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Pierwszy z nich wpadł w piątek                           
(3 września) około godziny 19.00 
na ul. 3 Maja. Uwagę patrolu wzbu-
dziło nietypowe zachowanie 38-lat-

ka. Jak się okazało, powodem jego 
zdenerwowania były narkotyki, 
które mieszkaniec Legionowa miał 
przy sobie. Mundurowi ujawnili przy 
nim amfetaminę i marihuanę. 

Drugi z mężczyzn został zatrzyma-
ny dzień później na ul. Sobieskie-
go. Na widok policyjnego radiowozu 
19-latek wyrzucił podejrzane zawi-
niątko. Jak szybko wyszło na jaw, 
również była w nim marihuana. Te-
raz o dalszym losie obu mężczyzn 
zadecyduje sąd. 

zig

Pomysłowy mężczyzna zo-
stał zatrzymany przez poli-
cyjny patrol na terenie jed-
nego z legionowskich osiedli 
mieszkaniowych. Badanie 
narkotesterem wykazało, 
że białym proszkiem znaj-
dującym się w schowku był 
mefedron, a suszem roślin-
nym – marihuana. W sumie 
było to aż 25 gramów nar-

kotyku. Ujęty z zakazanymi 
substancjami 35-latek tra-
fił do policyjnego aresztu,                  
a środku odurzające do po-
licyjnego depozytu. Śledczy 
przedstawili mężczyźnie za-
rzut posiadania narkotyków. 
Grozi mu za do trzech lat po-
zbawienia wolności. 

zig 

Auto ze
schowkiem

Weekendowe odloty
W miniony weekend 
policjanci z Legionowa 
zatrzymali dwie kolejne 
osoby, przy których 
ujawniono środki odurza-
jące. Obu mężczyznom 
za popełnione przestęp-
stwo grozi do trzech lat 
więzienia.

Do komisariatu policji w Jabłon-
nie zgłosiła się kobieta i poinfor-
mowała mundurowych o kra-
dzieży z jej mieszkania płyty 
indukcyjnej, piekarnika, zlewoz-

mywaka i zmywarki. Cały ten 
sprzęt był nowy i nie został jesz-
cze nawet zamontowany. War-
tość wszystkich urządzeń wyno-
siła blisko sześć tysięcy złotych. 

Zgłoszenie oczywiście przy-
jęto, a podejrzenie poli-
cjantów od razu padło na 
38-latka, który z racji tego, 
że remontował mieszka-

nie poszkodowanej, miał 
do niego ułatwiony dostęp. 
Naiwny amator dodatkowe-
go zysku został zatrzyma-
ny już następnego dnia po 
zgłoszeniu kradzieży. Poli-
cjantom udało się też od-
zyskać skradzione przez 
niego urządzenia. Tak więc 
złodziej zarobi coś już tyl-
ko od Temidy: za popełnio-
ne przestępstwo 38-latkowi 
grozi do pięciu lat więzienia. 

zig

Tydzień
na sygnale

Pewien 35-letni mieszkaniec powiatu chciał 
przechytrzyć stróżów prawa i przygotował                           
w swoim aucie specjalny schowek, przystoso-
wany do ukrycia w nim narkotyków. Wiele mu 
to jednak nie dało. Gdy wpadł w ręce policjan-
tów, mundurowi znaleźli w skrytce saszetkę                         
z blisko 30 foliowymi torebkami z białym 
proszkiem i suszem roślinnym. 

Tragedia
na drodze
W niedzielę (5 września) około godziny 21.00 na 
drodze wojewódzkiej nr 630 w gminie Jabłonna, 
pomiędzy Skierdami a Rajszewem, doszło do 
tragicznego w skutkach wypadku. W wyniku 
zderzenia dwóch samochodów osobowych zgi-
nęły tam dwie osoby. Jedna zmarła na miejscu, 
druga w szpitalu.
Z policyjnych ustaleń wyni-
ka, że kierujący oplem około 
30-letni mężczyzna z niewia-
domych jak na razie przy-
czyn stracił nagle panowanie 
nad pojazdem i uderzył w ja-

dącą z naprzeciwka toyotę, 
którą kierowała 27-letnia ko-
bieta. Uderzenie było tak sil-
ne, że osoby biorące udział w 
zdarzeniu zostały zakleszczo-
ne w swoich pojazdach. Aby 

je wydostać, strażacy musieli 
użyć specjalistycznego sprzę-
tu. Stan wszystkich uczestni-
ków wypadku był poważny. 
Najcięższe obrażenia odniósł 
34-letni pasażer opla. Mimo 
natychmiast podjętej reani-
macji nie udało się go urato-
wać. Dwie pozostałe osoby w 
stanie ciężkim trafiły do szpita-

la. Tam zmarła kolejna z ofiar 
zdarzenia – kierujący oplem. 

Okoliczności oraz przyczyny 
tragicznego niedzielnego wy-
padku wyjaśni policyjne śledz-
two prowadzone pod nadzo-
rem prokuratury.

Zig

Ogień na kółkach
W środę (1 września) wczesnym rankiem na                    
ul. Długiej w Legionowie, w pobliżu kościoła 
parafii Matki Bożej Fatimskiej, doszło do pożaru 
dwóch zaparkowanych tam samochodów oso-
bowych. Straty materialne są znaczne.

Zgłoszenie o zdarzeniu wpły-
nęło do straży pożarnej w Le-
gionowie o godzinie 5.32. Gdy 
zastępy ratowników dotarły na 
miejsce, okazało się, że płonę-
ło auto marki BMW. Ogień ob-
jął też już stojącego obok niego 
forda. Pożar został na szczęście 
szybko ugaszony, jednak do-
tknięta nim „beemka” niemal 
doszczętnie spłonęła. Zaparko-
wany przy niej ford był w zde-
cydowanie lepszym stanie. Na 
skutek pożaru nikt nie ucierpiał, 
a jego przyczyny będzie teraz 
wyjaśniała policja. 

Zig

Remont to za mało
To ci dopiero godny zaufania fachowiec! W ręce policjantów z Jabłonny 
wpadł ostatnio 38-letni mieszkaniec powiatu podejrzewany o kradzież 
sprzętu AGD z lokalu, który… remontował. Do przestępstwa doszło pod 
koniec ubiegłego tygodnia.
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Osiedlowa (ob)sesja
Minęło półtora roku i legionowską radę miasta znów rozgrzała wizja powsta-
nia przy ulicy Kościuszki osiedla mieszkaniowego. W ostatni wtorek sierpnia, 
już przy udziale nowego inwestora, pod obrady trafił projekt uchwały w spra-
wie lokalizacji tej kontrowersyjnej w opinii jej przeciwników inwestycji.

Po tym, jak projektantka przed-
stawiła szczegóły planu, głos 
zabrał przedstawiciel legio-
nowskiej firmy Aria Develop-
ment, która zamierza go re-
alizować. I od razu postarał się 
rozwiać wątpliwości samorzą-
dowców z opozycji. – Osiedle 
nie będzie ogrodzone od stro-
ny ul. Kościuszki, w związku z 
tym dostęp do niego będzie dla 
każdej osoby, która będzie nią 
przechodzić. (…) To, czy osie-
dle ostatecznie zostanie ogro-
dzone, będzie zależało również 
od samych mieszkańców, na co 
deweloper nie ma wpływu. My 
w swojej koncepcji mamy za-
wartą otwartość tego osiedla i 
dostęp dla wszystkich – zazna-
czył Dariusz Nagórski, dyr. ds. 
inwestycji Aria Development. 

Wbrew obawom części rad-
nych, większość, bo aż 128 z 
216 przewidywanych na osie-
dlu lokali ma mieć trzy lub 
cztery pokoje. Co podążając 
za tokiem myślenia oponen-
tów, raczej wyklucza kupowa-
nie mieszkań tylko pod wyna-
jem. – Z tego terenu deweloper 
mógł próbować wycisnąć wię-
cej, mógł pobudować wyżej i 
mógł pobudować więcej miesz-
kań. Jak znam projekty innych 
osiedli, kiedy teraz usłyszałem, 
ile jest mieszkań takich, a ile ta-
kich, to uważam, że to bardzo 
zrównoważony projekt – ocenił 
prezydent Roman Smogorzew-

ski. Trudno powiedzieć to samo 
o dyskusji, którą on sprowoko-
wał. Na wszelki wypadek prze-
wodniczący Ryszard Brański, 
postanowił umieścić ją w ściśle 
określonych ramach. – Posta-
ram się, żeby państwo nie od-
powiadali na odczucia radnych, 
bo każdy radny może mieć od-
czucia. Chodzi mi o to, żebyśmy 
nie rozciągali temat w czasie. 
Natomiast na pytania konkret-
ne bardzo proszę o udzielenie 
odpowiedzi. 

Dla inwestora artykułowane 
przez opozycję pytania, wątpli-
wości i zarzuty mogły być no-
wością. Dla innych obecnych nie 
były, bo padły na tej samej sali 
już wcześniej. – Czy państwo 
jesteście nam w stanie osza-
cować, jakim to osiedle będzie 
obciążeniem dla istniejącej in-
frastruktury sanitarnej miasta 
i dla wodociągów? – dociekała 
Katarzyna Skierkowska-Paco-
cha. W tym przypadku wywo-
łany do odpowiedzi poczuł się 
prezydent miasta. – Szanow-
na pani, tak zadane pytanie 
jest pytaniem zadanym fałszy-
wie, nieprawdziwie i niemądrze, 
ponieważ tego typu inwestycja 
nie obciąża sieci, tylko jest zy-
skiem dla PWK. Przedsiębior-
stwo  Wodociągowo-Kanaliza-
cyjne w Legionowie ma pewne 
koszty stałe i każdy nowy klient, 
szczególnie w zabudowie zwar-
tej – trochę pani architekt o tym 

mówiła i miło, że specjaliści, a 
nie lokalni politycy, którzy czę-
sto się na niczym nie znają, a się 
wypowiadają, zaś lokalne me-
dia kłamstwa powtarzają. Pani 
architekt, osoba wykształco-
na w tej dziedzinie, mówiła, że 
właśnie taka intensywna zabu-
dowa jest ekologiczna, ekono-
miczna i korzystna dla miasta – 
odrzekł gospodarz ratusza. Gdy 
ponownie doszła do głosu, rad-
na z klubu PiS doprecyzowała, 
że chodziło jej o ograniczoną 
wydajność studni głębinowych 
oraz instalacji do odbioru ście-
ków. Tym razem riposta była 
taka: – Chcę pani powiedzieć, 
że w 1990 roku to miasto zuży-
wało dwa razy więcej niż dzisiaj 
– ponieważ nie było liczników, 
no i tej wody nie szanowaliśmy. 
Przez ostatnie lata PWK wyko-
nało wiele nowych odwiertów, 
mamy też nową stację uzdat-
niania wody na osiedlu Piaski.  

Pozostając w temacie me-
diów, niepokoju nie powinna 
również budzić kwestia do-
staw energii cieplnej. – Za-
kładamy dwa rozwiązania 
dostarczania ciepła: albo po-
przez ciepło miejskie – w mo-
mencie, kiedy uda nam się 
uzyskać takie warunki, nato-
miast gdyby się nie udało, to 
mamy dostęp do sieci gazo-
wej, która też będzie bardzo 
ekologicznym źródłem ogrze-
wania – poinformowała Diana 

Kołakowska, architekt z firmy 
TUPROJEKT. 

Przeciwnicy zagospodarowa-
nia leżącego odłogiem terenu 
przemysłowego sporo uwagi 
poświęcili odległości przyszłe-
go osiedla od stacji i centrum 
miasta. Przewidując również, 
że ul. Kościuszki zakorkują setki 
aut jej nowych mieszkańców. – 
Odległość do torów jest na tyle 
nieduża, że w naszym odczuciu 
ilość samochodów, które wja-
dą na osiedle, zostanie na tym 
osiedlu, a ludzie pójdą piecho-
tą na dworzec. To osiedle jest 
przede wszystkim kierowane 
do osób, które pracują w War-
szawie i będą się poruszać ko-
munikacją miejską – powiedział 
dyr. Nagórski. Nieprzekona-
nych to oczywiście nie przeko-
nało. – My sprawdziliśmy, teraz, 
w trakcie tej dyskusji burzliwej, 
że ta odległość z tej lokalizacji 
tego osiedla przy Kościuszki do 
stacji, to może 800 m jest w linii 
prostej, bo mapy wskazują na 
to, że trzeba iść tam prawie pół-
tora kilometra – obwieścił radny 
Bogdan Kiełbasiński (NMNS). – 
Polecam wniosek o ustalenie lo-
kalizacji, żebyście państwo czy-
tali z załącznikami. Tam m.in. 
jest rysunek i schemat przed-
stawiający odległości planowa-
nej inwestycji od przystanków 
komunikacji miejskiej. Jest też 
wyrysowany sposób dojścia do 
PKP Legionowo – odparował za-
stępca prezydenta Marek Paw-
lak. A jego szef dodał: – Te trzy-
sta samochodów, które się tam 
pojawią, będą mogły wyjeż-
dżać i ulicą Krasińskiego, i Mic-
kiewicza, i Kazimierza Wielkie-
go. Ten ruch się rozłoży. Także 
ze względu na fakt różnych go-
dzin pracy i coraz popularniej-
szego zatrudnienia w formule 
„home office”. 

