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Uderzenie było tak silne sil-
ne, że elementy konstruk-
cyjne ściany zostały roz-
rzucone po całym pokoju, 
rozerwany został też kalo-
ryfer, a znajdujący się tam 
telewizor wylądował w są-
siednim pomieszczeniu. 
Mieszkance domu na szczę-
ście nic się nie stało. W mo-
mencie, gdy doszło do zde-
rzenia, przebywała ona 
akurat w innym pokoju. Na 
miejscu interweniowały za-
stępy straży pożarnej z JRG 
Legionowo, policja i karetka 
pogotowia. Wezwano tam 
także przedstawicieli nad-
zoru budowlanego. 

Działania strażaków polegały 
na na usunięciu samochodu 
z terenu posesji i zabezpie-
czeniu uszkodzonej ściany 
poprzez wykonanie podpie-
rającej konstrukcji z drewna 
oraz osłonięcie jej przy uży-
ciu desek i plandeki. Straża-
cy wykonali także tymcza-
sowe ogrodzenie posesji. 
Kierowca auta osobowego 
został przebadany przez po-
licję pod kątem obecności                    
w jego organizmie substan-
cji odurzających. Nic nie wy-
kryto. Wiele wskazuje na to, 
że mężczyzna mógł zasłab-
nąć za kierownicą. 

Zig

Auto wbiło się w dom

Jak się okazało, zapaliły się 
śmieci znajdujące się opusz-
czonym budynku, a od nich 
ogniem zajął się drewniany 
strop. Strażacy zdołali jednak 

na tyle szybko uporać się z 
pożarem, zanim ten zdołał się 
rozprzestrzenić na pozostałą 
część XVIII-wiecznej kuźni. W 
pożarze nikt na szczęście nie 

ucierpiał. W działaniach ga-
śniczych brały udział zastępy 
straży z JRG Legionowo, JRG 
Nowy Dwór Mazowiecki, OSP 

Krubin i OSP Janówek-Góra. 
Na miejscu był także obecny 
patrol policji. 

Zig

Jak się okazało, 45-letni 
mieszkaniec Warszawy pró-
bował opuścić market z bate-
rią kuchenną, za którą oczy-
wiście nie zapłacił. Jej wartość 
to blisko 1400 złotych. Szyb-
ko wyszło na jaw, że nie była 
to pierwsza sklepowa kradzież, 
jaką mężczyzna miał na swo-
im koncie. Policjanci ustalili, że 
kilka dni wcześniej z tego sa-
mego sklepu ukradł on wkrę-
tarkę. Złapany na gorącym 
uczynku 45-latek usłyszał za-
rzut kradzieży. Grozi mu za 

nią nawet pięć lat więzienia.                       
O jego dalszym losie zadecy-
duje sąd. 

zig

Tydzień
na sygnale

W zeszły poniedziałek (22 listopada) około godziny 
16.00 na legionowskiej III Parceli doszło do bardzo 
groźnego wypadku. Auto osobowe przejechało przez 
skrzyżowanie ul. Złotej z Aleją Legionów i z impetem 
wbiło się w znajdujący się tam dom jednorodzinny. 
Jego mieszkanka na szczęście była w innym po-
mieszczeniu. Kierowcy auta również nic poważnego 
się nie stało. Budynek natomiast znacznie ucierpiał.

Lewa aukcja, lewa płatność
Oszustwa internetowe to w tej chwili jedne z najczęstszych sposobów na wyłudzanie pieniędzy. Ostatnio na wła-
snej skórze przekonały się o tym dwie mieszkanki powiatu legionowskiego, które straciły pieniądze na skutek 
oszustwa związanego z platformą OLX i komunikatorem WhatsApp.

Jak informują legionowscy 
policjanci, oszustwa te za-
zwyczaj przebiegają w po-
dobny sposób. – Wyobraźmy 
sobie taką sytuację: mamy 
na OLX wystawiony produkt 
i dostajemy na WhatsAppie 
wiadomość od potencjalnego 

klienta. Mówi, że jest zaintere-
sowany i chciałby go kupić, a 
przesyłkę zorganizuje na wła-
sną rękę. Odpisujemy więc, 
że nie ma problemu i po chwi-
li otrzymujemy odpowiedź, że 
zaraz zapłaci. Mija kilka minut 
i przychodzi SMS z linkiem do 

potwierdzenia. Klikamy więc 
odnośnik i przechodzimy na 
stronę gdzie czytamy, że ku-
pujący opłacił zamówienie. 
Aby otrzymać pieniądze, mu-
simy tylko wpisać dane kar-
ty bankowej, na którą wpły-
ną środki. W kolejnym oknie 
pojawia się już tylko prośba o 
wpisanie kodu i potwierdze-
nie wypłaty. Jeśli to zrobimy, 
stracimy pieniądze z konta – 
informuje i przestrzega pod-
kom. Justyna Stopińska, oficer 
prasowy KPP w Legionowie. 
 
Policjanci po raz kolejny więc 
przypominają i apelują, aby 
nie podawać danych dostępo-
wych do swoich kont czy kart. 
W przypadku oczekiwania na 
przelew nie są potrzebne in-

formacje dotyczące pinu czy 
trzycyfrowego kodu znajdu-
jącego się na odwrocie karty. 
Zwracajmy też uwagę na pod-
syłane linki do płatności, które 
tylko pozornie są wiarygodne. 
Z dotychczasowych zgłoszeń 
na policję wynika, że są w nich 
przestawione lub dodane krop-
ki, cyfry lub słowa w obcych ję-
zykach, mające nas przeko-
nać, że wchodzimy na stronę 
portalu ogłoszeniowego. Gra-
ficznie strona może wyglądać 
na oryginalną. W razie wątpli-
wości zapytajmy inne osoby, 
czy korzystały z podobnych 
płatności i jak one wyglądały. 
To może uratować oszczędno-
ści zgromadzone na koncie.

oprac. zig

Potrójna wtopa
W sobotni (27 listopada) wieczór do dyżurnego 
legionowskiej komendy policji wpłynęło zgłosze-
nie o kolizji, do której doszło na ul. Modlińskiej                        
w Jabłonnie. Kierujący fiatem uderzył w tył po-
przedzającego go peugeota, w momencie gdy ten 
zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, aby 
przepuścić przechodnia. Szybko okazało się, że 
spowodowanie kolizji to tak naprawdę najmniej 
poważne przewinienie kierowcy fiata.
Mężczyzna zaraz po koli-
zji próbował uciec piecho-
tą z miejsca zdarzenia. Na 
szczęście został zatrzymany 
przez jednego ze świadków. 
Po przybyciu patrolu policji i 
przebadaniu sprawcy alko-
matem okazało się, że w jego 
organizmie krążył ponad pro-
mil alkoholu. Na jaw wyszło 
też, że samochód, którym się 
poruszał, został poprzedniej 
nocy skradziony z terenu War-
szawy. W tej sytuacji 33-let-
ni mieszkaniec stolicy został 

zatrzymany i przewieziony na 
komendę. Po wytrzeźwieniu 
usłyszał on zarzuty dotyczące 
kradzieży pojazdu w warun-
kach recydywy, prowadzenia 
samochodu pod wpływem 
alkoholu oraz spowodowania 
kolizji. Za popełnione prze-
stępstwa mężczyźnie gro-
zi do pięciu lat pozbawienia 
wolności. W warunkach recy-
dywy kara może być jednak 
dwukrotnie wyższa. 

zig

Zapomniał zapłacić
Policjanci z Jabłonny zatrzymali kolejnego sklepowego zło-
dzieja. Próba kradzieży sprzętu hydraulicznego z jednego 
z jabłonowskich marketów nie umknęła uwadze pracują-
cych tam ochroniarzy. To właśnie oni udaremnili mężczyź-
nie wyjście ze sklepu i wezwali na miejsce policję.

Ogień w kuźni
Cztery zastępy straży pożarnej z powiatów legionow-
skiego i nowodworskiego walczyły z pożarem zabytko-
wej kuźni znajdującej się przy ul. Rzecznej w miejsco-
wości Góra. Do zdarzenia doszło w zeszły poniedziałek 
(22 listopada) około godziny 10.00.
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Po zmianie kierunku przepły-
wu ścieków Przedsiębiorstwo 
Wodociągowo - Kanalizacyjne 
„Legionowo” dokonało likwi-
dacji starej przepompowni 
ścieków, zbudowanej jesz-

cze w latach 70-tych XX wie-
ku, i przywróciło ten teren na-
turze oraz mieszkańcom. 

Zgodnie z projektem archi-
tektonicznym utwardzono 

alejki i wykonano zieleń. Cały 
teren oświetlono latarniami i 
ustawiono poidełko z wodą. 
Posadzono rośliny ozdob-
ne, krzewy i drzewa, posiano 
trawę oraz łąkę kwietną. Na 

klombach posadzono byliny i 
odporne na suszę rośliny, ta-
kie jak tawuła wczesna, raj-
skie drzewko, ligustr pospo-
lity, pięciornik krzewiasty, 
krzewy róż oraz atrakcyjne 
trawy ozdobne. Zamonto-
wany został system nawad-
niający cały teren, na skwerze 
zadbano również o istniejące 
tam drzewa. Teren został za-
projektowany tak, aby słu-
żył zarówno starszym, jak i 
młodszym osobom. W ogro-

dzonym parku ścieżki pro-
wadzą do boiska i do małego 
placu zabaw. Cały kompleks, 
liczący prawie 2 tys. metrów 
kwadratowych, wkompono-
wał się w otaczającą prze-
strzeń i każdy Mieszkaniec 
naszego miasta może z nie-
go korzystać.

Wodociągi legionowskie obję-
ły też opieką „Mikropark” zlo-
kalizowany pomiędzy „Par-
kiem Kieszonkowym” a ul. 

Olszankową. W ramach prac 
związanych z jego rewitaliza-
cją usunięto uschnięte drze-
wa i krzewy, wykonano nowe 
nasadzenia i posiano trawę. 
Dodatkowo, co najważniej-
sze, „Mikropark” zyskał rów-
nież instalację nawadniającą. 
PWK „Legionowo” utrzymuje 
i sprząta cały „Park Kieszon-
kowy” oraz „Mikropark” co-
dziennie, także w niedzie-
lę i święta. Krótko mówiąc, 
europejski standard.

„Park Kieszonkowy” ze zrewitalizowanym „Mikroparkiem”
Na osiedlu Młodych, w miejscu przepompowni ścieków sanitarnych 
usytuowanej u zbiegu ulic Suwalnej i Olszankowej, powstało nowe miejsce 
rekreacji w naszym mieście. Po ponad ośmiu miesiącach prac prowadzonych 
przez pracowników PWK mieszkańcy osiedla mogą cieszyć się nowym 
i ekologicznym miejscem do wypoczynku.

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Legionowo

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Legionowo dla obszaru tzw. „Bukowiec A”.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.                          
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 
r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 30, art. 39, art. 54 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 
ze zm.) w związku z uchwałą Nr XXXIX/533/2018 Rady Miasta Le-
gionowo z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Legionowo dla obszaru „Bukowiec A”, zmienionej Uchwałą 
Nr XXX/448/2021 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 maja 2021 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Legionowo dla obszaru tzw. „Bukowiec A” wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko.

