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Pierwszy z drogowych pijaków, 
40-letni mieszkaniec powiatu 
suwalskiego kierujący nissa-
nem, został zatrzymany tuż 
przed południem na ul. Ogro-
dowej. Podczas kontroli mun-
durowi wyczuli od mężczyzny 
intensywną woń alkoholu. Ba-
danie alkomatem wykazało, że 
w organizmie 40-latka krążyły 
go prawie dwa promile. Krótko 
mówiąc, o wiele za dużo.

Drugi z amatorów jazdy na po-
dwójnym gazie wpadł z kolei 

tuż przed północą. Policjanci 
patrolujący ulicę Sowińskiego 
zwrócili uwagę na niepewny tor 
jazdy poruszającego się tam-
tędy pojazdu marki Volvo. Po-
stanowili zatrzymać go do kon-
troli. Jak się okazało, 50-latek 
siedzący za kierownicą auta był 
kompletnie pijany. Badania al-
komatem wykazało, że w jego 
organizmie krążyły również bli-
sko dwa promile alkoholu. Obu 
nietrzeźwym kierującym gro-
zi teraz do dwóch lat więzienia 
i wysoka grzywna. 

Dwa razy bania

Bez uprawnień
i bez badań
Nawet na dwa lata za kratki może trafić 37-letni 
kierujący zatrzymany w zeszły piątek (30 lipca) 
przez policjantów z Nieporętu. Za przestępstwo      
z artykułu 180a Kodeksu karnego 37-latek 
będzie odpowiadał przed sądem.
W trakcie podjętej wobec 
niego interwencji munduro-
wi ustalili, że mężczyzna nie 
ma uprawnień do kierowa-
nia pojazdami. W maju tego 
roku zostały mu one bowiem 
cofnięte na podstawie decyzji 
administracyjnej. Mundurowi 
ustalili też, że pojazd, którym 
poruszał się 37-letni miesz-
kaniec gminy Nieporęt, nie 
posiada aktualnych badań 
technicznych. Policjanci za-
trzymali dowód rejestracyj-
ny auta, a kierowcę ukara-
li dodatkowo mandatem za 

kierowanie pojazdem niedo-
puszczonym do ruchu.

zig

Syn oprawca
Policjanci z Serocka zatrzymali 37-letniego mężczy-
znę podejrzewanego o fizyczne i psychiczne znęca-
nie się nad swoimi rodzicami. Wyrodny syn w ręce 
funkcjonariuszy wpadł podczas ubiegłotygodniowej 
interwencji domowej.

Tydzień
na sygnale

Jednego dnia – w sobotę 24 lipca – policjanci 
z Legionowa namierzyli dwóch nietrzeźwych 
kierujących. Obaj, jak łatwo zgadnąć, zaliczyli 
przymusową przerwę w podróży, a wkrótce 
Temida wymierzy im zasłużoną karę.

Radarem
w piratów
W zeszłą środę policjanci z legionowskiej drogów-
ki prowadzili kaskadowy pomiar prędkości. Pa-
trole były obecne we wszystkich tych miejscach 
na terenie powiatu, gdzie najczęściej dochodzi do 
wypadków i innych groźnych zdarzeń drogowych.
Podczas tych działań poli-
cjanci skontrolowali w su-
mie 80 pojazdów. W re-
zultacie 57 kierowców 
zostało ukaranych man-
datami, siedmiu zostało 
pouczonych, a w dwóch 
przypadkach skierowano 
sprawę do sądu. Policjan-
ci zatrzymali też dwa pra-
wa jazdy i tyle samo do-
wodów rejestracyjnych. 
W ręce funkcjonariuszy 
wpadło również pięciu kie-

rujących, którzy popełnili 
przestępstwa. 
 
Do pierwszego zatrzyma-
nia doszło w miejscowo-
ści Stasi Las. W ręce poli-
cjantów z drogówki wpadł 
tam nietrzeźwy motoro-
werzysta, w którego or-
ganizmie krążyło ponad 
pół promila alkoholu. Ko-
lejny nietrzeźwy kierują-
cy – tym razem jadący 
rowerem – został zatrzy-

many w Ludwinowie Ze-
grzyńskim. Rowerzysta 
nie dość, że znajdował 
się w stanie po użyciu al-
koholu, to jeszcze próbo-
wał przekupić policjantów 
w zamian za odstąpienie 
od czynności służbowych. 
 
Do kolejnego zatrzymania 
doszło tuż przed godziną 
17.00 w Serocku. Podczas 
kontroli drogowej i spraw-
dzania danych kierow-

cy okazało się, że nie za-
stosował się on do wyroku 
sądu i wsiadł za kierownicę 
swojego auta mimo cofnię-
cia mu uprawnień. Kolejny 
taki kierujący wpadł na te-
renie Michałowa-Regino-
wa. Ostatni z ujętych męż-
czyzn nie zatrzymał się do 
kontroli, w związku z czym 
policjanci musieli podjąć za 
nim pościg. 

zig

W jej trakcie okazało się, że 
będąc pod wpływem alko-
holu 37-latek wielokrotnie 
wcześniej wszczynał awan-
tury, podczas których wy-
rzucał rodziców z domu oraz 
niszczył przedmioty użyt-
ku domowego. Po zebra-
niu materiału dowodowego 
śledczy z Serocka przedsta-
wili mężczyźnie zarzut znę-
cania się nad rodzicami. 
Prokurator zastosował wo-

bec 37-letniego mieszkań-
ca gminy Serock środek 
zapobiegawczy w posta-
ci dozoru policji oraz zaka-
zu zbliżania się i kontakto-
wania z pokrzywdzonymi. 
Musi on także opuścić zaj-
mowany z nimi lokal. Za po-
pełnione przestępstwo grozi 
mu kara do pięciu lat pozba-
wienia wolności.   

Zig

Wypadek
na motocyklu
W poniedziałek (26 lipca) około godziny 14.00 
na drodze krajowej nr 61 na wysokości Serocka 
doszło do poważnego wypadku. Jadący tamtę-
dy motocyklista stracił nagle panowanie nad 
pojazdem i wypadł z drogi.
W wyniku zdarzenia 
motocykl wylądował 
w przydrożnym rowie, 
a sam kierujący zna-
lazł się w odległości 
około 150 metrów od 
swojego jednośladu. 
Po przyjeździe służb 
ratunkowych poszko-
dowany został natych-
miast odwieziony do 
szpitala. 

W trakcie trwania czyn-
ności na miejscu zdarze-
nia ruch po „sześćdzie-
siątce jedynce” odbywał 
się po jednym pasie. W 
działaniach brały udział 
zastępy straży pożarnej 
z JRG Legionowo, WSP 
Zegrze i OSP Serock oraz 
policja i zespół ratownic-
twa medycznego. 

RM
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Przedmiotem umowa podpisanej 
w siedzibie Mazowieckiego Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich w Warsza-
wie z biurem projektowym Eco-
5tech SA jest fragment DW 632 
od skrzyżowania z ulicą Szkolną w 
Józefowie do skrzyżowania z dro-

gą wojewódzką nr 633 w Rem-
belszczyźnie. W efekcie zmoder-
nizowany zostanie liczący 3,5 km 
odcinek ważnego z perspektywy 
mieszkańców oraz odwiedzają-
cych gminę turystów ciągu ko-
munikacyjnego.  

Kompletna dokumentacja pro-
jektowa, w zależności od potrzeb, 
obejmie budowę lub przebudo-
wę: jezdni, poboczy, skrzyżowań, 
obiektów inżynierskich, dróg ser-
wisowych, ciągów pieszo-rowero-
wych lub pieszych i rowerowych, 

zatok autobusowych, systemu 
odwodnienia, miejsc do kontro-
li pojazdów oraz budowę innych 
niezbędnych elementów drogi. 

Pracy, jak zwykle w takich przy-
padkach, będzie więc sporo. – Za-
nim droga zostanie przebudowa-
na, w pierwszej kolejności musi 

zostać opracowana dokumen-
tacja projektowa i nie ma zna-
czenia, jaki odcinek drogi zapla-
nowano do przebudowy. Etap 
przygotowania inwestycji jest 
jednym z najtrudniejszych i naj-
dłuższych w procesie budowla-
nym – komentuje obecna przy 
podpisaniu umowy mazowiecka 
radna Anna Brzezińska. 

Jak zapowiedziano, prace projek-
towe przy opracowywaniu doku-
mentacji projektowej potrwają trzy 
lata i będą kosztować 890 tys. zł. 

RM  

TEMAT TYGODNIA

Drogi projekt drogi
W ubiegłym tygodniu złożono podpisy pod umową dotyczącą opracowania 
kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę 3,5 km odcinka drogi 
wojewódzkiej 632 biegnącej przez gminę Nieporęt. Cała operacja ma potrwać 
trzy lata i kosztować imponujące 890 tys. zł.

Pomysł na świeże powietrze
Ogromny sukces Miejskiego Programu Wymiany Pieców zaskoczył nawet 
samych jego pomysłodawców z legionowskiego ratusza. Od listopada 2015 
roku na skorzystanie z urzędowego wsparcia zdecydowało się już kilkuset 
mieszkańców. W pierwszych dniach sierpnia prezydent Legionowa miał 
przyjemność podpisać w tej sprawie kolejną „okrągłą” umowę – tym razem 
opatrzoną numerem 600.

Choć samo podpisanie stosow-
nej umowy trwało, siłą rzeczy, 
bardzo krótko, przy tej okazji 
Roman Smogorzewski poku-
sił się o nieco dłuższą refleksję. 
Dłuższą i pełną optymizmu, 
ponieważ trudno mieć jakie-
kolwiek wątpliwości, że Miejski 
Program Wymiany Pieców wy-
chodzi legionowianom na zdro-
wie. – Walka ze smogiem, wal-
ka o czyste powietrze, którym 
wszyscy chcielibyśmy oddy-
chać, jest od paru lat prioryte-
tem dla miasta Legionowo. Je-
steśmy ewidentnie liderem w 
całej Polsce, jeżeli chodzi o licz-
bę pieców, które wymieniliśmy 
– to jest już ponad sześćdzie-
siąt procent. W całym kraju nie 
ma chyba drugiej takiej gminy, 
która prostym, dostępnym dla 

mieszkańców programem po-
woduje, że oddychają oni lep-
szym powietrzem, a ci, którzy 
korzystają z tego programu, 
mają święty, anielski spokój. 
Głównie dlatego, że sąsiedzi 
na nich nie krzyczą; sami od-
czuwają zmianę jakości powie-
trza, bo dotyczy to niskiej emi-
sji, która najbardziej oddziałuje 
właśnie na najbliższe otocze-
nie. A do tego nie muszą w 
nocy wstawać, rozpalać w pie-
cu, wynosić popiołu. Tak więc 
jest to działanie korzystne i dla 
bezpośrednich uczestników 
naszego programu, i dla pozo-
stałych mieszkańców Legiono-
wa oraz okolic, którzy również 
są beneficjentami tej napraw-
dę dobrej zmiany – uważa pre-
zydent Smogorzewski. 

Tym razem miał szczęście z 
niej skorzystać Tadeusz Jeliń-
ski, długoletni mieszkaniec III 
Parceli. I to szczęście podwój-
ne, bo wraz z dotacją na wy-
mianę źródła ciepła otrzymał 
też warte tysiąc złotych bony 
na zakupy w jednym z mar-
ketów budowlanych. Ale i bez 
tego legionowianin nie miał 
wątpliwości, że warto wyjść 
środowisku naprzeciw. – Jest 
korzystna dotacja, więc sko-
rzystałem z tej oferty. Przede 
wszystkim chodzi tu o ekolo-
gię, czyste powietrze. Wszy-
scy palą gazem, to trzeba się 
wycofywać z „kopciuchów” 
– mówi pan Tadeusz. Oprócz 
miejskich pieniędzy na wy-
mianę pieca, gruntową pompę 
ciepła lub na budowę przyłą-

cza gazowego, do wielu miesz-
kańców Legionowa przemawia 
też inna, codzienna ekonomia. 
Ekonomia, która w przypadku 
węgla czarno na białym pod-
powiada im, że stanowi on zły 
wybór. – Ludzie unikają, bo to 
palenie węglem jest bardziej 
kosztowne niż gazem. Tak że 
stare piece zwyczajnie opłaca 
się wymieniać – dodaje zado-
wolony legionowianin z ulicy 
Targowej. 

Dzięki wieściom o kolejnych 
setkach podpisywanych umów 
na piecowe dotacje gospoda-
rzowi ratusza mógł z biegiem 
lat spaść z serca kamień. Oka-
zało się, że miejski pomysł na 
ekologię działa! – Myśmy się 
martwili, że tylko na początku 
będzie „wow!”, a później zapał 
ludzi przygaśnie. Ale fakt, że 
zrobił to sąsiad i jego rachun-
ki za ogrzewanie stały się niż-
sze niż przy węglu, a wzrosła 
też wygoda, plus promowa-
nie tej inicjatywy przez mia-
sto i wzrastająca świadomość 
społeczeństwa – to wszystko 
sprawiło, że większości miesz-
kańców nie trzeba w tej chwi-
li zachęcać do wymiany domo-
wego źródła ciepła. Tak więc 
myślę, że za dwa-trzy lata na 
terenie miasta nie będzie już 
pieców węglowych – prorokuje 
legionowski prezydent.  