Ten oraz inne argumenty zwo-
lenników budowy osiedla do 
mieszkańców domów nie trafiły. 
Ich zdaniem, ponieważ żyją w 
dzielnicy willowej, bloków tam 
być nie powinno. Co więcej, są 
przekonani, że teren zostanie 
zamknięty i nie ufają składanym 
przez inwestora deklaracjom 
dotyczącym powierzchni loka-
li. – Wszyscy wiemy, że może-
cie to państwo zmienić w trakcie 
budowy i złożyć nowy projekt 

danej kondygnacji. Więc to na 
dzisiaj jest w ogóle niewiążące. 
Wiążące jest to, jak zostaliśmy 
potraktowani jako ludzie, któ-
rzy kupują pewną rzecz, a na-
gle zaczyna się budowa osie-
dla. Ja nie wiem, czy państwo 
byście chcieli, jak byście kupili 
dom, mieszkali w jednorodzin-
nej części, nagle zamieszkać w 
centrum osiedla – retorycznie 
pytała mieszkanka. Na doda-
tek osiedla, jej zdaniem, niepa-
sującego do okolicy. – Pani ar-
chitekt, z całym szacunkiem: 
czy pani przeszła się tą ulicą i 
zobaczyła, jak tam wyglądają te 
domy? Bo projekt, który pań-
stwo zaproponowaliście, (…) w 
ogóle nie przystaje do tego, co 
tam jest. Nie wiem, czy pani za-
uważyła, że te domy są klasyką, 
a to, co pani zaproponowała, z 
całym szacunkiem, to pan pre-
zydent lepsze komunalne blo-
ki postawił.   

Jak oświadczyli mieszkańcy ul. 
Kościuszki, nie są przeciwni za-
budowie terenu, ale widzieliby 
tam jednorodzinną zabudowę 
szeregową. Jeśli mimo to po-
jawią się bloki, zapowiadają 
roszczenia o odszkodowanie 
od miasta z tytułu spadku war-
tości ich domów. – Ja uważam, 
że państwa nieruchomości nie 
stracą na wartości. A to z tego 
względu, że dzisiaj te nierucho-
mości są położone przy terenie 
składu węgla, składu złomu, 
terenie przemysłowym. I wła-
śnie to, w mojej ocenie, obni-
ża wartość nieruchomości, (…) 
a nie zabudowa wielomieszka-
niowa. Oczywiście każdy ma 
prawo dochodzić swoich ocze-
kiwań, ale ja tutaj jestem ab-
solutnie spokojny o ewentualne 
konsekwencje podjęcia przez 
radę miasta tejże decyzji – mó-
wił prezydent Smogorzewski. 
Zwracając się do obecnych le-
gionowian, poruszył jeszcze je-
den aspekt sprawy. – Doskonale 
rozumiem mieszkańców, któ-
rzy tutaj są i boją się tej zmia-
ny, ale chce powiedzieć, że je-
żeli ten teren pozostanie jako 
teren przemysłowy, tak jak jest 
dzisiaj, to mogą tam się dziać 
rzeczy naprawdę trudne. (…) 
Jeżeli powstanie tam osiedle 
mieszkaniowe, to nie powsta-
nie tam fabryka, nie powstanie 
tam centrum handlowe albo za-

kład, który nie wiadomo co bę-
dzie produkował. Proszę też o 
tym pomyśleć.   

Nie czekając, czy te słowa trafią 
komuś do przekonania, opozy-
cja wytknęła też inwestycji bli-
skość torów. – Co mówi główna 
komisja urbanistyczno-archi-
tektoniczna: że największym 
problemem – i nie mówię tyl-
ko o problemie mieszkańców 
już mieszkających, ale również 
tych, którzy tam zamieszkają 
– to jest zapewnienie skutecz-
nej ochrony przed uciążliwością, 
akustycznymi wibracjami od są-
siadującej linii kolejowej. Jak 
pewnie państwo wiecie, ta linia 
kolejowa się rozwija i tam mają 
być przewidziane i dołożenie 
torów, i zwiększenie prędkości 
tych pociągów. Tak że to oddzia-
ływanie na pewno się zwiększy 
– twierdził Mirosław Grabowski 
(NMNS). – Nie wiem, czy pan 
zauważył, bo ja tak, że inwestor 
wziął pod uwagę to, że są tam 
tory i mówił o tym dzisiaj, że po-
wyżej 80 procent mieszkań tą 
strefę dzienną, strefę mieszkal-
ną ma odwróconą od torów – 
odpowiedział Roman Smogo-
rzewski. Mimo tej uwagi wciąż 
był pod ostrzałem. – Mówił pan 
wielokrotnie o tym, że to są pol-
scy przedsiębiorcy, mieszkań-
cy Legionowa, (…) ale też na-
leży pamiętać, że my, szarzy 
mieszkańcy Legionowa też je-
steśmy Polakami, też należy na-
leży dbać o nas jako o miesz-
kańców. (…) My też chcemy 
mieszkać w spokoju – zaapelo-
wał Andrzej Kalinowski. 

Szef klub PiS zapytał także o 
stan uzgodnień całej inwe-
stycji z PKP. Tym razem odpo-
wiedział zastępca prezyden-
ta. – Przeczytałeś, widzę, całą 
dokumentację, a nie było trze-
ba tak głęboko sięgać. Wystar-
czyło przeczytać samą uchwa-
łę, ostatnie dosłownie punkty. 
Tam jest transponowany ten 
obowiązek uzyskania przez in-
westora uzgodnień z PKP PLK 
w tym zakresie. (…) Natomiast 
te uzgodnienia uzyskuje się do 
projektu budowlanego, a pań-
stwo nie są jeszcze na tym eta-
pie – wyjaśnił Marek Pawlak. 

Co się tyczy etapów sierpniowej 
sesji, po długiej i gorącej dys-
kusji przyszedł czas na głoso-
wanie. Budowę osiedla poparło 
dwunastu radnych, dziewięciu 
zaś było przeciw. A zatem ciąg 
dalszy nastąpi...

Waldek Siwczyński
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Urodziny jak u rodziny
Na przyznany mu w lutym tego roku tytuł Honorowego Obywatela Miasta 
Legionowo Cezariusz Kalinowski pracował przez kilkadziesiąt lat. Nic 
dziwnego, że kiedy sam skończył ich dziewięćdziesiąt, współpracownicy 
i przyjaciele postanowili mu za wszystko podziękować.

Poświęcona jubilatowi uroczy-
stość, na którą przybył on jak 
zawsze z ukochaną małżonką, 
odbyła się w Sali Ślubów miej-
skiego ratusza. – Myślę, że jak 
mało kto w naszym mieście od-
dał pan Legionowu swoje serce. 
Przez wiele lat działalności spo-
łecznej, a wcześniej też ryzyku-

jąc własnym życiem jako żoł-
nierz Szarych Szeregów, jako 
radny, później zaś przewodni-
czący – najpierw miejskiej rady 
narodowej, a następnie rady 
miasta, poznał pan i doskonale 
zna problemy tego miasta oraz 
ludzi, którzy tutaj mieszkają – 
powiedział Piotr Zadrożny, za-

stępca prezydenta Legionowa. 
Problemy, które pan Cezariusz 
– dla przyjaciół po prostu Cza-
rek, wspólnie z nimi starał się 
rozwiązywać.
 
Jego działalność społeczna, co 
potwierdzili obecni na urodzi-
nach samorządowcy, nie ogra-

niczała się zresztą tylko do Le-
gionowa. – Jest ona wspaniałym 
wzorem, zwłaszcza dla mło-
dych pokoleń i zwłaszcza w cza-
sie, kiedy dokonuje się często 
łatwych, prostych wyborów. A 
zapewne w pana życiu tych ła-
twych wyborów tyle nie było i 
zdarzały się też sytuacje trud-
ne, które trzeba było wspólnie 
rozwiązać – zauważył starosta 
Sylwester Sokolnicki. – Rów-
nież wielkie ukłony dla małżon-
ki, bo jesteście nierozłączną parą 
i wielkim przykładem wspaniałej 
miłości – dodał Paweł Kownac-
ki, wójt gminy Wieliszew. Odda-
nemu współpracownikowi oraz 
koledze podziękowali też przed-
stawiciele lokalnych organiza-
cji senioralnych. W ciągu ostat-
nich kilkunastu lat to przecież na 
ich rzecz Cezariusz Kalinowski z 
żoną pracowali najwięcej. – Li-
czymy na dalsze wasze uczest-
nictwo w naszych działaniach. 
Wierzymy, że będą one długie 
i owocne – nie krył Roman Bi-
skupski, dyr. Legionowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Gdy wreszcie wybrzmiały 
wszystkie życzenia, przyszła 

kolej na nieodzowny w tej sy-
tuacji utwór muzyczny. Choć 
oczywiście z lekko zmodyfi-
kowanym tekstem – bo „Sto 
lat” przy takiej okazji śpie-
wać przecież nie wypada... 
Kiedy zgromadzeni goście 
wysłuchali już recitalu Zeno-
na Durki i zajęli się okoliczno-
ściowym tortem, zapytaliśmy 
jubilata, co sądzi o urodzino-
wej niespodziance. Jak przy-
znał, najbardziej zaskoczony 
był tym, że w jej trakcie – 
czego też się nie spodziewał 
– poproszono go o przemo-
wę. – Ale jakoś poszło i mu-
szę przyznać, że to bardzo 
miła uroczystość. Większość z 
obecnych dziś osób spotyka-
łem w trakcie swojej działal-
ności społecznej. Teraz, przez 
tą pandemię, była duża prze-
rwa, ale znów widzę te twarze 
– na ogół przyjazne, choć to 
różnie bywało. No i cieszę się.  

Będąc pogodnym, lecz jed-
nak realistą, pan Cezariusz 
ma świadomość, że najbar-
dziej owocne lata działalności 
dla miasta są już niestety za 
nim. Nadeszła pora, aby pa-

łeczkę przejęli młodsi społecz-
nicy. – Miałem powiedzieć, ale 
oczywiście o tym zapomnia-
łem, że to już chyba nadszedł 
czas na emeryturę społeczną. 
Ale ja już kilka razy deklaro-
wałem, że na nią przechodzę 
– uśmiecha się zasłużony le-
gionowianin. Jak będzie tym 
razem, pokaże przyszłość. Ale 
już teraz, pielęgnując w sobie 
optymizm, Cezariusz Kalinow-
ski dobrze wie, czego potrze-
ba mu w tej chwili najbardziej. 
– Zdrowia. Jestem ciężko cho-
ry, ale będę starał się przeżyć. 
Poza tym chciałbym, żeby było 
wokół nas więcej przyjaznych 
osób. Bo w miarę upływu lat 
odnoszę wrażenie, że coraz 
mniej jest takich ludzi; że sto-
sunki międzyludzkie są coraz 
gorsze. I to nie jest charakte-
rystyczne tylko dla Legionowa. 
Dzieje się tak chyba wszędzie. 
To przykre, ale starajmy się, 
starajmy się...  

Nic dodać, nic ująć. Najlepiej 
po prostu wziąć sobie te sło-
wa do serca.  

