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Z policyjnych ustaleń wy-
nika, że kierujący autem 
marki Renault 23-let-
ni mężczyzna nie ustąpił 
pierwszeństwa przejaz-
du samochodowi ciężaro-
wemu z naczepą i dopro-
wadził do zderzenia obu 
pojazdów. Osobówką je-
chały trzy osoby, cięża-
rówką tylko jej kierowca. 
W momencie przybycia 
na miejsce służb ratun-
kowych wszyscy uczest-

nicy zdarzenia byli przy-
tomni i o własnych siłach 
zdołali wydostać się z po-
jazdów. Trzy z nich zosta-
ły ranne. Po przebadaniu 
ich przez zespół ratownic-
twa medycznego zdecydo-
wano o przewiezieniu po-
szkodowanych do szpitala. 
Kierowca osobówki za spo-
wodowanie kolizji został 
ukarany mandatem. 

Zig

Groźnie na krajówce 

Samochodem osobowym mar-
ku Isuzu podróżowały dwie 
osoby. Przybyli na miejsce 

strażacy musieli siłą otworzyć 
drzwi, aby pomóc im wyjść z 
pojazdu. Na szczęście żadne-

mu z uczestników zdarzenia 
nic się nie stało. Kierująca oso-
bówką 64-letnia kobieta była 
trzeźwa. Została ona pouczo-
na przez policję. Działania służb 
na miejscu zdarzenia trwały 
ponad pół godzinny. Przez ten 
czas ruch ul. Nowodworską od-
bywał się wahadłowo.  

Zig

Tydzień
na sygnale

W sobotę (11 grudnia) po godzinie 17.00 na 
drodze wojewódzkiej nr 62 w miejscowości 
Szadki doszło do groźnego wypadku. W wyniku 
zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką 
ranne zostały trzy osoby. Wszyscy poszkodo-
wani trafili do szpitala.

Chłód bezdomności
Od kilkunastu dni panują dość niskie temperatury, szczególnie niebezpieczne dla osób bezdomnych, 
starszych, czy też będących pod wpływem alkoholu. Policja apeluje więc o to, aby nie przechodzić 
wobec nich obojętnie. Nasze zainteresowanie i pomoc mogą bowiem uratować im życie.

W okresie zimowym policjanci, 
ale także strażnicy miejscy pod-
czas patroli zwracają większą 
uwagę na miejsca, gdzie mogą 
szukać schronienia i nocować 
bezdomni. Są to zazwyczaj pu-
stostany, ogródki działkowe lub 
altanki. Osoby bezdomne czę-
sto rozpalają tam też ogniska, 
co powoduje dodatkowe niebez-
pieczeństwo. – Policjanci każde-
go roku monitorują sytuację tych 
osób. Sami oferują pomoc każ-
demu, kto jej potrzebuje. Odnaj-
dując takie osoby, zawsze propo-
nują przewiezienie do ośrodków, 
w których jest ciepło, gdzie mogą 
zjeść posiłek i przespać się w nor-
malnych warunkach. 
 
Ale nie tylko bezdomni są na-
rażeni na wyziębienie orga-

nizmu, a w skrajnych przy-
padkach nawet śmierć z 
wychłodzenia. Jednym z naj-
częstszych, a zarazem myl-
nych mitów jest ten, że na 
rozgrzewkę najlepszy jest al-
kohol. To nieprawda. Pijąca go 
osoba faktycznie przez chwilę 
czuje ciepło, jednak po krótkim 
czasie jej organizm jest jeszcze 
bardziej narażony na wyzię-
bienie. Dużym niebezpieczeń-
stwem jest więc wychodzenie 
na dwór pod wpływem alkoho-
lu. Wystarczy chwila nieuwa-
gi, nierówna nawierzchnia i 
można się przewrócić, a po-
tem nie mieć już siły się pod-
nieść. – Nie przechodźmy więc 
też obojętnie obok osób po alko-
holu. Pamiętajmy, że tacy ludzie 
wymagają szczególnej pomo-

cy, bowiem człowiek nietrzeźwy 
zdecydowanie szybciej traci cie-
pło – przypominają mundurowi. 
 
Jak postępować, gdy zauważy-
my kogoś w stanie hipotermii?
1. Sprawdźmy, czy jest  bez-
piecznie.
2. Załóżmy rękawiczki.
3. Oceńmy stan ogólny poszko-
dowanego, jego przytomność i 
oddech.
4. Wezwijmy pogotowie.
5. Zabezpieczmy poszkodowa-
nego przed dalszym wychło-
dzeniem: gdy jest to możliwe, 
przenieśmy lub zaprowadźmy 
go do ciepłego pomieszczenia, 
w innym przypadku starajmy 
się znaleźć miejsce osłonięte 
od śniegu, wiatru i deszczu; je-
żeli ubranie poszkodowanego 
jest mokre, należy je jak naj-
szybciej zdjąć, bez zbędnego 
poruszania poszkodowane-
go (można je na przykład roz-
ciąć); w przypadku podejrze-
nia odmrożenia uszu, nosa, 
rąk i stóp należy rozluźnić uci-
skające części garderoby, które 
ograniczają ukrwienie; poszko-
dowanego okryjmy kocem lub 
folią izotermiczną złotą stro-
ną do góry, wskazane jest też 
okrycie szyi i głowy, co zmniej-
szy utratę ciepła.

6. Gdy poszkodowany jest 
przytomny, możemy podać 
mu gorące napoje (wskazane 
są te z dużą zawartości cukru). 
W żadnym przypadku nie poda-
jemy alkoholu, który powoduje 
rozszerzenie naczyń krwiono-
śnych, a tym samym potęguje 
oziębienie organizmu.
7. W przypadku stwierdzenia 
uszkodzeń skóry zabezpiecz-
my je suchym opatrunkiem.
8. Gdy osoba poszkodowana 
jest nieprzytomna, a ma czyn-
ności życiowe, ułóżmy ją w po-
zycji bezpiecznej, która zapew-
ni swobodne oddychanie.
9. Stale kontrolujmy oddech 
poszkodowanego.
10. Kiedy dojdzie do zatrzyma-
nia oddechu i krążenia, przy-
stąpmy do resuscytacji krąże-
niowo-oddechowej.

W żadnym wypadku nie wol-
no: pocierać stóp i rąk poszko-
dowanego, ponieważ może-
my spowodować dodatkowe 
uszkodzenia skóry (nie wolno 
również nacierać śniegiem!); 
zostawić poszkodowanego 
samego; gwałtownie nim po-
ruszać, gdyż może to dopro-
wadzić do szybkiego prze-
mieszczenia się schłodzonej 
krwi w kierunku serca.

Znieważyła policjantów
W trakcie interwencji domowej policjanci z Wie-
liszewa, pod zarzutem znieważenia funkcjonariu-
sza publicznego, zatrzymali 40-letnią mieszkankę 
gminy. Za popełnione przestępstwo grożą jej 
teraz nawet dwa lata więzienia.

Policjantów na interwen-
cję wezwał konkubent krew-
kiej 40-latki. Z jego relacji 

wynikało, że kiedy wrócił do 
domu, jego partnerka wszczę-
ła awanturę i zaczęła rzucać 

przedmiotami użytku domo-
wego. W momencie przyjaz-
du mundurowych kobieta była 
nadal agresywna. Swoją słow-
ną agresję szybko skierowała 
w kierunku interweniujących  
policjantów, znieważając ich 
obraźliwymi słowami. 
 
Napastliwa 40-latka została 
zatrzymana i osadzona w po-
licyjnej celi. Po wytrzeźwieniu 
mieszkanka powiatu usłyszała 
zarzut znieważenia funkcjona-
riuszy publicznych. Teraz o jej 
dalszym losie zadecyduje sąd. 
Za popełnienie tego przestęp-
stwa grozi kara do dwóch lat 
pozbawienia wolności.

zig

Wjechała do rowu
W zeszłą środę (8 grudnia) po godzinie 23.00 na ul. No-
wodworskiej w Łajskach doszło do groźnie wyglądają-
cej kolizji. Auto osobowe wypadło tam z jezdni, wpadło 
do przydrożnego rowu i uderzyło w betonowy przepust.
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Odkąd tylko powstał, głównym 
zamierzeniem twórców rankin-
gu było i jest wyłanianie oraz 
promowanie gmin wyróżnia-
jących się pod względem roz-
woju społeczno-gospodarcze-
go. Jego organizatorzy chcą, 
aby przeprowadzane analizy 
statystyczne stały się podsta-
wą dyskusji nad zarządzaniem 
lokalnym, ale też o strategicz-
nych kierunkach rozwoju re-
gionu. Autorzy zestawienia 
wzięli pod lupę wszystkie 314 
mazowieckich gmin, z wyłą-
czeniem miast na prawach 
powiatu. – Bardzo cieszę się 

z tego wyróżnienia. Ranking 
oparty jest na wielu obiektyw-
nych, opracowanych przez 
Główny Urząd Statystyczny 
wskaźnikach, dlatego wysoka 
w nim pozycja pokazuje, że na-
sze miasto rozwija się szybko i 
efektywnie. To efekt pracy wie-
lu osób, z różnych wydziałów i 
miejskich instytucji. Takie na-
grody wzmacniają i pokazują, 
że jesteśmy na dobrej drodze, 
choć musimy pamiętać, że za-
wsze znajdą się elementy do 
zrobienia albo poprawienia – 
zwraca uwagę zastępca pre-
zydenta miasta Piotr Zadrożny, 

gratulując zarazem Podkowie 
Leśnej, która w tej samej ka-
tegorii zajęła pierwsze miejsce.  

Założyciele istniejącej już od 
1989 roku Fundacji Rozwo-
ju Demokracji Lokalnej im. 
Jerzego Regulskiego posta-
wili sobie za cel działanie na 
rzecz zwiększania sprawności 
i efektywności funkcjonowa-
nia administracji samorządo-
wej, wspieranie decentralizacji 
władzy publicznej, wzmac-
nianie poczucia sprawstwa 
wśród obywateli, budowanie 
lokalnego kapitału społecz-

nego, a także popularyzację 
polskich doświadczeń trans-
formacji ustrojowej w innych 
krajach. – Poprzez realizację 
tych rankingów zależy nam 
na tym, żeby promować do-
bre praktyki i wskazywać nie 
tylko tych, którzy są najlepsi, 
ale aby wszystkim pozostałym 
powiedzieć: „Proszę bardzo, to 
są dobre przykłady zarządza-
nia rozwojem lokalnym!” – 
mówi Cezary Trutkowski, pre-
zes Zarządu FRDL. 

Co do głównych liczb, który-
mi przekonująco da się wyra-
zić efekty pracy każdego lokal-
nego samorządu, w Legionowie 
zasłużyły one – jako się rzekło 
– na trzeci stopień rankingowe-
go podium. I nawet jeśli komuś 
ani ta lokata, ani całe przedsię-
wzięcie Fundacji Rozwoju De-
mokracji Lokalnej nie przypadły 
do GUS-tu, zasadnicza kwestia 
wydaje się w tym wszystkim 
bezsporna: na statystyki jed-
nak można liczyć...  

WS
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Określające działalność gminy liczby, jeśli tylko mają oparcie w rzeczywistości, nie kłamią. Wypada więc 
zaufać wynikom Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego, który we współpracy z Urzędem Statystycz-
nym w Warszawie opracowała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Zaufać, lecz 
także, jak w przypadku legionowian, się cieszyć, bo ich miasto zajęło w nim wysoką, trzecią lokatę.

Popularność e-faktury każ-
dego roku jest coraz większa 

i liczba osób zainteresowa-
nych jej otrzymywaniem sta-

le wzrasta. Należy powiedzieć, 
że codziennie do Biura Obsłu-
gi Klienta spółki wpływa śred-
nio około 15 wniosków doty-
czących e-faktury. I trudno się 
dziwić, bo usługa ta jest w peł-
ni bezpłatna, a dodatkowo, co 
bardzo ważne, sprzyja ochro-
nie środowiska. 