Z informacji uzyskanych 
w trakcie dokonanej przez 
urzędników inwentaryzacji 
wynika, że w Legionowie do 
wymiany zostało jeszcze po-
nad 470 „kopciuchów”. Ale 
zdaniem prezydenta od cza-
su jej przeprowadzenia sporo 

zmieniło się na lepsze. Po pro-
stu stare piece znikały z mia-
sta również bez udziału gmin-
nych zachęt finansowych. 
– Część z nich została natu-
ralnie zlikwidowana, bo wszy-
scy widzimy, jak ogromna jest 
presja na rozwój miasta i wiele 
starych budynków, opalanych 
węglem, zostało w ostatnich 
kilku latach wyburzonych, a 
na ich miejsce powstały nowe, 
które nie są już opalane pali-
wami stałymi. Także dlatego, 
co też jest ewenementem, że 
od 2001 roku nie można w Le-
gionowie stawiać budynków, 
które nie są opalane gazem, 

olejem opałowym bądź in-
nymi nowoczesnymi paliwa-
mi. A poza tym w nowym bu-
dynkach, nawet gdyby ktoś 
chciał to zrobić nielegalnie, 
nikt już węgla nie stosuje. Tak 

więc myślę, że w rzeczywisto-
ści zniknęło dotąd z Legiono-
wa więcej starych pieców, niż 
tylko te, które zostały wymie-
nione przez miasto – sądzi Ro-
man Smogorzewski. 

Legionowska dotacja na za-
kup gazowego pieca central-
nego ogrzewania wynosi 8 tys. 
zł, a na gruntową pompę ciepła 
– 16 tysięcy. W razie potrzeby 
ratusz dokłada też blisko 2,5 
tys. zł na opłatę za wykonanie 
przyłącza gazowego. Do tej 
pory Miejski Program Wymiany 
Pieców zasilono w sumie kwo-
tą 4,3 mln zł. I co ważne, jak 

po raz kolejny zapewnił prezy-
dent Smogorzewski, pieniędzy 
na ten cel nigdy w budżecie nie 
zabraknie.  

Waldek Siwczyński
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Wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

OJCA

Panu Sławomirowi Kwiatkowskiemu
i jego najbliższej rodzinie

składa Zarząd, koleżanki i koledzy
PEC „Legionowo” Sp. z o.o.

Rolę gospodarza pełniła, co 
zrozumiałe, insp. Anna Ję-
drzejewska-Szpak, Komen-
dant Powiatowy Policji w 
Legionowie. W okolicznościo-
wym przemówieniu przypo-
mniała, że miniony rok był 
pełen wyzwań związanych z 
pandemią, wymagających 

wsparcia i wypracowania no-
wych rozwiązań i scenariu-
szy działań. – Dbając o bez-
pieczeństwo mieszkańców 
naszego powiatu, policjan-
ci – głównie pionu prewencji 
– Powiatowej Komendy Poli-
cji w Legionowie oraz podle-
głych komisariatów w czasie 
ostatnich dziesięciu miesię-
cy skontrolowali 81 691 osób 
objętych kwarantanną lub 
izolacją domową w związku z 
pandemią. Średnio dziennie 
mundurowi odwiedzali 247 
osób – powiedziała komen-
dantka. W tej sytuacji trudno 
się dziwić, że mundurowi tak-
że ucierpieli wskutek kontak-
tów z koronawirusem. Przez 
cały ubiegły rok kwarantan-
ną objęto 48 policjantów i 9 
pracowników cywilnych ko-
mendy, zaś w izolacji domo-
wej przebywało pół setki funk-
cjonariuszy. 

Jak podkreśliła insp. Anna Ję-
drzejewska-Szpak, nie miało 
to jednak wpływu na stopień 

realizacji przez jej ludzi ruty-
nowych obowiązków służbo-
wych. Potwierdzają to tak lu-
biane w jej resorcie statystyki. 
– Zaangażowanie policjantów 
w dbałość o bezpieczeństwo 
znajduje swoje odzwierciedle-
nie we wzroście wykrywalno-
ści sprawców przestępstw. W 

2021 roku KPP w Legionowie 
uzyskała najwyższą w garni-
zonie stołecznym wykrywal-
ność sprawców kradzieży z 
włamaniem, która obecnie 
utrzymuje się na poziomie 
71,6 procenta. (…) Wysokie, 
drugie miejsce wśród jedno-
stek policji garnizonu stołecz-
nego, zajęliśmy w ujawnianiu 
sprawców kradzieży i kradzie-
ży z włamaniem do pojazdów, 
uzyskując wykrywalność na 
poziomie 58,3 procenta, co do 
roku 2020 daje wzrost o po-
nad osiem punktów procento-
wych. Na tym samym miejscu 
klasyfikujemy się pod wzglę-
dem wykrywalności ogólnej 
liczby przestępstw najbar-
dziej uciążliwych dla społe-
czeństwa, uzyskując poziom 
60,1 procenta.
 
Ciesząc się z takich wyników, 
komendant jednostki podzię-
kowała swoim podwładnym, 
lecz także ich najbliższym, 
często dzielącym trudy służ-
by i pomagającym przetrwać 

trudne chwile. Nie zapomniała 
też o pomocy lokalnych samo-
rządowców, którzy w trakcie 
ostatniego roku na różne spo-
soby – choć przede wszyst-
kim finansowo – wspomaga-
li Komendę Powiatową Policji. 
Dość wspomnieć, że na służby 
ponadnormatywne i dodatko-
we zajęcia strzeleckie przeka-
zali łącznie ponad 140 tys. zł. 
A przy okazji lipcowego święta 
wysupłali prawie 70 tysięcy na 
nagrody dla wyróżniających 
się policjantów. – Dostałem 
w jakimś stopniu upoważnie-
nie od koleżanek i kolegów, 
aby mówić również w ich imie-
niu. A zatem bardzo serdecz-
nie, w imieniu władz powiatu 
i gmin powiatu legionowskie-
go, gratuluję awansowanym 
gratuluję odznaczonym, wy-
różnionym i wszystkim tym, 
którzy swoją codzienną pracą 
budują poczucie bezpieczeń-
stwa mieszkańców powiatu 
legionowskiego. A to dobrze 
poczucie bezpieczeństwa dla 
powiatu, dla jego mieszkań-
ców to taka wartość dodana, 
którą my, jako włodarze gmin, 
bardzo sobie cenimy – zazna-
czył starosta Sylwester So-
kolnicki. Zapewne w równym 
stopniu, jak ci, których po-
wiatowi policjanci na co dzień 
chronią. – W imieniu miesz-

kańców chciałbym wam ser-
decznie, naprawdę gorąco po-
dziękować za tą waszą służbę, 
za tą waszą misję, za wasze 
poświęcenie, oddanie. Wła-
ściwie wszystko tu już dzisiaj 
zostało powiedziane i nie chcę 
się powtarzać. Może tylko po-
dziękuję też z tego miejsca, 
że od wielu lat legionowska 
Straż Miejska ma w tym bu-

dynku swoją siedzibę i może 
z wami współpracować na 
rzecz bezpieczeństwa miesz-
kańców i miasta Legionowo – 
dodał prezydent Roman Smo-
gorzewski. 

Pod względem scenariusza 
piątkowa uroczystość była 
taka sama jak wiele poprzed-
nich. Włącznie z wręczeniem 
awansów na wyższe stopnie 
służbowe oraz nagród finan-
sowych. I już w samym tym 
fakcie legionowski starosta 
dostrzegł coś, z czego wypa-
da się cieszyć. – To jest taka 
maleńka oznaka powrotu do 
normalności, za którą my-
ślę, że bardzo, bardzo tęsk-
nimy. Od ponad 17 miesięcy 
jesteśmy w takiej rzeczywi-
stości, która bardzo mocno 
nas wszystkich zmieniła. Co-
vid, który w Polsce pojawił się 
w marcu ubiegłego roku, zruj-
nował nasze życie społeczne, 
gospodarcze, również rodzin-
ne. Naruszył rozmaite rela-
cje, powiązania, wszyscy ra-
zem musieliśmy zacząć uczyć 
się żyć w innych warunkach. 
I dzisiaj oczywiście nie czas, 
żeby oceniać czy dobrze, czy 
źle, ale myślę, że możemy 
nieskromnie powiedzieć, że 
jako państwo, jako społeczeń-
stwo naprawdę daliśmy sobie 

z tym radę. I to również w du-
żej mierze jest państwa zasłu-
ga, że powolutku przywraca-
my tą normalność – podkreślił 
Sylwester Sokolnicki. Teraz 
można by sobie tylko życzyć, 
aby gdy już uda się przywró-
cić ją do końca, została z nami 
jak najdłużej.
 

Gadget

Statystyki na 102!
W poprzedni piątek, dzień przed 102. rocznicą powoła-
nia Policji Państwowej, funkcjonariusze z powiatowej 
komendy w Legionowie spotkali się, by po raz kolejny 
celebrować swoje święto. A wraz z nimi członkowie 
rodzin, zaproszeni goście oraz czujący się tam niemal 
jak u siebie lokalni samorządowcy. Zrobili to tym 
chętniej, że według policyjnych statystyk naprawdę 
było co świętować.

Sierpień
na sportowo
Po obfitującym w sportowe atrakcje lipcu anima-
torzy lokalnej rekreacji z legionowskiej DPD Areny 
nie zwalniają tempa. I na drugi miesiąc wakacji 
również przygotowali solidną porcję propozycji 
dla młodych oraz tych nieco starszych miłośników 
aktywności fizycznej.
Jeśli chodzi o dalszy ciąg do-
rocznej akcji „Lato w mieście”, 
od 2 do 6 sierpnia, a później w 
dniach 9-13, 16-20 oraz 23-
27 sierpnia, za każdym razem 
w godz. 11.00-14.00, organi-
zatorzy przewidzieli zajęcia dla 
dzieci i młodzieży prowadzone 
na Orliku znajdującym się na 
Stadionie Miejskim w Legiono-
wie. Z kolei na 28 sierpnia za-
planowano Letni Turniej Ko-
szykówki 3x3, który również 
zostanie rozegrany na stadio-
nowym Orliku. 

Niezależnie od tego Arena 
oraz jej okolice będą otwar-
te, dosłownie i w przenośni, 
między innymi dla miłośni-
ków nordic walkingu – ponie-
działki i środy w Parku Zdro-
wia w godz. 15.00-16.30, jogi 
– poniedziałki i środy w Parku 

Zdrowia w godz. 16.30-17.30, 
a także dla fanów zumby – 
plac przed Areną we wtor-
ki od godz. 20.00 i czwartki 
od 19.30. Również we wtor-
ki i czwartki, od godz. 19.30, 
odbywać się będą treningi 
biegowe na bieżni Stadionu 
Miejskiego. Natomiast w po-
mieszczeniach znajdującej się 
na terenie tego zarządzanego 
przez spółkę KZB kompleksu 
siłowni Dominator w ponie-
działki, środy i piątki w godz. 
9.00-14.00 o tężyznę fizyczną 
będą mogli zadbać legionow-
scy seniorzy. Podobne zajęcia, 
w poniedziałki oraz środy od 
9.00 do 10.00, czekają też na 
nich w położonej przy ul War-
szawskiej 60a siłowni San-
dow. Nic, tylko ćwiczyć!

red.



5CZWARTEK 12 sierpnia 2021 WYDARZENIA

Podpisy pod 
mobilnością
Kilka podwarszawskich 
gmin, w tym Jabłonna, 
postanowiło wspólnie 
opracować Plan Zrów-
noważonej Mobilności 
Miejskiej. W poprzedni 
czwartek (5 sierpnia) 
odbyło się spotkanie 
przedstawicieli part-
nerskich samorządów, 
gdzie podpisano porozu-
mienie w sprawie prze-
prowadzenia wspólnego 
postępowania przetar-
gowego w tej sprawie.
Nieco enigmatycznie brzmiące 
określenie „zrównoważona mo-
bilność miejska” pochodzi z ję-
zyka angielskiego (Sustainable 
Urban Mobility), a oznacza ono, 
w dużym uproszczeniu, popra-
wę mobilności oraz jakości życia 
mieszkańców. I właśnie w tym 
celu, z inicjatywy władz gminy 

Łomianki, powstał obszar funk-
cjonalny „Warszawa Zachód”,                           
w skład którego – oprócz pomy-
słodawców – wchodzą następują-
ce gminy: Nowy Dwór Mazowiecki, 
Stare Babice, Izabelin, Czosnów, 
Zakroczym oraz wspomniana już 
Jabłonna. Kolejnym etapem pod-
jętej przez nie współpracy było 
właśnie czwartkowe spotkanie 
zorganizowane na terenie Cen-
trum Kultury w Łomiankach. We-
spół z innymi obecnymi tam wło-
darzami, wójt gminy Jabłonna 
Jarosław Chodorski podpisał po-
rozumienie w sprawie przeprowa-
dzenia wspólnego postępowania 
przetargowego dotyczącego wy-
boru wykonawcy, który opracuje 
wysokiej jakości dokument – Plan 
Zrównoważonej Mobilności Miej-
skiej, pozwalający w przyszłości 
osiągnąć założone przez sygna-
tariuszy porozumienia cele.  

