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TYDZIEŃ NA SYGNALE WYDARZENIA SPORT

Po ponad dwóch latach budowla-
nej ofensywy stało się to, na co 
wielu mieszkańców Legionowa                                           
i powiatu czekało od bardzo dawna 
– począwszy od środy (19 stycznia)                                                                            
w mieście funkcjonuje szpital. 
Wprawdzie z nazwy i z pochodzenia 
wojskowy, ale na co dzień i od święta 
też dla cywili.
WAŻNE! Przychodnia WIM w Le-
gionowie (POZ i specjaliści, rejes-
tracja) od 14.01.2022 roku pracuje                      
w nowym budynku szpitala.
Pacjenci ambulatoryjni proszeni są                      
o kierowanie się do głównego wejś-
cia do szpitala.
W starym budynku przychodni 
pozostaje stomatologia, medycyna 
pracy i rehabilitacja.
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To dopiero trzeci ponie-
działek stycznia, a już druga 
poniedziałkowa ewakuacja 
przedszkolaków z Weso-
łych Sówek!  17 stycznia,                                     
o godz. 8.31 dyrekcja przed-
szkola została powiadomiona                                                                               
o podłożonym w przedszko-
lu ładunku wybuchowym. 
Natychmiast zawiadomio-
no służby i przeprowadzono 
ewakuację dzieci i kadry. Kil-
ka minut później na miejscu 

zdarzenia pojawiła się poli-
cja. Ewakuacja dzieci, po-
dobnie jak miało to miejsce 
w ubiegły poniedziałek, od-
była się w formie zabawy. 
Dyrektor przedszkola Gra-
żyna Rzewuska mówi, że 
dla dzieci mimo wszystko to 
atrakcyjna sytuacja. Pojawia-
ją się wozy policyjne, strażac-
kie,  migają światełka, dzie-
je się coś ciekawego. Dzieci 
bezpieczne wróciły do pla-
cówki około godz. 9.00.

Lekkomyślna 51-lat-
ka wpadła podczas policyj-
nej kontroli na jednej z legio-
nowskich stacji benzynowych, 
podczas której munduro-
wi sprawdzali, czy jej klienci 
przestrzegają obowiązku za-
słaniania ust i nosa w miejscu 

publicznym. Nasza bohaterka 
była jedną z osób bez masecz-
ki, funkcjonariusze postano-
wili więc ukarać ją mandatem. 
Gdy sprawdzali jej dane w po-
licyjnej bazie, okazało się, że 
jest ona poszukiwana przez 
Sąd Rejonowy dla dzielnicy 

Warszawa-Praga celem odby-
cia kary pozbawienia wolności 
za wcześniejsze przestępstwa. 

Przez brak maseczki 51-latka 
trafiła więc prosto do więzienia. 
– Kolejny raz apelujemy o rozsą-
dek i stosowanie się do wprowa-
dzonych obostrzeń. Każda osoba 
w miejscu publicznym musi nosić 
maseczkę, która zakryje zarówno 
usta, jak i nos. Obowiązek doty-
czy wszystkich, którzy znajdują 
się na ulicach, w urzędach, skle-
pach, czy miejscach świadczenia 
usług. Policyjne kontrole mają 
wesprzeć personel medyczny                                                                                       

w zminimalizowaniu ilości osób 
zakażonych – wyjaśniają i ostrze-
gają legionowscy policjanci.

zig

Bez prawka
i bez kasy
Kolejne zatrzymane prawa jazdy i kolejne wie-
lotysięczne mandaty. Policjanci z powiatu legio-
nowskiego tylko jednego dnia ujawnili dwóch 
kierowców, którzy o ponad 50 km/h przekroczyli 
prędkość dozwoloną w terenie zabudowanym.

Pierwszy drogowy pi-
rat wpadł na ulicy Warszaw-
skiej w Michałowie-Regino-
wie. 44-letni kierujący o 53 
km/h przekroczył obowiązu-
jącą w tym miejscu prędkość. 
Drugi kierowca z przysłowio-
wą ciężką stopą jechał jeszcze 
szybciej, bo aż o 61 km/h wię-
cej niż powinien. Liczący sobie                                                                                            
23 lata „rajdowiec” wpadł na 

ul. Wojska Polskiego w Biało-
brzegach. 

 
Obaj drogowi piraci stra-

cili już prawo jazdy i otrzyma-
li po dziesięć punktów karnych. 
Pierwszy z nich został też uka-
rany mandatem w wysokości 
1500 złotych, a drugi o 500 zło-
tych większym.

zig

Maseczka i kraty
Gdyby tylko 51-letnia mieszkanka podwar-
szawskich Ząbek przestrzegała reżimu sanitar-
nego, dzisiaj prawdopodobnie nadal mogłaby 
cieszyć się wolnością. Lecz ponieważ była z nim 
na bakier, trafiła już za kratki.

Przedszkolaki
z Wesołych Sówek
ewakuowane
Znów fałszywy alarm

Do zdarzenia doszło oko-
ło godziny 19.20. Z policyj-
nych ustaleń wynika, że męż-
czyzna rozpędził się swoim 
samochodem na plaży, następ-
nie z dużą prędkością wjechał 
na molo, a po przebiciu barie-
rek wpadł do wody. Na miejscu 
natychmiast zjawiły się zastępy 
straży pożarnej z JRG Legiono-
wo, Wojskowej Straży Pożarnej                                               
z Zegrza, Komendy Wojewódz-

kiej Państwowej Straży Pożar-
nej w Warszawie, ochotnicy 
z OSP Serock i OSP Legiono-
wo oraz nurkowie z PSP w Ma-
kowie Mazowieckim i z JRG 
1 Warszawa. Zadysponowano 
tam także ratowników z Legio-
nowskiego WOPR, pogotowie 
oraz policję. 

 
Ratownicy ustalili, że po-

jazd znajdował się w odległo-

ści około 30 metrów od brzegu, 
na głębokości sześciu metrów. 
Ze względu na niesprzyjające 
warunki atmosferyczne nur-
kom nie udało się wydobyć 
uwięzionego w nim kierowcy, 
zdecydowano więc o wycią-
gnięciu samochodu na brzeg. 
Nie było już niestety najmniej-

szych szans na to, że mężczy-
znę uda się uratować. Lekarz 
stwierdził zgon. Przyczyny 
oraz wszystkie okoliczności 
śmierci 44-letniego mieszkań-
ca powiatu ustalają teraz poli-
cjanci i prokuratorzy.  

Elph

Wykręcił prawie promil  
Nowy taryfikator mandatów zbiera swo-
je kosztowne żniwo także wśród kierowców 
jednośladów. Aż 2,5 tys. zł kary – tyle za jaz-
dę pod wpływem alkoholu zapłacił ostatnio 
49-letni rowerzysta z powiatu legionowskiego.

W trakcie policyjnej kon-
troli funkcjonariusze z wy-
działu ruchu drogowego wy-
czuli od niego woń alkoholu. 
Badanie alkomatem wykaza-
ło, że w organizmie 49-lat-
ka krążył blisko promil al-
koholu. Zgodnie z nowym 
taryfikatorem za kierowanie 
jednośladem pod wpływem al-
koholu mężczyzna został uka-
rany mandatem w wysokości                                                                         
2,5 tys. zł. – Pamiętajmy, pi-
jani kierowcy i rowerzyści                    
w konfrontacji z poruszają-

cym się prawidłowo uczestni-
kami ruchu drogowego mogą 
być przyczyną tragicznych                      
w skutkach wypadków drogo-
wych. Nietrzeźwy kierujący 
jest poważnym zagrożeniem, 
nie tylko dla siebie, ale i dla 
innych użytkowników dróg. 
Dlatego też dla pijanych kie-
rowców, także rowerzystów, 
nie może być żadnej toleran-
cji – przestrzegają legionow-
scy policjanci. 

zig

Zakaz za przemoc
Agresywny 63-latek z gminy Nieporęt to ko-
lejny domowy oprawca zatrzymany przez 
policję. Usłyszał on już zarzut fizycznego 
i psychicznego znęcania się nad osobami 
najbliższymi. Za popełnione przestępstwo 
grozi mu nawet pięć lat więzienia. 

Z policyjnych ustaleń wy-
nika, że 63-latek, będąc pod 
wpływem alkoholu, wszczy-
nał awantury, podczas któ-
rych znęcał się nad swoją 
żoną, dwoma synami i syno-
wą. Miał ich wyzywać, ko-
pać i popychać. Po postawie-
niu mu zarzutów fizycznego                                            
i psychicznego znęcania się 

nad rodziną mężczyzna zo-
stał objęty policyjnym dozo-
rem. Na wniosek prokuratora 
zakazano mu też kontaktowa-
nia się z najbliższymi i zbliża-
nia się do nich na odległość 
nie mniejszą niż 50 metrów. 
O dalszym losie 63-latka za-
decyduje sąd. 

zig 

Na molo po śmierć
W piątkowy (14 stycznia) wieczór na serockiej 
plaży doszło do tragedii. 44-letni mieszkaniec 
powiatu legionowskiego wjechał swoim samo-
chodem na molo, przebił barierki i wpadł do 
Narwi. Mężczyzny niestety nie udało się ura-
tować. Śledztwo w sprawie tragicznej śmierci 
44-latka prowadzi policja pod nadzorem pro-
kuratury.
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- W niemal każdej dziedzi-
nie doświadczamy w ostatnim 
czasie podwyżek. Wzrost cen 
za wodę też jest nieunikniony?

- Ceny wody w Legionowie 
są na średnim poziomie, przy 

czym przez wiele lat robiłem 
wszystko, aby nie były one pod-
noszone, bo zdaję sobie sprawę, 
że społeczeństwo jest aż nadto 
obciążone różnymi kosztami. 
Starałem się, aby jak najwięcej 
gospodarstw przyłączyło się do 

sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej. Dzięki dotarciu do jak 
najszerszego rynku można opty-
malizować cenę. Obecnie do le-
gionowskiej sieci podpiętych 
jest ponad 50 tys. użytkowni-
ków, czyli 98 proc. gospodarstw.

- Czym PWK warunku-
je podłączenie brakujących 
2 proc.?

- Cały czas modernizu-
jemy i rozbudowujemy sieć,                                                
a zarazem prowadzimy dzia-
łania edukacyjne mające na 
celu zwiększenie świadomości 
społecznej i przekonanie nie-
przekonanych. Wierzę, że tego 
typu inicjatywy warto zaczynać                                                           
u podstaw i uczyć ludzi poprzez 
ich dzieci, dlatego prowadzimy 
prezentacje w szkołach, które są 
tą problematyką bardzo zainte-
resowane. Jednocześnie, aby 
zwiększyć liczbę odbiorców, 
wychodzimy na teren sąsied-
nich gmin. Takie działania wpi-
sują się w strategię firmy, która 
zakłada ekspansję na inne rejo-
ny, oczywiście w porozumieniu 

z samorządami, które też mogą 
na tym skorzystać.

- Dwa lata temu Przedsię-
biorstwa „zatrudniło” specjal-
nych pracowników – małże. Na 
czym polega ich rola?

- System biomonitorin-
gu jakości wody wykorzystu-
je ogromną wrażliwość mał-
ży na negatywne zmiany w jej 
składzie. Ich reakcją obronną 
jest zamknięcie muszli, a nasz 
system, dzięki elektrodom, od-
notowuje to i uruchamia alarm. 
To niezwykle czuły, żywy me-
chanizm. Naszym zadaniem jest 
wtedy sprawdzenie faktyczne-
go stanu jakości wody i odcię-
cie jej odpływu, jeśli to koniecz-
ne. Metoda ta jest jednocześnie 
skuteczna i bardzo ekologicz-
na. Małże pracują 3 miesiące, 
po czym wracają do naturalne-
go środowiska i są wymieniane.

Ogromną wagę przywiązu-
jemy do zbiorników wody czy-
stej, których w Legionowie jest 
10 – ich łączna pojemność to ok. 

5000 m3. Zbiorniki wody czystej 
czyścimy regularnie co 2 lata,                          
a co 5 lat poddajemy renowacji. 
Oczywiście na bieżąco kontro-
lujemy jakość wody, korzystając 
ze standardowych technologii la-
boratoryjnych. O tym, jak ważna 
dla naszego bezpieczeństwa jest 
jakość wody, nikogo nie trzeba 
przekonywać.

- Jaki był dla firmy mija-
jący rok?