Kolejnym cennym rozwiąza-
niem jest dalsze ulepszanie 
zdalnego odczytu wodomierzy, 
gdzie klient nie musi oczekiwać 
wizyty inkasenta celem spisa-
nia stanu wodomierza. – Obec-
nie wdrażamy nowy system 

odczytu wodomierzy „IZAR 
NET 2”, który usprawnia pozy-
skiwanie odczytów, zmniejsza 
koszty związane z przejazdem 
samochodu oraz przyspiesza 
wystawianie faktur. Pracownik 
za pomocą nowoczesnego ta-
bletu i innowacyjnego syste-
mu pobiera odczyty w znacznie 
szybszy i dokładniejszy spo-
sób. Specjalny moduł radio-
wy zamontowany na wszyst-
kich wodomierzach pozwala na 
zdalny odczyt ostatniego dnia 

miesiąca, zawsze o tej samej 
godzinie. Dzięki jeszcze bar-
dziej precyzyjnemu automa-
tycznemu odczytowi unikamy 
takich sytuacji, jak błędny stan 
licznika czy pomyłka przy ręcz-
nym wprowadzeniu danych – 
mówi Grzegorz Gruczek, pre-
zes zarządu Przedsiębiorstwa 
Wodociągowo-Kanalizacyjne-
go „Legionowo”. 

Warto dodać, że system reje-
struje również wszelkie nie-

prawidłowości, takie jak prze-
pływ wsteczny, wyciek wody 
oraz brak przyrostu wska-
zań. Dodatkowo PWK wpro-
wadza również nowy system 
wymiany wodomierzy, w któ-
rym monter będzie wyposa-
żony w drukarkę termiczną, 
urządzenie rejestrujące wo-
domierz oraz tablet do zbie-
rania podpisu elektroniczne-
go. Dzięki temu usprawni się 
cały proces wymiany, pozwa-
lając uniknąć błędu przy ręcz-
nym spisywaniu numeru wo-
domierza.

Są to wszystko rozwiąza-
nia nowoczesne, komforto-
we, a także w pełni bezpiecz-
ne dla odbiorców naszych 
usług. Dlatego zamierzamy 
dalej podążać w tym kierun-
ku i wychodzić naprzeciw ich 
oczekiwaniom w tym zakre-
sie – dodaje prezes Grzegorz 
Gruczek.

Cyfryzacja w PWK
Od wielu lat legionowskie wodociągi stawiają na wysoką jakość obsługi 
swoich klientów, dostarczając im nowych rozwiązań, które podnoszą komfort 
obsługi. Zdalny odczyt wodomierzy, nowoczesna wymiana wodomierzy oraz 
faktura w formie elektronicznej to tylko kilka z nich.

Wsiąść do pociągu 
byle... drogiego
Dla wielu pasażerów było jasne, że kolej-na pod-
wyżka jest tylko kwestią czasu. I mieli rację. 
Koleje Mazowieckie poinformowały, że wraz z pla-
nowaną na 12 grudnia zmianą rozkładu jazdy pójdą 
(czy raczej pojadą…) w górę także ceny biletów. 
Spółka uzasadnia ten krok rosnącymi kosztami 
funkcjonowania oraz galopującą inflacją.
Mimo że prognozowana na 
koniec tego roku inflacja 
(przynajmniej ta oficjalna) 
może wynieść nawet 8 pro-
cent, od 12 grudnia br. ceny 
biletów w Kolejach Mazo-
wieckich skoczą o „jedyne” 
5 procent. Wśród innych po-
wodów, które skłoniły władze 
spółki do tej decyzji, znala-
zły się drastyczna podwyżka 
cen energii, podwyżka płacy 
minimalnej, a także wzrost 
kosztów związanych z wy-
mianą części, podzespołów 
i elementów zamiennych do 
taboru kolejowego. Tak czy 
inaczej, klamka zapadła. 

Ponadto od 12 grudnia wej-
dzie w życie nowy rozkład 
jazdy pociągów Kolei Mazo-
wieckich edycji 2021/2022. 
Został on opracowany na 
podstawie obecnie obowią-
zującego, pojawią się w nim 

jednak pewne nowości. Na 
ostateczny kształt rozkładu 
miały wpływ kolejne etapy 
prac modernizacyjnych pro-
wadzonych przez PKP Polskie 
Linie Kolejowe w obrębie sta-
cji Warszawa Zachodnia. Je-
żeli chodzi o linię R9 War-
szawa - Działdowo, o dwa 
dodatkowe kursy zwiększy 
się liczba połączeń na od-
cinku Nasielsk - Ciechanów 
- Mława. Z uwagi na pra-
ce związane z przebudową 
stacji Warszawa Zachodnia 
rozkład jazdy ulegnie zmia-
nie również od 19 grudnia 
2021 r. Połączenia lotnisko-
we będą rozpoczynały i koń-
czyły bieg na stacji Warszawa 
Centralna i pojadą do/z Mo-
dlina, zatrzymując się na no-
wym przystanku – Warszawa 
Targówek.

oprac red.
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W ślad za decyzją Ministra Obro-
ny Narodowej Mariusza Błasz-
czaka o powstaniu szpitala woj-
skowego w Legionowie podjęto 
działania planistyczne dotyczące 
struktury i funkcji nowej placów-
ki, uwzględniające m.in. potrze-
by zdrowotne lokalnej społecz-
ności. Zdaniem specjalistów 
choroby układu sercowo-na-
czyniowego są oraz w perspek-

tywie kilkunastu lat pozostaną 
najczęstszą przyczyną zgonów 
Polaków. Stąd za w pełni racjo-
nalną oraz społecznie oczekiwa-
ną można uznać decyzję o ujęciu 
w strukturze nowego szpitala od-
działu kardiologii z pracownią in-
terwencyjnego leczenia ostrych 
zespołów wieńcowych. Inwesty-
cja ta zmieni nie tylko dostępność 
pacjentów do opieki medycznej, 

ale także, podobnie jak to miało 
miejsce w wielu regionach Polski, 
wprost przyczyni się do wydłuże-
nia długości życia mieszkańców 
Legionowa i okolic.

1. Czy szpital w Legionowie 
będzie należał do „Systemu 
Hemodynamiki”, tj. czy po-
gotowie będzie przywozić 
do szpitala w Legionowie pa-
cjentów z ostrym zespołem 
wieńcowym?

Pogotowie będzie mogło przy-
wieźć do Szpitala Wojskowego 
Instytutu Medycznego w Legio-
nowie pacjenta z zawałem serca. 
W Oddziale Kardiologii Interwen-
cyjnej i Chorób Wewnętrznych 
powstała Pracownia Hemodyna-
miki, w której zaplanowano dy-
żur interwencyjny w systemie 
24 godz./7dni w tygodniu. Dzięki 
temu rozwiązaniu w każdej chwi-
li pacjent z zawałem serca będzie 
mógł zostać poddany interwencji 
ratującej życie (czyli zabiegowi an-

gioplastyki lub “balonikowania”, z 
wszczepieniem stentu). Oddział 
Kardiologii Interwencyjnej i Cho-
rób Wewnętrznych w Legionowie 
będzie również zgłoszony do sys-
temu ratownictwa medycznego. 
Diagnostyka i leczenie chorych z 
wstępnym rozpoznaniem ostre-
go zespołu wieńcowego wypełnia 
jeden z największych braków na 
mapie potrzeb zdrowotnych po-
wiatu legionowskiego. Szybki do-
stęp do leczenia interwencyjne-
go zawału poprawia pacjentom 
rokowanie, a trzeba pamiętać, 
że zawał serca jest pojedynczą 
jednostką chorobową zbierają-
cą największe żniwo w polskiej 
populacji. Oczywistym więc jest, 
że dla tak pomyślanego Oddzia-
łu Kardiologii jednym z prioryte-
tów jest dostępność i szybkie le-
czenie chorych ostrymi stanami, z 
ostrym zespołem wieńcowym na 
czele. Chorzy po zaopatrzeniu za-
wału serca czy z innymi chorobami 
sercowo-naczyniowymi mogą li-
czyć na dalszą kompleksową opie-
kę dzięki skoordynowanej opiece 
w ramach struktur Wojskowego 
Instytutu Medycznego, obejmu-
jących Szpital WIM w Legionowie 
i ośrodek o najwyższym poziomie 
referencyjności, czyli Centralny 
Szpital Kliniczny MON  przy ul. 
Szaserów w Warszawie.

2. Kardiologia i choroby ser-
cowo-naczyniowe. Jakie kon-
kretne jednostki chorobowe 
będziecie w szpitalu w Legio-
nowie diagnozować i leczyć? 
Jakim sprzętem diagnostycz-
nym będziecie tu dyspono-
wać? Jakiego rodzaju inter-
wencje chirurgiczne będziecie 
tu na miejscu podejmować?

Opieka ambulatoryjna dla pacjen-
tów zapewniona będzie w Lecz-
nictwie Ambulatoryjnym Woj-
skowego Instytutu Medycznego 
w Legionowie, czyli w przychod-
ni znanej dotąd jako WSPL. Jej 
obecny budynek został połączo-
ny z nowym budynkiem szpita-
la w jeden kompleks. Na etapie 
przychodni, w ramach diagnosty-
ki kardiologicznej, dostępne będą 
wszystkie niezbędne badania dia-
gnostyczne, kolejno: laboratoryj-

ne, obrazowe (ekg, monitoro-
wanie ekg metodą Holtera, echo 
serca przezklatkowe, echo serca 
przezprzełykowe, oraz wykony-
wana na nowoczesnym systemie 
tomografia naczyń wieńcowych, 
czyli tzw. nieinwazyjna koronaro-
grafia), oraz badania czynnościo-
we (testy wysiłkowe ekg, próby 
dobutaminowe). Dzięki współpra-
cy ze szpitalem WIM w Warszawie 
pacjenci mają równie zapewnio-
ny dostęp do tak specjalistycz-
nych procedur diagnostycznych, 
jak badania izotopowe serca, re-
zonans magnetyczny serca, czy 
PET serca. W ramach przychodni 
będzie sie również odbywać kwa-
lifikacja do diagnostyki i leczenia 
w szpitalu. W ramach diagnosty-
ki choroby wieńcowej dla pacjen-
tów hospitalizowanych wykony-
wane będą badania inwazyjne, 
takie jak koronarografia i uzupeł-
niające ją badania ultrasonogra-
fii wewnątrzwieńcowej (ICUS) 
lub oceny rezerwy wieńcowej 
(FFR). Pracownię Hemodynami-
ki w Oddziale Kardiologii Inter-
wencyjnej Szpitala WIM w Legio-
nowie doposażono w tym celu w 
najnowocześniejszy sprzęt dedy-
kowany tego rodzaju badaniom. 
Struktura oddziału jest stworzo-
na do leczenia szczególnie stanów 
ostrych, takich jak ostre zespoły 
wieńcowe (w ramach tzw. dyżu-
ru hemodynamicznego), zde-
kompensowane wady serca czy 
zaostrzenie niewydolności ser-
ca. Zabiegi wszczepienia stentów 
oraz badania diagnostyczne ko-
ronarografii będą również wyko-
nywane w trybie planowym u pa-
cjentów z przewlekłymi stanami. 
Dzięki koordynacji opieki z Kliniką 
Kardiologii CSK MON w Warsza-
wie pacjenci Oddziału Kardiologii 
szpitala w Legionowie będą mieli 
też zapewniony dostęp do wyso-
kospecjalistycznych procedur kar-
diologicznych, takich jak zabiegi 
zamknięcia ubytków w przegro-
dach serca, zamknięcia uszka le-

wego przedsionka, czy małoinwa-
zyjnego wszczepienia zastawki 
aortalnej. Dodatkowo, dla zabez-
pieczenia potrzeb pacjentów wy-
magających operacji na otwartym 
sercu, Oddział Kardiologii będzie 
pozostawał w stałej współpracy z 
Kliniką Kardiochirurgii szpitala w 
Warszawie. Kontynuację leczenia 
i diagnostyki chorób przewlekłych 
po zakończeniu leczenia szpitalne-
go zabezpieczy przebudowana po-
radnia kardiologiczna.