WS

Alkoholowy złodziej musiał 
być tego dnia wyjątkowo spra-
gniony, gdyż policzona według 
cennika wartość trunku skra-
dzionego przez 32-latka wy-
niosła aż 787 złotych. Dzięki 

czujności sklepowej ochro-
ny z ugaszenia męczącego go 
pragnienia nic jednak nie wy-
szło. Po nocy spędzonej w po-
licyjnym areszcie mężczyzna 
usłyszał zarzut kradzieży. Po-
nieważ przestępstwa tego do-

konał w warunkach recydywy, 
za kratki może on trafić nawet 
na siedem i pół roku. Jak za-
tem widać, były to wyjątkowo 
nieudane „zakupy”…

RM

Pociąg od promili
Policjanci z Jabłonny 
zatrzymali przed kilko-
ma dniami 32-letniego 
mężczyznę podejrze-
wanego o kradzież 
markowego alkoholu. 
Został on złapany na 
gorącym uczynku przez 
pracownika ochrony 
jednego z jabłonow-
skich marketów.

Uderzyław drzewo
W niedzielę (1 sierpnia) około godziny 12.30 na                        
ul. Wojska Polskiego w Beniaminowie doszło do groź-
nego wypadku. Na łuku drogi w pobliżu fortów auto 
osobowe kierowane przez około 70-letnią kobietę 
wypadło z jezdni i uderzyło w przydrożne drzewo.

Kierująca o własnych 
siłach opuściła rozbi-
te auto, uskarżała się 
jednak na ból ręki. 
Przybyły na miejsce 
zespół ratownictwa 
medycznego zdecy-
dował o przewiezieniu 
jej do szpitala. W dzia-
łaniach na miejscu wy-
padku uczestniczyły 
dwa zastępy z JRG Le-
gionowo, po jednym z 
Wojskowej Straży Po-
żarnej z Zegrza i OSP 
Nieporęt oraz policja 
i karetka pogotowia. 
Utrudnienia w ruchu 
na ul Wojska Polskie-
go trwały około półto-
rej godziny.  

Zig

Jest pompa, nie ma dymu
Tak jak Legionowo od lat jest w krajowej elicie samorzą-
dów najskuteczniejszych w pozbywaniu się „kopciuchów”, 
tak miejska spółka KZB stanowi na lokalnym gruncie przy-
kład tego, jak należy rewitalizować kilkudziesięcioletnie, 
często wysłużone budynki, aby do minimum ograniczyć 
ich negatywny wpływ na środowisko. Nic dziwnego, że 
przedstawiciele innych gmin coraz częściej przyjeżdżają 
do Legionowa, chcąc na miejscu się tego nauczyć.
Szybkość, z jaką dzięki miejskie-
mu wsparciu znikają z Legionowa 
stare piece, robi wrażenie. Więk-
szość beneficjentów programu ich 
wymiany to mieszkańcy domów 
jednorodzinnych, którzy korzysta-
jąc z gminnych środków, zamie-
niają „kopciuchy” na nowoczesne 
źródła ciepła. Ale równie skutecz-
nie dymiące paleniska eliminowa-
ne są z zarządzanych przez spół-
kę KZB lokali komunalnych. Tyle że 
przy użyciu całkiem innej, dosto-
sowanej do ich specyfiki technolo-
gii – montowanych od 2018 roku 
pomp ciepła. Najpierw pilotażowo, 
później zaś – przy pełnej akcepta-
cji mieszkańców – ze świadomością 
wynikających z takiego rozwiązania 
korzyści. Doskonale sprawdza się 
ono w domach, gdzie nie ma cen-
tralnego ogrzewania oraz przyłącza 
gazowego, zastępując stare ogrze-
wanie z użyciem „kozy” lub starej 
kuchni węglowej. 

Nawiasem mówiąc, pompy ciepła 
to często jedyna alternatywa rów-
nież pod względem ekonomicz-
nym. Jedyna, lecz mająca szereg 
zalet. – Nie stwierdziliśmy dotąd 
żadnych kłopotów związanych z 
funkcjonowaniem pomp ciepła. 
Krótko mówiąc, sprawdzają nam 
się one w działaniu – zapewnia Je-

rzy Wilczyński, kierownik działu 
eksploatacyjnego KZB Legiono-
wo. – Tak naprawdę te urządze-
nia to klimatyzatory z inwerterem, 
czyli z funkcją grzania. Latem moż-
na ich używać do schładzania po-
mieszczeń, natomiast zimą służą 
do ogrzewania. W porównaniu do 
kosztów ogrzewania elektryczne-
go są one mniej więcej cztery razy 
tańsze od urządzeń w rodzaju „fa-
relek” czy grzejników elektrycz-
nych. Porównywalne z kosztami 
ponoszonymi przez mieszkańców 
posiadających ogrzewanie zasila-
ne kondensacyjnym kotłem gazo-
wym – dodaje Marcin Galoch, peł-
nomocnik prezydenta Legionowa 
ds. jakości powietrza i gospodarki 
niskoemisyjnej. 

Na obecną chwilę pompy ciepła za-
instalowano w około czterdziestu 
lokalach mieszkalnych. Pracują one 
w dziewięciu budynkach komunal-
nych, głównie drewnianych, pocho-
dzących sprzed drugiej wojny świa-
towej. A ponieważ pracują dobrze i 
wydajnie, wieść o tym rozniosła się 
po bliższej oraz dalszej okolicy. Nie-
długo później do Legionowa zaczę-
ły ściągać delegacje z innych gmin, 
pragnące na miejscu poznać zale-
ty montażu pomp ciepła. Z robo-
czą wizytą wpadli między innymi 

urzędnicy z Otwocka, którzy do-
piero biorą się za bary z „kopciu-
chami”. – Ciąży na nas obowiązek 
dążenia do poprawy jakości powie-
trza, więc szukamy rozwiązań, któ-
re nam to umożliwią. Stąd też na-
sza wizyta w Legionowie. Chcemy 
po prostu zebrać wiedzę, zebrać 
doświadczenia tam, gdzie takie 
rozwiązanie zostało już zastoso-
wane i gdzie ono funkcjonuje – po-
wiedział Jakub Grzywacz, zastępca 
naczelnika wydziału ochrony śro-
dowiska Urzędu Miasta w Otwocku.

Podobnie jak to się dzieje w przy-
padku zastąpienia starego pie-
ca nowoczesnym źródłem ciepła 
w domu jednorodzinnym, lokato-
rom mieszkań z pompami ciepła 
także z dnia na dzień ubywa obo-
wiązków. – Nie muszą kupować i 
używać węgla, nie muszą też każ-
dego dnia nim palić. Poza tym uży-
wanie węgla do ogrzewania lokalu, 
obojętnie w jakim urządzeniu ciepl-
nym, powoduje zabrudzenia i ko-
nieczność dokonywania częstych 
remontów. A to są przecież dodat-
kowe koszty. Z naszych informacji 
wynika też, że umiejętne używa-
nie pomp ciepła jest znacznie tań-
sze niż koszt zakupu węgla – twier-
dzi kierownik Wilczyński. Zyskują 
więc lokatorzy, zyskuje też zawia-

dująca budynkami komunalnymi 
miejska spółka. – Przede wszyst-
kim redukujemy ilość wydostają-
cych się do atmosfery spalin oraz 
szkodliwych dla zdrowia związków 
chemicznych, a ponadto zwiększa-
my bezpieczeństwo zamieszkiwa-
nia w tych, w większości drewnia-
nych budynkach, gdzie używanie 
palenisk i otwartego ognia stwarza-
ło wcześniej zagrożenie pożarowe 
– podkreśla Irena Bogucka, prezes 
zarządu KZB Legionowo. 

Mając na uwadze wszystkie po-
wyższe korzyści, łatwo zrozumieć, 
dlaczego na fali popularności pomp 
ciepła chcą płynąć w Legionowie aż 
do skutku. Innymi słowy, do chwi-
li, gdy z komunalnych budynków 
znikną wszystkie „kopciuchy”. Z 
dokonanych analiz wynika, że w 
najbliższych latach liczba zamon-
towanych pomp ciepła wzrośnie 
o co najmniej kilkadziesiąt sztuk. 
Przy czym barierą nie są tu pienią-
dze, lecz konieczność uzyskania 
zgody aktualnych użytkowników 
lokalu, a bywa to często trudne. 
W spółce KZB nie składają jednak 
broni, licząc, że z czasem scepty-
cy zmienią zdanie i w kwestii ogrze-
wania postawią na ekologiczną no-
woczesność.

Wonder
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- Legionowo przystąpi-
ło właśnie do wspólnego 
projektu edukacyjnego, 
który ma skłonić miesz-
kańców powiatu do wy-
miany starych pieców. 

Wierzy pan w skutecz-
ność tego rodzaju działań, 
skupiających się tylko na 
apelowaniu do ludzkiego 
rozsądku i poczucia odpo-
wiedzialności?

- Myślę, że to nie jest kwestia 
wiary, tylko kwestia zrobie-
nia absolutnie wszystkiego, 
aby zachęcić mieszkańców 
do zmiany domowego źró-
dła ciepła. W Legionowie się 

udało. Wymieniliśmy dotąd 
aż 600, czyli dobrze ponad 
połowę starych pieców, zaś 
w sąsiednich gminach znik-
nęło ich na razie 5-6 pro-
cent. Tymczasem nie ma 
bardziej transgranicznego 
problemu, jak jakość po-
wietrza, tak więc cieszymy 
się z każdej inicjatywy na 
rzecz jego poprawy. Oczy-
wiście każda informacja, 
każda promocja jest ważna, 
ale najważniejszy jest przy-
kład sąsiadów. Żyjemy we 
wspólnym powiecie i  myślę, 
że ten dobry przykład Legio-
nowa będzie też oddziaływał 
na sąsiednie gminy.

- Na co konkretnie, je-
żeli chodzi o efekty mię-
dzygminnego działania pod 
nazwą „Twój piec – nasze 
powietrze”, pan oraz miej-
scy urzędnicy liczycie?

- Liczymy, że ten program 
i to wsparcie na poziomie 
kosztów wymiany jednego 
pieca przyniesie efekty, bo 

Legionowo nie jest przecież 
odizolowane, nie jest jakąś 
wyspą. Graniczymy z inny-
mi gminami i każde, pod-
kreślam jeszcze raz, każde 
działanie informacyjne jest 
bardzo ważne, żeby uświa-
domić ludziom nie tylko ten 
kończący się czas na wy-
mianę pieca, lecz także waż-
ność tej sprawy, bo nie ma 
dobra bardziej powszechne-
go, z którego wszyscy ko-
rzystamy, jak powietrze. Po-
wietrze, którym oddychamy 
my, nasze dzieci, nasi sąsie-
dzi, czy nasi goście. W Le-
gionowie przekonywanie 
mieszkańców do wyrzuca-
nia „kopciuchów” się udało 
i mam nadzieję, że uda się 
też w sąsiednich gminach.

- Prawo mówi, że na wy-
mianę starych źródeł ciepła 
ludzie mają jeszcze oko-
ło półtora roku. Później na 
kopcące gminy mają posy-
pać się kary finansowe. Czy 
pana zdaniem perspektywa 
ich otrzymania może stano-

wić wystarczającą motywa-
cją do wydawania pieniędzy 
na nowe piece?

- Kary nie są najważniejsze. 
Zresztą nie wiadomo, czy i 
jakie one rzeczywiście będą, 
bo większość gmin w Polsce 
– poza Krakowem i paroma 
liderami tej zmiany – jest 
jeszcze na początku drogi. 
Mało która, tak jak Legio-
nowo, ma też na swoim te-
renie profesjonalną stację 
monitorowania jakości po-
wietrza, w związku z tym nie 
odczuwa również tak dużej 
presji mieszkańców na wy-
mianę starych źródeł cie-
pła. Nie sądzę, żeby te mi-
liony pieców, które zostały 
w Polsce do wymiany, zastą-
piono do 2023 roku. Nawet 
na samym tylko Mazowszu. 
Myślę, że to jest tylko taki 
termin, który ma mobilizo-
wać, ale moim zdaniem ra-
czej będzie przesuwany. Bo 
niestety pomoc państwa, 
program Czyste Powietrze, 
jest na tyle skomplikowa-
ny i na tyle niekorzystny 
dla średnio zamożnych lu-
dzi, że prawie nikt z niego 
nie korzysta. W związku z 
tym, niestety albo „stety” 
dla gmin, te terminy będą 
zapewne przedłużane.

