siaj ekipa rządząca z samorzą-
dami, nie prowadzi konsultacji, 
nie dyskutuje, nie przeprowa-
dza jakichkolwiek wspólnych 
działań, które byłyby z korzy-
ścią dla samorządów. Takim 
najbardziej jaskrawym przy-
kładem, dla mnie osobiście, 
jest kwestia podziału środków 
finansowych, tych związanych 
z pandemią i problemami sa-
morządów z uszczupleniem ich 

budżetów, które były przeka-
zywane, niestety, i tu mówię to 
bardzo głośno, konkretnie do 
tych samorządów, gdzie pełnią 
władzę samorządowcy właśnie 
z nadania partii rządzącej – po-
wiedział Marcin Podsędek, wi-
ceprzewodniczący mazowiec-
kiego sejmiku. 

Jego zdaniem to nie przypadek, 
lecz strategia mająca przynieść 
efekt w kolejnych wyborach sa-
morządowych. Przy jej trwają-
cej właśnie realizacji interes 
mieszkańców nie został wzię-
ty pod uwagę. – To w kampanii 
2023 roku, kiedy wybory samo-
rządowe będą miały miejsce, 
będzie orężem do tego, by ata-
kować poszczególnych włoda-
rzy, że po pierwsze, nie potra-
fią pozyskać tyle pieniędzy, co 

będzie absolutną nieprawdą, i 
po drugie, po to, by pokazywać 
także nieudolność władz; bie-
dę, którą generują oni, a prze-
cież sąsiedzi, na przykład obok, 
rozwijają się tak harmonijnie – 
dodał wojewódzki radny. 

Choć goszczący w Legionowie 
parlamentarzyści słyszeli to już 
wcześniej, wielkością kłód rzu-
canych pod nogi samorządom 
wydawali się momentami za-
skoczeni. – Rozumiem bolącz-
ki pana prezydenta, bo rze-
czywiście obecna władza nie 
sprzyja, a wręcz utrudnia pracę 
samorządom. My z kolegą po-
słem wiemy, jakie to jest trud-
ne, żeby cokolwiek wynegocjo-
wać, cokolwiek zmienić. To jest 
praktycznie w tej kadencji mało 
możliwe – stwierdziła posłanka 

Bożena Żelazowska, która od 
lat jest w stałym kontakcie z 
samorządowcami i zna ich ro-
botę od podszewki. 

Na szczęście demokracja ma 
to do siebie, że co kilka lat 
daje szansę na zmiany i po-
prawę sytuacji. Przynajmniej 
dopóki wybory są naprawdę 
wolne i uczciwe. Dlatego pod 
koniec prowadzonej w ra-
tuszu dyskusji odrobinę po-
wiało optymizmem. – Ja mam 
takie marzenie, żebyśmy jako 
parlamentarzyści nie zajmo-
wali się dzieleniem, politycz-
nym dzieleniem środków dla 
samorządów, ale żebyśmy się 
zajmowali tworzeniem takie-

go prawa, takich przepisów, 
które państwu ułatwią pracę i 
przez to wszystkim obywate-
lom, nie tylko naszego woje-
wództwa, ale i całej Polski, bę-
dzie żyło się lepiej – rozmarzył 
się poseł Maciej Lasek, zna-
ny m.in. z udziału w komisji 
badającej katastrofę rządo-
wego Tu-154 w Smoleńsku. 
Znając życie i zmienność po-
litycznych trendów, można 
mieć nadzieję, że wspomnia-
ne marzenie kiedyś się spełni. 
Oby tylko polskie samorządy, 
w swoim obecnym kształcie, 
zdołały tego momentu do-
czekać.

Wonder

Rzecznik legionowskie-
go ratusza skwapliwie po-
twierdza: – Zgłoszona w 
tej sprawie inicjatywa lokal-
na opiewa na kwotę piętna-

stu tysięcy złotych i dotyczy 
przede wszystkim tak zwa-
nej małej architektury oraz 
doposażenia samego pla-
cu – mówi Kamil Stępkow-

ski. Krótko mówiąc, mała 
rzecz, a cieszy. Tak samo jak 
wcześniejsze efekty działań 
podjętych w ramach part-
nerskiej współpracy legio-

nowian z urzędem miasta. 
Dla lokalnych społeczników 
inicjatywy lokalne szybko 
stały się bodaj najskutecz-
niejszym narzędziem do 
wcielania w życie ich pomy-
słów. Pomysłów ważnych, bo 
często wynikających wprost 
z oczekiwań konkretnej 
grupy mieszkańców. – Co 
roku dostajemy kilkana-
ście wniosków dotyczących 
różnego rodzaju projektów 
infrastrukturalnych do zre-
alizowania na terenie całe-
go miasta. My ze swej stro-
ny, jako urzędnicy, staramy 
się wspomagać tu miesz-
kańców, tak aby było im jak 
najprościej sporządzić wnio-
ski i zrobić to w taki sposób, 
aby zostały rozpatrzone po-
zytywnie.  

Rezerwa celowa na inicja-
tywy lokalne w wysokości 
pół miliona złotych rocz-
nie tworzona jest w gmin-
nym budżecie od 2014 
roku. I tak zapewne po-

zostanie jeszcze długo, bo 
każda ze stron dostrze-
ga pożytek płynący z re-
alizacji obywatelskich pla-
nów. – Inicjatywy lokalne 
to jedna z dwóch dostęp-
nych w Legionowie form 
bezpośredniego udziału 
mieszkańców w wydawa-
niu pieniędzy z miejskiego 
budżetu. Oprócz inicjatyw 
lokalnych mamy bowiem 
jeszcze funkcjonujący od 
zeszłego roku budżet oby-
watelski. Inicjatywy lokal-
ne różnią się od niego tym, 
że pozwalają na realiza-
cję tak zwanych twardych 
inwestycji, dotyczących 
przykładowo właśnie do-
posażenia czy stworzenie 
nowego placu zabaw lub 
remont chodnika – wyja-
śnia rzecznik ratusza. 

Projekty mogą też doty-
czyć na przykład ochrony 
przyrody oraz porządku i 
bezpieczeństwa publicz-
nego. Największą różnicę 

pomiędzy budżetem oby-
watelskim a inicjatywą lo-
kalną stanowi konieczność 
wniesienia w przypadku tej 
drugiej wkładu własnego: 
bądź to w formie świadczeń 
rzeczowych lub finanso-
wych, bądź pracy społecz-
nej. – Każdy z mieszkań-
ców, który chciałby zgłosić 
inicjatywę lokalną, powi-
nien pamiętać o tym, że 
będzie musiał mieć swój 
wkład własny w jej realiza-
cję. To znaczy, że albo bę-
dzie musiał bezpośrednio 
przy niej pomagać, albo 
przygotować jeden z ele-
mentów całego projektu, 
niezbędny do jego wpro-
wadzenia w życie. Mogą 
to być choćby jego plany 
architektoniczne – dodaje 
Kamil Stępkowski. 

Przykłady udanych ini-
cjatyw lokalnych da się 
w Legionowie dostrzec 
na każdym kroku, także 
wewnątrz spółdzielczych 
osiedli mieszkaniowych. 
A to najlepszy dowód, że 
jeśli chodzi o wydawanie 
części publicznych środ-
ków, warto dać ludziom 
wolną rękę.  

Wonder

Samorządy pod ścianąSamorządy pod ścianą
Z perspektywy mieszkańca miasta czy wsi dobrze tego jeszcze nie widać. Ale gminni włodarze od kil-
ku lat borykają się z tym problemem coraz częściej. Bo wiele wskazuje na to, że politykom dzierżącym 
teraz władzę polska samorządność zaczęła przeszkadzać. Stąd ich działania oraz akty prawne, które 
gminom i powiatom nie wychodzą na zdrowie.