Waldek Siwczyński

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
o przetargu ustnym nieograniczonym

Prezydent Miasta Legionowo informuje, że na tablicy infor-
macyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa 
Piłsudskiego 41 oraz na stronie internetowej Miasta Legio-
nowo w Biuletynie Informacji Publicznej www.legionowo.
pl w zakładce Przetargi – Nieruchomości, zostało podane do 
wiadomości publicznej ogłoszenie o organizowanym I prze-
targu ustnym nieograniczonym (licytacji) na sprzedaż nie-
ruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących 
własność Gminy Miejskiej Legionowo położonych w Legio-
nowie przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego, oznaczonych w 
ewidencji gruntów jako działki:

1. działka numer ewidencyjny 9/1 w obrębie ewidencyj-
nym 8 o powierzchni 1309 m2
Cena wywoławcza netto: 449 100,00 zł
Wadium: 45 000,00 zł
Księga Wieczysta KW Nr WA1L/00018046/6.
2.działka numer ewidencyjny 10/1 w obrębie ewidencyj-
nym 8 o powierzchni 1296 m2
Cena wywoławcza netto: 440 100,00 zł 
Wadium: 45 000,00 zł
Księga Wieczysta KW Nr WA1L/00029084/4.
3.działka numer ewidencyjny 11/1 w obrębie ewidencyj-
nym 8 o powierzchni 1287 m2
Cena wywoławcza netto: 437 100,00 zł
Wadium: 45 000,00 zł
Księga Wieczysta KW Nr WA1L/00029083/7.

4.działka numer ewidencyjny 12/1 w obrębie ewidencyj-
nym 8 o powierzchni 1277 m2
Cena wywoławcza netto: 433 700,00 zł
Wadium: 45 000,00 zł
Księga Wieczysta KW Nr WA1L/00029075/8.

Ceny wywoławcze nie zawierają podatku VAT (aktualna 
stawka podatku VAT wynosi 23%). Ceny są podane w kwo-
cie netto. Ewentualny nabywca zobowiązany jest do zapłaty 
należnego podatku VAT w przypadku, gdy taki obowiązek 
wynika z przepisów prawnych obowiązujących w dniu za-
warcia umowy sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2021 roku o 
godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Legionowo ul. marsz. 
Józefa Piłsudskiego 41 w sali konferencyjnej, I piętro.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, jeżeli wpłacą wa-
dium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta 
Legionowo prowadzony przez Santander Bank Polska SA 
53 1090 1841 0000 0001 4147 9532 najpóźniej w dniu 8 
października 2021 roku (data wpływu na konto).

Dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej 
można uzyskać w Urzędzie Miasta Legionowo ul. marsz. 
Józefa Piłsudskiego 41, w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami pok. Nr 3.06, II piętro tel. 22 766 40 58 a w spra-
wie przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego miasta w Referacie Planowania 
Przestrzennego pok. nr 3.07 tel. 22 766 40 60, w okresie od 
ukazania się ogłoszenia do dnia przetargu.

KZB Legionowo Sp. z o.o.
poszukuje pracownika
na stanowisko

KONSERWATOR  ELEKTRYK

Od kandydatów oczekujemy:

- wykształcenia min. zawodowego,
- posiadania świadectwa kwalifikacyjnego 
  w zakresie eksploatacji i dozoru,
- doświadczenia zawodowego min. 2 lata,
- umiejętności pracy w zespole.

Na kandydatów oczekujemy w dniu 
13 września 2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 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.
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Powodów skłaniających ludzi 
do dewastowania publicznego 
mienia można się tylko domy-
ślać. Co miał (lub raczej czego 
nie miał...) w głowie sprawca 
poniższego zdarzenia, pozo-
stanie więc jego tajemnicą. 
Fakty są takie, że w poprzed-
nią sobotę po 21.00 dyżur-
ny legionowskiej komendy 
policji otrzymał anonimowe 
zgłoszenie dotyczące dwóch 
mężczyzn, którzy według re-
lacji świadka uszkodzili lam-
py oświetleniowe na parkingu 
wielopoziomowym przy ulicy 
Szwajcarskiej, po stronie osie-

dla Piaski, oraz wybili szybę w 
jednym z zaparkowanych tam 
pojazdów. Co istotne, zgłasza-
jący przekazał też dyżurnemu 
szczegółowy rysopis wandali. 

Na miejsce szybko skiero-
wano policyjny patrol, dzię-
ki czemu mundurowi w porę 
zjawili się przy parkingu i na 
ulicy Zegrzyńskiej zauważy-
li dwóch delikwentów odpo-
wiadających przekazanym 
przez świadka rysopisom. Ci 
zaś, potwierdzając przypusz-
czenia gliniarzy, na widok ra-
diowozu zaczęli uciekać. Nic 

im to oczywiście nie dało i po 
krótkim pościgu zostali zatrzy-
mani, po czym przewiezieni 
do komendy. – Zebrany przez 
śledczych materiał dowodo-
wy pozwolił na przedstawienie 
zarzutów uszkodzenia mienia 
jednemu z mężczyzn, 26-let-
niemu mieszkańcowi Legiono-
wa. Odpowie on przed sądem 
za uszkodzenie trzech lamp 
oświetleniowych o wartości 
900 zł oraz za wybicie i uszko-
dzenie karoserii w zaparkowa-
nym w garażu audi, gdzie po-
krzywdzony oszacował swoje 
straty na kwotę 600 zł. Za po-

pełnione przestępstwo męż-
czyźnie grozi kara do pięciu 
lat pozbawienia wolności – 
informuje podkom. Justyna 
Stopińska, oficer prasowy Ko-
mendy Powiatowej Policji w 
Legionowie. 

Niezależnie od tego zarządzają-
ce parkingiem konsorcjum zło-
żyło wniosek o ukaranie spraw-
cy dewastacji. – Chociaż tego 
rodzaju incydenty na terenie 
Centrum Komunikacyjnego 
się zdarzają, ich liczba utrzy-
muje się na stosunkowo ni-
skim poziomie. Duże znaczenie 
ma tutaj fakt, że przez cały ty-
dzień nasze parkingi regularnie, 
w różnych porach dnia i nocy, 
kontrolują patrole policji i stra-
ży miejskiej. Często również w 
nieoznakowanych radiowozach, 
co dodatkowo podnosi skutecz-
ność takich działań – podkreśla 
Mirosław Sowiński ze spółki KZB 
Legionowo, wchodzącej wraz z 
Przedsiębiorstwem Energety-
ki Cieplnej w skład konsorcjum 
zarządzającego legionowskim 
Centrum Komunikacyjnym. 

Tak czy inaczej, głupota wan-
dali kosztuje. Średni roczny ra-
chunek, jaki trzeba wystawiać 
wszystkim sprawcom parkin-
gowych dewastacji w okoli-
cach legionowskiego dworca, 
wynosi około 10 tys. zł. 

Gadget

Parkingowa demolka
Gdyby nie szybka interwencja policji, sprawca zniszczeń dokonanych 
na terenie parkingu przy legionowskim Centrum Komunikacyjnym 
zapewne nie odczułby prawnych oraz finansowych konsekwencji 
swej głupoty. Stało się jednak inaczej i 26-letniego wandala wzięła 
już w obroty lokalna Temida.

Niedaleko 
od eko
Na początku lipca gminy leżące w sąsiedztwie 
Jeziora Zegrzyńskiego zgodnie przystąpiły do 
zainicjowanego przez Wieliszew projektu: „Twój 
piec – nasze powietrze”. Korzystając ze środków 
Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony 
Powietrza i Mikroklimatu, chcą one motywować 
mieszkańców do szybszego pozbycia się starych, 
dymiących pieców. I zachęcać ich do tego, jak 
podczas pikniku nieopodal legionowskiej Areny, 
również poprzez edukację i zabawę.
– Zorganizowano go w ramach 
wspólnej kampanii gmin z rejo-
nu Jeziora Zegrzyńskiego, czyli – 
oprócz Legionowa – Wieliszewa, 
Jabłonny, Serock, Dąbrówka i 
Radzymin. Zawarły one dofinan-
sowane przez marszałka woje-
wództwa mazowieckiego poro-
zumienie na przeprowadzenie 
kampanii informacyjnej na te-
maty ekologiczne, poświęconej 
szczególnie problemowi zanie-
czyszczenia powietrza – mówi 
Marcin Galoch, pełnomocnik 
prezydenta Legionowa ds. jako-
ści powietrza i gospodarki nisko-
emisyjnej. Imprezy ekologiczne 
stanowiące element projektu 
„Twój piec – nasze powietrze” 
odbyły się bądź odbędą w każ-
dej z realizujących go gmin. To 
ważne, bo w odróżnieniu od Le-
gionowa, jego samorządowi są-
siedzi z wymianą „kopciuchów” 
właściwie są jeszcze w lesie. Dla-
tego na różne sposoby, także w 
formie pikniku, warto promować 
zachowania wychodzące przyro-
dzie naprzeciw. – Jest on kiero-
wany głównie do rodzin z dzieć-
mi. Mogą się one dowiedzieć 
różnych ciekawych informacji na 
temat odnawialnych źródeł ener-
gii, segregacji odpadów, są tu 
też typowe dla pikników zabaw-
ki, takie jak na przykład dmu-

chańce. Ale mamy też konkret-
ne informacje dla mieszkańców, 
co mogą zrobić na rzecz ochrony 
środowiska – dodaje urzędnik z 
legionowskiego ratusza.
 
Co mogą, ale i co muszą. Wła-
ścicielom zatruwających powie-
trze pieców prawo nie zostawiło 
bowiem wyboru: albo wymie-
nią je na lepsze, albo posypią się 
kary. – W przyszłym roku wcho-
dzi w życie bardzo ważny ter-
min określony w uchwale anty-
smogowej, do którego należy 
wymienić wszystkie pozaklaso-
we kotły, piece i kominki. Część 
mieszkańców jeszcze nie do koń-
ca wie, jaki obowiązek na nich 
spoczywa i ten piknik oraz cała 
kampania jest jednym z elemen-
tów przypominania im i pokazy-
wania możliwości, w jaki sposób 
mogą wymienić te stare urzą-
dzenia grzewcze – wyjaśnia Mar-
cin Galoch. 

Biorąc pod uwagę rozmaite for-
my dofinansowania, zakup no-
wego źródła ciepła wcale nie 
musi bardzo obciążyć domowe-
go budżetu. Za to dalsze używa-
nie „kopciucha” kosztowne bę-
dzie z całą pewnością. 

Wonder

INFORMACJA

Prezydent Miasta Legionowo podaje do publicznej wia-
domości zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 
2020 roku, poz. 1990 z późn. zm.), że na tablicy informacyj-
nej Urzędu Miasta Legionowo oraz na stronie internetowej 
Miasta Legionowo www.bip.legionowo.pl, na okres 21 dni 
tj. od dnia 9 września 2021 roku do dnia 29 września 2021 
roku, umieszczony został wykaz nieruchomości grunto-
wych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży,                    
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowią-
cych własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonych                   
w Legionowie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

1. działka numer ewidencyjny 42/2 w obrębie ewidencyj-
nym 9 o powierzchni 1542 m2, ul. Aleja Legionów, ul. bpa 
Władysława Bandurskiego,
2. działka numer ewidencyjny 34/30 w obrębie ewidencyj-
nym 69 o powierzchni 431 m2  ul. gen. Władysława Sikor-
skiego wraz z udziałem wynoszącym 1/4 części w działce 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 34/32 o powierzchni 
388 m2 stanowiącej drogę dojazdową niepubliczną,

3. działka numer ewidencyjny 34/31 w obrębie ewidencyj-
nym 69 o powierzchni 431 m2 ul. gen. Władysława Sikor-
skiego wraz z udziałem wynoszącym 1/4 części w działce 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 34/32 o powierzchni 
388 m2 stanowiącej drogę dojazdową niepubliczną,
4. działka numer ewidencyjny 34/18 w obrębie ewi-
dencyjnym 69 o powierzchni 662 m2 przy ul. gen. Wła-
dysława Sikorskiego wraz z udziałem wynoszącym 1/4 
części w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 
34/32 o powierzchni 388 m2 stanowiącej drogę dojaz-
dową niepubliczną.

Termin przetargu i jego warunki zostaną podane do pu-
blicznej wiadomości odrębnym ogłoszeniem. 

Bliższych informacji udziela Urząd Miasta Legionowo                         
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, Wydział  Gospodarki Nie-
ruchomościami pok. Nr 3.06, II piętro tel. 22 766 40 58 
lub 22 766 40 58.