3. Czy zabiegi w pracowni he-
modynamiki będą „na ostro”, 
czy tylko planowo?

Oddział Kardiologii Interwencyj-
nej i Chorób Wewnętrznych w 
Legionowie będzie pełnił 24-go-
dzinny dyżur/7dni w tygodniu le-
czenia ostrego zawału serca, co 
zapewni stałą dostępność do in-
terwencji. Ponadto planowo będą 
wykonywane wszystkie badania 
diagnostyczne inwazyjne, takie 
jak koronarografia i uzupełnia-
jące ją badania ultrasonografii 
wewnątrzwieńcowej (ICUS) lub 
oceny rezerwy wieńcowej (FFR). 
Badania inwazyjne będą wyko-
nywane w trybie jednodniowym 
oraz stacjonarnym, po wcześniej-
szej kwalifikacji w ramach poradni 
kardiologicznej dokonanej przez 
kardiologa interwencyjnego.
 
4. W jaki sposób chorzy mogą 
być diagnozowani  w szpitalu? 

Obecna i planowana organi-
zacja diagnostyki opiera się 
na ograniczeniu pobytów sta-
cjonarnych w oddziale. Jest 
to korzystne z powodu epide-
miologicznego oraz relatywnie 
małej liczby łóżek szpitalnych 
do oczekiwanych potrzeb. Pla-
nowe badania diagnostyczne w 
większości mogą być wykona-
ne w trybie ambulatoryjnym, 
na podstawie skierowania od 
lekarza Narodowego Fundu-
szu Zdrowia. W trybie jedno-
dniowym będą wykonywane 
również badania inwazyjne. Po-
byt w szpitalu jest dedykowany 
dla chorych z ostrym zachoro-
waniem lub w stanie zagrożenia 
życia i obejmuje przede wszyst-
kim procedury lecznicze. Sytu-
acja nielimitowanej ambulato-
ryjnej opieki specjalistycznej 
(AOS) umożliwia dostęp do 
diagnostyki zarówno szpitala 
w Legionowie, jak i w jednostce 
WIM, na podstawie skierowania 
od lekarza POZ.

Opracowanie: 
Wojskowy Instytut Medyczny

Foto: © Piotr Bławicki/WIM

Leczenie od serca
W kolejnym odcinku pytań i odpowiedzi dotyczących szpitala w Legionowie – filii Wojskowego Instytutu Me-
dycznego, podajemy najważniejsze informacje dotyczące leczenia tam zawałów serca oraz rozwiązywania 
problemów kardiologicznych. Na pytania czytelników odpowiada dr n. med. Sławomir Gołębiewski, kierow-
nik Oddziału Kardiologii Interwencyjnej i Chorób Wewnętrznych.
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Piruety czas zacząć!
Jak zapowiedzieli, tak zrobili. Kierownictwo oraz 
pracownicy zarządzającej Lodową Areną spółki 
KZB Legionowo dotrzymali słowa i w minioną 
sobotę (11 grudnia) udostępnili miejską 
ślizgawkę wszystkim miłośnikom łyżwiarstwa. 
Ci zaś, najwyraźniej mocno za zimowymi rozryw-
kami stęsknieni, skwapliwie z tej możliwości 
skorzystali.

Przez wiele miesięcy, również na 
skutek pandemicznych ograni-
czeń, wielofunkcyjny obiekt Lo-
dowej Areny pełnił swoją alter-
natywną, choć równie istotną 
dla miejscowych sportowców 
funkcję – treningowego boiska 
ze sztuczną nawierzchnią. Za 
sprawą zimy oraz poluzowania 
przez rząd koronawirusowych 
więzów przyszedł jednak czas 

na oczekiwane przez wielu fa-
nów jazdy na łyżwach schowa-
nie syntetycznej murawy pod 
warstwą lodu. A skoro tak, w 
spółce KZB zabrano się za or-
ganizowanie tej tyleż spekta-
kularnej, co skomplikowanej od 
strony technicznej metamorfo-
zy. – Mieliśmy świadomość, 
że mnóstwo legionowian oraz 
mieszkańców powiatu chciało-

by znów móc zacząć korzystać 
z miejskiego lodowiska. Dlate-
go wykorzystując naszą wiedzę 
oraz doświadczenie w jego przy-
gotowywaniu, postaraliśmy się 
oddać je do użytku tak szybko, 
jak to tylko było możliwe – mówi 
Irena Bogucka, prezes zarządu 
KZB Legionowo.   

W osiągnięciu tego celu przy-
dały się kompetencje, przydała 
się też iście zimowa pogoda. Ko-
niec końców, dzięki temu, że in-
tensywnym staraniom pracow-
ników miejskiej spółki przyszła 
w sukurs stosunkowo mroź-
na ostatnio aura, szybko sta-
ło się jasne, że ślizganie w Lo-
dowej Arenie rozpocznie się... 
bez poślizgu. I dobrze, bo już 
pierwszego dnia po bilety wstę-
pu oraz do wypożyczalni sprzę-
tu sportowego ustawiały się ko-
lejki chętnych do pojeżdżenia na 
łyżwach. Byli wśród nich rodzi-
ce z małymi dziećmi, była mło-
dzież, dopisali też mieszkańcy w 
sile wieku. Wszyscy bez wyjąt-
ku zadowoleni z tego, że w kwe-
stii ślizgawki miasto nie zostawi-
ło ich na lodzie. 

Przed rokiem na przeszko-
dzie w jej uruchomieniu sta-
nęły względy sanitarne. W tym 
sezonie, przynajmniej na ra-
zie, żaden z rządowych decy-
dentów tego rodzaju obiek-
tów zamykać nie zamierza. 
– Fajnie, że po takiej długiej 
przerwie lodowisko wreszcie 
działa i można tu poszaleć na 
łyżwach. Tafla jest gładka, leci 
muzyka, pogoda jest w sam 
raz. Dla mnie bomba! – śmie-
je się pan Kamil, który Lodo-
wą Arenę odwiedził w sobo-
tę wraz z synem. Nic dodać, 
nic ująć. Najlepiej po prostu 
przyjść i samemu się o tym 
przekonać. Co istotne, oprócz 
gładkiej tafli lodu oraz wypoży-
czalni sprzętu czy dostępnych 
za darmo pingwinów służą-
cych początkującym łyżwia-
rzom do utrzymania równo-
wagi, tuż przy Lodowej Arenie 
można też skorzystać z bufe-
tu, gdzie na co bardziej zzięb-
niętych konsumentów czekają 
między innymi ciepłe przeką-
ski i napoje. Trudno się zatem 
dziwić, że legionowską śli-
zgawkę, choć z natury jest dla 
wszystkich chłodna, jej bywal-
cy przyjęli bardzo gorąco. 

Wonder

Suwalna przecięta
Mieszkańcy okolic ulic Suwalnej i Olszankowej 
w Legionowie oraz korzystający z nich kierowcy 
śmiało mogą uznać tę inwestycję za gwiazdkowy 
prezent. We wtorek (14 grudnia) oficjalnie przecięto 
wstęgę i oddano do użytku modernizowane od poło-
wy września br. skrzyżowanie, przystosowane teraz 
do zwiększającego się ruchu w tej części miasta.
Przebudowa skrzyżowania to 
samorządowa odpowiedź na 
zwiększający się z roku na rok 
ruch w tej okolicy oraz rosnącą 
liczbę mieszkańców. W ramach 
zakończonej przed terminem in-
westycji powstały lewoskręty z 
ulicy Suwalnej w ulicę Olszanko-
wą, zamontowano też sygnaliza-
cję świetlną. Na nowo położono 
chodnik, ścieżkę rowerową i wy-
remontowano zatokę autobu-
sową, natomiast pasy ruchu na 
Suwalnej zostały oddzielone wy-
spami z kostki brukowej. 

Wartość zadania realizowanego 
przez Powiat Legionowski to ponad 

2,2 mln zł, z czego okrągły milion 
mają pokryć środki z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Wykonawca przebudowy zakoń-
czył prace drogowe wcześniej niż 
zakładano, udostępniając obie 
jezdnie kierowcom. Ustały utrud-
nienia spowodowane przez wpro-
wadzony na czas prac ruch wa-
hadłowy. W terminie wykonano 
prace porządkowe i przeprowa-
dzono testy sygnalizacji świetl-
nej. Autobusy linii 731 oraz L10, 
kursujące w obrębie przebudowy 
według zmienionych rozkładów, 
powróciły na swoje trasy.

RM
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Z trawką w kieszeni
Kolejny młody amator narkotykowego odlotu wpadł 
w ręce policji. Tym razem to 20-letni mieszkaniec po-
wiatu, który został zatrzymany w niedzielę (12 grudnia) 
około godziny 11.00 na jednej z ulic Legionowa.
Policjanci z ogniwa patrolowo-in-
terwencyjnego legionowskiej ko-
mendy od razu zwrócili uwagę na 
nerwowe zachowanie młodzień-
ca, w momencie gdy ten zauwa-
żył policyjny radiowóz. W trakcie 
kontroli w kieszeni jego spodni 

funkcjonariusze znaleźli zawi-
niątko z suszem roślinnym. Bada-
nie narkotesterem wykazało, że 
była to marihuana. Za posiada-
nie narkotyków 20-latkowi gro-
zi do trzech lat więzienia. 

zig

W konwencji
konwentu
Pod koniec listopada Legionowo znów na jeden dzień stało się senioralnym 
pępkiem Mazowsza. Tym razem za sprawą spotkania czołowych działaczy                    
z tego środowiska, jakie odbyło się w sali widowiskowej miejskiego ratusza. 
A ponieważ dopisali też ważni goście ze świata samorządu i polityki, jest 
szansa, że po legionowskim konwencie zostanie coś więcej niż tylko miłe 
wspomnienia jego uczestników.
Gdy tylko podniosła się opusz-
czona przez rząd sanitarna 
kurtyna, organizatorzy senio-
ralnego zjazdu zrobili wszyst-
ko, aby mógł się on odbyć na 
żywo i w jak najszerszym gro-
nie uczestników. Biorąc pod 
uwagę frekwencję, plan się 
powiódł. – Dzisiejszy konwent 
jest odpowiedzią na potrzeby 
środowiska seniorów z woje-
wództwa mazowieckiego i pró-
bą wpłynięcia na to, aby działa-
nia podejmowane w gminach 
czy powiatach były dobrze za-
planowane i zorganizowane na 
jak najwyższym poziomie. To 
spotkanie przedstawicieli rad 

seniorów z terenu wojewódz-
twa, ale też zaproszonych go-
ści reprezentujących władze 
samorządowe, organizacje 
senioralne i innych organiza-
cji pozarządowych, służy rów-
nież temu, aby pokazać im, 
że my, seniorzy, mamy swo-
je oczekiwania i proponujemy 
swój wkład w budowanie na-
szych małych ojczyzn. Chce-
my uświadomić im wszystkim, 
że seniorzy mogą łączyć poko-
lenia, bo takie właśnie zadanie 
żeśmy sobie postawili – mówi 
dr Roman Biskupski, prezes 
Stowarzyszenia Pomocy Po-
trzebującym „Nadzieja”.

Zadanie ambitne, lecz w 
ustach lokalnych seniorów ta-
kie deklaracje nie są na wy-
rost. Wystarczy przypomnieć, 
że Legionowo jest jednym z 
pierwszych miast w Polsce, 
w których ukonstytuowała 
się Miejska Rada Seniorów. – 
Ona działa na rzecz wspierania 
wszystkich seniorów i organi-
zacji senioralnych, inwalidów 
i kombatantów, w kontak-
tach z samorządami. Na tym 
polu nasza legionowska rada 
seniorów zrobiła wielką rzecz 
w tym sensie, że około 2013 
roku stworzyliśmy strategię 
działań miasta na rzecz se-

niorów, która stała się doku-
mentem naśladowanym w 
różnych częściach Polski. Po-
nieważ skończyła się ona w 
2020 roku, w tym chwili opra-
cowujemy kolejny projekt, 
którego celem jest przedłuże-
nie tej strategii do 2025 roku 
– dodaje dr Biskupski. 