Ww. projektu planu będzie dostępny w dniach od 10.12.2021 r. 
do 03.01.2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Legionowo, ul. marsz. 
Józefa Piłsudskiego 41, w godzinach pracy Urzędu, w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legionowo (bip.legionowo.pl) 
w zakładce „ Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia, statysty-
ki”>”Ogłoszenia, informacje”.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie interesantów 
oraz pracowników Urzędu Miasta Legionowo, osoby chcące 
zapoznać się z projektem planu wyłożonym do publicznego 
wglądu w siedzibie Urzędu, proszone są o wcześniejsze tele-
foniczne zgłoszenie planowanej wizyty pod nr telefonu (0-22) 
766-40-60. Interesanci wchodzący do Urzędu zobowiązani są 
do zakrywania ust i nosa maseczką oraz do dezynfekcji rąk.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowe-
go rozwiązaniami odbędzie się on-line na platformie ZOOM w dniu 
15.12.2021 r. o godz. 16:30. Chęć wzięcia udziału w dyskusji 
należy zgłosić mailowo na adres: architektura@um.legiono-
wo.pl do dnia 13.12.2021 r. do godz. 16.00. Link do dyskusji 
on-line przesłany zostanie w mailu zwrotnym.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Legionowo       
z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 17.01.2022 r. (włącznie). Wno-
szący uwagę podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres 
zamieszkania albo siedziby.

Zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym uwagi 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.legiono-
wo.pl
b) za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePU-
AP (adres skrzynki podawczej na ePUAP: /UMLegionowo/skrytka).

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust 1 pkt 1, art. 
54 ust 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                                   
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) zawiadamiam, że ww. pro-
jekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddzia-
ływania na środowisko.

W związku prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia 

projektu ww. planu miejscowego do publicznego wglądu moż-
na zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą 
oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie, opinią Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko uwagi do prognozy oddziaływania na środowi-
sko mogą być wnoszone, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
17.01.2022 r. (włącznie):
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.legiono-
wo.pl
b) za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej 
ePUAP (adres skrzynki podawczej na ePUAP: /UMLegionowo/
skrytka).
Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozo-
stawione bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta 
Legionowo.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że prawo 
dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych                                      
w toku prowadzenia postępowań 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
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W ramach szkolenia uczest-
nicy ćwiczyli m.in. oce-
nę zabezpieczenia miejsca 
wypadku, ocenę stanu po-
szkodowanego, podtrzymy-
wanie czynności życiowych, 
zaliczyli też naukę podsta-
wowych zasad udzielania 
pierwszej pomocy w zagro-
żeniu życia. Zaliczony przez 
radnych kurs pozwala na teo-
retyczne i praktyczne opano-

wanie podstawowych zasad 
postępowania w stanach za-
grożenia życia, także po-
przez ćwiczenia na fanto-
mach. – Udzielanie pierwszej 
pomocy przed przyjazdem 
na miejsce służb medycz-
nych jest bardzo ważne, bo 
po kilku minutach dochodzi 
do nieodwracalnych zmian 
w korze mózgowej, a wtedy 
szanse na uratowanie życia 

są nikłe. Nieszczęście może 
pojawić się w każdym miej-
scu: w urzędzie, autobusie, 
pociągu czy w galerii han-
dlowej. Udział w takim kur-
sie pozwala na przypomnie-
nie oraz utrwalenie wiedzy, 
dzięki czemu uczestnicy z 
pewnością będą spokojniejsi 
w sytuacjach zagrożenia ży-
cia i zdrowia – oceniają orga-
nizatorzy kursu.                                                                         

Gmina Miejska Legionowo, w 
ramach Miejskiego Programu 
Promocji Zdrowia, cyklicznie 
prowadzi szkolenia z zakresu 
udzielania pierwszej pomo-
cy. Są one kierowane głów-
nie do osób, które zawodowo 
pracują z klientami zagrożo-
nymi utratą zdrowia i życia, 
m.in. strażników miejskich, 
strażaków, pracowników sa-
morządowych oraz pracow-
ników jednostek organiza-
cyjnych gminy, organizacji 
pozarządowych i pracowni-
ków placówek oświatowo-
-wychowawczych. 

RM

WYDARZENIA

Pierwsi do pierwszej pomocy
Obok wielu innych doświadczeń nabytych w trakcie tej kadencji, legionowscy 
radni wyniosą z niej także umiejętność udzielania pierwszej pomocy. W przed-
ostatni poniedziałek listopada przeszli w każdym razie tyleż błyskawiczne,          
co gruntowne szkolenie w tym zakresie.

Niepełnosprawny pływak odwie-
dził prezydenta w towarzystwie 
Michała Kobrzyńskiego, kierow-
nika IŁ Capital Areny, który na co 
dzień pomaga mu w treningach. 
Podczas igrzysk doprowadziły 
one 22-latka do piątego miej-
sca na jego koronnym dystansie 
200 metrów stylem dowolnym i 
do szóstego miejsca na 100 me-
trów stylem grzbietowym. – To 
niezwykły chłopak, znamy się od 
wielu lat, pomagając mu, jako 
miasto, w jego rożnych proble-
mach na trudnej, ze względu 
na niepełnosprawność, drodze 
do kariery sportowej. Myślę, że 
tacy ludzie są naprawdę niezwy-
kli. Jest im dużo trudniej, dużo 
ciężej, a osiągnięcie sukcesu wy-

maga od nich dużo więcej wy-
siłku i pracy – podkreśla Roman 
Smogorzewski. Oprócz udziału 
w igrzyskach Kamil Otowski ma 
na swoim koncie miejsca w czo-
łowej szóstce mistrzostw świa-
ta i Europy. Osiągał je zarówno 
jako junior, jak i w gronie senio-
rów. – Myślę, że wszyscy może-
my uczyć się od takich osób ra-
dości z każdego dnia i cieszyć się 
z tego, że jesteśmy pełnospraw-
ni, że nic nam nie dolega. Fajnie, 
że są tacy młodzi ludzie, którzy 
mogą być bardzo fajnym wzor-
cem dla innych młodych ludzi – 
dodaje prezydent Legionowa.

W trakcie ponad godzin-
nej pogawędki jej uczestni-

cy nie ograniczyli się tylko do 
kwestii związanych ze spor-
tem. Na fali wzajemnego 
zrozumienia popłynęli o wie-
le dalej. – Można było poru-
szyć wiele ciekawych tema-
tów i poopowiadać o różnych 
przygodach z życia. Podzielili-
śmy się naszymi wrażeniami 
związanymi z Azją. Porozma-
wialiśmy trochę o herbacie, 
trochę o polskiej motoryza-
cji, której już zresztą nie ma. 
No i o różnych przygodach, 
na przykład jak prezydent 
kiedyś jechał starym składa-
kiem do Hiszpanii razem ze 
znajomymi – śmieje się za-
wodnik. Z kolei gospodarzo-
wi ratusza najbardziej spodo-

bała się historia o wypadzie 
polonezem do Amsterda-
mu, która dla Kamila i jego 
kolegów była pasmem prze-
różnych przygód. – Ten cud 
peerelowskiej techniki, wie-
lokrotnie naprawiany metodą 
„stuku-puku”, tym młodym 
chłopakom rzeczywiście ja-
kimś cudem pozwolił wrócić 
do kraju. Urocza opowieść.   

Wyczynowe uprawianie spor-
tu długim rozmowom jednak 
nie sprzyja –  najważniejszy 
jest przecież trening. Kamil 
Otowski stara się pogodzić go 
ze studiowaniem prawa oraz… 
planowaniem ślubu, od ponad 
roku jest bowiem zaręczony. 
Jeśli zaś chodzi o pływanie, 
legionowski zawodnik myśli 
o starcie w przyszłorocznych 
mistrzostwach świata. – Te-
raz, po chwili relaksu, trzeba 
wrócić do pełnego treningu, 
aby podczas wakacji być go-
towym na mistrzostwa, które 
w nieznanym jeszcze dokład-
nie terminie odbędą się na 
portugalskiej Maderze. Muszę 
szlifować formę, żeby powal-
czyć tam o medale. Mam jesz-
cze przed sobą sporo kariery i 
jeszcze wiele sukcesów mogę 
w niej osiągnąć – mówi pły-
wak. O motywację i siłę woli 
Kamila Otowskiego martwić 
się nie trzeba. Wypada więc 
mu tylko życzyć, aby w kolej-
nych startach spisywał się po 
prostu na medal!
 

Wonder

Wszystko po kolei
Inwestycje kolejowe nigdy nie są proste i zawsze 
wymagają współpracy wielu podmiotów. Dotyczy 
to również realizacji przedsięwzięcia związanego z 
budową linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, która ma 
szansę powstać w ramach rządowego programu 
Kolej Plus. W poniedziałek (22 listopada) w siedzi-
bie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazo-
wieckiego samorządy z północnego Mazowsza, w 
tym Powiat Legionowski, podpisały w tej sprawie 
umowę o współpracy partnerskiej z Gminą Serock.
Dokument określa zasady 
współpracy, współfinansowa-
nia i przekazywania informa-
cji pomiędzy serockim liderem 
projektu i partnerami przedsię-
wzięcia w czasie jego realizacji. 
Kolej Północnego Mazowsza na 
trasie Zegrze – Przasnysz za-
kłada budowę 70 km torów, 
kilku stacji oraz przeprawy 
mostowej na Narwi. Koszt in-
westycji oszacowano na 1,5 
mld zł. Minimalny wkład wła-
sny samorządów ma wynieść 
225 mln zł, a pozostała kwo-
ta to dofinansowanie z progra-
mu Kolej+. Partnerzy projek-
tu liczą, że połączenie usprawni 
komunikację w północnej czę-
ści Mazowsza, wpłynie na roz-
wój regionu, a także uzupełni 
istniejącą infrastrukturę kole-
jową. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, nową linią 
kolejową będzie można poje-
chać w 2028 r.

Projekt pod nazwą Budowa 
linii kolejowej Zegrze – Prza-
snysz, jako realizacja szlaku 
„Kolei Północnego Mazow-
sza”, uzyskał pozytywną 
ocenę formalną i został za-
kwalifikowany do drugie-
go etapu naboru. Wstępne 
Studium Planistyczno-Pro-
gnostyczne dla tej inwesty-
cji złożono już do PKP PLK 
SA. Jeśli projekt pozytywnie 
przejdzie ten etap rekruta-
cji, samorządy mogą liczyć 
na zwrot 85 proc. kosztów 
poniesionych na jego przy-
gotowanie, które wyniosły 
ponad 1,1 mln zł. A przede 
wszystkim kontynuować 
działania związane z reali-
zacją tej inwestycji.

oprac. 
RM/Powiat Legionowski

Z Tokio do ratusza
Tokijska paraolimpiada odbyła się wprawdzie z rocznym opóźnieniem, lecz pra-
gnąc ugościć jej legionowskiego uczestnika, prezydent miasta wolał nie zwlekać. 
Dlatego gdy było to już możliwe, zaprosił Kamila Otowskiego do ratusza, aby 
wspólnie zanurzyć się w oceanie sportowych (i nie tylko) wspomnień.
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W poniedziałek (15 listopada) 
pary obchodzące 50-lecie po-
życia małżeńskiego przyjęli w 
urzędzie gminy wójt Sławo-
mir Maciej Mazur, przewod-
nicząca Rady Gminy Niepo-
ręt Bogusława Tomasik oraz 
kierownik tamtejszego Urzę-
du Stanu Cywilnego Małgo-
rzata Gajda. Z ich rąk wy-
trwali małżonkowie odebrali 
pamiątkowe medale, przy-

znawane na okoliczność zło-
tych godów przez Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Od gospodarzy uroczystości 
otrzymali oni również upo-
minek – akwarele autorstwa 
Jolanty Drozd przedstawia-
jące kościół pod wezwaniem 
Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Nieporęcie. „Złote gody to 
okazja do wyrażenia podziwu 
i gratulacji. Jesteście Państwo 
wzorem do naśladowania, 
trzonem naszej społeczności 
oraz najlepszym dowodem 
na to, jak wielką wartością 
jest wzajemna miłość, sza-
cunek i wsparcie. Wszystkim 
parom małżeńskim życzymy 
dużo zdrowia, radości z dzie-
ci, wnuków i prawnuków oraz 
kolejnych wspólnie przeżytych 
rocznic” – napisano na gmin-
nej stronie internetowej.

