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Tydzień
na sygnale

Biznes poszedł
z dymkiem
Ponad 645 kg krajanki tytoniowej oraz przeszło                      
77 tys. papierosów bez polskich znaków akcyzy 
zabezpieczyli na terenie Legionowa stołeczni poli-
cjanci. Funkcjonariusze zatrzymali również cztery 
osoby zajmujące się produkcją i wprowadzaniem 
do obrotu tej tytoniowej kontrabandy. Decyzją Pro-
kuratury Rejonowej w Legionowie wobec zatrzyma-
nych zostały zastosowane policyjne dozory.
Funkcjonariusze z Wydziału 
do Walki z Przestępczością Go-
spodarczą Komendy Stołecznej 
Policji najpierw namierzyli po-
sesję, gdzie miała znajdować 
się „fabryka tytoniu”, a następ-
nie zorganizowali zasadzkę na 
prowadzące ją osoby. W poli-
cyjne sidła wpadło dwóch męż-
czyzn w wieku 62 i 41 lat oraz 
dwie 45-letnie kobiety. W wy-
niku przeszukania pomieszczeń 

mieszkalnych policjanci ujawnili 
sprawną linię produkcyjną oraz 
wyprodukowane już wyroby ty-
toniowe. W sumie zabezpieczo-
no 55 tysięcy sztuk papierosów 
oraz 645 kg krajanki tytoniowej. 
Kolejne 22 tysiące trefnych fa-
jek policjanci znaleźli w samo-
chodzie należącym do 41-let-
niego zatrzymanego. Czwórka 
producentów nielegalnych wy-
robów tytoniowych została za-

trzymana i przewieziona do 
legionowskiej komendy. Kon-
trabanda trafiła natomiast do 
policyjnego magazynu.
 
Funkcjonariusze pod nadzo-
rem legionowskiej prokuratury 
zgromadzili materiał dowodowy 
pozwalający na przedstawienie 
podejrzanym zarzutów: 41-la-
tek odpowie za przechowywa-
nie wyrobów tytoniowych bez 

polskich znaków akcyzy, na-
tomiast pozostała trójka, czyli 
62-latek i dwie 45-latki, odpo-
wiedzą wspólnie i w porozumie-
niu za produkcję kontrabandy,                                                                         
a także za uchylanie się od po-
datku akcyzowego. Straty 
Skarbu Państwa z tytułu nieod-
prowadzonych podatków osza-
cowano na kwotę przeszło 630 
tysięcy złotych!

zig

Skusił go plecak
Połasił się na plecak pozostawiony na jednej z ła-
wek w pobliżu legionowskiego dworca kolejowego 
i teraz przyjdzie mu za to słono zapłacić. 69-letni 
złodziej może trafić za kratki nawet na pięć lat.

Zdarzenie miało miejsce w ze-
szły poniedziałek (23 maja). 
Dyżurny legionowskiej komen-
dy otrzymał wówczas zgłosze-
nie o kradzieży. Z relacji po-
krzywdzonego wynikało, że 
ktoś ukradł mu plecak, który 
ten zostawił na chwilę na ławce                                                                                         
w pobliżu stacji PKP w Legio-
nowie. W środku znajdowała 
się między innymi odzież, do-
kumenty oraz pieniądze.  Po-
krzywdzony wycenił swoje stra-
ty na blisko 600 złotych.
 
Legionowscy kryminalni szyb-
ko ustalili wizerunek i perso-

nalia sprawcy, a następnie 
informacje te przekazali do 
załóg patrolowo-interwen-
cyjnych. Dwa dni po zdarze-
niu jedna z nich, ponownie 
w okolicy dworca, zauwa-
żyła podejrzanego. Tam też 
69-latek został zatrzymany, 
po czym przewieziono go do 
komendy. Mundurowym uda-
ło się też odzyskać dokumen-
ty należące do pokrzywdzo-
nego. Mieszkaniec powiatu 
legionowskiego usłyszał za-
rzut kradzieży.

zig

W piątek (27 maja) po godzinie 21.00 na torach 
kolejowych między Legionowem a Choszczówką 
stanął w ogniu pociąg towarowy. Do walki z po-
żarem zadysponowano aż osiem zastępów straży 
pożarnej, w tym dwa z Warszawy. Akcja gaśnicza 
trwała ponad dwie godziny.

Stoi w ogniu
lokomotywa 

Do pożaru doszło w środ-
ku lasu, w odległości oko-
ło dwóch kilometrów od 
Choszczówki. Ogień poja-
wił się między dwiema loko-
motywami ciągnącymi cały 
skład. Maszyniści na szczę-
ście w porę zdołali opuścić 
pojazdy i żadnemu z nich 
nic się nie stało. Strażacy 
do akcji przystąpili dopiero 
wtedy, gdy mieli pewność, 
że zasilanie sieci trakcyj-
nej zostało odłączone. Po-
żar został sprawnie ugaszo-

ny i płomienie nie zdołały 
przedostać się na pozosta-
łe wagony. Ogień uszkodził 
za to dwie lokomotywy oraz 
fragment sieci trakcyjnej.
 
W działaniach gaśniczych 
brały udział zastępy straża-
ków z JRG Legionowo, JRG 
10 Warszawa, JRG 13 War-
szawa oraz OSP Jabłonna               
i OSP Kąty Węgierskie.

Zig

Zostały tylko zgliszcza
W piątek (27 maja) po północy do Powiatowe-
go Stanowiska Kierowania Państwowej Straży 
Pożarnej wpłynęło zgłoszenie o pożarze drew-
nianego budynku mieszkalnego znajdującego 
się przy ul. Magnolii w miejscowości Dębe.                 
Na miejsce zostało zadysponowanych pięć 
zastępów straży.

Gdy strażacy dotarli na miej-
sce, pożar był już rozwinię-
ty, a w ogniu stała cała drew-
niana konstrukcja budynku. 
Na uratowanie domu przed 
strawieniem go przez ogień 
nie było już więc praktycznie 
żadnych szans. Gaszenie po-
żaru, a następnie dogaszanie 

zgliszczy trwało około trzech 
godzin. Na szczęście nikt                                                               
w nim nie ucierpiał. W akcji 
gaśniczej brały udział zastę-
py straży z JRG Legionowo, 
OSP Wola Kiełpińska i OSP 
Stanisławowo Zegrzyńskie.  

zig

Rodzice „popłynęli”
Zarzut narażenia na niebezpieczeństwo dwójki 
swoich dzieci usłyszeli w zeszłym tygodniu 
ich rodzice: 35-latka i 39-latek. Jak się oka-
zało, będąc kompletnie pijanymi, zajmowali 
się swoim 7-letnim synem i jego siedmiomie-
sięcznym bratem. Nieodpowiedzialni rodzice 
będą teraz odpowiadali przed sądem.

Dyżurny jabłonowskiego 
komisariatu otrzymał zgło-
szenie, z którego wynika-
ło, że najprawdopodobniej 
nietrzeźwi rodzice spra-
wują opiekę nad dziećmi. 
Skierowani na interwencję 
mundurowi rzeczywiście po-
twierdzili to podejrzenie. Ba-
danie alkomatem wskazało, 
że 35-letnia matka miała w 
organizmie dwa i pół promi-
la alkoholu, zaś 39-letni oj-
ciec blisko dwa. Z uwagi na 

stan nietrzeźwości rodziców 
oraz brak możliwości wła-
ściwej opieki nad dziećmi 
ich dwóch synów – w wieku 
siedmiu lat i siedmiu miesię-
cy – po konsultacji medycz-
nej przewieziono do placów-
ki opiekuńczej. 
 
Nieodpowiedzialni rodzice 
zostali natomiast zatrzyma-
ni. Po wytrzeźwieniu posta-
wiono im zarzuty. Za popeł-
nione przestępstwo grozi im 
nawet do pięciu lat więzienia. 
Dokumentacja w tej sprawie 
trafiła również do legionow-
skiego sądu rodzinnego. 

zig
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W Legionowie, jak podaje 
Przedsiębiorstwo  Wodocią-
gowo-Kanalizacyjne „Legio-
nowo” Sp. z o.o., liczba miesz-
kańców mających dostęp do 
kanalizacji miejskiej wynosi 
już około 98 proc., zaś liczba 
legionowian korzystających 
z kanalizacji sanitarnej prze-
kroczyła 50 000. Dla porówna-
nia, ogół ludności w całej Pol-

sce, która korzysta z miejskiej 
lub gminnej sieci kanalizacyj-
nej, plasuje się niezmiennie na 
poziomie około 70 proc. 

W ramach prowadzonej przez 
Unię Europejską polityki pro-
ekologicznej oraz w celu pod-
trzymania dotacji unijnych na 
dalszą rozbudowę infrastruk-
tury kanalizacyjnej w gminach, 

zgodnie z wymogami Komisji 
Europejskiej do 2027 roku ist-
nieje konieczność osiągnięcia 
wymaganego poziomu pod-
łączenia mieszkańców do sie-
ci kanalizacyjnej i nie może on 
być mniejszy niż 98 proc. ca-
łej aglomeracji. Aglomeracja 
warszawska, do której należy 
nasze miasto, obejmuje sto-
licę oraz gminy, które odpro-
wadzają ścieki do Oczyszczalni 
Ścieków „Czajka” w Warszawie. 
Jak wiadomo, niektóre gminy 
należące do aglomeracji war-
szawskiej na dzień dzisiejszy 
nie spełniają unijnych wymo-
gów procentowych. W ustawie                                                                                                              
o utrzymaniu czystości i porząd-
ku  w gminach został również 
nałożony obowiązek ciążący na 
samorządach, który nakłada na 
właścicieli nieruchomości zobo-
wiązanie przyłączenia się do ist-
niejącej sieci kanalizacyjnej.