- Kolejny pandemiczny 
rok przysparzał wielu stre-
sów w zakresie reżimu sani-
tarnego, niemniej udało nam 

się przejść przez ten okres 
obronną ręką – bez poważ-
niejszych chorób w zespole                                                  
i bez przestojów w działalno-
ści, co w naszej branży mia-
łoby poważne konsekwen-
cje. Na przestrzeni ostatnich 
lat poczyniliśmy gros inwe-
stycji, czego efekty są przez 
naszych klientów odczuwal-
ne. Dziś najbardziej potrzeba 
nam stabilizacji.

(Przedruk wywiadu z Prezesem 
Zarządu Przedsiębiorstwa Wodocią-
gowo- Kanalizacyjnego „Legiono-
wo” Sp. z o.o. Grzegorzem Gruczkiem 
w „Magazynie VIP” rr 67 2021/2022)

Nie dopuszczamy do przestoju i uchybień
- Na przestrzeni ostatnich lat poczyniliśmy 
gros inwestycji, czego efekty są przez naszych 
klientów odczuwalne. Dziś najbardziej potrze-
ba nam stabilizacji – mówi Grzegorz Gruczek, 
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągo-
wo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o.

Oficjalne otwarcie sąsiadu-
jącego z przychodnią na Piaskach 
szpitala wojskowego, przypomi-
nało kilka wcześniejszych odpraw 
zorganizowanych przez MON                                                                                            
w trakcie jego budowy: było krót-
ko i treściwie, aż chciałoby się rzec 
– po żołniersku. Swe otwierające 
uroczystość przemówienie mini-
ster Mariusz Błaszczak jak zwy-
kle zaczął od wrzucenia paru ka-
myków do ogródka poprzedniej 
władzy, a dzisiejszej opozycji. 
Podkreślił też fakt, że Legionowo 
powstało wokół wojska, zawsze 
odznaczało się jego obecnością        
i to wojsko powoli do niego wra-
ca. Stąd zapowiedzi, że w nowym 
szpitalu będą leczeni m.in. żołnie-
rze z 18. Dywizji Zmechanizowa-
nej i z Wojsk Obrony Terytorialnej, 
których dowództwo „okopało się” 
w Zegrzu. – Ale ten szpital jest też 
otwarty dla mieszkańców powiatu, 

mieszkańców województwa ma-
zowieckiego. (…) Odznacza się 
tym, że pracuje w nim bardzo do-
brze przygotowana do spełniania 
swoich obowiązków kadra, dlate-
go że Wojskowy Instytut Medycz-
ny, którego szpital w Legionowie 
stanowi część, odznacza się wła-
śnie kadrą świetnie przygotowa-
nych lekarzy, pracowników służ-
by zdrowia – ludzi, którzy mają 

doświadczenie międzynarodo-
we i którzy dają gwarancję wyso-
kiego poziomu leczenia – powie-
dział szef resortu obrony. – Cieszę 
się, że kliniki Wojskowego Insty-
tutu Medycznego będą wysunię-
tymi ramionami dla funkcjonują-
cych tutaj oddziałów, tak abyśmy 
w ten sposób byli w stanie zaofero-
wać trafiającym do szpitala opiekę 
kompleksową i całkowicie skoor-

dynowaną – dodał przemawiają-
cy po ministrze gen. dyw. prof. dr 
hab. n. med. Grzegorz Gielerak, 
dyr. WIM-u. I na tym szpitalna 
„oficjałka”, pomijając zafundowa-
ny przedstawicielom mediów ob-
chód po placówce, się zakończyła.  

Legionowski szpital – przy-
gotowany do jednoczesnej hospi-
talizacji 90 pacjentów – stanowi fi-
lię działającego w Warszawie przy 
ul. Szaserów WIM-u. W związ-
ku z tym ma oferować chorym 
kompleksową opiekę medyczną 
w miejscu lub w głównej siedzi-
bie Instytutu. Co ciekawe, to od                                        
40 lat pierwszy w kraju nowy szpi-
tal wojskowy. zaprojektowany 
wedle najnowszych standardów 
wyposażenia i organizacji opieki 
obowiązujących na europejskim 
rynku zdrowia, co znalazło po-
twierdzenie m.in. w liczbie łóżek 
planowych oraz miejsc intensyw-
nej opieki medycznej. Nowy szpi-
tal przez całą dobę zapewni pod-
stawową i specjalistyczną pomoc 
medyczną, świadczoną na oddzia-
łach: kardiologicznym, chirurgicz-

nym, intensywnej terapii, chorób 
wewnętrznych, okulistycznym 
oraz ginekologicznym. W struktu-
rze placówki przewidziano ponad-
to wyposażoną w osiem łóżek izbę 
przyjęć z oddziałem obserwacyj-
nym dla pacjentów z nagłymi za-
chorowaniami oraz blok opera-
cyjny z trzema salami. W szpitalu 
powstały też pracownie diagnosty-
ki obrazowej i laboratoryjnej, a tak-
że bank krwi z pracownią serologii 
transfuzjologicznej i laboratorium 
analityki medycznej. Legionowska 
filia WIM-u zatrudnia 250 osób. 

Z perspektywy pacjentów po-
łączonej ze szpitalem Wojskowej 
Specjalistycznej Przychodni Le-
karskiej jego powstanie ma do-
datkowy walor. – Przejęcie przez 
WIM tej przychodni pozwoli za-
oferować mieszkańcom regio-
nu kompleksową i skoordynowa-
ną opiekę medyczną w ramach 
nowocześnie zorganizowanego                                     
i wyposażonego podmiotu leczni-
czego, dla którego zaplecze „szpi-
tala matki” przy ul. Szaserów jest 
gwarantem usług medycznych na 

najwyższym poziomie referencyj-
nym. Uzupełnienie oferty przy-
chodni o leczenie szpitalne będzie 
naturalnym etapem rozwoju lecz-
nictwa wojskowego na tym tere-
nie. Powstanie szpitala w nowej lo-
kalizacji i infrastrukturze stworzy 
niepowtarzalne warunki do rozwi-
nięcia dotychczasowej oferty me-
dycznej, podnosząc jej jakość oraz 
konkurencyjność na lokalnym ryn-
ku usług. Dla wojska i dla miesz-
kańców powiatu oznacza to nową 
jakość w sposobie i warunkach 
praktycznego stosowania opieki 
medycznej. Dla systemu ochrony 
zdrowia – nowe doświadczenia 
wynikające z połączenia współ-
działania podmiotów leczniczych 
o wzajemnie uzupełniających się 
poziomach referencyjności – pod-
kreślał wcześniej wagę tego faktu 
gen. Grzegorz Gielerak. 

Łączny koszt zrealizowanej 
w Legionowie inwestycji wyniósł 
160 mln zł i w całości pokryło go 
Ministerstwo Obrony Narodowej. 
Co warte podkreślenia, funkcjono-
wanie szpitala ma nie stanowić ob-
ciążenia finansowego dla lokalne-
go samorządu i być rozliczane                                                                               
w ramach działalności Wojsko-
wego Instytutu Medycznego.

Wonder

Otwarty na zdrowie
Po ponad dwóch latach budowlanej ofensywy stało się to, na co wielu 
mieszkańców Legionowa i powiatu czekało od bardzo dawna – począ-
wszy od środy (19 stycznia) w ich mieście zaczął funkcjonować szpital. 
Wprawdzie z nazwy i z pochodzenia wojskowy, ale na co dzień i od 
święta mający służyć też cywilom.
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Edukacyjna ścieżka przy-
rodnicza – przeznaczona dla 
dzieci w wieku przedszkol-
nym oraz szkolnym – powstała 
w okolicach miasteczka ruchu 

drogowego przy ul. Sobieskie-
go. Większość umieszczonych 
tam tablic informacyjnych po-
święcono konkretnym drze-
wom, takim jak śliwa mirabel-

ka, dąb, brzoza, wierzba, klon 
czy jesion, jedna dotyczy miej-
skich pomników przyrody, a ko-
lejna jest grą edukacyjną, dzięki 
której można nauczyć się rozpo-
znawania 15 gatunków okolicz-
nych roślin. – Może wydawać 
się abstrakcyjne, że bibliote-
ka angażuje się w projektowa-
nie ścieżki przyrodniczej, jest 
to jednak ściśle związane z na-
szą wcześniejszą działalnością. 
Pomysł na stworzenie tablic po-
wstał przy okazji projektu eko-
logicznego „Sąsiedzi, czyli co 
się roi w Legionowie” i współ-
pracy z SMLW. Dowiedzieli-
śmy się wtedy, że w okolicach 
miasteczka ruchu drogowego 
istniała dawniej ścieżka przy-
rodnicza, a spółdzielnia dys-
ponuje bogatymi materiałami 
związanymi z jej powstaniem. 
Umożliwiło to stworzenie no-
wych materiałów edukacyjnych 
w tej lokalizacji, wzbogaco-
nych o nawiązania do literatu-
ry – mówi dyr. Tomasz Talarski.  

Przygotowując książko-
wo-przyrodniczy collage, bi-
bliotekarze wykorzystali po-
zycje dla dzieci, wśród nich 
„Mirabelkę” Cezarego Ha-
rasimowicza oraz „Drzewo 
życzeń” Katherine Applega-
te. Tablice zawierają też od-
syłacze do księgozbioru bi-
blioteki. – Z naszego punktu 
widzenia opracowanie eko-
logicznych zagadnień w taki 
sposób, aby zachęcić dzie-
ci, rodziców i edukatorów 
do pracy z tekstami literac-
kimi i tablicami, było równie 
ważne, co dostarczenie in-
formacji o poszczególnych 
gatunkach roślin – opowia-
da Karolina Błaszczak-Mo-
dzelewska, zastępca dyrek-
tora biblioteki. – Na czterech 
tablicach znalazł się kod QR 
kierujący do dodatkowych 
materiałów edukacyjnych        
z propozycjami różnych ak-
tywności, które dzieci mogą 
wykonać wraz z opiekuna-

mi – zarówno rodzicami, jak 
i nauczycielami: prac pla-
stycznych, tematów do omó-
wienia z bliskimi, ale także 
spacerów tematycznych po 
Legionowie. Zadania dosto-
sowano do możliwości dzie-
ci w wieku przedszkolnym                                                                 

i wczesnoszkolnym – doda-
je bibliotekarka. Chętnych do 
spacerów oraz ich rozwiązy-
wania, jak można przypusz-
czać, nie zabraknie. 

RM

Jakkolwiek uprawiana na 
wyrastających w Legionowie 

blokowiskach „zielona” samo-
wolka bywała częstokroć cha-

otyczna, z biegiem lat zamieniła 
spółdzielcze osiedla w ogrody. 

Oczywiście nie wszystkie i nie 
wszędzie, ale efekty lokator-
skich nasadzeń potrafią być na-
prawdę imponujące. – Na na-
szych terenach rośnie tysiące 
drzew, które posadzili miesz-
kańcy i spółdzielnia, tworzą-
cych razem wspaniałą oazę zie-
leni. A w dodatku, co również 
wynika ze zleconej przez nas 
przed kilkoma laty analizy den-
drologicznej, samych gatunków 
występujących w mieście krze-
wów jest sto kilkadziesiąt. Kie-
dy jej zdziwieni autorzy powie-
dzieli, że jeszcze czegoś takiego 
w żadnym mieście nie widzie-
li, to byłem, powiem szczerze,                              
z tego bardzo dumny – przyzna-
je Szymon Rosiak, prezes zarzą-
du SMLW w Legionowie.

I wszystko byłoby pięknie, 
gdyby nie fakt, że z czasem co 
bardziej okazali przedstawicie-
le lokalnej flory zaczęli lokato-
rom przeszkadzać. – Coraz wię-
cej mamy informacji oraz żądań, 
aby drzewa zasłaniające widok 
z okna usuwać. Oczywiście                                                                                 
z takiego powodu usuwać ich 
nie możemy, ale przynajmniej 
przycinamy wówczas gałęzie, 
żeby te drzewa aż tak ludziom 
nie przeszkadzały – dodaje szef 
SMLW. W większości przypad-
ków taka bieżąca pielęgnacja                                                                                      
w zupełności wystarczy. Dzięki 

temu wysiłek kilku pokoleń mi-
łujących zieleń spółdzielców nie 
idzie w Legionowie na marne. 

