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Po przybyciu na miejsce 
i zabezpieczeniu śladów 
przestępstwa policjan-
ci rozpoczęli poszukiwania 
włamywaczy. Podejrzani zo-
stali zatrzymani już dwa dni 
po próbie kradzieży kampe-
ra. Sprawcami okazali się 
38-letni mężczyzna oraz 
36-letnia kobieta. W toku 
śledztwa wyszło na jaw, 
że para ma na swoim kon-
cie więcej podobnych prze-
stępstw. Jak ustalili śledczy, 
złodziejski duet, działając 
wspólnie i w porozumie-
niu, od połowy październi-
ka dokonał pięciu włamań 
do domków letniskowych 
znajdujących się na terenie 
Wieliszewa. Łupem pary pa-
dły głównie elektronarzę-

dzia, sprzęt AGD oraz inne 
przedmioty pozostawione w 
budynkach. 

Decyzją sądu 38-latek zo-
stał już tymczasowo aresz-
towany, natomiast 36-lat-
kę objęto policyjnym 
dozorem. Za kradzież z 
włamaniem grozi im do 
dziesięciu lat pozbawienia 
wolności. Mężczyzna może 
jednak za kratki trafić na-
wet na piętnaście lat, bo jak 
się okazało, przestępstw 
dokonywał w warunkach 
recydywy. Wieliszewscy 
śledczy nie wykluczają po-
stawienia podejrzanym ko-
lejnych zarzutów. 

zig

Seryjni włamywacze

Tydzień
na sygnale

Kilka dni temu policjanci z Wieliszewa otrzy-
mali zgłoszenie o włamaniu do jednego                                 
z domków letniskowych. Złodzieje dostali się 
tam przez okno, a następnie zabrali kluczyki 
do stojącego na posesji kampera i próbowali 
nim odjechać. Zostali jednak wypłoszeni przez 
nadjeżdżający samochód ochrony.

Zapachniało
zabójstwem
Nawet na dożywocie może zostać skazany 37-letni 
mieszkaniec powiatu nowodworskiego. Używając 
noża, mężczyzna napadł na pracownika ochrony 
jednej z legionowskich drogerii, w momencie gdy 
ten usiłował udaremnić mu kradzież perfum.
Do zdarzenia doszło w ubiegłym 
tygodniu. Ochroniarz zauważył 
na monitoringu, jak jeden z klien-
tów chowa do kieszeni flakon z 
perfumami i usiłuje wyjść ze skle-
pu bez „zahaczenia” o kasę. W 
momencie, gdy próbował go za-
trzymać, złodziej wyciągnął nóż i 
zadał mu kilka ciosów w okolice 
brzucha i pleców. Na pomoc na-
padniętemu pracownikowi ochro-
ny ruszył jeden z klientów skle-
pu. Wspólnymi  siłami udało im 
się obezwładnić napastnika i za-
trzymać go do przyjazdu policji. 

Stan rannego ochroniarza nie był 
na szczęście poważny i nie wy-
magał on hospitalizacji. 
 
Po przewiezieniu 37-latka na 
komendę i przesłuchaniu go 
śledczy zdecydowali się na 
przedstawienie napastnikowi 
zarzutu usiłowania zabójstwa, 
za co grozi mu nawet dożywo-
cie. Sąd zdecydował o tymcza-
sowym aresztowaniu mężczy-
zny na okres trzech miesięcy. 

zig

Rękawiczki za
marchewkę
Pewna „przedsiębiorcza” 49-letnia mieszkanka 
Legionowa odpowie za tak zwane przemetkowa-
nie, czyli przepięcie kodu kreskowego tańszego 
produktu na produkt droższy w celu zapłacenia                     
za niego dużo niższej ceny. Do tego rodzaju procede-
ru dochodzi najczęściej w dużych supermarketach.        
I tak też było w tym przypadku.
Jak ustalili śledczy, kobieta ze-
skanowała paczkę jednorazo-
wych rękawiczek o wartości 
39,99 złotych jako… marchew-
kę wartą 1,67 zł. Pech chciał, że 
próbę oszustwa zauważył czuj-
ny pracownik ochrony marketu. 
Mężczyzna natychmiast zatrzy-
mał kobietę i wezwał na miej-
sce policję. Po przewiezieniu 
jej do komendy i przesłucha-
niu 49-latce postawiono zarzut 
oszustwa. Kobieta przyznała się 
do winy. O jej dalszym losie za-
decyduje teraz sąd. 

Policjanci przestrzegają, że 
każde zachowanie polegają-
ce na zmianie metki na pro-
dukcie w celu zakupienia go 
po cenie tańszej, niż rzeczy-
wiście kosztuje, traktowane 
jest przez polskie prawo jako 
oszustwo, które opisane jest 
w art. 286 Kodeksu karnego. 
W tym przypadku nie ma zna-
czenia wartość towaru. Spraw-
com takich czynów może gro-
zić nawet kara więzienia.

zig

Spotkanie na rondzie
W środę (17 listopada) po godzinie 21.00 na 
rondzie w Zegrzu zderzyły się ze sobą dwa samo-
chody osobowe. Na szczęście nikt nie ucierpiał. 
Utrudnienia w ruchu na drodze krajowej nr 61 
trwały ponad godzinę.
Jak ustalili policjanci, kierują-
cy pojazdem marki Jaguar nie 
dostosował prędkości do wa-
runków panujących na jezdni i 
uderzył w tył mercedesa. Obo-
ma auta jechali tylko ich kierow-
cy. Obaj opuścili pojazdy jeszcze 
przed przybyciem służb ratun-
kowych i żaden z nich nie wy-
magał opieki medycznej. Na 
miejscu kolizji interweniowały 
zastępy straży pożarnej z JRG 
Legionowo i Wojskowej Straży 
Pożarnej oraz patrol policji. 

Zig

Poszukiwana – osadzona
Legionowscy kryminalni zajmujący się poszuki-
waniem osób ukrywających się przed wymiarem 
sprawiedliwości zatrzymali ostatnio 46-letnią 
kobietę. Trafiła ona już za kratki.

List gończy za 46-latką 
wydał Sąd Rejonowy dla 
Warszawy Śródmieścia. 
Była ona poszukiwana ce-
lem doprowadzenia jej do 
zakładu karnego, gdzie 
ma odsiedzieć karę trzech 
miesięcy pozbawienia 
wolności za przestępstwo 
przeciwko bezpieczeństwu 
w komunikacji. Do zatrzy-
mania kobiety doszło na 
terenie Warszawy. Zaraz 
po przeprowadzeniu czyn-
ności w legionowskiej ko-

mendzie 46-latka, zgodnie 
z dyspozycją sądu, trafiła 
do więzienia. 
 
Policjanci przypominają, 
że za pomoc w ukrywaniu 
sprawcy przestępstwa gro-
zi odpowiedzialność karna 
wynikająca z art. 239§1 
Kodeksu karnego. Jest to 
zagrożone karą od trzech 
miesięcy do nawet pięciu 
lat pozbawienia wolności. 

Zig
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Można było popłynąć z inflacyjnym 
prądem i powiedzieć mieszkańcom 
coś stylu „nie chcem, ale muszem”. 
Tego jednak postanowiono w ra-
tuszu uniknąć i – pozostając przy 
bon motach najsłynniejszego pol-
skiego elektryka – zrobiono wszyst-
ko, aby nie puścić legionowian w 
skarpetkach. – Wszyscy obserwu-
jemy jak dramatycznie wszystko 
w Polsce drożeje. I zastanawiając 
się nad polityką podatkową, uzna-
liśmy, że nie możemy obciążać 
mieszkańców kolejnym wzrostem 
podatków, dlatego lokalne podat-
ki i opłaty, absolutnie we wszyst-
kich kategoriach, pozostaną na tym 
samym poziomie. Będziemy stara-
li się optymalizować inne wydatki, 
szukać dochodów, ale nie sięgać do 
kieszeni mieszkańców Legionowa, 
bo i tak muszą już oni płacić więcej 
za żywność, za energię elektrycz-

ną, nie mówiąc o paliwie i różnych 
innych rzeczach – tłumaczy Roman 
Smogorzewski.  

Decyzja prezydenta oznacza, że w 
przyszłym roku nie zmienią się mię-
dzy innymi podatki od nieruchomo-
ści, od środków transportu, a także 
wysokość opłaty targowej. Oczy-
wiście pod warunkiem wyrażenia 
na to zgody przez Radę Miasta Le-
gionowo. Kilka dni przed jej listopa-
dową sesją Roman Smogorzewski 
nie miał jednak co do tego żadnych 
wątpliwości. – Myślę, że miejscowi 
radni też dostrzegają problem wy-
sokiej inflacji oraz wzrostu kosztów 
funkcjonowania mieszkańców Le-
gionowa, więc jestem przekonany, 
że tę moją propozycję poprą.   

Wpływy z podatków i opłat lo-
kalnych stanowią blisko jedną 

czwartą dochodów miejskiego 
budżetu. Jest to zatem pozycja 
bardzo znacząca. Później te pie-
niądze wracają do legionowian 
pod postacią nowych dróg, ście-
żek rowerowych, czy też szer-
szej oferty kulturalnej, edukacyj-
nej i zdrowotnej. Krótko mówiąc, 
pracują dla miasta. Stabilizacja w 
tej sferze nie oznacza jednak, że 
reszta jego wpływów też zosta-
nie po staremu. Z założeń podpi-
sanego już przez prezydenta RP 
„Polskiego ładu” wynika jasno: 
nie zostanie. – Miasto Legionowo 
żyje głównie z udziału w podatku 
dochodowym od osób fizycznych. 
A tutaj zajdą naprawdę głębokie 
zmiany. Duża część emerytów, 
których przecież mieszka w Le-
gionowie bardzo wielu, w ogó-
le nie będzie płacić tego podat-
ku. Ponadto wszystkim nam 

wzrasta kwota wolna od podat-
ku, i to wzrasta drastycznie. Na 
pewno będą to duże zmiany, ale 
budżet, który przygotowaliśmy, 
jest budżetem bezpiecznym. W 
ciągu roku na bieżąco będzie-
my obserwowali, jak te dochody 
będą spływać, jak będzie drożał 
prąd dla miasta i jak będą droża-
ły inne usługi, bo przecież musi-
my oświetlić miasto i musimy je 
posprzątać – przypomina gospo-
darz ratusza. 

Dużym obciążeniem dla legio-
nowskiego budżetu będzie rów-
nież wzrost płacy minimalnej. 
Mimo to prezydent jest spokojny 

o dalszy rozwój miasta. Nowych 
inwestycji, jak zapewnia, chociaż 
będą one planowane z rozwagą, 
nie zabraknie. – Będziemy szukali 
środków zewnętrznych, będziemy 
starali się optymalizować wszelkie 
inwestycje i inne bieżące dochody, 
tak aby miasto dalej się rozwija-
ło, ale nie kosztem podwyższenia 
podatków lokalnych dla miesz-
kańców Legionowa. Na dzisiaj, w 
związku z tą dużą zmianą, wielką 
niepewnością i chęcią bezpieczne-
go prowadzenia miasta, tych in-
westycji nie jest zbyt wiele. Wpły-
wa też na to fakt, że obserwujemy 
pewne rynkowe spekulacje – wi-
doczne choćby w cenach stali, któ-

re wzrosły o 300 procent. Liczy-
my, że to się trochę unormuje i że 
w połowie roku wprowadzimy do 
budżetu nowe inwestycje. Wtedy, 
kiedy ta sytuacja będzie bardziej 
stabilna i bardziej pewna – ma na-
dzieję prezydent Smogorzewski. 
Innymi słowy, w temacie wydat-
ków na infrastrukturę ratusz nadal 
zamierza kierować się tyleż pro-
stą, co sprawdzoną zasadą: nic na 
siłę. – Chcemy żeby nasze inwe-
stycje i wydatkowanie publicznych 
pieniędzy było absolutnie gospo-
darne i nie było nacechowane tym, 
że za dwa lata są wybory. Mamy 
stabilny program, udało się w Le-
gionowie dużo zrealizować i my-
ślę, że mieszkańcy to dostrzegają.   