Prezydent Miasta Legionowo
Roman Smogorzewski
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Z myślą o najmłodszych miło-
śnikach historii przygotowano 
Wakacyjne Warsztaty Archeolo-
giczne. Mimo nazwy kojarzącej 
się trochę z pracą, dzieciaki mia-
ły w ich trakcie mnóstwo zaba-
wy. – Pierwsze warsztaty doty-
czyły samego zabytku, sposobu 
jego rekonstruowania. Dzieci 
wyklejały naczynia ceramiczne, 
później je malowały i dekorowa-
ły. A wszystko to było poprze-
dzone poszukiwaniami na tere-
nie muzeum ukrytych zabytków 
– opowiada Wawrzyniec Orliń-
ski z Muzeum Historycznego w 
Legionowie. Szukano ich także 
podczas drugiego warsztatowe-
go spotkania z archeologią. Po-
znając zarazem od kuchni czę-
sto żmudną, lecz fascynującą 
codzienność badaczy przeszło-
ści. – Dzieci sporo dowiedziały 
się o tajnikach pracy archeolo-
ga. Przygotowaliśmy różnego 
rodzaju materiały plastyczne, 
posługiwaliśmy się sprzętem ar-
cheologicznym: niwelatorem i 
łatą, poznawaliśmy zasady stra-
tygrafii, datowania zabytków. 
Było to dla dzieci pasjonujące, 

a jednocześnie dostarczyło im 
pewną dozę nauki. Być może 
uda się ich dzięki temu zainte-
resować historią, ochroną dzie-
dzictwa archeologicznego i kul-
turowego.

Po raz kolejny okazało się, że 
umiejętnie podane ciekawost-
ki naukowe wciągnęły młodych 
ludzi bez reszty. W roli warsz-
tatowych atrakcji doskonale 
sprawdził się też specjalistycz-
ny archeologiczny ekwipunek. 
Krótko mówiąc, maluchy wy-
kopały spod ziemi duże pokłady 
radości oraz wiedzy. W przypad-
ku uczestników spacerów histo-
rycznych postawiono, co zrozu-
miałe, głównie na tę drugą. Z 
racji na swoją formułę nie mia-
ły one jednak nic wspólnego z 
tradycyjnymi, często nużącymi 
lekcjami o historii. – Tematami 
tych spacerów były różne epizo-
dy z dziejów miasta. W naszej 
ofercie jest spacer poświęcony 
korzeniom Legionowa, walkom 
w czasie drugiej wojny świato-
wej, ale również przewidzieli-
śmy spacer, w trakcie którego 

można poznać historię jedne-
go z najstarszych obiektów na 
terenie dzisiejszego Legiono-
wa, czyli willi Kozłówka – mówi 
Adam Wykpisz. 

Pomysłodawcy spacerów po 
mieście szybko przekona-
li się, że trafili ze swoją ofer-
tą w dziesiątkę. Ponieważ od 
samego początku zdobyły one 

dużą popularność, historycy 
zapowiadają ich kontynuowa-
nie również po wakacjach. Są-
dząc po dotychczasowym za-
interesowaniu, o frekwencję 
martwić się nie powinni. – Ta 
forma aktywności cieszy się 
szczególnym uznaniem, za-

równo wśród starszych, wielo-
letnich mieszkańców miasta, 
jak i tych nowych, którzy jesz-
cze dobrze nie znają swojej 
małej ojczyzny. W związku z 
tym planujemy kontynuować 
nasze spacery historyczne, 
ale być może przygotujemy 
też inne, poświęcone kolej-
nym tematom, tak aby jak 
najlepiej wpasować się w 
oczekiwania naszych odbior-
ców – zapowiada pracownik 
Muzeum Historycznego w Le-
gionowie. 

Wonder

Igraszki z historią
Jak to od dawna mają w zwyczaju, latem legionowscy muzealnicy zaproponowali mieszkańcom ciekawe 
alternatywy dla tradycyjnego, kojarzonego z tą porą roku wypoczynku. Pomysł chwycił, a każdy zaintere-
sowany, bez względu na datę urodzenia, mógł w zakamarkach przeszłości znaleźć coś dla siebie.

ŁATKA to niewielka, mło-
dziutka sunia znaleziona 
01.09.2021 w Markach, w 
dwóch obrożach. Onieśmie-
lona nieznanym otoczeniem, 
w stosunku do człowieka jest 
nieufna i ostrożna. Łatka po-
trzebuje czasu, aby w pełni za-
ufać opiekunom, choć bardzo 
posłusznie chodzi na smyczy. 
Kogoś przyjaciółka czeka...

Tel:  795 845 242
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Fanpage legionowskiego PWK na 
Facebooku stanowi cenione przez 
jego klientów źródło wiedzy na te-
mat bieżących poczynań Przed-
siębiorstwa, awarii, nowych in-

westycji albo też, bo i to bywa 
czasem konieczne – zaplanowa-
nych przerw w dostawach wody. 
Być może to właśnie duża liczba 
odsłon sprawiła, że profil firmy 

wzięli na celownik azjatyccy ha-
kerzy. Reszta, przynajmniej dla 
nich, była już czystą formalnością. 
W efekcie PWK straciło kontrolę 
nad treściami publikowanymi na 
Fb pod własnym szyldem. – Z 
przykrością informujemy, że profil 
„Dobra woda z Legionowa - PWK 
Legionowo” na portalu facebo-

ok.com padł ofiarą ataku haker-
skiego. Spółka podejmuje wszel-
kie działania w celu przywrócenia 
jego dotychczasowej funkcjonal-
ności, jednak z uwagi na procedu-
ry portalu wymaga to czasu. Nie-
stety, z uwagi na brak możliwości 
administrowania stroną nie mamy 
wpływu na publikowane tam tre-
ści i nie możemy ponosić za nie 
odpowiedzialności – zakomuniko-
wało PWK Legionowo. 

Jak długo potrwa batalia o odzy-
skanie facebookowego profilu 
Przedsiębiorstwa, trudno powie-
dzieć. Na razie jest on niedostępny. 

Gadget

W legionowskim ratuszu po-
twierdzają: praca wre. – Jesz-
cze w tym roku na terenie przy-
chodni przy ul. Sowińskiego 4 
powstanie rehabilitacyjna si-
łownia plenerowa. Zgodnie z 
projektem firmy Lege Artis in-
westycja będzie obejmowa-
ła wykonanie dojść pieszych 
i podestów pod urządzenia, 
montaż obiektów małej archi-
tektury, czyli ławek, koszy na 
śmieci i tablicy z regulaminem, 
oraz dostawę i montaż siedmiu 
urządzeń siłowni zewnętrznej 
– informuje Zuzanna Sawicka 
z wydziału inwestycji Urzędu 
Miasta w Legionowie.  

Na pomysł służącej zdrowiu 
plenerowej „sali gimnastycz-

nej” wpadła swego czasu miej-
ska radna Małgorzata Luzak. A 
ponieważ uznała go za dobry, 
postanowiła udać się z nim do 
legionowskiego ratusza. Jak w 
wielu innych tego rodzaju przy-
padkach, nie była to droga po-
konana na próżno. – Jest w 
Legionowie kilka siłowni plene-
rowych, ale nie ma takiej prze-
znaczonej specjalnie dla osób 
starszych czy niepełnospraw-
nych. W rozmowie z prezyden-
tem Smogorzewskim doszli-
śmy do wniosku, że to dobry 
pomysł, aby w takim miejscu, 
gdzie jest przychodnia, którą 
odwiedza wiele osób starszych, 
właśnie taką siłownię zrobić. 
Wybrałam do niej sprzęt, któ-
ry jest stabilny i pozwala ćwi-

czyć pewne partie mięśni, lecz 
także mózg, ponieważ znajdą 
się tutaj pomagające w tym 
specjalne tablice. W rezulta-
cie złożyłam do budżetu wnio-
sek, aby zabezpieczono w nim 
na ten cel 190 tysięcy złotych 
– opowiada radna. 
 
Najdłużej, co w obecnej sytu-
acji na rynku budowlanym bywa 
normą, trwało poszukiwanie wy-
konawcy. Wreszcie jednak udało 
się go znaleźć i co równie istot-
ne – nie przepłacić. Jak podkre-
śla radna Porozumienia Samo-
rządowego, stanęło na tym, że 
koszt obiektu zamknie się w 
kwocie 160 tysięcy złotych. – Pa-
nowie zaczęli pracę, a my cze-
kamy na dostawę od firmy pro-

dukującej specjalistyczny sprzęt 
rehabilitacyjny. Myślę, że siłow-
nia ruszy na przełomie września 
i października. Miała być gotowa 
trochę wcześniej, ale ze względu 
na brak wspomnianego sprzętu 
to się nie udało. Mam nadzieję, 
że będzie z niej korzystało wiele 
osób starszych, którym przecież 
bardzo potrzebny jest ruch. A 
ten obiekt ma właśnie temu słu-
żyć – dodaje Małgorzata Luzak. 

Jeżeli chodzi o szczegóły inwe-
stycji, projektanci zadbali, aby 
przy jej realizacji nie ucierpia-
ło ani jedno drzewo. Co więcej, 
jak już wspomniano, na tere-
nie plenerowej siłowni rehabili-
tacyjnej zostanie posadzonych 
wiele nowych roślin. Cel jest ja-
sny: abstrahując od korzyści 
zdrowotnych, jej bywalcom po 
prostu ma być tam przyjem-
nie. – Głównym zamysłem in-
westycji jest jej dostępność dla 
osób z niepełnosprawnościami, 
w związku z tym uwzględniono 
odpowiednią szerokość chod-
ników, a część urządzeń przy-
stosowano dla potrzeb osób 
poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. Generalnie mają 
one służyć ćwiczeniu koordy-
nacji i równowagi, wzmacnia-
niu mięśni, a także stymulo-
waniu pamięci, orientacji oraz 
innych funkcji poznawczych – 
wymienia Zuzanna Sawicka. 

Obserwując dużą popularność 
innych miejskich siłowni plene-
rowych, ta najnowsza – rehabi-
litacyjna, tym bardziej powinna 
przypaść mieszkańcom do gu-
stu. Dlatego też, głównie dzię-
ki dziarskim seniorom, raczej 
nie będzie ona świecić pustka-
mi. Także jesienią i zimą, bo o 
zdrowie można, a nawet trzeba 
dbać przez okrągły rok.  

Waldek Siwczyński

Siłowo, zdrowo,plenerowo
Tuż przy zmodernizowanym przez powiat Niepublicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej pojawi się wkrótce kolejny obiekt służący ochronie zdrowia. 
Dzięki temu pacjenci cenionej przez legionowian przychodni „na górce” 
zyskają możliwość samodzielnej rehabilitacji oraz poprawy swej kondycji 
fizycznej. A wszystko to pod chmurką i jak obrazowo ujął to ongiś filmowy 
klasyk, „w pięknych okolicznościach przyrody”.

Woda jednak 
droższa
W ubiegłym tygodniu, na 
podstawie informacji uzy-
skanych z legionowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokatorsko-Własnościo-
wej, w artykule dotyczącym 
podwyżek opłat mieszka-
niowych podaliśmy między 
innymi nową wysokość łącz-

nej stawki za metr sześcien-
ny zimnej wody wraz z jej 
podgrzaniem (32,84 zł). W 
rzeczywistości owa stawka, 
skorygowana w związku z la-
winowo rosnącymi koszta-
mi mediów, jest jednak nie-
co wyższa i wynosi aktualnie 
36,48 zł.

Kolej(ne) zmiany
Przez ponad dwa miesiące pasażerowie składów 
Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich 
muszą brać pod uwagę kłopoty z ich punktualnym 
kursowaniem. Powodem są prace modernizacyjne 
prowadzone w rejonie stacji Warszawa Zachodnia, 
a także w innych lokalizacjach Warszawskiego 
Węzła Komunikacyjnego.

Ze względu na powyższe roboty 
przewoźnicy skorygowali istnie-
jące rozkłady jazdy i uprzedzili, 
że od 29 sierpnia do 6 listopada 
br. wystąpią utrudnienia w kur-
sowaniu wybranych pociągów 
SKM i KM. Jeśli chodzi o zmia-
ny dotyczące SKM-ki, zawie-
szono kursowanie linii S9, linia 
S3 zostaje skrócona do relacji 
Radzymin/Wieliszew/Legiono-
wo Piaski – Warszawa Gdań-
ska – Warszawa Wola (wybra-
ne kursy: Warszawa Powązki), 
a wybrane wieczorne kursy linii 

S1 zostaną skrócone do relacji 
Otwock – Warszawa Wschod-
nia. Od 29 sierpnia linie S1, S2 i 
S3 kursują już według nowych 
rozkładów jazdy.