Zdaniem prezesa spół-
dzielni, tak jak we wszystkich 
kwestiach, tak i w przypad-
ku roślin warto jednak zacho-
wać zdrowy rozsądek. – Wielu 
naszych mieszkańców – czę-
ściowo na własną rękę, a czę-
ściowo przy udziale naszych 
administracji – zaraz po zasie-
dleniu, kiedy tu jeszcze było 
pusto, sadziło bardzo dużo 
drzew, które z czasem się roz-
rosły i dzisiaj niekiedy zaczy-
nają ludziom przeszkadzać. 
To zrozumiałe. Trzeba pamię-
tać, że osiedle to nie jest park, 
to nie jest rezerwat przyrody – 

to jest miejsce do zamieszka-
nia i to człowiek powinien być 
w nim najważniejszy. A drze-
wa mają być tylko uzupełnie-
niem. Jasne, że musimy brać 
pod uwagę fakt, że absorbują 
one z powietrza wiele szkodli-
wych substancji, no ale wszyst-
ko to w pewnych granicach                                                                        
– uważa Szymon Rosiak. 

Dzięki wspomnianej na 
wstępie miejskiej akcji nasadzeń 
przez ten rok ma się w Legiono-
wie pojawić 50 tysięcy nowych 
drzew. Część z nich z pewnością 
trafi na spółdzielcze blokowiska. 
O ciepłe przyjęcie ich mieszkań-
ców sadzonki martwić się raczej 
nie powinny.

WonderZielone
wątpliwości
Rozpoczęta w ubiegłym roku przez ratusz akcja „dogęszczania” Le-
gionowa zielenią wielu starszym mieszkańcom zasobów SMLW przy-
pomina zapewne coś, co już dobrze znają. Tyle że kilkadziesiąt lat 
temu nikt ich do sadzenia roślin nie zachęcał, więc robili to na własną 
rękę. I co niektórzy teraz tego trochę żałują.

O klonie i jesionie
Idąc na spacer, można zyskać na zdrowiu, ale 
też przy okazji czegoś się nauczyć. Na przy-
kład, gdy wybierze się traktującą o drzewach 
ścieżkę przyrodniczą, jaką przygotowała 
Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie, 
we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową 
Lokatorsko-Własnościową oraz ratuszowym 
Referatem Ochrony Środowiska.

KZB Legionowo Sp. z o.o. informuje, że posiada prze-
znaczony na wynajem lokal użytkowy o powierzchni 
21,6 m2 wraz z częścią wspólną budynku o powierzch-
ni 4,29 m2 znajdujący się w budynku wielofunkcyjnym 
na terenie Stadionu Miejskiego w Legionowie przy                      
ul. Parkowej 27. Szczegółowe informacje dostępne pod 
nr tel. 501 236 899.

Prosimy o składanie pisemnych ofert w Biurze Obsłu-
gi Klienta KZB Legionowo Sp. z o.o. przy ulicy marsz.                            
J. Piłsudskiego 3 (parter) lub drogą mailową 
na adres info@kzb-legionowo.pl.
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Właściwym przykładem 
niech będą ubiegłoroczne prace 
związane z oświatą  np. w Szkole 
Podstawowej nr 1 dobudowano 
nowe skrzydło wraz z wewnętrz-
nymi i zewnętrznymi instalacja-
mi oraz zagospodarowano teren 
wokół szkoły. Zmodernizowa-
no kuchnię i stołówkę, a przebu-
dowane łazienki połączyły oba 
skrzydła. Szkoła powiększyła 
się o dziesięć sal lekcyjnych (któ-
re wyposażono w meble i pomo-
ce naukowe, sprzęt komputero-
wy, tablice oraz rzutniki wraz                                                                        
z ekranami multimedialnymi), 
salę przedszkolną wraz z szatnią, 
trzy sale świetlicy,  jedenaście to-
alet, gabinet pielęgniarki,  gabi-
net psychologa oraz pomiesz-
czenia socjalne. Zastosowano                                                                                      
w budynku najnowsze rozwią-
zania z dziedziny odnawialnych 
źródeł energii poprzez montaż 
paneli fotowoltaicznych i solar-

nych. Tu należy wspomnieć, że 
tę inwestycję przeprowadzono 
w ciągu zaledwie jednego roku. 

W Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym im. Legionów Polskich 
przy ul. Jana Pawła I 2 ku końco-
wi zmierzają prace nad koncep-
cją przebudowy szatni. Tu z kolei 
do zgodnego finału doprowadziła 
współpraca zastępcy prezydenta 
Piotra Zadrożnego, prezes zarzą-
du KZB sp. z o.o. Ireny Boguc-
kiej, radnych oraz pani Agnieszki 
Kobylińskiej -  dyrektor placówki. 

We wszystkich legionow-
skich placówkach oświatowych 
wykonano prace modernizacyj-
ne. Budynek Przedszkola Miej-
skiego nr 6 na ul. Broniewskiego 
3 dostosowano do ochrony prze-
ciwpożarowej. Wydzielono tam 
pożarowe klatki schodowe, wy-
mieniono okna na oddymiające, 

zainstalowano instalację oddy-
miania grawitacyjnego klatek 
schodowych. W Przedszko-
lu Miejskim nr 3 przy ul. Ze-
grzyńskiej 71 naprawiono scho-
dy przed wejściem głównym.                                                                                 
W przedszkolu na osiedlu Mło-
dych usunięto stare wejścia i wy-
konano nowe schody. W Szkole 
Podstawowej nr 2 przy ul. Jagiel-
lońskiej 67 wymieniono wenty-
lację w pomieszczeniach budyn-
ku, dostarczono i zamontowano 
nagrzewnice wraz z osprzętem 
do central wentylacyjnych, prze-
budowano chodnik. W szkole na 
Piaskach, zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, utworzo-
no dwie odrębne strefy pożaro-
we,  tj. zdemontowano istnie-
jącą witrynę i zamontowano 
nową z drzwiami przeciwpoża-
rowym, uszczelniono blachar-
kę i orynnowanie przy wejściu 
głównym do budynku.  

Wycyklinowano i pola-
kierowano ponad 1000 m2 po-
wierzchni podłóg w 4 placów-
kach oświatowych. Wymieniono 
nawierzchnię bezpieczną na 
osiedlowym placu zabaw przy 
ul. Husarskiej oraz na terenie 
Przedszkola Miejskiego nr 7.

Wisienką na torcie w ubie-
głorocznych inwestycjach była 

budowa nowego skate parku 
na terenie Stadionu Miejskie-
go w Legionowie. Prace obję-
ły: budowę nowej płyty jezdni, 
instalację elementów urządzeń 
wyposażenia sportowego umoż-
liwiających uprawianie spor-
tu deskorolkami, hulajnogami, 
rowerami, rolkami oraz małą 
architekturę parkową, tj. ław-
ki /stojaki rowerowe, kosze na 

śmiecie, bariery wokół placu 
oraz budowę ogrodzenia. Ska-
te park w tej formie jest odpo-
wiedzą samorządowców na po-
trzeby legionowskiej młodzieży.  
Wiadomo już, że ta inwestycja to 
strzał w dziesiątkę, bo już w dniu 
otwarcia ta przestrzeń rekreacyj-
na pękała w szwach.

SP

Dobra spół(praca)
Dobra, rzetelna współpraca KZB sp. z o.o. Legionowo, Urzędu Mia-
sta Legionowo i rady miasta w 2021 przynosi efekty, pozwala spraw-
nie podążać za oczekiwaniami i realizować potrzeby dzieci i rodziców. 
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Stypendia
dla trenerów 
i sportowców
Podobnie jak w poprzednich latach, tak-
że w tym roku utalentowani zawodnicy 
oraz prężnie działające kluby z powiatu 
legionowskiego mogą liczyć na finansowy 
„doping”. Do końca stycznia Starostwo 
Powiatowe przyjmuje wnioski o stypendia 
dla sportowców i trenerów, którzy osią-
gnęli w ubiegłym roku sukcesy na arenie 
krajowej i międzynarodowej.

Stypendia sportowe mogą 
otrzymać indywidualnie za-
wodnicy zamieszkali w po-
wiecie legionowskim, zarów-
no zrzeszeni w klubach, jak                                                                                 
i niezrzeszeni, oraz zawodni-
cy zrzeszeni w zarejestrowa-
nych i w powiecie klubach 
sportowych, nawet jeżeli nie 
zamieszkują na terenie po-
wiatu legionowskiego, pod 
warunkiem spełnienia co 
najmniej jednego z następu-
jących kryteriów dodatko-
wych: zajęli miejsca od I do III                                               
w mistrzostwach świata, igrzy-
skach olimpijskich lub para-
olimpijskich; miejsca od I do 
III w mistrzostwach Europy, 
pucharach świata, uniwersja-
dach; miejsca od I do III w mi-
strzostwach Polski; zostali po-
wołani do kadry narodowej na 
igrzyska olimpijskie lub pa-
raolimpijskie. Przyznanie 
stypendium sportowego jest 
ponadto uzależnione od pre-
zentowania przez zawodnika 
nienagannej postawy etycznej 
oraz przestrzegania przez nie-
go obowiązujących regulami-
nów sportowych i zasad rywa-
lizacji sportowej.

O wsparcie mogą się tak-
że starać trenerzy posiadają-

cy aktualne uprawnienia tre-
nerskie lub instruktorskie                                            
i prowadzą zajęcia z zawod-
nikami w klubie sportowym 
działającym na obszarze po-
wiatu legionowskiego. Mu-
szą też spełnić co najmniej 
jedno z następujących kry-
teriów: szkoleni przez nich 
zawodnicy zajęli miej-
sca od I do III w mistrzo-
stwach świata, igrzyskach 
olimpijskich lub paraolim-
pijskich; miejsca od I do III                                                       
w mistrzostwach Europy, 
pucharach świata, uniwer-
sjadach; miejsca od I do III 
w mistrzostwach Polski; zo-
stali powołani do kadry na-
rodowej na igrzyska olim-
pijskie lub paraolimpijskie. 

Natomias t  wn iosek                                        
o przyznanie dotacji celowej 
na bieżącą działalność mogą 
składać kluby, które funk-
cjonują na terenie powiatu                                     
i uczestniczą we współza-
wodnictwie sportowym orga-
nizowanym lub prowadzonym                          
w określonej dyscyplinie spor-
tu poprzez związek sportowy 
lub podmioty działające z jego 
upoważnienia. 

oprac. RM.

Jak wyjaśnia szef stowarzy-
szenia, projekt przewiduje reali-
zację wielu przedsięwzięć, któ-
re mają na celu zaangażowanie 
maksymalnej liczby legionow-
skich seniorów, czyli osób, które 
ukończyły 60 rok życia. – Tym-
czasem największą trudność nam, 
jako realizatorom tego zadania, 
sprawia zachęcenie ich do wnie-
sienia uwag i propozycji na ko-
lejne lata działalności samorządu 
terytorialnego, organizacji samo-
rządowych, ale też dotyczących 
swojego udziału w tych przedsię-
wzięciach – przyznaje Roman Bi-
skupski. I tak narodziła się idea, 
aby zająć się tym przy skłania-
jącej do wymiany myśli, aroma-
tycznej kawie.

Zanim seniorzy zasiedli                    
w jednej z poświęconych trzem 
sferom życia kawiarenek, musie-
li zająć się konieczną do ich oży-
wienia „papierologią”. W środo-
wym spotkaniu wzięło łącznie 
udział około 30 osób, wśród nich 
przedstawiciele urzędu miasta 
oraz lokalnych organizacji poza-
rządowych. – Pracowaliśmy na 
podstawie kwestionariusza an-
kiety badającej obszary związa-
ne m.in. z działalnością seniorów 
w organizacjach pozarządowych, 
różnego rodzaju spotkaniach                        
z politykami krajowymi czy lo-
kalnymi – ich ogólną aktywność, 
zwłaszcza dzisiaj, w dobie pande-
mii – wyjaśnia Renata Gorzelak, 
moderatorka grupy Aktywność 
Obywatelska. Jednym z głównych 
wniosków, jakie wspólnie w niej 
wyciągnięto, była potrzeba lepszej 
komunikacji z seniorami, w celu 

dotarcia do nich z szeroką poję-
tą informacją. W tej kwestii starsi 
mieszkańcy czują się bowiem za-
niedbani. – To jest największy pro-
blem: jak uporać się z tym, żeby 
coraz większa grupa osób chciała 
uczestniczyć w różnych aktywno-
ściach oferowanych przez gminę 
Legionowo dla seniorów oraz by 
jak największa grupa osób miała 
informacje na temat tego, co ofe-
rują im organizacje pozarządo-
we lub inne podmioty pomocowe               
– dodaje moderatorka. Padły su-
gestie dotyczące wykorzystania                                                                  
w roli kanałów informacyjnych le-
gionowskiej spółdzielni, wspólnot 

mieszkaniowych, a także poczty – 
tej pantoflowej. Sugerowano też, 
by instytucje publiczne częściej                 
i lepiej komunikowały się z orga-
nizacjami senioralnymi, zawiada-
miając o planowanych działaniach. 