Placyk z inicjatywąPlacyk z inicjatywą
O tym, że wielu legionowian to ludzie z inicjatywą, przekonywać właściwie nie 
trzeba. Kiedy więc przed kilkoma laty z propozycją inicjatyw, tych lokalnych, 
wyszedł do nich ratusz, przyjęli ją bez wahania. I na pewno tego kroku nie 
żałują. Wkrótce mieszkańcy miasta skosztują kolejny owoc tej pożytecznej 
kooperacji – doposażenie placu zabaw przy ulicy Krasińskiego.
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Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
„Legionowo” Sp. z o.o.

z siedzibą: 05-120 Legionowo, 
ul. Sowińskiego 37,

zaprasza do składania ofert na zakup kontenerów 
złomowych. Szczegółowe informacje dotyczące 

składania ofert znajdują się na stronie internetowej: 
www.pec.com.pl. 

Osoba do kontaktu: p. Leszek Belke, 
tel. 692-733-270
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USŁUGI
 ■KOMPUTER naprawy 
dojazd 513 820 998

WYNAJMĘ
 ■Do wynajęcia kawalerka 
umieblowana 510 719 774

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

HOLMES to długowłosy psiak 
znaleziony na terenie gminy Wie-
liszew. Od początku pobytu w 
nowym otoczeniu jest otwarty i 
szybko nawiązuje kontakt z czło-
wiekiem. Śmiało zachęca do gła-
sków i drapanka. To przyjacielski, 
towarzyski i grzeczny piesek. Hol-
mes ładnie chodzi na smyczy, jest 
posłuszny i wpatrzony w opiekuna. 
Psiak tęskni za domkiem i liczy na 
szybki powrót do swojej rodziny.

WŁAŚCICIELU, GDZIE JESTEŚ?
NIE KUPUJ – ADOPTUJ !

Tel:  795 845 242

NAPAR to roczny śred-
niej wielkości czarny 
psiak znaleziony na te-
renie gminy Błonie. Jest 
wesoły, bardzo przyja-
zny i spragniony kontak-
tu z człowiekiem. Napar, 
nie tylko z herbaty!

Tel:  795 845 242
fundacjapsom.pl
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Oj, gdyby każdy tak uparcie Oj, gdyby każdy tak uparcie 
dążył do realizacji swych za-dążył do realizacji swych za-
mierzeń jak legionowianie mierzeń jak legionowianie 
do posiadania szpitala, świat do posiadania szpitala, świat 
byłby pełen spełnionych lu-byłby pełen spełnionych lu-
dzi. Im samym ten sen się co dzi. Im samym ten sen się co 
prawda przez całe dekady nie prawda przez całe dekady nie 
spełniał, jednak poczynione spełniał, jednak poczynione 
przezeń kroki muszą budzić przezeń kroki muszą budzić 
szacunek. szacunek. Zwłaszcza gdy się-Zwłaszcza gdy się-
gnąć do lokalnej prehistorii, gnąć do lokalnej prehistorii, 
czyli tego, co działo się w L. czyli tego, co działo się w L. 
za panowania poprzedniego za panowania poprzedniego 
ustroju. A działo się całkiem ustroju. A działo się całkiem 

sporo! Otóż peerelowianie sporo! Otóż peerelowianie 
organizowali w tej kwestii organizowali w tej kwestii 
nie tylko kwesty, ale nawet nie tylko kwesty, ale nawet 
zbierali cegły oraz dechy! Co zbierali cegły oraz dechy! Co 
zresztą współczesnym może zresztą współczesnym może 
wydać się dziwne, lecz w cza-wydać się dziwne, lecz w cza-
sach powszechnego niedo-sach powszechnego niedo-
boru, w których nie istniał boru, w których nie istniał 
termin „market budowla-termin „market budowla-
ny”, było działaniem nader ny”, było działaniem nader 
racjonalnym. Czy lud nama-racjonalnym. Czy lud nama-
wiali do tego partyjni bonzo-wiali do tego partyjni bonzo-
wie? Pewnie tak, w końcu wie? Pewnie tak, w końcu 
byli przewodnią siłą naro-byli przewodnią siłą naro-

du. Niestety, do du. Niestety, do 
budowy lecznicy budowy lecznicy 
sił mieli działacze sił mieli działacze 
za mało. Później za mało. Później 
starczyło im jej starczyło im jej 
tylko do wynie-tylko do wynie-
sienia sztandaru. sienia sztandaru. 
Kto i gdzie wy-Kto i gdzie wy-

niósł datki zebrane na szpi-niósł datki zebrane na szpi-
tal, nie wiadomo. tal, nie wiadomo.   

Stara to prawda, znana już Stara to prawda, znana już 
pewnie Fenicjanom, że w pewnie Fenicjanom, że w 
świecie finansów nawet ktoś świecie finansów nawet ktoś 
w miarę oblatany może po-w miarę oblatany może po-
czuć się jak działacz PiS na czuć się jak działacz PiS na 
demonstracji KOD-u – lekko demonstracji KOD-u – lekko 
zagubiony. Dlatego, o ile to zagubiony. Dlatego, o ile to 
tylko możliwe, nikt rozsądny tylko możliwe, nikt rozsądny 
i miłujący święty spokój za i miłujący święty spokój za 
daleko się weń nie zapusz-daleko się weń nie zapusz-
cza. Na szczęście są w społe-cza. Na szczęście są w społe-

czeństwie światłe jednostki, czeństwie światłe jednostki, 
które potrafią rzucić na ban-które potrafią rzucić na ban-
kowo-fiskalne zagadnienia kowo-fiskalne zagadnienia 
więcej światła. Uczynił tak więcej światła. Uczynił tak 
swego czasu prezydent mia-swego czasu prezydent mia-
sta L., wykorzystując do ce-sta L., wykorzystując do ce-
lów edukacyjnych wręcza-lów edukacyjnych wręcza-
nie nagród wykonawcom nie nagród wykonawcom 
patriotycznych songów. W patriotycznych songów. W 
reakcji na ich wdzięczność reakcji na ich wdzięczność 
za finansowe laury, żartobli-za finansowe laury, żartobli-
wie – jakby w imieniu nie-wie – jakby w imieniu nie-
obecnych tam funkcjona-obecnych tam funkcjona-
riuszy skarbówki – odrzekł: riuszy skarbówki – odrzekł: 
„Najpierw musieliśmy wam „Najpierw musieliśmy wam 
zabrać, żeby teraz dać”. Ra-zabrać, żeby teraz dać”. Ra-
dości obdarowanych to wy-dości obdarowanych to wy-
znanie nie zmąciło – ich cze-znanie nie zmąciło – ich cze-
ki pozostały wszak te same. ki pozostały wszak te same. 
Trudno natomiast orzec, jak Trudno natomiast orzec, jak 
wpłynęło na nastrój reszty wpłynęło na nastrój reszty 
podatników... podatników... 

Pesymistko, malkontencie - oto 
przepis na udane życie! Zapo-
znawszy się z książką imć Davida 
Nivena, który zdradził „100 sekre-
tów ludzi szczęśliwych”, zadałem 
sobie trud przerobienia jej na kon-
spekt. Zatem czytaj, notuj i pod-
kreślaj. Wężykiem! 
 
Twe życie ma cel i sens, więc ja-
kieś spójne cele, które są zgodne z 
twoimi zasadami moralnymi, sam 
sobie wyznacz i pozwól im się pro-
wadzić. Oczekiwania muszą być 
jednak realistyczne, bo inaczej bę-
dziesz cierpiał. Pamiętając, że nie 
zawsze wygrasz, używaj strategii 
pomagającej osiągnąć szczęście. 
Realizuj plany, o których mówisz 
i nie trać wiary. Aha, uważaj, bo 
może już masz, to czego chcesz, 
aczkolwiek nie myl dostatku z suk-
cesem. Bądź aktywny i otwarty na 
dobre pomysły – lepiej być zaję-
tym niż znudzonym. Dobrze się 
wysypiaj, więc gdy idziesz spać, 
nie myśl o kilku rzeczach naraz. 
Dokonuj mądrych porównań i 
nie kombinuj, co by było, gdyby. 
Mało ważne, co się zdarzyło, waż-
ne, jak to postrzegasz. Mimo że 
masz pamiętać, skąd pochodzisz, 
zaakceptuj i uwierz w siebie, ale 
nie za bardzo. Czuj się potrzebny 
i wiedz, co sprawia ci radość, a co 
przykrość. Fakt, zadowolenie jest 
względne, jednak ciesz się zwykły-

mi rzeczami: tym, co posiadasz, 
bo drobiazgi mają duże znacze-
nie. Codziennie jedz owoce i niech 
owocny będzie każdy twój dzień. 
Używaj komputera, lecz miej za-
wsze pod ręką kartkę i długopis. 
Nie wierz w obraz świata przedsta-
wiany w telewizji, a najlepiej wy-
łącz telewizor – wszak ważniejsze 
jest to, jak widzimy świat, niż to, 
jaki jest naprawdę. Choć nie ku-
pisz szczęścia za pieniądze, kupuj 
to, co ci się podoba i niech praca 
poprawia ci nastrój. Rób to, co do-
brze umiesz i uczyń ją swym po-
wołaniem. Nie bój się starości – nic 
nie trwa wiecznie. Kiedyś odej-
dziesz, lecz możesz się do tego 
przygotować. A wcześniej, doce-
niając każdy jego aspekt, nie do-
puść, by całe twe życie zależało od 
jednego czynnika.