Koleje Mazowieckie ograniczyły 
natomiast kursowanie wszyst-
kich pociągów linii RL relacji 
Modlin – Warszawa Centralna 
(wycofanie z odcinka Warsza-
wa Centralna – Warszawa Lot-
nisko Chopina).

oprac. red.

Hinduska polewka
Nastolatków takie hakerskie dowcipy zapewne 
nie dziwią. Starsi legionowianie mogli być jednak 
mocno zaskoczeni, kiedy pewnego dnia – wcho-
dząc na facebookowy profil PWK „Legionowo” 
– ujrzeli tam młodych mieszkańców Azji, prawdo-
podobnie Hindusów, grających w popularną grę 
komputerową. Teraz firma walczy o odzyskanie 
dostępu do swojej strony na portalu.
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USŁUGI
 ■KOMPUTER naprawy 
dojazd 513 820 998

WYNAJMĘ
 ■hydraulik awarie remont 
692 827 915
 ■kupię ławę do pokoju              
786 922 656
 ■szukam mieszkania, 
posesji do wynajęcia w 
cichej okolicy. Parter lub                 
1 piętro. 786 922 656

WłAŚCICIELU,
GDZIE JESTEŚ?
BENEK to 6-letni niewielki 
rudasek znaleziony na tere-
nie gminy Błonie. Przyjechał 
do Nas po pobycie w leczni-
cy weterynaryjnej (wypadek 
komunikacyjny, pogryzie-
nie). Na szczęście sympa-
tyczny psiak szybko wraca 
do zdrowia. Benek tęskni i 
czeka.

Tel:  795 845 242
fundacjapsom.pl

SMOK to marcowy ślicznie 
umaszczony kotek znale-
ziony na terenie Legionowa. 
Lubi być głaskany i przytu-
lany, a mruczeniem okazu-
je swoją wdzięczność. Kogo 
Smok?   Tel:  795 845 242
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OGŁOSZENIE O NEGOCJACJACH

 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 Cen-
trum Komunikacyjnego w Legionowie, przy ul. Ko-
ściuszki  8A:

1) lokal nr 1/27 – 63,35 m² - ściany malowane 
farbami emulsyjnymi,  na podłodze gres, okna 
aluminiowe, lokal wyposażony w kraty rolowa-
ne (rolokraty) oraz w dużą witrynę wystawową 
od strony ulicy Kościuszki, klimatyzacja z możli-
wością indywidualnego sterowania, wentylacja, 
instalacja gaśnicza, czujki ruchu, instalacja tele-
komunikacyjna.

Przewiduje się najem lokalu określonego powyżej 
z przeznaczeniem na prowadzenie: punktu gastro-
nomicznego, saloniku prasowego, sklepu spożyw-
czego,  apteki. Inne rodzaje działalności wymagają 
zgody Wynajmującego poprzedzonej akceptacją 
właściciela nieruchomości.
Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przedmio-
tu najmu na cele związane z prowadzeniem gier na 
automatach i gier na automatach o niskich wygra-
nych, jak również jakiejkolwiek innej działalności 
w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, 
na działalność typu sex-shop, działalność polega-
jącą na wprowadzaniu do obrotu substancji psy-
chotropowych 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. Cena wywoławcza miesięcznego 
czynszu najmu
Wysokość wywoławcza miesięcznego czynszu naj-
mu wynosi: 
lokal nr 1/27 – 63,35 m² – 2.600,00 zł 
miesięcznie/netto,

Do ww. stawki miesięcznego czynszu najmu nale-
ży doliczyć podatek VAT w aktualnie obowiązującej 
wysokości. 
W związku z brakiem podliczników czynsz naj-
mu zawiera opłatę za energię elektryczną, cieplną, 
wodę i kanalizację. 
Opłaty z tytułu czynszu najmu Najemca winien uisz-
czać przelewem na podstawie faktury wystawionej 
przez Wynajmującego, na rachunek bankowy Wy-
najmującego – PEC „Legionowo” Sp. z o.o., wskaza-
ny każdorazowo przez Wynajmującego na fakturze 
VAT, w terminie 10 dni od daty wystawienia faktury 
(o dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty decydu-
je data wpływu środków pieniężnych na rachunek 
Wynajmującego).

Dodatkowo, Najemca zobowiązuje się ponosić 
koszty utrzymania  ( w szczególności:  centralne 
ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanali-
zacja, utrzymanie czystości, koszty monitoringu ) 
powierzchni użytkowej części wspólnych zlokalizo-
wanych na parterze budynku Centrum Komunika-
cyjnego ( ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń 
toalet tj. 684,45 m² ), przy czym udział każdego 
Najemcy określa się jako iloczyn 15% powierzch-
ni zajmowanego lokalu  i rzeczywistych kosztów 
utrzymania 1 m² części wspólnych zlokalizowa-
nych na parterze budynku Centrum Komunikacyj-
nego o pow. 684,45 m².

3. Obciążenia nieruchomości oraz zobowiąza-
nia, 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. 

4. Zgłoszenie udziału w negocjacjach
Zgłoszenie do udziału w negocjacjach, składa się                          
w zamkniętych kopertach najpóźniej na 3 dni przez 
wyznaczonym terminem negocjacji, tj. do dnia                      
20 września 2021 r., do godz. 17.00 w siedzibie                                                                              
KZB Legionowo Sp. z o.o. w Legionowie, ul. marsz. 
J. Piłsudskiego 3, parter, Biuro Obsługi Klienta lub 
mailowo na adres: info@kzb-legionowo.pl.
Zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę 
oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba 
prawna lub inny podmiot,
2) datę sporządzenia zgłoszenia,

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z 
warunkami negocjacji i przyjmuje te warunki 
bez zastrzeżeń,
4) oświadczenie, że zgłaszające zapoznał się ze 
stanem faktycznym i prawnym nieruchomości,
5) proponowaną cenę ( nie mniejszą niż cena 
wywoławcza) i sposób jej zapłaty,
6) proponowany sposób realizacji dodatkowych 
warunków negocjacji,
7) kopię dowodu wniesienia zaliczki.

5. Termin i miejsce negocjacji.
Negocjacje na najem lokalu użytkowego nr 1/27 
położonego na parterze Centrum Komunikacyj-
nego w Legionowie, przy ul. Kościuszki 8A odbę-
dzie się w dniu 24 września 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 zaliczki, forma, 
termin i miejsce jej wniesienia.
Zaliczkę ustala się w następującej wysokości: dla 
lokalu nr 1/27 –  5.200,00 zł.  W negocjacjach 
mogą wziąć udział oferenci, jeżeli wpłacą zalicz-
kę na rachunek bankowy KZB Legionowo Spółka                           
z o.o. prowadzony przez ING Bank Śląski O/Legio-
nowo, nr 73105010121000000502411663 naj-
później w dniu 20 września 2021 do godziny 17.00, 
przy czym liczy się data i godzina wpływu na konto 
KZB Legionowo Sp. z o.o., 

Negocjacje na najem lokalu użytkowego nr 1/27 
położonego na parterze Centrum Komunikacyj-
nego w Legionowie, przy ul. Kościuszki 8A będą 
się odbywać na podstawie stosownego regulami-
nu, który został opublikowany wraz z niniejszym 
ogłoszeniem.

Wynajmujący ustala termin wizji lokalnej 
przedmiotu najmu:  –  w dniu  17 września 2021 r.  
o godz. 9.00, Centrum 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.
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W idyllicznym obrazie każ-
dej „małej ojczyzny” (czy-
taj: miasta, wsi lub na przy-
kład powiatu) jej wybrani do 
rządzenia mieszkańcy po-
winni stanowić jedną man-
datową rodzinę. I dobrze 
wychodzić z nią nie tylko 
na fotografiach. W prakty-
ce bywa to jednak trudne, 
czy raczej niemożliwe, po-
nieważ – jak już dawno pe-
wien mędrzec przytomnie 
zauważył – gdzie dwóch Po-

laków, tam trzy zdania. Je-
śli nie więcej. Stąd zaś już 
prosta droga do swarów,                                    
z których to zresztą jeste-
śmy znani, a przez co bar-
dziej wojownicze nacje 
bywaliśmy nawet lubia-
ni – gdyż bardzo ułatwiało 
im to skopanie nam tyłków 
na rozmaitych wojenkach.                                   
O zaborach nie wspomi-
nając. Po cóż ten długawy 
wstęp? Ano po to, by przy-
gotować grunt pod naszą 

refleksję doty-
czącą pierwsze-
go po kilkunastu 
miesiącach spo-
tkania legionow-
skich radnych                                      
w sali konferen-
cyjnej ratusza. 

Oczywiście w trakcie sesji, 
gdyż przy okazji posiedzeń 
poszczególnych komisji, 
kiedy wreszcie zezwoliła na 
to krajowa władza, odwie-
dzali ów gmach już wcze-
śniej. Cóż, gdybyśmy napi-
sali, że oczyma wyobraźni 
widzieliśmy, jak ojcowie                                   
i matki miasta rzucają się 
sobie w stęsknione objęcia, 
zaleciałoby lekką przesadą. 
Żywiliśmy wszak pewne na-
dzieje, że w trakcie debaty 

na ich obliczach częściej za-
goszczą rozdawane towa-
rzyszom uśmiechy. Nawet 
wśród tych, którym w te-
macie polityki nie po drodze. 
Niestety, nic z tego nie wyszło. 
Po części zapewne z powodu 
kilku zapalnych punktów ob-
rad, co zawsze mocno za-
gęszcza atmosferę. Tak stało 
się też i tym razem. Nieśmia-
łą, osamotnioną przesłanką 
zdającą się potwierdzać teo-
rię, że miejskim samorządow-
com realnego towarzystwa 
kamratów jednak brakowa-
ło, może być jeno czas trwania 
ich inauguracyjnej po zdalnej 
rozłące sesji. Jeśli wysiedzieli 
ze sobą całe dziewięć godzin, 
to jednak musi ich łączyć coś 
więcej niż dieta! 

Na pierwszy rzut ucha człowiek 
bombardowany co dnia setkami, 
tysiącami informacji wie więcej. 
Lecz to tylko teoria. W praktyce 
zapychany niusami mózg szyb-
ko wywiesza białą flagę i zaczy-
na hurtowo je olewać. Ignoruje, 
zapomina, niedosłyszy – wszyst-
ko, byle tylko mieć święty spokój. 
I zapewne po części z tegoż po-
wodu mało który rodak zaszczycił 
baczniejszą uwagą wieści o bacie, 
jaki kręci na poddanych krajowa 
władza. A że bat to bolesny i sto-
sowany nader rzadko, otrzymał 
adekwatną do swej unikalności 
nazwę – stan wyjątkowy. 

Ponieważ formalno-prawną wy-
jątkowością pan premier premie-
rowo obdarzył tylko lud ze ścia-
ny wschodniej, reszta narodu 
potraktowała ten ruch tak, jak 
traktuje dźwięki zza sąsiedzkiej 
ściany właśnie: uśmiechnęła się 
pod nosem, coś tam skomento-
wała i wróciła do przerwanego 
obiadu. Ewentualnie innej oby-

watelskiej konsumpcji. Nie za-
stanawiając się, czemu grupka 
odurzonych wszechwładzą szy-
szek sięgnęła po narzędzie, któ-
rego tykać nie miała prawa – bo 
nie wystąpiła żadna z konstytu-
cyjnych przesłanek pozwalają-
cych w ogóle myśleć o spętaniu 
społeczeństwa stanem wyjątko-
wym. Nie wystąpiła, choćby nie 
wiem jak zawzięcie uzasadnia-
li go agitatorzy z „Wiadomości”. 

Co państwowy aparat może zro-
bić człowiekowi w takim sta-
nie? Gorzko żartując, odpowia-
dam: zdjęcie. Na przykład z listy 
wolnych osób, gdyż w przypad-
ku „zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa” (pod co da się pod-
ciągnąć prawie wszystko) wła-
dza ma prawo internować ludzi, 
wprowadzić cenzurę, zagłuszać 
sygnał stacji telewizyjnych i ra-
diowych, zakazać zgromadzeń, 
ale też działalności partii poli-
tycznych, bezwstydnie może też 
przeglądać korespondencję albo 

bez potrzeby zacząć reglamen-
towanie towarów i usług. A jeśli 
władzy ktoś w terenie podskoczy, 
raz-dwa z dowolnego samorzą-
dowego organu wywali ekipę wy-
braną przez mieszkańców, za-
stępując osobnikiem o nazwie 
słusznie kojarzonej z najczarniej-
szym okresem komunistyczne-
go zamordyzmu – komisarzem.  