RM

Małżeństwa
jak złoto
Pół wieku udanego 
pożycia małżeńskiego, 
zwłaszcza w obecnych 
czasach, zdarza się 
Polakom coraz rzadziej. 
Nic dziwnego, że pary, 
którym ta trudna sztuka 
się udała, mogą liczyć, 
tak jak ostatnio w gminie 
Nieporęt, na gratulacje 
oraz upominki ze strony 
lokalnych włodarzy. 

W przypadku termomoderni-
zacji wiekowych, przestarza-
łych technologicznie obiektów 
mieszkalnych da się na jednym 
ogniu upiec dwie aromatycz-
ne pieczenie – pierwszą dla sa-
mych lokatorów, drugą zaś dla 
ich bliższych oraz dalszych są-
siadów. Pod koniec ubiegłego 
roku ich smak i zapach poznali 
mieszkańcy budynków komu-
nalnych przy ulicach Przemysło-
wej 4 i 16 oraz Słowackiego 13, 
którym zaordynowano kom-
pleksowy „lifting” termomo-
dernizacyjny. – Z jednej strony 
chodziło o docieplenie elewacji 
budynku, z drugiej zaś o zmianę 
sposobu ogrzewania lokali, czyli 

likwidację palenisk węglowych i 
podłączenie każdego z budyn-
ków do instalacji gazowej. Teraz 
są z niej zasilane indywidualne 
źródła ciepła, podgrzewające 
również w lokalach wodę użyt-
kową. W praktyce oznaczało to, 
niemal z dnia na dzień, znaczą-
ce podniesienie standardu ży-
cia w tych budynkach – podkre-
śla Jerzy Wilczyński, kierownik 
działu eksploatacyjnego KZB 
Legionowo. 

Owo podniesienie standardu 
objęło około ćwierć setki lokali, 
co oznacza, że z legionowskiej 
„mapy smogu” zniknęło do-
kładnie tyle samo mniejszych 

lub większych „kopciuchów”.                        
I to zniknęło, co warto podkre-
ślić, jeszcze przed nadejściem 
sezonu grzewczego, oszczę-
dzając okolicznym mieszkań-
com wątpliwej przyjemności 
obcowania z wydobywającym 
się z kominów toksycznym dy-
mem. – Prace prowadził wy-
dział inwestycji urzędu miasta, 
ale nasz udział – jako zarządcy 
i administratora tych budynków 
– był i jest w takich sytuacjach 
nieodzowny. Chodzi między in-
nymi o rozwiązywanie pew-
nych problemów technicznych, 
nie do uniknięcia przy tego typu 
robotach – dodaje Jerzy Wil-
czyński. Co się tyczy ewentual-

nych problemów finansowych, 
lokatorów ocieplanych miesz-
kań one nie dotyczą, bo ich ter-
miczną modernizację dostają 
od samorządowego inwestora 
w prezencie. 

Obok kosztownego i wyma-
gającego większego zachodu 
ocieplania, spółka KZB prze-
testowała też i z powodzeniem 
stosuje inny sposób pozwala-
jący mieszkańcom lokali ko-
munalnych rozstać się z węglo-
wymi „kozami”. Rozwiązaniem 
okazały się łatwe w monta-
żu, stosunkowo niedrogie i do 
złudzenia przypominające kli-
matyzatory powietrzne pom-
py ciepła. Ponieważ wcześniej 
sprawdziły się one w budynkach 
przy Kolejowej 184 i Reymon-
ta 23 i 33, nic nie stało na prze-
szkodzie, aby szybko pójść za 
ekologicznym ciosem. I tak wła-
śnie zrobiono, wyposażając w 
takie urządzenia – we współpra-
cy z miejskim referatem ochro-
ny środowiska – lokale położo-
ne w drewnianych domach na 
Daliowej 5 oraz przy Norwida 8. 
– Nasz cel od lat jest ten sam: 
doprowadzenie do sytuacji, gdy 
z legionowskich budynków ko-
munalnych zniknie ostatni „kop-
ciuch”. Z zadowoleniem i satys-
fakcją mogę stwierdzić, że do 
jego osiągnięcia mamy już cał-
kiem blisko – mówi Irena Bo-
gucka, prezes zarządu spółki 
KZB Legionowo.   

Wonder

We wpisie na Facebooku wójt 
Paweł Kownacki lojalnie uprze-
dza: „Uwaga... do części z 
Państwa trafią wezwania, w 
których zaprosimy, a nawet 
wezwiemy do złożenia wy-
jaśnień w kwestii wskazania 
prawidłowej liczby osób zgło-
szonych do systemu odbioru 
odpadów. W wyniku zapowia-
danej przez urzędników gmi-
ny kontroli krzyżowej (anali-

za 4 baz) wykazanych zostało 
mnóstwo rozbieżności, które 
powinny zostać wyjaśnione”. 
Na dowód wójt dołączył zdję-
cie potwierdzające fakt, że do 
gminnego systemu odbioru 
odpadów zgłoszono dwie oso-
by, a oficjalnie zameldowanych 
osób jest w rzeczonym domu… 
siedem. Opisał też sytuację, 
gdy do gminnych szkół zgło-
szono z pewnej posesji troje 

dzieci, gdy tymczasem śmieci, 
wedle papierów, pozbywa się z 
niej tylko jeden człowiek. Po-
dobne rozbieżności widać też 
między innymi po zestawieniu 
liczby zgłoszonych do syste-
mu osób z liczbą pobieranych 
świadczeń 500+.

Mając to wszystko na uwa-
dze, wójt Kownacki apeluje 
do mieszkańców o współpracę 

w doprecyzowaniu spornych 
kwestii. A przy okazji zapo-
wiada: „Brak wyjaśnień skut-
kować będzie uruchomieniem 
procedury zgodnej z art. 6 ust. 
1 ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach, czy-
li wydaniem decyzji z urzędu 
ustalającej wysokość opłaty 
na bazie dostępnych danych”.

oprac. red.

Śmieciowe (roz)rachunki
Sądząc po internetowych wpisach wieliszewskiego wójta, jego gmina bierze się właśnie za weryfika-
cję liczby osób zgłoszonych przez właścicieli nieruchomości do systemu odbioru odpadów. Wychodzi 
bowiem na to, że o części domowników wielu z nich dziwnym trafem po prostu… zapomniało.

Z powietrzem są na czysto
Trzymając pieczę nad komunalnymi budynkami mieszkalnymi, zarząd i pracow-
nicy spółki KZB Legionowo skupiają się nie tylko na ich bieżącym utrzymaniu.                                 
W każdym przypadku, o ile to jest możliwe, posiadane zasoby starają się też suk-
cesywnie modernizować. Nawiązana w tym zakresie współpraca z Urzędem Miasta 
Legionowo przynosiła i przynosi wymierne, przeliczalne na zdrowie rezultaty.
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Maluchy po czterdziestce
Fetę z okazji obchodzonych w tym roku przez ich przedszkole urodzin maluchy z „siódemki” zaczęły od 
gromkiego odśpiewania jego hymnu. Później zaś, przy udziale wielu znamienitych gości, nastąpiła główna 
część imprezy. A było co świętować, gdyż placówce na osiedlu Sobieskiego stuknęła właśnie czterdziestka.
Inauguracyjne leżakowanie dzie-
ciaki zaliczyły tam dokładnie 1 
marca 1981 roku. – Kiedy przed-
szkole rozpoczęło swoją działal-
ność, usytuowane było w dwóch 
blokach mieszkalnych przy uli-
cy Husarskiej 19. Było to przed-
szkole dwuoddziałowe, małe i 
kameralne. Żyło się prosto, zwy-
czajnie, ale nie smutno, bo dzia-
łaniom towarzyszyły ruch i mu-
zyka, która wprowadzała każde 
dziecko w wesoły, optymistyczny 
nastrój. Podstawą procesu edu-
kacyjnego były wówczas między 
innymi czasopisma „Świersz-
czyk” i „Miś”, jednak nauczy-
ciele z pasją organizowali pro-
ces edukacyjny, włączając w to 
rodziców oraz instytucje. Orga-
nizowali wycieczki, spotkania i 
tak przytulnie i domowo funk-
cjonowało to przedszkole przez 
30 lat – opowiada Dorota Stan-
kiewicz, dyr. Przedszkola Miej-
skiego z Oddziałami Integracyj-
nymi nr 7 w Legionowie.

Jak owo funkcjonowanie wy-
glądało, pomogła uzmysłowić 

gościom multimedialna pre-
zentacja historii i osiągnięć 
placówki. Historii, którą przed 
ponad dekadą jej społeczność 
mogła zacząć pisać barwniej i 
o wiele ciekawiej. A to dlatego, 
że w kwietniu 2010 roku ruszy-
ła budowa nowej siedziby „sió-

demki”. Już nieco ponad rok 
później, we wrześniu, oddano 
ją do użytku. Choć początkowo 
część mieszkańców obawia-
ła się tego sąsiedztwa, szyb-
ko przekonali się, że nie takie 
te przedszkolne diabły strasz-
ne... – Rozpoczęliśmy nowy rok 

szkolny w przestronnych, pięk-
nych wnętrzach, które nas za-
inspirowały i były katalizatorem 
wielu ciekawych, nowych po-
mysłów. Powstała w ten spo-
sób między innymi innowacyj-
na, metodyczno-organizacyjna 
koncepcja pracy, powstały 

sale profilowe, które inspiro-
wały i zachęcały do twórcze-
go rozwoju zarówno nauczy-
cieli, jak i dzieci. Powstała też 
ścieżka edukacyjna, powsta-
ło miasteczko drogowe, wdro-
żyliśmy również innowacyjny, 
certyfikowany program żywie-

niowy. Nauczyciele, otwarci i 
kreatywni, podejmowali róż-
ne działania, realizując krajo-
we i międzynarodowe projekty 
edukacyjne – dodaje dyrektor-
ka „siódemki”. 
 
O tym, że to wszystko zapro-
centowało i przyniosło wiele 
korzyści, przekonywali gości 
absolwenci „siódemki”. Mimo 
upływu lat, sentyment do niej 
im nie minął. – Dostaliśmy w 
przedszkolu skrzydła. Skrzy-
dła, które dały nam chęć zdo-
bywania wiedzy i dały nam 
mądrość, która prowadzi nas 
po dziś dzień – zapewniali mło-
dzi ludzie. Prezydent Legiono-
wa swoją mądrość zdobywał 
wprawdzie gdzie indziej, lecz 
i jego, jak przyznał, „siódem-
ka” na swój sposób prowadzi: 
w dni powszednie i od święta. 
– Codziennie rano budzę się z 
przedszkolem nr 7 przed oczy-
ma, ponieważ obok mojego łóż-
ka stoi zdjęcie z moim synem, 
który był wtedy pierwsze dni w 
moim życiu, jak wmurowywali-

śmy – on z kielnią, w 2010 roku 
kamień węgielny pod budowę 
tego niezwykłego miejsca, nie-
zwykłego przedszkola. 

Do wspomnianej niezwykło-
ści jak ulał pasowała oryginal-
na, przykuwająca uwagę ar-
tystyczna część uroczystości. 
W której to zresztą, pomaga-
jąc wykonawcom załadować 
taczkę, prezydent osobiście po-
mógł. Ale i bez tego program 
pod nazwą „Przedszkole jutra 
w muzycznej odsłonie” mógł 
się podobać. Za taneczną kul-
minację przedszkolnego poka-
zu śmiało można uznać występ 
dzieci z udziałem jednego z na-
uczycieli. Pod wrażeniem ich 
tańca oraz wykonania słynne-
go utworu „We are the cham-
pions” był nawet sam przewod-

niczący rady miasta. – Myślę, 
że Shakira by pozazdrościła 
tańca, a Freddie Mercury, tam z 
góry, pewnie spoglądał na dzie-
ciaków – piękny utwór, zasłuży-
ły na tych czempionów – żarto-
wał Ryszard Brański. 
 