Sądząc po wynikach kolejnych wy-
borów samorządowych, taki wnio-
sek wydaje się słuszny. Póki co le-
gionowianie powinni dostrzec, a 
przede wszystkim odczuć fakt, że 
dodatkowych pieniędzy miasto nie 
szuka w ich portfelach. 
    

Waldek Siwczyński

TEMAT TYGODNIA

Podatkowa stabilizacja
W pewnych sytuacjach, również na samorządowym szczeblu, warto iść pod 
prąd. A gdy się ma na względzie dobro mieszkańców – nawet trzeba. Tak właśnie 
zrobili prezydent Legionowa oraz jego współpracownicy przy konstruowaniu 
przyszłorocznego budżetu miasta. Odkładając na bok czynniki zewnętrzne, 
postanowili oni utrzymać podatki i opłaty lokalne na dotychczasowym poziomie.
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Czekamy na Państwa historie 
dotyczące dawnego Legiono-
wa, opisujące, jak to miasto 
wyglądało i jakie było przed 
wieloma laty. Wszyscy pamię-
tający te czasy mieszkańcy 
mogą mieć swój wkład w za-
wartość nowej rubryki. Liczą 
się każda opowieść i każdy 
punkt widzenia. Zachęcamy 
do podzielenia się swoimi hi-
storiami z innymi ludźmi. Po-
starajmy się wspólnie uchro-
nić lokalną przeszłość od 
zapomnienia!

Materiały w wersji elek-
tronicznej (mile widzia-
ne są również archiwalne 
zdjęcia) prosimy prze-
syłać na adres gazeta@
miejscowa.pl i/lub info@
kzb-legionowo.pl. Redak-
cja zastrzega sobie pra-
wo skracania i redagowa-
nia nadesłanych tekstów. 
Można je również składać 
osobiście, w Biurze Obsłu-
gi Klienta spółki 
KZB Legionowo przy 
ul. Piłsudskiego 3.

Serdecznie zapraszamy naszych Czytelników 
do współredagowania nowej, poświęconej 
przeszłości Legionowa rubryki 
w „Miejscowej na Weekend”!

I pOSPieszyli z pomocą
Na początku listopada, przy udziale środków samorządu województwa 
mazowieckiego, do druhów z legionowskiej OSP trafiła nowa, specjalistyczna 
odzież ochronna. Dokładnie taka, jaka ochotnikom jest w tej chwili najbar-
dziej potrzebna. Nic dziwnego, że odkąd tylko zgłosili takie pragnienie, bardzo 
paliło im się do jego ugaszenia.

Podobnie jak w przypadku 
innych tego rodzaju „poda-
runków”, inicjatywa wyszła 
od samych ratowników. – 
Dzięki współpracy naszej 
OSP i kierownictwa Urzędu 
Miasta Legionowo zarząd 
jednostki wystąpił do prezy-
denta o skierowanie zapo-
trzebowania do samorządu 
województwa mazowieckie-
go dotyczącego zakupu in-
dywidualnego wyposażenia 
strażaków – mówi Tomasz 
Wiśniewski, prezes Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Le-
gionowie. A ponieważ dru-
hom się w takich sytuacjach 
nie odmawia, legionowski i 
mazowiecki samorząd zro-
biły zrzutkę, po czym zaku-
piły sześć kompletów odzie-
ży najwyższej jakości. – Są 
to trzyczęściowe ubrania z 

kurtką lekką i ciężką kurtką 
bojową, buty, hełmy z latar-
kami oraz rękawice. Koszt 
ich zakupu wyniósł około 
45 tysięcy złotych. Ubrania 
są certyfikowane przez cen-
trum naukowo-badawcze 
i zdecydowanie poprawią 
komfort pracy używających 
ich ratowników. Zwłaszcza 
dzięki o wiele lżejszym heł-
mom, bardziej odpornym 
na jakiekolwiek uszkodze-
nia mechaniczne. 

Wymagania, jakim powinna 
sprostać strażacka odzież, 
wyznacza Komenda Główna 
Państwowej Straży Pożar-
nej. Są one takie same dla 
ochotników i zawodowców, 
zapewniając im nieporówny-
walną z dawnym ekwipun-
kiem wygodę. – Ten sprzęt 

musi spełniać takie same 
normy, tak więc im lepiej zo-
staną doposażeni ochotnicy, 
tym sprawniej będą oni funk-
cjonować i realizować swoje 
obowiązki – podkreśla st. 
bryg. Radosław Parapura, 
Komendant Powiatowy PSP 
w Legionowie. Poziom wy-
szkolenia druhów i druhen z 
legionowskiej OSP szef Ko-
mendy Powiatowej ocenia 
bardzo wysoko. A ponieważ 
obie jednostki stale ze sobą 
współpracują, on również 
cieszy się z nowego wypo-
sażenia kolegów po fachu. O 
wiele bardziej trwałego, wy-
godnego i skrojonego także 
na potrzeby młodych, mniej 
rosłych strażaków. – Wpły-
wa to na poprawę bezpie-
czeństwa mieszkańców, jak 
i sprawność działania jed-

nostek, z którymi – jeże-
li znajdują się w Krajowym 
Systemie Ratownictwa Ga-
śniczego – stale współdzia-
łamy na terenie Legionowa 
oraz całego powiatu.   

Dobrze pamiętają o tym nie 
tylko lokalni, lecz także wo-
jewódzcy samorządowcy. 
Dlatego na każdą wieść o 
strażackich potrzebach od 
lat chętnie sypią groszem. – 
Jeżeli chodzi o wsparcie sa-
morządu województwa, co 
roku przeznaczamy środ-
ki finansowe na doposaże-
nie strażaków nie tylko w 
odzież ochronną, ale też w 
inny sprzęt oraz lekkie i cięż-
ki samochody gaśnicze. Za-
leży nam na tym, aby Ochot-
nicza Straż Pożarna była 
na tyle dobrze doposażo-
na, żeby skutecznie mogła 
dbać o bezpieczeństwo na 
terenie, na którym codzien-
nie działa – nie kryje Anna 
Brzezińska, radna Sejmiku 
Województwa Mazowieckie-
go, przewodnicząca Komisji 
Rozwoju Gospodarczego, In-
frastruktury i Przeciwdziała-
nia Bezrobociu.

W dniu oficjalnego przeka-
zania sprzętu goście zosta-
li też oprowadzeni po sie-
dzibie legionowskiej OSP. A 
przy okazji poinformowani o 
tym, czego jeszcze potrzeba 
jej załodze do pełni szczęścia. 
Czas pokaże, czy te oczeki-
wania zostaną spełnione 
równie szybko, jak miejscy 
ochotnicy gnają do akcji na 
dźwięk strażackiej syreny… 

Gadget

Zapisz się
w historii!

INFORMACJA

Informuję, że projekt budżetu Gminy Legio-
nowo na 2022 rok oraz projekt wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2022-2026, dostępne są w formie 
elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Mia-
sta Legionowo (www.bip.legionowo.pl). W związku                                     
z pandemią COVID-19 oraz mając na uwadze zdrowie                       
i bezpieczeństwo mieszkańców, wersje papierowe 
będą udostępniane do wglądu przez Biuro Rady Miasta                                                                
i Informacji Publicznej, po wcześniejszym ustaleniu ter-
minu pod nr tel. 22 766 40 05.

Roman Smogorzewski
Prezydent Miasta

Wyrodna córka
Do tej pory w policyjnych kronikach w kategorii 
„przemoc rodzinna” jako domowi oprawcy pojawiali 
się przede wszystkim mężowie, synowie lub ojcowie. 
Tym razem do czynienia mamy natomiast z wyrodną 
córką, która – jak ustalili policjanci – od dłuższego 
czasu znęcała się nad swoją 80-letnią matką.
Pokrzywdzona sama zgłosi-
ła się na policję i powiadomiła 
śledczych, że jej 48-letnia cór-
ka, będąc pod wpływem alko-
holu, wszczynała awantury, 
podczas których wyzywała ją, 
popychała, zakłócała jej noc-
ny spoczynek i wyganiała ją z 
domu. Chwilę po przyjęciu zgło-
szenia od 80-latki jej wyrodna 
córka została zatrzymana. Ba-
danie alkomatem wykazało, że 
w jej organizmie krążyły blisko 
trzy promile alkoholu! 
 
Zebrany przez śledczych 
materiał dowodowy pozwo-

lił na przestawienie 48-lat-
ce zarzutu fizycznego i psy-
chicznego znęcania się nad 
matką. Na wniosek policjan-
tów i prokuratora Sąd Rejo-
nowy w Legionowie zasto-
sował wobec kobiety środek 
zapobiegawczy w posta-
ci tymczasowego areszto-
wania na trzy miesiące. Za 
przemoc wobec osób najbliż-
szych grozi jej kara od trzech 
miesięcy do pięciu lat pozba-
wienia wolności. 

zig

Panu
Mirosławowi Krawczykowi

wyrazy głębokiego współczucia
i kondolencje

z powodu śmierci
TATY

składają
Prezes KZB Legionowo Sp. z o.o.

wraz z pracownikami Spółki
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Jeden pełny cykl rodzinnych ak-
tywności na mokro trwa około 
trzech miesięcy. – Tak więc przez 
kolejnych dziesięć sobót lub nie-
dziel dzieci przychodzą do nas i 
razem pokonujemy pewne etapy 
nauczania, kończąc je nurkowa-
niem i zdjęciami podwodnymi. 
Jest to cały program instruktor-
ski napisany przez naszą szkołę. 
Jedne zajęcia trwają 30 minut, 
a odbywają się one pod kierun-
kiem dwóch instruktorów: pro-
wadzącego oraz wspomagające-
go, który służy pomocą rodzicom 
– informuje Marta Sokal-Ziół-
kowska ze szkoły pływania Let’s 

Swim. Wedle zapewnień spe-
cjalistów, im szybciej niemowlę 
wskoczy do basenu, tym lepiej. 
– Tak naprawdę nie ma żadnego 
minimalnego wieku, kiedy moż-
na zacząć, ale wypracowaliśmy 
pewne swoje granice. Przyjmu-
je się, że dziecko powinno mieć 
6 kg masy ciała, tak aby miało 
tkankę tłuszczową i było w stanie 
aktywnie spędzić w wodzie pół 
godziny, nie wychładzając swo-
jego organizmu. Inną umow-
ną granicą jest ukończenie trze-
ciego miesiąca życia, dlatego że 
wtedy dziecko ma odpowiednio 
dojrzały układ mięśniowy i ner-

wowy do przyjęcia takiej aktyw-
ności ruchowej.  

Odnoszone dzięki niej korzy-
ści można by wyliczać bar-
dzo długo. – Jest to wspiera-
nie prawidłowego rozwoju od 
najmłodszych miesięcy życia. 
Zanurzając malucha w wo-
dzie, trenujemy cały jego apa-
rat mięśniowy, ćwiczymy całe 
jego ciało. Regularnie uczęsz-
czając na zajęcia, szybciej za-
czyna on chwytać przedmioty, 
szybciej zaczyna raczkować, 
szybciej zaczyna się obracać i 
szybciej wchodzi w posiadanie 
nowych umiejętności. Zanurzo-
ne w wodzie ciało jest odciążo-
ne, dlatego dzieciom łatwiej w 
niej wykonywać czynności, któ-
re sprawiają im kłopot na lądzie. 
Szybciej zaczynają chodzić i le-
piej rozwija się ich układ nerwo-
wy – wylicza instruktorka. Co do 
udziału dziecka w wodnej edu-
kacji, nie jest konieczna opinia 
i zgoda pediatry, należy jednak 
poinformować instruktorów o 

dolegliwościach i dysfunkcjach 
malucha. Medycznych prze-
ciwwskazań do basenowych 
zajęć istnieje stosunkowo nie-
wiele. Są to przede wszystkim 
nawracające stany zapalne 
układu moczowego lub uszu – 
przed pierwszą wizytą na base-
nie trzeba je wyleczyć.  