Dbaj o kumpli, mów innym, że są 
dla ciebie cenni, ponieważ przy-
jaźń jest ważniejsza od pienię-
dzy. Ponieważ każdy związek 
jest inny, nie zazdrość innym ich 
związków. Nie zostawaj sam z 
problemami: odwiedź sąsiada i 
podziel się swymi przeżyciami. A 
w ogóle to dołącz do grupy i trzy-
maj kciuki za swą drużynę. Sta-
raj się mniej myśleć o irytujących 
ludziach i rzeczach. W razie cze-
go bądź rozjemcą. Snując wspo-
mnienia, nie marnuj czasu na roz-

trząsanie tragedii i konfliktów, 
lecz koncentruj się na tym, co 
daje nadzieję i jest dla ciebie na-
prawdę istotne. Gdy bliscy robią 
coś niepokojącego, nie udawaj, że 
tego nie widzisz, ale też nie pod-
dawaj ich ostrej krytyce. Lepiej 
rozwiń wspólne zainteresowa-
nia. Słuchaj muzyki, czytaj książ-
ki, pamiętaj o zabawie. Znajdź 
sobie hobby. Bądź uśmiechnię-
tym, elastycznym i sumiennym 
optymistą, zgodnym oraz miłują-
cym konkrety fanem siebie. Przy 
okazji pomagaj innym, a najle-
piej zostań kochającym zwierzę-
ta wolontariuszem. Tylko nie bądź 
nadopiekuńczy! Nie oskarżaj się, 
powiedz: „i co z tego?”. Lepiej daj 
sobie czas na przyzwyczajenie się 
do zmiany. Uwierz w ostateczne 
zwycięstwo sprawiedliwości, gdyż 
najlepsze jest wciąż przed tobą. I 
wiedz, że zawsze masz jakiś wy-
bór – decyzja należy do ciebie. 

Moi drodzy, to tyle. Owszem, 
pigułka tak skondensowanej 
wiedzy jest ciężkostrawna. 
Czym prędzej ją jednak zażyj-
cie. Za życie!

Przez pandemię wszyscy już Przez pandemię wszyscy już 
chyba powoli zapominamy o chyba powoli zapominamy o 
dużych imprezach plenerowych. dużych imprezach plenerowych. 
Tymczasem w kulturalnym ka-Tymczasem w kulturalnym ka-
lendarzu Legionowa znajdowa-lendarzu Legionowa znajdowa-
ło się ich całkiem sporo. Jedną ło się ich całkiem sporo. Jedną 
z ciekawszych był Legionowo z ciekawszych był Legionowo 
Rock Festiwal, organizowany Rock Festiwal, organizowany 
w kolejne rocznice Bitwy War-w kolejne rocznice Bitwy War-
szawskiej. Jedenaście lat temu, szawskiej. Jedenaście lat temu, 
90 lat od Cudu Nad Wisłą, od-90 lat od Cudu Nad Wisłą, od-
była się szósta edycja festiwa-była się szósta edycja festiwa-
lu. – Coraz więcej ludzi z całej lu. – Coraz więcej ludzi z całej 
Polski przyjeżdża na nasz festi-Polski przyjeżdża na nasz festi-
wal, i to dobrze. Życzyłbym so-wal, i to dobrze. Życzyłbym so-
bie, by to przedsięwzięcie roz-bie, by to przedsięwzięcie roz-
wijało się w tę właśnie stronę, wijało się w tę właśnie stronę, 
żeby to była cały czas fajna za-żeby to była cały czas fajna za-
bawa w dobrej atmosferze. Tu bawa w dobrej atmosferze. Tu 
widać różne pokolenia i rożnych widać różne pokolenia i rożnych 
ludzi. Niektórzy wyglądają sub-ludzi. Niektórzy wyglądają sub-
kulturowo, inni z kolei tak, jakby kulturowo, inni z kolei tak, jakby 
właśnie wyszli z pracy. Wszyscy właśnie wyszli z pracy. Wszyscy 
jednak przychodzą i słuchają jednak przychodzą i słuchają 
muzyki. O to nam właśnie cho-muzyki. O to nam właśnie cho-
dzi – mówił Robert Szymański, dzi – mówił Robert Szymański, 
kierownik artystyczny festiwa-kierownik artystyczny festiwa-

lu. Ale chodziło też i o to, aby im-lu. Ale chodziło też i o to, aby im-
prezą, która zawsze odbywa się prezą, która zawsze odbywa się 
15 sierpnia, uczcić przypadają-15 sierpnia, uczcić przypadają-
ce wtedy jedno z ważniejszych ce wtedy jedno z ważniejszych 
świąt państwowych. Fakt ten świąt państwowych. Fakt ten 
mocno podkreślał prowadzący mocno podkreślał prowadzący 
koncerty znany dziennikarz mu-koncerty znany dziennikarz mu-
zyczny Marek Wiernik. – Chce-zyczny Marek Wiernik. – Chce-
my przypominać o wydarze-my przypominać o wydarze-
niach sprzed 90 lat i opowiadać niach sprzed 90 lat i opowiadać 
młodym ludziom o bohaterstwie młodym ludziom o bohaterstwie 
młodych Polaków walczących w młodych Polaków walczących w 
Bitwie Warszawskiej. Bitwie Warszawskiej. 
  
Podczas szóstej edycji Legio-Podczas szóstej edycji Legio-
nowo Rock Festiwalu na miej-nowo Rock Festiwalu na miej-
skim rynku zagrało sześć kapel. skim rynku zagrało sześć kapel. 
Wyjątkowo silną reprezenta-Wyjątkowo silną reprezenta-
cję miała legionowska scena cję miała legionowska scena 
punkowa. Oprócz Sex Bomby punkowa. Oprócz Sex Bomby 
można było jeszcze zobaczyć i można było jeszcze zobaczyć i 
usłyszeć kultową w niektórych usłyszeć kultową w niektórych 
kręgach kapelę PDS. Poza nimi kręgach kapelę PDS. Poza nimi 
na szóstym Legionowo Rock na szóstym Legionowo Rock 
Festiwal wystąpiły jeszcze Festiwal wystąpiły jeszcze 
Zielone Ludki – laureat Cegły Zielone Ludki – laureat Cegły 
2010, kaszubski The Damroc-2010, kaszubski The Damroc-

kers i śląski Bulbulators. Gwiaz-kers i śląski Bulbulators. Gwiaz-
dą festiwalu byli z kolei wetera-dą festiwalu byli z kolei wetera-
ni brytyjskiej sceny punkowej, ni brytyjskiej sceny punkowej, 
zespół 999. – Kapela przylecia-zespół 999. – Kapela przylecia-
ła do Polski specjalnie na ten je-ła do Polski specjalnie na ten je-
den koncert w Legionowie. Jest den koncert w Legionowie. Jest 
to zespół z pierwszej fali punk to zespół z pierwszej fali punk 
rocka, który zaczynał razem z rocka, który zaczynał razem z 
The Damned, Sex Pistols i The The Damned, Sex Pistols i The 
Clash. Regularnie koncertują i Clash. Regularnie koncertują i 
wydają płyty – powiedział Ro-wydają płyty – powiedział Ro-
bert Szymański. bert Szymański. 
  