Na finał urodzinowej impre-
zy w „siódemce” cała jej spo-
łeczność otrzymała podzięko-
wania i gratulacje od rodziców 
oraz dyrektorów miejskich pla-
cówek oświatowych. Dołączy-
ła się też do nich odpowiadają-
ca za ich stan techniczny spółka 
KZB Legionowo. Wyrażając za 
te słowa swą wdzięczność, wie-
loletnia dyrektor przedszkola 
chce zrobić wszystko, by speł-
niły się też złożone jej tego dnia 
życzenia. – W dalszym ciągu 
naszą ambicją jest inwestowa-
nie we wszechstronny rozwój 
naszej placówki, także w opar-
ciu o nowoczesne technolo-
gie informatyczne – mówi dyr. 
Dorota Stankiewicz. Jak zatem 
widać, Przedszkole Miejskie z 
Oddziałami Integracyjnymi 
nr 7 jest jak wino: im starsze, 
tym bardziej jego wychowan-
kom smakuje. Z ich postępów 
i rozwoju Janusz Korczak, pa-
tron placówki, z pewnością był-
by dumny.   

Waldek Siwczyński

Testowa reaktywacja
Jak poinformował legionowski ratusz, w związ-
ku ze znaczącym wzrostem liczby zachorowań 
na COVID-19 podjęto decyzję o ponownym 
uruchomieniu punktu pobrań materiału biolo-
gicznego położonego na terenie parkingu P&R 
przy ulicy Szwajcarskiej, nieopodal stacji Legio-
nowo Piaski. Pobieranie wymazów ruszyło tam                                                    
w miniony czwartek.

Uruchomiony osiemnaste-
go listopada punkt przy ulicy 
Szwajcarskiej jest obsługiwa-
ny, tak jak poprzednio, przez 
pracowników Laboratorium 
Genomika Sp. z o.o. Finanso-
wane w ramach świadczeń Na-
rodowego Funduszu Zdrowia 
wymazy są tam wykonywa-
ne od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.30 do 12.30.

Na terenie Legionowa testy w 
kierunku SARS-CoV-2 moż-
na również przeprowadzić w 
okolicach miejskiego targo-
wiska, u zbiegu ulic Jana III 
Sobieskiego i Jerzego Siwiń-
skiego. Aktualnie tamtejszy 
punkt funkcjonuje od ponie-
działku do niedzieli w godzi-
nach od 8.00 do 16.00, przy 
czym – warto mieć to na uwa-
dze – badania na NFZ odby-
wają się w godzinach od 8.00 
do 14.00.

RM

Trzymając kciuki za spadek no-
towanych ostatnio we dnie i w 
nocy temperatur, fachowcy z 

KZB Legionowo robią swoje, 
odhaczając kolejne punkty tech-
nologicznej procedury. Jej cen-

tralnym elementem jest obsłu-
ga specjalnego agregatu, który 
pełni główną rolę w przekształ-
ceniu tysięcy litrów wody w ta-
flę lodu. – Na początku tej dosyć 
skomplikowanej operacji trze-
ba odpowiednio schłodzić całą 
płytę, żeby nie uciekała z niej 
woda. I dopiero później można 
zająć się szykowaniem właściwej 
powierzchni lodowiska. Przygo-
towania obejmują też przegląd i 
skonfigurowanie ustawień rolby, 
która odpowiada za jego konser-
wację – mówi Dariusz Ziąbski, 
kierownik Stadionu Miejskiego 
w Legionowie. 

Doświadczenia z poprzedniego 
sezonu pokazują, że w optymal-
nych warunkach, przy ujemnych 
temperaturach w nocy, a w cią-
gu dnia oscylujących wokół zera 
stopni Celsjusza, wyproduko-
wanie gładkiej lodowej tafli trwa 
około tygodnia. Kiedy wskaza-
nia termometrów są na plusie, 
cały proces musi potrwać odpo-
wiednio dłużej. Tak czy inaczej, 
na 11 grudnia ślizgawka powin-
na być gotowa! 

WS  

Czas się
poślizgać
Trwają prace przygotowawcze związane z urucho-
mieniem działającej pod dachem Lodowej Areny 
miejskiej ślizgawki. Zgodnie z deklaracjami zarzą-
dzającej obiektem spółki KZB Legionowo, już od naj-
bliższej soboty (11 grudnia) miłośnicy łyżwiarstwa 
będą mogli zacząć tam kręcić pierwsze piruety. 
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Z perspektywy legionowian oraz 
ich sąsiadów z powiatu dane za-
warte w tegorocznym raporcie 
NBP mogą być co najmniej za-
skakujące. Wychodzi bowiem na 
to, że w kwestii budowania no-
wych mieszkań – lub jak kto woli: 
dogęszczania – sąsiedzi ze sto-
łecznego  „wianuszka” są o wiele 
skuteczniejsi. – Powiat legionow-
ski, za drugi kwartał 2021 roku, 
ma niemal najniższy udział w 
aglomeracji warszawskiej w no-
wych inwestycjach. Są powiaty 
mające dwadzieścia kilka lub kil-
kanaście procent, a nasz powiat 
skromny jeden procent. Co ozna-
cza, że jest prawie najmniej za-
budowywanym terenem w aglo-
meracji warszawskiej – zauważa 
Szymon Rosiak, prezes zarządu 
SMLW w Legionowie.

Takie są fakty. Okazuje się, że za 
połowę nowych mieszkań, jakie 
powstały na terenie „wianusz-
ka”, odpowiadają (mniej więcej 
po równo) dwa powiaty: żyrar-
dowski i wołomiński. Na drugim 
biegunie jest powiat nowodwor-
ski, który jako jedyny ustąpił le-
gionowskiemu w mieszkanio-

wych statystykach (0,7 proc.). 
W Legionowie i sąsiednich gmi-
nach wyglądają one, rzecz ja-
sna, inaczej, lecz nie zmienia to 
faktu, że na tle sąsiadów budu-
je się w nich stosunkowo niewie-
le. Być może właśnie tym moż-
na wytłumaczyć częste ostatnio 
sytuacje, gdy za liczące sobie 

pół wieku lokale na osiedlu Ba-
tory klienci płacą 30 proc. wię-
cej niż za nowe. – Warszawa ma 
powierzchnię równą Paryżowi i 
pięciokrotnie mniej mieszkań-
ców. A mówi się, że Warszawa 
jest zagęszczona, a Paryż jest 
pięknym miastem, cudownym 
do zamieszkania. To są jakieś 
bzdury. My powinniśmy inten-
sywnie zabudowywać tereny, 
tworząc jednocześnie miejsca 
rekreacji i nie niszcząc zieleni – 
twierdzi Szymon Rosiak. 

Zdaniem prezesa SMLW poten-
cjał miasta w tym zakresie jest 
jednak na wyczerpaniu. Kło-
pot w tym, że mała liczba no-
wych mieszkań przekłada się 
też w Legionowie na struktu-
rę demograficzną jego obywa-
teli. Jeśli chodzi o spółdzielnię, 
spośród około 19 tysięcy zare-
jestrowanych mieszkańców jej 
zasobów ponad 8 tysięcy to se-
niorzy. – Obserwujemy bardzo 
niepożądane zjawisko, gdzie 
dzieci w wieku 0-10 lat mamy 
tylko nieco ponad tysiąc i mniej 
więcej tyle samo młodzieży w 
wieku 11-20 lat. I obserwuje-
my taką prawidłowość, że je-
żeli człowiek się usamodzielnia 
– zakłada rodzinę czy usamo-
dzielnia się w sensie mieszka-
niowym, to najczęściej nie w 
Legionowie – bo w Legionowie 

nie ma gdzie – przypomina pre-
zes. A jeśli już znajdzie się miej-
sce na nowy blok, jego budowa 
szybko zostaje oprotestowa-
na. – W Legionowie stworzyła 
się dziwna atmosfera protestów 
przeciwko stawianiu budynków 
wielorodzinnych. Natomiast ni-
komu nie przeszkadza robienie 
tych „baraków”, które rzekomo 
nazywają się budynkami jedno-
rodzinnymi, a w rzeczywistości 
są budynkami wielorodzinnymi, 
tylko położonymi na bok. Pomi-
jając już kwestię funkcjonalno-
ści tych budynków, generują 
one problemy np. z miejscami 
parkingowymi. Niektórymi uli-
cami nie da się jeździć, bo cho-
ciaż w teorii te obiekty mają 
miejsca parkingowe, ale i tak 
wszyscy parkują na ulicy. No i 
nie sposób jest przejechać. Gdy 
dwa samochody próbują się mi-
nąć, to jeden jest zablokowany.   

W ten oto sposób zablokowany 
może też zostać dalszy rozwój 
miasta. Bo podobnie jak to się 
dzieje z uczniami i subwencja-
mi w oświacie, za każdym no-
wym mieszkańcem przychodzą 
do gminy pieniądze. Po wprowa-
dzeniu w życie Polskiego Ładu 
będą one wprawdzie mniejsze, 
ale nadal bardzo znaczące. – 
Cały ratunek dla budżetu gmi-
ny to jest posiadanie jak naj-

większej liczby mieszkańców o 
dobrych dochodach. Nie wiem, 
jak to będzie w przyszłym roku, 
ale dotychczas 39 proc. PIT-u, 
który my wpłacamy, trafia do 
kasy gminy. Jeśli byśmy zabrali 
te wpływy, to ona nagle nie ma 
z czego żyć. Te sygnalizowane 
zwolnienia podatkowe mogą 
zdecydowanie obniżyć docho-
dy gminy, ale wciąż najwięcej 
przychodów ma ona ze swoich 
mieszkańców.

Co zatem może się stać, gdy za-
czną spadać zarówno ich liczba, 
jak i wpływy z podatków? Sce-
nariusz kreślony przez szefa 
legionowskiej SMLW do opty-
mistycznych nie należy. – Le-
gionowo czeka starość i jeżeli 
się nic nie zmieni – spadek do-
chodów własnych gminy. A je-
śli spadek dochodów własnych 
gminy, na to i pewien marazm, 
który się pojawi. No bo z nicze-
go, jak się nie ma pieniędzy, to 
nic się nie da zrobić. I tego się 
obawiamy – przyznaje Szy-
mon Rosiak. Póki co, podczas 
gdy wiele polskich miast się 
wyludnia, Legionowo dzielnie 
się przed tym broni. Przyszłość 
pokaże, na jak długo wystar-
czy mu do tego mieszkaniowe-
go potencjału.  
 

Waldek Siwczyński

Przyszłość
w procentach
Oprócz drukowania pieniędzy oraz niemrawych prób opanowania inflacji 
Narodowy Bank Polski zajmuje się też innymi rzeczami. Przygląda się na przy-
kład rynkowi nieruchomości mieszkaniowych w Warszawie i okolicach. To, co 
tam ostatnio wypatrzył, daje do myślenia. A zarazem, w dłuższej perspektywie 
czasowej, może i powinno budzić poważny niepokój. 
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USŁUGI
 ■HYDRAULIK AWARIE 
REMONT 692 827 915
 ■  CYKLINOWANIE 
UKŁADANIE 507 603 653
 ■  ELEKTRYK 515 010 373

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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- 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
6 grudnia   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
W PRZEDSZKOLU

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 
6 grudnia 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.

Prezydent Miasta Legionowo
uprzejmie informuje, że 24 grudnia 2021 r. (piątek) 
oraz 7 stycznia 2022 r. (piątek) są dniami wolnymi 
od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Legiono-

wo, w zamian za dni świąteczne ustawowo wolne od pracy, które 
przypadają w innych dniach niż niedziela, tj. 25 grudnia 2021 r. 
(sobota) oraz 1 stycznia 2022 r. (sobota).