Rodzice, którzy posmakowali 
już owoców pluskania się z po-

ciechami, szybko dostrzegli wy-
nikające z tego profity. Tak jak 
państwo Bauer, którzy ostatnio 
odwiedzili Wodne Piaski również 
z młodszą ze swoich dwóch có-

rek. – Jest rewelacyjnie! Pani 
Marta świetnie prowadzi te zaję-
cia. Są one dostosowane do wie-
ku i umiejętności dzieciaków. No 
i najważniejsze, że pokazuje, jak 
bezpiecznie obchodzić się z nimi 
na basenie – podkreśla Agniesz-
ka Bauer. A jej mąż, pan Paweł, 
dodaje: – Na pewno ułatwia to 
zabawę, nasza Ola już wie, jak 
zachowywać się w wodzie. W su-
mie to fajna zabawa, połączona z 
nauką i bezpieczeństwem.   

Obsługa Wodnych Piasków dba 
o to, aby woda w basenie re-
kreacyjnym miała temperatu-

rę minimum 32°C. Wtedy jest 
gwarancja, że dziecko się nie wy-
chłodzi i nie złapie infekcji, za to 
będzie zrelaksowane oraz chęt-
ne do igraszek z rodzicami. Do-

datkowy wabik stanowią kolo-
rowe zabawki, które pomagają 
uczestnikom w wykonywaniu za-
dań. – Basen Wodne Piaski jest 
świetnie przystosowany do tego 
typu aktywności. Przyjeżdżają 
tu rodzice nie tylko z Legionowa, 
lecz także z okolicznych gmi-
ny czy stolicy, bo to jest basen, 
który naprawdę spełnia wszyst-
kie normy i wszystkie kryteria – 
zapewnia Marta Sokal-Ziółkow-
ska. Co ciekawe, wodę do zajęć 
z dziećmi przygotowuje się tam 
też pod względem chemicznym: 
jest inaczej filtrowana i zawiera 
mniej chloru. 

Biorąc pod uwagę wszystkie ko-
rzyści płynące z takiego „wuefu”, 
trudno się dziwić, że wraz z ro-
dzicami uczestniczy w nim teraz 
ponad 150 maluchów. To dużo, 
ale jak twierdzi przedstawiciel-
ka szkółki Let’s Swim, w Legio-
nowie znajdzie się jeszcze miej-
sce dla kolejnych. – Generalnie 
naszą ideą jest to, żeby dzieci z 
uśmiechem na twarzy wprowa-
dzać w środowisko wodne i je z 
nim oswajać. A naszym zasadni-
czym celem jest to, aby wszyst-
kie dzieci umiały pływać – mówi 
instruktorka Let’s Swim. I słusz-
nie, bo tylko wtedy człowiek 
może mieć pewność, że nawet 
jeśli skoczy na głęboką wodę, to 
ujdzie mu to na sucho...  

Waldek Siwczyński

Dzieci zanurzone w zdrowiu
O tym, że legionowska pływalnia Wodne Piaski szturmem zdobyła serca mieszkańców, nikogo przekonywać 
nie trzeba. Mało kto jednak wie, że wśród klientów zarządzanego przez spółkę KZB obiektu są również tacy, 
którzy nie potrafią jeszcze... chodzić. Dla nich oraz ich rodziców instruktorzy ze szkółki Let’s Swim przygoto-
wali zajęcia, podczas których, oswajając swoje dzieci z wodą, mogą oni też zadbać o ich rozwój.

Skorzystaj z e-faktury
i odbierz prezent

W PWK „Legionowo” nieustannie rozwijany jest zakres usług informatycznych, 
które wpływają na jakość, bezpieczeństwo i wysoki komfort obsługi naszych 
Klientów. Jednym z takich rozwiązań jest możliwość otrzymywania faktury                     
w postaci elektronicznej, tzw. e-faktura, na podany przez Klienta adres e-mail.

W ostatnim czasie odnotowaliśmy ogromne zapotrzebowanie naszych Klientów na uruchomienie 
tej usługi. Jest to najlepsze rozwiązanie w dobie pandemii. Obecnie z e-faktury korzysta 
już ponad połowa wszystkich odbiorców. Jeszcze nie tak dawno liczba Klientów otrzymujących 
e-faktury wynosiła tylko niespełna 10%. W ciągu kilkunastu miesięcy zwiększyła się ona kilku-
krotnie – do ponad 50% odbiorców, co oznacza, że cyfryzacja usług jest oczekiwana i sprawdza 
się. Przy czym liczba zainteresowanych nią osób nieustannie wzrasta. 

Usługa e-faktury jest w pełni bezpłatna. Należy dodać, że informatyzacja usług wpływa na ochro-
nę środowiska, gdyż wiele dokumentów dostępnych jest on-line, zamiast formy papierowej, oraz 
sprawdza się w dobie pandemii. Informujemy Państwa, że do końca roku lub do wyczerpania za-
pasów każdy, kto złoży lub prześle uzupełniony wniosek dotyczący przesyłania faktur drogą elek-
troniczną (aktywacja e-faktury), otrzyma w siedzibie PWK „Legionowo” przy ul. Kościuszki 16a 
w Legionowie do wyboru jeden z upominków w postaci torby na laptop lub dokumenty, 
ręczniczka chłodzącego, parasola czy pamięci USB.
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Chcąc najkrócej opisać przyczy-
nę tytułowej (r)ewolucji, można 
powiedzieć, że ekologia spotka-
ła się tu z ekonomią. – W ostat-
nich latach odbieraliśmy od czę-
ści mieszkańców coraz więcej 
sygnałów dotyczących bardziej 
nowoczesnego i ekologicznego 
podejścia do gospodarowania 
środkami, szczególnie w kwe-
stii choinek świątecznych. Przez 
wiele lat był kultywowany taki 
zwyczaj, żeby na wielu dasz-
kach wiatrołapów stawiać nie-
duże, cięte choineczki. Od około 
trzech lat coraz częściej odbie-
ramy jednak telefony z uwaga-
mi, że to działanie jest na bakier 
z ekologią, a każdy ma choinkę 
w domu – mówi Monika Osiń-
ska-Gołaś, kierownik adm. os. 
Sobieskiego.

Stąd padające coraz częściej pro-
pozycje dotyczące wyznaczenia 
na osiedlach miejsc, gdzie staną 
tylko większe, około trzymetrowe 
gwiazdkowe iglaki. Jeżeli chodzi 
o osiedle Sobieskiego, pojawią 
się one w trzech lokalizacjach: 
na rondach przy ulicach Zwycię-
stwa, Husarskiej oraz przy blo-

ku numer 501. – Będzie na nich 
oczywiście zamontowane oświe-
tlenie świąteczne. Zachęcamy 
również mieszkańców, szczegól-
nie z dziećmi, do ozdobienia tych 
choinek. Być może mają już od-
powiednie dekoracje, a być może 
razem z dziećmi będą chcieli je 
wykonać. Należy tylko pamiętać, 
aby najmłodsi za każdym razem 
wieszali je pod opieką osób do-
rosłych, bo zawsze istnieje ryzy-
ko, że choinka może się przewró-
cić. Trzeba też mieć na uwadze 
świąteczne oświetlenie i możli-
wość porażenia prądem – prze-
strzega administratorka. 

Skoro już mowa o gwiazdkowej 
elektryczności, to także jeden z 
elementów, który wielu spół-
dzielców postulowało częściowo 
wygasić. I ze względów ekono-
micznych, i z uwagi na korzyści 
dla środowiska. – Mieszkańcy 
zwracali uwagę na liczbę wy-
mienianych sznurów z lampka-
mi, bo rzeczywiście szło nam ich 
bardzo dużo. Przy panujących 
w naszym kraju bardzo zmien-
nych warunkach pogodowych 
te lampki, mimo przeznaczenia 

do użytku zewnętrznego, często 
ulegają uszkodzeniu. Równie 
często psują się lampki wiesza-
ne na wolno rosnących drzew-
kach. Nie odejdziemy jednak od 
tego całkiem i niektóre drzew-
ka będą ubrane, ale skupimy się 
na tych średniej wielkości – za-
powiada Monika Osińska-Gołaś. 
Przy bardziej wyrośniętych oka-
zach oświetlenie się bowiem nie 
sprawdza. Po wielu latach eks-
ploatacyjnych zmagań spół-
dzielczy konserwatorzy wiedzą 
to najlepiej. – Kilka sznurów po-
łączonych w jeden łańcuch bar-
dzo często ulega uszkodzeniu. 
Na dużym drzewie one po pro-
stu się rwą. Tak więc, jak wspo-
mniałam, będziemy ubierać po-
jedyncze drzewka, ale tylko te 
mniejszych rozmiarów.  

Co ciekawe i dla wielu zaskaku-
jące, jeden z większych gwoź-
dzi do choinkowej trumny wbił 
też ich wpływ na zadaszenie 
tzw. wiatrołapów. Stawiane 

tam drzewka były wprawdzie 
małe, lecz szkody powodowały 
całkiem spore. – Choinki usta-
wiane na daszkach osadzane są 
w specjalnych stojakach, które 
muszą być zabezpieczone ob-
ciążeniem mającym na celu 
ochronę przed zwianiem ta-
kiej choinki przy gorszej pogo-
dzie. Niestety, to obciążenie nie-
korzystnie wpływa na pokrycie 
daszku ganku, stąd często poja-
wiają się w tych miejscach prze-
cieki. Zwracamy więc uwagę nie 
tylko na aspekt ekologiczny, ale 
również na ekonomiczny, zwią-
zany z koniecznością ich likwi-
dacji i naprawy ganków.

A zatem, jako się rzekło, tego-
roczne Boże Narodzenie ozdo-
bi na spółdzielczych osiedlach 
mniej świecących drzewek. Co 
jednak ani na przebieg świąt, 
ani na nastrój mieszkańców 
wpływu mieć nie powinno. 

Wonder

Iglasta (r)ewolucja 
W grudniu wszystkie osiedla legionowskiej SMLW czeka swoista rewolucja. Chodzi o zasadniczą zmianę 
w kwestii ich świątecznego wyglądu. Zmianę, do której zachęcili pracowników spółdzielczej administra-
cji sami lokatorzy i która wielu ich sąsiadów zapewne, przynajmniej na początku, będzie kłuć... w oczy.
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BIURA  OBSŁUGI  KLIENTA
Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia średniego,
• biegłej obsługi komputera,
• umiejętności szybkiego uczenia się,
• umiejętności pracy w zespole,
• doświadczenia w pracy
   na podobnym stanowisku,
• wysokiej kultury osobistej.

Do zadań pracownika BOK należy m.in.
• przyjmowanie interesantów oraz udzielanie 
im ogólnych informacji na temat sposobu 
załatwiania spraw w KZB Legionowo Sp. z o.o.,
• odbieranie telefonów od interesantów 
oraz udzielanie im telefonicznie ogólnych informa-
cji na temat sposobu załatwiania spraw 
w KZB Legionowo Sp. z o.o.,
• kierowanie interesantów w celu załatwienia 
sprawy do poszczególnych komórek organizacyj-
nych KZB Legionowo Sp. z o.o.
• obsługa programu kancelaryjnego,
• zakupy materiałów biurowych 
na potrzeby spółki.