Prezydent Legionowa i miej-
scy samorządowcy od lat nie 
tylko działaniom mieszkań-
ców w sile wieku kibicują, lecz 
także na różne sposoby ich 
wspierają. – Seniorzy to co-
raz liczniejsza, ale też coraz 
bardziej aktywna część każ-
dej wspólnoty samorządowej. 
W Legionowie od lat współ-
pracujemy z różnymi organi-
zacjami senioralnymi, korzy-
stając z aktywności, wiedzy i 
doświadczeń ich członków, na 
różnych płaszczyznach. Dzia-
łają w mieście Legionowski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku 
i Stowarzyszenie Pomocy Po-
trzebującym „Nadzieja”, a w 
samym ratuszu mamy mię-
dzy innymi siedzibę Polskie-
go Związku Emerytów Renci-
stów i Inwalidów. To jedna z 
największych naszych orga-
nizacji pozarządowych, licząca 
prawie dwa tysiące członków. 
Są też środowiska komba-
tanckie i środowiska skupia-
jące wielu aktywnych senio-
rów: czy to przy spółdzielni 
mieszkaniowej, czy też przy 
innych wspólnotach – powie-
dział do zebranych prezydent 
Roman Smogorzewski. Wita-
jąc uczestników konwentu, 
gospodarz ratusza podkreślił, 
jak ważna jest możliwość jego 
przeprowadzenia bez pośred-
nictwa internetu. – Cieszę się, 
że w tym czasie, kiedy wszyst-
ko jest online, możemy spo-
tkać się na żywo, bo te fizycz-
ne, realne kontakty i wymiana 
doświadczeń są niesłycha-
nie ważne, także dla zdrowia 

psychicznego. Niezależnie od 
możliwości przekazywania so-
bie dobrych praktyk i dzielenia 
się wiedzą.

Do kwestii problemów senio-
rów w czasie pandemii na-
wiązała też przewodnicząca 
Zarządu Głównego Polskie-
go Związku Emerytów Renci-
stów i Inwalidów. Zaznacza-
jąc jednak wyraźnie, że wcale 
nie są one dla nich nowe. – My, 
osoby starsze, nie zostaliśmy 
zamknięci w domach z wtor-
ku na środę, w marcu 2020 
roku. Bo my, w swojej ogrom-
nej większości, jesteśmy za-
mknięci na co dzień. Ogrom-
na część osób starszych, bez 
względu na pandemię, nie wy-
chodzi z domu, bo nie ma po 
co, do kogo, gdzie, a często 
również jak wyjść, bo na przy-
kład nie ma możliwości opusz-
czenia własnego mieszkania, 
gdyż jest ono na ósmym pię-
trze w bloku bez windy. My, 
starsi, w związku z pandemią 
nie zostaliśmy nagle odcięci 
od świadczeń medycznych, bo 
my na co dzień mamy ogrom-
ne problemy z dostępnością do 
lekarzy, do zabiegów, do opie-
ki medycznej, do horrendal-
nie drogich leków. I wreszcie 
my, starsi, nie zostaliśmy wy-
kluczeni ze świata komunika-
cji cyfrowej, bo my w nim nigdy 
nie byliśmy. Ja mam świado-
mość, że trochę przerysowu-
ję ten obraz, ale chcę podkre-
ślić, że tak naprawdę pandemia 
tylko spotęgowała i wyostrzy-
ła te problemy, z którymi oso-
by starsze, w swojej ogrom-
nej masie, borykają się na co 
dzień – podkreśliła dr Elżbie-
ta Ostrowska, przewodniczą-
ca Zarządu Głównego PZERiI.

Uczestnicy legionowskiego 
konwentu nie spotkali się oczy-
wiście po to, by narzekać. Dla-
tego po diagnozie obecnej sy-

tuacji polskich seniorów zajęli 
się dyskusją na temat terapii, 
która mogłaby ją odmienić. 
Swoją pomoc w tym zakresie 
zaoferowali działaczom tak-
że obecni na sali parlamen-
tarzyści. – Jesteśmy do pań-
stwa dyspozycji, jeśli chodzi o 
komisję senioralną, której po-
seł Michał Szczerba jest wice-
przewodniczącym. Ale mamy 
w niej także dwie posłanki. Są 
to Marzena Okła-Drewnowicz 
– autorka wielu rozwiązań le-
gislacyjnych dla środowiska 
emerytów, oraz Joanna Fry-
drych – ekspertka od ZUS-u 
emerytur, która od podszew-
ki zna te wszystkie regulacje i 
związane z nimi problemy. Bę-
dziemy starali się sprawić, żeby 
państwa struktury były sta-
le zapraszane do komisji se-
nioralnej, tak aby można było 
wypowiadać państwa opinie 
w sprawie wszystkich regu-
lacji, które w niej się znajdu-
ją. Podobnie zresztą w komi-
sji samorządu terytorialnego. 
Tam pan poseł Protas, jej wi-
ceprzewodniczący, będzie się 
starał tak zorganizować pań-
stwa obecność, żeby regula-
cje dotyczące funkcjonowania 
rad seniorów nie były ustala-
ne bez konsultacji z tymi, któ-
rzy te rady tworzą. Bo to jest 
przecież najważniejsze, aby 
to było dla państwa wygod-
ne i pomagało działać, a nie 
utrudniało działanie – powie-
dział szef mazowieckie struk-
tur Platformy Obywatelskiej, 
poseł Jan Grabiec. 

Wsparcie polityków, również 
tych będących dzisiaj w opo-
zycji, z całą pewnością się se-
niorom przyda. Bo tak to już 
jest, że niezależnie od daty 
urodzenia, bez dobrych kon-
taktów z władzą wiele osią-
gnąć się nie da. 

Waldek Siwczyński

INFORMACJA

Prezydent Miasta Legionowo podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 
ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 

z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Legionowo na okres 
21 dni tj. od dnia 9 grudnia 2021 roku do dnia 30 grudnia 2021 roku, został wywieszony wykaz 
o przeznaczeniu do oddania w najem, na okres 12 miesięcy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 
31 grudnia 2022 roku, na rzecz podmiotu Starostwo Powiatowe w Legionowie ul. Władysława 
Sikorskiego 11 05-119 Legionowo, pomieszczenie biurowe o powierzchni użytkowej 13,9 m2 w 
budynku Centrum Informacyjno-Administracyjnego przy ulicy marszałka Józefa Piłsudskiego 41 
w Legionowie zlokalizowanym na działkach nr ewidencyjny 1 i 2 w obrębie nr ewidencyjny 39 
stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo z przeznaczeniem na świadczenie nieodpłat-
nych porad prawnych na rzecz mieszkańców Powiatu Legionowskiego w myśl ustawy z dnia 5 
sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Bliższych informacji udziela Urząd Miasta Legionowo – Wydział Administracyjno-Gospodarczy 
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, /pok. Nr 4.10, III piętro/ lub pod nr tel. 766-40-82.
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Śniegowa
rozgrzewka
Chcąc nie chcąc, po niedawnych opadach śniegu 
także w Legionowie miejscy urzędnicy musieli 
skierować do akcji pługi oraz piaskarki. Innymi 
słowy, rozpocząć praktyczną część akcji „Zima”. 
W tym roku ratusz przeznaczył na ten cel niemal 
okrągły milion złotych. O wysokości faktycznych 
wydatków na odśnieżanie zadecyduje jednak tak 
naprawdę pogoda.
W przypadku intensywnych 
opadów i ogłoszenia dla służb 
śniegowego alarmu na legio-
nowskie ulice wyjeżdża co 
najmniej dziewięć specjali-
stycznych pojazdów przezna-
czonych do walki ze skutkami 
najchłodniejszego pory roku. 
A jest tych ulic całkiem spo-
ro, bo w zimowym utrzymaniu 
gminy znajduje się aż 110 km 
dróg. Najpierw, co zrozumia-
łe, drogowcy biorą się za za-
pewnienie przejezdności dróg 
pierwszej, a następnie drugiej 
kolejności utrzymania. Jakby 
tego było mało, ciągi piesze, 
ścieżki rowerowe i przystanki 
autobusowe to dodatkowe 77 
tys. metrów kwadratowych, 
które również trzeba oczyścić 
po opadach śniegu. – Prio-
rytetem jest dla nas spraw-
ne działanie, adekwatne do 
warunków atmosferycznych i 
stanu dróg, dzięki czemu mo-
żemy ograniczać niekorzyst-
ny wpływ pogody na bezpie-
czeństwo mieszkańców oraz 
funkcjonowanie miasta. Na 
akcję „Zima” przeznaczyli-
śmy prawie milion złotych, 
jednak rzeczywiste wydatki 
na odśnieżanie zależą od po-
gody: im więcej spadnie śnie-
gu, tym więcej pieniędzy bę-

dziemy musieli przeznaczyć z 
kasy miasta. Dlatego tak waż-
ne jest jednoczesne zadbanie 
o jak najwyższy poziom bez-
pieczeństwa dla uczestników 
ruchu oraz racjonalne wyko-
rzystywanie sprzętu na walkę 
z utrudnieniami – mówi Piotr 
Zadrożny, zastępca prezyden-
ta Legionowa. 

Jak podaje ratusz, do usuwa-
nia skutków zimy posłużą w 
tym sezonie między innymi 
pługopiaskarki – przeznaczo-
ne i przystosowane do utrzy-
mania zimowego na drogach 
gminnych utwardzonych (w 
tym jeden pojazd do wyko-
rzystania na drogi grunto-
we), ciągnik rolniczy wypo-
sażony w pług lemieszowy 
jednostronny lub dwustron-
ny, przeznaczony i przystoso-
wany do wykonywania utrzy-
mania zimowego na drogach 
gruntowych, a także lekkie 
ciągniki rolnicze lub pojazdy 
typu quad, przeznaczone do 
utrzymania ciągów pieszych 
i ścieżek rowerowych, wypo-
sażone w pług lemieszowy z 
rozrzutnikiem piasku lub przy-
czepką na piasek. 

RM

Prawiek od kuli(s)
Tyleż zagadkowa, co monumentalna konstrukcja, która stanęła na legionowskim rynku, od kilku dni 
intrygowała wielu przechodniów. Na oficjalne wyjaśnienie jej pochodzenie trzeba było poczekać do 
minionej soboty. Wtedy to wyszło na jaw, że tajemniczy obiekt powstał na solidnym, literackim funda-
mencie i przez najbliższy rok ma kulturalnie stymulować mieszkańców miasta oraz powiatu.
Jak tłumaczy główna spraw-
czyni całego „zamieszania”, 
kierowana przez nią Powia-
towa Instytucja Kultury w Le-
gionowie chciała po prostu w 
niecodzienny sposób uhonoro-
wać noblistkę Olgę Tokarczuk. 
– Wiemy, że Kraków zasadził 
Las Prawieku, a my wymyśli-
liśmy, że zbudujemy jego mi-
niaturę. I bardzo nam zależało, 
żeby w realizacji tego projek-
tu wzięła udział młodzież i żeby 
służył on mieszkańcom oraz 
funkcjonował w przestrzeni 
miejskiej – tłumaczy dyr. PIK 
Ewa Listkowska. I tak wła-
śnie się stało. Zanim jednak 
nastąpiło odsłonięcie makie-
ty tytułowej osady Prawiek z 
przetłumaczonej na wiele ję-

zyków książki „Prawiek i inne 
czasy”, w atmosferę powie-
ści wprowadzili zebranych ar-
tyści z warszawskiego Teatru 
Akt. – Zabrali nas wehikułem 
czasu w inną czasoprzestrzeń 
i przenieśliśmy się do czasów 
Prawieku, aby na finał mogła 
się wyłonić kopuła, pod któ-
rą ukryta jest miniatura wioski 
Prawiek – dodaje dyrektorka. 

Swoim chwilami roztańczo-
nym, a częściej pogrążonym w 
metafizycznej zadumie wystę-
pem artyści stworzyli idealny 
klimat do skąpanego we mgle 
odsłonięcia makiety. – Ma ono 
miejsce w przestrzeni publicz-
nej dlatego, żeby wyraźnie 
podkreślić, iż kultura, w szcze-
gólności kultura wysoka, to nie 
jest coś, co ma mieć miejsce 
tylko i wyłącznie gdzieś w za-
mkniętych ścianach. Jest to 
coś, co powinno wychodzić 

do ludzi, z czym powinniśmy 
się na bieżąco stykać, rów-
nież w przestrzeni publicznej 
– stwierdził Grzegorz Kubal-
ski, członek zarządu powiatu. 
A przemawiający tuż po nim 
prezydent Legionowa uzupeł-
nił: – Ten miejski rynek, który 
ma ponad sto lat, wiele rzeczy 
widział, ale tak nowatorskiej i 
ciekawej i nie wiem, czy chcą-
cy, czy niechcący, mocno się 
odnoszącej do historii Legio-
nowa chyba nie. Jest to, jakby 
nie patrzeć, balon, a wiadomo, 
że w początkach Legionowa, 
w okresie międzywojennym, 
było ono słynne na cały świat 
właśnie z produkcji balonów i 
z ludzi, którzy tymi balonami 
ustanawiali rekordy i zdoby-

wali Puchar Gordona Bennet-
ta. I słusznie pan Grzegorz Ku-
balski mówił o tym, żebyśmy 
byli dumni i promowali polską 
kulturę – powiedział Roman 
Smogorzewski. 