Takich gwiazd podczas poprzed-Takich gwiazd podczas poprzed-
nich edycji edycji Rock Festiwalu nich edycji edycji Rock Festiwalu 
było znacznie więcej. W Legio-było znacznie więcej. W Legio-
nowie występowali między in-nowie występowali między in-
nymi The Vibrators, The Bones, nymi The Vibrators, The Bones, 
Guitar Gangsters i Goldblade. Guitar Gangsters i Goldblade. 
Ich obecność, a przede wszyst-Ich obecność, a przede wszyst-
kim fakt, że znajdowali się lu-kim fakt, że znajdowali się lu-
dzie, którzy chcieli ich słuchać, dzie, którzy chcieli ich słuchać, 
świadczył o tym, że punk rock świadczył o tym, że punk rock 
przeżywał wówczas swój rene-przeżywał wówczas swój rene-
sans. I dobrze, że w tym odro-sans. I dobrze, że w tym odro-
dzeniu Legionowo odgrywało dzeniu Legionowo odgrywało 
znaczącą rolę.znaczącą rolę.

Cud na rockowo

Leczo

Sposób przygotowania:

Pokrojoną cebulę oraz plasterki lub kostki kiełbasy wrzucić na patelnię z olejem i smażyć na 
małym ogniu. Dodać zmiażdżony czosnek oraz pokrojoną paprykę (przed pokrojeniem usuń 
gniazda nasienne). Na koniec dodaj pokrojoną w kostkę cukinię. 

Przełóż danie do wyższego garnka i dodaj sos pomidorowy. Dopraw do smaku i mieszaj, by 
nie przywarło do dna. Podawać gorące z pieczywem.

Wyjmujemy na półmisek i posypujemy szczypiorkiem. Podajemy z zimnym kefirem.
Smacznego!

Składniki:
/ duża cebula  / 3 ząbki czosnku  / duży sos pomidorowy  
/ 300-400 g kiełbasy  / kilka papryk
/ 3 cukinie  / przyprawy (pieprz, sól, ziele angielskie, 
liść laurowy, papryka, oregano)

Happy la vida według Davida
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Mając na względzie wyjątkową 
datę, trudno się dziwić, że obaj 
mistrzowie repertuar przygo-
towali na swój koncert wyjąt-
kowy. Dość powiedzieć, że na 
dzień dobry poczęstowali słu-
chaczy krótkim preludium z „Te 
Deum” Marca Antoine’a Char-
pentiera – utworem bardziej 
znanym jako hymn Eurowizji, 
później zaś Jan Bokszczanin 
wykonał napisany przez Anto-
nio Vivaldiego, a przerobiony z 

pamięci na organy przez Johan-
na Sebastiana Bacha – i choć-
by z tego powodu interesujący 
– Koncert d-moll. Po tym solid-
nym wstępie organowy gospo-
darz koncertu z solisty zamienił 
się bardziej w akompaniatora. 
Co oznacza, że z przyjemno-
ścią ustąpił pola swemu zna-
mienitemu gościowi. Pytany o 
to, czy tego dnia będzie mógł 
muzycznie się wyszumieć, Ty-
tus Wojnowicz nad odpowie-

dzią nie zastanawiał się dłu-
go. – Tak, chociaż wystąpię w 
roli typowo obojowej. Więk-
szość tych utworów eksponu-
je taki melodyczno-nostalgicz-
ny charakter tego instrumentu. 
Bo wiadomo, że jeśli chodzi o 
liczbę nut na sekundę, to są in-
strumenty znacznie bardziej 
doskonałe pod tym względem 
i tutaj oboista nie wygra. Na-
tomiast w kształtowaniu pro-
stych nut, ale w sposób, rze-
kłbym, zwracający uwagę, to 
obój ma mało konkurencji. I to 
głównie ten jego aspekt będę 
dzisiaj pokazywał – zapowie-
dział ceniony oboista. 

Ponad stu melomanów, którzy 
w niedzielę odwiedzili legio-
nowską świątynię, na własne 
uszy przekonało się, że orga-
ny z obojem stanowią dobra-
ną i zgodną parę. Wiadomo to 

zresztą od wieków, co prze-
łożyło się na bogatą literatu-
rę muzyczną, z której mogą 
teraz czerpać współcześni in-
strumentaliści. – To jest bar-
dzo zgrabny i zgrany duet. I to 
już od dawnych czasów, dla-
tego że kompozytorzy bardzo 
często pisali utwory właśnie 
na te instrumenty. Często były 
one też pisane na jakiś inny in-
strument solowy oraz orga-
ny, no ale na przykład skrzyp-
ce można wspaniale zamienić 
obojem, a poza tym ma on taki 
swój szczególny koloryt barwo-
wy, jest bardzo słodki w brzmie-
niu i z tego powodu jest jednym 
z najbardziej lubianych instru-
mentów w muzyce klasycznej 
– mówi Jan Bokszczanin. Zaś 
Tytus Wojnowicz potwierdza: 
– Poza tym w kościołach orga-
ny były instrumentem związa-
nym z liturgią, ale wiązał się z 

nią także śpiew. A jeśli chodzi 
o naśladowanie ludzkiego gło-
su, to obój i skrzypce są dwoma 
instrumentami, które uważane 
była za najbliższe temu ideało-
wi, jakim jest ludzki głos. Tak 
więc to połączenie oboju z or-
ganami jest i historyczne, i es-
tetycznie naturalne.   

Wisienką na torcie niedzielne-
go koncertu było prawykona-
nie utworu skomponowanego 
specjalnie dla Jana Bokszczani-
na. Ową eteryczną, odmienną 
stylistycznie od reszty utworów 
wisienką ceniony legionowski 
organista zdecydował się po-
częstować właśnie mieszkań-
ców swego miasta. – Carson 
Cooman, kompozytor na co 
dzień związany z Harvardem, 
niedawno napisał dla mnie 
utwór i mi go zadedykował. I 

właśnie dzisiaj, podczas tego 
koncertu, postanowiłem wyko-
nać go po raz pierwszy. Utwier-
dzając kolegę w przekonaniu, 
że dokonał słusznego wybo-
ru, Tytus Wojnowicz z uśmie-
chem dodał: – To wprawdzie 
kompozycja bardzo ambitna, 
ale w końcu Legionowo to nie 
jest małe miasto: tutaj miesz-
kają ludzie wykształceni, oby-
ci w świecie, tak więc myślę, że 
ten utwór jak najbardziej bę-
dzie tu na miejscu. 

Sądząc po reakcji publiczno-
ści, przewidywania muzyków 
się sprawdziły. Dzięki czemu i 
słuchacze, i artyści kolejny kon-
cert Legionowskiego Festiwalu 
Muzyki Kameralnej i Organo-
wej mogli uznać za udany.

Waldek Siwczyński

WYDARZENIA

Muzyczne boje z obojemMuzyczne boje z obojem
Czwarta odsłona XVI Legionowskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej pod kilkoma względami 
była szczególna. Nie tylko z uwagi na fakt, że odbywała się 15 sierpnia – w dniu państwowego, a zara-
zem kościelnego święta. Tym razem w goszczącym festiwal kościele św. Ducha wystąpili bowiem znani 
i uznani mistrzowie: pomysłodawca całej imprezy Jan Bokszczanin oraz flirtujący ongiś z muzyką pop 
oboista Tytus Wojnowicz.