Na kandydatów oczekujemy w dniu 
29 listopada 2021 r. (poniedziałek) 
o godz. 15.00 w siedzibie 
KZB Legionowo Sp. z o.o. w Legionowie, 
ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, 
sala obsługi klienta (parter).
Prosimy o przyniesienie ze sobą CV.

poszukuje pracownika

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) 
oraz art 39 ust. 1 i 2 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Legionowo Uchwały Nr XXX/449/2021 z 
dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo – re-
jon Cmentarza Parafialnego, którego granice przebiegają następująco:
od północy:
północno - wschodnia granica działki o nr ewid. 3 z obrębu ewid. nr 8, 
przez działkę o nr ewid 49/2 z obrębu ewid. nr 8, północno - zachod-
nia granica działek o nr ewid. 10/1 i 9/1 z obrębu ewid. nr 8, północno 
- wschodnia granica działek o nr ewid. 9/1, 9/2 z obrębu ewid. nr 8, 
północno - zachodnia i północno - wschodnia granica działki o nr ewid. 
17/1 z obrębu ewid. nr 8, północno - wschodnia granica działki o nr 
ewid. 17/2 z obrębu ewid. nr 8;
od wschodu:
południowo - wschodnia granica działek o nr ewid. 17/2, 18/2, 19/2 
z obrębu ewid. nr 8, przez działkę o nr ewid. 50/1 z obrębu ewid. nr 8, 
północno - wschodnia granica działki o nr ewid. 25/7 z obrębu ewid. nr 
8, południowo - wschodnia granica działek o nr ewid. 25/7, 26/2, 27/1, 
27/4 z obrębu ewid. nr 8, południowo - zachodnia granica działek o nr 

ewid. 27/4, 27/5 z obrębu ewid. nr 8, południowo- wschodnia granica 
działek o nr ewid. 28/1, 28/2, 48/8 z obrębu ewid. nr 8, przez działkę 
119 z obrębu ewid. nr 9, południowo - wschodnia granica działki o nr 
ewid. 42 z obrębu ewid. nr 9;
od południa:
południowo - zachodnia granica działki o nr ewid. 42 z obrębu ewid. 
nr 9, południowa - wschodnia i południowa granica działki o nr ewid. 
118 z obrębu ewid. nr 9, przez działki o nr. ewid. 118 z obrębu ewid. nr. 
9 i działkę o nr ewid. 40/8 z obrębu ewid. nr 7, do zachodniej granicy 
działki 33 z obrębu ewid. nr 7,
od zachodu:
przez działki o nr ewid. 118 z obrębu ewid. nr 9 i 40/8 z obrębu ewid. 
nr 7 do zachodniej granicy działki 33 z obrębu ewid. nr 7, zachodnia 
granica działek 33, 21 z obrębu ewid. nr 7, przez działkę o nr ewid. 39/2 
z obrębu ewid. nr 7 do północnej granicy działki 39/2, północna granica 
działki o nr ewid. 39/2 z obrębu ewid. nr 7, północno - zachodnia grani-
ca działek o nr ewid. 6, 5, 4, 3 z obrębu ewid. nr 8
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko dla projektu planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski w terminie do dnia 16 grudnia 
2021 roku.
Zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym wnioski do projektu planu mogą być 
wnoszone: 
1) w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. 
Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo lub
2) w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej:
a) poprzez pocztę elektroniczną na adres: kancelaria@um.legionowo.pl
b) za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP 
(adres skrzynki podawczej na ePUAP: /UMLegionowo/skrytka).

Wnoszący wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres 
zamieszkania albo siedziby.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu planu 
mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. Jó-
zefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: kan-
celaria@um.legionowo.pl
Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozosta-
wione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków 
jest Prezydent Miasta Legionowo.
Zgodnie z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna doty-
cząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Legionowo, na stronie internetowej miasta Legionowo: 
http://www.legionowo.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta Legionowo.
Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że prawo dostępu do infor-
macji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia po-
stępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, przysługuje 
jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te 
pozyskano.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Marek Pawlak

Zastępca Prezydenta Miasta

Inaczej niż to bywało do tej 
pory, niedzielne spotkanie w 
muzealnej filii na Piaskach 
potraktowano również jako 
okazję do wymiany myśli, a 
nie tylko jednostronny prze-
kaz w wykonaniu prelegen-
ta. Nim ona jednak nastąpiła, 
Adam Kaczyński omówił po-
krótce definicję patriotyzmu, 
podkreślając, że już u jego za-
rania „chodziło o to, żeby łą-

czyć masy w walce o szczyt-
ne cele”. Zwrócił też uwagę 
na pełnioną przezeń rolę sku-
tecznego mechanizmu mo-
tywującego zwykłych ludzi 
do realizowania zamierzeń 
państwa, także tych osiąga-
nych z bronią w ręku. Przypo-
minając, że o ile przed wieka-
mi często trzeba było w tym 
celu opłacić najemnego żoł-
nierza, to w czasach nam już 

trochę bliższych „walutą”, któ-
ra przekonywała ludzi do pój-
ścia na wojnę, stał się właśnie 
wpajany im od dzieciństwa 
patriotyzm. Wśród czynni-
ków sprzyjających ojczyźnia-
nemu uniesieniu dr Kaczyński 
wymienił chęć przynależności 
do grupy oraz potrzebę oby-
watelskiej samoidentyfika-
cji, często też dokonywanej 
w oparciu o religię.

Gdy już wśród obecnych 
wywiązała się dyskusja, 
mówiono między innymi o 
skutkach „przedawkowania” 
patriotyzmu, prowadzące-
go z reguły do szowinizmu i 
zbiorowej bezmyślności, co z 
kolei stwarza idealne warun-
ki do manipulowania opinią 
społeczną i usprawiedliwia-
nia różnych niegodziwości. 
Uderzanie w patriotyczne 
tony wskazano jako jedną 
z metod na dowartościo-
wanie się jednostek, które 
z uwagi na brak jakichkol-
wiek talentów czy umiejęt-
ności nie mogłyby zaistnieć 
w inny sposób. Przykładów 
na to mamy obecnie aż nad-
to – wystarczy włączyć te-
lewizor lub zajrzeć do in-
ternetu…  Rozmawiano też 
o problemach dzisiejszego 
patriotyzmu i próbach za-
właszczania go przez polity-
ków, o jego „mcdonaldyza-
cji”, skostnieniu związanych 
z nim zwyczajów, a także o 
braku przekazu patriotycz-
nych treści dostosowanego 
do współczesnej młodzieży. 
Ciekawe i pouczające.

WS

Patriotyzm pod lupą
W swej modelowej wersji kojarzony jest z poczuciem narodowej wspólnoty oraz 
miłością do ojczyzny. Często miewa też jednak ciemne strony. I właśnie o nich 
można było posłuchać w trakcie niedzielnej (21 listopada) prelekcji dra Adama 
Kaczyńskiego, którą zatytułował „Patriotyzm jako narzędzie wpływu na społe-
czeństwa. Współczesne problemy i zagrożenia”. Posłuchać i podyskutować.
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USŁUGI
 ■montaż drzwi 
wewnętrznych                               
667 896 931
 ■złota rączka 667 896 931
 ■przeprowadzki                                  
667 896 931
 ■hydraulik awarie remont 
692 827 915
 ■ CYKLINOWANIE 
UKŁADANIE 507 603 653
 ■

WYNAJMĘ
 ■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
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Od kandydatów oczekujemy:
- wykształcenia min. zawodowego,
- umiejętności wykonywania 
   drobnych prac budowlanych,
- zdolności manualnych potrzebnych 
   do wykonywania różnych napraw w budynku 
   – tzw. „ złota rączka”.
Mile widziane doświadczenie 
na podobnym stanowisku pracy.

Na kandydatów oczekujemy w dniu
29 listopada  2021 roku (poniedziałek) 
o godzinie 15:30
w siedzibie KZB Legionowo Sp. z o.o.  
przy ul. marsz. J Piłsudskiego 3, 
parter sala obsługi klienta.

Prosimy o przyniesienie ze sobą CV.

KONSERWATOR

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 
29 listopada 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.

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) na 

tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Legionowo na okres 21 dni tj. od dnia 18 listopada 2021 roku do dnia 
9 grudnia 2021 roku, został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem, na okres 25 miesięcy od 
dnia 10.12.2021r. do dnia 31.12.2023r., na rzecz podmiotu InPost Paczkomaty Sp. z o. o. ul. Wielicka 28, 30-552 
Kraków, powierzchnię użytkową 4,05 m2 przed budynkiem Centrum Informacyjno-Administracyjnego przy 
ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 w Legionowie zlokalizowanym na działkach nr ewidencyjny 1 i 2 w obrębie nr 
ewidencyjny 39 stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo z przeznaczeniem pod ustawienie pacz-
komatu stanowiącego własność Najemcy.

Bliższych informacji udziela Urząd Miasta Legionowo - Wydział Administracyjno-Gospodarczy ul. marsz. Józefa 
Piłsudskiego 41, /pok. Nr 4.10, III piętro/ lub pod nr tel. (22) 766 40 82.
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Właściwie każdy z nas, jak 
to się zgrabnie mawia, lubi 
zjeść. Owszem, prefero-
wane menu bywa rozma-
ite i różne są też pochłania-
ne porcje, trudno jednak 
znaleźć człowieka, który 
w określonych okoliczno-
ściach gastronomiczno-
-stołowych nie odczuwałby 
(poprzez widelec lub łyż-
kę) przy tej banalnej czyn-
ności duuużej frajdy. Tak 
to już jest i zapewne po-
zostanie. Istnieje wszak, 

czego dowodzą choćby 
święta przeróżnych miast 
czy gmin, rodzaj pożywie-
nia smakującego wszyst-
kim bez wyjątku: to żareł-
ko rozdawane za darmo. 
Ewentualnie, jak w przy-
toczonym tu przykładzie 
– nalewane. Mamy, rzecz 
jasna, na myśli słynący 
w całym grodzie i okoli-
cy, podawany podczas le-
gionowskiego Festiwalu 
Gęsiny rosół z patronują-
cego mu ptaka. Ostatnio 

również (czemu po 
rocznej przerwie tym 
bardziej trudno się 
dziwić) serwowana 
pod chmurką przez 
miejskich urzędni-
ków zupka rozeszła 
się w trymiga. A o jej 

walorach niechaj świadczy 
fakt, że ten i ów mieszcza-
nin, zachęcony smakiem 
tudzież degustacyjną ilo-
ścią serwowanej w plasti-
kowych miseczkach stra-
wy, w kolejce po nią stawał 
gęsiego kilkakrotnie. Jak 
wielu legionowian i innych 
festiwalowych gości pozna-
ło owego listopadowego 
czwartku smak rzeczonego 
rosołku, nie mamy oczywi-
ście bladego pojęcia. Uda-

ło nam się natomiast do-
wiedzieć, ile go na życzenie 
zamawiającego przygo-
towano – nie mniej, nie 
więcej, tylko okrągłe sto 
litrów! Dwa wielkie, wy-
pełnione po brzegi gary! 
No, w tym momencie ape-
tyt konsumentów musi 
już budzić co najmniej po-
dziw. Połączony z szacun-
kiem dla kucharza, które-
mu przy tak hurtowej ilości 
udało się zachować walo-
ry smakowe idealnie pasu-
jące do znanego każdemu 
doskonale określenia „jak 
u mamy”. Gdyby nie zro-
biło tego wcześniej kilka 
gęsi, dalibyśmy głowę, że 
to nie lada mistrz kulinar-
nego fachu! 

Czas nie zna litości i rodaków 
będących świadkami raczko-
wania polskiej telewizji uby-
wa szybciej niż „Wiadomo-
ściom” widzów. Zwłaszcza 
tych traktujących wciska-
ny tam przekaz z całkowi-
tą powagą. Rzadko kto więc 
jeszcze pamięta odbiorni-
ki „Wisła” i gromadzące się 
przy nich tłumy ludzi zafa-
scynowanych wszystkimi 
tymi dziwami, które śmiga-
ły po małym ekranie. Wów-
czas małym dosłownie i w 
przenośni. Z biegiem kolej-
nych dekad, w miarę postę-
pów… miniaturyzacji, ekra-
ny telewizorów jednak rosły, 
a wraz z nimi nasze oczeki-
wania odnośnie parametrów 
domowych okien na świat. 
Świat często przerysowa-
ny lub skażony państwową 
propagandą, ale zawsze. 

Nie o treść mi wszak cho-
dzi, lecz o handel sprzętem 
umożliwiającym jej dystry-
bucję. Migiem przecież poję-
to, że przy okazji formowa-
nia mas do oczekiwanego 
przez nadawców kształtu, 
na jego sprzedaży da się do-
brze zarobić. 

Epokę komuny od razu trze-
ba pominąć – urządzeń RTV, 
podobnie jak innych dóbr, się 
wtedy nie wybierało. Raczej 
wyrywało z rąk sprzedaw-
cy. Dopiero po jej zgonie za-
częto o audio-obrazkowych 
konsumentów zabiegać, wy-
stawiając na wabia coraz to 
efektowniejsze błyskotki. 
O ile ledwie kilkanaście lat 
temu producenci ośmielali 
się przy zachwalaniu 42-ca-
lowego ekranu używać przy-
miotnika „ogromny”, dziś – 

powiększywszy monitory do 
optymalnego maksimum – 
kuszą głębią i ostrością ob-
razu. Przewyższającymi, ma 
się rozumieć, nawet realizm 
realu. A raczej kusili, bo in-
wencja tudzież możliwo-
ści wytwórców telecacek są 
chyba na wyczerpaniu. Sko-
ro więc zagęszczanie pikseli 
okazało się drogą donikąd, 
teraz do zakupu odbiornika 
mają zachęcić widza wy-
mienne ramki wokół ekra-
nu albo, uwaga, funkcja 
wyświetlania dzieł sztuki. 
Stąd już krok do marketin-
gowego absurdu. W gruncie 
rzeczy wszystko tu jednak 
pasuje: po prostu w świe-
cie telewizji forma chce po-
dążać tuż za treścią.  