Promowali choćby nawet w 
taki spektakularny, przyku-
wający uwagę sposób. – Oczy-
wiście tutaj mówimy o makie-
cie Prawieku, widzimy zatem 
przede wszystkim obraz prze-
strzenny. Natomiast ci, którzy 
tą książkę czytali, wiedzą, że 
ma ona określoną strukturę; 
strukturę złożoną z relatywnie 
krótkich rozdziałów poświęco-
nych czasowi poszczególnych 
osób. I myślę, że jest to rzecz, 
którą warto, żebyśmy również 
pamiętali, gdy stajemy przed 
makietą – zaznaczył Grzegorz 
Kubalski. Prezydent zaś pod-
kreślił: – Mnie się podoba idea, 
zaangażowanie, współpraca 

wielu różnych środowisk i ich 
akceptacja tego niecodzien-
nego pomysłu.    

Udało się go urzeczywistnić 
przy finansowym wsparciu Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, starostwa, 
urzędu miasta, a także pry-
watnych sponsorów. Pomo-
gły też lokalne firmy i funda-
cje Wylepiarnia oraz Promień 
Słońca. Co zaś do autorstwa 
makiety, swą artystyczną in-
wencję włożyli w nią uczniowie 
Powiatowego Zespołu Szkół i 
Placówek Specjalnych oraz Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego 
Milenium. Za co zresztą mło-
dzi twórcy otrzymali w sobotę 
podziękowania i drobne upo-
minki. Również od prezyden-
ta Legionowa, który przy okazji 
nawiązał do budzonych przez 

książki Olgi Tokarczuk kontro-
wersji. – Nie ma kultury bez 
dyskursu, nie ma kultury bez 
różnic, nie ma kultury bez wie-
lości, ale nie jest dobrą sytu-
acją, kiedy jeżeli się z czymś 
nie zgadzamy, to postanawia-
my to zniszczyć, zdeprecjono-
wać i zdewaluować. 

Wypada mieć nadzieję, że le-
gionowską makietę Prawieku 
fizyczne skutki ewentualnej 
dezaprobaty dla dzieł noblistki 
ominą. Na legionowskim ryn-
ku ma ona postać około roku, 
a później ruszyć w podróż po 
powiecie. Plany zakładają, że 
jej finałem będzie ustawienie 
instalacji w nowej, szykowa-
nej przez starostwo siedzibie 
Powiatowej Instytucji Kultury. 

Waldek Siwczyński

INFORMACJA
Prezydent Miasta Legionowo podaje do publicznej wia-
domości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospo-

darce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2021 
roku, poz. 1899 ze zm.) na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta 
Legionowo na okres 21 dni tj. od dnia 15 grudnia 2021 roku do dnia 
5 stycznia 2022 roku, został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do 
oddania w użyczenie, na okres 12 miesięcy od dnia 15 stycznia 2022 
roku do dnia 3 grudnia 2022 roku, na rzecz podmiotu Koło Pszcze-
larzy w Legionowie, pomieszczenie B2.12 – sala konferencyjna                                                                                    
(w terminach: 15 stycznia 2022, 5 lutego 2022, 5 marca 2022, 
2 kwietnia 2022, 7 maja 2022, 4 czerwca 2022, 3 września 2022, 
1 października 2022, 5 listopada 2022, 3 grudnia 2022 w godz. od 
10:00 do 11:00) o powierzchni użytkowej 157,0 m2 w budynku Cen-
trum Informacyjno-Administracyjnego przy ulicy marszałka Józefa 
Piłsudskiego 41 w Legionowie zlokalizowanym na działkach nr ewi-
dencyjny 1 i 2 w obrębie nr ewidencyjny 39 stanowiących własność 
Gminy Miejskiej Legionowo z przeznaczeniem na prowadzenie spo-
tkań koła pszczelarzy w Legionowie.

Bliższych informacji udziela Urząd Miasta Legionowo 
- Wydział Administracyjno-Gospodarczy 
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, /pok. Nr 4.10, III piętro/
lub pod nr tel. 766-40-82.
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USŁUGI
 ■HYDRAULIK AWARIE 
REMONT 692 827 915
 ■CYKLINOWANIE 
UKŁADANIE 507 603 653
 ■ELEKTRYK 515 010 373

WYNAJEM
 ■Wynajmę mieszkanie w 
Legionowie dwa pokoje 
z kuchnią na osiedlu 
zamkniętym z miejscem 
parkingowym 22 774 55 27
 ■MAM DO WYNAJĘCIA GARAŻ 
MUROWANY W LEGIONOWIE 
NA OSIEDLU MŁODYCH 
PRZY ULICY OLSZANKOWEJ-
GARAŻ  JEST WYPOSAŻONY 
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ-
TELEFON KONTAKTOWY: 
601 293 760

 DAM PRACĘ
 ■SZUKAMY PRACOWNIKA NA 
STANOWISKO SPRZEDAWCA 
20 ZŁ/brutto/h SALONIK 
PRASOWY LEGIONOWO                
698 901 424

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 2021 r., poz. 1899 z późn.zm.), podał do publicznej 
wiadomości na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Legiono-
wo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. 
od dnia 09 grudnia 2021 roku do dnia 29 grudnia 2021 roku, 
że został umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonej 
do oddania w dzierżawę na czas określony  3 lat, grunt część 
działki numer ewidencyjny 9/1 w obrębie ewidencyjnym 38, 
położonej przy ulicy Adama Mickiewicza w Legionowie, która 
stanowi własność Gminy Miejskiej Legionowo. Grunt o po-
wierzchni 120 m2 przeznaczony jest do oddania w dzierżawę 
na rzecz osoby będącej dotychczasowym dzierżawcą, która ko-
rzystała z tej nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy 
zawartej na okres 3 lat.

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

O G Ł O S Z E N I E
 Prezydent Miasta Legionowo informuje, że na okres od dnia 13 grudnia 2021 roku do dnia 3 stycznia 2022 roku, został umiesz-
czony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 w Legionowie oraz na stronie 
internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej, wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom, 
w trybie bezprzetargowym, na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.):
    1. lokal mieszkalny nr 10 w budynku przy ul. Bałtyckiej 2 w Legionowie,
    2. lokal mieszkalny nr 29 w budynku przy ul. Jagiellońskiej 15 w Legionowie,
    3. lokal mieszkalny nr 57 w budynku przy ul. Jagiellońskiej 17 w Legionowie,
    4. lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. Jagiellońskiej 15 w Legionowie.

Dalszych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miasta Legionowo pod nr tel. 22 766 40 54 lub 22 766 40 55.

Prezydent Miasta
Roman Smogorzewski
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Niedługo po tym, jak ludz-
kość zaczęła się nudzić i 
dla zabicia czasu wymyśli-
ła rozrywki kulturalne, za-
częło być jasne, że wielu z 
nich pospólstwo samo so-
bie nie sfinansuje. Naro-
dził się przeto sponsoring, 
bo (za)możni tego świata 
szybciutko ocenili i doceni-
li potencjał tkwiący w orga-
nizowaniu ludowi igrzysk. 
Igrzysk w przenośni, ale i 
całkiem dosłownie, czego 
najznamienitszy przykład 

dali starożytni Rzymianie, 
dla świętego spokoju pod-
rzucając biedocie walki 
gladiatorów, rozszarpywa-
nie skazańców przez dzikie 
zwierzęta tudzież inne wi-
dowiskowe formy upusz-
czania występującym dużej 
ilości krwi. Kolejne pokole-
nia poszły oczywiście za ich 
przykładem. I tak oto kul-
turę wspiera się do dzisiaj, 
zwłaszcza tę zwaną szum-
nie wysoką, do której to 
większość populacji – bądź 

to z lenistwa, bądź z 
powodu nadmiernego 
wagarowania i braku 
koncentracji na lek-
cjach – nie dorasta. 
Jeśli chodzi o mia-
sto L., ostatnio wspo-
mniana odmiana kul-

tury (wysoka tak gdzieś 
na trzy metry z okładem) 
zagościła z przytupem 
na miejskim rynku, by za 
sprawą inicjatywy zacnej 
powiatowej instytucji dać 
PIKne świadectwo oczyta-
nia mieszkańców w dzie-
łach najnowszej polskiej 
noblistki. A ponieważ owo 
świadectwo zaprojektowa-
no z rozmachem, przeto ko-
nieczna stała się finansowa 
kwesta wśród podmiotów 

ze swej natury te przedsię-
wzięcia wspierających. I tak 
też się stało, a główny (jak 
można by sądzić) ciężar fi-
nansowania efektownej in-
stalacji wziął na siebie sam 
szef resortu kultury. Tak 
nas tylko zastanawia, czy 
wykładając publiczne gro-
siwo, pan Piotr wiedział, na 
co konkretnie ono pójdzie? 
Dalibyśmy bowiem głowę, 
że za twórczością pani Olgi 
ani on, ani jego polityczni 
bracia nie przepadają. Je-
śli tak, to albo władza zmie-
niła zdanie, albo w ciemno 
klepnęła wniosek o do-
tację. Cóż, miną zapew-
ne prawieki, zanim będzie 
wiadomo, kto z kim zagrał 
sobie w Piotrusia... 

W tej kwestii wszyscy Polacy 
(o ile to w ogóle możliwe) by-
liby zapewne zgodni: politycy 
powinni świecić przykładem. 
No i ostatnio świecą. Na cze-
le z panem premierem, który 
osobiście pokazał rodakom, 
w jaki sposób państwo może 
szybko się wzbogacić. Na po-
czątek państwo... Morawiec-
cy – szef rządu postanowił bo-
wiem zademonstrować swój 
ekonomiczny geniusz z pomo-
cą osobistej małżonki. I tak też 
uczynił. Efekty tej prezentacji, 
trzeba przyznać, są spektaku-
larne i po wsze czasy na bank 
będą opiewane w bizneso-
wych podręcznikach. Tych dla 
banksterów, rzecz jasna. 

Kto trochę czyta lub ogląda 
coś więcej niż „Wiadomości” 

w TVP, ten słyszał, że pan 
premier i pani premierowa 
(gdy głowa rodziny była jesz-
cze dolnośląskim radnym) 
kupili przed laty sporą dzia-
łeczkę za spore, wydawało-
by się, pieniądze – 700 tys. 
zł. Tak naprawdę była to jed-
nak okazja, gdyż jej rynkowa 
wartość miała wynosić jakieś 
cztery bańki. Lecz ponieważ 
sprzedawali ją słudzy boży, 
którzy za doczesnymi bogac-
twami, jak wiemy, nie gonią, 
wypada uznać tę transak-
cję za kapitalistyczny rodzaj 
chrześcijańskiego miłosier-
dzia. No i jego beneficjentami 
zostali akurat Iwona oraz Ma-
teusz M. Najwyraźniej jednak 
przyszły premier nie czuł się 
godny owego daru, bo z cza-
sem podjął decyzję o przepi-

saniu majątku na połowicę. 
Choć chyba akurat nie do-
kładną połowę. Tak czy siak, 
bez wątpienia powierzył go w 
dobre ręce. Zaraz wyjdzie na 
jaw, dlaczego, oto bowiem 
zbliża się finał tej poucza-
jącej przypowieści. Finał, w 
którym właścicielka grun-
tu sprzedaje go w tym roku 
pewnej spółce za, uwaga, 
blisko 15 milionów złociszy. 
Nie dzieląc się zresztą ponoć 
z fiskusem. Obywatele, pa-
trzcie i uczcie się – tak nale-
ży robić interesy! Teraz nikt 
już nie powie, że nasi polity-
cy stronią od świecenia na-
rodowi przykładem. Świecą, 
że aż trzeba mrużyć oczy! A 
często nawet świecić nimi za 
nich. Zbyt często. 