WYMIAR CZASU PRACY – PÓŁ ETATU
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Mogłoby się wydawać, że 
posiadanie rozpoznawal-
nej facjaty – zwłaszcza ta-
kiej znanej nie tylko z tego, 
że jest znana – posiada 
same plusy. Same dodat-
nie. Tak przynajmniej było 
w epoce PRL-u, gdy (co dla 
rodaków, co nieboszczki ko-
muny osobiście nie pozna-
li, może być szokujące) pan 
czy pani z telewizji mogli na 
przykład od ręki dostać to, 
za czym szary człek stał w 
długaśnych kolejkach. I to 

bez żadnej gwarancji, że z 
zakupów wróci do chałupy 
z łupem. To już jednak za-
mierzchła przeszłość. Dziś 
benefity celebryty są cał-
kiem inne, bo zmieniły się 
też czasy i popularności 
idzie się dochrapać w ciut 
więcej niż tylko dwóch ka-
nałach państwowej telewi-
zji. Co migiem zaowocowa-
ło wysypem wszelkiej maści 
wylansowanych przez me-
dia nowych, niekiedy jed-
nodniowych ważniaków. 

My jednak chcemy 
się dzisiaj zająć dolą 
gwiazdy błyszczącej 
(również wysokim 
czołem, ponieważ 
szpakowata jest tyl-
ko z nazwiska...) od 
lat aż kilkudziesięciu. 

I chociaż zawiódł go do gro-
na vipów głos, to z czasem 
również twarz pana Darka 
stała się rozpoznawalna ni-
czym zagrania najlepszych 
futbolistów, których to zma-
gania raczy dla TVP komen-
tować. Gdy zatem wpadł do 
Legionowa wspomóc pro-
mocję piłkarskiej książki 
swego imiennika, lokalni 
pismacy liczyli, że skomen-
tuje też krótko swą wizytę. 
Niestety nie skomentował – 

ani krótko, ani tym bardziej 
wyczerpująco. Nie żeby nie 
chciał. Po prostu, jak przy-
znał, jego szacowny wize-
runek w całości należy do 
pracodawcy i na wszelkie 
próby eksploatowania go w 
mediach innych od rodzimej 
stacji musi posiadać jej zgo-
dę. Koniec, kropka. Choćby 
pana Darka nie wiadomo 
jak świerzbił język, przed 
obcą kamerą nie pogada! A 
szkoda, gdyż w odróżnie-
niu od całej masy ciemnych 
mas uchodzących nad Wi-
słą za celebrytów, potra-
fi mówić ładnie, ciekawie, 
no a przede wszystkim ma 
coś do powiedzenia. A że 
zdarza mu się przy robocie 
walnąć samobója... 

W swoim cielęcym zachwy-
cie starożytnością – przy ca-
łej świadomości ujemnych 
plusów świata bez interne-
tu, elektryczności oraz disco 
polo – wiele razy zachwy-
całem się jej tajemniczym 
powabem. Nigdy jednak 
nie okazywałem naduży-
wającym łaciny przodkom 
wdzięczności. A przecież po-
wodów znalazłoby się mnó-
stwo, na przykład za sprawą 
odzianych w tuniki notabli z 
antycznego Rzymu, którym 
historia przypisuje wynale-
zienie czegoś, co jak mogło-
by się wydawać, istnieje od 
zawsze – rozwodów. 

Ja sam z owego patentu na 
odzyskanie wolności skorzy-
stałem ledwie raz, jeszcze w 
ubiegłym wieku. I więcej nie 
zamierzam. Są jednak tacy, 

którym zwracał on ją wielo-
krotnie. Inna sprawa, że u 
pomysłodawców prawnego 
unormowania rozstań pro-
cedura była ciut prostsza. 
Ponoć mąż musiał tylko wy-
powiedzieć sakramentalną 
(?) formułkę w stylu: „zabie-
raj swoje rzeczy i się wynoś” 
i już małżonkowie zostawa-
li rozwodnikami, mogąc na 
legalu zająć się szukaniem 
kolejnych erotycznych łu-
pów. Powodów do podzięko-
wania swej lubej za służbę 
chłop nie musiał mieć wie-
le, dokładnie je natomiast 
określono. Tak więc prawo 
zezwalało mu na porzucenie 
partnerki w przypadku jej 
cudzołóstwa, usunięcia cią-
ży oraz, i tu najciekawsze, 
przywłaszczenia przez nie-
wiastę kluczy do piwniczki w 
winem. Trzeba wszak wyja-

śnić, iż owa bolesna sank-
cja nie była spowodowana 
alkoholową zachłannością 
rzymskich żonkosiów, lecz 
podejrzewaniem napoju ze 
sfermentowanych winogron 
o… działanie antykoncep-
cyjne. Działanie szkodliwe, 
gdyż w permanentnie woju-
jącym państwie każdy nowy 
obywatel był na wagę zło-
ta – tego, które w przyszło-
ści, jako legionista, mógł 
zdobyć na wrogu ku chwa-
le ojczyzny. O ile oczywiście 
ten dał się pokonać. Bo je-
śli Marsowi zdarzyło się aku-
rat przysnąć i szala zwycię-
stwa przechyliła się w drugą 
stronę, wówczas Rzymianin 
rozwodem martwić się już 
nie musiał... 

Każdego roku straż pożarna 
przypomina o śmiertelnym 
niebezpieczeństwie, jakim 
jest tlenek węgla. Trzyna-
ście lat temu pisaliśmy o zda-
rzeniu, które o mały włos, a 
skończyłoby się tragicznie. 
Pięcioletnie dziecko przed 
śmiercią z zaczadzenia ura-
towała jego babcia. Do tej sy-
tuacji z pewnością by nie do-
szło, gdyby rodzice chłopca 
byli trzeźwi.

Zdarzenie miało miej-
sce 1 grudnia 2008 roku. 
Około 22.00 mieszkańcy 
domu przy ul. Mazowiec-
kiej w Legionowie zauwa-
żyli, że z zaadaptowanych 
na mieszkanie pomieszczeń 
piwnicznych wydobywają się 
kłęby dymu. Wiedzieli oni 
doskonale, że w tym loka-
lu żyją rodzice z kilkuletnim 
dzieckiem. Nie namyślając 
się więc długo, sami przy-
stąpili do gaszenia pożaru. 

Pięciolatka z zadymionego 
mieszkania wyniosła na rę-
kach babcia. Dziecko wyka-
zywało oznaki zatrucia tlen-
kiem węgla i niezbędne było 
udzielenie mu pomocy lekar-
skiej. Karetka pogotowia od-
wiozła chłopca do jednego z 
warszawskich szpitali.
 
Gdy na miejscu zjawiły się 
straż pożarna i policja, pożar 
był już ugaszony. – Ogień tak 
naprawdę nie był duży, ale za 
to zadymienie było znaczne. 
Nasze działania ograniczyły 
się do przewietrzenia miesz-
kania i klatki schodowej. 
Ewakuowaliśmy także znaj-
dującą się w lokalu kobietę, 
wynieśliśmy butlę z gazem 
oraz dokonaliśmy rozbiórki 
części ściany, która groziła 
zawaleniem – mówił st. kpt. 
Leszek Smuniewski, ówcze-
sny zastępca komendanta KP 
PSP w Legionowie. Przyczy-
ną pożaru był najprawdopo-

dobniej pozostawiony na ga-
zie czajnik z wodą. 
 
Działania prowadzone na 
miejscu pożaru na tym się 
jednak nie zakończyły. Po-
dejrzenia pracujących na 
miejscu policjantów wzbu-
dziło dziwne zachowanie 
matki chłopca. Jak się oka-
zało, kobieta była pijana. Ba-
danie alkomatem wykazało, 
że w jej organizmie krąży-
ły prawie... trzy promile al-
koholu. Jak wynikało z rela-
cji świadków, ojciec dziecka 
prawdopodobnie również 
był nietrzeźwy. Tego jednak 
funkcjonariuszom nie udało 
się sprawdzić, bowiem bar-
dzo szybko oddalił się on z 
miejsca zdarzenia. Nato-
miast pijaną matkę chłop-
ca przewieziono do izby wy-
trzeźwień. Legionowska 
prokuratura postawiła ro-
dzicom zarzut zagrożenia dla 
zdrowia i życia ich dziecka. 

O krok od tragedii

Sałatka z kapusty pekińskiej

z serem feta

Sposób przygotowania:

Pierś z kurczaka ugotować na bulionie (lub w wodzie  
z dodatkiem kostki rosołowej) do miękkości. Wyciągnąć z bulionu, ostudzić i 
pokroić w kostkę. Kapustę poszatkować. Kukurydzę odsączyć na sitku. Ser feta po-
kroić w kostkę. Słonecznik podprażyć na suchej patelni. Kapustę, pierś z kurczaka, 
ser, słonecznik, kukurydzę i majonez połączyć. Doprawić solą i pieprzem do smaku. 
(Nie dawać za dużo soli!  
Sałatka jest już słona od fety.)  Smacznego!

Składniki na ok. 6 porcji:
• pół kapusty pekińskiej 
• pierś z kurczaka
• ok. 1 litra domowego bulionu warzywnego 
(kupnego lub ewentualnie z kostki rosołowej, czy proszku) 
• 1 puszka kukurydzy konserwowej
• 200 g sera feta
• ½ szklanki słonecznika (ok. 70g) 
• kilka łyżek majonezu 
(według uznania, mniej więcej 5 łyżek) 
• sól (niedużo) i pieprz czarny, mielony

Wspaniała sałatka z kapusty pekińskiej i piersi kurczaka. Idealna na różne imprezy, śniadanie, 
kolację, a także do zabrania np. jako lunch do pracy. Jest prosta, smaczna i łatwa do przygotowania.

Roma-ntycy z antyku
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Wydarzenia ostatnich kilkunastu miesię-
cy spowodowały, że świat się zmienił i to 
znacznie. I nie tylko w wielkim wymiarze, 
a mam tu na myśli ograniczenia w podró-
żowaniu, kryzys ekonomiczny i obostrze-
nia, ale też poczucie zagrożenia, strach 
o rodzinę, o przyszłość. Wirus oraz dzia-
łania rządów zmieniły także nasze małe 
światy – nasze domy. 

Schowaliśmy się w domowych pieleszach 
i odkryliśmy co to znaczy izolacja. Polacy 
przystosowywali się do warunków tak jak 
umieli, remontowali mieszkania, przeszli 
na tryb zdalny jeśli chodzi o naukę i pracę, 
a urlop spędzali na tarasach, balkonach i w 
ogrodach, na nowo odkrywając najbliższą 
okolicę. Niektórzy, by nie oszaleć adopto-
wali lub kupili psa. No dobrze, ale jaki wpływ 
na wirus na naszego pupila? Oto niektóre z 
przykładów zachowań psów, nawyków, cho-
rób, które powstały u naszych przyjaciół i z 
którymi przychodzi nam pracować.

Depresja u psa

Zdarza się, że pandemia i ograniczenia spowo-
dowały, że zrezygnowaliśmy z dotychczasowe-
go trybu życia. Ale jeśli przyzwyczailiśmy psa do 
regularnej aktywności na świeżym powietrzu, 
nagle przerwaliśmy treningi, czy ograniczyliśmy 
długie spacery do minimum, należy liczyć się z 
konsekwencjami tych zmian. Pies nie zrozumie 
co się stało. Dlaczego nie może biegać, ćwiczyć, 
eksplorować tereny. Depresyjne nastroje, apa-
tia, zachowania kompulsywne, wylizywanie łap, 
nerwowość to tylko niektóre z objawów, które 
może wywoływać taka sytuacja. 

Spacery z obcymi

Chorujemy. Przebywamy w kwarantannie domo-
wej. Ale pies musi przecież wyjść! Mamy jednak 
życzliwego sąsiada, znajomego, który wyświad-
cza nam wielką przysługę i wychodzi z psem trzy 
razy dziennie na spacer. Ale gdy pies jest lękliwy, 
taki spacer to dla niego wielki stres. Po szybkim 
siusianiu, pies ciągnie do domu, by jak najszybciej 
znaleźć się w bezpiecznym miejscu. Później to za-
chowanie już zostaje jako nawyk – niepokój, stres 
na ulicy i ciągnięcie smyczy na każdym spacerze.