Niedługo minie równo sześć 
lat od osłonięcia dachem try-
buny na miejskim stadionie. 
Zadaszenie zostało oficjalnie 
oddane do użytku dokład-
nie 29 listopada 2015 roku, 
podczas ostatniego w rundzie 
jesiennej domowego meczu, 
grającej jeszcze wówczas w 
drugiej lidze, Legionovii KZB 
Legionowo. Budowa zada-
szenia była jedną z najwięk-
szych inwestycji realizowa-
nych w tamtym roku przez 
spółkę KZB Legionowo.   

– Wymogi licencyjne, które 
Klub Sportowy Legionovia 
KZB Legionowo musi speł-
niać w rozgrywkach drugo-
ligowych, wymagają 250 
zadaszonych miejsc sie-
dzących. W tym momen-
cie, kiedy ten dach został 
wybudowany, to spełniamy 
wymogi nawet na pierwszą 
ligę, gdzie potrzebnych jest 
około 500 miejsc zadaszo-
nych – powiedział Dariusz 
Ziąbski, prezes KS Legio-

novia Legionowo. Zadasze-
nie trybuny na miejskim 
stadionie osłania dokład-
nie 530 miejsc siedzących, 
czyli trzy pełne sektory. Do-
datkowo jeszcze zamonto-
wano na nim instalację foto-
woltaiczną, która wytwarza 
energię elektryczną zasi-
lającą budynek wielofunk-
cyjny znajdujący się na te-
renie stadionu. – Panele 
fotowoltaiczne mają tę ce-
chę, że produkują prąd za-
równo w dni słoneczne, jak i 
pochmurne. Tak więc prak-
tycznie od świtu do zmierz-
chu, niezależnie od pogody, 
prąd będzie wytwarzany – 
tłumaczy Tamara Mytkow-
ska, ówczesna rzeczniczka 
prasowa UM Legionowo. – 
Wykonawca przez dwa lata 
będzie prowadził audyt zu-
życia energii zarówno tej 
pochodzącej z paneli, jak i z 
tradycyjnego źródła, po to, 
aby jak najlepiej zoptyma-
lizować działanie tych paneli 
– dodała rzeczniczka.

Uroczystego przecięcia wstęgi 
dokonali Irena Bogucka, pre-
zes KZB Legionowo Sp. z o. 
o., poseł na sejm RP Jan Gra-
biec oraz zastępca prezyden-
ta Legionowa Piotr Zadrożny. 
– Życzę z całego serca zespo-
łowi, prezesowi i działaczom, 
żeby ta zadaszona trybuna 
była symbolem tego, że już 
nikt nas z tej drugiej ligi nie 
wykopie. I tego właśnie pre-
zesowi życzę i jako znak prze-
kazuję mu kawałek szarfy na 
pamiątkę – powiedział Piotr 
Zadrożny. Przygoda Legio-
novii na drugoligowych bo-
iskach nie okazała się jednak 
tak trwała, jak zadaszenie try-
buny. Choć w tym sezonie jest 
szansa na powrót legionow-
skiego zespołu do wyższej 
klasy rozgrywkowej. 

Po części oficjalnym odda-
niu trybuny dla uczestników 
imprezy oraz kibiców legio-
nowskiej drużyny przygoto-
wano kiełbaski z grilla oraz 
ciepłą grochówkę. 

Trybuna przykryta

Faszerowane papryczki

Sposób przygotowania:

Umyj paprykę, obetnij górną część papryki, tak żeby użyć jej jako nakrycia. Na patelni na oleju podsmaż po-
krojoną cebulę. Jak zmięknie, dodaj do niej mięso, przeciśnięte przez praskę dwa ząbki czosnku i przyprawy. 
Całość mieszaj i smaż na średnim ogniu. Pod koniec dodaj kukurydzę. 

Masę  przekładamy do przygotowanych papryk umieszczonych w żaroodpornym naczyniu. 
Na wierzchu sypiemy startym żółtym serem i przykrywamy „czapeczkami” z papryki. Całość wstawiamy
do rozgrzanego do 180 stopni piekarnika na około 30 minut. Smacznego!

Składniki:
• papryki czerwone 
   i żółte
• mięso mielone 
   z indyka 
• puszka krojonych pomidorów
• żółty ser, kukurydza, cebula
• czosnek, słodka papryka, sól,
   pieprz, oregano, bazylia, 
   suszone pomidory

Ta potrawa może być przygotowana wcześniej i może czekać na nas w lodówce. Gdy wrócimy z pracy, wrzucamy 
ją do piekarnika lub kuchenki mikrofalowej i cieszymy się jej smakiem. Zdrowe, proste danie, jest łatwe do przygoto-
wania. W zależności od tego, jakie składniki mamy w lodówce lub na co mamy ochotę, można użyć innego mięsa 
(wołowe lub wołowo-wieprzowe), dodać ryż lub kaszę. Potrawę można urozmaicić poprzez użycie różnych sosów.

Telewizja bez wizji
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OGŁOSZENIE
O PRZETARGU 

Gmina Legionowo w imieniu któ-
rej działa K Z B Legionowo Spółka z 
o.o. ogłasza przetarg ustny nieogra-
niczony (licytacja) na wynajem, na 
okres 3 lat, lokalu o powierzchni 28 
m2 usytuowanego w budynku przy 
ul. Tadeusza Kościuszki 7 w Legio-
nowie, (nieruchomość zabudowana 
oznaczona nr ew. 64/19 w obrębie 
ew. 43).

1. Gmina Legionowo w imieniu któ-
rej działa K Z B Legionowo Spółka z o.o. 
ogłasza, że w dniu 21 grudnia 2021 
roku o godzinie 12:00 w siedzibie 
KZB Legionowo Sp. z o.o., 
ul. marsz. J. Piłsudskiego 3 odbędzie się 
przetarg ustny nieograniczony (licyta-
cja) na wynajem, na okres 3 lat, lokalu 
o powierzchni 28 m2 usytuowanego w 
budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 
7 w Legionowie, (nieruchomość zabu-
dowana oznaczona nr  ew. 64/19 w ob-
rębie ew. 43).

2. Przed przystąpieniem do przetar-
gu każdy zainteresowany winien zapo-
znać się ze stanem technicznym lokalu 
i jego lokalizacją.

3. Cena wywoławcza czynszu mie-
sięcznego wynosi netto 69,90 zł/m2 
oraz należny podatek VAT w wysokości 
23% liczony od kwoty netto. 

4. Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż: 5,00 zł/m2.

Stawka czynszu będzie waloryzowana 
jednostronnie przez Wynajmującego 
raz w roku kalendarzowym w drodze 
pisemnego powiadomienia, zgodnie ze 
średniorocznym wskaźnikiem wzrostu 
cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogłaszanym przez Prezesa GUS za rok 
ubiegły. 

Podstawą każdorazowej waloryzacji 
jest czynsz obowiązujący w ostatnim, 
przed daną waloryzacją okresie roz-
liczeniowym, jednakże w przypadku, 
gdy wskaźnik waloryzacji będzie ujem-
ny, Najemca zobowiązany będzie do za-
płaty czynszu w wysokości należnej za 
poprzedni okres.

Czynsz najmu płatny będzie w termi-
nie 14 dni od daty wystawienia faktu-
ry przez Wynajmującego przelewem 
na konto ING Bank Śląski O/Legiono-
wo nr rachunku 73 1050 1012 1000 
0005 0241 1663 lub w kasie (o do-
trzymaniu terminu dokonania wpłaty 
decyduje data wpływu na rachunek 
Wynajmującego).

Niezależnie od obowiązku uiszczania 
czynszu, Wynajmujący obciążać bę-
dzie Najemcę fakturą comiesięcznie 
kosztami zużycia wody i kanalizacji, 
rozliczanymi na podstawie odczytu wo-
domierza po stawkach aktualnie obo-
wiązujących  oraz kosztami centralne-
go ogrzewania obliczanymi jako iloczyn 
powierzchni lokalu oraz aktualnie obo-
wiązującej stawki za c.o.

Najemca będzie ponosić koszty zuży-
cia energii elektrycznej oraz wywozu 

nieczystości stałych na podstawie od-
rębnych umów zawartych z usługo-
dawcami.

Najemca będzie ponosił koszty utrzy-
mania i korzystania z nieruchomości, 
w tym należności publiczno – prawne 
(podatek od nieruchomości).

1. Wadium ustalone w wysokości 
390,00 zł.
co stanowi ok. 20% miesięcznego czyn-
szu najmu netto określonego w oparciu 
o cenę wywoławczą za 1 m2.
W przetargu mogą wziąć udział oso-
by fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą 
wadium na rachunek bankowy K Z B 
Legionowo Spółka z o.o. prowadzony 
przez ING Bank Śląski O/Legionowo, nr 
73105010121000000502411663 naj-
później w dniu 16 grudnia 2021 r. do 
godziny 15:00

UWAGA: Za termin wpłaty wadium 
za pośrednictwem banku uważa 
się datę wpływu środków na ra-
chunek bankowy K Z B Legionowo 
Spółka z o.o.

Zwrot wadium nastąpi:

• dla zwycięzcy przetargu - po pod-
pisaniu umowy najmu wadium zostanie 
zaliczone na poczet pierwszych opłat z 
tytułu czynszu najmu, a w przypadku 
uchylenia się od podpisania umowy 
najmu ulega przepadkowi,

• pozostałym osobom wadium zo-
stanie zwrócone w wysokości nominal-
nej w ciągu 3 dni /roboczych/ po zakoń-

czeniu przetargu na rachunek bankowy 
podany przez uczestnika przetargu 

2. Organizator zastrzega sobie pra-
wo odwołania przetargu bez podania 
przyczyny - art. 701 § 3 Kodeksu Cy-
wilnego.

3. Wykaz o przeznaczeniu nieru-
chomości przeznaczonej do wynajęcia 
podany był do wiadomości publicznej i 
na tablicy informacyjnej K Z B Legiono-
wo Spółka z o.o. oraz Urzędu Miasta na 
okres 21 dni tj. od dnia 28 października 
2021 r. do 17 listopada 2021 r.

4. Ponadto w tygodniku powiatu le-
gionowskiego „Miejscowa na weekend” 
z dnia 28 października 2021 r. podana 
została informacja o wywieszeniu tego 
wykazu.

5. Uczestnik przetargu może zaskar-
żyć czynności związane z przeprowa-
dzeniem przetargu do Prezesa K Z B 
Legionowo Spółka z o.o. Skargę wnosi 
się w terminie 7 dni od daty przetargu.

6. Bliższych informacji udziela 
K Z B Legionowo Spółka z o.o., 
ul. marsz. J. Piłsudskiego 3,  
pod nr tel. 766 47 38.

7. K Z B Legionowo Spółka z o.o. za-
wiadamia nabywcę o miejscu i terminie 
podpisania umowy w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu.

PREZES ZARZĄDU
   Irena Bogucka

Mój pies nie chce siusiać na dworze. Wychodzę z 
nim na spacer na dłuższy spacer, a ten piszczy, 
interesuje się wszystkim, ale siusiać nie chce. 
Natomiast jak wraca do domu, to po chwili za-
staję kałużę na podłodze w pokoju. Już nie wiem 
co mam zrobić, bo mam na podłodze parkiet, 
który nasiąka siusiami suni. No i ten zapach…  
Wsadzam jej nos w kałużę i strofuję, ale nie po-
maga. Jestem bezradna.

Po pierwsze trzeba wykluczyć problemy zdro-
wotne i zbadać mocz. Najprawdopodobniej to 
zachowanie może być wynikiem zapalenia pę-
cherza. To częste schorzenie, ale nie należy je 
bagatelizować. Zwierzę może wówczas częściej 
siusiać, kropelkować, piszczeć, wylizywać oko-
lice cewki moczowej i oddawać mocz w domu, 
nawet jeśli wcześniej tego nie robiło.