Po latach organizowania ich 
w atrium ratusza legionow-
ska Wigilia Miejska już dru-
gi rok z rzędu będzie od-
bywać się w plenerze. W 
zeszłym roku świąteczne 
spotkanie zorganizowano 
na Moim Rynku, czyli zmo-
dernizowanej niedawno 
części targowiska, a w tym 
znów mieszkańcy spotkają 
się przed ratuszem. 

Pierwsze legionowskie 
wigilie organizowano na 
miejskim rynku. Ich po-
czątki nie były najłatwiej-
sze, przede wszystkim 
dlatego, że ciężko było z 
zachęceniem mieszkań-
ców do przyjścia. – Pamię-
tam, gdy organizowaliśmy 
pierwszą miejską wigilię. 
Wtedy jeszcze odbywała 
się ona pod Błękitnym Cen-
trum. Padał deszcz i byłem 
na niej praktycznie sam. To 
się na szczęście zmieniło. 
Co roku na miejskie wigi-
lie przychodzi coraz więcej 

osób – mówił „Miejscowej” 
w 2010 roku prezydent Ro-
man Smogorzewski. Z cza-
sem dla mieszkańców Le-
gionowa przedświąteczne 
spotkania na rynku sta-
ły się po prostu tradycją. 
– Te miejskie wigilie są na 
pewno dobrym wprowa-
dzeniem do świąt. Wystar-
czy tu przyjść, aby poczuć 
już tę świąteczną atmosfe-
rę – mówiła nam jedna z le-
gionowianek.
 
W momencie, gdy został 
oddany nowy ratusz, wi-
gilie przeniosły się do jego 

atrium. Głównym powo-
dem takiej decyzji było 
przede wszystkim unie-
zależnienie się od pogo-
dy. Ta bowiem potrafiła 
być w grudniu bardzo ka-
pryśna. Bywały wigilie to-
nące w ulewnym deszczu, 
z trzeszczącym mrozem, 
no i też te przez wszyst-
kich chyba uwielbiane, 
czyli śnieżne. Warunki 
pogodowe miały oczywi-
ście wpływ na frekwen-
cję na przedświątecznych 
spotkaniach z mieszkań-
cami. – Od kilku lat przed 
Bożym Narodzeniem po-
godę mamy taką, a nie 
inną i zawsze lepiej ten 
szczególny czas spędzić w 
cieple i pod dachem, niż 
moknąć na deszczu – mó-
wił w 2014 roku prezydent 
Smogorzewski. Zobaczy-
my, jak to będzie wyglą-
dało w tym roku. Prognozy 
są raczej optymistyczne. 
Najważniejsze, żeby nie 
padał deszcz.

Powrót w świąteczny plener

Makowiec japoński
Sposób przygotowania:

Mak zalać gorącym mlekiem i odstawić na 30 minut. 
Pozostawić do ostygnięcia. Zimny odcedzić i przemielić dwa razy. 
Obrane jabłka zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Odcisnąć.
Z białek ubić sztywną masę.
Masło utrzeć z cukrem pudrem i żółtkami na puszystą masę. 
Do miski dodawać kaszę mannę, jabłka, kilka kropli olejku, 
proszek do pieczenia oraz mak. Wszystkie składniki mieszać. 
Na koniec dodać ubite białka.

Ciasto wyłożyć do foremki wysmarowanej margaryną i wyłożonej papierem do pie-
czenia. Piec w nagrzanym piekarniku przez godzinę. Sprawdzać suchym patyczkiem, 
czy ciasto jest upieczone. 
Wyjąć i pozostawić do ostygnięcia. Posypać cukrem pudrem.

Smacznego!

Składniki:
CIASTO:
• 500 g maku
• 12 łyżek kaszy manny
• 250 g masła
• 3 łyżeczki proszku do pieczenia
• Olejek migdałowy
• Mleko do sparzenia maku
• 500 g cukru pudru • 800 g  jabłek •12 jajek

Makowiec to ciasto, które koniecznie musi gościć na naszych stołach 
w okresie świąt. Tym razem może to być makowiec z jabłkami.

Działka do podziałki
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Pan Marek kupił psa z hodowli domowej. Ogłoszenie 
znalazł w internecie. Po psa pojechał z rodziną. Cena 
wydawała się być okazyjna! To połowa tego, co w in-
nych ogłoszeniach – napalił się Pan Marek, który za-
wsze dbał o budżet domowy. Żal było nie skorzystać 
z tej szansy. Szczeniak otrzymał maskotkę, książecz-
kę zdrowia i rodowód, który dumnie schował do szu-
flady. Wrzucił fotkę ślicznego szczeniaka na Fb. Gdy 
ktoś na forum powiedział, że kupił kundelka, bardzo 
się zdenerwował. Przecież ma rodowód!

Pani Zofia zawsze chciała mieć psa. Gdy przed święta-
mi zobaczyła przypadkiem ogłoszenie, że ktoś oddaje 
szczeniaki całkiem za darmo, od razu sięgnęła po tele-
fon. To musi być znak – rzekła do siebie i umówiła się 
po odbiór malucha. Wybrała pięknego puchatego pie-
ska, po rasowej matce i mniej rasowym tatusiu. Czyli 
w zasadzie piesek jest rasowy? Hybryda yorka i mal-
tańczyka to całkiem nowa rasa, tłumaczyła jej kobie-
ta, która oczywiście oddawała szczenię za darmo, ale 
poprosiła o zwrot kosztów utrzymania. Za szczepienia, 
odrobaczanie i coś tam wyszła całkiem spora sumka.

I teraz pytanie, czy zamiast płacić za kundelki nie-
legalnym pseudohodowlom, nie można było adop-
tować psiaka ze schroniska? Zacznijmy od tego, że 
rozmnażanie i sprzedawanie zwierząt poza zareje-

strowanymi organizacjami jest zabronione. Za ten 
czyn grozi grzywna do 5 000 zł. Ale  spryciarze zakła-
dają pseudostowarzyszenia, które zrzeszają pseudo-
hodowle. Jest to sposób na to, by nie zapłacić kary. 
Mimo zakazu pokątnego handlu psami, nadal od-
bywa się on na różne sposoby – takie, jak opisane 
wyżej przypadki.

Hodowle pod kontrolą

Rasowy pies z rodowodem pochodzi z hodowli zare-
jestrowanej w jedynym Związku Kynologicznym w 
Polsce ZKwP, respektowanym przez Międzynarodo-
wą Federację Kynologiczną FCI. Jest to gwarancja, 
że rodzice szczeniaka uzyskali prawa hodowlane, a 
samiec - status reproduktora. Zanim miot pojawi się 
na świecie, hodowca musi wykonać badania gene-
tyczne, by wyeliminować choroby typowe dla rasy. 
Musi też zgłosić chęć rozmnażania, bowiem zwią-
zek pilnuje, by suka rodziła w odpowiednim wieku i 
nie częściej niż raz na rok. Psy z wadami nie są do-
puszczane do rozrodu. Maluchy przechodzą przeglą-
dy weterynaryjne. Specjalista ogląda miot i każdy 
szczeniak otrzymuje metrykę, w której jest dokładny 
opis odnoszący się do wzorca rasy. Jeśli szczenię ma 
defekty, hodowca może sprzedać zwierzę, ale tylko 
w formie „na kolanka”, bez możliwości jego rozrodu. 

O rodowód można starać się w późniejszym czasie, 
a ZkwP sprawdza dokładnie metrykę i dokumen-
tację pod kątem pochodzenia psa i jego przodków.

Produkcja psów

Po co to zamieszanie? Już tłumaczę! Pseudohodowcy 
mają w domu kilka psów, które rodzą w klatkach na 
okrągło. Często suka linieje, choruje, bo nie zdążyła 
po ciąży dojść do siebie, a już rodzi następny miot. 
Nikt nie bada psów pod kątem chorób dziedzicznych, 
a często ma miejsce kojarzenie krewniacze. Oszczę-
dzanie na lekach, szczepieniach to norma. Pseudoro-
dowód „Stowarzyszenia burka i kocurka” jest wydru-
kowany na domowej drukarce. Nie jest to hodowla, 

a PRODUKCJA psów. Pytanie, ile w mieszkaniu może 
zmieścić się tak modnych ostatnio miniaturowych 
hybryd? Dużo! Pseudohodowcy biorą pod uwagę 
głównie zyski ze sprzedaży zwierząt. Nie mają wie-
dzy o poprzednich pokoleniach swoich psów, cho-
robach stawów, oczu, układu krążenia, alergii, nie 
zwracają uwagi na charakter, agresję czy choroby 
psychiczne – chcą tylko sprzedać kolejny miot. To 
nabywca będzie się potem martwił i płacił rachunki, 
gdy pies dorośnie i zachoruje. 

Chcesz rasowego psa zgodnego ze wzorcem? Ma-
jącego w metryce dokładny opis? Psa z rodowodem 
uznawanym na całym świecie? Znajdź go w hodow-
lach na stronie zkwp.pl, która dba o wzorzec rasy, o 
psy, kontroluje hodowle i przeciwdziała degeneracji 
ras. Dobry hodowca to taki, który pomaga, radzi i ma 
z Tobą cały czas kontakt, a nie wsadza Ci szczenię na 
ręce i znika za rogiem ulicy. Nie zależy Ci na rodowo-
dzie? Adoptuj psa ze schroniska. Każde stworzenie 
jest warte Twojej miłości.

                                                     Iwona Wymazał 
tel. 604 231 968
Hodowczyni, 
trenerka psów, 
dziennikarka, 

właścicielka pensjonatu dla psów 
FB @Brzozowy Hotelik
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TERAZ  SPORT  IM 
ODCIĘLI.  NIE  WIEM, 

CZY  SŁUSZNIE
Roman Smogorzewski, prezydent 
Legionowa podczas odsłonięcia makiety 
Prawieku o zmianie nazwy Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

■ ■ ■

Karol Wielki był człowiekiem sprawiedliwym i 
nakazał, aby ludzi sądzono, zanim ich się zabije.      

■ ■ ■

Chopin tęsknotę za ojczyzną wylewał                                 
na fortepian.        

■ ■ ■
Cały ciężar utrzymania chłopa w Egipcie spadał                   

na barki kobiet.       
■ ■ ■

Cesarz Klaudiusz był nieśmiały, wiec nie odważył się 
zabić swojej żony.       

■ ■ ■
Czarnecki zebrał dużą kupę chłopską.       

■ ■ ■
Dawniej wszystkie prace na roli wykonywano 

ręcznie za pomocą wołów.    
■ ■ ■

Emilia Plater była pułkownikiem o kobiecych 
piersiach widocznych spod munduru.  

ROZRYWKA

HOROSKOP
na nadchodzący

tydzień
RYBY

BARAN

BYK

BLIŹNIĘTA

RAK

LEW

PANNA

WAGA

SKORPION

STRZELEC

KOZIOROŻEC

WODNIK

Pomyśl o jakiejś 
zmianie, która pomo-
głaby spojrzeć ci na 

życie przez różowe okulary.   

Znów będziesz musiał 
zmierzyć się z kłopota-
mi w pracy. Działaj zde-

cydowanie, lecz nie pochopnie.  

Masz szansę poznać 
kogoś, kto wprowadzi 
nową jakość do twego 

życia. Postaraj się go nie przegapić. 

Weekendowy grill wpra-
wił cię w świetny nastrój, 
który jednak pogorszy 

rzut oka na wagę. Nie ma lekko.

Czeka cię poważna roz-
mowa z kimś bliskim. 
Spróbuj mniej mówić,                 

a więcej słuchać. Ze zrozumieniem.

Nosi cię, żeby gdzieś 
wyjechać i w samot-
ności odpocząć. Do-

skonały pomysł, ale... nie teraz.

Widok szafy uzmysłowił 
ci, że pora na zakupy? 
Biegnij! Podciągniesz je 

pod gwiazdkowe prezenty...

Wkrótce możesz zła-
pać egzystencjalnego 
doła. Musisz go prze-

trwać jak wiosenną alergię.

Szczęście ci sprzyja, 
ale jak zwykle w takich 
przypadkach, postaraj 

się jednak odrobinę mu pomóc.