Trudne szczeniaki

Młode psy, by mogły się prawidłowo rozwijać 
powinny poznawać świat wokół siebie w pierw-
szych tygodniach w nowym domu. Odpowie-
dzialni właściciele wiedzą o zasadach socjalizacji 
i konieczności zapoznawania szczeniaka z różny-
mi środowiskami, osobami, psami, nawierzch-
niami, środkami transportu. Gdy tego brak, pies 
może cierpieć w przyszłości na różne fobie, może 
być agresywny w stosunku do innych zwierząt, 
może być lękliwy i bać się wychodzić na spacer 
do miasta. Takie zaniedbania mszczą się na nas 
i trzeba dużo czasu i ćwiczeń, by to naprawić w 
dorosłym życiu psa.

Lęk separacyjny
Izolacja w domu miała swoje zalety, pies cieszył 
się naszą obecnością przez cały dzień. Zmiana 
stylu życia i naszych zwyczajów spowodowa-
ła to, że pies uzależnił się od naszej obecności. 
Nagle domownicy muszą wrócić do pracy i do 
szkoły. Pies zostaje sam. Nie rozumie dlaczego. 
Cierpi. Szczeka, wyje, niszczy mieszkanie, odre-
agowuje stres związany z naszym zniknięciem.

Jeśli zauważysz podobne do opisanych wcze-
śniej objawy u psa i potrzebujesz porady, za-
praszamy do kontaktu. Należy dodać, że pies 
to niezwykle empatyczne stworzenie. On czu-
je, gdy się denerwujemy, gdy jesteśmy myśla-
mi gdzie indziej, gdy zżera nas stres. Za to je 
kochamy. Ostatnie lata zmieniły nie tylko jego 
uporządkowane psie życie, ale też poczucie bez-
pieczeństwa. Pamiętajmy o nich i o ich potrzebie 
stałego rytmu życia. Rutyna jest dla nich dobra. 

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

właścicielka pensjonatu dla psów 
FB @Brzozowy Hotelik

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
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Wodne Piaski i bobaski
Przed tygodniem pisaliśmy o rosnącej popularności prowadzonych przez szkółkę Let’s 
Swim basenowych aktywnościach dla małych dzieci oraz ich rodziców. Jeśli popatrzy się 
na twarze zadowolonych, uśmiechniętych maluchów, korzystających z zajęć prowadzo-
nych na legionowskiej pływalni Wodne Piaski, trudno się tej popularności dziwić... 
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SĄ  LUDZIE,  KTÓRZY 
LUBIĄ  DONOSIĆ,  JA 

NAWET  PARU  ZNAM

Roman Smogorzewski, prezydent 
Legionowa na jednej z sesji rady miasta.

■ ■ ■
Koło to jest linia, bez kątów, zamknięta, by nie 

było wiadomo, gdzie jest początek.    
■ ■ ■

Trójkąt równoramienny ma równe ramiona, 
jednak jeden z boków jest krótszy.      

■ ■ ■
Linijka, kątomierz i cyrkiel to narządy matematyczne.      

■ ■ ■
W życiu Pitagorasa liczyło się tylko liczydło oraz 

kalkulator, którego wtedy jeszcze nie znano.      
■ ■ ■

Linijka 20 centymetrowa                                                                
ma ponad 20 centymetrów.      

■ ■ ■
Prostokąt rożni się od kwadratu tym, że raz                      

jest wyższy, a raz szerszy.  
■ ■ ■

Pierwszy człowiek na ziemi nie czuł się samotny, 
bo nie umiał liczyć. 

ROZRYWKA

STAROŻYTNA
GRECJA NADAL
FASCYNUJE

Starożytni Grecy wyprze-
dzali swoje czasy w zakresie 
filozofii, architektury, mate-
matyki i literatury. Dlatego 
też poznawanie ich kultury 
i nauki jest do dziś interesu-
jące. Kiedy mówimy o staro-
żytnej Grecji, mamy na myśli 
okres od XII do IX wieku p.n.e. 
i początek naszej ery. Miał 
on wielki wpływ na równie 
interesujące społeczeństwo 
starożytnego Rzymu. 

Oto kilka interesujących 
faktów dotyczących staro-
żytnej Grecji.
    Starożytni ateńscy chłop-
cy rozpoczynali edukację w 
wieku 7 lat. W tym samym 
wieku ci spartańscy byli 
zabierani od swoich matek 
i szkoleni jako żołnierze. 
Spartańscy mężczyźni nie 
mogli mieszkać ze swoimi 
rodzinami, dopóki nie za-
kończyli czynnej służby woj-
skowej w wieku 30 lat.
    Teoria mówiąca o tym, 
że planety krążą wokół 
Słońca, powstała już w III 

wieku p.n.e. Jej autorem był 
grecki astronom Arystarch 
z Samos.
Wynalazca byka z brą-
zu, Perillus z Aten, został 
pierwszą ofiarą swojego 
własnego narzędzia kaźni. 
Byk, zwany także sycylij-
skim i spiżowym, był pu-
stym w środku posągiem 
rogatego zwierzęcia. Kiedy 
nieszczęśnik został za-
mknięty wewnątrz byka, 
kat rozpalał pod nim ogień. 
Człowiek umierał w mę-
czarniach, a jego krzyk był 
potęgowany przez system 

rur i brzmiał jak ryk byka. 
Warto wiedzieć, że według 
pierwotnej myśli posąg 
miał być czymś na kształt 
skomplikowanego instru-
mentu muzycznego.
 Podobnie jak Hiszpanie 
z ich zwyczajową sjestą, 

starożytni Grecy nalega-
li na krótką, południową 
drzemkę w letnie dni. Jeden 
z tekstów medycznych z                                                                           
V wieku doradzał, że krót-
ka drzemka około południa 
chroni ciało przed „wysy-
chaniem”.

HOROSKOP
na nadchodzący

tydzień
RYBY

BARAN

BYK

BLIŹNIĘTA

RAK

LEW

PANNA

WAGA

SKORPION

STRZELEC

KOZIOROŻEC

WODNIK

Bądź ostrożny, ktoś 
będzie chciał wzbo-
gacić się twoim kosz-

tem. Niekoniecznie finansowo.  

W ferworze okazyj-
nych zakupów nie 
zapomnij, że oprócz 

formy liczy się także treść.  

Szykuje się przełom 
w życiu uczuciowym. 
Samotni mogą spotkać 

miłość, a ci z związkach... 

Pamiętaj, że jazda au-
tem to nie gra kompu-
terowa. I po kolizji nie 

wystarczy kliknąć „new game”.

Ostatnio w pracy zrobiło 
się trochę luźniej. Wyko-
rzystaj to na przemyśle-

nie zawodowej przyszłości. 

Przed tobą trudna roz-
mowa z partnerem. 
Chcesz czy nie, musi do 

niej dojść. Bądź szczery.

Nie kop pod kimś 
dołków, bo i na tobie 
sprawdzi się w końcu 

znane przysłowie.

Ktoś może potrzebo-
wać twojej pomocy, ale 
raczej nie oznajmi ci 

tego wprost. Bądź uważny.

Przełam swoje uprze-
dzenia i zagraj na lote-
rii. Wbrew pozorom, 

ludzie czasem coś wygrywają.

Nie rzucaj się z motyką na 
słońce. Wyzwanie może 
i jest warte grzechu, lecz 

tym razem cię przerasta.

Dotąd udawało ci się 
łączyć pracę z hobby. 
Rób tak dalej i nie re-

zygnuj z pasji.

Dla własnej przyjemno-
ści jesteś w stanie zrobić 
wszystko. Wkrótce bę-

dziesz mieć ku temu okazję. Ania 13 lat

Sądząc po dacie publikacji, to bez wątpienia pierwszy tekst w internecie!    fot. red.  
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Wyrównany początek nie-
dzielnej rywalizacji potwier-
dził przedmeczowe progno-
zy. Większą przewagę (11:8) 
pierwsze osiągnęły Novian-
ki. Tyle że kilkadziesiąt sekund 
później było już po 11 i Alessan-
dro Chiappini profilaktycznie za-
wołał dziewczyny na przerwę. 
Po niej znów momentalnie od-
skoczyły, tym razem na czte-
ry punkty i były coraz bliżej do-
brego rozpoczęcia spotkania. 
Wprawdzie łodzianki podjęły 
pogoń, lecz gospodynie umie-

jętnie broniły swej przewagi. 
Świetnie dysponowana Gyselle 
Silva i jej ofiarnie walczące ko-
leżanki doprowadziły do stanu 
23:17, więc nie pozostało im nic 
innego, jak szybkie zakończenie 
seta. „Kropkę nad i” postawiła 
Aleksandra Gryka, zapewniając 
swej drużynie wygraną 25:18. 

Drugą partię łodzianki rozpo-
częły z dużym animuszem. 
Novianki się jednak nie wy-
straszyły, do stanu 5:5 gra-
jąc punkt za punkt. Niestety, 

po serii błędów w ataku miej-
scowa straciły trzy „oczka” z 
rzędu, na co ich trener szyb-
ko zareagował wzięciem czasu. 
Gdzieś zagubiła się skutecz-
ność w ataku prezentowana 
w pierwszym secie i dało się 
to zauważyć na tablicy wyni-
ków (7:11). Gdy w połowie 
seta ich strata skurczyła się 
do minimum i wydawało się, 
że wyrównają, kilka błędów 
sprawiło, że gra Novianek cał-
kiem się posypała i przegrywa-
ły już 12:17. Rady dawane w 

przerwie przez trenera Chiap-
piniego wiele już nie zmieniły: 
szwankował blok, zbyt rzadko 
punktował też atak. IŁ Capital 
Legionovia walczyła do koń-
ca, ale miała przed sobą bar-
dzo trudne zadanie. Za trudne: 
drugiego seta przegrała do 19.

Mimo to kolejne rozdanie miej-
scowe zaczęły bez obciążeń, 
tak jak w tym pierwszym znów 
imponując skutecznością, rów-
nież w bloku. Nic dziwnego, że 
przy stanie 8:4 trener gości od 
razu wziął swoje siatkarki na 
rozmowę. Kiedy po asie Oli-
vii Różański i kolejnej wygra-
nej piłce zrobiło się 11:5, ło-
dzianki znów musiały słuchać 
cierpkich słów drugiego szko-
leniowca. Bartłomiej Barto-
dziejski zaczął szukać zmian, 
bo jego drużynie wyjątkowo 
nie szło. Za to Gyselle Silva za-
częła bombardować rywalki sil-
nymi, celnymi atakami, wypro-
wadzając IŁ Capital Legionovię 
na 14:7. Przy stanie 19:11 wy-
glądało na to, że losy seta zo-
stały rozstrzygnięte. Z ŁKS-
-em trzeba jednak uważać do 
końca. Gdy przewaga stopnia-
ła do sześciu punktów (20:14), 
Alessandro Chiappini z miejsca 
poprosił o przerwę. Łodzianki 
próbowały jeszcze gonić, jed-
nak nie zdążyły już napędzić 
Noviankom strachu. Po wygra-
nej do 20 to one podtrzymały 
szansę na zgarnięcie tego wie-
czoru pełnej puli. 