Promocyjna zadyma
Z prezydentem Romanem Smogorzewskim rozmawiamy na temat udzia-
łu Legionowa w skupiającym siedem gminy położonych w sąsiedztwie 
Jeziora Zegrzyńskiego projekcie pod nazwą „Twój piec – nasze po-
wietrze”, mającym – za środki otrzymane w ramach Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu – zachęcić 
mieszkańców do pozbycia się „kopciuchów”.
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Zatwierdzeniem sprawozda-
nia z wykonania zeszłorocznego 
budżetu powiatowi radni zaję-
li się dopiero pod koniec czerw-
ca. Dlatego na wstępie starosta 
przypomniał im jego główne licz-
by i założenia. Wspominając też 
o dwóch wydarzeniach mają-
cych wpływ na działania zarzą-
du: kwietniowych zmianach w 
jego składzie i pojawieniu się w 
Polsce koronawirusa. – To zmie-
niło gwałtownie cała sytuację i 
możliwość realizacji przyjętego 
w grudniu budżetu na rok 2020. 
Planując budżet, nie mieliśmy 
świadomości, co nas czeka, i po-
tem, w miarę upływu kolejnych 
tygodni musieliśmy to wszystko 

weryfikować – podkreślił Sylwe-
ster Sokolnicki. W tej sytuacji za-
rząd wyznaczył sobie dwa zasad-
nicze cele: utrzymanie płynności 
finansowej oraz otwartości sta-
rostwa dla petentów. Jak stwier-
dził starosta, przy dużym spadku 
dochodów powiatu zwłaszcza ta 
pierwsza kwestia stanowiła duże 
wyzwanie. – Zarząd podejmował 
wiele trudnych decyzji, których 
celem było ograniczenie się do 
wydatków niezbędnych. Nato-
miast te, które można przełożyć 
na dalszy czas czy można z nich 
zrezygnować, to oczywiście na-
leżało je – przynajmniej na ten 
moment – zawiesić. Było wie-
le trudnych decyzji, zarówno or-

ganizacyjnych, jak i kadrowych. 
Wszystko po to, aby zapewnić 
dobrą, ciągłą, sprawną realiza-
cję zadań powiatowych.  

W przypadku inwestycji posta-
wiono na kontynuowanie tych 
już rozpoczętych. Głównie dro-
gowych, lecz dokończono tak-
że modernizację legionowskiej 
przychodni „na górce”. Mówiąc o 
wydatkach, Sylwester Sokolnicki 
przywołał też poruszony już tego 
dnia wątek. – Tu była mowa o ta-
kim trochę może niedoinwesto-
waniu wielu gmin, ale chcę pań-
stwu powiedzieć, że mimo tych 
ograniczeń covidowych, mimo 
trudności w dostępie do instytu-

cji, które mają za zadanie opi-
niowanie projektów (…), to uda-
ło się w roku 2020 zorganizować 
i wykonać wiele nowych projek-
tów, które dzisiaj stanowią waż-
ny kapitał ku temu, aby ewentu-
alnie w momencie rozpoczęcia 
naboru wniosków ubiegać się 
o dodatkowe środki czy też o 
współfinansowanie tych inwe-
stycji – mówi starosta. 

Gdy już skarbnik Katarzyna Rem-
belska wyczerpująco opowie-
działa o wykonaniu budżetu i od-
czytano opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, ruszyła dysku-
sja na temat powiatowych milio-
nów. Po wprowadzanych w ciągu 
roku korektach po stronie docho-
dów miał on ich w sumie 128, zaś 
wydał około 115 – zdaniem opo-
zycji zbyt mało. – Trzeba się sta-
rać realizować budżet tak, żeby 
nie kumulować nadwyżki, bo sa-
morząd nie jest do kumulowania 
nadwyżek, tylko do wydatkowa-
nia na potrzeby środków miesz-
kańców. To jest budżet samo-
zachowawczy i apeluję już nie 
pierwszy raz, aby jednak plano-
wać więcej wydatków – powie-
dział Zbigniew Garbaczewski. 
Reakcja przedstawiciela zarzą-
du powiatu była nadspodziewa-
nie łagodna. – Przyjmuję oczywi-
ście tą krytykę. Jak najbardziej 
zasadne jest wydatkowanie 
środków, w miarę możliwości, 
ale też proszę wziąć pod uwa-
gę fakt taki, że nadmierne wy-
datkowanie bądź zadłużanie też 
może stanowić pewien problem. 
O wielu rzeczach tu nie mówili-
śmy, ale są też – oprócz inwesty-
cji – oczekiwania pracowników i 
osób, które pensje finansowane 
są z budżetu powiatu. Tak więc 
szereg rzeczy, których zarząd 
musi dotknąć, nad którymi się 
musi pochylić i zastanowić – od-
rzekł Artur Stankiewicz, członek 
zarządu powiatu.

Próba skierowania debaty na inne 
tory się jednak nie powiodła. Dla-
tego jak bumerang wróciła spra-

wa podziału pieniędzy na inwesty-
cje w poszczególnych gminach. 
– Chodzi o duże dysproporcje w 
2020 roku, jeżeli chodzi o wyda-
wanie środków budżetowych. (…) 
To są oczywiście wydatki i dota-
cje na zadania inwestycyjne oraz 
dotacje dla poszczególnych gmin, 
które w 2020 roku trafiły na ich 
konta z budżetu powiatu. I już 
mówię: gmina Jabłonna – 137 
tys. zł, Nieporęt – 185 tys. zł, Le-
gionowo – 286 tys. zł, Wieliszew – 
380 tys. zł i Serock – 6 021 584,10 
zł. Wyraźnie widać, że ta dyspro-
porcja jest i choćbyśmy zaklina-
li rzeczywistość, (…) liczby jasno 
pokazują, że ta dysproporcja jest 
olbrzymia – skomentował radny 
Tomasz Talarski. 

Jako pierwsza na słowa sze-
fa komisji rewizyjnej zareago-
wała radna z gminy Serock. 
– Owszem, w tamtym roku po-
szły takie środki do Serocka, ale 
powiem to delikatnie: a może 
spójrzmy kilka lat wcześniej, 
jak to wyglądało? – zasugero-
wała Anna Gajewska. Zamiast 
wracać do przeszłości, staro-
sta z kolei zakwestionował licz-
by podane wcześniej przez rad-
nego Talarskiego. – Jeśli byśmy 
się precyzyjnie odnosili do wyso-
kości środków inwestycyjnych, to 
proszę to jeszcze raz sprawdzić, 
ponieważ jedyną inwestycją re-
alizowaną w roku ubiegłym na 
terenie gminy Serock była dro-
ga 1807. Jak było do przewidze-
nia, radny z Legionowa nie pozo-
stawił uwag przedmówców bez 
komentarza. – Najpierw odpo-
wiem pani Ani, mojej koleżan-
ce z komisji rewizyjnej. Jak by-
śmy się cofnęli kilka lat wstecz, to 
podobne kwoty szły na Nieporęt 
przed wyborami, tak więc proszę 
zajrzeć do sprawozdań finanso-
wych – fantastyczna lektura. Na-
tomiast do pana starosty: ja za-
znaczyłem, że to są wydatki ujęte 
w sprawozdaniu finansowym i to 
są wydatki na inwestycje i dota-
cje na działania inwestycyjne, 
również na projektowanie i czy 

na komunikację. I ta suma uzbie-
rała się w takiej właśnie kwocie 
jak powiedziałem – ponad sze-
ściu milionów złotych.   

Gdy wymiana zdań miała się 
ku końcowi, wiceprzewodniczą-
cy rady postanowił wcielić się w 
rolę rozjemcy. Chciał zrobić to już 
wcześniej, ale przeszkodziły mu 
kłopoty techniczne. – Rzeczywi-
ście, kwota, którą wymienił pana 
Talarski, może budzić pewne za-
żenowanie zarządu, natomiast w 
różnych latach wyglądało to róż-
nie. Na pewno w tym roku duża 
kwota będzie wydana w Nieporę-
cie, ponieważ tam właśnie trwa 
nasza inwestycja. Bywały lata, że 
i Wieliszew był bardzo zadowolo-
ny, chociaż ostatnimi laty tak tro-
chę mniej... Jak to mówią, koszu-
la bliższa ciału i niektórym bliżej 
do Serocka, a niektórym bliżej do 
Wieliszewa. (…) Usprawiedliwia-
jąc trochę działania zarządu, jak 
by nie było, najwięcej dróg – a tu-
taj te pieniądze wydatkowane są 
najczęściej – mamy w Serocku – 
zauważył Mirosław Kado. 

Tak czy inaczej, przedstawiciel 
zarządu wziął kwestię podzia-
łu środków „na klatę” i obiecał, 
że w kolejnych budżetach bę-
dzie on bardziej proporcjonal-
ny. – Na forum zarządu posta-
wimy tą sprawę i postaramy się 
wypracować takie schematy wy-
datkowania pieniędzy, żeby za-
silać gminy sprawiedliwie i żeby 
nie było takiego wrażenia, że jed-
na bądź dwie gminy są w jakiś 
sposób traktowane priorytetowo 
bądź lepiej niż pozostałe. Oczywi-
ście jest to jak najbardziej do zro-
bienia i będę apelował do człon-
ków zarządu, żeby się nad tym 
pochylić – zadeklarował Artur 
Stankiewicz. W jakim stopniu 
owo pochylenie okaże się sku-
teczne, pokaże przyszłość. Jedno 
jest pewne: jakkolwiek by inwe-
stycyjnych środków nie dzielić, 
wszystkich zadowolić się nie da.
 

Waldek Siwczyński

Szczepienia wstrzymane
Wobec szybko malejącej liczby chętnych na przyjęcie szczepionki 
przeciwko koronawirusowi, reakcja mogła być tylko jedna. We wtorek                     
(27 lipca) legionowski ratusz poinformował o czasowym wstrzymaniu 
działalności powszechnego punktu szczepień działającego od dwóch 
miesięcy w legionowskiej Lodowej Arenie.
Jak wynika z informacji poda-
nych przez miejskich urzęd-
ników, liczba osób rejestru-
jących się na szczepienie 
przeciw COVID-19 w punk-

cie szczepień Lodowa Are-
na zmniejszała się z tygo-
dnia na tydzień. Doszło do 
tego, że nie wykorzystywa-
no tam wszystkich posiada-

nych dawek szczepionki, na-
wet mimo publikowanych w 
mediach informacji o możli-
wości zaszczepienia się bez 
konieczności wcześniejszej 

rejestracji. „W związku z po-
wyższym podjęto decyzję 
o czasowym wstrzymaniu 
działalności powszechnego 
punktu szczepień w Lodo-
wej Arenie w Legionowie” – 
zakomunikowali pracownicy 
legionowskiego ratusza. Do-
dając, że wznowienie jego 
pracy przewiduje się jesienią 
bieżącego roku. Na obecną 
chwilę nic więcej w tej kwe-
stii nie wiadomo. 

Aldo 

Podzieleni
o podział
Spory toczone na samorządowych forach, jak to w polityce, miewają mniej lub 
bardziej merytoryczne podstawy. Wymiana zdań podczas czerwcowej, zdalnej 
sesji Rady Powiatu Legionowskiego, a dotycząca wydatków na gminne inwesty-
cje, z pewnością należała do tej drugiej grupy. Miała bowiem oparcie w liczbach,                      
one zaś, przynajmniej wedle znanego porzekadła, nie kłamią.
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INFORMACJA

Prezydent Miasta Legionowo zgodnie z art. 35 ust.1 i 2,  
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 
1997 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn.zm.), podał 
do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej Urzędu 
Miasta Legionowo oraz w Biuletynie Informacji Publicz-
nej na okres 21 dni tj. od dnia 06 sierpnia 2021 roku do 
dnia 27 sierpnia 2021 roku, że został umieszczony wykaz 
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na 
czas określony  3 lat od dnia 01 września 2021r., do dnia 
31 sierpnia 2024 r., grunt  działka numer ewidencyjny 6 
w obrębie ewidencyjnym 64 o pow. 34046 m2, położonej 
przy ulicy Grudzie w Legionowie, która stanowi własność 
Gminy Miejskiej Legionowo, przeznaczony jest na dzierża-
wę osobie fizycznej pod działalność rolniczą.

Bliższych informacji udziela Urząd Miasta Legionowo 
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, /pok. Nr 3.06, II piętro/ 
lub pod nr tel.(22)766-40-57, (22)766-40-58.

Prezydent Miasta Legionowo
Roman Smogorzewski
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USŁUGI
 ■KOMPUTER naprawy 
dojazd 513 820 998

WYNAJMĘ
 ■Do wynajęcia kawalerka 
umieblowana 510 719 774

poszukuje pracownika 
NA STANOWISKO

                                             SPECJALISTY DS. REKLAMY.