Masz dosyć bycia sin-
glem, weź jednak pod 
uwagę, że obok tego, co 

zyskasz, coś również stracisz.

Dobry czas, by trochę 
wokół siebie posprzątać. 
I wreszcie pozbyć się 

zbędnych rzeczy oraz... ludzi.

Męczy cię wypalenie 
zawodowe. Nim jednak 
rzucisz robotę, pomyśl, 

czy to dobry okres na jej szukanie? 

Pierniki są wypie-
kane w Toruniu od 
700 lat. Najstarsze 
informacje pocho-
dzą z XIV wieku. Czy 
wiesz, że specjaliści 
od wypieku pier-
ników zwani byli 
piernikarzami? Wy-
twarzaniem tych 
wyjątkowych ciastek 
nierzadko zajmo-
wały się też zakon-
nice w klasztornych 
kuchniach. 

Według legendy pierw-
szy piernik powstał 

przez przypadek, gdy 
do ciasta dodano przez 
przypadek korzenne 
przyprawy. 

Najstarszy polski prze-
pis na pierniki po-
chodzi z 1725 roku. 
Znajduje się on w po-
radniku medycznym.

Pierniki lubiano nie 
tyko w Polsce. Wyra-
biano je we Francji,                   
w Wielkiej Brytanii                   
i w Szwajcarii.

Te ciastka uważane 
były za towar luksuso-

wy i nie każdego stać 
było na taki rarytas. 
Każdy piernikarz bar-
dzo pilnie strzegł swo-
ich przepisów i recep-
tur na pierniki. 

Podobno pikantne cia-
sto z miodem o korzen-
nym smaku z dodatkiem 
pieprzu znane było już 
za czasów rzymskich. 
Zresztą słowo piernik 
pochodzi od staropol-
skiego wyrażenia „pier-
ny” – pieprzny. 

Toruń stał się stolicą 
piernika nie bez przy-

czyny. Okolice te były 
bogate w mąkę, a tak-
że w ule, które dostar-
czały miodu do cia-

sta. Miód konserwuje 
ciasto, które mogło 
długo leżeć i czekać  
w beczkach.

Hania 15 lat

O takiej miejscówce na biuro marzą zapewne nie tylko urzędnicy...    fot. red.  
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Wyścigi po 
pamięć
W ostatnią sobotę listopada na płockiej pływalni 
Jagiellonka odbyły się zawody upamiętniające 
postać zasłużonego dla tego mazowieckiego 
miasta trenera Wojciecha Ostrzyckiego. Na star-
cie imprezy zameldowało się 269 zawodników           
i zawodniczek z 17 krajowych klubów pływac-
kich. Znalazła się wśród nich także doborowa 
ekipa pływaków z klubu UKS Delfin Legionowo.
Pod opieką trenera Piotra Ce-
sarczyka reprezentowało le-
gionowskiego Delfina pięcioro 
zawodników: Patrycja Jurkie-
wicz, Antonina Pietuch, Maja 
Korzeniowska, Antoni Lazu-
rek oraz Filip Szumański. Per-
sonalne wybory sztabu tre-
nerskiego znów okazały się 
trafione, bo wszyscy reprezen-
tanci klubu ustanawiali lub po-
prawiali swoje rekordy życio-
we. Przywieźli też do domów 
mnóstwo medali. Wystarczy 
wspomnieć, że pływacy Delfi-
na zdobyli w Płocku łącznie 17 
medali (11 złotych, 2 srebrne 
oraz 4 brązowe), co pozwoliło 
zająć ich klubowi trzecie miej-
sce w klasyfikacji medalowej 
zawodów. – Jesteśmy bardzo 
zadowoleni z walecznej posta-
wy naszych zawodników oraz 
z ich doskonałej formy sporto-
wej. Wyraźnie widać, że ciężka 
praca na treningach przynosi 
doskonałe rezultaty – ocenia 
trener Piotr Cesarczyk. 

Patrycja Jurkiewicz – naj-
lepsza zawodniczka wśród 
13-latek (1013 pkt.) 
- I miejsce 50 m w stylu do-
wolnym (28,77 s) 
- I miejsce 50 m w stylu mo-
tylkowym (30,83 s) 
- I miejsce 50 m w stylu 
grzbietowym (32,10 s) 
- I miejsce 100 m w stylu 

zmiennym (1.12,08 s)
Antonina Pietuch – najlepsza 
zawodniczka wśród 11-latek 
(737 pkt.) 
- I miejsce 50 m w stylu do-
wolnym (31,52 s) 
- I miejsce 100 m w stylu 
dowolnym (1.11,06 s) 
- I miejsce 50 m w stylu mo-
tylkowym (35,54 s) 
- I miejsce 50 m w stylu 
grzbietowym (37,21 s) 
- I miejsce 100 m w stylu 
zmiennym (1.20,38 s)
Maja Korzeniowska 
- I miejsce 50 m w stylu do-
wolnym (29,94 s) 
- III miejsce 50 m w stylu 
motylkowym (33,39 s) 
- I miejsce 100 m w stylu 
dowolnym (1.06,46 s) 
- II miejsce 100 m w stylu 
zmiennym (1.14,98 s)
Antoni Lazurek 
- 25 m w stylu motylkowym 
(22,23 s) 
- 50 m w stylu dowolnym 
(38,43 s) 
- 50 m w stylu klasycznym 
(53,69 s) 
- 50 m w stylu grzbietowym 
(49,26 s)
Filip Szumański 
- 50 m w stylu dowolnym 
(45,28 s) 
- 50 m w stylu klasycznym 
(50,31 s)

Aldo
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Po jedenastu kolejkach TAURON 
Ligi pierwsza szóstka zdążyła dość 
mocno odskoczyć reszcie stawki, 
a zwycięstwo mogło IŁ Capital Le-
gionovię wywindować aż na trzecią 
lokatę, było więc o co powalczyć. 
Lepiej w mecz weszły gospodynie 
i już przy stanie 2:5 trener legio-
nowianek zawołał je na przerwę. 
Wiele to nie zmieniło. Wrocławian-
ki były dokładniejsze i skuteczniej-

sze w ataku, co pozwoliło im utrzy-
mywać kilkupunktową przewagę 
(9:5). Wtedy jednak Novianki zdo-
były cztery punkty z rzędu i zrobił 
się remis. Po fragmencie wyrów-
nanej gry seria błędów gości spra-
wiła, że ambitnie i mądrze grające 
wrocławianki odzyskały przewagę 
(15:11). Wtedy Alessandro Chiap-
pini znów poprosił o przerwę. Po 
niej jego drużyna wciąż jednak po-

pełniała dużo prostych, niewymu-
szonych błędów. A #Volley cierpli-
wie ciułał punkty (19:15). Lecz gdy 
po zagrywkach Diany Dąbrowskiej 
goście zdobyli dwa „oczka” z rzę-
du, trener prowadzących 19:18 
gospodyń od razu zarządził czas. 
Opłaciło się, bo kolejny punkt 
zgarnęła jego drużyna. Tyle, że 
z jej strony było to już właściwie 
wszystko. Po akcji Yaprak Erkek 

IŁ Capital Legionovia dogoniła ry-
walki, a za chwilę wyszła na pro-
wadzenie 21:20. W zaciętej koń-
cówce więcej spokoju zachowały 
legionowianki, które po ataku Oli-
vii Różański wygrały 25:22. 

Zakończenie pierwszego seta 
musiało trochę podciąć gospo-
dyniom skrzydła, bo od początku 
drugiej partii zaznaczyła się prze-
waga IŁ Capital Legionovii (8:5). 
Jej zawodniczki popełniały mniej 
błędów i lepiej grały w przyjęciu, 
co podobnie jak w pierwszym roz-
daniu okazało się kluczem do po-
większania dorobku punktowe-
go. Przydał im się też większy niż 
na początku spotkania luz, któ-
ry dało im wygranie pierwszego 
seta. Mimo to siatkarki ze stoli-
cy Dolnego Śląska dzielnie stara-
ły się odrabiać straty i wreszcie, 
po zablokowaniu Gyselle Silvy, 
doszły Novianki na dwa punk-
ty (19:17). Te jednak znów od-
jechały i przy stanie 21:17 tre-
ner Żarczyński zaprosił swoje 

zawodniczki na rozmowę. Wiele 
nie wskórał. Po dwóch „oczkach” 
Yaprak Erkek przyjezdne były 
już tak blisko wygrania drugie-
go seta, że przegrać go po pro-
stu nie wypadało. Skończyło się 
na ich zwycięstwie do 19.

Chcąc szybko zamknąć mecz, le-
gionowianki musiały w trzecim se-
cie tylko dalej robić swoje. I od po-
czątku robiły. Przy stanie 7:3 dla 
gości trener wrocławianek wziął 
pierwszy w tej partii czas. Coraz 
wyraźniej zarysowująca się prze-
waga ekipy z Mazowsza zdawa-
ła się jednak nie pozostawiać złu-
dzeń co do końcowego rezultatu. 
W połowie seta Novianki prowa-
dziły 13:8, mając dość prostą dro-
gę do końcowego triumfu. Po ko-
lejnej przegranej akcji Mateusz 
Żarczyński znów próbował rato-

wać sytuację, bo nie było już na 
co czekać. Choć wynik wciąż był 
korzystny, przy stanie 15:11 tre-
ner Chiappini profilaktycznie dał 
zawodniczkom kilka wskazówek, 
gdyż wrocławianki zaczęły łapać 
kontakt. Na krótko. Grająca kom-
binacyjnie legionowska drużyna 
szybko odjechała na 18:12, wy-
starczyło jej więc jedynie posta-
wić przysłowiową „kropkę nad i”. 
W końcówce miejscowe walczyły 
wprawdzie jak lwice, ale ich rywal-
ki też dokonywały cudów w obro-
nie. W efekcie pierwszego me-
czbola miały przy stanie 24:19. 
Drugiego nie potrzebowały. Po 
ataku Gyselle Silvy wygrały ostat-
niego seta, a cały mecz 3:0. Jego 
MVP, z dorobkiem 16 punktów i 
doskonałym wynikiem w przyję-
ciu, została Yaprak Erkek. 

Dzięki poniedziałkowemu zwycię-
stwu IŁ Capital Legionovia zrobiła 
sobie oraz kibicom świąteczny pre-
zent, awansując w tabeli TAURON 
Ligi na trzecie miejsce.  

Aldo

SPORT

Przyszła kolej na #Volley
Przed poniedziałkowym (13 grudnia) starciem z ekipą #VolleyWrocław legionowskie siatkarki miały nad 
nią w tabeli dziesięć punktów przewagi i jechały na Dolny Śląsk w roli umiarkowanych faworytek. Na 
korzyść dziesiątych w stawce wrocławianek przemawiał z kolei atut własnego parkietu oraz ich deter-
minacja w walce o miejsce w play-offach. Okazało się to jednak zbyt mało i mazowszanki bez większych 
problemów wygrały w trzech setach.

#VolleyWrocław – IŁ Capital Legionovia Legionowo 

0:3 (22:25, 19:25, 19:25)

#VolleyWrocław: Kossanyiova, Bałucka, Gromadowska, 
Wellna, Fedorek, Szady, Bodasińska (libero) oraz Adamek 
(libero), Chorąża, Kocić, Kaczmar.

IŁ Capital Legionovia Legionowo: Gryka, Grabka, 
Różański, Tokarska, Franco, Erkek, Lemańczyk (libero)                
oraz Damaske, Szczyrba, Dąbrowska, Szymańska. 

Najważniejsza liczba to oczywiście 
pierwsze miejsce w tabeli. Na fo-
telu lidera legionowianie zasiedli 
28 sierpnia, po wygranym 2:1 me-
czu ósmej kolejki z KS Kutno, i od 
tego czasu już z niego nie zeszli. Po 
dziewiętnastu kolejkach Legionovia 
zgromadziła 41 punktów. Dwana-
ście spotkań wygrała, pięć zremiso-
wała i tylko dwa przegrała. Druży-
na prowadzona przez Michała Pirosa 
ma na swoim koncie serię aż dwuna-
stu meczów bez porażki. Przerwało 
ją dopiero wyjazdowe starcie z Unią 
Skierniewice z szesnastej kolejki, 
które legionowianie przegrali 0:1. 
 