Tak na oko ten nasz mini stan 
wyjątkowy, rzec można stanik, 
to tylko próba generalna przed 
większym zamachem na de-
mokrację. Nie czując nad sobą 
kontroli ze strony żadnej insty-
tucji ani opinii publicznej, po-
litycy migiem uzależnią się od 
stanowej wyjątkowości. No 
i pewnego dnia uszyją nam 
buty, które zaczną cisnąć już 
wszystkich. Bez wyjątku. 

Za sprawą działań Ministerstwa 
Obrony Narodowej widać już 
chyba koniec wieloodcinkowe-
go serialu, który roboczo moż-
na nazwać „Szpital w Legiono-
wie”. Jeden z jego epizodów, o 
którym chcemy napisać, nosi 
tytuł „Jak zorganizować do-
bry szpital powiatowy?” i zo-
stał wyemitowany prawie 10 
lat temu, na początku listo-
pada 2012 r. Tak naprawdę 
był to tytuł konferencji, którą 
w pałacu w Jabłonnie zorga-
nizowały powiat legionowski 
wspólnie ze Związkiem Powia-
tów Polskich, a która odbywała 
się pod patronatem Ogólnopol-
skiego Stowarzyszenia Szpita-
li Prywatnych. Choć konferen-
cja nie dotyczyła bezpośrednio 
budowy szpitala na terenie po-
wiatu, to i tak siłą rzeczy bar-
dzo dużo o tym mówiono. Na 
przykład, jak powinien on zo-
stać zorganizowany. Z analizy 
przedstawionej przez Andrze-

ja Krupę, eksperta w dziedzi-
nie controllingu medycznego, 
wynikało m.in., że optymal-
nym rozwiązaniem byłaby bu-
dowa obiektu na nieco ponad 
100 łóżek. – Zaproponowałem 
ginekologię, położnictwo i pe-
diatrię, jak również oddział za-
biegowy. Powinien się tu też 
znaleźć Szpitalny Oddział Ra-
tunkowy z rozbudowaną spe-
cjalistyką ambulatoryjną i dia-
gnostyką – mówił prelegent. Z 
kolei zdaniem prowadzącego 
konferencję Marka Wójcika, 
zastępcy sekretarza general-
nego ZPP, przyszły szpital dla 
powiatu powinien być konku-
rencyjny dla ościennych placó-
wek, czyli oferować pacjentom 
usługi, których te nie są w sta-
nie zapewnić. – Nie może być 
tak, że w moim mieście jest 
siedem supermarketów, a ja 
buduję ósmy. To musi być inny 
sklep. I to właśnie powinien być 
punkt wyjścia. Ten sklep musi 

oferować takie usługi, których 
ja nie mam i po które nie mogę 
pojechać do sąsiada. 
 
Przedstawione na konferen-
cji stanowisko NFZ-u schło-
dziło entuzjazm zwolenników 
szybkiej budowy szpitala w po-
wiecie legionowskim. Zastęp-
ca dyr. ds. medycznych mazo-
wieckiego oddziału powiedział 
wprost, że w ciągu kilku naj-
bliższych lat środki finansowe, 
które Fundusz przeznaczy na 
świadczenia zdrowotne, nie 
będą rosły. – Mając tak ogra-
niczone środki, nie wyrażamy 
zgody na wchodzenie nowych 
podmiotów. Bez względu na 
to, czy są to szpitale, czy przy-
chodnie, nie ogłaszamy żad-
nych konkursów. 

Legionowska filia Wojsko-
wego Instytutu Medyczne-
go takich kłopotów już mieć 
nie powinna. 

Szpitalna saga

Zupa dyniowa 

z grzankami

Sposób przygotowania:

Dynię obierz ze skóry, oczyść z pestek, pokrój                                 
w kostkę. Podobnie z ziemniakami. Wymyj, 
obierz je i pokrój w kostkę. W garnku lub wy-
sokiej patelni rozgrzej olej i wrzuć do niej dynię 
i ziemniaki. Podsmaż kilka minut. Następnie 
dodaj po łyżeczce przyprawy oraz starty imbir. 
Wlej do tego gorący bulion warzywny. Garnek 
przykryj i gotuj na małym ogniu do miękkości. 
Całość zmiksuj blenderem i dodaj do tego puszkę 
mleka kokosowego.
Dobrym dodatkiem będą grzanki z chleba. Pokrój je wcze-
śniej w kostkę i podsmaż na patelni lub podpiecz w piekarniku. 
Podaj gorącą zupę na talerzu i posyp grzankami. 

Smacznego!

Składniki:
• 0,5 kg obranej dyni
• duża cebula
• 2 szklanki bulionu
• 250 g ziemniaków
• 2 ząbki czosnku
• puszka mleka kokosowego
• kurkuma, curry, ostra papryka, imbir.

Nadchodzą zimniejsze wieczory, 
a z nimi chęć na rozgrzewające nas 
od środka potrawy. Tym razem 
proponujemy coś lekkiego, 
prostego w wykonaniu 
i urzekającego zapachem.

Szycie ponad stan 
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SEXbombowe urodziny
Punk Rock Circus, czyli huczne urodziny legionowskiej Sexbomby, rozgrzały Lodową 
Arenę do czerwoności. A zaśpiewane tam „Sto lat” zabrzmiało co najmniej tak samo 
donośnie, jak gitarowe riffy. 



13CZWARTEK 9 września 2021

 

KOLEGO  ZDZISŁAWIE,  
PROSZĘ PRZYKRYĆ  

NOS,  BO  SIĘ  PAN                       
PRZEZIĘBI

Ryszard Brański, przewodniczący 
Rady Miasta Legionowo, podczas sesji 
do jednego ze swoich zastępców.

■ ■ ■

Michał Anioł rzeźbił ludzi nago.

■ ■ ■

Jedyną dziewicą we Francji była Joanna D’Arc,                
za co też poniosła karę.    

■ ■ ■
Kolumb zobaczył u nagich Indian wisiorki                                  

ze szczerego złota.  
■ ■ ■

Król Zygmunt powiesił na wieży                                           
swój wielki dzwon.   

■ ■ ■
Chopin urodził się i umarł bezdzietny.    

■ ■ ■
Chopin już od dawna nie żyje, ale jego muzyka nadal 

prześladuje wielkich pianistów   
■ ■ ■

Drugą wielką uroczystością było wmurowanie 
węgla kamiennego.

■ ■ ■
Jak strażacy zobaczą ogień, to sikają.  

ROZRYWKA

HOROSKOP
na nadchodzący

tydzień
RYBY

BARAN

BYK

BLIŹNIĘTA

RAK

LEW

PANNA

WAGA

SKORPION

STRZELEC

KOZIOROŻEC

WODNIK

Nie będziesz zwracał 
większej uwagi na spra-
wy towarzyskie i zawo-

dowe. Czekają cię spokojne dni.

Zadbaj o finanse. Zbyt-
nia rozrzutność i chęć 
imponowania innym 

może skończyć się dużym debetem.

Walcz o swoje, nie oglą-
daj się na innych. Nie 
poddawaj się, nawet gdy 

trudno dostrzec szanse na sukces.

Dobry czas dla port-
fela. Gwiazdy wróżą 
udany interes, zysk 

lub znalezienie dobrej posady.

Pojawi się ktoś, kto doda 
ci optymizmu. Otrzy-
masz dobrą wiadomość 

lub zaproszenie na ciekawą imprezę. 

Uporządkuj swoje spra-
wy, a do nowych wyzwań 
podejdź z ostrożnością. 

Nie wszystko da się zaplanować.

W miłości gwiazdy 
zapowiadają udany 
czas, pełen marzeń 

i romantycznych wzruszeń.

Ktoś w najbliższym 
otoczeniu potrzebu-
je twojej pomocy. Daj 

z siebie wszystko, bo warto.

Los ześle ci szansę na po-
zbycie się kłopotów. Pod-
piszesz korzystną umowę 

i osiągniesz cel, na jaki pracowałeś.

Ważna zawodowa spra-
wa lub finansowe nego-
cjacje utkną w martwym 

punkcie. Pomyśl nad zmianą strategii.

Pojawi się szansa, aby 
porzucić stare schema-
ty i zacząć wszystko od 

nowa. Najgorsze już za tobą. 

Pokonasz przeciwnika, z 
którym od dawna nie da-
jesz sobie rady. Nie prze-

mocą, lecz łagodnością i sprytem.

Czy wiesz, że dynia składa 
się w ponad 90% z wody? 

To królowa jesieni, smaczne, 
odżywcze warzywo, a jego 
pomarańczowy kolor wpra-
wia w dobry nastrój. Jest 
niekwestionowanym sym-
bolem nadchodzącej kole-
jnej pory roku i chłodnych 
wieczorów. Należy do rodz-
iny dyniowatych, która 
obejmuje ponad 1000 ga-
tunków. Występują one w 
obszarach tropikalnych  i 
subtropikalnych. Do naj- 
bardziej znanych gatunków 

w Polsce należą: dynia ol-
brzymia, zwyczajna i dynia 
piżmowa. 

Dynia to jedna z na-
jstarszych roślin upra-
wowych Nowego Świa-
ta, bowiem jej nasiona 
znajdowały się w grobow-
cach meksykańskich sprzed 
10 tysięcy lat. Była przys-
makiem na stołach Greków 
i Rzymian. W Polsce określa-
no ją jako „bania”. Owoc 
dyni to duża jagoda (!) o 
różnych barwach. Jadalne 
są też kwiaty i pestki.

Dynia stanowi cenny surowiec dla przemysłu gorzelniczego, 
jest też wykorzystywana jako pasza dla zwierząt. Stosowana 
w lecznictwie. Olej tłoczony z pestek pomaga w oczyszczeniu 
organizmu z pasożytów i grzybów.

Nika 7 lat

Na froncie autoreklamy nasza waleczna armia jest niepokonana!
fot. red.  
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Zręczne przygotowania
Jak informowaliśmy przed tygodniem, KPR Legionowo wygrał zorganizowa-
ny w Arenie drugi Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Marszałka Województwa 
Mazowieckiego. Lecz warto też przy tej okazji wspomnieć, że legionowianie 
zdobyli trofeum, występując bez kilku ważnych zawodników. Ci jednak, 
co istotne, nie próżnowali i gdzie indziej, pod chmurką, zdobywali piękne 
bramki – także ku chwale legionowskiego szczypiorniaka.

Przyczyna absencji młodych, 
obiecujących graczy była, jako 
się rzekło, natury czysto spor-
towej. – Rywalizowali oni w 
mistrzostwach Polski w pla-
żowej piłce ręcznej. KPR Le-

gionowo zdobył w nich piąte 
miejsce w kategorii juniorów, 
zaś nasz nowy nabytek Adam 
Laskowski, środkowy rozgry-
wający, jeszcze ze swoją sier-
pecką drużyną, zdobył tam 

srebro. Tak więc też wraca do 
nas z medalem. Z kolei Marek 
Podobas narzekał w ostatnim 
czasie na ból pleców. Na szczę-
ście okazało się, że mimo tych 
ubytków kadrowych byliśmy w 

stanie wygrać taki mocny tur-
niej – powiedział zadowolony 
Dominik Brinovec, prezes za-
rządu KPR Legionowo.
 
Rywalizacja o marszałkowski 
puchar stanowiła ważny, ale 
oczywiście tylko jeden z wielu 
etapów przygotowań drużyny 
do rozgrywek w Lidze Central-
nej. Biorąc pod uwagę datę jej 
startu, powoli wkraczają one 
w decydującą fazę. – Dalej 
gramy kilka meczów sparin-
gowych, turniej w Ciechano-
wie, więc kalendarz mamy wy-
pełniony. Trenujemy dwa razy 
dziennie, a zatem ten okres 
będzie również przepełniony 
treningiem, oczywiście z ak-
centami proporcjonalnie roz-
łożonymi do aktualnych po-
trzeb i do założonego planu, 
jaki przyjęliśmy przy przygoto-
waniach do sezonu – zapowia-
da Marcin Smolarczyk, razem 
z występującym na parkiecie 
Michałem Prątnickim trenują-
cy legionowski zespół.