Zwierzę nie opowie nam, że go piecze i boli przy 
oddawaniu moczu, ale wyniki badania już tak. 
Mimo, że bardzo chce mu się siusiać, boi się i 
denerwuje. Wraca do domu, do ciepłego i bez-
piecznego miejsca, gdzie prędzej czy później 
siusia. W tym wypadku krzyki i denerwowanie 

się na psa nic nie da, tylko pogorszy sprawę. 
Nie dość, że pies cierpi, to jeszcze się stresuje. 

Po podaniu leków przeciwbólowych i antybio-
tyku wszystko za jakiś czas powinno wrócić do 
normy. Nie zaszkodzi jednak wprowadzić mały 
trening i na spacerach, gdy pies zrobi siusiu, po-
wtórzyć na głos komendę (np. siusiu, załatw się, 
psipsi itp.) i nagrodzić go dobrym smaczkiem. 
Wówczas pies skojarzy tę czynność z przyjem-
nością, wszelkie lęki miną i spacery będą sku-
teczniejsze :)

Moja labradorka ma 8 miesięcy i właśnie ma 
pierwszą cieczkę. Żeby nie zostawiała krwawych 
śladów w mieszkaniu, to zakładamy jej specjal-
ne matki i wkładki, które kupiliśmy w sklepie 
zoologicznym. Tyle tylko, że ona nie czeka na 
wyjście na spacer tylko siusia w majtki. Zdej-
mowanie przemoczonego pampersa to czyn-
ność obrzydliwa. Zresztą jak nie ma założone-
go pampersa to też zaczęła moczyć się w domu. 
Nie wiem czy to normalne, bo to pierwsza ciecz-
ka. Czy powinienem iść z nią do weterynarza?

W przypadku cieczki u suki często można zaob-
serwować, że w czasie rui zwierzę oddaje czę-
ściej niż zwykle mocz. Narządy są obrzęknięte, w 
pierwszym etapie występuje krwawienie z dróg 
rodnych, a macica przygotowuje się do ewen-
tualnej ciąży. Ruja trwa około 21 dni. Po okre-
sie krwawienia, śluz staje się różowy, a potem 
mleczny. Suka zachowuje się różnie. W zależno-
ści od psa może być bardziej niż zwykle rozdraż-
niona, warczy na psy w początkowej fazie cyklu, 
za to chętniej się przytula w drugiej fazie, gdy 
organizm jest gotowy na zapłodnienie. Jeśli nie 
planujemy szczeniaków, sukę należy pilnować. 
Natura tak już to urządziła, że w czasie płod-
nych dni, trudno opędzić się od adoratorów.  To 

trudny miesiąc dla domowników, ponieważ suka                                                                                                                                          
(i to może być wyjaśnieniem!) ze względu na fe-
romony, oddając mocz pozostawia trop zapa-
chowy dla wszystkich samców z okolic. Zwierzę 
nie siusia w miejscu, tylko znaczy jak największy 
teren. Często też mniej je, a więcej pije wody, co 
dodatkowo wpływa na ilość moczu. 

Podsumowując, to że zdarza jej się nasiusiać w 
domu, może być związane właśnie z rują.  To 
może być wina natury i silnej potrzeby dystry-
bucji feromonów, by przywołać gotowe do pro-
kreacji samce. By uniknąć kałuż w domu trzeba 
wówczas częściej wychodzić na krótkie spacery. 
Czy należy iść po poradę do weterynarza? Tak. 
Zawsze powtarzam, że wizyta u weterynarza 
jest lepsza od porady internetowej. Po pierwsze 
weterynarz obejrzy psa i zdecyduje czy zrobić 
badanie moczu, gdy podejrzewa zapalenie pę-
cherza. Po drugie, wiedzy nigdy dość!

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

właścicielka pensjonatu dla psów 
FB @Brzozowy Hotelik



12 CZWARTEK 25 listopada  2021FOTOREPORTAŻ

Drobiowy zawrót głowy
Głodni takich imprez mali oraz duzi mieszkańcy Legionowa na kolejny Festiwal 
Gęsiny rzucili się z wielkim apetytem. Po czym, dosłownie i w przenośni, konsu-
mowali wszystkie jego atrakcje, udowadniając, że legionowianie nie gęsi, lecz 
swój patent na zabawę mają!
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BARDZO  DZIĘKUJĘ 
ZA  POUCZENIE,  ALE 

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

■ ■ ■
Nel bardzo kochała słonia, gdy Staś chciał go 
zabić, zarzuciła mu ręce na szyję i zaczęła się 

huśtać na jego trąbie.    
■ ■ ■

Nel lubiła bawić się ze słoniem, 
a szczególnie z jego trąbą.      

■ ■ ■
Słowacki urodził się w r.1809. 

Poza tym napisał dużo wierszy.      
■ ■ ■

Antygona pochowała brata, splunęła moralnie 
na króla i powiesiła się.      

■ ■ ■
Kreon skazał Antygonę na śmierć, 

a gdy jego syn i żona popełnili samobójstwo, 
zmiękł i poniósł klęskę moralną.      

■ ■ ■
Rydel jest przedstawiony raz jako spokojny 

człowiek, to znów jako literat.  
■ ■ ■

Pan Dulski był sterylizowany przez żonę. 

ROZRYWKA

HOROSKOP
na nadchodzący

tydzień
RYBY

BARAN

BYK

BLIŹNIĘTA

RAK

LEW

PANNA

WAGA

SKORPION

STRZELEC

KOZIOROŻEC

WODNIK

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

być za późno na ratunek.  

Praca dała ci się we 
znaki i potrzebujesz 
długiego urlopu. Naj-

lepiej z dala od domu.  

Choć do wiosny daleko, 
poczujesz ją w sercu. 
Chętnych do zajęcia 

tam miejsca nie zabraknie. 

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

pójść inną drogą.

Brakuje ci kogoś, z kim 
można szczerze poroz-
mawiać. A kandydat na 

powiernika jest tuż obok. 

Na horyzoncie może po-
jawić się ciekawa propo-
zycja pracy. Przyjmij ją, 

wyjdzie ci to na dobre.

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

bo ma szczere zamiary.

Twoje problemy rozwią-
że tylko gwałtowne cię-
cie. Na próby rozsupła-

nia tego węzła już za późno.

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

zdobycie nowych umiejętności.

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

że istnieją też kompromisy.

Pędzisz przez życie jak 
burza i często robisz na 
innych świetne wrażenie. 

Mimo to trochę zwolnij.

Przy dobrych wiatrach 
dojedziesz na odnowionej 
znajomości bardzo dale-

ko. Tylko za wcześnie nie wysiadaj...  

Nauka o śmiechu i zja-
wiskach mu towarzy-
szących to gelotologia. 

Śmiejesz się głośno? 
To dobrze! Śmiech 
zmniejsza stres. Serce 
mocniej bije, wzrasta 
produkcja endorfin 
i maleje wydzielanie 
adrenaliny, norad-
renaliny, kortyzolu, 
których długotrwałe 
działanie jest bardzo 
szkodliwe dla naszego 
organizmu , czyli hor-
monu stresu. Dodat-
kowo Twój organizm 

otrzymuje dużą dawkę 
tlenu, więc poprawia 
się krążenie, praca ser-
ca i mózgu. 

To dobra metoda na 
spalanie kalorii. Ze 
śmiechu mogą nas bo-
leć mięśnie – bo one 
pracują. 

Masz egzamin lub 
test? Pomóż sobie                                    
i śmiej się głośno przez 
minutę. Jedna minu-
ta śmiechu gwaran-
tuje efekt odprężenia                                          
i błogości niczym po 40 
minutach odpoczynku.

Coś Cię boli? Endorfiny 
sprawiają, że obecność 
uczucia euforii działa 
jak morfina, jak środek 
przeciwbólowy. 

Dodatkowo uśmiech 
sprawia, że jesteśmy 
piękniejsi. Angażuje-
my wiele mięśni twarzy                          
i rozluźniamy je. To 
świetny masaż. Zalety 
śmiechu to też błyszczą-
ce oczy, rumieńce i mło-
da dotleniona skóra.

Śmiech to darmowa te-
rapia, która zawsze jest 
pod ręką. 

Czy wiesz, że śmiech jest bardzo zdrowy? Dzięki 
niemu nasz organizm jest dotleniony, jesteśmy 
zrelaksowani i mniej się stresujemy. Śmiech 
pomaga odreagować lęki. Poprawia odporność 
i naszą kondycję.

Oliwka 9 lat

Jak widać, nawet pamiątki po urodzinach lądują na śmietniku historii...   fot. red.  
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Przed rozpoczęciem dziewią-
tej kolejki spotkań TAURON 
Ligi tylko najwięksi optymi-
ści zakładali, że w rzeszow-

skim Podpromiu legionowian-
ki poradzą sobie z kroczącymi 
(czy też raczej skaczącymi...) 
od zwycięstwa do zwycięstwa 

rywalkami. Na szczęście żeń-
ska siatkówka potrafi być nie-
przewidywalna, co w piątko-
wy wieczór (19 listopada) 

przełożyło się na mecz zacię-
ty i emocjonujący do ostatniej 
sekundy.

Już sam jego początek, w któ-
rym obie ekipy wytoczyły na 
parkiet swe najcięższe dzia-
ła, zwiastował, że żadna z nich 
do końca nie złoży broni. Z bie-
giem kolejnych minut ciosy 
zadawane przez legionowian-
ki stawały się jednak nieco cel-
niejsze, a miejscowe siatkarki 
zaczęły popełniać proste błę-
dy, co pozwoliło legionowian-
kom odskoczyć na trzy „oczka” 
(13:10). Na tym etapie seta nie 
była to jeszcze przewaga zbyt 
znacząca i skupionym na po-
goni rzeszowiankom udało się 
wreszcie dojść, a następnie wy-
przedzić rywalki (19:18). Po-
goń podopiecznym Alessandro 
Chiappiniego już się nie powio-
dła, przez co przegrały pierw-
szą partię 23:25. 

Drugą Novianki rozpoczęły tak, 
jak powinny zakończyć pierw-
szą: grały twardo na siatce i 
wzmocniły serwis, co w połowie 
seta dało im skromną, dwu-
punktową przewagę (14:12). 
O ile kierowany przez Bru-
nę Honorio atak Developresu 
często zawodził, Olivia Różań-
ski oraz Yaprak Erkek świetnie 
wywiązywały się ze swych obo-
wiązków (17:13). W końcówce 
zawodniczki Stephane’a Antigi 
zdołały jednak zniwelować róż-
nicę punktową, doprowadziły 
do remisu, a później do krótkiej 

gry na przewagi. Więcej szczę-
ścia i opanowania mieli w niej 
goście, zwyciężając 27:25.

W trzeciej partii napędzane 
podrażnioną ambicją rzeszo-
wianki wzięły się do roboty, co 
po kilku minutach zaowoco-
wało wypracowaniem skrom-
nej przewagi (9:5). Ale wte-
dy przebudziły się Novianki, 
które – w dużej mierze dzięki 
serwisom Aleksandry Gryki – 
wyszły na prowadzenie 10:9 i 
wiele wskazywało na to, że bez 
większych przeszkód wygrają 
to rozdanie. Tak się jednak nie 
stało, bo doświadczony fran-
cuski szkoleniowiec dokonał 
podwójnej zmiany, a oddele-
gowane do boju nowe zawod-
niczki z pomocą koleżanek 
zrobiły to, co do nich należało. 
Chociaż IŁ Capital Legionovia 
zaciekle się broniła, przegrała 
tę partię do 23. 