Do podstawowych zadań 
na ww. stanowisku należy:
• redagowanie tekstów ofert, ogłoszeń, komunikatów 
i haseł reklamowych do zamieszczenia w tygodniku 
powiatu legionowskiego „Miejscowa na weekend” 
oraz na stronie internetowej www.miejscowa.pl
• przygotowywanie ofert handlowych,
• pozyskiwanie nowych klientów,
• rozliczanie opłat i wystawianie faktur VAT 
za przyjęte ogłoszenia.

Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia min. średniego,
• doświadczenia na podobnym stanowisku,
• kreatywności i komunikatywności.

Na kandydatów oczekujemy w poniedziałki: 
2 i 9 sierpnia 2021 r., godz. 15:00
w siedzibie KZB Legionowo Sp. z o.o. 
przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, 
sala obsługi klienta, parter. 
Prosimy o przyniesienie ze sobą CV

KZB Legionowo Sp. z o.o. 

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
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Mała rzecz, a cieszy. Taka, 
skądinąd spotykana w róż-
nych sferach życia, konstata-
cja nasunęła nam się na myśl 
po usłyszenia swego czasu 
poniższej informacji. Dla by-
walców legionowskiej pływal-
ni Wodne Piaski to żadna no-
wina, ale już dla ludzi, którzy 
dopiero planują zasmakować 
jej uroków, może być to wie-
dza całkiem przydatna. Dzię-
ki niej będą bowiem mieli z 
głowy jeden drobny problem. 

Dosłownie. A to dlatego, że 
obsługa tego nowoczesnego 
obiektu – w odróżnieniu od 
pracowników wielu innych 
miejsc do radosnego pluska-
nia – nie wymaga od użyt-
kowników noszenia czepków. 
Dzięki stosowanej tam tech-
nologii oczyszczania i uzdat-
niania wody nie jest to po pro-
stu konieczne. Wszystko, co 
pływacy zostawią po sobie w 
wodzie, szybko i sprawnie zo-
staje z niej usunięte. W ten 

oto sposób każdy, 
o ile takową posia-
da, nie musi cho-
wać fryzury pod 
obcisłym pokrow-
cem. Może i cza-
sami potrzebnym, 
może i pozwala-

jącym szybciej poruszać się 
pod wodą, lecz niestety uro-
dy ich właścicielom nie popra-
wiającym. Chyba więc nale-
ży się cieszyć, że w Wodnych 
Piaskach czepkom powie-
dziano stanowcze NIE i ka-
zano im spływać. 

Jeśli nas słuch nie myli, co-
raz lepsze wiadomości mają 
dla mieszkańców Legiono-
wa oraz przyległości działa-
cze ze stowarzyszenia Nasze 

Pszczoły. Zwłaszcza dla tych 
ceniących dbałość o środo-
wisko, no i lubiących miodek. 
Jak wieść powiatowa niesie, 
do owej organizacji należy 
ponad pół setki członków. 
Takich, warto podkreślić, 
nader aktywnych na polu 
krzewienia pszczelarstwa, 
co pokazują poprzez zakła-
danie własnych pasiek. Jed-
ni dużych, inni małych, za-
wsze jednak doglądanych z 
pasją tudzież poświęceniem. 
Nie trzeba chyba dodawać, 
że dzięki takim jak oni pasjo-
natom okolica z roku na rok 
staje się coraz obficiej mio-
dem płynąca. I bardzo do-
brze, bo czego jak czego, ale 
słodyczy wokół nas nigdy za 
wiele. Nie tylko na talerzu.

Nam, facetom, wbija się to do 
łbów właściwie od kołyski – kobie-
ta zmienną jest. Fakt, najczęściej 
to ona zmienia nam wtedy pielu-
chy. Jednak sens owego stwier-
dzenia poznajemy dużo później, 
gdy łatwe w obsłudze towarzy-
stwo otaczających nas samców 
zastępujemy innym płciowym 
modelem, z gatunku tych pięk-
nych. Nie znając – wzorem ty-
powego meteorologa – dnia 
ani godziny, gdy nasze słonecz-
ko przesłonią czarne chmury, po 
czym powieje chłodem. To aku-
rat zasługa przypisywanej pa-
niom przez autora słynnych słów 
„la donna è mobile” zmienności 
charakteru. Ale przybiera ona nie-
stety więcej postaci – co jedna, to 
gorsza. I droższa.

Najbardziej powszechną ze 
zmienności jest wśród dam chęć 
podmiany walorów, jakimi przy 
pomocy amunicji typu DNA ob-
darzyli ją przodkowie. Nie ma-
jąc, nota bene, nad tym proce-
sem żadnej kontroli. Co czasem 
kończy się mimowolnym obda-
rowaniem córki facjatą do taty, 
który akurat zapomniał stanąć w 
kolejce po urodę. No cóż, samiec 
strzela, a natura geny nosi. Waż-
ne jest coś innego: nie poznałem 

dotąd kobiety (i nie sądzę, by kie-
dyś było mi to dane) w pełni za-
dowolonej ze swego doczesnego 
opakowania. Co tam Yeti lub ja-
kieś białe kruki! Znaleźć na świe-
cie choć jeden usatysfakcjonowa-
ny egzemplarz – oto jest zadanie!  

Gdy chłop widzi gdziekolwiek wła-
sne odbicie i zadaje sakramen-
talne pytanie: „Lustereczko, po-
wiedz przecie, kto najpiękniejszy 
jest na świecie?”, słyszy łechcą-
ce jego ego: „Ty, przystojniaku, 
każdego dnia ci to powtarzam!”. 
Z kobietami jest inaczej. Sprawia-
ją wrażenie, jakby zwierciadła ob-
rzucały je stekiem wyzwisk, wśród 
których te w rodzaju „tłustej świ-
ni” należą do najmilszych. I chyba 
biorą je sobie do serca. A ich part-
nerzy patrzą, nic z tego nie poj-
mując. Dlaczego naturalna blon-
dynka (unikat!) chce mieć kudły 
czarne jak smoła? Dlaczego wła-
ścicielka włosów prostych chciała-
by mieć na łbie świderki, i odwrot-
nie? Dlaczego ta z małym biustem 
pragnie mieć z przodu parę pla-
żowych piłek, a ich posiadaczka 
zmieścić się w najmniejszej mi-
seczce? Dlaczego mając sylwet-
kę wiolonczeli, niewiasta ma-
rzy o „krągłościach” smyczka? 
No i problem, nomen omen, naj-

większy – zadek. Zawsze i wszę-
dzie (poza Ameryką Południową 
tudzież okolicami) za duży! Dla-
czego, dlaczego, dlaczego…? 

Najgorsze dla każdego sparo-
wanego szczęśliwca jest to, że 
powyższe zastrzeżenia z re-
guły są według niego bez sen-
su. O czym zresztą ich autorkę 
z mniejszym lub większym za-
angażowaniem stara się przeko-
nać. Trud to wszak nadaremny, 
bo argumentów mogących wy-
gładzić krzywe zwierciadło bab-
skiej samooceny po prostu do-
tąd nie wynaleziono. A szkoda, 
gdyż przy tego rodzaju zmienno-
ści kobieca skłonność do wymia-
ny garderoby, bucików i torebek 
stanowi jeno małą, niskobudże-
tową igraszkę. Zwłaszcza kiedy 
zamiast przed lustrem, skłon-
na do transformacji dama sta-
nie przed chirurgiem. W imieniu 
mężczyzn apeluję więc: drogie 
panie – skończcie z tym krytycz-
nym przeglądaniem się. I przej-
rzyjcie wreszcie na oczy!

Spora część z nas emocjonuje 
się sportowymi zmaganiami 
na olimpijskich arenach w To-
kio. Z pewnością jednak nie-
wielu mieszkańców pamięta, 
że jedenaście lat temu, we 
wrześniu 2010 roku, do Le-
gionowa też zawitał olimpij-
ski ogień. A to dlatego, że było 
ono jednym z miast goszczą-
cych uczestników Europej-
skich Letnich Igrzysk Olim-
piad Specjalnych. 

Przez trzy dni powiat legionow-
ski podejmował 40-osobową 
reprezentację młodych spor-
towców z Izraela. Goście zo-
stali zakwaterowani w Ośrod-
ku CSK w Jachrance, a treningi 
odbywali w Arenie Legionowo 
oraz na obiektach sportowych 
w Woli Kiełpińskiej. Szczegól-
nie do gustu przypadła im le-
gionowska hala, gdzie treno-
wały drużyny koszykówki i 
tenisa stołowego. – Obiekty 

są absolutnie fantastyczne. Są 
czyste i zadbane. Muszę przy-
znać, że czujemy się tutaj bar-
dzo dobrze. Żałujemy tylko, że 
nie mamy takich hal w Izraelu. 
Musimy je sobie wybudować. 
Wszystko jest tutaj profesjo-
nalnie przygotowane – mówi-
ła Yehudit Ziv, trenerka teni-
sa stołowego. To samo można 
było powiedzieć o całej wizycie 
izraelskich sportowców w po-
wiecie legionowskim. 
 
Oprócz zakwaterowania i za-
pewnienia im miejsc do trenin-
gów, zadbano też o aktywne 
zorganizowanie zawodnikom 
wolnego czasu. Goście z Izra-
ela pojechali na wycieczkę do 
Warszawy, zwiedzili Serock i 
Legionowo, a także spotka-
li się ze swoimi rówieśnika-
mi z dwóch legionowskich 
szkół: Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Marii Konopnickiej 
i Powiatowego Zespołu Szkół 

i Placówek Specjalnych. Jak 
przyznali, podczas całej wi-
zyty przeszkadzała im tylko 
jedna rzecz... – Musimy przy-
znać, że jest tu nam bardzo 
zimno – mówiła ze śmiechem 
Yehudit Ziv. – Jednak sposób, 
w jaki jesteśmy tu przyjmo-
wani, jest bardzo ciepły i bar-
dzo, bardzo serdeczny.  
 
Ostatniego dnia pobytu Izrael-
czyków w powiecie dało się już 
poczuć atmosferę rozpoczyna-
jących się dzień później Euro-
pejskich Letnich Igrzysk Olim-
piad Specjalnych. Stało się tak 
za sprawą sztafety Torch Run, 
czyli Biegu Strzegących Prawa, 
którzy do Legionowa przynie-
śli olimpijski ogień. Na miej-
skim rynku sztafeta spotkała 
się z młodzieżą z terenu powia-
tu i wszyscy razem pobiegli do 
mety znajdującej się pod legio-
nowskim ratuszem, gdzie za-
płonął olimpijski znicz.

Ogień w Legionowie 

Pieczone ziemniaczki

Sposób przygotowania:

Ziemniaki myjemy i zostawiamy w skórce. Wkładamy do garnka, do osolonej wody i gotujemy. 
Sprawdzamy widelcem, bowiem nie mogą być za miękkie. Można też je gotować na parze w 
specjalnym naczyniu. Prawie ugotowane ziemniaki odcedzamy i wysypujemy na brytfankę. Warto 
je pokroić na połówki lub ćwiartki. Przed włożeniem do piekarnika, skrapiamy je oliwą, a potem 

przyprawami, które lubimy. Ziemniaki uwielbiają 
pieprz, paprykę i rozmaryn. W tempera-

turze 180-200 stopni pieczemy je do 
momentu, gdy zauważymy, że brzegi 

się zrumieniły. 

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

Smacznego!

To łatwa i szybka potrawa, która w upalne dni podana na stół z 
kefirem lub jogurtem na pewno Was zachwyci. Co do tego potrze-
bujemy? Ziemniaki!

Komu odbija z odbiciem
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INFORMACJA
Gmina Legionowo w imieniu której działa K Z B Legionowo Spółka z o.o. 

podaje do publicznej wiadomości

że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 roku, poz.65 
ze zm.) na tablicach informacyjnych KZB Legionowo Sp. z o.o. oraz Urzędu Miasta Legionowo, na okres na okres 21 dni tj. 
od dnia 12.08.2021r. do dnia 01.09.2021r. został umieszczony wykaz o przeznaczeniu do  dzierżawy na czas oznaczony do 
3 lat terenu stanowiącego część działki  nr ew. 380/03 w obrębie 65 o łącznej powierzchni  49,41 m² na Placu C Targowiska   
Miejskiego w   Legionowie z przeznaczeniem pod dotychczasową działalność, na rzecz osoby  fizycznej.    