Przedsezonowe manewry 
KPR-u przebiegają na razie 
bez większych przeszkód: ani 
ze strony organizacyjnej, ani 
szkoleniowej. Szczypiorniści 
z Areny nie mogą też narze-
kać na zdrowie. – Odnotowali-
śmy tylko jedną kontuzję, któ-
ra wyłączyła zawodnika z gry, 
ale mam nadzieję, że nie oka-
że się ona na tyle brzemienna 
w skutkach, żeby wyelimino-
wać go ze składu na dłuższy 
czas. Jesteśmy w trakcie dia-
gnozowania, a póki co wszyscy 
pozostali gracze są zdrowi – 
zapewnia trener Smolarczyk. 

Zdobyty puchar, dobra for-
ma i brak urazów pozytywnie 
wpłynęły na morale drużyny 
oraz nastroje przed pierwszy-
mi meczami Ligi Centralnej. W 
ruszających pod koniec wrze-
śnia rozgrywkach piłkarze ręcz-
ni KPR-u ani myślą pełnić rolę 
chłopców do bicia. Zdając so-
bie, rzecz jasna, sprawę ze ska-
li trudności, zamierzają powal-

czyć o pełną pulę. – Jesteśmy 
dobrze „uzbrojeni”, mam dość 
szeroką kadrę, z czego bardzo 
się cieszę. W ostatnim czasie 
dołączył też do nas zawodnik 
leworęczny, a tego nam było 
bardzo trzeba. Teraz będzie-
my powoli wdrażać go do na-
szych założeń taktycznych. Tak 
naprawdę przetrenował z nami 
dopiero tydzień, a już pokazy-
wał się w tym turnieju z dobrej 
strony. Kadra będzie liczyć 21 
zawodników, więc jesteśmy 
przygotowani na obciążenia 
Ligi Centralnej. Organizacyjnie 
również wyglądamy dobrze, 
chociaż zawsze może być le-
piej i na pewno będziemy jesz-
cze poszukiwać sponsorów – 
twierdzi Dominik Brinovec. 

Jednego ambitni gracze KPR-u 
poszukiwać nie muszą: ochoty 
na kolejne zwycięstwa. I obie-
cują w każdym meczu bić się 
o nie aż do końca.
  

Aldo

Walka o pamięć
W aspekcie sportowym czwarta odsłona Memoriału Jerzego Góreckiego bez wątpienia mogła być dla 
gospodyń bardziej udana. Siatkarki IŁ Capital Legionovii miały jednak okazję sprawdzić się we własnej 
hali w konfrontacji z silnymi rywalkami, a ich trener – możliwość oceny, na co w tej chwili stać jego 
przygotowujące się do sezonu zawodniczki.
Impreza ku czci człowieka, który od 
podstaw tworzył w Legionowie żeń-
ską piłkę siatkową, zgromadziła w 
tym roku doborową stawkę uczest-
ników. Oprócz gospodyń wystąpi-
ły w nim dwie łódzkie drużyny z kra-
jowej czołówki: Grot Budowlani oraz 
ŁKS Commercecon, turecka Eczaci-
basi VitrA Stambuł, a także dwie moc-
ne ekipy z Niemiec: SC Dresdner i SC 
Potsdam. I to właśnie ten ostatni ze-
spół okazał się w całej imprezie naj-
lepszy. Natomiast prowadzona przez 
Alessandro Chiappiniego drużyna IŁ 
Capital Legionovii Legionowo, po nie-
dzielnej porażce z ŁKS-em, tym razem 
znalazła się tuż poza podium.

Aldo

WYNIKI
Czwartek
ŁKS Commercecon Łódź – Grot Budowlani Łódź 
3:2 (25:17, 20:25, 27:25, 20:25, 15:11)

Piątek 
Eczacibasi VitrA Stambuł – SC Dresdner 
1:3 (19:25, 21:25, 25:21, 19:25)
Grot Budowlani Łódź – SC Potsdam 
0:3 (17:25, 17:25, 15:25)

Sobota
IŁ Capital Legionovia Legionowo – SC Dresdner 
0:3 (24:26, 25:27, 22:25)
ŁKS Commercecon Łódź – SC Potsdam 
0:3 (20:25, 21:25, 16:25)
IŁ Capital Legionovia Legionowo – Eczacibasi VitrA 
Stambuł 3:2 (25:21, 22:25, 14:25, 25:21, 15:13)

Niedziela
Mecz o 5. miejsce:
Grot Budowlani Łódź –  Eczacibasi VitrA Stambuł 
3:2 (25:21, 22:25, 14:25, 25:21, 15:13)
Mecz o 3. miejsce:
ŁKS Commercecon Łódź – IŁ Capital Legionovia 
Legionowo 3:0 (27:25, 25:17, 25:15)

Finał:
SC Dresdner – SC Potsdam 
1:3 (25:21, 23:25, 22:25, 18:25)



15CZWARTEK 9 września 2021 SPORT

Powiedzieć, że spotkanie roz-
strzygnęło się w pierwszych dzie-
sięciu minutach byłoby na pew-
no przesadą, ale nie okłamujmy 
się – niespecjalnie grubą przesa-
dą. Lepszego początku tego me-
czu Legionovia nie mogła sobie 
bowiem wyobrazić. Już po dzie-
więciu minutach gospodarze 
prowadzili 2:0, a strzelcem obu 
bramek był Michał Bajdur. Pierw-
szego gola pomocnik Legionovii 
zdobył w siódmej minucie, wyko-
rzystując świetne podanie Barto-
sza Mroczka, dzięki któremu zna-
lazł się on przed pustą bramką 
Lechii. Dwie minuty później Baj-
dur po raz drugi wpisał się na listę 
strzelców. Tym razem asystował 
mu Dariusz Zjawiński, który zali-
czył świetny rajd przez niemal pół 
boiska, po czym doskonale ob-
służył kolegę z drużyny. 
 
Mimo dwubramkowego prowa-
dzenia Legionovia nie zamierza-
ła zwalniać tempa i nadal dążyła 
do zdobycia kolejnych goli. Okazji 
do tego nadarzyło się całkiem spo-
ro, podopiecznym trenera Micha-
ła Pirosa brakowało jednak sku-
teczności. Tej z kolei nie zabrakło 
przyjezdnym. Tuż przed końcem 
pierwszej połowy meczu Lechii 

udało się zdobyć bramkę kontak-
tową. W 42 minucie golkipera go-
spodarzy pokonał Artur Amroziń-
ski, który świetnie znalazł się w 
polu karnym Legionovii i wykorzy-
stując panujące tam chwilowe za-
mieszanie, umieścił piłkę w siatce. 
 
Po zmianie stron obraz gry wiele 
się nie zmienił. Obie drużyny wal-
czyły o podwyższenie swojego 
posiadania bramkowego, jednak 
tak jednej, jak i drugiej brakowa-
ło skutecznego wykończenia ak-
cji. Na rozstrzygnięcie trzeba było 
czekać do 70 minuty spotkania. 
Gola na 3:1 zdobył wprowadzony 
dziesięć minut wcześniej Dawid 
Papazjan, a asystował mu Kon-
rad Zaklika. Wynik już do końca 
nie uległ zmianie. W utrzymaniu 
prowadzenia pomógł miejsco-
wym fakt, że sobotni mecz Le-
chia kończyła w dziesiątkę – w 
76 minucie drugą żółtą kartkę                                  
i w konsekwencji czerwoną zo-
baczył Krystian Mroczek. 
 
Zwycięstwo nad zespołem z To-
maszowa Mazowieckiego było dla 
Legionovii KZB Legionowo trzecim 
triumfem z rzędu. Oby tak dalej! 

Elph 

III liga 2021/2022,  grupa I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1  Legionovia Legionowo 6 13 4 1 1 15-10

2  Unia Skierniewice 6 12 4 0 2 13-8

3 Legia II Warszawa 5 10 3 1 1 11-6

4 Polonia Warszawa 5 9 3 0 2 12-5 

5 Pelikan Łowicz 6 9 2 3 1 10-8

6 GKS Wikielec 6 9 2 3 1 8-7

7 Lechia Tomaszów Mazowiecki  6 9 3 0 3 9-9

8 Broń Radom 6 9 3 0 3 9-10 

9 Pilica Białobrzegi 5 8 2 2 1 11-8

10  Świt Nowy Dwór Mazowiecki 6 8 2 2 2 10-10

11  Ursus Warszawa 6 8 2 2 2 10-11

12  Znicz Biała Piska 6 7 2 1 3 10-10

13  KS Kutno 6 7 2 1 3 7-9

14  ŁKS II Łódź 6 7 2 1 3 9-12

15  Błonianka Błonie 5 6 2 0 3 8-10

16   Wissa Szczuczyn 6 6 1 3 2 6-8

17   Jagiellonia II Białystok  5 6 2 0 3 8-12

18   Sokół Aleksandrów Łódzki 6 4 0 4 2 9-13

19   Mamry Giżycko 5 3 1 0 4 4-13

  3:1 (2:1)
Legionovia Legionowo – Lechia Tomaszów Mazowiecki

Bramki: Bajdur (7’, 9′), Papazjan (70’) – Amroziński (42′) 

Legionovia: KKrzywański – Budek (82′ Waszkiewicz), Bujak, Wojdyga 
– Kaczorowski, Zaklika, Koziara (82′ Karabin), Barański (82′ Smuga), 
Mroczek (68′ Dobrogost) – Bajdur, Zjawiński (60′ Papazjan).

Lechia: Awdziewicz – Jakubczyk, Turewicz, Cieślik (75′ Dunajski), 
Uchroński (55′ Drabik), Pecyna (75′ Warczyk), Grzesiński (55′ Kapica), 
Mroczek, Szymczak, Morenkov (65′ Lewiński), Amroziński.

Trzy razy trzy
równa się lider
To był mecz o utrzymanie pierwszego miejsca 
w tabeli. W sobotę (4 września) Legionovia KZB 
Legionowo zmierzyła się na własnym boisku                            
z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Przed tą kolej-
ką legionowianie zajmowali pierwsze miejsce                         
w tabeli, a zespół z Tomaszowa, z zaledwie jednym 
punktem straty, był trzeci. Dzięki zwycięstwu 3:1 
Legionovii udało się obronić pozycję lidera.

Ciężki żywot
beniaminka
Sporo dzieje się już na boiskach piłkarskich                
w niższych ligach. Na początek warto zajrzeć 
do Sokoła Serock, który w poprzednim sezonie 
w cuglach wygrał swoją grupę w lidze okrę-
gowej i awansował do IV ligi. W wyższej klasie 
rozgrywkowej „mydlarzom” już jednak tak do-
brze niestety nie idzie i póki co, jak większość 
beniaminków, płacą na boisku frycowe.

Gorzej właściwie być nie mo-
gło: po sześciu kolejkach for-
BET IV ligi drużyna Sokoła Se-
rock zajmuje ostatnie miejsce 
w tabeli i ma na swoim kon-
cie zero punktów. W sześciu 
meczach serocczanom uda-
ło się wprawdzie strzelić sie-
dem bramek, lecz stracili ich 
aż dwadzieścia. Najwyższe 
porażki beniaminek z miasta 
św. Wojciecha poniósł w trze-
ciej ligowej kolejce, w starciu 
z KS CK Troszyn (1:5), a także 
w domowym meczu szóstej 
kolejki, przegranym z Escolą 
Varsovia Warszawa 2:6. 
 
Dotychczasowe wyniki Soko-
ła Serock w forBET IV lidze:
Kolejka 1: Wisła II Płock  4-2  

Sokół Serock
Kolejka 2: Sokół Serock  
2-3  Świt Staroźreby
Kolejka 3: KS CK Troszyn  
5-1  Sokół Serock
Kolejka 4: Sokół Serock  
0-1  Narew 1962 Ostrołęka
Kolejka 5: Huragan Wołomin  
1-0  Sokół Serock
Kolejka 6: Sokół Serock  
2-6  Escola Varsovia 
Warszawa 
 
W siódmej kolejce czwartoli-
gowych rozgrywek „mydla-
rze” zmierzą się na wyjeździe 
z Mławianką Mława. Spotka-
nie zaplanowano na sobotę 11 
września na godzinę 17.00. 

zig

INFORMACJA

Gmina Miejska Legionowo w imieniu której działa KZB 
Legionowo Sp.  z o.o. podaje do publicznej wiadomo-
ści, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami  z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( t.j. Dz. U.                           
z 2020 r., poz. 1990 ze późn. zm. )  na tablicy informacyj-
nej KZB Legionowo Sp.  z o.o. oraz Urzędu Miasta Legio-
nowo na okres 21 dni, tj. od dnia 9 września 2021 r. do 
28 września 2021 r. został umieszczony wykaz o prze-
znaczeniu do wydzierżawiania na czas określony 3 lat  
nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 3/18 
w obr. 70 przy ul. Suwalnej w Legionowie o pow. 2.000 
m² z przeznaczeniem na kruszenie materiałów z robót 
rozbiórkowych oraz skład ziemi i piasku dotychczaso-
wemu dzierżawcy – firmie Roboty ziemno-budowlane 
Janusz Mróz.