Bilans bramkowy lidera to 39 zdoby-
tych bramek i 23 stracone. W trzech 

meczach Legionovia traciła bramki 
już w kilka minut po wejściu na bo-
isko, ale z kolei aż pięć razy  potrafiła 
rozstrzygać mecz na swoją korzyść 
w końcówkach spotkań, a nawet już 
w doliczonym czasie gry. Pięć razy 
Legionovii udało się też zachować 
czyste konto. 
 
Kadra Legionovii liczy w tej chwili 29 
zawodników. Obecny szkoleniowiec, 
czyli Michał Piros, pracuje z druży-
ną jako jej pierwszy trener od lipca 
2020 roku. Do Legionowa trafił jako 
asystent Bogdana Jóźwiaka, w mo-
mencie gdy legionowianie walczyli 
jeszcze o utrzymanie w drugiej lidze.

Aldo

Z fotela lidera
Jak kibice doskonale wiedzą, Legionovia Legionowo 
została mistrzem jesieni w pierwszej grupie III ligi i 
nad drugim w tabeli Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 
ma w tej chwili czteropunktową przewagę. Stawia 
to więc zespól z Legionowa w dość komfortowej sy-
tuacji przed rundą rewanżową. Zapraszamy teraz na 
krótkie liczbowe podsumowanie piłkarskiej jesieni 
w wykonaniu Legionovii.

Wyniki meczów w poszcze-
gólnych kolejkach rundy je-
siennej sezonu 2021/2022:
  
1. 07.08.21
Legionovia Legionowo – Ja-
giellonia II Białystok 2:0
Bramki dla Legionovii: 
Dawid Papazjan 7’, 
Patryk Koziara 24’
2. 14.08.21
Świt Nowy Dwór Mazowiecki – 
Legionovia Legionowo 2:2 
Bramki dla Legionovii: Michał 
Bajdur 22’, Patryk Koziara 79’
3. 18.08.21
Legionovia Legionowo – Ursus 
Warszawa 2: 3
Bramki dla Legionovii: 
Patryk Jurczyński 32’ (s), 
Piotr Dobrogost 60’
4. 22.08.21, 12:00
Sokół Aleksandrów Łódzki – Le-
gionovia Legionowo 3:4
Bramki dla Legionovii: Bartosz 
Mroczek 42’, Dariusz Zjawiński 
49’, Konrad Zaklika 70’, 
Michał Bajdur 87’
5. 28.08.21
Legionovia Legionowo – KS 
Kutno 2:1 Bramki dla Legiono-

vii: Dariusz Zjawiński 25’, Jakub 
Karabin 85’
6. 04.09.21
Legionovia Legionowo – Lechia 
Tomaszów Mazowiecki 3:1 
Bramki dla Legionovii: 
Michał Bajdur 7’, 9’, 
Dawid Papazjan 70’
7. 08.09.21
Legionovia Legionowo – Znicz 
Biała Piska 1:0 
Bramki dla Legionovii: 
Dariusz Zjawiński 58’
8. 11.09.21
Legia II Warszawa – Legionovia 
Legionowo 1:1 
Bramki dla Legionovii: 
Michał Bajdur 44’
9. 18.09.21
Legionovia Legionowo – Pilica 
Białobrzegi 3: 1
Bramki dla Legionovii: 
Konrad Zaklika 33’, Dariusz Zja-
wiński 68’, Daniel Smuga 90’
10. 25.09.21
Mamry Giżycko – Legionovia 
Legionowo 0:1 
Bramki dla Legionovii: 
Artur Balicki 89’
11. 02.10.21
Legionovia Legionowo – Broń 

Radom 1:0 
Bramki dla Legionovii: 
Michał Bajdur 90’
12. 10.10.21
Pelikan Łowicz – Legionovia Le-
gionowo 2:1 
Bramki dla Legionovii: 
Bartosz Mroczek 16’, 
Patryk Koziara 71’ (k)
13. 13.10.21
Legionovia Legionowo – ŁKS II 
Łódź 4:2 
Bramki dla Legionovii: 
Konrad Zaklika 17’, Grzegorz 
Wojdyga 43’, Artur Balicki 81’, 
Dariusz Zjawiński 90’
14. 16.10.21
GKS Wikielec – Legionovia Le-
gionowo 1:1 
Bramki dla Legionovii: 
Dariusz Zjawiński 33’
15. 30.10.21
Legionovia Legionowo – Wissa 
Szczuczyn 3:0 
Bramki dla Legionovii: 
Dariusz Zjawiński 27’, 
Michał Bajdur 34’, 45’
16. 06.11.21
Unia Skierniewice – Legionovia 
Legionowo 1:0
17. 13.11.21

Legionovia Legionowo – Polo-
nia Warszawa 1:1 
Bramki dla Legionovii: 
Bartosz Mroczek 28’
18. 20.11.21
Błonianka Błonie – Legionovia 
Legionowo 2:2 
Bramki dla Legionovii: 
Patryk Koziara 58’, 
Piotr Sonnenberg 80’
19. 28.11.21
Jagiellonia II Białystok – Legio-
novia Legionowo 3:4 
Bramki dla Legionovii: 
Dawid Papazjan 14’, 
Piotr Sonnenberg 48’, 
Patryk Koziara 62’ (k), 90’

Strzelcy:
Michał Bajdur – 8 
Dariusz Zjawiński – 7 
Patryk Koziara – 6
Bartosz Mroczek – 3 
Dawid Papazjan – 3
Konrad Zaklika – 3 
Artur Balicki – 2
Piotr Sonnenberg – 2 
Piotr Dobrogost – 1 
Jakub Karabin – 1 
Daniel Smuga – 1 
Grzegorz Wojdyga – 1
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Wydarzenia
kalendarz

RELACJE/ZAPOWIEDZI

LEGIONOWO miejski rynek, 
9.12-19.12, codziennie od godz. 10.00

Kiermasz Świąteczny: lokalne rękodzieło, swojskie wyro-
by, ozdoby choinkowe, choinki, prezenty świąteczne, pie-
rogi, bigos, barszcz, koncerty gwiazd, świąteczny pokaz 
ognia, kolędowanie oraz atrakcje i konkursy dla dzieci. 

WIELISZEW parafia Przemienienia Pańskiego, 
19.12, od godz. 9.00

Jarmark Świąteczny i Wigilijny Wieczór Gminy Wieli-
szew. Od godz. 9.00 będzie można wziąć udział w jar-
marku, którego stoiska będą przygotowane na parkingu 
przed kościołem w Wieliszewie. Wieczór Wigilijny Gminy 
Wieliszew rozpocznie się mszą świętą w kościele para-
fialnym w Wieliszewie o godz.17.00, a o 17.45 odbędzie 
się koncert kolęd w wykonaniu Zespołu Tańca Ludowe-
go Promyki, chóru Belcanto oraz uczestników sekcji wo-
kalnej Ośrodka Kultury w Wieliszewie. Będzie też czas 
na składanie sobie przez mieszkańców świątecznych 
życzeń. Na uczestników spotkania czekać będą ciepły 
poczęstunek oraz prezenty w postaci kalendarzy gmin-
nych na 2022 rok. 

JABŁONNA pałac PAN, 19.12. godz. 14.30

Koncert w ramach Pałacowych Spotkań w Muzyką za-
tytułowany „Z narodzenia Pana”. Wystąpi wokalny oktet 
męski Oktawian. Po koncercie, o godz. 16.30, w ramach 
Salonu Naukowego zaplanowano wykład pod tytułem 
„Pastorałki, Herody, Szczodraki… tradycja kolędowania”, 
który wygłosi dr Maria Małnicz-Przybylska.  

LEGIONOWO plac przed ratuszem, 19.12, godz. 17.00

Wigilia Miejska pod ratuszem. W programie: koncert 
„Czas niespodzianek”, kiermasz świąteczny (godz. 
10.00-20.00), a także uwielbiana przez dzieci żywa szop-
ka (16.00-19.00).

Prezenty W Kieszonkowym
Choć mikołajki to tylko coś w rodzaju gwiazdkowej rozgrzewki, ich też dzieci nie mogą się doczekać. 
Nic dziwnego, że te mieszkające na osiedlu Młodych były w tym roku podwójnie szczęśliwe. Bo dzięki 
sobotniej imprezie w zbudowanym przez legionowskie PWK parku swoje mikołajki świętowały one 
dwukrotnie. Te pierwsze, z inicjatywy Przedsiębiorstwa – dwa dni przed zwyczajowym terminem.

Lepszego mikołajkowego 
„falstartu” osiedlowa spo-
łeczność nie mogła sobie wy-
marzyć. – Drogie dzieci, sza-
nowni państwo, bardzo się 
cieszę, że możemy się spo-
tkać. Dobrze, że zmieniła się 
pogoda, bo rano, jak wstałem, 
pomyślałem sobie: „pan pre-
zes się napracował, spakował 
prezenty, żeby dzieci były ra-
dosne i szczęśliwe, a nikt nie 
przyjdzie” – bo tak wiało i pa-
dało. No ale teraz, jak na gru-
dzień, mamy całkiem niezłą 
pogodę – witając mieszkań-
ców, powiedział prezydent 
Roman Smogorzewski. Dzię-
ki niej wykonany przez PWK 
zielony skwer mógł wszystkim 
pokazać, co ma najlepszego. 

Podobnie jak przedszkolaki z 
pobliskiej „jedynki”, które ze 
śpiewem na ustach wprowa-
dziły licznie przybyłych gości 
w świąteczny klimat. 

W jego stworzeniu pomogło 
również niezbędne w takich 
okolicznościach, uroczyście 
rozświetlone przez jednego 
z maluchów drzewko. Takie 
w wersji eko, z którym oko-
liczni mieszkańcy będą mieli 
czas się zaprzyjaźnić. – Sta-
nęła tutaj choinka, która zo-
stała specjalnie zakupiona na 
tę okoliczność. Będzie ona so-
bie tu dalej rosła i mam na-
dzieję, że każdego roku bę-
dziemy się tutaj spotykali, 
żeby robić takie mikołajki 

dla najmłodszych. A ta cho-
inka będzie stawała się co-
raz większa, przypominając 
nam w tym uroczym miej-
scu, że i my stopniowo wzra-
stamy – mówi Grzegorz Gru-
czek, prezes Przedsiębiorstwa 
Wodociągowo-Kanalizacyjne-
go „Legionowo”. 

W kwestii owego uroku orga-
nizatorzy mikołajkowego spo-
tkania byli całkowicie zgodni. 
– To fajna impreza, ale też faj-
ne miejsce dla was. Pamięta-
cie, była tutaj przepompow-
nia ścieków, a teraz jest park, 
w którym możecie się bawić, 
rozmawiać i miło spędzać czas 
– dodał Roman Smogorzew-
ski. Gratulując mieszkańcom 

nowej przestrzeni do wypo-
czynku, prezydent uczciwie 
przyznał, że na prezenty to w 
grudniu za bardzo nie liczy… 
W odróżnieniu od osiedlowej 
dzieciarni, dla której przybyły 
z pomocnikiem mikołaj oka-
zał się wyjątkowo szczodry. 
– Niegrzeczny byłem w tym 
roku. Znowu. Ale mam moc-
ne sylwestrowe postanowie-
nie, że w przyszłym roku już 
będę grzeczny. Może tym ra-
zem się uda? – wyraził nadzie-
ję gospodarz miasta. 

Poczekamy, zobaczymy... 
Póki co pewne jest tylko to, 
że doskonale udała się sobot-
nia impreza. Mały, kameralny 
park, nazwany przez funda-
tora kieszonkowym, wywią-
zał się z postawionego mu 
zadania w stu procentach. 
– PWK wspólnie z miastem 
podjęło się tej inicjatywy i je-
steśmy niezwykle zadowo-
leni, że te mikołajki cieszą 
się bardzo dużą popularno-
ścią. A dzieci są uradowane 
z paczek, które ufundowa-
ło Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągowo-Kanalizacyjne, aby 
uczcić ten bardzo miły dzień 
– podsumował prezes Grze-
gorz Gruczek. Można jedynie 
żałować, że kolejne mikołajki 
będą dopiero za rok.

Waldek Siwczyński