Przy takim obrocie sprawy w 
czwartej odsłonie to goście mieli 
nóż na gardle. I zrobili wszystko, 

aby się nim nie skaleczyć. Alicja 
Grabka uprzykrzała rywalkom 
życie zagrywką, w bloku rządziła 
Maja Tokarska, zaś Olivia Różań-
ski raz po raz raziła rywalki moc-
nymi atakami. Prowadząc już 
8:1, ekipa Alessandro Chiappi-
niego bezlitośnie wykorzystywa-
ła błędy rzeszowskich Rysic i do 
końca wygranej do 19 partii kon-
trolowała sytuację na boisku. O 
losach meczu zdecydować więc 
musiał tie-break. Mniej więcej do 
jego połowy trudno było wskazać 
drużynę, która zgarnie tego wie-
czoru dwa punkty. Wtedy jednak 
w rzeszowskiej ekipie coś się za-
cięło, a Novianki gładko dojecha-
ły do meczbola (14:9). I chociaż 
przegrały aż cztery kolejne piłki, 
w ostatniej chwili przerwały serię 
rywalek i wygrały tie-breaka do 
13, a całe spotkanie 3:2. Oprócz 
radości ze zdobycia na trudnym 
terenie punktów, dodatkową 
nagrodą dla mazowszanek było 
wskoczenie na czwarte miejsce 
w tabeli TAURON Ligi.

Aldo

Developres
sprasowany!
Grając na swoim terenie, dotychczas niepokonany, drugi w tabeli Develo-
pres Bella Dolina Rzeszów miał ochotę dopisać do swojego dorobku kolejne 
trzy punkty. Dowodzona na parkiecie przez Olivię Różański IŁ Capital Legiono-
via te plany jednak gospodyniom pokrzyżowała i po pięciosetowej walce to 
ona okazała się górą.

Developres Bella Dolina Rzeszów 
– IŁ Capital Legionovia Legionowo 

2:3 (25:23, 25:27, 25:23, 19:25, 13:15)
Developres Bella Dolina: Bińczycka, Jurczyk, 
Kalandadze, Honorio Marques, Stencel, Blagojević, 
Szczygłowska (libero) oraz Wenerska, Rapacz, Bajema, 
Witowska.

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

MVP: Olivia Różański.

Wyjazd na remis
W przedostatnim meczu jesieni Legionovia KZB Legionowo ponownie musiała 
zadowolić się podziałem punktów z rywalem. W sobotę (20 listopada) pod-
opieczni trenera Michała Pirosa zremisowali na wyjeździe 2:2 z Błonianką 
Błonie. O tym, jak dramatyczne było to spotkanie, niech świadczy fakt, że obie 
drużyny kończyły je w dziesiątkę.
Początek sobotniego pojedyn-
ku był dość wyrównany. Za-
równo jedna, jak i druga druży-
na były mocno zmotywowane 
do osiągnięcia jak najlepszego 
wyniku. Groźnych akcji, tak 
po jednej, jak i drugiej stronie, 
nie brakowało. Obu zespołom 
brakowało za to skuteczności. 
W 26 minucie Legionovia uzy-
skała sporą przewagę, za tak-
tyczny faul na jednym z legio-
nowian czerwoną kartką został 
bowiem ukarany obrońca Bło-
nianki Jan Goliński. Po zejściu 
z boiska piłkarza gospodarzy 

obraz gry mocno się zmienił. 
Legionovia, grając z przewagą 
jednego zawodnika, zaczęła 
śmielej atakować, a Błonianka 
skupiła się przede wszystkim 
na obronie, upatrując swojej 
szansy w kontratakach. Zasie-
ki obronne gospodarzy oka-
zały się na tyle skuteczne, że 
w pierwszej połowie Legiono-
vii nie udało się ich sforsować. 
 
Po zmianie stron przebieg me-
czu wiele się nie zmienił. Le-
gionowianie dalej atakowa-
li, a gracze Błoninanki czyhali 

na kontry. W 58.minucie pod-
opiecznym trenera Pirosa uda-
ło się w końcu zdobyć bram-
kę. Po dośrodkowaniu z rzutu 
rożnego precyzyjnym strza-
łem z  piętnastego metra po-
pisał się Patryk Koziara. Le-
gionovia długo się jednak nie 
cieszyła z prowadzenia. W 60 
minucie gospodarze wyprowa-
dzili szybki kontratak, po któ-
rym gola wyrównującego zdo-
był Dawid Jarczak. 
 
Pięć minut później stan oso-
bowy na boisku się wyrównał. 

Drugą żółtą i w konsekwencji 
czerwoną kartkę zobaczył Bar-
tosz Mroczek. Po opuszczeniu 
boiska przez gracza Legiono-
vii to Błonianka zaczęła śmie-
lej atakować. W 79 minucie, 
po faulu w polu karnym, sędzia 
podyktował dla niej rzut kar-
ny, który na swoją drugą w tym 
meczu bramkę zamienił Dawid 
Jarczak. Teraz to z kolei legiono-
wianie błyskawicznie zareago-
wali, już bowiem minutę później 
było 2:2. Na listę strzelców wpi-
sał się tym razem Piotr Sonnen-

berg. Mimo dalszych prób obu 
ekip żadnej z nich nie udało się 
już w tym meczu zdobyć gola. 

Legionovia Legionowo na-
dal pozostaje na pozycji li-
dera grupy I w trzeciej lidze. 
Znajdujące się tuż za nią Po-
lonia Warszawa i Unia Skier-
niewice tracą do zespołu z 
Legionowa po trzy punkty. 
Przed podopiecznymi trene-
ra Pirosa ostatni mecz rundy 
jesiennej. W najbliższą nie-
dzielę (28 listopada) o godzi-
nie 13.30 zmierzą się oni na 
wyjeździe z rezerwami Ja-
giellonii Białystok. 

Elph

Błonianka Błonie – KS Legionovia Legionowo

2:2 (0:0)
Bramki: Dawid Jarczak (60‘, 79’) – Patryk Koziara (58’), 
Piotr Sonnenberg (80’).

Błonianka: Łysik – Skowron, Goliński, Zajączkowski, Zalewski, Iwanicki, 
Włodarczyk, Jarczak, Śmieciński, Miyamoto, Krawczyk.

Legionovia: Krzywański – Kaczorowski, Zaklika, Wojdyga, Barański, 
Smuga, Koziara, Bajdur, Zjawiński, Mroczek, Papazjan. 
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Położyli rękę
na punktach
Po przegraniu przed tygodniem wyjazdowego meczu na szczycie w Ostrowie 
Wielkopolskim występująca w Lidze Centralnej drużyna KPR-u Legionowo miała 
w sobotę (20 listopada) okazję przed własną publicznością pokazać, że był to 
tylko wypadek przy pracy. I tę okazję wykorzystała, przekonująco pokonując 
waleczny MKS Grudziądz 34:27.

Zanim jeszcze rozpoczął się 
mecz, solidną porcję braw ze-
brała od kibiców pokazana po 
raz pierwszy maskotka go-
spodarzy – sympatyczny ptak 
ochrzczony, jakżeby inaczej, 
imieniem Kapeerek. I to pod 
jego czujnym okiem miejsco-
wi rozpoczęli bój przeciwko eki-
pie MKS-u Grudziądz. Pierwszą 
bramkę, z rzutu karnego, zdo-
byli w nim goście. Po chwili go-
spodarze, po rzucie Jakuba 
Brzezińskiego, zrewanżowa-
li się tym samym. Przestrzeń 
między słupkami obu drużyn 
szybko więc została „odcza-
rowana”. I to tak skutecznie, 

że przez długi czas gole pa-
dały właściwie po każdej ak-
cji. Co może niezbyt dobrze 
świadczyło o obronie miejsco-
wych, za to wręcz przeciwnie 
o ich ataku. Pierwszy raz przy-
jezdni pomylili się dopiero w 
ósmej minucie, kiedy świetną 
interwencją popisał się Tomasz 
Szałkucki (5:5). KPR nie wyko-
rzystał jednak szansy na ob-
jęcie prowadzenia, a MKS po 
chwili znów trafił. Ale co się od-
wlecze... 

Pierwszy raz KPR wyszedł na 
prowadzenie w 10 minucie, 
dzięki trafieniu Marcina Kostro 

(7:6). Później, po wyrówna-
niu ekipy z Grudziądza, nastą-
pił krótki bramkowy przestój, 
zakończony golem z karnego 
dla gości, którzy przez dwie 
minuty mogli też grać w prze-
wadze. I wykorzystali ten czas 
optymalnie, osiągając dwu-
bramkowe prowadzenie. Na 
półmetku pierwszej połowy 
MKS prowadził 10:9 i wygląda-
ło na to, że miejscowych szczy-
piornistów znów czeka zacięta 
walka do samego końca. Mija-
ły kolejne minuty, ale żadnej 
z drużyn nie udawało się wy-
pracować większej przewagi: 
ani optycznej, ani bramkowej. 

O pierwszą przerwę w meczu, 
przy prowadzeniu gospoda-
rzy 14:12, poprosił w 23 mi-
nucie trener MKS-u. Najwy-
raźniej się ona przydała, bo po 
kilkudziesięciu sekundach było 
już po 14. Końcówka pierwszej 
połowy, dzięki pięknym bram-
kom Krystiana Wołowca i Ja-
kuba Brzezińskiego, należała 
do KPR-u, który zszedł na prze-
rwę, prowadząc 18:16. – Przez 
całe 30 minut trwała właściwie 
gra bramka za bramkę. Ciężko 
nam była złapać rytm w obro-
nie, nie mogliśmy znaleźć ja-
kiegoś porozumienia. Za to w 
ataku graliśmy dosyć spraw-
nie, pomimo własnych błędów, 
niedokładnych piłek czy fauli w 
ofensywie. Dosyć szybko zdo-
bywaliśmy bramki, natomiast, 
jak powiedziałem, problem był 
w obronie – oceniał po spotka-
niu Marcin Smolarczyk, jeden 
z trenerów legionowian.   

Tuż po rozpoczęciu drugiej 
części meczu KPR podwyższył 
prowadzenie, a dzięki nieuda-
nej akcji gości miał szansę od-
skoczyć na cztery gole. Ta sztu-
ka się jednak nie powiodła i po 
chwili znów wygrywał tylko 
dwiema bramkami. W utrzy-
mywaniu kontaktu z KPR-em 
mocno pomagał przyjezd-
nym ich bramkarz, który kilka 
razy zablokował piłce drogę do 
siatki. Na szczęście Kacper Za-

charski też nie próżnował i w 
36 minucie gospodarze po raz 
pierwszy prowadził czterema 
golami (21:17). Mimo czerwo-
nej kartki dla jednego z zawod-
ników i dwuminutowej gry w 
osłabieniu Franci Brinovec zdo-
był kolejną bramkę, co sprawi-
ło, że zawodnikom z Grudzią-
dza jeszcze bardziej zaczęło 
się spieszyć. Przy stanie 22:19 
miała miejsce niecodzienna 
sytuacja: wykonujący karne-
go Jakub Brzeziński, choć rzu-
cał z dobitką, dwa razy nadział 
się na bramkarza gości. Lecz 
w kolejnej akcji jego koledzy 
naprawili ten błąd i KPR wciąż 
utrzymywał dystans. Kiedy w 
44 minucie wyszedł na 25:20, 
sztab trenerski MKS-u posta-
nowił wybić podopiecznych 
Marcina Smolarczyka i Michała 
Prątnickiego z uderzenia. Było 
jednak widać, że z akcji na ak-
cję czują się oni coraz pewniej, 
realizując plan zdobycia tego 
dnia kompletu punktów. 

Dziesięć minut przed końcem 
KPR miał w zapasie sześć tra-
fień (27:21), więc do jego re-
alizacji było już bardzo blisko. 
Ale po bramce dla gości trene-
rzy graczy z IŁ Capital Areny 
zawołali ich na przerwę. Tro-
chę w celu przywrócenia peł-
nej koncentracji, a trochę dla 
naszkicowania taktyki na fi-
nisz. Choć MKS ambitnie dą-
żył do wyrównania, zdołał je-
dynie zmniejszyć rozmiary 
porażki. Przy gorącym dopin-
gu fanów KPR spokojnie do-
wiózł zwycięstwo do ostatnie-
go gwizdka. Po widowiskowej 
końcówce, gdzie obie eki-

py mniej już dbały o obronę, 
miejscowi wygrali 34:27. – W 
szatni wyjaśniliśmy sobie pew-
ne rzeczy i wszystko zaczęło le-
piej funkcjonować. Włączył się 
też Kacper Zacharski, odbił kil-
ka ważnych piłek i miał około 
35 procent skuteczności, co dla 
bramkarza jest wynikiem bar-
dzo przyzwoitym. To pozwoli-
ło drużynie złapać więcej pew-
ności w ataku pozycyjnym i 
wyprowadzić kilka szybkich, 
zakończonych golami akcji – 
powiedział Marcin Smolarczyk. 
Podkreślił też udział w zwycię-
stwie coraz chętniej wprowa-
dzanej do boju młodzieży. – To 
bardzo fajni zawodnicy, którzy 
wchodzą na seniorskie par-
kiety na drugim szczeblu roz-
grywek krajowych i radzą so-
bie całkiem nieźle. Oczywiście 
mają prawo do błędów, bo do-
piero zdobywają doświadcze-
nie, ale mamy nadzieję, że w 
miarę jego nabywania będzie 
ich się przytrafiało coraz mniej i 
nabiorą więcej swobody w roz-
grywaniu akcji, rozpoznaniu 
sytuacji i podejmowaniu pra-
widłowych decyzji na boisku. 
Mocno na nich liczymy i oni do-
brze o tym wiedzą, bo stawia-
my im wysokie wymagania. 
Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z tych młodych chłopców, ale 
zawsze chcemy więcej.     
   