Niemalże każdy mieszkaniec 
naszego miasta ma możli-
wość odprowadzania ścieków 
sanitarnych do kanalizacji 
miejskiej, a nie do przydomo-
wych szamb, które wpływa-
ją destrukcyjnie na środowi-
sko, na nasze zdrowie i są po 
prostu nieekologiczne. Czę-
sto przydomowe szamba są 
nieszczelne (co jest nielegal-
ną praktyką) oraz grożą za-
nieczyszczeniem bakteriolo-
gicznym i chemicznym wody, 
którą pijemy, gdy korzysta-
my z własnej studni. Eks-
ploatowanie nieszczelnego 
szamba jest bardzo niebez-
piecznym procederem, bo 
większość bakterii chorobo-
twórczych, które wraz ze ście-
kami przedostają się do gleby 
i wód podziemnych, stwarza  
poważne  zagrożenie  bakte-
riologiczne.

Ścieki w tym czasie są w sta-
nie pokonać znaczne odle-
głości i skazić teren znajdu-
jący się daleko od miejsca 
wypływu zanieczyszczeń. 
Dość wspomnieć, że w żwirze                                                                                 
w ciągu 3 miesięcy ściek 
może przepłynąć około                                                                       
4 km, na przykład do pobli-
skich zbiorników wodnych, 
powodując ich zakwitanie. 
Zanieczyszczenia chemicz-
ne powodują skażenie tere-
nu wokół domu, są wchła-
niane przez rośliny, w tym 
także warzywa w przydomo-
wych ogródkach. Szkodliwe 
związki chemiczne rozprze-
strzeniają się także na więk-
sze odległości, skażając wody 
podziemne. Szkodzimy więc 
sobie, rodzinie i wszystkim 
sąsiadom. Pozbawiamy w ten 
sposób nasze dzieci czystej i 
zdrowej wody, tak niezbęd-

nej do życia. Mając na uwa-
dze dobro nas wszystkich, 
Przedsiębiorstwo Wodociągo-
wo-Kanalizacyjne „Legiono-
wo” zachęca mieszkańców do 
przyłączania ich nieruchomo-
ści do kanalizacji miejskiej.

TEMAT TYGODNIA

A czy Ty podłączyłeś się do kanalizacji miejskiej?

Zatwierdzane przez URE tary-
fy obowiązują zwykle przez rok.                   
I dotychczas, przy relatywnie 
niskich, a przede wszystkim 
stabilnych cenach węgla czy 
gazu, nie stanowiło to proble-
mu. Ale już od dawna problem 
jest, i to coraz bardziej, nomen 
omen, palący. Zaogniony wie-
le miesięcy temu rosyjskimi 
spekulacjami na rynku gazu,                            
a zwielokrotniony ekonomicz-
nymi konsekwencjami zaata-
kowania przez wojska Putina 
niepodległej Ukrainy. Drastycz-
ny wzrost cen paliw sprawił, że 
ciepłownie zaczęły sprzeda-
wać swój gorący towar ze stratą                                                                                             
– z tygodnia na tydzień coraz 
większą. Jeśli chodzi o PEC „Le-
gionowo”, u schyłku zakończone-
go niedawno sezonu grzewczego 
do każdego wyprodukowanego 
gigadżula Przedsiębiorstwo do-
płacało 30 zł. A w wielu innych 
podobnych ciepłowniach na te-
renie kraju było jeszcze gorzej. 
Na przykład w rządzonym przez 

Lucjana Chrzanowskiego, byłe-
go zastępcę legionowskiego pre-
zydenta, Żyrardowie ceny ciepła 
podniesiono w ciągu roku czte-
rokrotnie i łącznie wzrosły one 
o sto procent. Z kolei w sąsied-
nim Nowym Dworze Mazowiec-
kim w marcu br. skoczyły aż o 75 
procent. 

Skoro więc zrobiło się gorąco, 
ciepłownie jedna przez drugą 
zaczęły słać do URE wnioski                                                                                
o zmianę taryf, do czego zresz-
tą – co się dotąd nie zdarzało 
– Urząd Regulacji Energety-
ki sam po cichu zachęcał, wi-
dząc groźbę utraty płynności fi-
nansowej przez małe miejskie 
zakłady, w konsekwencji zaś 
– ich możliwej likwidacji. A je-
śli nawet trudno to nazwać za-
chętą, urzędnicy jasno wska-
zywali na taką możliwość. 
Stosowny wniosek, czego nie 
dało się uniknąć, „poszedł” też 
do URE z Legionowa. – Czeka-
my teraz na zakończenie po-

stępowania, które trwa zwykle 
około dwóch-trzech miesięcy.                                                              
O tym, jak wyjątkowa jest cała 
ta sytuacja, może świadczyć 
fakt, że dawniej w dokumen-
tach koniecznych do zatwier-
dzenia nowej taryfy musieliśmy 
przedstawić umowy na cały za-
kupiony miał węglowy, czyli na 
20-30 tysięcy ton, natomiast 
obecnie wystarczyły zaledwie 
na dwa tysiące ton. Wszyst-
ko dlatego, że węgiel nie tylko 

stał się horrendalnie drogi, ale 
po prostu go na rynku nie ma                           
– komentuje okoliczności zło-
żenia wniosku zarząd PEC. 

Aktualne niedobory „czarnego 
złota” w całym kraju szacowa-
ne są na około 12 mln ton. Bra-
kuje go dla ciepłowni, ale i dla 
prywatnych nabywców. Naj-
gorzej zaś jest z powszechnie 
stosowanym ekogroszkiem. 
Uspokajające komunikaty 

rządu może i przekonują opi-
nię publiczną, ale specjalistów 
z branży już niekoniecznie. Oni 
pamiętają, że z Rosji, Ukrainy, 
Białorusi czy nawet z Kazach-
stanu ściągaliśmy rocznie kil-
kanaście milionów ton węgla. 
A pokazywane jako paliwowe 
„okno na świat” polskie porty 
są w stanie przyjąć około czte-
rech tysięcy ton. Jakby nie pa-
trzeć, wygląda na to, że węgla 
na rynku może po prostu nie 
wystarczyć. – Ciężko sobie wy-
obrazić, co stanie się jesienią, 
dlatego już teraz podejmuje-
my wszelkie kroki, aby zabez-
pieczyć opał na kolejny sezon. 
Niestety, ceny węgla oszalały. 
W ubiegłym roku kształtowa-
ły się na poziomie 350-400 zł 
za tonę, natomiast dzisiaj prze-
kroczyły już 2 tys. zł. A najgor-
sze jest to, że tego węgla nie 
ma i prawdopodobnie go za-
braknie. Ceny już są niebotycz-
ne, a jesienią zapewne jeszcze 
wzrosną – przewiduje Marek 
Pawlak, prezes zarządu PEC 
„Legionowo”. 

O ile w ubiegłym roku przed 
dużymi podwyżkami uchroni-
ła legionowian częściowa re-
zygnacja PEC-u z drożejące-
go gazu i przerzucenie się na 
węgiel, obecnie dobrej opcji na 
ucieczkę w inne paliwa już nie 
ma – olej opałowy wychodzi 
najdrożej, zaś biomasę trzeba 
by ściągać… z Białorusi lub Ro-

sji. Trudno też realnie myśleć, 
nawet w odległej przyszłości,                                                             
o pozyskiwaniu potrzebnej 
PEC-owi energii z ogniw foto-
woltaicznych. Trzeba zatem 
płakać i płacić za węgiel i gaz, 
szukając rozwiązań pozwa-
lających ograniczyć podwyż-
ki stawek dla mieszkańców do 
niezbędnego minimum. Pocie-
szające jest to, że w odróżnie-
niu od większości podobnych 
ciepłowni, produkcja tej legio-
nowskiej nie jest oparta tylko 
na węglu. To oznacza, że na-
wet gdyby spełnił się najczar-
niejszy scenariusz i PEC-owi by 
się on skończył, zawsze może 
posiłkować się gazem – wyjdzie 
drożej, ale ciepłej wody legio-
nowianom nie zabraknie.   

Z całą pewnością nie zabrak-
nie im też jednak rozczarowań 
przy oglądaniu rachunków za 
ogrzewanie. Będzie to szcze-
gólnie widoczne wraz z nadej-
ściem nowego sezonu grzew-
czego. Z szacunków wynika, 
że podwyżka cen ciepła będzie                                  
w Legionowie większa od tej 
poprzedniej, czyli przekroczy 
30 procent. Nie powinna jed-
nak być wyższa niż o 50 pro-
cent. Tak czy inaczej, zrobi się 
drogo. I marna to pociecha, że 
w innych miastach czy gminach 
ceny za ciepło dopieką miesz-
kańcom jeszcze mocniej.  

Waldek Siwczyński

Taryfy idą w gURE
Złożony przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wniosek o zatwierdzenie nowych taryf leży już                                 
w Urzędzie Regulacji Energetyki. A przykład innych wniosków dowodzi, że jego przyjęcie będzie formal-
nością. Bo i w URE, i w podobnych do legionowskiego PEC-u ciepłowniach dobrze wiedzą, że przez wywo-
łany wojną kryzys energetyczny nie się przejść bez podniesienia cen dla odbiorców. W obliczu deficytu 
na rynku paliw perspektywy kosztów zakupu opału są tylko dwie: będzie drogo albo bardzo drogo.
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Jak zaznacza jej dyrektor-
ka, nie byłoby to możliwe bez 
pomocy i ścisłej współpracy               
z ratuszem oraz jego specja-
listami od informatyki. – Sta-
ło się tak, ponieważ pan pre-
zydent nieodpłatnie przekazał 
na rzecz nowej pracowni 26 
komputerów stacjonarnych, 
które stanowią obecnie wy-
posażenie tej sali. Niezbędne 
było też wsparcie pana Ma-
cieja Skarżyńskiego, kierow-
nika urzędowego referatu in-
formatyki, który czuwał nad 
przygotowaniem i urucho-
mieniem tej pracowni, aby 
nasi najmłodsi uczniowie mo-
gli rozpocząć realizację zajęć 
komputerowych od drugiego 
semestru tego roku szkolne-
go – podkreśla Ewa Jabłoń-

ska, dyr. Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Legionowie.