Jeśli chodzi o grupę Zdrowie 
i Rekreacja, dyskusja toczyła się 
pod kątem jakości lokalnej opieki 
medycznej, zdrowego odżywia-
nia, ale też rekreacyjnej i spor-
towej oferty dla legionowskich 
seniorów. – Ocenialiśmy ofer-
tę, która funkcjonuje w chwi-

li obecnej, zastanawiając się,                                                                                                 
w jaki sposób mogłaby ona być 
rozbudowana bądź zmodyfiko-
wana. Wyciągaliśmy wnioski 
dotyczące trudności w dotar-
ciu do starszych mieszkańców 
Legionowa, dla których ofer-
ta jest dość bogata, natomiast 
wciąż za mało ludzi z niej ko-
rzysta, chociażby w zakresie 
rekreacji – mówi Dorota Wró-
bel-Górecka, moderatorka gru-
py Zdrowie i Rekreacja. Takie 
są fakty. Należy jednak wspo-
mnieć, że ostatnio znacząco za-
ważyły też na nich związane 
z koronawirusem ogranicze-

nia sanitarne. – Pandemia mia-
ła bardzo duży wpływ na oba 
te obszary, bo zarówno ogra-
niczony, wręcz utrudniony jest 
dostęp do opieki medycznej czy 
lekarskiej, jak również w kwe-
stii rekreacji, ale pojmowanej 
bardziej w kontekście dbania                                                                                
o zdrowie.  Ograniczenia zwią-
zane z pandemią bardzo to 
wszystko skomplikowały. 

O jej skutkach wspominali 
też dyskutanci w grupie Eduka-
cja i Kultura. Ale nie tylko dla-
tego ich rozmowa stawała się 
chwilami naprawdę ekscytująca. 
– W grupie były osoby obu płci, 
w różnym wieku, z rozmaitymi 
doświadczeniami, więc ich wy-
obrażenia i wiedza były zupełnie 
inne. W trakcie gorącej dyskusji 
rozmawiano o tym, czym w ogó-
le jest edukacja, czym jest kultura. 
A pytania dotyczyły oferty, któ-
ra jest skierowana do legionow-
skich seniorów. Oferty w obsza-
rze edukacji – tej, która jest i tej, 
jakiej by oczekiwali. Nie uciekli-
śmy też w tych pytaniach od pan-
demii. Dyskutowaliśmy o moż-

liwościach, które są stworzone                                            
i barierach powodujących, że se-
niorzy z dostępnej im oferty nie 
korzystają – opowiada Zenka 
Bańkowska, moderatorka grupy 
Edukacja i Kultura.

Generalnie rzecz biorąc, trzy 
obywatelskie kawiarenki speł-
niły swoje zadanie, dostarcza-
jąc autorom senioralnej strategii 
miasta wielu pomysłów i wska-
zówek. – To są ciekawe spotka-
nia, pozwalające porozmawiać 
o tym, co było i zastanowić się, 
co można robić w przyszłości.                                                             
Z ludzkiej natury wynika, że ucie-
kamy od szczegółów i swoich 
doświadczeń, uogólniając wie-
le rzeczy, zaś nasza metoda pra-
cy powoduje, że każdy na chwilę 
się zatrzymał i popatrzył na spra-
wę z własnej perspektywy. Wy-
płynęły dzięki temu bardzo inte-
resujące wnioski, które powinny 
zostać dobrze wykorzystane, aby 
zbudować ofertę jeszcze lepiej do-
pasowaną do potrzeb seniorów                                   
– ma nadzieję Zenka Bańkowska.

W każdej z omawianych sfer 
życia mają w tym być pomocne 
również wspomniane na wstępie 
kwestionariusze. Są one dostęp-
ne m.in. w siedzibie stowarzy-
szenia „Nadzieja”, mieszczącym 
się w jednym z budynków daw-
nego urzędu miasta. – To anoni-
mowe ankiety, których głównym 
zadaniem jest zebranie opinii, 
wniosków i propozycji na kolej-
ne lata. Jeszcze raz proszę senio-
rów o udział, po to, żeby za rok, 
za dwa, za trzy nie mieć pretensji, 
że czy to samorząd, czy organiza-
cje pozarządowe nie realizują tych 
lub innych wniosków. Zaprasza-
my też samorządy mieszkańców, 
wspólnoty mieszkaniowe oraz 
inne podmioty, które chcą wnieść 
swój wkład w budowanie strategii 
polityki senioralnej na najbliższe 
lata – zachęca Roman Biskupski, 
prezes Stowarzyszenia Pomocy 
Potrzebującym „Nadzieja”. 

Pod koniec stycznia plano-
wane jest spotkanie w ratuszu, 
na którym będzie podsumowa-
ny pierwszy etap realizacji „stra-
tegicznego” projektu. Im więcej 
zjawi się tam seniorów, tym oczy-
wiście lepiej. Zwłaszcza jeżeli 
przyjdą z nowymi pomysłami na 
uczynienie z Legionowa miejsca, 
gdzie jesień życia o wiele bardziej 
jest podobna do wiosny. 

Waldek Siwczyński

Przy kawce o planach
Zamiast uruchamiać jedną kawiarenkę, Stowarzyszenie Pomocy Po-
trzebującym „Nadzieja” otworzyło w poprzednią środę aż trzy. W tym 
przypadku były to kawiarenki wyjątkowe, bo obywatelskie. Stanowiły 
one element projektu realizowanego od kilku miesięcy przez legionow-
ską organizację, mającego doprowadzić do stworzenia nowej strategii 
gminnej polityki senioralnej na lata 2022-2026.

Każdy człowiek, 
nawet najskromniejszy,
zostawia ślad po sobie,
jego życie zahacza o przeszłość 
i sięga w przyszłość…
Św. Jan Panu

Leszkowi Smuniewskiemu 
Przewodniczącemu Rady Powiatu Legionowskiego

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

TATY

składają
Prezes oraz Pracownicy KZB Legionowo Sp. z o.o.
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O G Ł O S Z E N I E
Prezydent Miasta Legionowo, na podstawie 
art. 17 ust.1  ustawy z dnia 10 maja 1990 

roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie 
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządo-
wych (Dz.U.z 1990 roku Nr 32, poz. 191 ze zmianami) 
informuję, że na okres od dnia 17 stycznia 2022 roku 
do 16 lutego 2022 roku zostało umieszczone na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legionowo przy ul. 
marsz. Józefa Piłsudskiego 41 i w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Legionowo ogłoszenie w spra-
wie przejęcia na własność Gminy Legionowo od Skarbu 
Państwa działek gruntu, położonych na terenie Legiono-
wa, oznaczonych  numerami:
- działka nr ew. 69/4   obreb 24,
- działka nr ew. 71/3   obręb 24,
- działki nr ew. 121/1, 130/3 i 130/4  obręb 26
- działki nr ew. 78/8    obręb 29,
- działka nr ew.  138   obręb 57
- działki nr ew. 34/4    obręb 59,

w trybie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku 
– Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie teryto-
rialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. 
z 1990 roku Nr 32, poz.191 ze zmianami).

  Prezydent Miasta Legionowo
Roman  Smogorzewski

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Gmina Legionowo w imieniu której działa 
K Z B Legionowo Spółka z o.o. ogłasza przetarg ustny nie-
ograniczony (licytacja) na wynajem, na okres 3 lat, lokalu                                   
o powierzchni 28 m2 usytuowanego w budynku przy ul. Tade-
usza Kościuszki 7 w Legionowie, (nieruchomość zabudowana 
oznaczona nr ew. 64/19 w obrębie ew. 43).

1. Gmina Legionowo w imieniu której działa K Z B Legio-
nowo Spółka z o.o. ogłasza, że w dniu 22 luty 2022 roku o go-
dzinie 12.00 w siedzibie KZB Legionowo Sp. z o.o., ul. marsz. 
J. Piłsudskiego 3 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony 
(licytacja) na wynajem, na okres 3 lat, lokalu o powierzchni 28 
m2 usytuowanego w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 7 
w Legionowie, (nieruchomość zabudowana oznaczona nr  ew. 
64/19 w obrębie ew. 43).

2. Przed przystąpieniem do przetargu każdy zaintere-
sowany winien zapoznać się ze stanem technicznym lokalu                    
i jego lokalizacją.

3. Cena wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi netto 
69,90 zł/m2 oraz należny podatek VAT w wysokości 23% li-
czony 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 pisem-
nego powiadomienia, zgodnie ze średniorocznym wskaźni-
kiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłasza-
nym przez Prezesa GUS za rok ubiegły. 
Podstawą każdorazowej waloryzacji jest czynsz obowiązujący                     
w ostatnim, przed daną waloryzacją okresie rozliczeniowym, 
jednakże w przypadku, gdy wskaźnik waloryzacji będzie 
ujemny, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty czynszu                                                                                                                              
w wysokości należnej za poprzedni okres.
Czynsz najmu płatny będzie w terminie 14 dni od daty wy-
stawienia faktury przez Wynajmującego przelewem na kon-
to ING Bank Śląski O/Legionowo nr rachunku 73 1050 1012 
1000 0005 0241 1663 lub w kasie (o dotrzymaniu terminu 
dokonania wpłaty decyduje data wpływu na rachunek Wynaj-
mującego).
Niezależnie od obowiązku uiszczania czynszu, Wynajmują-
cy obciążać będzie Najemcę fakturą comiesięcznie kosztami 
zużycia wody i kanalizacji, rozliczanymi na podstawie odczy-
tu wodomierza po stawkach aktualnie obowiązujących  oraz 
kosztami centralnego ogrzewania obliczanymi jako iloczyn 
powierzchni lokalu oraz aktualnie obowiązującej stawki za c.o.
Najemca będzie ponosić koszty zużycia energii elektrycznej 
oraz wywozu nieczystości stałych na podstawie odrębnych 

umów zawartych z usługodawcami.
Najemca będzie ponosił koszty utrzymania i korzystania z nie-
ruchomości, w tym należności publiczno – prawne (podatek 
od nieruchomości).

1. Wadium ustalone w wysokości 390,00 zł.
co stanowi ok. 20% miesięcznego czynszu najmu netto okre-
ślonego w oparciu o cenę wywoławczą za 1 m2.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli 
wpłacą wadium na rachunek bankowy K Z B Legionowo Spół-
ka z o.o. prowadzony przez ING Bank Śląski O/Legionowo,                                                       
nr 73105010121000000502411663 najpóźniej w dniu                         
18 luty 2022 r. do godziny 15:00

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

Zwrot wadium nastąpi:
• dla zwycięzcy przetargu - po podpisaniu umowy najmu wa-
dium zostanie zaliczone na poczet pierwszych opłat z tytułu 
czynszu najmu, a w przypadku uchylenia się od podpisania 
umowy najmu ulega przepadkowi,
• pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w wysokości 
nominalnej w ciągu 3 dni /roboczych/ po zakończeniu przetar-
gu na rachunek bankowy podany przez uczestnika przetargu 

2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetar-
gu bez podania przyczyny - art. 701 § 3 Kodeksu Cywilnego.

3. Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości przeznaczonej 
do wynajęcia podany był do wiadomości publicznej i na ta-
blicy informacyjnej K Z B Legionowo Spółka z o.o. oraz Urzę-
du Miasta na okres 21 dni tj. od dnia 30 grudnia 2021r. do                               
20 stycznia 2022 r.

4. Ponadto w tygodniku powiatu legionowskiego „Miej-
scowa na weekend” z dnia 30 grudnia 2021r  podana została 
informacja o wywieszeniu tego wykazu.

5. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związa-
ne z przeprowadzeniem przetargu do Prezesa K Z B Legiono-
wo 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 Le-
gionowo Spółka z o.o. zawiadamia nabywcę o miejscu i termi-
nie podpisania umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu.

PREZES ZARZĄDU 
   Irena Bogucka

O ile dla indywidualnych 
odbiorców ceny gazu skoczyły 
ostatnio o ponad 50 proc., legio-
nowski PEC płaci teraz za nie-
go… 4,5 raza drożej niż przed 
rokiem. I jakby tego było mało, 
znacznie więcej firma musi 
też wykładać na zakup upraw-
nień do emisji CO2. W stosun-
ku do poprzedniego okresu roz-

liczeniowego kosztowało ją to o 
11,7 milionów złotych drożej,                          
a w kolejnym roku ma doło-
żyć kilka kolejnych. Wszystko 
to sprawiło, że konieczna sta-
ła się korekta taryf. Oczywiście 
w górę. Jak zawiadamia PEC, 
cena za jednego gigadżula ener-
gii cieplnej wzrośnie o rozsądne 
(biorąc pod uwagę skalę wzro-

stu kosztów Przedsiębiorstwa) 
24,68 proc, tj. o około 19 zł. Na 
mocy decyzji Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki z dnia 17 
stycznia 2022 r. nowa taryfa dla 
mieszkańców Legionowa podłą-

czonych do miejskiej sieci ciepl-
nej wejdzie w życie 1 lutego br. 