Filmy na toFilmy na to
jak na lato!jak na lato!
W przypadku wydarzeń plenerowych kluczowa dla ich powodzenia jest pogoda. 
Szczęśliwie dla legionowskich kinomanów podczas tegorocznych wakacji raczej 
im ona sprzyjała. Co prawda na chwilę zawisły nad projekcjami czarne chmury, 
ale trzy z czterech zaplanowanych seansów Kina Letniego już się w Parku Soli-
darności odbyły. Do końca sierpnia organizatorzy z ratusza chcą zaproponować 
widzom jeszcze jeden seans.
Początek ostatniej odsłony 
Kina Letniego, jeśli nic nie 
stanie na przeszkodzie, od-
będzie się tradycyjnie o dwu-
dziestej pierwszej. – Wie-
le osób pytało nas, dlaczego 
seanse ruszają o tak późnej 
godzinie? Wynika to przede 
wszystkim z obostrzeń tech-
nicznych, które wymagają 
wyświetlania filmów już po 
zachodzie słońca, aby obraz 
na ekranie był jak najlepiej 
widoczny. W związku z porą 
seansów wybraliśmy też fil-

my, kierując je do bardziej 
dojrzałych widzów. Stąd 
między innymi thrillery oraz 
komedia – tłumaczy Kamil 
Stępkowski, rzecznik Urzę-
du Miasta w Legionowie. Jed-
ną z głównych atrakcji plene-
rowych seansów są warunki, 
w jakich się one odbywają. W 
legionowskim Parku Solidar-
ności są one wymarzone. – 
Można oczywiście przynieść 
tutaj swój koc i na przykład 
skonsumować na miejscu 
przyniesioną ze sobą kola-

cję. Niezależnie od tego za-
pewniamy dla widzów leża-
ki, z których bez ograniczeń 
można  skorzystać.

Artystyczna kulminacja te-
gorocznej edycji Kina Let-
niego nastąpiła 15 sierpnia. 
Wtedy to, oprócz związa-
nych z tym świątecznym 
dniem perełek dziesiątej 
muzy, widzowie dostali też 
w prezencie piękne, zna-
ne z przedwojennych kin 
dźwięki. – Atrakcyjnym do-

datkiem do filmu niemego 
była muzyka grana na żywo 
przez towarzyszący projek-
cji zespół. Planujemy orga-
nizować podobne wydarze-
nia także w kolejnych latach, 
dlatego że 15 sierpnia to wy-
jątkowa data w historii na-
szego kraju, wymagająca 
też wyjątkowego uświet-
nienia. Głównie z myślą do-
tarcia nie tylko do starszego 
odbiorcy, lecz także do osób 
młodszych, być może trochę 
mniej obeznanych z polską 
historią – mówi rzecznik le-
gionowskiego ratusza.  

Generalnie jednak legio-
nowskie projekcje pod 
chmurką mają służyć 
przede wszystkim rozryw-
ce. I jak na razie wywiązu-
ją się ze swej roli znakomi-
cie. – Odzew mieszkańców 
na Kino Letnie był niezwy-
kle pozytywny. Otrzyma-
liśmy sygnały, z których 
wynika, że oczekują oni w 
przyszłości większej liczny 
projekcji – jeśli to możliwe, 
również we wcześniejszych 
godzinach, aby dotrzeć też 
do dzieci i młodzieży. Oczy-
wiście będziemy rozważać 

wszystkie możliwości i kon-
sultować to z firmami oferu-
jącymi tego rodzaju usługi. 
Mamy nadzieję, że w ko-
lejnych latach uda nam się 
równie dobrze dobrać re-
pertuar Kina Letniego, aby 
zachęcić do udziału w pro-
jekcjach na terenie Parku 
Solidarności jak najwięk-
szą liczbę mieszkańców – 
dodaje Kamil Stępkowski. 
Gdzie jak gdzie, ale akurat 
w tej lokalizacji miejsca wy-
starczy dla wszystkich.
 

Wonder
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Sprawdzian z ratowaniaSprawdzian z ratowania
Krajowym mistrzostwom ratowników, jakie w miniony weekend odbyły się nad Jezio-
rem Zegrzyńskim, nie towarzyszyły, co zrozumiałe, tłumy publiczności. A szkoda, bo ich 
rywalizacja jest momentami równie widowiskowa, jak ta widywana w najpopularniej-
szych dyscyplinach sportu.
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MUSIMY  ZMIENIĆ  TĘ 
UCHWAŁĘ  BUDŻE-

TOWĄ

Mirosław Pachulski, wiceprzewod-
niczący Rady Miasta Legionowo po 
odczytaniu na sesji liczącego wiele 
stron projektu budżetu. 

■ ■ ■

Judym był przeciwny wszelkiemu uciskowi i 
dlatego nie chciał się ożenić z Joanną.

■ ■ ■

Krzyżacy mordowali, palili i gwałcili starców, 
kobiety i dzieci.   

■ ■ ■
Jurand miał jedno oko, które przeszkadzało                          

mu w walce.   
■ ■ ■

Po ceremonii ślubnej odbyły się odczepiny.  
■ ■ ■

Gdy Boryna się żenił, był już stary i dlatego wziął 
do pomocy parobków.    

■ ■ ■
Dulska uważała, że nie należy prać brudów                               

przy świetle dziennym.   
■ ■ ■

Zapolska napisała, że Hanka za żadne pieniądze 
nie odzyska cnoty. I miała rację.  

ROZRYWKA

HOROSKOP
na nadchodzący

tydzień
RYBY

BARAN

BYK

BLIŹNIĘTA

RAK

LEW

PANNA

WAGA

SKORPION

STRZELEC

KOZIOROŻEC

WODNIK

Fajnie jest gonić kró-
liczka, lecz jeszcze faj-
niej czasem go złapać. 

Dlatego spróbuj przyspieszyć.

Partner od dawna łak-
nie twojej uwagi, a ty 
ciągle masz ważniej-

sze sprawy. Warto to zmienić.

Gdzie dwóch się bije, 
tam trzeci korzysta… 
ale nie zawsze. Unikaj 

awantur i zawczasu uciekaj.

Gdy przyjaciele radzą 
ci się z czegoś wycofać, 
posłuchaj ich. Z daleka 

widać czasem więcej.

Postaraj się zbyt dużo 
nie podróżować. Na 
drodze czy w powietrzu 

mogą cię czekać przykrości.

Zapowiada się rychły 
przełom w ważnej dla 
ciebie sprawie. Wiele 

wskazuje, że na tym skorzystasz.

Uważaj na zdrowie. Ła-
two może się do ciebie 
przyplątać jakieś cią-

gnące się przeziębienie. 

Są tacy, którzy nie 
najlepiej ci życzą. 
Postaraj się na nich 

uważać, ale dalej rób swoje.

Szef szuka kandyda-
ta do awansu. Jesteś 
w kręgu wybrańców, 

więc spróbuj jakoś się wyróżnić.

Roztaczasz wokół 
siebie aurę, której nie 
oprze się przeciwna 

płeć. Jeśli jesteś singlem, do dzieła!

Nie zważając na pra-
cę, postaraj się zna-
leźć kilka dni wolnego 

i gdzieś wyjedź. Należy ci się.

Ostatnio trochę pokpi-
łeś obowiązki zawo-
dowe. Na razie tego za 

bardzo nie widać, lecz uważaj.

Boisz się pająków? Czy 
wiesz, że na świecie 
żyje  oko ło  50 000 
gatunków pająków, 
z czego 800 możemy 
spotkać w Polsce? Mają 
one charakterystyczną 
budowę i bez kłopotu 
można je  odróżn ić 
od innych stworzeń, 
bowiem składają się z 
głowotułowia, odwłoku 
i 6 odnóży. 4 nogi pająk 
używa do przemieszczania 
się. Do walki służą 
szczękoczułki czyli chwytne 
narządy gębowe. Pająk 
wykorzystuje je również 

do wstrzykiwania jadu i 
rozrywania zdobyczy. 

Druga para odnóży nad 
aparatem gębowym to 
nogogłaszczki. Pająk 
posiada kilka par oczu. Na 
końcu odwłoka posiada 
kądziołek, dzięki któremu 
produkuje substancję, która 
w kontakcie z powietrzem 
zastyga – tworząc nić. Pająki 
potrafią wytwarzać solidne 
sieci, w które łapią inne 
owady oraz kokony.

Pająki występujące w Polsce 
polują na owady. Wstrzykują 
im jad rozpuszczający 
wnętrzności i bez kłopotu 

wysysają zawartość 
ofiary. Rodzime gatunki są 
niegroźne dla człowieka i 
pożyteczne, bo regulują 
liczebność niepożądanych 
owadów w domach.