Do tej pory maluchy „jedyn-
ki” korzystały z pracowni                                                                         
w budynku głównym szkoły, 
razem ze starszymi koleżan-
kami i kolegami. Teraz mają 
własną, dostosowaną do ich 

edukacyjnych potrzeb, moż-
liwości, a także warunków fi-
zycznych. – Ta sala, jako pra-
cownia informatyczna, była 
oczywiście przygotowywa-
na już na etapie budowy no-
wego skrzydła szkoły – zosta-
ła odpowiednio okablowana, 
wydzielono też miejsce na 

serwerownię. Natomiast te-
raz dokupiliśmy wyposaże-
nie i uczniowie z pionu 1-3 
mogą już korzystać z wła-
snej pracowni informatycz-
nej – mówi Piotr Zadrożny, 
zastępca prezydenta Legio-
nowa. – Mamy w niej 25 sta-
nowisk dla uczniów oraz jedno 
dla nauczyciela. Oprócz tego 
zainstalowaliśmy nowocze-
sny projektor, podwieszany 
ekran, dodatkowo dzieci mają 
też tam drukarkę do korzysta-
nia podczas zajęć komputero-
wych – dodaje dyrektorka SP 
nr 1 w Legionowie. 

Zajęć pożytecznych, rozwi-
jających i ciekawych, za któ-
rymi młodzi uczniowie wręcz 
przepadają. Żałując jedynie, 

że w planie lekcji przewidziano 
na nie tylko godzinę tygodnio-
wo. Nie każde bowiem dziecko 
ma w domu dostęp do kom-
putera oraz internetu i także 
może poza szkołą oswajać się 
z wirtualnym światem. A bez 
tego obecnie ani rusz. – Szko-
ła ma za zadanie wyrównywa-
nie szans. W jednym domu są 
dwa komputery, trzy tablety, 
konsola do gier, a w drugim 
nie ma nic. Natomiast ci mło-
dzi ludzie muszą być przygo-
towani do życia we współcze-
snym świecie, muszą umieć 
obsługiwać programy, sprzęt 
komputerowy, ale muszą też 
znać zagrożenia, jakie stwarza 
chociażby Internet i brak moż-
liwości jego pełnej kontroli. 
Dlatego zajęcia informatycz-
ne, również w tych najmłod-
szych klasach, są bardzo istot-
ne – uważa Piotr Zadrożny. 

W powyższej kwestii, co zro-
zumiałe, zarówno przedsta-
wiciele szkoły, jak i jej samo-
rządowy zwierzchnik mówią 
jednym głosem. – Dzięki 
stworzeniu tej pracowni dzie-

ci mają możliwość kształto-
wania umiejętności w zakre-
sie korzystania z komputera, 
urządzeń cyfrowych, sieci 
komputerowej, rozwijają też 
umiejętności w zakresie pro-
gramowania – bo na tym eta-
pie kształcenia jest ono bardzo 
istotne, w zakresie rozwiązy-
wania problemów z wyko-
rzystaniem komputera i sieci 
komputerowej. Dzieci rozwija-
ją swoje pasje i zainteresowa-
nia, wykorzystując te nowo-
czesne technologie, ale także 
poszerzają swoje kompeten-
cje społeczne, pamiętając 
jednocześnie o przestrzega-
niu zasad dotyczących bez-
pieczeństwa w sieci – wylicza 
korzyści dyr. Ewa Jabłońska. 

Jak zapowiadają sternicy lo-
kalnej oświaty, docelowo                               
w każdej podległej im placów-
ce oświatowej mają funkcjono-
wać co najmniej dwie nowocze-
sne pracownie komputerowe. 
Do realizacji tych ambitnych za-
mierzeń jest już całkiem blisko. 

Wonder

Prezent pierwsza klasa
Już na etapie projektowania nowego skrzydła „jedynki” jedną z sal dydaktycznych postanowiono prze-
znaczyć na pracownię komputerową. Niedawno zaś owe plany zamieniono na konkrety. Dzięki temu 
w dziedzinie cyfryzacji SP nr 1, czyli najstarsza legionowska podstawówka, za pomocą kilku kliknięć 
przeszła do oświatowej awangardy.

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU 

Gmina Legionowo w imieniu której działa K Z B Legionowo 
Spółka z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licy-
tacja) na dzierżawę, na czas określony 3 lat nieruchomości 
oznaczonej jako działki nr 3/14 i 3/15 w obr. 70 przy ul. Su-
walnej w Legionowie o pow. łącznej 2.977 m ², w tym:
1. nieruchomość o pow. 2.837 m² częściowo zabudowana 
budynkami  o pow. 301 m²  i 75 m² położona w Legionowie 
przy ul. Suwalnej , obr. ew. 70, nr dz. 3/14,  
2. nieruchomość niezabudowana o pow. 140 m²  położonej 
w Legionowie przy ul. Suwalnej , obr. ew. 70, nr dz. 3/15. 

1. Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na dzierża-
wę ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 11 lipca 2022 
roku o godzinie 12.00 w siedzibie KZB Legionowo Sp. z o.o.,                            
ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, na parterze budynku.
2. Dla działki prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Le-
gionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta                         
o numerze WA1L/00013799/4.
3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Legionowo:
1) nieruchomość o pow. 2.837 m² położona w Legionowie 
przy ul. Suwalnej , obr. ew. 70,  nr dz. 3/14  oznaczona jest 
symbolem Ba – 1.724 m² oraz symbolem Tk –  1.113 m²,
2) nieruchomość o pow. 140 m²  położonej w Legionowie 
przy ul. Suwalnej , obr. ew. 70, nr dz. 3/15  oznaczona jest 
symbolem Ba.
4. Przed przystąpieniem do przetargu każdy zainteresowa-
ny winien zapoznać się ze stanem technicznym lokalu i jego 
lokalizacją.
5. Cena wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi netto 
2,72 zł netto/m2/miesiąc oraz należny podatek VAT w wy-
sokości 23% liczony od kwoty netto. 
6. Postąpienie nie może wynosić mniej niż:  0,20 zł/m2.
Ustalona w przetargu stawka czynszu będzie waloryzowana 
jednostronnie przez Wydzierżawiającego  raz w roku kalen-
darzowym 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 obowią-
zujący w ostatnim, przed daną waloryzacją okresie rozli-
czeniowym, jednakże w przypadku, gdy wskaźnik walo-
ryzacji będzie ujemny, Dzierżawca zobowiązany będzie do 
zapłaty czynszu w wysokości należnej za poprzedni okres.
Czynsz dzierżawny płatny będzie w terminie 14 dni od 
daty wystawienia faktury przez Wydzierżawiającego 
przelewem na konto ING Bank Śląski O/Legionowo nr ra-
chunku  73 1050 1012 1000 0005 0241 1663 lub w kasie 
( o dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty decyduje data 
wpływu na rachunek Wydzierżawiającego ).
Niezależnie od obowiązku uiszczania czynszu, Dzierżawca 
będzie ponosił koszty utrzymania i korzystania z nierucho-
mości, w tym należności publiczno – prawne (podatek od 
nieruchomości).

Dzierżawca będzie ponosić koszty zużycia energii elektrycz-
nej oraz wywozu nieczystości stałych na podstawie odręb-
nych umów zawartych z usługodawcami.

7. Wadium ustalone w wysokości 1.600,00 zł.
co stanowi ok. 20% miesięcznego czynszu dzierżawy netto 
określonego 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 Legio-
nowo Spółka z o.o. prowadzony przez ING Bank Śląski O/
Legionowo, nr 73105010121000000502411663 najpóź-
niej w dniu 5 lipca 2022 r. do godziny 15:00
UWAGA: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem 
banku uważa się datę wpływu środków na rachunek ban-
kowy K Z B Legionowo Spółka z o.o.

Zwrot wadium nastąpi:
• dla zwycięzcy przetargu - po podpisaniu umowy dzierża-
wy wadium zostanie zaliczone na poczet pierwszych opłat 
z tytułu czynszu dzierżawy, a w przypadku uchylenia się 
od podpisania umowy dzierżawy ulega przepadkowi,
• pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w wy-
sokości nominalnej w ciągu 3 dni /roboczych/ po zakoń-
czeniu przetargu na rachunek bankowy podany przez 
uczestnika przetargu 

8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
bez podania przyczyny - art. 701 § 3 Kodeksu Cywilnego.
9. Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości przeznaczonej 
do wydzierżawienia podany był do wiadomości publicznej 
i na tablicy informacyjnej K Z B Legionowo Spółka z o.o. oraz 
Urzędu Miasta na okres 21 dni tj. od dnia 12 maja 2022 r.                     
do 2 czerwca 2022 r.
10. Ponadto w tygodniku powiatu legionowskiego „Miejsco-
wa na weekend” z dnia 12 maja 2022  r. podana została in-
formacja o wywieszeniu tego wykazu.
11. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane 
z przeprowadzeniem przetargu do Prezesa K Z B Legiono-
wo Spółka z o.o. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od daty 
przetargu.
12. Bliższych informacji udziela K Z B Legionowo Spółka                      
z o.o., ul. marsz. J. Piłsudskiego 3,  pod nr tel. 22 766 47 38.         
13. K Z B Legionowo Spółka z o.o. zawiadamia nabywcę                       
o miejscu i terminie podpisania umowy w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu.

PREZES ZARZĄDU
Irena Bogucka
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Jak łatwo zgadnąć, w trakcie 
sportowego Dnia Dziecka więk-
szość atrakcji kręciła się wokół 
„biedronówki”, „gały”, czy jak 
tam kto woli określać przedmiot 
kultu milionów kibiców na całym 
świecie. – Znów spotykamy się 
tuż przed Dniem Dziecka, kie-
dy to, jak co roku, organizujemy 
imprezę pod nazwą Dzień Dziec-
ka z Legionovią. Ponieważ pogo-
da była dzisiaj niepewna, część 
konkursów sportowych odby-
ła się pod dachem Lodowej Are-
ny, między innymi te na celność 

strzałów czy konkurs żonglowa-
nia. Oczywiście z klubowymi na-
grodami dla najlepszych. Dzięki 
współpracy ze spółką KZB udało 
się nam też udostępnić dzieciom 
dmuchaniec, z którego mogą, tak 
jak zawsze, korzystać całkiem za 
darmo – mówi Dariusz Ziąbski, 
kierownik Stadionu Miejskiego 
w Legionowie. A Irena Boguc-
ka, prezes KZB Legionowo, do-
daje: – Jednym z realizowanych 
przez naszą spółkę zadań, wy-
konywanych poprzez zarządza-
nie obiektami sportowymi, jest 

zapewnienie mieszkańcom mia-
sta możliwie najlepszych warun-
ków do uprawiania sportu oraz 
rekreacji. I od lat czynimy stara-
nia, aby temu zadaniu sprostać. 
Dobrze to widać właśnie tutaj, na 
miejskim stadionie, gdzie każde-
go dnia przychodzą ćwiczyć setki 
osób. Ćwiczyć albo tak jak dzisiaj 
– wspólnie się pobawić.    