Warunkiem było podtrzyma-
nie dyspozycji i koncentracji z 
trzeciego seta. Sęk w tym, że 
powtórzyła się raczej historia 
z drugiego. Tak więc przy wy-
niku 1:4 trener Chiappini był 
zmuszony przemówić swoim 
siatkarkom do rozumu. Remis 
4:4 wskazywał, że znalazł od-
powiednie słowa... Pierwszy 
raz Novianki wyszły na prowa-
dzenie przy stanie 8:7, co tre-
ner przyjezdnych błyskawicz-
nie „skomentował” wzięciem 
czasu. Zaciekle walczące ło-
dzianki zdołały jednak odzy-
skać prowadzenie i po kilku mi-
nutach znów powiększyły je do 
trzech „oczek” (12:9). Mocno 
skupione, często nie pozwalały 
gospodyniom za pierwszym ra-
zem kończyć ataków. Gdy zro-
biło się już 11:17, prowadzący 
je Włoch znów wziął czas, bo za-
nosiło się na tie-breaka. Chwi-
lę później dał też odpocząć naj-
lepszym zawodniczkom, aby 
zebrały siły na piąte, decydują-
ce starcie. To czwarte legiono-
wianki przegrały do 18. 

Punktowanie w tie-breaku 
zaczęły siatkarki z Legiono-
wa i szybko wyszły na 3:1. 
Nie było jednak mowy o ich 
dominacji, bo łodzianki nie 
dawały za wygraną. Gdy po 
trzech obronionych atakach 
rywalek doszły je na 6:6, wy-
dawało się, że Novianki odbi-
jają się od ściany. Na szczę-
ście nie zbiło ich to z tropu i 
przy zmianie stron prowa-
dziły 8:6. Z obu stron sunę-
ły potężne ataki i do same-
go końca trwała wyrównana 
walka o zwycięstwo. Lepiej 
zniosły ją Novianki, docho-
dząc do pierwszego mecz-
bola przy stanie 14:13. Dru-
giego, po kapitalnym ataku 
Gyselle Silvy, już nie potrze-
bowały. Nagrodę za zdobyte 
w tym meczu aż 27 punktów 
Brazylijka jednak nie dosta-
ła. MVP spotkania, po raz 
czwarty w tym sezonie, wy-
brano wyjmującą tego dnia 
nieprawdopodobne piłki Iza-
belę Lemańczyk.  

Aldo

Gorączka niedzielnej nocy
Dystans w tabeli oraz dzieląca szóstą po dziewięciu kolejkach IŁ Capital 
Legionovię od trzeciego ŁKS-u Commercecon Łódź niewielka różnica punktowa 
zwiastowały emocjonujący mecz, w którym trudno wskazać zdecydowanego 
faworyta. A już na pewno, grając przed własną publicznością, Novianki nie 
stały w nim na straconej pozycji. Koniec końców, po pięciosetowej walce, 
dwa punkty zostały w Legionowie.

IŁ Capital Legionovia Legionowo – ŁKS Commercecon Łódź 

3:2 (25:18, 19:25, 25:20, 18:25, 15:13)
IŁ Capital Legionovia: Grabka, Różański, Tokarska, 
Silva Franco, Erkek, Gryka, Lemańczyk (libero) oraz 
Dąbrowska, Szczyrba, Damaske.

ŁKS Commercecon: Roberta, Jones-Perry, Alagierska, 
Colombo, Grajber, Witkowska, Maj-Erwardt (libero) oraz 
Gajer, Sobiczewska, Pacak, Strasz (libero).

MVP: Izabela Lemańczyk (IŁ Capital Legionovia). 

Pora na odpoczynek
Drużyny piłkarskie z terenu powiatu legionowskiego grające na co dzień w niższych klasach roz-
grywkowych rundę jesienną zakończyły już przed tygodniem. A jak się w niej spisały? Zapraszamy 
na małe podsumowanie.
W najlepszych nastrojach prze-
rwę zimową spędzą najpewniej 
gracze drugiej drużyny Legiono-
vii Legionowo, którzy po piętna-
stu kolejkach zajmują czwarte 
miejsce w tabeli. Umiarkowane 
powody do optymizmu mogą 
też mieć dwaj beniaminkowie: 
czwartoligowy Sokół Serock i 
grający w lidze okręgowej Ma-
dziar Nieporęt. Obu tym zespo-

łom po fatalnej pierwszej po-
łowie rundy, w której niemal 
zupełnie nie punktowały, udało 
się w końcu opuścić dno tabeli i 
mieć nadzieję na lepsze wyniki 
wiosną. Ostatnia z drużyn z po-
wiatu, czyli Dąb Wieliszew, pla-
suje się aktualnie w dolnej poło-
wie tabeli i po całkiem niezłym 
poprzednim sezonie w tym za-
licza lekki spadek formy. 

Sokół Serock rundę jesienną 
w IV lidze w grupie Warszawa 
I zakończył na szesnastej po-
zycji, wyprzedzając Drukarza 
Warszawa i Makowiankę Ma-
ków Mazowiecki. W siedem-
nastu spotkaniach seroccza-
nie uzbierali 11 punktów. Trzy 
mecze wygrali, dwa zremiso-
wali i aż dwanaście przegrali. 
Ich bilans bramkowy to 26-46. 

Rezerwy Legionovii są obecnie 
czwarte w tabeli ligi okręgowej 
w grupie pierwszej. Po piętna-
stu kolejkach mają na swoim 
koncie 29 punktów,  dziewięć 
zwycięstw, dwa remisy i czte-
ry porażki. Bilans bramkowy 
„dwójki” to 44-21. Dąb Wie-
liszew jesienne zmagania za-
kończył na miejscu jedena-
stym. Wieliszewianie ugrali 

czternaście „oczek”, w czterech 
spotkaniach zdobyli komplet 
punktów, w dwóch dzielili się 
nimi z rywalem i aż dziewięć 
meczów kończyli bez jakiej-
kolwiek zdobyczy punktowej. 
Bilans bramkowy Dębu to 27-
39. I na koniec Madziar Niepo-
ręt. Beniaminek rundę jesienną 

zakończył na czternastej pozy-
cji, na szesnaście zespołów w 
całej grupie. Gracze z Nieporę-
tu mają na swoim koncie trzy 
zwycięstwa, dwa remisy i aż 
dziesięć porażek. Bilans bram-
kowy Madziara to 32-57. 

zig
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Ostatnie w tym roku ligowe 
spotkanie Legionovii od same-
go początku było prowadzone 
w szybkim tempie, a obie dru-
żyny były nastawione bardzo 
ofensywnie. Zespół z Białego-
stoku chciał odegrać się za po-
rażkę z meczu inaugurującego 
sezon, a Legionovia chciała być 
pewna pozycji lidera po rundzie 
jesiennej. Pierwsza z siedmiu w 
tym meczu bramek padła w 13 
minucie. Po dośrodkowaniu z 
rzutu rożnego gola dla Jagiello-
nii zdobył Radosław Zyśk. Go-
spodarze nie cieszyli się jed-
nak długo prowadzeniem, bo 
już minutę później główka Da-
wida Papazjana dała Legionovii 
bramkę wyrównującą. Remis 
też jednak długo nie trwał. W 
26 minucie za faul w polu kar-
nym sędzia podyktował rzut 
karny dla białostocczan, który 
na bramkę na 2:1 zamienił Hu-
bert Karpiński. Tak więc pod-
opieczni trenera Michała Piro-
sa znów musieli gonić wynik. 
W pierwszej połowie już im to 
się jednak nie udało i do szat-
ni obie drużyny schodziły przy 
jednobramkowym prowadze-
niu gospodarzy. 
 
Po zmianie stron Legionovia za-
liczyła prawdziwe wejście smo-
ka, już bowiem w 48 minucie 
Piotr Sonenberg zdobył bram-
kę wyrównującą, a w 62 minu-
cie gola na 3:2 z rzutu karnego 
zapisał na swoje konto Patryk 
Koziara. Tym razem to jednak 
legionowianie nie cieszyli się 
prowadzeniem zbyt długo. Za-
ledwie cztery minuty po strze-
leniu trzeciej bramki Jagiellonia 

zdołała doprowadzić do wyrów-
nania. Było to trafienie samo-
bójcze, a pechowym strzelcem 
okazał się defensor Legionovii 
Adam Waszkiewicz. Po kolej-
nym już w tym meczu remisie 
obie drużyny cały czas dąży-
ły do zdobycia bramki dającej 
prowadzenie i być może trzy 
punkty. Przez długi czas robiły 
to jednak bezskutecznie. Gdy 
wydawało się, że mecz zakoń-
czy się remisem, w drugiej mi-
nucie doliczonego czasu gry, po 
dośrodkowaniu z boku boiska, 
piłkę głową w siatce umieścił 
Patryk Koziara i dał Legionovii 
upragnione trzy punkty. 
 
Podopiecznych trenera Pi-
rosa czeka teraz przerwa zi-

mowa. Pierwszy mecz run-
dy wiosennej legionowianie 
rozegrają prawdopodob-
nie 12 marca i już na sa-
mym początku ligowej wio-
sny czeka kibiców mecz na 

szczycie. Rywalem Legio-
novii będzie bowiem drugi 
obecnie w tabeli Świt Nowy 
Dwór Mazowiecki. 

Elph      

III liga 2021/2022,  grupa I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1  Legionovia Legionowo 19 41 12 5 2 39-23

2  Świt Nowy Dwór Mazowiecki 19 37 11 4 4 34-19

3 Polonia Warszawa 18 35 11 2 5 34-17

4 Unia Skierniewice 18 35 11 2 5 33-21

5 Lechia Tomaszów Mazowiecki 19 33 10 3 6 38-22

6 Legia II Warszawa 18 30 8 6 4 39-23

7 Błonianka Błonie 19 29 9 2 8 34-37

8  KS Kutno 19 28 7 7 5 25-26

9  Broń Radom 19 28 9 1 9 24-29

10  Ursus Warszawa 19 28 8 4 7 30-37

11 Pilica Białobrzegi 18 24 7 3 8 31-38 

12 ŁKS II Łódź 19 23 6 5 8 34-34

13  Jagiellonia II Białystok 18 21 6 3 9 34-33

14 GKS Wikielec 19 19 4 7 8 21-30

15 Znicz Biała Piska 18 18 5 3 10 22-34 

16  Pelikan Łowicz 18 17 3 8 7 22-27

17  Sokół Aleksandrów Łódzki 18 14 2 8 8 19-26 

18  Mamry Giżycko 18 14 4 2 12 16-34

19  Wissa Szczuczyn 19 13 2 7 10 14-33 

Jagiellonia II Białystok – KS Legionovia Legionowo

3:4 (2:1)
Bramki: Zyśk (13’), Karpiński (26’), Waszkiewicz (sam. 66’) – Papazjan 
(14’), Sonnenberg (48’), Koziara (62’ i 92’).

Jagiellonia: Niezgoda – Matus, Pankiewicz, Żukowski, Płoszkiewicz, 
Mabiala, Orpik, Bayer, Wojciechowski, Zyśk, Karpiński.

Legionovia: Błesznowski – Kaczorowski, Budek, Wojdyga, Barański, 
Waszkiewicz, Koziara, Zaklika, Zjawiński, Sonnenberg, Papazjan.

Delfin na 
szóstkę
Poprzedni weekend (20-21 listopada) zawodnicy 
klubu UKS Delfin Legionowo wykorzystali na 
udział w Ogólnopolskich Zawodach Pływackich 
pod hasłem „Mława dla pływania”. Rywalizo-
wało w nich łącznie 283 zawodników i zawodni-
czek z 24 krajowych klubów pływackich. Wielu                       
z nich młodzi legionowianie jak zwykle zostawili                     
w pokonanym polu.
Na zawody do Mławy trenerzy 
Rafał Perl i Daniel Kreps zabra-
li sześcioro pływaków: Patrycję 
Jurkiewicz, Maję Korzeniowską, 
Antoninę Pietuch, Amelię Kon-
giel, Tadeusza Tyczyńskiego 
oraz Filipa Szumańskiego. Jak 
wyszło na jaw podczas ich so-
botnich i niedzielnych startów, 
szkoleniowcy dokonali właści-

wego wyboru. – Były to kolej-
ne zawody w tym sezonie, na 
których nasi zawodnicy poka-
zali się z bardzo dobrej strony. 
Spisali się wyśmienicie, popra-
wiając swoje rekordy życiowe i 
osiągając w rywalizacji ze swo-
imi rówieśnikami doskonałe re-
zultaty – podsumowują trene-
rzy z legionowskiego Delfina. 