Potrafią boleśnie ugryźć. 
Ukąszen ie  k rzyżaka 
o g r o d o w e g o  m o ż e 
skończyć się obrzękiem, 
zaczerwienieniem i świądem. 
W domu spotkamy kątnika 
mniejszego, większego, 
nasosznika trzęś, kosarza, 
sidisza piwnicznego czy 
zyzusia tłuściocha. Na 
szczęście jadowite pająki 
występują w innych rejonach 
świata.

Czy wiesz, że pająki latają? No prawie… Latające 
nici zwane babim latem to nic innego jak cienkie nici, 
które służą do pokonywania większych odległości. 

Julka 12 lat

Ktoś pisał o mistrzyni, lecz mistrzem ortografii chyba nie był...
fot. red.  
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Transfery spod siatkiTransfery spod siatki
Dla jednych sezon letni oznacza wakacje i odpoczynek, dla innych ciężką pracę. W tej drugiej 
grupie znaleźli się również działacze IŁ Capital Legionovii Legionowo, budujący drużynę przed ko-
lejnym sezonem w siatkarskiej TAURON Lidze. Sądząc po na bieżąco ogłaszanych przez klub transfe-
rach, śmiało można je uznać za udane.

Ujmując to w dużym skrócie, 
efekt dokonanych już perso-
nalnych zakupów oceniany 
jest w klubie celująco. Nazwi-
ska mówią same za siebie. – 
Zespół na ten sezon jest takim 
miksem stabilności ze wzmoc-
nieniami, dlatego że trzon dru-
żyny pozostał – dalej gra z 
nami większość polskich za-
wodniczek. Wymieniliśmy na-
tomiast wszystkie siatkarki za-
graniczne – informuje Maciej 
Szewczyk, menedżer IŁ Capital 
Legionovii Legionowo. Priory-
tetem było oczywiście wzmoc-
nienie ósmego w poprzednich 
rozgrywkach zespołu, aby 
jeszcze skuteczniej mógł wal-
czyć z czołowymi ekipami TAU-
RON Ligi. W teorii, zdaniem 
działaczy, cel wydaje się osią-

gnięty. – Przede wszystkim do-
łącza do nas nowa atakująca, 
znana i lubiana w TAURON Li-
dze Gyselle Silva Franco, któ-
ra jeszcze w 2020 roku była 
między innymi wyróżniona 
jako najlepsza zawodniczka 
Pucharu Polski i z Grupą Azo-
ty Chemikiem Police zdobyła 
tytuł mistrzyni Polski. Tak więc 
to jest nazwisko znane krajo-
wym kibicom siatkarskim. Za 
to nowym nazwiskiem w na-
szej lidze będzie przyjmująca 
Yaprak Erkek. To Turczynka, 
która do naszego kraju trafi-
ła z tamtejszej silnej ekstra-
klasy, gdzie pomimo młodego 
wieku – to jest dziewczyna uro-
dzona w 2001 roku – również 
dostawała wyróżnienia i była 
zauważana, także przez szko-

leniowców mocnej reprezenta-
cji Turcji. No i siłą rzeczy przez 
naszych, bo przecież monito-
rujemy te wszystkie ligi, dzięki 
czemu teraz trafiła ona do nas.   

W nowym sezonie legionow-
scy kibice zobaczą też w dru-
żynie zawodniczki, które wcze-
śniej już w niej występowały. 
Ale z różnych przyczyn, nie tyl-
ko sportowych, postanowiły od 
Legionowa odpocząć. – Miłym 
powrotem jest powrót ame-
rykańskiej środkowej Lauren 
Barfield, która pojawi się w Le-
gionowie po siedmiu latach. Jak 
tylko wróciła i zobaczyła obec-
ne możliwości klubu – to, jak 
wygląda on organizacyjnie i 
sportowo, stwierdziła, że jest 
jej bardzo miło widzieć, jak 

klub oraz miasto się przez ten 
czas rozwinęły. Wróciło też do 
Legionowa kilka Polek. Po rocz-
nej przerwie zagra u nas przyj-
mująca Magda Damaske, któ-
ra wcześniej występowała tutaj 
trzy sezony. Również po roku 
wraca do naszego zespołu mło-
da środkowa Aleksandra Gry-
ka, która była na studiach w 
Stanach Zjednoczonych. Wy-
jeżdżała stąd jako młodzieżowa 
siatkarka, a wraca jako repre-
zentantka Polski seniorek. Tak 
więc całe okienko oceniam na 
plus – mówi Maciej Szewczyk.
Okienko transferowe, rzecz 
jasna. Tak czy inaczej, nawet 
najbardziej znane nazwiska 
same nie grają, a na dobrą 
formę trzeba solidnie zapra-
cować. Jeśli chodzi o przy-
gotowania legionowianek do 
sezonu, są one dopiero w po-
czątkowej fazie. – Jeszcze nie 
wszystkie siatkarki przeby-
wają tutaj, bo nie ma z nami 
dwóch zawodniczek z zagra-
nicy. Pozostała trzynastka tre-
nuje już od dwóch tygodni. 
Przygotowania są dość wcze-
sne także dlatego, że brali-
śmy ostatnio udział w dru-
giej edycji turnieju Pre Zero 
Grand Prix Polskiej Ligi Siat-
kówki. To jest taki dodatkowy 
cykl, podczas którego zespo-
łu halowe mierzą się w cztero-
osobowej siatkówce plażowej. 
Czy traktujemy go poważnie? 
Cóż, chcemy jak najlepiej w 
nim wypadać, natomiast my 
nie prowadzimy klubu siat-
kówki plażowej, co niestety 
było widać po wynikach, bo 
nie udało nam się tam ugrać 
jakiegoś sukcesu. Natomiast 
była to też dobra okazja do 
wejścia w treningi oraz do in-
tegracji zespołu – uważa me-
nedżer legionowskiego klubu. 

Rozgrywki siatkarskiej TAU-
RON Ligi ruszają w ostatni 
weekend września. Na, miej-
my nadzieję, dobry początek IŁ 
Capital Legionovia Legionowo 
zmierzy się u siebie z dziesią-
tą w poprzednim sezonie eki-
pą #VolleyWrocław.

Aldo

Z parkietu Z parkietu 
na podłogęna podłogę
Po zakończeniu trwających od początku lipca 
prac drużyny trenujące w Arenie Legionowo 
mają już do dyspozycji nową, uniwersalną 
podłogę, bardziej przystającą do wymogów 
współczesnego sportu. Oddana w środę                       
(4 sierpnia) do użytku estetyczna i funkcjonal-
na nawierzchnia z terafleksu spełnia wszelkie 
wymagania stawiane organizatorom meczów 
przez wiodące federacje sportowe.

Nowa podłoga oznacza po 
pierwsze, lepsze warunki 
dla korzystających z niej za-
wodników, po drugie, z per-
spektywy personelu Areny 
– mniej kłopotliwą eksplo-
atację. Bo o ile mecze ko-
szykarzy i szczypiornistów 
mogły być rozgrywane na 
zwykłym parkiecie, przed 
spotkaniami siatkarskiej 
TAURON Ligi obowiązkowo 
musiał być rozkładany tera-
flex. Taka operacja genero-
wała zaś dodatkowe kosz-
ty, a także ograniczała czas 
wykorzystania obiektu. Na 
szczęście to już historia. – 
Główną zaletą nowej pod-
łogi jest jej wielofunkcyj-
ność, spełnia ona również 
wszystkie wymogi związa-
ne z rozgrywkami ligowymi 
z udziałem drużyn siatkar-
skich, koszykarskich i piłki 
ręcznej, które na co dzień 
trenują w Legionowie. Tym 
przede wszystkim kiero-
waliśmy się przy podej-
mowaniu decyzji o zamia-
nie parkietu na podłogę z 
terafleksu – wyjaśnia Mi-

chał Kobrzyński, kierow-
nik Areny Legionowo.  