Na miejsce dojechały również, 
choć nie w trybie ratunkowym i na 
sygnale, jak zwykle niezawodne 
służby mundurowe. Na najmłod-
szych czekali więc ze swym sprzę-
tem strażacy, policjanci i strażnicy 
miejscy, skorzy do prezentowania 
zalet służbowych pojazdów oraz 
ekwipunku. Tuż obok nich pięk-
nymi, lśniącymi maszynami ku-
sili zaprzyjaźnieni z klubem mo-
tocykliści z grupy MC Travellers. 
Więc chociaż piknikowym tema-
tem przewodnim był sport, dzie-
ciarnia z wypiekami na twarzach 
podziwiała też mechaniczne ko-
nie. Nie zapominając, rzecz jasna, 
o czymś na ząb. Najlepiej, jak to 
u dzieci, czymś słodkim… Na tę 
ewentualność organizatorzy, 

wśród których tradycyjnie zna-
lazł się bar sportowy Aut, także 
byli przygotowani. – Mamy lody, 
mamy watę cukrową ufundowa-
ną przez Urząd Miasta Legiono-
wo. I jeśli tylko dopisze pogoda, 
myślę dla dzieci będzie to przy-
jemny i zabawny dzień.

Prezes KS Legionovii przypomi-
na jednak, że w klubowych pik-
nikach chodzi o coś więcej niż tyl-
ko o rozrywkę. Sprzyjają one też 
zachęcaniu dzieci oraz młodzie-
ży do rozpoczęcia treningów pił-
karskich. Niekoniecznie z my-
ślą o wielkiej karierze, na miarę 
naszego „Lewego”. Czasem po 
prostu, ot tak, dla płynącej z ak-
tywności fizycznej przyjemno-
ści. – Często właśnie przy takich 
okazjach dzieci, które wcześniej 
nie myślały o zasileniu szere-
gów naszego klubu, łapią piłkar-
skiego bakcyla i później wiele                                
z nich chce dołączyć, szczegól-
nie do tych najmłodszych adep-
tów, którzy dopiero zaczynają 
przygodę z piłką – cieszy się Da-
riusz Ziąbski. Drobne kontuzje                                                 
i urazy w trakcie owej przygody, 

owszem, się zdarzają. Lecz we-
dług byłego napastnika Legiono-
vii korzyści wynikających z bycia 
trampkarzem jest o wiele więcej 
niż niebezpieczeństw. Dlatego 
dobrze jest po lekcjach, pod fa-
chowym okiem trenera, wejść na 
boisko i pobiegać za piłką. – Pa-
trząc, jak dzisiaj nasza młodzież 
wygląda fizycznie, jak ucieka 
od sportu w stronę smartfonów 
i komputerów, warto zrobić to dla 
zdrowia i po to, aby w przyszłości 
spokojnie funkcjonować w życiu 
codziennym.  

Skoro już mowa o życiu, zwłasz-
cza tym ekonomicznym, wspie-
ranie małego futbolisty trochę 
kosztuje. Począwszy od piłkar-
skiego stroju, skończywszy zaś 
na dojazdach na treningi i me-
cze. W czym zresztą piłka nożna 

nie różni się od większości innych 
popularnych dyscyplin sportu. 
Tych zespołowych i nie tylko.                       
– Ale jeżeli dziecko ma pasję, to 
myślę, że dla rodziców czy dziad-
ków jest to najważniejsze. I war-
to zrobić wszystko, aby dziecko 
spełniało się w tym, co lubi robić 
– uważa prezes Ziąbski. I trud-
no się z nim w tej fundamental-
nej kwestii nie zgodzić. 

Aktualnie w piłkarskiej akademii 
Legionovii Legionowo trenuje na 
obiektach zarządzanych przez 
spółkę KZB ponad 400 młodych 
zawodników. Kto wie, może na-
wet jest wśród nich taki, który                      
w przyszłości dokopie się do wiel-
kiej, światowej piłki? No i oczywi-
ście do równie wielkich apanaży...   

Wonder

Do za… kopania jeden krok!
Zarządzany przez spółkę KZB legionowski Stadion Miejski tętni życiem przez okrągły rok. Bywają jednak 
takie okazje, kiedy obecność na jego obiektach jest dla aktywnych mieszkańców niemal obowiązko-
wa. Jedna z takich okazji nadarzyła im się w minioną niedzielę (29 maja), za sprawą dorocznej imprezy                         
organizowanej przez KS Legionovię Legionowo. Od lat wedle starej, choć nieco zmodyfikowanej boiskowej 
zasady: „Dopóki piłka w grze, wszystko na pikniku jest możliwe”.
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Kongres „Perły Samorządu” 
to ogólnopolski projekt Dzien-
nika Gazety Prawnej, skiero-
wany do przedstawicieli ad-
ministracji lokalnej, agend 
rządowych, biznesu, nauki 
oraz mediów. Jego ceniony         
i prestiżowy ranking od wielu 
lat stanowi jedną z obiektyw-
nych przesłanek do ocenia-
nia dokonań krajowych sa-
morządów. Dlatego właśnie 
przyznane Katarzynie Rem-
belskiej wyróżnienie stanowi 

solidną podstawę do stwier-
dzenia, że finanse powiatu le-
gionowskiego są w dobrych 
rękach, a przy tym w dosko-
nałej kondycji.
 
Pieniądz rządzi światem i czy 
się tego chce, czy nie, spraw-
ne zarządzanie jednostką sa-
morządu terytorialnego nie 
byłoby możliwe bez umiejęt-
nego, rozważnego, lecz tak-
że perspektywicznego gospo-
darowania budżetem gminy 

czy powiatu. Z takiego wła-
śnie założenia wyszli orga-
nizatorzy plebiscytu i posta-
nowili nagrodzić najlepszych 
strażników samorządo-
wej kasy. – Rola skarbników                                            
w ostatnich latach w wyraź-
ny sposób wyewoluowa-
ła. Ich praca stanowi funda-
ment polityki samorządów 
lokalnych. Służby finansowe 
odpowiedzialne są nie tylko 

za bieżącą obsługę księgową 
budżetów, lecz także w peł-
ni współuczestniczą w proce-
sach zarządczych i kreują po-
lityki rozwoju na wszystkich 
polach działalności samorzą-
dów. Bez wątpienia wyraźny 
wpływ na podniesienie ran-
gi skarbników miały ostatnie 
lata, kiedy stanęliśmy wo-
bec wyzwań, jakie przyniosła 
pandemia i wynikające z niej 
problemy gospodarcze oraz 
finansowe – mówią organi-
zatorzy plebiscytu. A ponie-
waż owe problemy prędko nie 
znikną, zapewne jeszcze dłu-
go o swoją pozycję w samo-
rządowej hierarchii skarbnicy 
mogą być spokojni. 

WS

Podziemny
sprawdzian
Trzynasta edycja przeznaczonego dla uczniów 
Konkursu Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, 
Armii Krajowej i Szarych Szeregach pechowa na 
szczęście nie była. Ponieważ jego organizatorzy 
i uczestnicy nie musieli już mierzyć się z konse-
kwencjami pandemicznych zakazów, z tym więk-
szą chęcią przystąpili do kolejnej batalii o zacho-
wanie historycznej pamięci narodu.
Tak się złożyło, że tegoroczna 
edycja tej „klasówki z patrio-
tyzmu”, organizowanej przez 
Zespół Ochrony Pamięci Ar-
mii Krajowej „Brzozów” i Mu-
zeum Historyczne w Legiono-
wie, przypadła w 80. rocznicę 
utworzenia Armii Krajowej. 
Co jeszcze bardziej uwypu-
kliło główne cele tego przed-
sięwzięcia, takie jak budzenie 
zainteresowania młodego po-
kolenia lokalną walką o nie-
podległość podczas II woj-
ny światowej, kształtowanie 
postaw patriotycznych mło-
dzieży i zachowanie pamięci 
o bohaterskiej walce Polaków. 
Cele trudne, ale chętnych do 
udziału konkursie wciąż jest 
na szczęście pod dostatkiem. 
Tym razem zdecydowało się 
na to 53 uczniów z 14 szkół.          
– Poziom uczestników oce-
niam jako bardzo dobry. Te-
matyka konkursu w szcze-
gólności dotyczy naszego 
regionu. To jest wiedza nie-
uwzględniona w żadnym pro-
gramie szkolnym, wobec tego 
trzeba ją propagować. Przez 
te trzynaście edycji przewinę-
ło się już w konkursie 1080 
osób i bez względu na to, jaki 

wynik uczestnicy osiągnę-
li, to 1080 osób zagłębiło się 
w literaturę źródłową o Armii 
Krajowej na naszym terenie. 
To bardzo ważne – podkre-
śla Wojciech Jeute, Honoro-
wy Prezes ZOPAK „Brzozów”, 
członek komitetu organiza-
cyjnego konkursu.

Jeśli chodzi o jego tegoroczne 
wyniki, w kategorii szkół pod-
stawowych pierwsze miejsce 
zajęła Milena Stanny (SP nr 
8 w Legionowie), drugie wy-
walczyła Małgorzata Piąt-
kowska (SP w Stanisławowie 
Pierwszym, a trzecie Alek-
sander Dąbrowski (SP nr 7 
w Legionowie). Wyróżnienia 
przyznano Aleksandrowi Ja-
gniewskiemu i Piotrowi Żar-
nowskiemu (SP nr 2 W Le-
gionowie). W kategorii szkół 
ponadpodstawowych najlep-
sza okazała się Maja Koprow-
ska (LO im. M. Konopnickiej                         
w Legionowie), drugie miejsce 
zajął Bartosz Gałkowski (LO 
im. M. Konopnickiej w Legio-
nowie), zaś trzecie zdobył Jan 
Kutra z XXII LO w Warszawie. 

oprac. RM

Taka skarbniczka to skarb
Jak, ze wszech miar skądinąd uzasadnioną, dumą 
poinformowało legionowskie starostwo, z dziesią-
tej edycji ogólnopolskiego kongresu „Perły Samo-
rządu” powiatowa skarbniczka Katarzyna Rembel-
ska wróciła z dyplomem za zajęcie pierwszego 
miejsca w rankingu Skarbnik Samorządu Dziennika 
Gazety Prawnej w kategorii Powiaty.