Patrycja Jurkiewicz – II miejsce w klasyfikacji najlepsza 
zawodniczka 13 lat – 1558 pkt.
– II miejsce na 50 m w stylu dowolnym (28.74 s) 
– II miejsce na 50 m w stylu grzbietowym (31.43 s) 
– II miejsce na 50 m w stylu motylkowym (30.49 s)
Antonina Pietuch – III miejsce w klasyfikacji najlepsza 
zawodniczka 11 lat – 1164 pkt.
– II miejsce na 50m w stylu grzbietowym (35.01 s) 
– II miejsce na 50m w stylu motylkowym (33.71 s) 
– II miejsce na 100m w stylu grzbietowym (1:19:92 s) 
– III miejsce na 50m w stylu dowolnym (31.21 s) 
– IV miejsce na 100m w stylu dowolnym (1:11:08 s)
Maja Korzeniowska
– III miejsce na 200m w stylu dowolnym (2:24:79 s) 
– V miejsce na 50m w stylu motylkowym (32.52 s) 
– VI miejsce na 50m w stylu dowolnym (29.54 s)
Amelia Kongiel
– IV miejsce na 200m w stylu dowolnym (2.41,20 s) 
– 50m w stylu dowolnym (32:79 s) 
– 50m w stylu motylkowym (36.38 s)
Tadeusz Tyczyński
– V miejsce na 200m w stylu dowolnym (2:25:93 s)
Filip Szumański
– 50m w stylu dowolnym (43:52 s) 
– 50m w stylu klasycznym (48.54 s)

Aldo

Cios za cios
To był szalony mecz! W rozegranym na koniec rundy jesiennej prawdziwym piłkarskim rollercoasterze Le-
gionovia KZB Legionowo pokonała na wyjeździe 4:3 drugą drużynę Jagiellonii Białystok. Dzięki temu zwycię-
stwu zespół z Parkowej zimę spędzi na fotelu lidera pierwszej grupy III ligi, z czteropunktową przewagą nad 
drugim Świtem Nowy Dwór Mazowiecki.
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Wydarzenia
kalendarz

RELACJE/ZAPOWIEDZI

Legionowo ul. Zakopiańska, 4.12, od godz. 8.30
44. Mikołajkowe Biegi Przełajowe. 
Biuro zawodów godz. 8.30 – 11.30. Biegi dziecięce godz. 9.50, 
bieg główny godz. 12.00. Zapisy: www.zapisyonlone.pl.

Serock Centrum Kultury i Czytelnictwa, 4.12, godz. 9.00
Mikołajki w Serocku. W programie: warsztaty zdobienia pierników – 
koszt 15 zł/os., teatrzyk pt. „Casting na św. Mikołaja”, warsztaty pro-
dukcji filmowej i fotografii, koncert instrumentalny podopiecznych 
CKiCz w Serocku. Liczba miejsc ograniczona. Więcej informacji                
w sekretariacie CKiCZ , tel. 22 782 80 70.

Legionowo IŁ Capital Arena Legionowo, 
4.12, godz. 10.00
Drugi Halowy Turniej Modeli Szybowców. Program zawodów: 8.30-
9.45 – trening; 9.00-9.30 – rejestracja zawodników; 10.00 – otwarcie 
zawodów, prezentacja Mistrza Polski Halowych Modeli Akrobacyj-
nych; 10.15 – loty konkursowe; 13.30 – planowane zakończenie za-
wodów, wręczenie nagród. Zgłoszenia do dnia 3 grudnia 2021 r. na 
adres modelarnialegionowo@wp.pl lub w dniu zawodów od 9.00 do 
9.30. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami Aeorklubu Polskiego dla klasy F1N.

Nieporęt GOK ul. Dworcowa 9a, 4.12, godz. 12.00
Spektakl Teatru pod Orzełkiem pt. „Bajkowa Szopka” i spotkanie z Mi-
kołajem. Na wydarzenie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym.  

Legionowo IŁ Capital Arena Legionowo, 5.12, godz. 9.30
Mikołajkowy Turniej Szachowy. Zapisy: https://www.chessmanager.
com/pl/tournaments/5703119298101248.

Legionowo ratusz miejski, 5.12, godz. 12.30-17.00
„Strefa Wymiany Maskotek” – akcja adresowana do dzieci, tych 
dużych i małych. Wymień maskotki i wesprzyj działania Stowarzy-
szenia Wolontariat Legionowo. Wydarzenie odbywa się w ramach 
Miejskich Mikołajków. 

Legionowo sala widowiskowa ratusza, 5.12, godz. 13.00
Miejskie Mikołajki –  spektakl dla dzieci „Świąteczny cud” i mikołajkowe 
niespodzianki. Bilety w cenie 10 zł są dostępne w MOK Legionowo, ul. 
Norwida 10. Podczas spektaklu poznajemy świat, którym od dawna 
już rządzi Królowa Śniegu. Jest bardzo mroźna i groźna zima. Ludzie 
są dla siebie niemili, nie ma miłości, nikt nie ma ochoty na świętowa-
nie. Ludzie nie ubierają choinek, dzieci nie lepią bałwanów i nie zjeż-
dżają na sankach. Świat jest smutny. Maciek całe dnie spędza sam 
w swoim pokoju. Bawi się samotnie w wojnę, jest w nim dużo złości. 
Pewnego dnia znajduje pod łóżkiem zakurzoną i bardzo starą książkę. 
Książka jest magiczna – mówi ludzkim głosem. Maciek dowiaduje się 
od niej, jak wyglądała kiedyś zima i święta. Jest tym zafascynowany. 
Czy dzięki tej księdze Maciek odczaruje świat? – info. organizatora.  

Legionowo Poczytalnia, 5.12, godz. 13.00-18.00
Rękodzieło artystyczne i nie tylko, czyli najlepsze świąteczne pre-
zenty – Kiermasz w Poczytalni. W programie także: I piętro godz. 
13.-14.00 – animacje dla dzieci, godz. 14.00-16.00 – warsztaty pla-
styczne; II piętro godz. 14.00 – kolędy w wykonaniu chóru Belcanto, 
godz. 15.00 – piosenki świąteczne w wykonaniu Beaty Osytek, godz. 
16.00 – taneczny show Akademii Dell Arte. 

Legionowo Wodne Piaski, 5.12, godz. 14.00
Mikołajkowe Zawody w Pływaniu dla Dzieci o Puchar Prezydenta 
Miasta Legionowo. Kategorie wiekowe: 2016-2017, 2014-2015, 2012-
2013, 2010-2011, 2007-2009. Zapisy przez stronę www.legionowo.pl.

Powiat transmisja online, 5.12, godz. 14.00-16.00
Muzeum Historyczne w Legionowie zaprasza na finisaż wystawy 
„Zegrze – zapomniane miasto nad Narwią”. Transmisja z wydarze-
nia będzie dostępna na muzealnych kanałach na stronach Youtube i 
Facebook. W programie panel dyskusyjny pt. „Zegrze na przestrzeni 
wieków” z udziałem specjalistów z zakresu historii i archeologii. 

Sądząc po imponującej fre-
kwencji, ze swoją kolejną 
ofertą młodzi animatorzy kul-
tury doskonale wstrzelili się 
w oczekiwania rówieśników. 
– To jest kolejne wydarzenie 
organizowane przez Grupę 
Chamak, prężnie działają-
cą pod skrzydłami Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Le-
gionowie. Wracamy po dłu-
giej pandemicznej przerwie. 
Po lockdownie zorganizowa-
liśmy już Noc Filmową, ale to 
jest pierwsza impreza prze-
znaczona już dla szerszej 
publiczności – mówi Mikołaj 
Roszczyk z Grupy Chamak. 
Impreza jedna, ale złożona 
z dwóch bardzo się od siebie 
różniących elementów. – Po 
pierwsze, zapraszamy gości 
i gościnie, żeby opowiedzieli 
nam o tym, jak z ich doświad-
czenia wygląda fotografia. 
Chcemy pokazać osobom z 
powiatu legionowskiego, ja-
kie są techniki, inspiracje i do-
świadczenia w robieniu zdjęć. 
Potem będzie chwila prze-
rwy na to, żeby osoby, któ-
re nas odwiedzą, zapoznały 
się ze zdjęciami naszych go-
ści, a zaraz po tym zaprosi-
my wszystkich na koncert 
świetnego zespołu rockowe-
go Raindow – dodaje Miko-
łaj Petryga.

W pierwszej, fotograficz-
nej odsłonie Samowyzwa-
lacza Inspiracji o tajnikach 
swojej pasji opowiadali za-
ciekawionym słuchaczom 
niewiele (przynajmniej na 
oko) od nich starsi Marta 
Skoczeń, Oskar Bziuk oraz 
Konrad Radzymiński. Pasji 
mogącej dostarczać auto-
rom zdjęć wiele satysfakcji i 
wzruszeń, lecz także stano-
wić całkiem intratne źródło 
utrzymania. – To są osoby, 
które robią zdjęcia zarówno 
profesjonalnie, jak i ama-
torsko. Mamy tutaj osoby, 
którą uczą się albo ukoń-
czyły związane z tym kie-

runkiem szkoły, a zajmują 
się bardzo dużym wachla-
rzem zdjęć. Robią portrety, 
zdjęcia aut, zdjęcia mody, 
zdjęcia komercyjne i arty-
styczne – wylicza Mikołaj 
Petryga. 

Całkowitym przeciwień-
stwem stonowanej roz-
mowy o fotografii i oglą-
dania prac zaproszonych 
gości był muzyczny finał 
imprezy. Tym razem, jako 
się rzekło, chamakowy Sa-
mowyzwalacz skierował 
uwagę uczestników z stro-
nę muzyki. I trzeba przy-
znać, że ze swej inspira-

cyjnej roli zespół Raindow 
wywiązał się doskona-
le. Okazało się, że utwo-
ry legionowskich rock-
menów są publiczności 
dobrze znane, a oni sami 
świetnie bawią się wspól-
nym graniem. Dokładnie 
tak samo jak ludzi z dzia-
łającej od dwóch lat Gru-
py Chamak kręci robienie 
oryginalnych i ciekawych 
imprez kulturalno-rozryw-
kowych. – Zorganizowali-
śmy już dotychczas cho-
ciażby spotkanie z Grupą 
Filmową Darwin, kilka 
Nocy Filmowych, różne 
koncerty, każdego roku 
wspieramy też Wielką Or-
kiestrę Świątecznej Pomo-
cy, również organizując 
koncerty. Otwieramy na-
szą scenę na młode talenty 
z powiatu legionowskiego, 
aby się pokazały. Właśnie 

tak, jak robimy to dzisiaj – 
mówią organizatorzy. 

Chociaż pandemia wybiła go 
z rytmu, w trakcie lockdow-
nu Chamak zapraszał gości 
–  muzyków i sportowców, 
aby online opowiadali o tym, 
co robią. Mając już doświad-
czenie, kolejnego sanitarne-
go zamknięcia młodzież z Po-
czytalni się zatem nie obawia. 
Dla wszystkich byłoby jednak 
lepiej, gdyby w kulturalnym 
Chamaku pozwolono jej bujać 
się bez żadnych ograniczeń.     

Wonder

Zabujani w Chamaku
Po lekkim pandemicznym uśpieniu młodzi aktywiści z Grupy Chamak 
znów weszli ze swoją działalnością na wysokie obroty. Symbolicznym,                      
ale i całkiem realnym powrotem do normalności stał się przygotowany 
dla ich rówieśników Samowyzwalacz Inspiracji. Do jego uruchomienia 
doszło w pierwszej połowie listopada pod dachem od początku 
Chamakowi matkującej legionowskiej Poczytalni.