Po jedenastu latach eksplo-
atowania parkietu w służ-
bie sportu, kultury i bizne-
su nowa podłoga – niczym 
słynne ongiś nagrody dla 
ministrów z rządu PiS – po 
prostu się Arenie należała. 
Decyzja w tej sprawie zapa-
dła więc szybko, zwłaszcza 
że dzięki umowie ze spon-
sorującą do niedawna halę 
oraz legionowskie siatkarki 
firmą kurierską DPD – prze-
widującej również wkład fi-
nansowy w modernizację 
obiektu, wymiana ponad 
tysiąca metrów kwadra-
towych nawierzchni nie 
uszczupliła publicznej kasy. 
Zarządcy miejskiej hali zro-
bili więc to, co do nich na-
leży. Teraz czas, aby przy 
akompaniamencie dopingu 
kibiców trenujące i grające 
w Arenie legionowskie dru-
żyny odwdzięczyły się za to 
zwycięstwami. 

Aldo
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Spotkanie to nie mogło chy-
ba zacząć się dla Legionovii go-
rzej. Zaledwie po dziewięciu mi-
nutach gry podopieczni trenera 
Michała Pirosa przegrywali już 
0:2. Pierwsza bramka dla Świ-
tu padła w piątej minucie, a jej 
strzelcem był Arkadiusz Gajew-
ski. Cztery minuty później go-
spodarze strzelili drugą bramkę. 

Tym razem świetnym strzałem 
z dystansu Jana Krzywańskie-
go pokonał Marcel Bykowski. 
Dwie szybko stracone bramki 
na szczęście zadziałały na Le-
gionovię motywująco, bo od 
tego czasu legionowianie zaczęli 
grać śmielej i częściej atakowa-
li. Dość szybko udało się im się 
też zdobyć bramkę kontaktową. 

W 21 minucie na listę strzelców 
wpisał się Michał Bajdur. Goście 
jeszcze w pierwszych 45 minu-
tach meczu mieli swoje szanse 
na wyrównanie, ale też i gospo-
darze mogli jeszcze podwyż-
szyć wynik. Pierwsza połowa 
meczu zakończyła się jednak 
jednobramkowym prowadze-
niem Świtu. 
 
W drugiej połowie spotkania Le-
gionovia zagrała jeszcze śmie-
lej. Podopieczni trenera Pirosa 
częściej byli przy piłce i częściej 
też stwarzali zagrożenie przed 
bramką nowodworzan. Dość 
długo nie byli jednak w stanie 
pokonać bramkarza Świtu. Uda-

ło się to dopiero w 79 minucie, 
kiedy to celne podanie Barto-
sza Mroczka wykorzystał Patryk 
Koziara i precyzyjnym strzałem 
sprzed szesnastki ustalił wynik 
spotkania na satysfakcjonują-
cy gości remis 2:2. 
 
Po środowym, domowym me-
czu z Ursusem Warszawa pod-
opiecznych trenera Michała Pi-
rosa czekają dwa spotkania 
wyjazdowe: 22 sierpnia o go-
dzinie 12.00 Legionovia zmie-
rzy się z Sokołem Aleksandrów 
Łódzki, a 28 sierpnia o 17.00 za-
gra z KS Kutno. 

Elph
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Przygotowania od rękiPrzygotowania od ręki
Te uczniowskie wprawdzie jeszcze trwają, lecz dla szczypiornistów legionowskiego KPR-u wakacje właśnie dobiegły końca. Przed 
kilkunastoma dniami rozpoczęli oni wstępne przygotowania do kolejnego sezonu. Ponieważ ze względu na udział w nowo powstałej Lidze 
Centralnej będzie on dla klubu wyjątkowy, zmieniono też podejście do strategii budowania formy na zbliżające się rozgrywki.

Najwięcej czasu ekipa KPR-u 
spędza, rzecz jasna, w swej 
macierzystej Arenie – bądź 
to na treningach siłowych, 
bądź na jej pachnącym jesz-
cze świeżością parkiecie. – 
Zdecydowaliśmy, że w tym 
roku założymy sobie siedmio-
tygodniowy okres przygoto-
wawczy. I przez ten pierwszy 
tydzień, od poniedziałku, ro-
bimy dwie jednostki dzien-
nie w dni powszednie, a przez 
weekend odpoczywamy. Na-
tomiast do takiej prawdziwej 
pracy, mimo że już teraz za-
wodnicy mogą odczuć trudy 
tych pierwszych dni, przej-
dziemy nieco później. To jest 

okres wprowadzający do 
tego, żeby można było po-
pracować wtedy, kiedy przyj-
dzie na to czas – mówi Mar-
cin Smolarczyk, wspólnie z 
Michałem Prątnickim prowa-
dzący legionowski zespół. 

Jeżeli chodzi o personalia, w 
tym sezonie legionowscy ki-
bice nie zobaczą już w bram-
ce Marcina Węgrzyna. Pozo-
stałe informacje o transferach 
są natomiast bardzo krzepią-
ce. – Przyszło trzech nowych 
zawodników, w tym jeden no-
wy-stary, bo dołączył do nas 
Maciek Filipowicz, który grał 
już w naszych barwach, po-

tem miał sezon w Wybrzeżu 
Gdańsk i postanowił do nas 
wrócić. Jest też Krzysztof Ty-
lutki, jako posiłki z Superligi. 
Myślę, że bardzo dobrze od-
najdzie się on w naszej defen-
sywie. No i jest młody Adam 
Laskowski z Sierpca, któ-
ry wygląda bardzo obiecują-
co. Dawno temu wpadł nam 
on w oko, a pierwsze rozmo-
wy podjęliśmy już na począt-
ku poprzedniego sezonu. Te-
raz je sfinalizowaliśmy, łącząc 
jego grę u nas w klubie z pla-
nami zawodnika na życie, bo 
podjął studia w warszawskiej 
Akademii Wychowania Fizycz-
nego. To była wyśmienita oka-

zja, żeby takiego gracza wziąć 
pod swoje skrzydła, aby mógł 
się u nas rozwijać i już wkrót-
ce, mam nadzieję, stanowić 
o sile naszego zespołu – liczy 
szkoleniowiec legionowian. 

Zdaniem trenera Smolarczy-
ka „na papierze” po dokona-
nych wzmocnieniach dru-
żyna wygląda na silniejszą. 
Jednak ligowi rywale KPR-u 
też nie próżnowali na trans-
ferowych zakupach, więc o 
zdominowaniu rozgrywek – 
tak jak zrobili to w pierwszej 
lidze – legionowianie powin-
ni raczej zapomnieć. Szyku-
ją się natomiast na zaciętą 
rywalizację z trzynastoma 
pozostałymi drużynami, w 

której niemal każde spotka-
nie może być o wszystko. 

– Liga będzie mocna, wy-
równana, bo złożona z naj-
lepszych zespołów z każdej 
grupy z poprzedniego sezo-
nu. Tak więc w każdym me-
czu będzie twarda walka o 
punkty. Czeka nas większa 
liczba spotkań, dłuższe wy-
jazdy, ale za tym idą też po-
zytywne zmiany organizacyj-
ne w klubie, więc myślę, że 
to wszystko stanowi o tym, 
że zagramy już poziom wyżej 
niż w zeszłym roku. Chociaż-
by ze względu na te wszyst-
kie czynniki, o których wspo-
mniałem.  

Większe wyzwania oraz pre-
stiż nowych rozgrywek to ele-
menty, które legionowskich 

graczy dopingują do jesz-
cze cięższej pracy na trenin-

gach. Zarówno tych siłowych 
czy ogólnorozwojowych, jak i 
prowadzonych na nowej na-
wierzchni w ich macierzystej 
Arenie. Póki co, w drużynie 
panuje świetna atmosfera, 
a zawodnicy nie mogą się 
już doczekać startu rozgry-
wek. Jednak o konkretnych 
zamierzeniach na nadcho-
dzący sezon sztab trenerski 
KPR-u woli jeszcze nie mó-
wić. Jest na to po prostu zbyt 
wcześnie. – Sportowe pla-
ny od lat są takie same: za-
wsze walczymy o pełną pulę. 
Czekać nas trochę nowa rze-
czywistość, bo już dawno 
nie było takiej rywalizacji na 
bezpośrednim zapleczu Su-
perligi, gdzie zespoły walczy-
ły ze sobą na poziomie cen-
tralnym. Tak więc trudno też 
pewne rzeczy, także te zwią-
zane z wynikami, zakładać. 
Na pewno chcemy dać z sie-
bie wszystko i pokazać się 
jako zespół, a nie jako indy-
widualności. Chcemy wyjść i 
wspólnie walczyć o punkty w 
każdym meczu – zapowiada 
Marcin Smolarczyk. 