Bazując na przykładowych 
wyliczeniach, przy założeniu 
rocznego zużycia energii ciepl-

nej na poziomie 30 GJ (odpo-
wiadającego lokalowi miesz-
kalnemu o powierzchni około 
50 m² ), miesięcznie gospodar-
stwo domowe zapłaci za ogrze-
wanie jakieś 50 zł więcej. Przy 
czym, jak przypomina w swoim 
komunikacie legionowski PEC, 
w okresie od stycznia do marca 
br. – przy czym, zgodnie z za-
powiedziami rządu, ma on ulec 
wydłużeniu – obowiązuje niższy 
VAT na energię cieplną (spadł                                                                               
z 23 na 8 proc. – przyp. red.),          
w związku z czym wzrost taryfy 
będzie dla mieszkańców mniej 
odczuwalny. 

Warto również pamiętać 
o wprowadzonym przez rząd 

dodatku osłonowym. Zgodnie                 
z treścią ustawy przysługu-
je on osobie w gospodarstwie 
domowym jednoosobowym, 
w którym wysokość przecięt-
nego miesięcznego dochodu 
nie przekracza kwoty 2100 zł, 
a także osobie w gospodarstwie 
domowym wieloosobowym,                                                                 
w którym wysokość przecięt-
nego miesięcznego dochodu 
nie przekracza kwoty 1500 zł 
na osobę. Na terenie Gminy 
Legionowo obsługę wniosków 
o wypłatę dodatku osłonowe-
go realizuje Ośrodek Pomo-
cy Społecznej przy ul. Aleja                         
3 maja 28. Można je składać                                                         
w siedzibie OPS lub elektro-
nicznie, z wykorzystaniem 
platformy ePUAP.

Wonder 

Taryfa już UREgulowana
Dłużej uciekać przed szalejącymi podwyżka-
mi się nie dało. Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej „Legionowo” poinformowało właśnie 
o nowej taryfie opłat, która zacznie obowią-
zywać od 1 lutego br. Wyższe, zatwierdzone 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
stawki są efektem wzrostu cen paliwa wyko-
rzystywanego do produkcji ciepła.

Ci, których kochamy nie umierają 
nigdy, bo miłość, 
to nieśmiertelność
Emily Dickinson

 Panu
Mirosławowi Grabowskiemu

Radnemu Rady Miasta Legionowo
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
TATY

składają
Prezes oraz Pracownicy KZB Legionowo Sp. z o.o.
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KZB Legionowo Sp. z o.o.
poszukuje pracownika na stanowisko

KSIĘGOWA/KSIĘGOWY
w dziale administrowania nieruchomościami

Opis stanowiska:

• Księgowanie dokumentów (naliczenia zaliczek na koszty zarządu nieruchomością 
wspólną i zaliczek na media, faktur zakupu, wyciągów bankowych, 
poleceń księgowania). 
• Sporządzanie zestawień obrotów i sald na koniec miesiąca rozrachunkowego 
i na koniec roku. 
• Analiza rozrachunków z właścicielami, odbiorcami i dostawcami. 
• Bezpośrednia odpowiedzialność za stan windykacji w zakresie zaliczek za lokale
własnościowe będące w zarządzie Spółki. 
• Rozliczanie, analiza i uzgadnianie kont księgowych. 
• Weryfikacja danych w systemie księgowym w zakresie procesu zamknięcia 
okresu sprawozdawczego. 
• Przygotowywanie danych do raportów okresowych i sporządzanie sprawozdań finansowych. 

Wymagania: 

• Preferowane wykształcenie wyższe: księgowość, finanse, ekonomia. 
• Doświadczenie na podobnym stanowisku. 
• Dobra i praktyczna znajomość zagadnień księgowych i podatkowych. 

Osoby zainteresowane prosimy
o przesłanie CV

na adres info@kzb-legionowo.pl

USŁUGI

 ■HYDRAULIK   AWARIE 
REMONTY 692 827 915
 ■CYKLINOWANIE 
UKŁADANIE 507 603 653
 ■ELEKTRYK 515 010 373

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
o przetargu ustnym nieograniczonym

Prezydent Miasta Legionowo informuje, że na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Legionowo 
przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 oraz na stronie internetowej Miasta Legionowo w Biuletynie In-
formacji Publicznej www.bip.legionowo.pl w zakładce Przetargi – Nieruchomości, zostało podane do 
wiadomości publicznej ogłoszenie o organizowanym I przetargu ustnym nieograniczonym (licytacji) na 
sprzedaż nieruchomości gruntowanej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legio-
nowo położonej w Legionowie przy ul. Aleja Legionów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 
numer ewidencyjny 42/2 w obrębie ewidencyjnym 9 o powierzchni 1542 m2

Cena wywoławcza netto: 570 500,00 zł
Wadium: 58 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 6 000,00 zł
Księga Wieczysta KW Nr WA1L/00009303/0 .

Cena wywoławcza nie zawierają podatku VAT (aktualna stawka podatku VAT wynosi 23%). Cena 
jest podane w kwocie netto. Ewentualny nabywca zobowiązany jest do zapłaty należnego podatku VAT 
w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umo-
wy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 marca 2022 roku o godz.10.30 w siedzibie Urzędu Miasta Legiono-
wo ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 w sali konferencyjnej, I piętro.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu na rachunek bankowy 
Urzędu Miasta Legionowo prowadzony przez Santander Bank Polska SA 53 1090 1841 0000 0001 4147 
9532 najpóźniej w dniu 24 marca 2022 roku (data wpływu na konto).

Dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać w Urzędzie Miasta Legio-
nowo ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 3.06, II pię-
tro tel. 22 766 40 58 a w sprawie przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego miasta w Referacie Planowania Przestrzennego pok. nr 3.07 tel. 22 766 40 60, w okresie od 
ukazania się ogłoszenia do dnia przetargu.
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Dziś podzielimy się za-
słyszanymi doniesieniami 
natury medyczno-histo-
rycznej. Z całą świadomo-
ści faktu, że to niezdrowe 
połączenie… Ale do rzeczy. 
Otóż zanim jeszcze zdoła-
no tam przyjąć i wyleczyć 
pierwszego pacjenta, do-
piero co otworzony w Le-
gionowie wojskowy szpital 
wzięli na celownik miło-
śnicy upamiętniania wiel-
kich rodaków. Całkiem 

przytomnie uznali oni bo-
wiem, że w ślad za urucho-
mieniem placówki pójdą 
działania zwiadowcze ma-
jące naprowadzić żołnierzy 
tudzież MONistra na god-
nego jej patrona. No i za-
częli na tym kierunku ma-
newry zaczepne. Pierwsza 
z organizacji, która ruszyła 
do nazewniczego boju, za-
proponowała nadanie szpi-
talowi imienia prezydenta 
RP zmarłego w katastro-

fie smoleńskiej. Druga zaś 
widziałaby w tej roli nieży-
jącego od kilku lat lekarza 
i społecznika – człowieka, 
który w rozwijającym się 
po wojnie Legionowie od 
podstaw stawiał na nogi 
służbę zdrowia. Więcej 
kandydatur, póki co, chy-
ba nie wysunięto. Oczywi-
ście nie nam, maluczkim, 
rozważać ich zasadność 
oraz końcowe szanse, lecz 
jedna z nich wydaje się 
jakby bardziej „oczywi-
stą oczywistością”. Bo o ile 
obaj zasłużeni Polacy z na-
szą dzielną armią miewali 
raczej luźne relacje, tylko 
jeden z nich był związany 
zarówno z miastem L., jak                                                    
i z medycyną. A poza tym                   

i jemu, i jej wielce się przy-
służył. W starciu o szpi-
talny patronat powyższe 
atuty mogą wszak nie wy-
starczyć. Każdy żołnierz 
wie, że gdy on strzela, to 
pan Bóg kule nosi. Z de-
cyzjami jest w wojsku po-
dobnie. Ktoś tam, na niż-
szym szczeblu, może sobie 
coś roić, lecz wystarczy roz-
kaz zwierzchnika i plany 
diabli biorą! Nawet jeże-
li ów zwierzchnik nie cha-
dza w mundurze i zamiast 
wąchać proch, zwąchał się 
z polityką. Wkrótce to za-
pewne z jej szeregów pój-
dzie atak na pozycję szpi-
talnego patrona. Może to                     
i chore, ale wynik tej opera-
cji wydaje się przesądzony. 

Z miłością jest trochę tak, 
jak z polityką, sportem czy mo-
toryzacją – każdy chłop uważa 
się w tej śliskiej materii za eks-
perta. Owszem, raczej od jej fi-
zycznej niż uczuciowej postaci, 
ale zawsze. Mimo to stosunko-
wo mało samców pisywało na 
ten temat dobre książki, a już le-
dwie garstce udało się stworzyć 
takie, które ludzkość uznała za 
klasykę i pokochała od pierw-
szego zajrzenia. Ponad wszel-
ką wątpliwość jest w tym eli-
tarnym gronie niejaki Publiusz 
Owidiusz Nazo (dzięki bogom 
nie Nazi...), przed prawie dwo-
ma tysiącami lat pomykają-
cy sobie w todze po imperium 
rzymskim. I właściwie trudno 
się czytelniczej adoracji dziwić, 
skoro już tyle wieków przed Wi-
słocką spłodził on i wydał na an-
tyczny świat „Sztukę kochania”.                                    

A ten z miejsca się w tej lekturze 
rozkochał. Z punktu wielbienia 
współczesnego czytelnika nie-
które poglądy autora mogą jed-
nak wydać się co najmniej dys-
kusyjne. Co wcale nie oznacza, 
że są głupie.

Wziąwszy na pisarski 
warsztat różnice pomiędzy ży-
ciem na kocią łapę a tkwieniem 
w podstawowej komórce spo-
łecznej, imć Owidiusz wyra-
ził przykładowo pogląd, że mi-
łość i małżeństwo wzajemnie się 
wykluczają, gdyż autentyczne 
może być tylko uczucie pozba-
wione nakazu prawnego. Szo-
kujące? Może i tak, lecz w sta-
rożytnym Rzymie rzeczywiście 
uważano tę instytucję za nader 
mało pasującą do namiętności. 
Nie odmawiał natomiast nasz 
romantyk małżonkom prawa 

do zazdrości. Im, jak twierdził, 
jeszcze ona od biedy przystoi. 
Ale już okazywana w wolnym 
związku stanowi jeno dowód 
złego wychowania. Jakież to 
było praktyczne...

Na koniec mały porad-
nik dla podrywaczy. Jak pod-
powiadał pan Nazo, by nakło-
nić niewiastę do zejścia z drogi 
cnoty, nie trzeba wielkiego wy-
siłku. Wystarczy posłać do (pod)
boju komplementy, szczególnie 
skuteczne wobec pań, którym 
już marszczą się wspomnienia 
pierwszej młodości. A gdy do 
werbalnej wazeliny lovelas do-
rzuci schludny wygląd, uprzej-
mość i galanterię, sukces ma 
murowany! Później zaś, co aku-
rat od rajskiego zarania dziejów 
pozostaje niezmienne – kłopoty. 

Historia, która zaczęła się 
niewiele ponad dwa lata temu, 
w tym tygodniu doczekała się 
szczęśliwego finału. Spełniło się 
tym samym jedno z najwięk-
szych pragnień mieszkańców 
Legionowa. Budowa szpita-
la symbolicznie ruszyła na po-
czątku października 2019 r. od 
podpisania umowy z wyko-
nawcą. Filię Wojskowego In-
stytutu Medycznego na terenie 
przychodni wojskowej na osie-
dlu Piaski budowała doświad-
czona, także w branży me-
dycznej, firma Strabag. Samą 
uroczystość podpisania umo-
wy zorganizowano w głównej 
siedzibie WIM na ul Szaserów                                
w Warszawie. Zjawił się na 
niej minister obrony narodo-
wej Mariusz Błaszczak. – By-
liśmy świadkami podpisania 
umowy na budowę szpitala                                                                                              
w Legionowie, a więc na reali-
zację przedsięwzięcia, o którym 
mówiło się od wielu lat. Marze-
nia się więc spełniają, ale żeby 
się one spełniły, musi być deter-
minacja i umiejętności. Bardzo 
się cieszę, że doprowadziliśmy 

do tego, że marzenie wyrażone 
po raz pierwszy w 1980 roku 
właśnie się spełniło. 