Bliższych informacji udziela udziela 
KZB Legionowo Sp. z o.o., 

ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, pok. nr 21 
tel. 766 47 38.
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Wydarzenia
kalendarz

RELACJE/ZAPOWIEDZI

Legionowo polana leśna przy ul. Zakopiańskiej, 
11.09, godz. 8.30 - 15.00
43. Biegi Przełajowe o Puchar Prezydenta Miasta. W godzi-
nach 9.50-11.30 odbędą się biegi dziecięce i młodzieżowe. 
Kategoria open wystartuje o godzinie 12.00. Biuro zawodów: 
10 września w godzinach 8.00-18.00 w Arenie Legionowo, 
11 września od 8.30 na polanie leśnej przy ul. Zakopiańskiej. 
Zgłoszenia (tylko dorośli) i regulamin na stronie www.zapisyon-
line.pl. Zapisy dzieci i młodzieży w biurze zawodów.

Legionowo dziedziniec ratusza, 11.09, godz. 9.00 - 13.00
Mobilna Akcja Poboru Krwi. Organizatorem zbiórki jest Oddział 
Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Legionowo park im. św. Jana Pawła II, 
11.09, godz. godz. 13.00 - 17.30
Parafialny Piknik Rodzinny. W programie m.in. rodzinna olim-
piada, animacje dla dzieci, street soccer, triki piłkarskie, dmu-
chańce, wojskowa grochówka i gastronomia. Godz. 16.10 
spektakl ewangelizacyjnego Teatru Adonai, godz. 16.30 kon-
cert zespołu Full Power Spirit. 

Legionowo sala widowiskowa ratusza, 11.09, od godz. 16.00
6. edycja ProgRockFest: 16.00 Otwarcie drzwi, 16.30 koncert 
The Broken Bridges, 18.00 koncert Let See Thin, 19.00 Pro-
gRockGallery, 19.30 koncert Starless, 21.00 koncert Wojcie-
cha Ciuraja. Tegoroczna edycja PRF to w większości debiuty 
– młodzi wykonawcy, którzy są na początku swojej drogi mu-
zycznej w aktualnych składach i grupach. W trakcie ProgRock-
Fest będzie się odbywać ProgRockMarket, czyli kiermasz 
muzyczny. Wydarzeniem towarzyszącym będzie też ProgRoc-
kGallery, czyli wystawa zdjęć festiwalowych w Galerii Sztuki 
Ratusz oraz w Centrum Komunikacyjnym w Legionowie.
Cały festiwal będzie transmitowany w internecie. Transmisja 
będzie bezpłatna i dostępna dla wszystkich. Bezpłatne wej-
ściówki na wydarzenie są dostępne na stronie internetowej 
festiwalu www.progrockfest.pl. Wydarzenie będzie odbywać 
się zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa wy-
nikającymi z sytuacji epidemicznej.

Legionowo Satori Sport Club ul. Strużańska 9, 
12.09, od godz. 8.00
Legionowska Katorga – impreza charytatywna, która łączy                   
w sobie dobrą zabawę i pomaganie innym. Uczestnicy im-
prezy mają do pokonania wybrany przez siebie dystans: bieg 
10 km, marsz nordic walking 10 km, rower 40 km lub 80 km. 
Dla lubiących mocne wyzwania w tym roku po raz pierwszy 
przygotowana jest opcja duathlon (rower + bieg/marsz), a dla 
najmłodszych - bieg przeszkodowy. Ponieważ w ideę imprezy 
wpisane jest pomaganie i sprawianie radości, z atrakcji biegu 
przeszkodowego nieodpłatnie będą mogły skorzystać dzieci                            
z niepełnosprawnością umysłową. Fundusze uzyskane przez 
organizatorów przekazywane są tradycyjnie na pomoc pod-
opiecznym Domu Dziecka w Chotomowie. Program imprezy: 
8.00-11.00 – w Klubie Satori Sport Klub będą wydawane pa-
kiety startowe, 9.45 – odprawa przed startem biegu/marszu/
rowerów, 10.00 – startują rowerzyści na oba dystanse, 10.15 
– startują biegacze/nordic walking, 11:00 – Katorga Kids, 17.00 
– planowane zakończenie imprezy. 

Legionowo filia MOK ul. Targowa 65, 12.09, godz. 12.00
Inauguracja sezonu w Salonie Artystycznym, koncert „Naucz-
my się żyć obok siebie” – najpiękniejsze i najbardziej znane 
piosenki z repertuaru Krzysztofa Krawczyka, Zbigniewa 
Wodeckiego i Seweryna Krajewskiego. Przeboje znane, lu-
biane i chętnie słuchane. Wykonawcy: Maciej Pawlak – śpiew                       
i Adam Sychowski – fortepian. Wstęp wolny. 

Wieliszew stadion, 12.09, od godz. 15.00 
Święto Gminy. Koncerty gwiazd: godz. 19.30 – Grzegorz Hyży, 
godz. 21.00 – Ewa Farna.

Dla wykonawców pachnący 
jeszcze nowością krążek jest 
z kilku względów wyjątko-
wy. – To nasza ostatnia płyta 
i właściwie pierwsza nagrana 
w składzie rodzinnym, w taki 
świadomy sposób. Bo do tej 
pory my z bratem tylko by-
waliśmy gośćmi na taty pły-
tach, a on często na naszych. 
Tym razem wszyscy wystę-
pujemy we wszystkich utwo-
rach i jesteśmy bardzo szczę-
śliwi, że taką płytę w ogóle 
udało się nagrać, wydać, no 
i że możemy koncertować – 
mówi wokalistka Dorota Mi-
śkiewicz. Okazję do pierw-
szego w pełni wspólnego 
projektu muzycznego artyści 
znaleźli wyborną. – W zasa-
dzie to moje urodziny wpły-
nęły na fakt, że ta płyta jest. 
Postanowiliśmy zebrać różne 
utwory, głównie moje – star-
sze i nowsze, do których były 
napisane teksty albo muzy-
ka była tworzona do tek-
stów. Tak więc powstawało 
to w różnych kompilacjach. 
To jest jak gdyby uświęcenie 
tej całej działalności, a wła-
ściwie tego, co się do tej pory 
działo i co chcieliśmy w takim 
małym materiale pokazać – 
tłumaczy nestor rodu. – Tata 
jest skromny i nie wypada 
mu tego powiedzieć, ale my 
po prostu świętujemy jego 
70-lecie. Więc ta płyta zosta-
ła nagrana trochę i z tej okazji 
– dodaje pani Dorota. 

Henryk Miśkiewicz oraz jego 
jazzowe potomstwo to świet-
ny przykład zacieśniania ro-
dzinnych więzów poprzez 
sztukę. A zarazem dowód 
wpływu, jaki może ona wy-
wierać na wychowanie dzieci. 
W tej sytuacji nie zaskakuje 
fakt, że familia Miśkiewiczów 
świetnie razem wypada i w 
studiu nagraniowym, i na 
scenie. – My bardzo lubimy 
razem pracować i dobrze się 
ze sobą czujemy. Możemy się 
siebie poradzić i polegamy na 
swoim zdaniu. Na scenie czu-
ję się bezpieczna, bo jak nie 
jestem czegoś pewna, to pa-
trzę na tatę, a on zawsze mi 
jakimś gestem, ruchem brwią 
coś podpowie, doda pewności 
siebie. Michał z kolei w odpo-
wiednim miejscu uderzy w ta-
lerz, żebyśmy wszyscy w ra-
zie czego wiedzieli, w jakim 
momencie akurat jesteśmy. 
Z mojego punktu widzenia 
to bardzo miła współpraca – 
zdradza sceniczne kulisy pani 
Dorota. A jej tata uzupełnia: 
– Wychowywaliśmy się we 
wspólnym domu, do które-
go ja przywoziłem muzykę, 
puszczałem ją, zaś dzieci słu-
chały tego, co i ja wtedy słu-
chałem. W związku z tym te 
nasze gusta są w jakimś tam 
sensie podobne. Oczywiście, 
że w pewnym wieku człowiek 
zaczyna szukać swego wła-
snego i drogi się trochę roz-
chodzą, ale te podstawy są 

bardzo podobne i myślę, że 
dlatego tak dobrze rozumie-
my się muzycznie. 

Zapewne właśnie z tego po-
wodu w tytule ostatniej płyty 
pojawiło się słowo „miłość”... 
Jak można było przewidzieć, 
owego sobotniego wieczoru 
było ono odmieniane niemal 
przez wszystkie przypadki. 
– Ten koncert jest napraw-
dę przepełniony miłością. Mi-
łością rodziny Miśkiewiczów, 
stąd nazwa tego koncertu i 
płyty, którą on promuje. Oni, 
jako rodzina, naprawdę bar-
dzo się kochają, ale też ko-
chają jazz i ten jazz bardzo 
ich łączy, w tych miłościach 
podwójnych, zbisowanych 
– z poetyckim akcentem za-
powiadał występ Zenon Dur-
ka, dyr. Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Legionowie. Mó-
wiąc, co warte podkreślenia, 
do sali szczelnie wypełnionej 
publicznością. W sali widowi-
skowej ratusza rodzinne trio 
Miśkiewiczów wystąpiło w to-
warzystwie dwóch zaproszo-

nych instrumentalistów: pia-
nisty Piotra Orzechowskiego 
oraz kontrabasisty Sławomira 
Kurkiewicza. Wszyscy razem z 
gracją, ale też nie stroniąc od 
improwizacyjnej brawury, wy-
konali materiał z płyty traktu-
jącej o bez wątpienia najistot-
niejszym z ludzkich uczuć.

Goszczący w Legionowie ja-
zzmani nie kryli, że z możli-
wości powrotu do koncerto-
wania ogromnie się cieszą. 
Dla wielu muzyków, nie tylko 
z ważnej skądinąd perspek-
tywy ich finansów, pandemia 
była i często wciąż jest praw-
dziwą katastrofą. – Ja jakoś 
przetrwałem, ale z dużą tę-
sknotą czekałem na koncer-
ty i każdy z nich, tych po pan-
demii, jest jeszcze większym 

przeżyciem, jeszcze większym 
świętem i jeszcze bardziej jest 
człowiek wdzięczny, kiedy 
może grać przed publicznością 
– przyznaje perkusista Michał 
Miśkiewicz. – W końcu jeste-
śmy muzykami, przez wie-
le lat pracowaliśmy na scenie 
i to było nasze codzienne ży-
cie. Ale w pewnym momencie 
nam je zabrano i bardzo źle się 
z tym czuliśmy. Teraz ono wra-
ca i martwimy się tylko o to, 
żeby, broń Boże, nie wróciło 
znów tamto poprzednie. Graj-
my już te koncerty i bądźmy 
– my oraz publiczność, dzięki 
temu szczęśliwsi – uśmiecha 
się Henryk Miśkiewicz. 

Przy okazji swoich siedem-
dziesiątych urodzin słynny 
polski saksofonista wyraził 
jeszcze jedno życzenie: chęć 
nagrania z dziećmi za dzie-
sięć lat kolejnej jubileuszowej 
płyty. W imieniu wszystkich 
miłośników jazzu trzymamy 
za to kciuki! 

Waldek Siwczyński

Miłosna strona jazzu
Kilka miesięcy po Walentynkach Miejski Ośrodek Kultury pokazał, jak 
bardzo kocha fanów jazzu. I w dowód swego uczucia tuż przed końcem 
sierpnia podarował im wejściówki na koncert grupy saksofonisty Henry-
ka Miśkiewicza. Zatytułowano go „Nasza miłość” – tak samo jak najnow-
sze wydawnictwo lidera oraz członków jego znanej muzycznej rodziny.