Początek rozgrywek Ligi Cen-
tralnej piłki ręcznej zapla-
nowano na trzeci weekend 
września. W inauguracyj-
nym spotkaniu KPR Legiono-
wo zmierzy się na wyjeździe 
ze Stalą Gorzów.  

Waldek Siwczyński

Remis po knock-downieRemis po knock-downie
Dwa błyskawiczne ciosy i Legionovia Legionowo znalazła się na deskach. Na szczęście zdołała się z 
nich podnieść i odwrócić losy meczu. Wygrać się co prawda nie udało, ale wyjazdowy remis – mimo aż 
dwubramkowej straty – z wiceliderem poprzedniego sezonu należy uznać za całkiem przyzwoity wynik. 
Sobotni, derbowy mecz ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki zakończył się wynikiem 2:2.
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O kolejnej bibliotecznej inicjatywie 
wszystko mówi już właściwie jej ro-
bocza nazwa: „Projektowanie i re-
alizacja serwisów internetowych 
oraz gier mobilnych”. Krótko mó-
wiąc, temat w sam raz dla młodych, 
kreatywnych miłośników działań w 
sieci. Ich spotkania mają odbywać 
się w dniach 6–24 września, od po-
niedziałku do piątku w godzinach 
17.00-18.30. Co istotne, uczestnicy 
zajęć będą mogli przychodzić na nie 
do Poczytalni, ale też logować się z 
domu na platformę Microsoft Teams.

Dzięki udziałowi w projekcie 
uczniowie poznają zasady związa-
ne z projektowaniem przyjaznych 
i atrakcyjnych dla użytkowników 
gier; dowiedzą się, jak je tworzyć 
i gdzie publikować; zgłębią tajni-
ki budowania fabuły, a także spo-
soby na przyciągnięcie użytkowni-
ków; poznają typy gier i serwisów 
internetowych; dowiedzą się rów-
nież, jakie standardy bezpieczeń-
stwa należy zachować przy pu-
blikacji stron, serwisów oraz gier. 
Zapisy na zajęcia będą przyjmo-

wane do 30 sierpnia do godziny 
12.00. Można ich dokonywać w 
Poczytalni lub pod adresem: po-
czytalnia@bibliotekalegionowo.
pl. Liczba miejsc jest ograniczona.

Projekt „Sieć na kulturę” – współ-
finansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Polska Cyfro-
wa (działanie 3.2 „Innowacyjne 
rozwiązania na rzecz aktywiza-
cji cyfrowej) – poprowadzi Fun-

dacja Wspierania Zrównoważo-
nego Rozwoju. Jego celem jest 
podniesienie kompetencji i kwa-
lifikacji cyfrowych pracowników 
gminnych samorządowych insty-
tucji kultury poprzez organizację 
szkoleń oraz dostęp do materia-
łów edukacyjnych, rozwijanie 
kompetencji cyfrowych dzieci 
i młodzieży, a także wyposaże-
nie placówek w sprzęt niezbędny 
do organizacji zajęć i warsztatów.

RM

Legionowski urząd miasta 
reprezentowali w stolicy za-
stępca prezydenta Piotr Za-
drożny oraz skarbnik Jolan-
ta Ćwiklińska. Na spotkaniu 
z marszałkiem Adamem 
Struzikiem obecna była rów-
nież Anna Brzezińska, ma-
zowiecka radna i dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Legionowie. A ponie-
waż chodziło o niebagatelną 
kwotę prawie miliona zło-

tych, uroczystości podpisa-
nia dokumentów w sprawie 
dofinansowania nadano też 
odpowiednią, także multi-
medialną oprawę. 

Pochodząca ze środków unij-
nych dotacja pokryje około 
jednej czwartej szacowanych 
na ponad 4 mln zł kosztów 
kompleksowej rewitalizacji le-
gionowskiego zabytku. Pozo-
stałą część zamierza wyłożyć 

gmina. Po odremontowaniu 
położony blisko torów kole-
jowych, otoczony parkiem 
obiekt ma służyć między in-
nymi Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej, która zamierza tam 
stworzyć bibliotekę z czytel-
nią, magazyn na księgozbiór, 
trzy pokoje tematyczne, biu-
ro, pokój z aneksem kuchen-
nym, kuchnię sąsiedzką i 
cztery pomieszczenia sani-
tarne. – Dbamy o lokalne za-

bytki, miejsca związane z na-
szymi początkami. Mamy już 
doświadczenie w rewitalizacji 
tego typu obiektów, wystar-
czy tutaj wspomnieć o car-
skim kasynie, które obecnie 
pełni funkcję filii muzeum. W 
przypadku willi chcemy, aby 
stała się ona miejscem kul-
tury przeznaczonym dla mło-
dych mieszkańców miasta, 
którzy na jej terenie będą mo-
gli rozwijać swoje pasje i ta-
lenty. Dlatego niezwykle cie-
szymy się z dofinansowania, 
gdyż pozwala ono na realiza-
cję tego ambitnego projektu 
– podkreśla Piotr Zadrożny, 
zastępca prezydenta Legio-
nowa. Ambitnego tym bar-
dziej, że obejmuje on również 

zagospodarowanie 1,4 ha te-
renu położonego przy wil-
li, na którym – oprócz nowej 
roślinności – pojawią się mię-
dzy innymi fontanna, altana, 
ekologiczny plac zabaw, sce-
na, ścieżka przyrodnicza oraz 
ścieżki i miejsca parkingowe.

Historia obiektu na Kozłówce 
zaczęła się około 1885 roku, 
gdy z inicjatywy hrabiego Au-
gusta Potockiego, ówczesne-
go właściciela okolicznych 
ziem, stanął tam dworek 
myśliwski. W czasie okupa-
cji willa była jedną z kryjó-
wek Armii Krajowej, miesz-
cząc konspiracyjny skład 
amunicji. Po wojnie budy-
nek znacjonalizowano, po 

czym przeznaczono na kwa-
tery socjalne, co bardzo nie-
korzystnie odbiło się na jego 
stanie technicznym. Przed 
kompletną ruiną uchroniło 
„Kozłówkę” wpisanie w la-
tach 70. do rejestru zabyt-
ków i przekazanie prywatne-
mu właścicielowi – rodzinie 
Paszkowskich, która pod-
jęła się remontu budynku. 
Wreszcie, w 2017 roku Urząd 
Miasta Legionowo zakupił go 
za ponad 1 mln zł, z zamia-
rem udostępnienia obiek-
tu mieszkańcom. Wkrótce, 
również dzięki marszałkow-
skiemu wsparciu, od planów 
przejdzie do ich realizacji.

WS

Willa z pieniędzmiWilla z pieniędzmi
Choć kwota dotacji okazała się nieco niższa, niż wcześniej zapowiadano, 
marszałek Adam Struzik podpisał we wtorek (17 sierpnia) z przedstawi-
cielami legionowskiego ratusza umowę na dofinansowanie remontu oraz 
przebudowy jednego z najstarszych budynków w mieście – willi „Kozłówka”. 
Dzięki działaniom urzędników, w ramach wojewódzkiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego 2014-2020, pozyskano na ten cel blisko 1 mln zł.

Sieciowa kulturaSieciowa kultura – druga tura – druga tura
Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie rozpoczyna właśnie nabór do drugiej tury działań w ramach pro-
jektu pod nazwą „Sieć na kulturę”. To oferta dla dzieci w wieku 10-14 lat, pragnących wziąć udział w bezpłat-
nych zajęciach dotyczących twórczej aktywności w Internecie.