Bilety Metropolitalne od począt-
ku czerwca można kupić nie tyl-
ko w Punktach Obsługi Pasaże-
rów, ale także we wszystkich 
biletomatach, których jest po-
nad 3,2 tys. W Warszawie i nie-

których miejscowościach aglo-
meracji działa obecnie 819 
stacjonarnych automatów bi-
letowych, natomiast w auto-
busach i tramwajach Warszaw-
skiego Transportu Publicznego 

oraz pociągach Szybkiej Ko-
lei Miejskiej jeździ 2439 takich 
urządzeń. Wspomniana zmia-
na oznacza, że teraz legionow-
scy pasażerowie mogą szybko 
i komfortowo przedłużać waż-
ność swoich biletów. Niezależnie 
od powyższej oferty, Punkt Ko-
dowania Biletów w Legionowie, 
przynajmniej do końca roku, 
będzie funkcjonował bez zmian. 

Bilet Metropolitalny jest ofertą 
skierowaną do osób mieszka-
jących w gminach, które pod-
pisały z Zarządem Transportu 
Miejskiego odpowiednie po-

rozumienie. Na jego podsta-
wie mieszkańcy rozliczający 
podatki w miejscu zamiesz-
kania płacą mniej za bilety 
długookresowe ZTM, a różni-
ca pokrywana jest z budżetu 
ich gminy. Przykładowo, bi-
let 30-dniowy ważny w 1. i 2. 
strefie biletowej (przy III pro-
gu dofinansowania) kosztuje 
120, a nie 180 zł. W przypad-
ku biletu 90-dniowego płacą 
330 zł, czyli o 130 zł mniej niż 
osoby, które nie mają upraw-
nień do Biletu Metropolitalne-
go. Obecnie z oferty korzy-
stają mieszkańcy 26 gmin 
aglomeracji warszawskiej.                                                               
W ubiegłym roku kupili oni 
prawie 202,5 tys. biletów 30-                                                      
i 90-dniowych za ponad 28 mln 
zł. Bilety Metropolitalne stano-
wiły około 6,5 proc. wszystkich 
sprzedanych biletów długo-
okresowych.

oprac. RM

Bilet z automatu
Świetna wiadomość dla osób korzystających z lokalnej komunikacji! 
Począwszy od środy (1 czerwca) Kartę Legionowianina, na której kodo-
wany jest Bilet Metropolitalny, można doładować we wszystkich, sta-
cjonarnych i mobilnych automatach biletowych.
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Owej opieki najpierw zapra-
gnęło kilkoro legionowian, by 
później dotrzeć ze swą ideą do 
innych ludzi i do miejskiego ra-
tusza. – Mieszkańcy Legionowa 
zwrócili się o to, żeby wzorem 
setek polskich miast – z których 
najbliżej znajduje się Serock, 
gdzie patronem jest św. Woj-
ciech, również Legionowo mia-
ło dla ludzi wierzących swojego 
patrona. W mojej ocenie osoba 
błogosławionego kardynała Wy-
szyńskiego to idealny wzorzec, 
na którym można się uczyć, na 
którym można się wzorować,                                                       
z którego można być dumnym. 
I bardzo się cieszę, że tak szyb-
ko Watykan postanowił na-
szemu młodemu miastu przy-
znać tak wspaniałego patrona 
– mówi Roman Smogorzewski, 
prezydent Legionowa. 

Pod wrażeniem sprawności,                  
z jaką kościelna hierarchia roz-
patrzyła całą sprawę, są nawet 
przedstawiciele lokalnego du-
chowieństwa. Podkreślają też 
samą rangę tej decyzji. – Zgo-
da kongregacji ds. kanonizacji to 
naprawdę wielkie wyróżnienie. 
To nie jest tak, że wystarczy so-

bie coś wymyślić, mieć wspania-
ły pomysł, koncepcję. To praca 
wielu ludzi, którzy przyczynili się 
do tego, że ten dokument mógł 
się pojawić, a jego akceptacja to 
jest ogromne wydarzenie. (...) 
Miasto ma swoje tradycje zwią-
zane z Legionami, ma również 
swoją tradycję związaną z troską 
o społeczność. Jeszcze niedaw-
no była tu jednostka wojskowa, 
bardzo znana. I myślę, że ksiądz 
prymas, który w czasie wojny 
był kapelanem Armii Krajowej, 
też w jakimś stopniu ocierał się 
o sprawy wojskowe. Myślę rów-
nież, że ta dzisiejsza uroczystość 
jest także znakiem tego, że to 
społeczeństwo potrzebuje pew-
nych wartości, pewnych autory-
tetów – ludzi, którzy mają coś do 
powiedzenia – uważa ks. dzie-
kan Grzegorz Kucharski, pro-
boszcz parafii św. Jana Kantego 
w Legionowie. Tak jak nowy le-
gionowski patron, coś do powie-
dzenia również w kontekście oj-
czyzny, narodu, ale i budowania 
życia społecznego. 

Dużo o intelektualnej spuściźnie 
Stefana Wyszyńskiego można 
było dowiedzieć się dzięki pre-

lekcjom i wykładom towarzy-
szącym nadaniu miastu jego 
patronatu. Również od osób bę-
dących świadkami życia i na-
uczania prymasa. Przy świą-
tyni na ulicy Schabowskiego 
można też oglądać poświęconą 
mu wystawę plenerową. – Pry-
mas Wyszyński był człowiekiem 
bardzo otwartym. W wielu spo-
tkaniach mówił o tym, że to do-
bro, które jest w nas samych, 
mamy pomnażać. I kiedy na-
pisał „ABC krucjaty człowieka”, 
to pokazał, że każdy człowiek 
ma w sobie dobro; że z każde-
go człowieka można wydobyć 

to, co jest najcenniejsze, co jest 
jego skarbem. Taki patron jest 
nam konieczny. Dzisiaj trzeba 
nam wydobywać dobro z mło-
dzieży, z osób, które są zagubio-
ne i które w jakiś sposób uległy 
też temu, co jest pandemią. Ale 
również temu, co jest związa-
ne z niebezpieczeństwem woj-
ny, bo gdzieś wewnętrznie czu-
jemy ten jakiś niepokój – dodaje 
ksiądz Kucharski. 

Centralną częścią legionow-
skich uroczystości była sobot-
nia uroczysta msza święta w ko-
ściele parafii św. Jana Kantego.                                                                             

W trakcie nabożeństwa pod 
przewodnictwem biskupa Ro-
mualda Kamińskiego odczyta-
no między innymi treść dekre-
tu sankcjonującego biskupa 
Prymasa Tysiąclecia jako pa-
trona Legionowa i jego miesz-
kańców: „(…) Błogosławiony 
Stefan Wyszyński, biskup, do-
bry i nieustraszony pasterz, 
który wszystko postawił na Ma-
ryję i pragnął służyć jedynemu 
Bogu, jest otaczany szczegól-
nym kultem przez duchowień-
stwo i wiernych miasta Legio-
nowa. Z tej to przyczyny Jego 
Ekscelencja Romuald Kamiń-
ski, biskup warszawsko-pra-
ski, przychylając się do wspól-
nych próśb płynących również 
od władz świeckich, w sposób 
przepisany prawem zatwierdził 
wybór błogosławionego Stefa-
na Wyszyńskiego, biskupa, na 
patrona u Boga dla tegoż mia-
sta. Tenże biskup warszawsko-
-praski, pismem z dnia 23 marca 
2022 roku, usilnie poprosił, aby 
wybór ten i jego zatwierdzenie 
zostały potwierdzone zgodnie                                                                                
z normami o ustanawianiu pa-
tronów. Kongregacja Kultu Bo-
żego i Dyscypliny Sakramentów, 
na mocy uprawnień nadanych jej 
przez Ojca Świętego Franciszka, 
rozpatrzywszy powyższe, stwier-
dza, że zarówno wybór, jak i jego 
aprobata zostały dokonane zgod-
nie z przepisami prawa i przychy-
lając się do prośby, zatwierdza 
błogosławionego Stefana Wy-
szyńskiego, biskupa, patronem 
u Boga miasta Legionowo”.

Doceniając społeczne znacze-
nie tego faktu, ksiądz Grzegorz 
Kucharski zwraca też uwagę na 
jego aspekt religijny. Czego do-
niosłym symbolem jest peregry-
nacja relikwii kardynała, jaka                    
w minioną niedzielę rozpoczęła 
się na terenie miejscowego de-
kanatu. W całkiem inny sposób 
radość wiernych wyrażał piknik 
parafialny, jaki zaplanowano 
tuż po sobotnim nabożeństwie. 
Aura wyjątkowo mu wprawdzie 
nie sprzyjała, lecz występujący 
na scenie artyści nic sobie nie 
robili ani z deszczu, ani z wiatru                                              
i przenikliwego chłodu. Niezależ-
nie od tego, czy dzielili się z pu-
blicznością piosenką, czy pięk-
nym słowem. 

Warto wspomnieć, że jeszcze za-
nim rozpoczęto piknik, na miej-
scu pojawiła się grupka miesz-
kańców kwestionujących sposób 
wyboru patrona miasta. Dawali 
temu wyraz trzymanymi w dło-
niach kartonowymi tabliczkami 
z wyrażającą ich stanowisko tre-

ścią. – Chodzi o to, że jedna oso-
ba zebrała 200 podpisów i jakby 
zaszantażowała, sterroryzowała 
50 tysięcy osób, które powinny 
po prostu być zapytane w refe-
rendum, czy życzą sobie takiego 
patrona, czy nie. Ponieważ uwa-
żamy, że jest kilku patronów, 
których naprawdę można by                                                                                         
w jakiś sposób powiązać, przy-
najmniej próbować powiązać                      
z Legionowem, to uważamy, że 
jest to wybór czysto „pod publi-
kę” i polityczny – mówi w imie-
niu protestujących Anna Fogler. 