Bliższych informacji udziela K Z B Legionowo Spółka z o.o. ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, pok. 
Nr 21 lub pod nr tel. 22 766 47 38   targowisko 22 774 94 05

PREZES ZARZĄDU
Irena Bogucka

Zawarta w tytule, nieco 
prowokacyjna sugestia 
jest bez wątpienia praw-
dziwa. Nie tyle ze wzglę-
du na charakterystykę 
typowego pacjenta, co z 
uwagi na znaczną dyspro-
porcję w częstości zacho-
rowań pomiędzy kobieta-
mi a mężczyznami. Raka 
krtani diagnozuje się bo-
wiem ponad sześciokrot-
nie częściej u mężczyzn 
niż u kobiet. Obecnie rocz-
nie w Polsce zapada na 
tę bardzo groźną choro-
bę ponad dwa tysiące pa-
nów. I trudno tu mówić o 
przypadku. – Duża liczba 
chorych jest w znacznej 
mierze spowodowana roz-
powszechnieniem palenia 
tytoniu w naszym kraju. 
Rak krtani to typowy no-
wotwór tytonio-zależny. 
Krtań palacza jest przez 
dekady bombardowana 
przez mutageny zawarte 
w dymie tytoniowym. Po-
dobieństwo do bombar-
dowania nie jest tu przy-
padkowe, gdyż związki te 

powodują liczne uszkodze-
nia w materiale genetycz-
nym w komórkach budują-
cych krtań. Genetycznemu 
uszkodzeniu ulega cała 
warstwa komórek nabłon-
ka niczym po nalocie dy-
wanowym. Uszkodzenia, 
choć podlegają ciągłej na-
prawie, nie mogę być usu-
nięte w pełni, co skutkuje 
ich nagromadzeniem wraz 
z wiekiem palacza – wyja-
śnia prof. Maciej Giefing, 
kierownik Zakładu Gene-
tyki Nowotworów w Insty-
tucie Genetyki Człowieka 
Polskiej Akademii Nauk w 
Poznaniu. Po czym dodaje: 
– Proces ten może znacz-
nie przyspieszyć u osób 
dodatkowo nadużywają-
cych mocnych alkoholi. 
Zazwyczaj w okolicy szó-
stej dekady życia uszko-
dzeń jest już tak wiele, że 
kiedyś prawidłowe komór-
ki stają się komórkami no-
wotworowymi, dochodzi 
do ich niekontrolowanych 
podziałów i powstaje guz 
nowotworowy.

Jak mówi specjalista, do-
piero po osiągnięciu przez 
guz znacznych rozmiarów 
pacjent zaczyna odczu-
wać dolegliwości takie jak 
duszność czy problemy z 
przełykaniem. Wcześniej-
sze objawy są niespecy-
ficzne: jest to na przykład 
ochrypły głos, który rzadko 
kojarzy się z chorobą no-
wotworową. Stąd pacjenci 
w przeważającej większo-
ści takie objawy ignorują 
i do lekarza zgłaszają się 
zbyt późno. A wtedy nie 
jest już możliwa oszczęd-
na chirurgia, która zacho-
wałaby funkcję krtani. 
Przeprowadzana jest więc 
całkowita laryngektomia, 
czyli usunięcie całej krta-
ni, a następnie chemio- i 
radioterapia. Zabieg ten 
drastycznie zmniejsza ja-
kość życia pacjenta, unie-
możliwiając mu prawidło-
we przełykanie i mówienie. 
– Przy czym skuteczność 
takiego leczenia wcale nie 
napawa optymizmem. 
Dość powiedzieć, że tylko 

co drugi pacjent przeżywa 
następne pięć lat, a więc 
okres przyjęty w onkolo-
gii jako miara wyleczenia 
– zaznacza prof. Giefing.

Pewną nadzieję na po-
prawę tego pesymistycz-
nego obrazu dają nowe 
terapie, jak również me-
tody diagnostyczne opar-
te na zdobyczach nauki, 
a dokładnie genetyki no-
wotworów. Mowa tu o im-
munoterapii, która jest już 
dostępna dla pacjentów z 
rakiem krtani. Jest to me-
toda leczenia polegająca 
na pobudzeniu komórek 
układu immunologiczne-
go pacjenta do wzmożo-
nej aktywności skierowa-
nej przeciw komórkom 
nowotworowym. Terapia 
obarczona jest mniejszy-

mi skutkami ubocznymi, 
niż wcześniej stosowa-
na chemioterapia, ponie-
waż pacjentowi podaje 
się lek, który jedynie od-
blokowuje pewne uśpio-
ne funkcje jego własnego 
układu odpornościowego. 
Duże znaczenie miałoby 
też niewątpliwie uspraw-
nienie diagnostyki tej gru-
py nowotworów. Badania 
nad innowacyjnymi meto-
dami diagnostycznymi są 
prowadzone w Instytucie 
Genetyki Człowieka PAN 
w Poznaniu. – Naszym 
celem jest opracowanie 
technologii umożliwiającej 
z dużą dokładnością prze-
widzenie ryzyka wznowy u 
pacjenta poprzez badanie 
próbki krwi. Wiadomo, że 
we krwi znajdują się krót-
kie fragmenty materiału 

genetycznego pochodzą-
ce z komórek nowotwo-
rowych. Guz zdradza więc 
w pewien sposób swoją 
obecność. Jeśli nauczy-
my się odróżniać frag-
menty pochodzące z ko-
mórek zdrowych od tych 
z komórek raka, będziemy 
mogli diagnozować nowo 
powstający guz na wcze-
snych etapach rozwoju, co 
znacznie zwiększy szanse 
na wyleczenie pacjenta – 
tłumaczy prof. Małgorza-
ta Jarmuż-Szymczak z 
Zakładu Genetyki Nowo-
tworów IGC PAN.

Swój innowacyjny produkt 
naukowcy planują wpro-
wadzić na rynek w najbliż-
szych kilku latach.

oprac. red.

Nowotwór „prawdziwego”
mężczyzny
Dojrzały wiek, papieros w ustach, twardy chrypiący głos – to był mężczyzna, 
który za kołnierz nie wylewał. Tak mogłaby zaczynać się dobra powieść 
kryminalna. Niestety, rzeczywistość jest niejednokrotnie smutniejsza niż 
fikcja literacka. Ta krótka charakterystyka to również opis typowego pacjen-
ta z nowotworem krtani, jednego z dziesięciu najczęściej diagnozowanych                            
u mężczyzn nowotworów w Polsce. Warto o tym przypominać nie tylko                          
31 maja, kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Bez Tytoniu

Rada Nadzorcza
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 

„Legionowo” Sp. z o.o. w Legionowie 

zaprasza uprawnione podmioty do składania 
ofert na badanie sprawozdania finansowego Spół-
ki za 2021 r. i 2022 r. Zainteresowane podmioty 
proszone są o złożenie lub przesłanie -  w termi-
nie do 13 września 2021 r. – pisemnych ofert.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie 
internetowej: www.pec.com.pl
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Powstanie w miniaturze
Niedzielny piknik pod legionowską Areną przyciągnął przez cały dzień mnóstwo miesz-
kańców. Dowodzeni przez grupę rekonstruktorów, w otoczeniu stylizowanych i oryginal-
nych pamiątek z okresu Powstania Warszawskiego, najlepiej bawili się tam najmłodsi 
legionowianie. Bawili, poznając przy okazji ważny fragment polskiej historii. 
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ZAMYKAM                        
DYSKUSJĘ,  TFU, 

GŁOSOWANIE!  

Ryszard Brański, przewodniczący 
Rady Miasta Legionowo

■ ■ ■

Wokulski był pozytywistą, bo trzymał rękę na 
swoim interesie.

■ ■ ■

Wokulski pragnął od Izabeli tylko uśmiechu                                      
i uścisku ręki, dlatego ona wolała innych mężczyzn.   

■ ■ ■
Dość szybko można się zorientować, że Izabela nie 

nadaje się do interesu, który ma Wokulski.  
■ ■ ■

Miłość do szlachcianki doprowadziła interes                  
Wokulskiego do ruiny.  

■ ■ ■
Judym miał szczęście, bo wzięła go                                       

na wychowanie ciotka pijaczka.    
■ ■ ■

Do Skawińskiego uśmiechnęło się szczęście, pracownik, 
który pracował na latarni w Aspiwall, utonął.  

■ ■ ■
Jak Baśka uciekała na klaczy przed Tatarami, to 
piana leciała jej z pyska, nozdrza miała rozdęte,                   

a uszy położyła po sobie.  

ROZRYWKA

HOROSKOP
na nadchodzący

tydzień
RYBY

BARAN

BYK

BLIŹNIĘTA

RAK

LEW

PANNA

WAGA

SKORPION

STRZELEC

KOZIOROŻEC

WODNIK

W sprawach serco-
wych będzie różnie, ale 
raczej nie licz na spo-

kój. Mogą ci też dać w kość dzieci.

W pracy miało być lepiej, 
lecz nic z tego. Spokój 
nadejdzie dopiero po 

czekających firmę perturbacjach.

Niedawne wydarzenia 
źle wpłynęły na twój 
nastrój. Spróbuj o nich 

zapomnieć i dalej rób swoje.

Są dni, kiedy aura wręcz 
wypędza z domu, ty zaś 
siedzisz w czterech 

ścianach. A to błąd.

Pomyśl, czy mimo pan-
demii gdzieś na kilka 
dni nie wyjechać? Byle 

nie za daleko od domu. 

Wbrew pozorom wielu 
ludzi z twego otoczenia 
chce dla ciebie dobrze. 

Bądź milszy i więcej ich słuchaj.

Biznes rozkręca się 
wolniej niż myślisz. Nie 
przejmuj się, bo gwiazdy 

wieszczą ci sukces w interesach.

Ktoś okaże ci zaintere-
sowanie, ale trwałego 
związku ani małżeń-

stwa jednak z tego nie będzie.

Jeżeli dostaniesz intrat-
ną propozycję zmiany 
pracy, dobrze się zasta-

nów. Pieniądze to nie wszystko.

Pokaż partnerowi, że 
nie jesteś taki uparty                                                                            
i ustąp w kwestii nowych 

mebli. Niech coś od niego zależy...

Wziąłeś na siebie dużo 
obowiązków i zaczyna-
ją ci one ciążyć. Spróbuj 

oddać część współpracownikom. 

Aby do czegoś dojść, 
musisz najpierw po-
pracować. Od pokazy-

wania palcem nic się nie zmieni.

Małe miasto na Alasce 
wybrało kota imieniem 
Stubbs na burmistrza. 
Rządzi już 15 lat.

Czy wiesz, że pchła 
może skoczyć na 
odległość 350 razy 
przewyższającą jej 
długość ciała? Gdyby 
te  umie jętnośc i 
p o r ó w n a ć  d o 
człowieka, musiałby 
p r zeskoczyć  co 
najmniej boisko do 
piłki nożnej. 

Lubisz się całować? 
Podczas namiętnego 
pocałunku kochankowie 
wymieniają się 250 
typami bakterii.

Czy wiesz,  że po 
30-tce u mężczyzn 
systematycznie spada 
poziom testosteronu. Co 
należy robić by zapobiec 
temu procesow i? 
Lekarze  po leca ją 
ćwiczenia siłowe na 
duże partie mięśni, 
ruch, zdrowy styl życia 
i dobry sen. Warto 
dodać, że przedłużający 

się stres źle wpływa na 
poziom testosteronu. 
Psycholodzy radzą 
często używać postawy 
dominującej, która ma 
pomagać mężczyznom. 
Aby poczuć się jak 
samiec alfa należy 
stanąć mocno na 
rozszerzonych nogach, 
tak aby spoczywał na 
nich cały ciężar ciała. 
Ręce opieramy na 
biodrach lub łączymy za 
plecami. Taka postawa 
mówi  wszystk im, 
ż e  o c z e k u j e m y 
podporządkowania.

Sphenopalatine ganglioneuralgia - brzmi 
tajemniczo? Każdy z nas doświadczył z pewnością 
nieprzyjemnego uczucia bólu głowy po zjedzeniu 
zimnych lodów czy wypiciu lodowanej wody. 
„Zamrożenie mózgu” objawia się nagłym, ostrym 
bólem i trwa od kilku sekund do 2 minut. Aby 
przerwać to odczucie, należy przyłożyć język do 
podniebienia. Ciepło dotrze do wiązek nerwowych, 
które są odpowiedzialne za uczucie bólu.

Ania 10 lat

- A tutaj jest taka historyjka, żeby miał pan co czytać, kiedy już rozpali 
w nowym piecu      fot. red.  
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Wnioski na gorąco
Jak legionowscy kibice siatkówki z pewnością pamiętają, w fazie play-off 
minionego sezonu TAURON Ligi DPD IŁCapital Legionovia zajęła ostatnie, 
ósme miejsce. Tuż po drugim przegranym meczu z Energą MKS Kalisz trener 
Alessandro Chiappini nie miał, co zrozumiałe, najlepszego nastroju. Mimo to 
pokusił się o krótkie podsumowanie występów swojej drużyny. Występów, 
w których były i fascynujące wzloty, i bolesne upadki.