 
Budynek szpitala miał 

mieć pięć kondygnacji i pod-
ziemny parking. Miały się                              
w nim znajdować trzy sale 
operacyjne oraz sześć oddzia-
łów: kardiologiczny, ginekolo-
giczny, chirurgiczny, intensyw-
nej terapii, okulistyki i chorób 
wewnętrznych. Planowano, że 
obsługa placówki będzie liczy-
ła 250 osób, a jednocześnie bę-
dzie tam mogło być hospitalizo-
wanych 90 pacjentów. – Szpital 
ten będzie oczywiście szpitalem 
wojskowym, ale otwartym dla 
wszystkich mieszkańców Le-
gionowa i powiatu legionow-
skiego – zapewniał szef MON. 
Inwestycja była w całości fi-
nansowana ze środków resor-
tu obrony. – Budowa szpitala 
w Legionowie jest z dzisiejszej 
perspektywy wyzwaniem bar-
dzo ambitnym, realizowanym 
w czasie kluczowych zmian, 
jakie dokonują się w systemie 
ochrony zdrowia. Od początku 

była to inwestycja, która sku-
piała się na dwóch rzeczach: 
potrzebach wojska oraz ocze-
kiwaniach społecznych – po-
wiedział gen. dyw. Grzegorz 
Gielerak, dyr. WIM. 

 
Z zewnątrz i wewnątrz 

legionowski szpital miał być 
bliźniaczo podobny do odda-
nego do użytku pięć lat wcze-
śniej nowego skrzydła WIM, 
które również budował Stra-
bag. – Dzisiaj zaczyna się dla 
nas ciężka praca i współpra-
ca ze wszystkimi uczestnikami 
tego procesu. Mam nadzieję, że                                                                                    
w grudniu 2021 r. ten obiekt zo-
stanie oddany. Jestem o tym 
przekonany, patrząc na sześć 
tysięcy ludzi, których mamy                    
w Polsce, na kilkaset budów 
rok w rok realizowanych oraz 
na obiekty szpitalne, które re-
alizujemy też na terenie War-
szawy. Więc myślę, że tym ra-
zem też się uda – zapewniał 
Wojciech Trojanowski, czło-
nek zarządu Strabag. No się 
udało. I mimo pandemii, z nie-
wielkim tylko poślizgiem. 

Koniec szpitalnej sagi

Sałatka owocowa

Sposób przygotowania:

Brzoskwinie - możesz kupić świeże lub użyć z puszki. Świeże obieramy ze skórki 
i kroimy na cząstki. Banany dzielimy na talarki, a winogrona przepoławiamy i usuwamy pestki. 
Wszystkie owoce wrzucamy do miski i mieszamy. Na koniec dodajemy pokrojonego ananasa
i zalewamy sokiem pozostałym w puszce. Przykrywamy i dajemy do lodówki.

Sałatkę podajemy w misce z chochelką i małymi miseczkami, by każdy mógł sobie nabrać 
tyle, ile ma ochotę. W upalne dni można dodać kilka kostek lodu i liście zielonej mięty.
Smacznego!

Możliwa kombinacja:

• Brzoskwinie
• Winogrona
• Banany
• Ananas w puszcze

Owidiusza love nie rusza

Ta sałatka jest doskonałym uzupełnieniem kolacji, gdy przyjmujesz przyjaciół, a nie masz deseru. 
Jej składniki możesz wymieniać, w zależności od pory roku i dostępnych sezonowych produktów.
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■ ■ ■

Pora obiadu i Pani pyta Julkę: – Dlaczego nie jesz? 
Julka: – Mama mi nie pozwala. 

Pani : A dlaczego? Jesteś uczulona na jakiś składnik? 
Julka: - Nie, ale po kotlecie mam chorobę. 

Pani: - Jaka to choroba? 
Julka: - Tracę pamięć. 

 ■ ■ ■
Panią Marię boli głowa. Zuzia komentuje:

– Mój Boże. Taka młoda kobieta i taka schorowana.
■ ■ ■

Dzieci wycinają kropelki wody. Jasiowi idzie to dość opornie i wolno. 
Pani Maria proponuje więc mu pomoc:
– Jasiu, nie martw się, zaraz ci pomogę.

– A co, pali się!? – pyta chłopiec.
■ ■ ■

Marek przyniósł w Dniu Kobiet kwiatki dla wszystkich pań w przedszkolu. 
Chodzi cierpliwie i wszystkim składa życzenia. W pewnym momencie mówi: 

– Ciężkie jest to chodzenie po kobietach.

Rubryka
smyka

i rodzica
Małgorzata S.

Psycholog dziecięcy, 
plastyk i bajkoterapeuta. 
Autorka portalu 
dla Dzieci i ich Rodziców 
„Leoniki.pl”.

W ZIMOWYM KARMNIKU
Ta zabawa rozwija rozumowanie
matematyczne 
i orientację przestrzenną.

1. Wskaż ptaszka, który jest najwyżej.
2. Wskaż ptaszka, który jest najniżej.
3. Który ptaszej jest najbardziej 
po lewej stronie?
4. Który ptaszek jest najbardziej 
po prawej stronie?
5. Który ptaszek jest najjaśniejszy, 
a który najciemniejszy?
6. Ile ptaszków jest w karmniku?
7. Ile ptaszków jest na karmniku?
8. Ile ptaszków fruwa?
9. Po której stronie obrazka 
znajduje się słonko?

Psycholog radzi:
Praca nad emocjami cz. 1 
Wzmacnianie poczucia własnej wartości 
i pozytywnej samooceny 

Dziecko uczy się postrzegać siebie jako kogoś faj-
nego, wartościowego, zaradnego (lub wręcz przeci-
wnie) dzięki doświadczeniom,  jakie czerpie z otoc-
zenia (w tym - na podstawie opinii osób dla dziecka 
znaczących i rówieśników). Warto zadbać, aby owe 
doświadczenia były jak najbardziej pozytywne.
 
Wzmacniaj pozytywną samoocenę poprzez: 
• poszukiwanie w dziecku jego mocnych stron; 
• rozwijaj pasje i zainteresowania dziecka (obserwuj, 
czym dziecko się interesuje i stwarzaj możliwość 
poszerzania wiedzy, i umiejętności w tym obszarze                                                
– np. poprzez zajęcia dodatkowe); 
• nagradzaj (uwagą, pochwałą, uśmiechem itd.)                     
pozytywne efekty pracy dziecka; 
• nagradzaj także same próby uporania się z trudnoś-
cią (nawet gdy nie są one zwieńczone sukcesem); 
• stawiaj wymagania i obowiązki adekwatne do 
wieku i możliwości (daje to dziecku poczucie 

mocy, zaradności, samodzielności, niezależnoś-
ci – a więc pozytywnie wpływa na samoocenę); 
• postaw dziecko w roli autorytetu („Ojej, jak to 
świetnie zrobiłeś. Nauczysz mnie?” itp.); 
• pomóż dziecku dostrzec w nim to, co dobre, war-
tościowe (nazywaj jego mocne strony, dobre ce-
chy, mów mu o tym, za co je podziwiasz); 
•  praw komplementy (i stosuj pozytywne dla 
dziecka porównania, np. „kiedy ja byłem w twoim 
wieku, nie umiałem tego zrobić tak dobrze”); 
• stwarzaj sytuacje, w których pociecha może doś-
wiadczać siebie, jako kogoś fajnego, zdolnego itd.; 
• ważne, aby dziecko słyszało pozytywy od ro-
dzica; 
• zachęcaj do stawiania czoła nowym wyzwaniom, 
próbowania nowych rzeczy, ale NIE ZMUS-
ZAJ, JEŚLI MA OPORY I NIE KRYTYKUJ 
DZIECKA, GDY PODEJMUJE PRÓBY, 
LECZ DZIAŁA NIEZGODNIE Z TWOIMI 
OCZEKIWANIAMI. 
•  krytyka nie jest zła, ale musi być konstruktywna;  
• oddzielaj problem od człowieka („ciebie ko-
cham, ale twoje zachowanie mi się nie podoba”). 

Biuro Ruchu Drogowego 
Komendy Głównej Policji przy-

gotowało wykaz miejsc pro-
wadzenia kontroli autobusów 

oraz kierowców autobusów 
przewożących dzieci i młodzież 
na wypoczynek. Wykaz ten za-
wiera zestawienie punktów z te-
renu kraju wraz z numerami te-
lefonów kontaktowych, gdzie 
można uzyskać informacje na 
temat możliwości przeprowa-
dzenia doraźnych kontroli auto-
busów i kierowców.

Dobrym rozwiązaniem jest 
poinformowanie policjantów                        
o planowanym wyjeździe z kil-
kudniowym wyprzedzeniem. 

Na stronie https://bezpiecz-
nyautobus.gov.pl można spraw-
dzić podstawowe informacje na 
temat autobusu: dane o badaniu 
technicznym, dane techniczne, 
informacje o polisie OC.

Żródło: BRD KGP

Najlepsze życzenia dla Babci i Dziadka

Ferie 2022  - wykaz punktów kontroli autobusów
W związku ze zbliżającymi się feriami zimo-
wymi policjanci ruchu drogowego w całym 
kraju podejmą działania związane z zapew-
nieniem bezpieczeństwa wyjeżdżającym. 
Dużą uwagę mundurowi zwrócą na kontrolę 
autobusów i kierowców wiozących dzieci na 
zimowy wypoczynek.
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NIE  WIEM,  CZY 
KONIE  TO  SŁYSZĄ, 

ALE  ZARAZ  TU  PEWNIE 
BĘDĄ

Roman Smogorzewski prezydent 
Legionowa przed wyruszeniem 
Orszaku Trzech Króli. 

ROZRYWKA

RYBY

BARAN

BYK

BLIŹNIĘTA

RAK

LEW

PANNA

WAGA

SKORPION

STRZELEC

KOZIOROŻEC

WODNIK

Zdalna praca ma 
swoje zalety, lecz nie 
zapominaj, że to jed-

nak… praca. Szef ma cię na oku.  

Pomysł, na który 
wpadłeś, jest warty 
realizacji. Gwiazdy 

mówią, że nie będziesz żałować.

Związek na odległość 
jest teraz szczególnie 
trudny, spróbuj jednak 

go utrzymać. Uwierz, że warto. 

Wobec znudzonych 
dzieci wykaż więcej 
kreatywności. Telewi-

zor i komputer to za mało.

Wykańczają cię utrud-
nione podróże i niepew-
na przyszłość. Nie myśl 

o tym i skup się na obowiązkach. 

Nie porywaj się z mo-
tyką na słońce. Od-
puść, czasem nawet 

ciebie może coś przerastać.

Masz więcej czasu, 
więc wykorzystaj go na 
nadrobienie zaległości. 

Również w życiu uczuciowym. 

W tych czasach to „oczy-
wista oczywistość”, ale 
teraz szczególnie uwa-

żaj na zdrowie. I chroń bliskich.

Jeśli męczy cię nuda, 
zajmij myśli nowymi 
podróżami. Prędzej czy 

później znów w nie wyruszysz.

Nie obawiaj się aktyw-
ności i opuść wreszcie 
swoje cztery ściany. 

Najwyższy czas się poruszać.

Planujesz dalszy wy-
jazd, a to nie jest teraz 
dobry pomysł. Podob-

nego zdania mogą być policjanci…

Postaraj się rozłado-
wać domowe napięcia. 
Inaczej wkrótce czeka 

was poważny kryzys.

CZY WIESZ, ŻE MÓZG 
LUDZKI SKŁADA SIĘ                                                                   
Z WODY 
W PONAD 70%? TO 
MIĘDZY INNYMI 
DLATEGO WARTO 
REGULARNIE DBAĆ 
O NAWODNIENIE 
ORGANIZMU I PIĆ 
REGULARNIE WODĘ.

Czy wiesz, że zimą 
nasza skóra traci 
wodę szybciej niż 
latem w gorące dni? 

Jest to spowodowane 
naprzemiennym 
działaniem na 
naszą skórę mrozu 
i ciepłego powietrza 
w ogrzewanych 
kaloryferami 
pomieszczeniach. 
Szczypiący mróz 
osłabia funkcje 
ochronne skóry, 
a suche i gorące 
powietrze wewnątrz 
budynków przyspiesza 
parowanie z niej wody. 

■ ■ ■

- Panie majster, łopata mi się połamała!
- To oprzyj się pan o betoniarkę!