Nic nie wiedząc o charakterze ani 
w ogóle istnieniu takiego zarzu-
tu, pośrednio zmierzył się z nim 
podczas kazania biskup Romu-
ald Kamiński. – Jedną z abso-
lutnie pierwszych społeczności, 
która dobrze pomyślała i, powie-
działbym takim językiem ekono-
micznym, jeszcze bardziej zain-
westowała w swoją przyszłość, 
to była społeczność Legionowa. 
I nikt się nie zdumieje, albo przy-
najmniej nie powinien się zdu-
mieć, kiedy wyjaśnimy mu, że 
obrali sobie za patrona, za prze-
wodnika, za opiekuna, za paste-
rza tego, który jest przyjacie-
lem. I to przyjaciel wyjątkowy, 
bo przyjaciel jakby o dwóch ob-
liczach: przyjaciel Boga i przy-
jaciel człowieka. Więc wszyst-
ko, można by powiedzieć, jest 
na plus. I tak jest w rzeczywi-
stości – powiedział ordynariusz 
Diecezji Warszawsko-Praskiej. 
Po czym wyraźnie zaznaczył:                                                     
– Nie ma innej treści, nie ma in-
nej przyczyny, dla której to zro-
dziły się tu i ówdzie owe najpierw 
ciche, a potem coraz bardziej 
wyraziste pragnienia, że potrze-
ba nam na czas doczesnej piel-
grzymki mieć kogoś, kto będzie 
nam towarzyszył. 

Podobnego zdania jest także 
prezydent Legionowa. Choć siłą 
rzeczy i swojego urzędu patrzy 
na sprawę nie z religijnej, lecz 
raczej ze świeckiej perspekty-
wy. Z doświadczenia, a nie tylko 
z przysłowia wiedząc, że gdzie 
dwóch Polaków, tam trzy zda-
nia. – Głęboko wierzę w to, że 
budujemy tutaj historię, bu-
dujemy tożsamość, budujemy 
wspólnotę. Zdecydowana więk-
szość mieszkańców Legionowa 
to katolicy, a postać, osoba, za-
sługi kardynała Wyszyńskiego 
są absolutnie niekwestionowa-
ne i myślę, że to bardzo dobry 
patron na te trudne czasy, które 
przed nami.   

Waldek Siwczyński

Patron na trudne czasy
Tak jak wiele innych miast, Legionowo również posiada już własnego patrona. Przez cały miniony 
weekend, od piątku do niedzieli, trwały w nim wydarzenia i uroczystości związane z oddaniem go pod 
symboliczną, duchową opiekę Prymasa Tysiąclecia, błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. Opiekę, 
która według orędowników tego pomysłu bardzo się teraz miastu i jego mieszkańcom przyda.

Zabójstwo po imprezie
W nocy z soboty na niedzielę (21/22 maja) na 
jednej z prywatnych posesji w Serocku doszło 
do tragedii. Po zakończeniu zorganizowanej tam 
imprezy zginął jej 33-letni gospodarz. Sprawcą 
śmiertelnego pobicia okazał się jego o rok star-
szy kolega. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa 
i został już tymczasowo aresztowany.
Po północy do dyżurnego seroc-
kiego komisariatu policji wpłynę-
ło zgłoszenie o nieprzytomnym i 
zakrwawionym mężczyźnie le-
żącym na jednej z prywatnych 
posesji. Na miejsce natych-
miast skierowano policyjny pa-
trol i służby medyczne. Poszko-
dowany śmigłowcem Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego został 
przetransportowany do szpita-
la. Mimo błyskawicznej akcji ra-
tunkowej rannego nie udało się 
niestety uratować. Mężczyzna 

zmarł. Wszystko wskazywało 
na to, że do jego śmierci doszło 
na skutek pobicia. Na miejscu 
zdarzenia policjanci zatrzymali 
sprawcę. Okazał się nim 34-letni 
znajomy zmarłego. W momen-
cie zatrzymania 34-latek był pi-
jany. W jego organizmie krążył 
ponad promil alkoholu. 

Jak ustalili śledczy, na posesji, 
na której doszło do tej trage-
dii, wcześniej odbywała się za-
krapiana impreza. Zakończyła 

się ona około północy. Już po jej 
zakończeniu 34-latek z jakiegoś 
powodu tam jednak wrócił. Po-
między nim a 33-letnim gospo-
darzem doszło do kłótni, któ-
rej finałem było pobicie i śmierć 
33-latka. Zgromadzony przez 
policjantów materiał dowodowy 
pozwolił prokuratorowi na przed-

stawienie podejrzanemu zarzu-
tu zabójstwa. Na wniosek Proku-
ratury Rejonowej w Legionowie 
sąd aresztował go na trzy mie-
siące. Za popełnione przestęp-
stwo 34-latkowi grozi nawet do-
żywocie. 

zig
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KZB Legionowo Sp. z o.o.

poszukuje pracownika na stanowisko:
 

KONSERWATOR W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ
 
Wymiar czasu pracy – 8 godzin dziennie
Od kandydatów oczekujemy:
- wykształcenia min. zawodowego,
- umiejętności wykonywania drobnych 
   prac budowlanych,
- zdolności manualnych potrzebnych 
do wykonywania różnych napraw w budynku 
- tzw. „ złota rączka”.
Mile widziane doświadczenie 
na podobnym stanowisku pracy.

Na kandydatów oczekujemy w dniu 06.06.2022 r.
(poniedziałek) o godzinie 15:00 w siedzibie KZB Legionowo                                                                                                                                   
Sp. z o.o.  przy ul. marsz. J Piłsudskiego 3, 
parter sala obsługi klienta.

Prosimy o przyniesienie ze sobą CV.
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USŁUGI

 ■ ELEKTRYK 515 010 373

 ■ HYDRAULIK   AWARIE 
REMONTY 692 827 915

 ■MALOWANIE, TAPETOWANIE, 
REMONTY OSOBIŚCIE, 
SOLIDNIE 694 065 757

 ■ Serwis RTV Naprawa                         
– Montaż Anten TV-SAT 
Legionowo ul. Siwińskiego 3                   
tel. 602 745 442

DAM  PRACĘ

 ■ Pomocnik dekarza – zatrudnię 
606 457 915

SPRZEDAM

 ■ Sprzedam dwie działki 
budowlane II linia zabudowy 
w Duczkach Szosa Jadowska 
o pow. 1263 m2 każda 
+ ½ udziałów w drodze 
wewnętrznej tj. 219m2, 
warunki zabudowy, księga 
wieczysta. Bezpośrednio.                   
Tel: 698-657-680

INNE

 ■ Świadków kolizji pomiędzy 
młodym rowerzystą a szarym 
Renault Megane w dniu                         
9 maja ul. Strużańska                                                    
na pasach prosimy o kontakt 
664 614 942 lub 510 206 370

OGŁOSZENIE
O NEGOCJACJACH

 na najem lokalu użytkowego nr 1/19
położonego  na parterze Centrum Komunikacyjnego

w Legionowie, przy ul. Kościuszki 8A

1. Opis nieruchomości
Przedmiotem negocjacji jest najem na okres 3 lat lokalu użytkowe-
go położonego na parterze Centrum Komunikacyjnego w Legiono-
wie, przy ul. Kościuszki  8A:
Przedmiotem negocjacji jest lokal użytkowy nr 1/19 – 16,30 m² 
sufit podwieszany, ściany malowane farbami emulsyjnymi, na pod-
łodze gres, okno z profili PCV, parapety granitowe, drzwi z witryną 
aluminiowe, przeszkolone, klimatyzacja z możliwością indywidu-
alnego sterowania, wentylacja, instalacja gaśnicza, czujki ruchu, 
instalacja telekomunikacyjna.
Przedmiot negocjacji stanowi część nieruchomości nr ewidencyjny 
3/27 i 3/29 o łącznej powierzchni 15 922 m² w obrębie nr ewiden-
cyjnym 63 położonej w Legionowie przy ulicy Tadeusza Kościuszki 
8 A zabudowanej budynkiem Centrum Komunikacyjnego (dworca)                            
o powierzchni całkowitej  3 092 m². 
Przewiduje się najem lokalu określonego powyżej z przeznacze-
niem na prowadzenie: punktu gastronomicznego, saloniku praso-
wego, sklepu spożywczego,  apteki. Inne rodzaje działalności wy-
magają zgody Wynajmującego poprzedzonej akceptacją właściciela 
nieruchomości.
Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przedmiotu najmu na cele 
związane z prowadzeniem gier na automatach i gier na automatach 
o niskich wygranych, jak również jakiejkolwiek innej działalności 
w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, na działalność 
typu sex-shop, działalność polegającą na wprowadzaniu do obro-
tu substancji psychotropowych lub odurzających, w szczególności 
tzw.”dopalaczy”.
Dla nieruchomości prowadzona jest jest przez Sąd Rejonowy w Le-
gionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nume-
rze WA1L/00070211/6.

2. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu
Wysokość wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi: 
lokal nr 1/19 – 16,30 m² – 1.500,00 zł miesięcznie/netto,
Do ww. stawki miesięcznego czynszu najmu należy doliczyć poda-
tek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. 
W związku z brakiem podliczników czynsz najmu zawiera opłatę za 
energię elektryczną, cieplną, wodę i kanalizację. 

Opłaty z tytułu czynszu najmu Najemca winien uiszczać przelewem 

na podstawie faktury wystawionej przez Wynajmującego, na rachu-
nek bankowy Wynajmującego – PEC „Legionowo” Sp. z o.o., wskaza-
ny każdorazowo przez Wynajmującego na fakturze VAT, w terminie                      
10 dni od daty wystawienia faktury (o dotrzymaniu terminu dokona-
nia wpłaty decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek 
Wynajmującego).
Dodatkowo, Najemca zobowiązuje się ponosić koszty utrzymania                         
( w szczególności:  centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i 
kanalizacja, utrzymanie czystości, koszty monitoringu ) powierzchni 
użytkowej części wspólnych zlokalizowanych na parterze budynku 
Centrum Komunikacyjnego ( ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń 
toalet tj. 684,45 m² ), przy czym udział każdego Najemcy określa się 
jako iloczyn 15% powierzchni zajmowanego lokalu i rzeczywistych 
kosztów utrzymania 1 m² części wspólnych zlokalizowanych na par-
terze budynku Centrum Komunikacyjnego o pow. 684,45 m².