Kiedy w ubiegłym roku ruszy-
ła ligowa karuzela, jak przy-
pomina szkoleniowiec, nic nie 
zapowiadało aż takiej huśtaw-
ki nastrojów. – Wystartowali-
śmy bardzo dobrze i z począt-
ku bardzo dobrze też graliśmy. 
Byliśmy doskonale przygoto-
wani, ale zaczęliśmy mieć pew-
ne problemy ze zdrowiem kilku 
ważnych zawodniczek. Po dwa 
razy przytrafiły nam się kon-
tuzje tych samych siatkarek, 

mówię tu o Alicji Grabka i Olivii 
Różański, i w efekcie przez dłu-
gi czas one właściwie nie tre-
nowały. W sumie było to mniej 
więcej dwa razy po dwadzie-
ścia kilka dni w przypadku każ-
dej z nich. A kiedy po rehabili-
tacji oraz wyleczeniu z kontuzji 
znów zaczęły one trenować, 
pojawił się Covid... To wszyst-
ko „zabiło” nas jako zespół, po-
nieważ niektóre kluczowe za-
wodniczki już do końca sezonu 

nie mogły znaleźć optymalnej 
formy. Również wtedy, kiedy 
zaczęliśmy wreszcie grać tro-
chę lepiej i z większym charak-
terem. Generalnie więc bardzo 
trudno mi jednoznacznie oce-
nić miniony sezon – przyznaje 
Alessandro Chiappini.      

Tak czy inaczej, chyba nikt w 
klubie nie był z ósmego miej-
sca zadowolony. Podobnie ki-
bice, którzy w dodatku przez 

większą część sezonu mieli co-
vidowy szlaban na oglądanie 
meczów swojej drużyny na 
żywo. Włoski szkoleniowiec le-
gionowianek doskonale zdaje 
sobie z tych nastrojów spra-
wę. – Oczekiwania na pewno 
były większe. Ale, szczerze 
mówiąc, wcale nie znajdowa-
liśmy się daleko od wejścia do 
pierwszej czwórki. To była tak 
naprawdę tylko kwestia zdo-
bycia w kluczowych momen-
tach kilku punktów więcej. 
Owszem, niekiedy brakowało 
nam nieco takiego sportowe-
go pazura, innym razem przy-
dałoby się więcej doświadcze-
nia. Czasem przewaga w tych 
elementach była po stronie ry-
wali, co dobrze było widać na 
przykład w naszych meczach z 
Radomką Radom. Generalnie 

rzecz biorąc, nie byliśmy jed-
nak daleko od osiągnięcia za-
łożonego celu i zdarzało nam 
się rozgrywać naprawdę do-
bre mecze.  

Sęk w tym, jak sprawić, aby w 
wykonaniu dziewczyn z Areny 
udane spotkania stały się nor-
mą. Tuż po ostatnim meczu se-
zonu trener Chiappini dobrze 
wiedział, co trzeba poprawić. 
Lecz na mówienie o konkret-
nych planach na kolejny było 
jeszcze, co oczywiste, zbyt 
wcześnie. – Na pewno będzie 
to zależało od wielkości klubo-
wego budżetu. Kiedy będzie on 
znany, można zacząć mówić o 
celach. A znając postawio-
ny przed nami cel, zaczniemy 
myśleć o strategii. Niezależnie 
jednak od rozwoju sytuacji, je-

stem przygotowany, oglądam 
różne zawodniczki. Rozważa-
my wejście na wyższy spor-
towy poziom, dlatego musi-
my uważnie śledzić rynek, bo 
trzeba znaleźć siatkarki, któ-
re zagwarantują zespołowi po-
wiew świeżości. Aby być jed-
ną z najmocniejszych ekip w 
lidze, z pewnością potrzebuje-
my więcej charakteru i więcej 
doświadczenia. Wiele klubów 
mocno się ostatnio wzmocni-
ło, ale jeśli chcemy próbować 
w nimi konkurować jak równy 
z równym, musimy podjąć ta-
kie same kroki. Dlatego powin-
niśmy bardzo uważnie śledzić 
to, co teraz dzieje się na siat-
karskim rynku – mówił Ales-
sandro Chiappini.        

Sądząc po doniesieniach klubu 
o kolejnych udanych transfe-
rach, owo śledzenie przyniosło 
chyba dobre rezultaty. A nowa 
umowa sponsorska powinna 
zagwarantować IŁCapital Le-
gionovii finansową stabilizację. 
Czy i jak to wszystko wpłynie 
na postawę drużyny w TAU-
RON Lidze, okaże się już pod 
koniec września, kiedy siatkar-
ki staną do kolejnej walki o mi-
strzostwo kraju.    

Waldek Siwczyński

Sparingi na plusie
Piłkarze Legionovii Legionowo zakończyli serię spotkań kontrolnych przed 
startem nowego sezonu. W ciągu ostatnich dwóch tygodni podopieczni trenera 
Michała Pirosa rozegrali pięć sparingów. Dwa z nich wygrali, dwa zremisowali 
i jeden przegrali.
Pierwsze dwa sparingi Legionovia 
rozegrała w sobotę 24 lipca. Rywa-
lem legionowian był ich ligowy ry-
wal i wicelider z poprzedniego se-
zonu, Świt Nowy Dwór Mazowiecki. 
Spotkanie to zakończyło się bez-
bramkowym remisem, a zagrał w 
nim teoretycznie optymalny skład 
Novii. W drugim tego dnia meczu 
zawodnicy trenera Michała Pirosa 
zmierzyli się z czwartoligową Wilgą 
Garwolin. Tym razem szkoleniowiec 
Legionovii dał szansę młodzieżow-
com oraz zawodnikom testowa-
nym. Sprawdzian zakończył się 

zwycięstwem biało-żółto-czerwo-
nych 3:2. 
 
Kolejnym sparingpartnerem Le-
gionovii były rezerwy Wisły Płock, 
występujące na co dzień w czwar-
tej lidze. Jak to w tego rodzaju 
konfrontacjach bywa, na każdą z 
dwóch połów trener Piros wystawił 
dwie różne jedenastki. Po pierw-
szych 45 minutach płocczanie pro-
wadzili 1:0. Mecz ostatecznie za-
kończył się zwycięstwem Legionovii 
2:1, a strzelcami bramek byli Bar-
tosz Mroczek i Sebastian Szerszeń. 

Dwa ostatnie mecze kontrolne to 
starcia z dwoma trzecioligowcami 
– rywalem z grupy, czyli Błonianką 
Błonie, oraz z Avią Świdnik. Spotka-
nie z Błonianką zostało rozegrane 
w sobotę 31 lipca o godzinie 11.00 
na boisku w Laskach i zakończyło 
się remisem 2:2. Obie bramki dla 
Novii zdobyli zawodnicy testowani. 
Cztery godziny później, na stadio-
nie przy Parkowej, Legionovia pod-
jęła Avię. Tym razem legionowianie 
musieli jednak uznać wyższość ry-
wala, który wygrał 1:0. 

zig

Legionovia Legionowo – Świt Nowy Dwór Mazowiecki 0:0
Skład: Błesznowski – Waszkiewicz, Budek, Wojdyga – Kaczorowski, Zaklika, Koziara, Dobro-
gost, Mroczek – Szerszeń, Papazjan. Weszli: Krzywański, Bujak, Sonnenberg, Bajdur, Barański.

Legionovia Legionowo – Wilga Garwolin 3:2
Bramki dla Legionovii: testowany, J. Karabin, G. Konopski
Skład: Makulec – Gołąb, testowany, testowany – testowany, Karabin, Schmalz, Turkowski, Ko-
nopski – testowany, testowany. Weszli: Selibórski, Biłda, Wasążnik.

Legionovia Legionowo – Wisła II Płock 2:1 (0:1)
Bramki dla Legionovii: B. Mroczek, S. Szerszeń
Skład w I połowie: Błesznowski – Bujak, Budek, Borkowski – Kaczorowski, Zaklika, Dobrogost, 
testowany, Barański – testowany, testowany.
Skład w II połowie: Krzywański – Waszkiewicz, Gołąb, Wojdyga – Sonnenberg, Karabin, Ko-
ziara, Bajdur, Mroczek – Zjawiński, Szerszeń.

Legionovia Legionowo – Błonianka Błonie 2:2 (1:1)
Bramki dla Legionovii: testowany, testowany
Skład: Makulec – Bujak, Borkowski, Barański – Sonnenberg, Gołąb, Karabin, Bajdur, testowa-
ny – testowany, testowany.

Legionovia Legionowo – Avia Świdnik 0:1 (0:0)
Skład: Krzywański – Waszkiewicz, Budek, Wojdyga – Kaczorowski, Zaklika, Dobrogost, Baj-
dur, Mroczek – Papazjan, Zjawiński. Weszli: Błesznowski, Barański, Bujak, Szerszeń, Konopski.
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  2:0 (2:0)
Legionovia Legionowo – Jagiellonia II Białystok

Bramki: D. Papazjan (7′), P. Koziara (24′)

Legionovia: Krzywański – Waszkiewicz, Bujak, Wojdyga – Kaczorowski 
(90′ Barański), Zaklika, Koziara, Dobrogost (63′ Bajdur), Mroczek 
(90′ Sonnenberg) – Zjawiński (79′ Karabin), Papazjan (79′ Szerszeń).

Jagiellonia II: Niezgoda – Dyszy, Czerech, Żukowski, Stephen 
(60′ Wolanin), Wiktoruk (79′ Mościcki), Głowicki, Orpik (82′ Huczko), 
Wasilewski (60′ Pawłowski), Matus, Samborski (60′ Lutostański). 

Żółte kartki: Bujak, Dobrogost, Zaklika, Koziara, Zjawiński, 
Karabin – Wasilewski.

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym
 na najem lokalu użytkowego nr 1/27 położonego 

 na parterze Centrum Komunikacyjnego w Legionowie, przy ul. Kościuszki 8A

1. Opis nieruchomości
Przedmiotem przetargu jest najem na okres 5 lat lokalu użytkowego położonego na parterze Centrum Komunikacyj-
nego w Legionowie, przy ul. Kościuszki  8A:
    1) lokal nr 1/27 – 63,35 m² - ściany malowane farbami emulsyjnymi,  na podłodze gres, okna aluminiowe, lokal wy-
posażony w kraty rolowane ( rolokraty ) oraz w dużą witrynę wystawową od strony ulicy Kościuszki, klimatyzacja z 
możliwością indywidualnego sterowania, wentylacja, instalacja gaśnicza, czujki ruchu, instalacja telekomunikacyjna.
Przewiduje się najem lokalu określonego powyżej z przeznaczeniem na prowadzenie: punktu gastronomicznego, 
saloniku prasowego, sklepu spożywczego,  apteki. Inne rodzaje działalności wymagają zgody Wynajmującego po-
przedzonej akceptacją właściciela nieruchomości.
Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przedmiotu najmu na cele związane z prowadzeniem gier na automatach 
i gier na automatach o niskich wygranych, jak również jakiejkolwiek innej działalności w zakresie gier losowych, 
zakładów wzajemnych, na działalność typu sex-shop, działalność polegającą na wprowadzaniu do obrotu substancji 
psychotropowych lub odurzających, w szczególności tzw.”dopalaczy”.
Dla nieruchomości prowadzona jest jest przez Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga 
wieczysta o numerze WA1L/00070211/6.

UWAGA: najem lokalu od dnia 1 października 2021 r. 

2. Wysokość wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego przedmiotu dzierżawy
Wysokość wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi: 
lokal nr 1/27 – 63,35 m² – 3.000,00 zł miesięcznie/netto,
Do ww. stawki miesięcznego czynszu najmu należy doliczyć podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. 
W związku z brakiem podliczników czynsz najmu zawiera opłatę za energię elektryczną, cieplną, wodę i kanalizację. 
Opłaty z tytułu czynszu najmu Najemca winien uiszczać przelewem na podstawie faktury wystawionej przez Wynaj-
mującego, na rachunek bankowy Wynajmującego – PEC „Legionowo” Sp. z o.o., wskazany każdorazowo przez Wynaj-
mującego na fakturze VAT, w terminie 10 dni od daty wystawienia faktury (o dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty 
decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek Wynajmującego).
Dodatkowo, Najemca zobowiązuje się ponosić koszty utrzymania  (w szczególności:  centralne ogrzewanie, energia 
elektryczna, woda i kanalizacja, utrzymanie czystości, koszty monitoringu) powierzchni użytkowej części wspólnych 
zlokalizowanych na parterze budynku Centrum Komunikacyjnego (ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń toalet 
tj. 684,45 m²), przy czym udział każdego Najemcy określa się jako iloczyn 15% powierzchni zajmowanego lokalu i 
rzeczywistych kosztów utrzymania 1 m² części wspólnych zlokalizowanych na parterze budynku Centrum Komuni-
kacyjnego o pow. 684,45 m².

3. Wysokość postąpienia.
lokal nr 1/27 – 63,35 m² – minimum 100,00 zł netto

4. Obciążenia nieruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość.
Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
Dział III i IV księgi wieczystej nr WA1L/00070211/6 wpisów nie zawierają. 