 ■ ■ ■
Na budowie idzie robotnik i ciągnie łańcuch.

- Po cholerę ciągniesz ten łańcuch? - pyta majster.
- A co mam go pchać?

■ ■ ■
W restauracji klient przywołuje kelnera i mówi:
- Poproszę inwalidę! - mówi zamykając kartę.
- Jakiego inwalidę? - pyta zdziwiony kelner.

- No tego z karty: tatar z jednym jajem!

■ ■ ■
- Szefie jestem zmuszony prosić pana o podwyżkę, 

ponieważ interesują się mną aż trzy firmy!
- A jakie to firmy Kowalski?

- Elektrownia, wodociągi i gazownia.

Woda deszczowa jest 
wodą miękką, ponieważ 
zawiera względnie 
mało związków wapnia. 
Można ją używać do 
podlewania ogrodu. 
Jej czystość zależy od 
jakości powietrza na 
danym obszarze. Może 
zawierać sadzę, pyły 
przemysłowe, a nawet 
mikroorganizmy. 

Czy wiesz, że na 
pięciominutowy prysznic 
zużywasz około 200 
litrów wody? 

Morze Bałtyckie jest 
najmniej zasolonym 
morzem na Ziemi. 
Dlaczego? Nie ma tu 
wysokich temperatur, 

które powodowałyby 
parowanie wody. 
Średnia temperatura 
wody w Bałtyku latem                
to 18 stopni. 

Największym ssakiem 
morkim jest płetwal 
błękitny. Mierzy ponad 
33 metry i waży przeszło 
200 ton. Jest to nie tylko 
największy ssak morski, 
lecz także największe 
zwierzę na Ziemi.

Ziemię nazywają 
Błękitną Planetą – 
ten przydomek nasza 
planeta zawdzięcza 
dużej ilości wody. Morza 
i oceany widziane                              
z kosmosu są niebieskie.

Przed zdobyciem takich „blach” prawdziwy legionowianin 
nie miałby żadnych hamulców!        fot. red.  
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Budow(l)anie
napięcia
Stawką niedzielnego (16 stycznia), toczonego u siebie boju z Grot Budowlanymi Łódź było dla 
siatkarek IŁ Capital Legionovii oddalenie się w tabeli od depczących im po piętach rywalek. A za-
razem potwierdzenie aspiracji do odgrywania jednej z głównych ról w TAURON Lidze. Do reali-
zacji tego celu zabrały się wprawdzie opieszale, lecz po zaciętym boju postawiły na swoim i dzięki 
zwycięstwu 3:2 umocniły się na trzecim miejscu w stawce.

Już pierwsza, przegrana 
przez Novianki akcja zwiasto-
wała długie i zacięte spotkanie. 
Nieco lepiej zaczęli je goście, 
szybko obejmując prowadze-
nie 4:1. Miejscowe zdążyły już 
jednak przyzwyczaić kibiców, 
że – niczym ongiś bokser An-
drzej Gołota – potrzebują czasu 
na wejście do walki. Przy stanie 
2:7 czasu potrzebował też tre-
ner Alessandro Chiappini, który 
uznał, że trzeba wybić łodzian-
ki z uderzenia. Sygnał do pogo-
ni dała drużynie Gysele Silva, po 
której asie zrobiło się już „tylko” 
5:8. Po chwili poprawiła Yaprak 
Erkek i wydawało się, że wyrów-
nanie jest na wyciągnięcie ręki. 
Ale choć przyjezdne wcale nie 

grały oszałamiającej siatkówki, 
atakujące bez przekonania legio-
novianki znów pozwoliły im od-
jechać – i to już na osiem punk-
tów (8:16). Wtedy z pościgiem 
ruszyła Olivia Różański, która                            
z pomocą koleżanek wyszarpa-
ła trzy „oczka” z rzędu. Ponie-
waż jednak dobrze broniące ry-
walki skutecznie się odgryzały, 
między innymi za sprawą świet-
nie w Legionowie znanej Zu-
zanny Góreckiej, z dogonienia 
„budowlanek” nic nie wyszło. 
Pierwszego seta IŁ Capital Le-
gionovia przegrała do 17. 

Tak dla gospodyń spotkania, 
jak i dla kibiców zgromadzonych 
na prawie pełnych trybunach IŁ 

Capital Areny (pomijając grup-
kę tych z Łodzi), był to zimny 
prysznic. I ten prawdziwy, i ten 
metaforyczny mają jednak pew-
ną wspólną cechę – potrafią po-
budzić do działania. Od począt-
ku drugiego seta dała o sobie 
znać Różański, wyprowadza-
jąc swój team na 2:0, a po chwili 
na 3:1. Kiedy zrobiło się 5:1, tre-
ner przyjezdnych od razu zarzą-
dził przerwę, aby przypomnieć 
zawodniczkom, jak grały w po-
przedniej partii. Te jednak za 
nic nie mogły sobie tego przy-
pomnieć. A Novianki zdoby-
wały kolejne punkty, stopnio-
wo zbliżające je do wyrównania 
stanu meczu. Przy wyniku 11:4 
łodzianki znów słuchały uwag 
swego coacha, tyle że już nie-
co bardziej dobitnych... Niewie-
le one jednak dały, bo w tym se-
cie to miejscowe, zwłaszcza                                                                          
w ataku, rozdawały karty. I po-
woli stawało się jasne, że teraz 
to one zejdą na przerwę w lep-
szych nastrojach. I zeszły, po 
bloku wprowadzonej właśnie 
na parkiet Soni Stefanik wygry-
wając 25:13.

Od startu trzeciej części me-
czu skoncentrowane łodzianki 
nie pozwalały już tak łatwo zdo-
bywać przeciwniczkom punk-
tów. Znalazło to odzwierciedle-
nie na tablicy wyników, gdzie 

dość długo zmieniał się doro-
bek raz jednej, raz drugiej dru-
żyny (5:5). Pierwsze wyłamały 
się z tego schematu łodzianki, 
którym błyskawicznie udało 
się odjechać na 12:6. Nic dziw-
nego, że trener Chiappini za-
rządził w tym momencie prze-
rwę. Ale po niej nadal to goście 
byli skuteczniejsi, a ich prze-
waga jakoś nie chciała topnieć 
(15:8). Znów, tak jak w pierw-
szym secie, łatwo omijały blok                                                                 
i obronę Novianek, z akcji na 
akcję zbliżając się do wygranej                             
w tym trzecim, gwarantującej 
wywiezienie z Legionowa co 
najmniej punktu. Gdy prowa-
dziły już 20:11, do szczęścia bra-
kowało im naprawdę niewiele. 
A miejscowym mógłby pomóc 
już tylko siatkarski cud. Ten się 
jednak nie zdarzył i po przegra-
nej 16:25 przyparta do ściany                                                           
IŁ Capital Legionovia musia-
ła stanąć do walki o tie-breaka. 

I stanęła, tyle że niezbyt 
pewnie i zanim się obejrzała, 
było już 0:3. Alessandro Chiap-
pini zareagował na taki obrót 
sprawy wzięciem czasu, bo tego 
seta przegrać jego zawodniczki 
po prostu nie mogły. Uwagi naj-
wyraźniej pomogły, gdyż po kil-
ku minutach zrobiło się 5:4. Za 
chwilę legionowianki, dowodzo-
ne przez atakującą z każdej pozy-

cji Olivię Różański, odskoczyły 
na 8:5 i wtedy to trener Budow-
lanych Jakub Głuszak zaprosił 
drużynę do siebie. Obie ekipy za-
wzięcie walczyły o każdą piłkę, 
bowiem i dla jednej, i dla drugiej 
wygrana w czwartej partii miała 
olbrzymie znaczenie. Lepiej z tą 
presją radziły sobie gospodynie, 
które w połowie seta prowadzi-
ły 13:9. I ku radości swoich kibi-
ców bez większych problemów, 
choć z mozołem zbliżały się do 
piłki setowej. Pierwszą miały 
przy stanie 24:18. Wykorzysta-
ły trzecią i po ataku Olivii Różań-
ski zwyciężyły do 20. A chwilę 
czekała je już siódma w tym se-
zonie siatkarska dogrywka. 

W tie-breaku, wiadomo, 
wszystko jest możliwe. Oczy-
wiście Novianki starały się, aby 
wydarzenia toczyły się po ich 
myśli. Po punktowej zagryw-
ce Różański objęły prowadze-
nie 4:2, lecz za chwilę był już 
remis. Niezrażone parły jed-
nak do przodu i znów odjecha-
ły na dwa „oczka”, tyle że i tym 
razem dały się łodziankom do-

paść. Zmiana stron nastąpiła przy 
ich prowadzeniu 8:7. Alessandro 
Chiappini poprosił też przy oka-
zji o dodatkowy czas na nara-
dę bojową. Po wznowieniu gry 
blok Aleksandry Gryki dał jego 
drużynie wyrównanie, a po ko-
lejnym Legionovia prowadziła 
9:8. Ale ponownie tylko przez 
moment. Zapowiadał się praw-
dziwy sportowy thriller. Oba ze-
społy dotarły do stanu po 12 i te-
raz każda akcja była już na wagę 
złota. Tę kolejną, po ataku Oli-
vii Różański, wygrały Novianki, 
dzięki czemu do szczęścia bra-
kowało im dwóch wygranych 
piłek. Niestety, kolejną zgarnę-
li goście. Jednak udana akcja 
Oli Gryki dała jej drużynie pił-
kę setową i meczbola. A po do-
tkniętym przez blok ataku najle-
piej punktującej TAURON Ligi 
Olivii Różański (oraz MVP nie-
dzielnego spotkania) IŁ Capi-
tal Legionovia wygrała 15:13,                             
a cały mecz 3:2. To było jej dzie-
siąte zwycięstwo z rzędu.

RafaM

Spotkanie rozegrano w so-
botę (15 stycznia) o godzinie 
11.00 na boisku przy Parkowej. 
W starciu z czwartoligowcem                                                        
w składzie Legionovii znaleźli 
się niemal sami zawodnicy te-
stowani. Pierwszą drużynę re-

prezentowali tylko Marcin Ma-
kulec, Sebastian Gołąb, Jakub 
Karabin, Konrad Budek, Ma-
teusz Turkowski, Patryk Bor-
kowski, Janusz Selibórski i Piotr 
Sonnenberg, który strzelił jedną 
z trzech bramek. 

Następne sparingi pod-
opieczni trenera Michała Piro-
sa rozegrają już podczas zimo-
wego zgrupowania w Giżycku. 
W sobotę 22 stycznia zmierzą 
się tam z drugoligowymi Wi-
grami Suwałki, 26 stycznia 

zagrają ze swoim ligowym ry-
walem, czyli Mamrami Giżyc-
ko, a 29 stycznia sprawdzą się                           
z pierwszoligowym Stomi-
lem Olsztyn. Okazji do popra-
cowania nad formą oraz nowy-
mi rozwiązaniami taktycznymi 
legionowskiej drużynie więc 
nie zabraknie. 

Zig

IŁ Capital Legionovia Legionowo – Grot Budowlani Łódź  

3:2 (17:25, 25:13, 16:25, 25:20, 15:13)

Legionovia: Grabka, Silva Franco, Różański, Tokarska, Gryka, 
Erkek, Lemańczyk (libero) oraz Szczyrba, Dąbrowska, Stefanik.

Grot: Cleger, Fedusio, Górecka, Łazowska, Fedusio, Lisiak, 
Łysiak (libero) oraz Damaske, Kędziora, Szczurowska.

MVP: Olivia Różański 

Zwycięstwo na początek
Od wysokiego zwycięstwa z Mławianką Mława piłkarze trzecioligowej 
Legionovii KZB Legionowo rozpoczęli przygotowania do rundy rewan-
żowej. Pierwszy w tym roku sparing legionowianie wygrali 3:1.
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Delfin na zimno

W gdyńskim czempionacie 
wzięło udział blisko 400 pływa-
ków. Jedną z jego gwiazd był 
Michał Perl, zawodnik UKS 
Delfin oraz trener i założyciel 

grupy Winter Swimmers. W kla-
syfikacji Open, gdzie rywalizo-
wał ze ścisłą krajową czołówką, 
legionowski rekordzista świata 
brał udział w sześciu konkuren-

cjach indywidualnych, wygry-
wając aż cztery z nich. Ściga-
jąc się w wodzie o temperaturze 
około dwóch stopni Celsjusza, 
zwyciężył na dystansach 50 m                     
i 100 m stylem klasycznym oraz 
na 25 m i 50 m stylem dowol-
nym. Na pozostałych dystan-
sach, czyli 50 m stylem motyl-
kowym i na 100 m dowolnym 
zajął odpowiednio – czwarte                                      
i piąte miejsce. Lepszego za-
wodnika na gdyńskich zawo-
dach nie było. – Choć udało 
mi się wygrać w swoich ko-
ronnych konkurencjach, wy-
raźnie widać, że konkurencja 
nie śpi i robi się coraz groź-
niejsza – komentuje swój suk-
ces Michał Perl.  