3. Obciążenia nieruchomości oraz zobowiązania, których 
przedmiotem jest nieruchomość.
Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobo-
wiązań.
Dział III i IV księgi wieczystej nr WA1L/00070211/6 wpisów nie 
zawierają. 

4. Zgłoszenie udziału w negocjacjach
Zgłoszenie do udziału w negocjacjach, składa się w zamkniętych 
kopertach najpóźniej na 3 dni przez wyznaczonym terminem ne-
gocjacji, tj. do dnia 10 czerwca 2022 r., do godz. 15.00 w siedzibie 
KZB Legionowo Sp. z o.o. w Legionowie, ul. marsz. J. Piłsudskiego 
3, parter, Biuro Obsługi Klienta lub mailowo na adres: info@kzb-le-
gionowo.pl.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli 
zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami negocja-
cji i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) oświadczenie, że zgłaszające zapoznał się ze stanem faktycznym 
i prawnym nieruchomości,
5) proponowaną cenę ( nie mniejszą niż cena wywoławcza) i spo-
sób jej zapłaty,
6) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków negocjacji,
7) kopię dowodu wniesienia zaliczki.

5. Termin i miejsce negocjacji.
Negocjacje na najem lokalu użytkowego nr 1/19 położonego 
na parterze Centrum Komunikacyjnego w Legionowie, przy                                                                                                                           
ul. Kościuszki 8A odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 o godz. 

12.00 w siedzibie KZB Legionowo Sp. z o.o. w Legionowie, ul. marsz. 
J. Piłsudskiego 3, parter, Sala Obsługi Klienta na parterze budynku.

6. Wysokość zaliczki, forma, termin i miejsce jej wniesienia.
Zaliczkę ustala się w następującej wysokości: dla lokalu                                                      
nr 1/19 –  2.000,00 zł.  W negocjacjach mogą wziąć udział oferen-
ci, jeżeli wpłacą zaliczkę na rachunek bankowy KZB Legionowo 
Spółka z o.o. prowadzony przez ING Bank Śląski O/Legionowo,                                                                       
nr 73105010121000000502411663 najpóźniej w dniu 10 czerw-
ca 2022 r. do godziny 15.00, przy czym liczy się data i godzina wpły-
wu na konto KZB Legionowo Sp. z o.o., 
Negocjacje na najem lokalu użytkowego nr 1/27 położonego na 
parterze Centrum Komunikacyjnego w Legionowie, przy ul. Ko-
ściuszki 8A będą się odbywać na podstawie stosownego regulami-
nu, który został opublikowany wraz z niniejszym ogłoszeniem.

Wynajmujący ustala termin wizji lokalnej przedmiotu najmu:  
–  w dniu 8 czerwca 2022 r. o godz. 9.00, Centrum Komunikacyjne         
w Legionowie, ul. Kościuszki 8A.
Bliższych informacji udziela: KZB Legionowo Sp. z o.o., 
ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, 
- w sprawach formalno-prawnych: tel. 22 766 47 38,
- w sprawach technicznych: tel. 22 766 47 31.
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Każdy świadomy obywa-
tel wie lub też wiedzieć 
powinien, że prawdziwy 
strażak nie zna dnia ani 
godziny – ruszenia do ak-
cji, ma się rozumieć. Nie-
zależnie od tego, czy swój 
fach uprawia zawodowo, 
czy na ochotnika. Co bar-
dziej uważni ludzie ma-
łej wiary mogli się o tym 
przekonać choćby przy 
okazji niedawnego pikni-
ku na włościach legionow-
skiej OSP. Zanim jeszcze 

dobrze się on rozpoczął, 
do jednostki dotarł sy-
gnał o jakimś nazbyt wą-
tłym drzewie, które do 
spółki z wichurą narobiło 
gdzieś na mieście bigosu. 
Jakby mało było ochotni-
kom pichconej na miej-
scu grochówki tudzież 
pieczonych kiełbasek...                                      
I tak oto, nie zważając na 
nęcące zapachy, szef jed-
nostki wsiadł do wyposa-
żonego w wysuwany kosz 
wehikułu i pognał wspo-

móc zawodowców, któ-
rych sprzęt okazał się we 
wspomnianej akcji na-
zbyt okazały. A skoro już 
pognał, to dojechał tam, 
gdzie trzeba, no i na miej-
scu zrobił swoje. Zadając 
przy okazji kłam wierut-
nemu kłamstwu, że duży 
może więcej. Nawiasem 
szepcząc, opisywany tu 
podnośnik, zanim trafił do 
garażu przy remizie OSP, 
przez długie lata dziel-
nie służył innej znanej                                                               
w mieście firmie – spół-
dzielni mieszkaniowej. 
Jej pracownicy pożarów 
wprawdzie nie gasili, ale 
nie raz i nie dwa wzbijali 
się ponad alejki i chodniki, 
aby doglądać budynków 

oraz co wyższych okazów 
międzyblokowej flory.                            
Z biegiem lat w SMLW do-
szli jednak do wniosku, że 
i gablota marki Star, i za-
montowany na niej koszy-
czek powinni już odpocząć, 
po czym gwiazdę uczynili 
z pojazdu ciut lepiej skro-
jonego pod osiedlowe ga-
baryty. A ponieważ dzielny 
wóz ze Starachowic wciąż 
palił się do roboty, wysła-
no go tam, gdzie ognia ma 
pod dostatkiem – właśnie 
do strażaków. Ci zaś, zro-
biwszy mu tylko służbowy 
makijaż, zaraz zaprzęgli 
go do pracy. Trudno o lep-
szy przykład na to, jak do-
brze jest niekiedy dać ko-
muś kosza.

Już pacholęciem będąc, sły-
szałem powtarzaną w na-
szym przedsiębiorczym na-
rodzie dewizę „Jak kraść, to 
miliony”. Co zresztą życzliwa 
mu władza – choć akurat nie 
z dewizami – w końcu ułatwi-
ła, dewastując złotówkę tak 
mocno, że milionerem można 
się było stać po przywłaszcze-
niu kilkunastu flaszek wódki. 
Dziś, trzy dekady później, gdy 
średnia pensja nie wynosi już 
5,3 mln zł, to dużo trudniejsze, 
ale wciąż możliwe. Wystarczy 
pójść w politykę i dorwać się 
do władzy. Trzeba jednak od-
dać sprawiedliwość jej obec-
nym przedstawicielom, że 
twórczo rozwinęli przywołane 
na wstępie hasełko. Sprawiają 
bowiem wrażenie świetnie zo-
rientowanych nie tylko w tym, 
jak miliony przytulać, lecz tak-
że, jak je beztrosko tracić. Mi-
liony, te państwowe. 

„Demokracja kosztuje” – tak 
mniej więcej wicepremier Sasin 
skomentował oddanie na ma-
kulaturę 70 baniek, którymi sfi-
nansował niedoszłe wybory ko-
pertowe na Dudę. Skomentował 
tak, bo mógł. Wiedział, że tzw. 
opinia publiczna też mu może                                                                                                
– naskoczyć. Co zaś mówili 
sprawcy utopienia miliarda zie-
lonych w budowie porzuconego 
bloku węglowego w Ostrołęce? 
Pewnie nic, bo i po co? Prze-
cież nie musieli, gdyż elektorat 
może im… jak wyżej. Niestety, 
jeśli ktoś myślał, że to szczyt 
destrukcyjnych talentów pre-
mierowej ekipy, ta znów go za-
skoczyła. Tym razem z pomocą 
ciskającej się o praworządność 
panny Unii.

Eksperci od jej posunięć finan-
sowych mówią jasno: przez 
wybryki nadwiślańskiego mi-
nistra od niesprawiedliwo-

ści jego „ukochany” kraj po-
stradał okrągłe trzy miliardy 
euro! To pieniądze, które do 
krajów UE trafiły najszybciej, 
aby pomóc ugasić wywołane 
kryzysem pożary. Krnąbrna 
Polska się na tę kasę nie za-
łapała i ponoć już się nie zała-
pie. Przemilczając ten drobny 
szczegół, jej władcy polukro-
wali więc trochę sądownictwo                                                                      
i trąbią właśnie, że inna pani na 
„U”, tym razem Ursula, już im 
odpuściła i zacznie słać przele-
wy. Jeśli to nawet prawda, co 
ze wspomnianą górą szmalu? 
Rząd dodrukuje i odda...? Ar-
tysta Kazik krzyczał kiedyś ze 
sceny: „Wałęsa, dawaj moje 
sto milionów!”. Drodzy twórcy, 
pora skomponować coś o bar-
dziej skompromitowanych.

Dziesięć lat temu Legio-
nowo było jednym z miast 
goszczących drużyny gra-
jące w Mistrzostwach Eu-
ropy w Piłce Nożnej Euro 
2012. I jak przystało na 
dobrego gospodarza, po-
starało się zapewnić fa-
nom futbolu odpowiednie 
warunki do przeżywa-
nia piłkarskiego święta. 
Na początku czerwca na 
miejskim rynku oficjal-
nie wystartowała lokalna 
strefa kibica.