Po dziewięciu kolejkach legio-
nowski klub zajmuje trzecią 
pozycję w tabeli, do liderują-
cego w Lidze Centralnej Arge-
du tracąc w tej chwili dziewięć 
punktów.   

Aldo

KPR Legionowo – MKS Grudziądz

34:27 (18:16)

Najwięcej bramek: dla KPR-u - Filip Fąfara 7, Franci Brinovec,                                         
Mateusz Chabior - po 6; dla MKS-u - Paweł Kruszewski 9, Artur Sadowski 7,                     
Kamil Mokrzki 5. 

Czas na zimowanie
W miniony weekend IV liga i liga okręgowa rozegrały swoje ostatnie mecze w 
rundzie jesiennej. Na przerwę zimową Sokół Serock udał się z trzecim zwycię-
stwem na koncie. Pełną pulę punktów w ostatniej jesiennej kolejce zgarnął 
też Madziar Nieporęt. Z kolei Legionovia II Legionowo i Dąb Wieliszew na koniec 
rundy jesiennej poniosły dotkliwe porażki.
Sokół Serock wygrał u siebie 2:0 ze 
Żbikiem Nasielsk, a Madziar Niepo-
ręt pokonał na wyjeździe 3:2 Ma-
zura II Karczew. Natomiast ekipa 
Legionovii II Legionowo wysoko 

przegrała z liderem tabeli w gru-
pie pierwszej ligi okręgowej, KTS 
Weszło Warszawa. Starcie obu dru-
żyn z czołówki zakończyło się wyni-
kiem 5:1 dla warszawian. Tym ra-

zem również Dąb Wieliszew musiał 
przełknąć gorycz dotkliwej poraż-
ki. Wieliszewianie przegrali na wy-
jeździe 0:6 z KS Łomianki. 

zig
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Powodom wydawniczego po-
ślizgu trudno się dziwić. – Przy-
znam, że ze względu na szale-
jącą pandemię opublikowanie 
go nie było proste. Rocznik ma 
opóźnienie, ponieważ autorzy 
poprosili o wydłużenie termi-
nu składania artykułów. Ma to 
związek z zamknięciem biblio-
tek, archiwów, więc nie moż-
na było prowadzić normal-
nych badań i napisać tekstów 
w wyznaczonym przez redak-
cję czasie – tłumaczy dr hab. 
Jacek Szczepański, dyr. Mu-
zeum Historycznego w Legio-
nowie. Dlatego, co zrozumia-
łe, termin został odpowiednio 
wydłużony, tak aby 23 auto-
rów mogło dokończyć swo-
ją żmudną, często niemal de-
tektywistyczną pracę. Lecz jak 
zapewnia jego szef, na kolej-
ny numer pisma warto było po-
czekać nieco dłużej. – Myślę, że 
ten Rocznik jest dosyć istotny, 
ponieważ są w nim pokazane 
nowe obszary tematyczne. W 
każdym z nich pojawiają się ja-
kieś nowe tematy, ale ten za-
wiera ich szczególnie dużo. Są 
to teksty przydatne również dla 
nauczycieli, dla badaczy dzie-
jów okolicznych gmin, bo oni 
też dzielą się swoimi ustale-
niami. Mam więc nadzieję, że 
Rocznik będzie służył nie tylko 
mieszkańcom Legionowa, ale i 
całego regionu.  

Sądząc po zawartości, jest na 
to duża szansa. – Liczący po-
nad 200 stron tom zawiera ar-

tykuły poświęcone historii Le-
gionowa i ziem wchodzących 
w skład powiatu legionowskie-
go, począwszy od XIX  wie-
ku, aż po czasy współczesne. 
Wśród stałych rubryk, oprócz 
klasycznych artykułów histo-
rycznych, mamy również te 
poświęcone biografiom wybit-
nych mieszkańców Legionowa, 
wśród nich biografia przedwo-
jennego wójta gminy Legiono-
wo Mikołaja Borzyma, zamor-
dowanego przez Niemców w 
Palmirach. Bardzo lubianym 
przez czytelników działem są 
też wspomnienia pisane przez 
zwykłych mieszkańców Legio-
nowa, którzy opisują – często 
w sposób niezwykle interesu-
jący – swoje wspomnienia z 
dzieciństwa spędzonego w Le-
gionowie. Publikując zarazem 
wiele ciekawych i wartościo-
wych zdjęć z terenu dawnego 
Legionowa – mówi dr Adam 
Rafał Kaczyński, sekretarz re-
dakcji Rocznika Legionowskie-
go. Wśród zamieszczonych w 
najnowszym numerze biogra-
fii czytelnicy znajdą też na przy-
kład sylwetki miejscowych żoł-
nierzy Armii Krajowej. – Między 
innymi profesora Stefana Liw-
skiego, a także podchorążego 
Stanisława Felickiego, ps. Ski-
ba. W mojej ocenie są to chy-
ba najbardziej wartościowe 
teksty, które przydadzą się za-
równo zwykłym czytelnikom, 
jak i nauczycielom do prowa-
dzenia zajęć edukacyjnych w 
legionowskich szkołach doty-

czących naszej lokalnej histo-
rii – dodaje Adam Kaczyński. 

Oficjalna prezentacja nowego 
numeru ukazującego się od 17 
lat Rocznika nastąpiła w poło-
wie listopada w legionowskim 
ratuszu. Podczas uroczystości 
jego redaktor naczelny wspo-
mniał też o kolegach, którym 
nie było dane zakończyć przy-
gotowywanych do druku tek-
stów. Ich pamięć zgromadzeni 
uczcili minutą ciszy. Później, w 
zgoła odmiennych nastrojach, 
uhonorowali oni również dy-
rektora i kadrę obchodzącego 
w tym roku swe dwudziesto-

lecie Muzeum Historycznego. 
Z tej okazji wiceprezes Towa-
rzystwa Przyjaciół Legionowa 
odczytała złożony na ręce Jac-
ka Szczepańskiego list gratu-
lacyjny. – Muzeum wpisało 
się już w krajobraz Legiono-
wa. Odgrywa istotną rolę w 
kształtowaniu świadomo-
ści historycznej oraz lokalne-
go patriotyzmu. Działalność 
Pana oraz całego zespołu jest 
ważnym elementem edukacji 
historycznej, zarówno dzieci i 
młodzieży szkolnej, jak i spo-
łeczności lokalnej, która dzię-
ki muzeum może poczuć więź 
z miejscem zamieszkania. W 
dzisiejszym świecie, zmierza-
jącym do globalizacji, budo-
wanie poczucia dumy z bycia 
elementem lokalnej społecz-
ności i propagowanie dorobku 

tej wspólnoty stanowi podsta-
wę do kształtowania postaw 
obywatelskich. Muzeum speł-
nia w tym procesie niezwykle 
ważną rolę – powiedziała Elż-
bieta Pogorzelska.

Jak zwykle w podobnych oko-
licznościach, spotkanie regio-
nalistów wykorzystano też do 
wręczenia legitymacji nowym 
członkom TPL-u. A więc lu-
dziom, którzy najnowszy nu-
mer Rocznika Legionowskie-
go przeczytają zapewne od 
deski do deski. 

Waldek Siwczyński

 

Wydarzenia
kalendarz

RELACJE/ZAPOWIEDZI

Legionowo Muzeum Historyczne, 25.11, godz. 9.00-15.00

Muzeum Historyczne w Legionowie zaprasza na indywi-
dualne zwiedzanie wystaw w siedzibie głównej przy 
ul. A. Mickiewicza 23, w ramach X Dni Osób Niepełnospraw-
nych. Więcej informacji pod numerem tel. 22 774 21 66.

Legionowo transmisja online, 25.11, godz. 19.00

Kino Otwarte na Sztukę – projekcja filmu „The Square”. 
Gościem specjalnym wydarzenia będzie Stach Sza-
błowski – kurator, krytyk sztuki i publicysta. Osoby za-
interesowane seansem są proszone o wysłanie maila                                                                                                       
o treści „Kwadrat” na adres animacja@pik.legionowski.pl.

Legionowo sala widowiskowa ratusza, 
26.11, godz. 19.00 

IV edycja Festiwalu Szaniawskiego Legionowo                                      
– „M. Zimińska” spektakl muzyczny Teatru Dramatycz-
nego w Płocku. Scenariusz: Lena Szatkowska, Marta 
Kunavar, reżyseria: Karol Suszka, scenografia: Dorota 
Cempura, aranżacje muzyczne: Edward Bogdan, cho-
reografia: Jan Łosakiewicz, wizualizacja: Mariusz Pogo-
nowski. W roli M. Zimińskiej: Magdalena Tomaszewska. 
Zespół instrumentalny w składzie: Edward Bogdan – 
piano, Tomasz Krawczyk – kontrabas i Jakub Kraw-
czyk – perkusja. Wstęp – wejściówki dostępne w MOK 
Legionowo. Przedsięwzięcie sfinansowane ze środków 
Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Jabłonna pałac PAN, 
27.11-28.11, godz. 10.00-16.00 i 10.00-18.00

Zapraszamy na Pałacowy Kiermasz Świąteczny. Przyjdź 
do pałacu w poszukiwaniu wyjątkowych prezentów na 
zbliżające się Mikołajki i Święta Bożego Narodzenia. W 
ofercie wystawców znajdzie się wiele unikatowych pro-
duktów: autorska biżuteria, naturalne kosmetyki, moda 
i akcesoria, design i dodatki do domu, zabawki i akce-
soria dla dzieci, a także świąteczne dekoracje i wiele 
innych przedmiotów. 

Legionowo sala w MOK Legionowo, 27.11, godz. 18.00

IV edycja Festiwalu Szaniawskiego: „Nieobecność Sza-
niawskiego” – panel dyskusyjny z prezentacjami medial-
nymi. Wstęp – zaproszenia dostępne w MOK.

Legionowo zbiórka przy tężni w Parku Zdrowia, 
28.11, godz. 11.00

Muzeum Historyczne w Legionowie zaprasza na spacer 
historyczny pt. „Getto w Legionowie i jego ślady na Ludwi-
sinie”. Spotkanie poprowadzi Adam Wykpisz. Udział bez-
płatny, liczba miejsc ograniczona! Zapisy tel. 22 774 21 66. 

Legionowo sala widowiskowa ratusza, 28.11, godz. 19.00

Spektakl „Kobieta idealna”. Bilety w cenie 95 zł do na-
bycia: u organizatora zamówienia grupowe, sprzedaż 
wysyłkowa, rezerwacje, informacje – tel. 515 922 426, 
e-mail: rezerwuj@op.pl; w internecie: www.kupbilecik.pl 
lub www.biletyna.pl. 

Historia z wirusem
Lokalni regionaliści przesądni wprawdzie nie są, przyznają jednak, że nad wy-
daniem trzynastego tomu Rocznika Legionowskiego zaciążyło wirusowe fatum. 
I właśnie przez nie, zamiast wiele miesięcy wcześniej, Towarzystwo Przyjaciół 
Legionowa opublikowało swoją sztandarową pozycję dopiero w bieżącym roku. 
Już po pobieżnej lekturze jedno wydaje się pewne: dodatkowy czas autorzy 
wykorzystali wzorowo.