Z kolei Rafał Perl, czy-
li tata oraz trener Michała, 
który przygodę z zimowym 
pływaniem rozpoczął wła-
śnie za namową syna, wy-
startował W Gdyni w dwóch 
konkurencjach: na 25 m oraz         
50 m stylem dowolnym. Za-
równo na jednym, jak i na 

drugim dystansie wywalczył 
brązowy medal w swej kate-
gorii wiekowej (45-49 lat). Co 
do innych reprezentantów Del-
fina, rywalizujący wśród ma-
stersów Andrzej Fajdasz ścigał 
się w trzech konkurencjach: na 
25 m i 50 m dowolnym oraz 50 
m motylkowym. W tej samej 
kategorii wiekowej, co Rafał 
Perl, zajął odpowiednio – pią-
te, siódme i czwarte miejsce. 
Jak na debiut w zawodach tej 
rangi, zaprezentował się więc 
naprawdę dobrze. Zadowolo-

ny z siebie mógł też być Piotr 
Rapacki, trenujący w gru-
pie Winter Swimmers, który                                                                                       
w kategorii wiekowej 40-44 
lata startował na 100 m (6 miej-
sce) oraz 250 m stylem dowol-
nym (4 miejsce). 

Warto wspomnieć, że na 
mistrzostwach w Gdyni po-
kazali się też młodzi pływacy 
Delfina. Maciej Perl oraz Jakub 
Rapacki ścigali się na przewi-
dzianym dla zawodników po-
niżej 16 roku życia dystansie 

25 m, czyli w tzw. morświn-
kach. Wprawdzie nie zdobyli 
żadnego medalu, ale dali radę! 
– Jest to przygotowanie przed 
prawdziwymi startami w za-
wodach zimowego pływania. 
Możemy być dumni, że tak 
młodzi zawodnicy idą ślada-
mi naszego klubowego mistrza                        
i chcą udowadniać, że ich czas 
wkrótce nadejdzie – komentuje 
trener Rafał Perl, prezes UKS 
Delfin Legionowo.

RM

W drugi weekend stycznia nad Bałtykiem od-
były się Mistrzostwa Polski w Lodowym Pły-
waniu federacji IISA (International Ice Swim-
ming Associtation ). Tym samym trzecia edycja 
Gdynia Winter Swimming Cup była w tym 
roku gospodarzem najwyższej rangi imprezy 
krajowych pływaków zimowych. Startowali 
też na niej zawodnicy Delfina Legionowo, któ-
rzy razem przywieźli znad morza sześć medali. 
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RELACJE/ZAPOWIEDZI

Gwoli ścisłości trzeba nad-
mienić, że aktorskie oblicze pana 
Lucjana nawiązywało odrobinę 
do jego doświadczeń życiowych. 
Obecny prezydent Żyrardowa go-
ścinnie wystąpił bowiem w krę-

conym akurat w jego mieście, wy-
świetlanym przez Netlix serialu 
„Archiwista”, wcielając się tam                                                                                                 
w trenera boksu. A przecież                                    
(o czym też legionowianie nie zdą-
żyli się dowiedzieć) sam za młodu 

krzyżował w ringu rękawice! Na 
planie nasz Lucky Balboa był więc 
w swoim żywiole, gładko dekla-
mując przewidzianą dlań kwestię. 
Ba, wplatając do niej nawet zwrot 
uważany w niektórych kręgach za 

obelżywy! A brzmiała ona w wy-
konaniu „trenera” Chrzanowskie-
go następująco: „Hej, co ty robisz, 
chodź tutaj! To nie ulica, to ring! 
Chłopie, jeśli jeszcze raz taki nu-
mer zrobisz, wypieprzę cię na zbi-
ty pysk z sekcji, rozumiesz?”

Czy zawodnik tę pieprzną 
perspektywę zrozumiał, trud-
no wyczuć. Należy jednak wy-
razić podziw z powodu faktu, 
iż eks zastępca prezydenta mia-
sta L. nie pomylił w trakcie swe-
go występu tekstu. Wszak pa-

mięć chowa mu się czasem za 
podwójną gardą. Choćby wte-
dy, gdy przed obliczem Temi-
dy przyszło mu opowiedzieć                                                                           
o przejściach z wykonawcą bu-
dującym legionowski dworzec. 
Wówczas to, na przekór szcze-
rym chęciom, wszystkie wspo-
mnienia pana Lucjana zostały 
znokautowane przez amnezję. 
Cóż, kto wie, może tak właśnie 
bywa, kiedy w życiu za często lą-
duje się na deskach…?

Gadget

Młócka według Lucka
Jako wieloletni zastępca prezydenta Legionowa dał się poznać                          
z różnych stron, ale pokazania swoich aktorskich zdolności miesz-
kańcom akurat poskąpił. Ostatnio jednak Lucjan Chrzanowski 
nadrobił artystyczne zaległości, brawurowo odgrywając bokserski 
epizodzik w serialu „Archiwista”. I teraz nikt mu już nie zarzuci,                 
że jest do chrzanu i przed kamerą chowa się w narożniku!

Choć to komedia, oparta na lu-
dowych podaniach historia wojaka 
Marcina Kabata powstała w raczej 
smutnych, wojennych  czasach, 
gdy Czechosłowacja cierpiała pod 
okupacją niemiecką. – Sztuka jest 
przeurocza, to fajna komedia cze-
skiego autora Jana Drdy. I pomy-
śleliśmy sobie, że skoro widzieli-
śmy ją w telewizji wiele lat temu                                                                                                     
w wykonaniu wspaniałych pol-
skich aktorów, to może i my też 
spróbujemy. Oczywiście trochę 
inaczej i w trochę innej scenogra-
fii, ponieważ nie mamy możliwo-
ści pokazania drzew, lasu et cete-
ra – opowiada reżyserka spektaklu 
Walentyna Janiszewska. Do za-
brania się za wymagające dosyć 
licznej obsady „Igraszki…” za-
chęcił też trupę nowy aktorski za-
ciąg. Aktualnie są w niej trzy panie                                  
i dwa razy tylu panów. – Cała gru-
pa jest fajna, zgrana, sympatyczna. 
Wszyscy się lubimy i szanujemy. 
Dlatego fajnie jest z nimi wszystki-

mi pracować, naprawdę fajnie. No 
i myślę, że teraz też nam się udało 
– dodaje pani Walentyna.  

Dowiodła tego ubiegłoroczna 
premiera, potwierdziła też stycz-
niowa „powtórka z rozrywki”, po-
kazana w legionowskim ratuszu. 

Przy wypełnionej po brzegi wi-
downi wykonawcy kolejny raz 

brawurowo odegrali swoje role. 
Pomogły im w tym i dobra pamięć, 
i „wgryzienie się” w charakter każ-
dej postaci. Wsparły ich też budu-
jące klimat efekty dźwiękowe oraz 
dyskretna gra światłem. Wszystko 
to sprawiło, że skromna, oparta na 
kubikach scenografia, zamiast ra-

zić, stała się atutem pozwalającym 
skupić uwagę na kreacjach aktor-
skich. – Ja uważam, że nie mamy 
się czego wstydzić. Aczkolwiek 
nie jesteśmy w stanie dorównać 
Wojciechowi Pokorze, Krzysz-
tofowi Kowalewskiemu czy Bar-
barze Wrzesińskiej. Nie, ponie-
waż jesteśmy amatorami. Ale po 
premierze dochodziły do nas gło-
sy, że zachowujemy się na sce-
nie jak profesjonalni aktorzy. To 
bardzo miłe, takie były głosy pu-
bliczności. Tym bardziej, że gru-
pa trzykrotnie wychodziła na sce-
nę i otrzymała brawa na stojąco. 
O czymś to świadczy, prawda?                                    
– uważa Walentyna Janiszewska. 

Trudno się z tym nie zgodzić. 
Legionowska interpretacja przy-

gód dzielnego dragona była po 
prostu diablo udana. I oczywi-
ście z happy endem. Chociaż gdy 
przegrywał on z czartem z maria-
sza swą znoszoną odzież, wcale 
się na to nie zanosiło… W końcu 
jednak, ocalając dwie niewiasty 
od piekielnych „tropików”, gra-
ny ongiś przez Mariana Kocinia-
ka rezolutny Marcin Kabat dobrał 
się diabłom do skóry. 

Natomiast legionowscy arty-
ści zamierzają wkrótce zabrać się 
za kolejną komedię. Tym razem 
wypełnioną już nie czeskim, lecz 
angielskim humorem. – Chodzi 
nam o to, żeby ludzie dostali odro-
binę wesołości, trochę radości, tro-
chę uśmiechu, bo poważnych spraw 
mamy teraz wokół siebie zbyt dużo. 
Chodzi więc właśnie o to, aby to 
było coś lekkiego, coś fajnego; 
coś, co wywołuje uśmiech. Ale to 
jest ogromne wyzwanie, ponieważ 
najtrudniej jest grać komedię. Ta 
forma jest najbardziej wymagają-
ca. Bo jeżeli nie ma w kimś tej wro-
dzonej komediowości, to nie moż-
na jej kogoś nauczyć. Tego się nie 
da nauczyć. Po prostu trzeba mieć tę 
charakterystyczną iskierkę – dodaje 
opiekunka grupy. A jej podopieczni, 
pasjonaci aktorstwa z Teatru Form 
Niewymyślnych (w składzie: Do-
rota Bonisławska, Marek Kijewski, 
Mariusz Kram, Agnieszka Lewan-
dowska, Piotr Lejzerowicz, Mi-
kołaj Madejak, Mateusz Pryciak, 
Andrzej Przekaziński i Dorota Prze-
kazińska) ją mają. Zwłaszcza gdy, 
tak jak w „Igraszkach z diabłem”, 
są w formie.  

Waldek Siwczyński

Igraszki z uśmiechem
Artyści z legionowskiego Teatru Form Niewymyślnych zdążyli już przekonać publiczność, że uwiel-
biają podejmować aktorskie wyzwania. Nawet tej miary, jak to ostatnie – przygotowanie oraz wy-
stawienie słynnej sztuki „Igraszki z diabłem”, znanej pokoleniom Polaków z mistrzowskiej insce-
nizacji Teatru Telewizji. A skoro już wzięli się z nią za bary, zrobili wszystko, by temu zadaniu 
sprostać. I zadbali o każdy detal, bo w końcu... diabeł tkwi w szczegółach.

SEROCK CENTRUM KULTURY 
I CZYTELNICTWA, 21.01, GODZ. 19.00

Projekcja filmu „Ikar – legenda Mietka Kosza” 
w ramach cyklicznego Kina Otwartego. 

NIEPORĘT GMINNY OŚRODEK KULTURY, 
22.01, GODZ. 13.00

Spektakl dla dzieci „Ola i Tolek w dalekiej podróży” 
w wykonaniu Teatru Prima. Wstęp wolny. Rezerwa-
cja miejsc pod numerem telefonu 22 774 83 26. 

POPOWO KOŚCIELNE SANKTUARIUM 
MATKI BOSKIEJ POPOWSKIEJ, 
23.01, GODZ. 11.00

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku zaprasza 
na Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu pod-
opiecznych serockiego CKiCz. Tym razem będzie to 
występ instrumentalistów. 

SEROCK KOŚCIÓŁ PARAFIALNY, 
23.01, GODZ. 17.00

Drugi tego dnia koncert kolęd i pastorałek w wyko-
naniu instrumentalistów z serockiego Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa. 

LEGIONOWO POCZYTALNIA, 
23.01, GODZ. 18.00

Podwójny stand up. Antoni Syrek-Dąbrowski 
z programem „Życie”, o którym sam mówi:
„Życie” to mój czwarty pełny program stand-upowy. 
Szczerze, nie wiem, czy umiem w to „życie”. Nadal 
wiele nie rozumiem, dużo rzeczy mnie wnerwia, ale 
generalnie staram się udawać, że wiem, o co chodzi” 
– info organizatora. Łukasz Kowalski z programem 
„I tak się powoli żyje”: poszedł do Mam Talent, do-
stał trzy razy Tak, nie przeszedł dalej – info. organi-
zatora. Bilety w cenie 50 zł. Wydarzenie tylko dla 
dorosłych!!!