5. Termin i miejsce przetargu.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem na okres 5 lat z możliwością przedłużenia lokali użytkowych wraz 
z częściami wspólnymi położonych na parterze Centrum Komunikacyjnego w Legionowie, przy  ul. Kościuszki  8A 
odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2021 o godz. 11.00 w siedzibie KZB Legionowo Sp. z o.o. w Legionowie, ul. marsz. 
J. Piłsudskiego 3, parter, Sala Obsługi Klienta na parterze budynku.

6. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia.
Wadium ustala się w następującej wysokości: dla lokalu nr 1/27 –  6.000,00 zł.  W przetargu ( licytacji ) mogą wziąć 
udział oferenci, jeżeli wpłacą wadium na rachunek bankowy KZB Legionowo Spółka z o.o. prowadzony przez ING 
Bank Śląski O/Legionowo, nr 73105010121000000502411663 najpóźniej w dniu 23 sierpnia 2021 do godziny 
11.00, przy czym liczy się data i godzina wpływu na konto KZB Legionowo Sp. z o.o., 

W tytule przelewu wadium należy wskazać numer lokalu, którego wpłata dotyczy oraz dane identyfikujące oferenta. 

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 1/27 położonego na parterze Centrum Komuni-
kacyjnego w Legionowie, przy ul. Kościuszki 8A będzie odbywał się na podstawie stosownego regulaminu, który 
został opublikowany wraz z niniejszym ogłoszeniem.
Wynajmujący ustala termin wizji lokalnej przedmiotu najmu:  –  w dniu  19 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00, Cen-
trum Komunikacyjne w Legionowie, ul. Kościuszki 8A.

Bliższych informacji udziela: KZB Legionowo Sp. z o.o., ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, 
- w sprawach formalno-prawnych: tel. 22 766 47 38,
- w sprawach technicznych: tel. 22 766 47 33.

Start za 
trzy punkty
W pierwszym meczu sezonu 2021/22 piłkarze Legio-
novii Legionowo pokonali na własnym boisku rezerwy 
Jagiellonii Białystok 2:0. W sobotnim spotkaniu bram-
ki dla podopiecznych trenera Pirosa zdobyli Dawid 
Papazjan i Patryk Koziara.

Rozpoczynające nowy se-
zon spotkanie nie mogło za-
cząć się lepiej dla gospoda-
rzy, którzy zdobyli gola już w 
siódmej minucie gry, kiedy 
to precyzyjne dośrodkowa-
nie Kacpra Kaczorowskiego 
z prawej strony wykorzy-
stał Dawid Papazjan i głową 
skierował piłkę do siatki. Za-
chęceni trafieniem miejsco-
wi nie zwalniali tempa i nie-
co ponad kwadrans później 
podwyższyli prowadzenie na 
2:0. Dobrą indywidualną ak-
cją popisał się Papazjan, a pił-
kę w bramce umieścił Patryk 
Koziara. Do przerwy wynik nie 
uległ zmianie.

W drugiej połowie meczu 
spokojni o wynik biało-żół-
to-czerwoni nie forsowali 
już tempa i kontrolowali to, 
co działo się na boisku. Nie 
brakowało im jednak okazji 

do zdobycia kolejnych goli, a 
bliscy powodzenia byli Grze-
gorz Wojdyga, Sebastian 
Szerszeń oraz Michał Baj-
dur. W tym czasie Jagiello-
nia stworzyła sobie zaled-
wie jedną dogodną sytuację, 
ale szczęśliwie dla gospoda-
rzy piłka nie znalazła drogi do 
bramki.

W meczu z drugą „Jagą” w 
barwach Legionovii zade-
biutowało czterech nowych 
zawodników: Adam Wasz-
kiewicz, Grzegorz Wojdyga, 
Sebastian Szerszeń i Piotr 
Sonnenberg. Swój pierw-
szy występ po powrocie za-
liczył też Konrad Zaklika. W 
następnej kolejce, w sobo-
tę 14 sierpnia, legionowian 
czekają wyjazdowe derby 
ze Świtem Nowy Dwór Ma-
zowiecki. Pierwszy gwizdek 
o godz. 16:00.
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Militarne zamieszanie przed 
charakterystycznym obiektem 
przy ulicy Sobieskiego można 
było dostrzec, a za sprawą ar-
tyleryjskich wystrzałów – rów-
nież usłyszeć, już z daleka. I o 
to między innymi jego pomy-
słodawcom właśnie chodziło. 
– Dzisiejszy piknik jest organi-
zowany przez Grupę Historycz-
no-Edukacyjną „Szare Szeregi”. 
Urząd Miasta Legionowo już po 
raz drugi podjął z nią współpra-
cę. Za pierwszym razem, przed 
rokiem, mogliśmy oglądać re-
konstrukcję fragmentów Bitwy 
Warszawskiej, a w tym roku 
Grupa przygotowała piknik na-
wiązujący do Powstania War-
szawskiego. Byliśmy bardzo 
zainteresowani podjęciem tej 
współpracy, bowiem właśnie w 
Legionowie również wybuchło 
powstanie, zatem jak najbar-
dziej jest to historia nam bliska. 
A sposób, w jaki zapropono-
wano nam jej przedstawie-
nie, jest bardzo interesujący 
i trochę innowacyjny – uważa 
Anna Szwarczewska, kierow-

nik referatu kultury i współ-
pracy UM w Legionowie.

Innowacyjny przede wszystkim 
dlatego, że przeszłości można 
było pod Areną, dosłownie i w 
przenośni, naprawdę dotknąć. 
Nawet jeśli nie w oryginale, to 
pod postacią doskonale wyko-
nanych replik broni lub pojaz-
dów wojskowych. Aranżując na 
miejscu barykadę, powstańczą 
pocztę, kino czy punkt opatrun-
kowy, rekonstruktorzy postarali 
się przywołać wzniosłą atmosfe-
rę sierpniowego zrywu miesz-
kańców stolicy. – Trudno, żeby 
siedemdziesiąta siódma rocz-
nica wybuchu Powstania od-
bywała się bez Legionowa, czy-
li jedynego miasta, gdzie także 
– między pierwszym a czwar-
tym sierpnia – trwało Powstanie 
Warszawskie. Dzisiaj chcemy 
nawiązać głównie do najmłod-
szych jego uczestników, czy-
li członków Szarych Szere-
gów, pokazując, jak ci młodzi 
ludzie w tym trudnym czasie 
okupacji i powstania musieli 

sobie radzić. Przygotowaliśmy 
grę miejską pod tytułem „Bądź 
sprawny jak Zawiszak”, której 
uczestnicy będą mogli wyko-
nać różne czynności: podłą-
czyć telefon polowy, usztyw-
nić i zabandażować kończynę, 
nauczyć się wypełniać kartę 
pocztową lub obejrzeć film o 
Zawiszakach czy sprzęt i wy-
posażenie używane przez po-
wstańców, a także przejechać 

się historycznym samocho-
dem. Będą mogli po prostu być 
jak Zawiszacy – mówi Zbigniew 
Rowiński, z Grupy Historyczno-
-Edukacyjnej „Szare Szeregi”.  

Po raz kolejny okazało się, że 
taka formuła miejskiego pik-
niku, gdzie chodzi nie tylko o 
zabawę, przypadła legiono-
wianom do gustu. Głównie 
oczywiście tym najmłodszym, 
ale i dorośli mieszkańcy chętnie 
„przymierzali” się do elemen-
tów umundurowania, powstań-
czej broni lub poznawali realia, 
w jakich prowadzono walki na 

ulicach Warszawy oraz Legio-
nowa. Posilając się przy okazji 
smaczną, rozdawaną za dar-
mo wojskową grochówką. – 
Tak naprawdę historia Powsta-
nia Warszawskiego jest jeszcze 
w Legionowie bardzo żywa. 
Mamy bowiem wśród naszych 
mieszkańców osoby, które w 
nim walczyły, mamy ich rodzi-
ny oraz przede wszystkim miej-
sca, w których toczyły się walki. 

Stąd też Legionowo co roku sta-
ra się upamiętniać rocznice wy-
buchu Powstania. Dbamy o na-
sze miejsca pamięci, ale przede 
wszystkim o naszych powstań-
ców oraz o pamięć o tym, co się 

wówczas wydarzyło – dodaje 
Anna Szwarczewska. 

Zajmujący się tym na co dzień 
członkowie Grupy Historyczno-
-Edukacyjnej „Szare Szeregi” 
wywiązali się ze swego zadania 
znakomicie. Co cieszy tym bar-
dziej, że najmłodsi z nich mają 
zaledwie po 8-9 lat. A mimo to 
zdążyli już zdobyć imponującą 
wiedzę na temat militarnych do-
konań swoich dzielnych przod-
ków. – Trafiają do naszej grupy 
często wcale niezwiązani z hi-
storią, ale będąc w fajnym to-
warzystwie i robiąc super rzeczy 
związane z nauką historii, zdo-
bywają ogromną wiedzę. My 
działamy już prawie piętnaście 
lat i skupiamy w tej chwili blisko 
siedemdziesiąt młodych osób. 
Wyjeżdżamy na obozy, na zimo-
wiska, mamy trzy poczty sztan-
darowe. Naszą wielką nagrodą 

jest poczet batalionu „Zośka”, 
w którym chodzimy, ale także 
sztandar zawiszacki wręczony 
nam w 2014 roku przez kom-
batantów, Zawiszaków, z któ-
rych wielu już niestety odeszło. 
W taki właśnie sposób odby-
wa się kultywowanie pamię-
ci przez młodych ludzi, którzy 
będą o tym wszystkim pamię-
tać i nieść w następne pokole-
nia świadectwo o wydarzeniach 
z tamtych lat – podkreśla Zbi-
gniew Rowiński.
 
Ponad wszelką wątpliwość ni-
gdy nie zapomni o nich rów-
nież Legionowo. Bez względu 
na to, jak decyzję o wybuchu 
Powstania Warszawskiego, a 
także jego przebieg oceniają i 
będą kiedyś oceniać badacze 
przeszłości oraz historia.    

Waldek Siwczyński

Wystrzałowy piknik
W popularnym przysłowiu sznurem za mundurem idą panny. W niedzielę (8 sierpnia) pod halą Arena 
setkami poszli za nim legionowianie obojga płci, w wieku od lat kilku do kilkudziesięciu. Zrobili to 
tym chętniej, że chodziło o uniformy, w których 77 lat wcześniej walczyli uczestnicy Powstania War-
szawskiego. Okazją do zabawy połączonej z edukacją historyczną stał się piknik pod wiele mówią-
cym hasłem „Bądź sprawny jak Zawiszak”.

Zbigniew Rowiński, Grupa Historyczno-Edukacyjna „Szare Szeregi”  
– Zawiszacy to byli bardzo młodzi ludzie, którzy musieli chodzić do szkoły niemieckiej, ale chodzili też do szko-
ły polskiej, ponieważ pragnęli uczyć się języka polskiego. To było najważniejsze, bo żeby przetrwała w nich 
polskość, konieczne było kultywowanie tradycji i pamięci. Tak więc ci Zawiszacy chodzili w tamtym czasie do 
dwóch szkół, chodzili na zajęcia i na zbiórki harcerskie Szarych Szeregów. To było ogromne działanie tych mło-
dych ludzi podczas okupacji, a potem przygotowanie w projekcie „Dziś, jutro, pojutrze” do Powstania War-
szawskiego. Byli łącznikami, listonoszami – członkami harcerskiej poczty polowej, prowadzili różnego rodza-
ju działania na zapleczu, jeżeli chodzi o przygotowanie rozmaitego sprzętu oraz wyposażenia dla powstańców 
z barykad, z pierwszej linii. Pełnili również funkcje wartownicze i obserwacyjne. Ci młodzi ludzie stanęli do 
tego działania po to, aby także sprostać wyzwaniu i walczyć o wolność oraz niepodległość naszej ojczyzny.

PILNE! Kocie Maluchy do Adopcji
Rodzeństwo (Imiona zaczynają się na “M”) znalezione na terenie 
Sochaczewa, umaszczenie od pręgowanego, poprzez białe z triko-
lorem do biało-rudego. Wesołe maluchy z ciekawością i odwagą po-
znają otoczenie. Uwielbiają wspólne zabawy i kocie figle. Majowa 
“9” szuka bezpiecznych i kochających domów.
Tel:  795 845 242
fundacjapsom.pl

WłAŚCICIELU GDZIE JESTEŚ?

Bondi to 2-letni średniej wielkości (18 kg) biszkop-
towy psiak znaleziony na terenie gminy Błonie. 
Chłopak nie czuje się pewnie w nowym otoczeniu, 
ale lgnie do człowieka i pozwala na delikatne gła-
ski. Bondi nie radzi sobie z chodzeniem na smyczy. 
Jedno przyklapnięte uszko mam, przed właścicie-
lem się nie chowam.                   Tel:  795 845 242

fundacjapsom.pl