– Najfajniejsze w piłce 
nożnej jest kibicowanie. 
Wspólne z wieloma oso-
bami, w fajnej atmosfe-
rze. Zawsze chcieliśmy, 
aby podczas Euro w Le-
gionowie działała strefa 
do kibicowania. Nie bę-
dzie to co prawda Stre-
fa Kibica, bo ta nazwa 
jest zastrzeżona tylko 
dla czterech miast – go-
spodarzy mistrzostw, ale 
będzie to takie miejsce 
do wspólnego dopin-

gowania naszym piłka-
rzom i przeżywania tej 
imprezy – mówił wów-
czas prezydent Roman 
Smogorzewski. Nieste-
ty koszty uruchomienia                                                           
i utrzymania takiego 
miejsca oraz pokrycia 
umów licencyjnych z part-
nerami spółki Euro 2012 
odstraszały wielu po-
tencjalnych inwestorów.                                                           
W końcu jednak znalazł się 
odważny przedsiębiorca, 
zainteresowany urucho-
mieniem na rynku strefy 
do kibicowania. – Posta-
nowiliśmy wspólnie z tym 
prywatnym legionowskim 
przedsiębiorcą taką stre-
fę dla naszych mieszkań-
ców udostępnić, wypro-
mować ją i umożliwić im                                                    
w ten sposób wspólno-
towe przeżywanie tego 
wielkiego święta sportu 
– dodał prezydent.
 
W legionowskim cen-
trum dopingu, oprócz 
możliwości obejrzenia 

na żywo wszystkich me-
czów Mistrzostw Euro-
py Euro 2012, można 
też było coś zjeść, cze-
goś się napić i... – Mia-
stu, które udostępnia 
ten teren prywatnemu 
przedsiębiorcy, zależy 
przede wszystkim na 
tym, żeby działo się tam 
jak najwięcej, tak aby 
nasi mieszkańcy mogli 
jak najwięcej z tej stre-
fy skorzystać. Dlatego 
chcielibyśmy, aby w dni, 
kiedy nie będzie me-
czów, były tam wyświe-
tlane filmy oraz aby mia-
ły tam miejsce animacje 
dla mieszkańców tudzież 
tych, którzy odwiedzą 
nasze miasto. Chcemy, 
żeby ta strefa żyła i mia-
ła jak najlepszą ofer-
tę dla Legionowa i jego 
mieszkańców – mówi-
ła Anna Szwarczewska                      
z ówczesnego Referatu 
Marketingu UM w Legio-
nowie. I jak postanowio-
no, tak zrobiono. 

Kibicowanie na rynku

Makaron z bobem

Wołanie o rozliczanie

Sposób przygotowania:

Makarony gotujemy zgodnie 
z przepisem podanym na opakowaniu. 
Oddzielnie gotujemy bób. 
Po ugotowaniu makaronu 
dodajemy do niego pesto i bób. 
Na koniec posypujemy serem.   
               

                                                                               Smacznego!

Składniki:
• 200 g makaronu 
   zielonego ze szpinakiem
• 200 g makaronu tradycyjnego
• 400 g bobu
• 4 łyżki pesto
• 60 g startego parmezanu
• sól i pieprz
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Decydując się na zostanie ro-
dziną zastępczą, bierze się za-
razem na siebie ogromną od-

powiedzialność i jeszcze więcej 
obowiązków. W grę nie może 
tu wchodzić chwilowy kaprys, 

bo dziecko to nie zwierzak, któ-
rego – jeżeli nie spełnił ocze-
kiwań nowego właściciela                                     

– można oddać do schroniska. 
To praca na cały etat, ale także 
pełnienie swego rodzaju spo-
łecznej misji. W zamian za-
stępczy rodzice każdego dnia 
otrzymują mnóstwo miłości                                                     
i wdzięczności ze strony dzieci, 
które otoczyli ciepłem domo-
wego ogniska. – Rodzicielstwo 
zastępcze to przede wszystkim 
spojrzenie na małego człowie-
ka tak, jakby patrzyło się na 
siebie sprzed lat. To rozumie-
nie potrzeb dziecka, wspieranie                                                        
w rozwoju, podtrzymywanie,                           
a czasem odbudowywanie 
więzi. Rodzina zastępcza peł-
ni funkcję tymczasową, kiedy 
rodzina naturalna przeżywa 
kryzys. Przez ten czas zastęp-
cze środowisko ma za zadanie 
pomóc dziecku odnaleźć się 
w trudnej dla niego sytuacji, 
zrozumieć problemy młodego 
człowieka i wesprzeć go, podą-
żać za nim, znaleźć najlepsze 
trwałe rozwiązanie dla dziecka 
– mówi Magdalena Jagnyziak, 

dyr. Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie. I podkreśla:                                                       
– Wspierając dziecko, rodzina za-
stępcza daje mu przestrzeń i czas 
do możliwie szybkiego powrotu 
do środowiska rodzinnego.

Kto może zostać rodziną za-
stępczą?

Pełnienie funkcji rodziny zastęp-
czej oraz prowadzenie rodzin-
nego domu dziecka może być 
powierzone osobom, które:
• Dają rękojmię należytego 
sprawowania pieczy zastępczej;
• Nie są i nie były pozbawio-
ne władzy rodzicielskiej oraz 
władza rodzicielska nie jest im 
ograniczona ani zawieszona;
• Wypełniają obowiązek alimen-
tacyjny – w przypadku, gdy taki 
obowiązek w stosunku do nich 
wynika z tytułu egzekucyjnego;
• Nie są ograniczone w zdolności 
do czynności prawnych;
• Są zdolne do sprawowania 
właściwej opieki nad dziec-
kiem, co zostało potwierdzo-
ne zaświadczeniem lekarskim 
o stanie zdrowia wystawionym 
przez lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej oraz opinią                                        
o posiadaniu predyspozycji                                   

i motywacji do pełnienia funk-
cji rodziny zastępczej lub prowa-
dzenia rodzinnego domu dziecka, 
wystawioną przez psychologa;
• Przebywają na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej;
• Zapewnią odpowiednie wa-
runki bytowe i mieszkanio-
we. Pełnienie funkcji rodziny 
zastępczej niezawodowej lub 
zawodowej oraz prowadze-
nie rodzinnego domu dziec-
ka może być powierzone oso-
bom, które nie były skazane 
prawomocnym wyrokiem 
za umyślne przestępstwo.                                      
W przypadku rodziny zastęp-
czej niezawodowej co naj-
mniej jedna osoba tworząca 
tę rodzinę musi posiadać sta-
łe źródło dochodów.

Osoby, które chciałyby podjąć 
się pomocy dzieciom pozba-
wionym czasowo lub trwale 
opieki rodzicielskiej, zaprasza 
Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Legionowie                                         
– ul. W. Sikorskiego 11, tel. 22 
76 40 140 – gdzie otrzymają 
one wszelkie niezbędne infor-
macje na ten temat. 

oprac. RM

Misja: rodzina zastępcza
Przypadający 30 maja Dzień Rodzicielstwa Zastępczego to dobra okazja do uho-
norowania realizujących je osób, lecz także do poinformowania mieszkańców 
o możliwości zostania rodziną zastępczą. Ponieważ nadal powstaje ich zbyt 
mało, nabór prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legio-
nowie trwa właściwie na okrągło.

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

Prosimy o składanie pisemnych ofert w Biurze Obsługi 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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Miasto pod patronatem
W uroczystościach związanych z nadaniem ich miastu patrona wzięło udział wielu 
legionowian, od uczniów do seniorów. A wszystkim im towarzyszyło przekonanie, 
że na co dzień i od święta duchowa opieka Prymasa Tysiąclecia będzie mieszkań-
com Legionowa bardzo pomocna.  
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NIECH  PAN  MNIE 
NIE  ZMUSZA,  ŻEBYM 

PRZYWOŁYWAŁ  TROCHĘ 
HISTORIĘ!

Ryszard Brański, przewodniczący 
Rady Miasta Legionowo do jednego 
z jej członków.

ROZRYWKA

Ważna sprawa lub finanso-
we negocjacje utkną w mar-
twym punkcie. Będziesz 

musiał zastanowić się, czego chcesz.

Pojawi się szansa, aby porzu-
cić stare schematy i zacząć 
od nowa. Najgorsze za tobą, 

ale pogódź się z niepowodzeniem.   

Pokonasz przeciwnika,                         
z którym od dawna nie 
dajesz sobie rady. Nie 

przemocą, ale łagodnością i sprytem. 

Nie będziesz zwracał 
większej uwagi na sprawy 
towarzyskie i zawodowe. 

Czekają cię spokojniejsze dni.

Zadbaj o finanse. Roz-
rzutność i pusta chęć im-
ponowania innym mogą 

skończyć się debetem na koncie. 

Jeśli będziesz zdecydowany, 
zyskasz nawet wśród tych, 
co mało cię cenili. Walcz                     

o swoje, nie oglądaj się na innych.

Możesz wygrać w konkur-
sie lub pokonać przeciw-
ników silniejszych od cie-

bie. Ostrożność jednak nie zawadzi.  

Pojawi się ktoś, kto doda 
ci optymizmu. Otrzymasz 
wspaniałą wiadomość lub 

zaproszenie na ciekawą imprezę.

Postanowisz uporząd-
kować swoje sprawy. Do 
nowych wyzwań podejdź                      

z ostrożnością, ale i wiarą w sukces.

Filozoficzne rozmyślania 
poprawią ci nastrój, a nawet 
zaimponują pewnej znajo-

mej osobie. Udany czas w miłości. 

Nie szastaj pieniędzmi            
i nie wydawaj wszystkie-
go na zabawę, bo wpę-

dzisz się w finansowe kłopoty.

Zakopiesz topór wojenny 
z nieprzyjaciółmi, a może 
nawet zdobędziesz nagro-

dę, na jaką od dawna pracowałeś.

W którym kraju 
żyje największa 
liczba wielbłądów? 

Okazuje się, że to właśnie w 
Australii żyje ich najwięcej.

Zwierzęta zostały spro-
wadzone do tamtej czę-
ści świata głównie z Ara-
bii, Indii i Afganistanu. 
W XIX służyły one jako 
zwierzęta pociągowe. 
Wraz z rozwojem silników 
spalinowych wielbłądy 

przestały być potrzebne 
i zostały wypuszczone 
na wolność. Zapoczątko-
wało to wiele problemów. 
Brak naturalnych wro-
gów spowodował, że ich 
populacja zaczęła gwał-
townie wzrastać. W 2013 
roku podawano, że sta-
do liczy 750 tys. sztuk. 
Według danych jeszcze 
więcej miało być ich 
pomiędzy rokiem 2001                                                                        
a 2008. Mówiło się wtedy 
o milionie sztuk! 

Z powodu wielbłą-
dów głód cierpią 
kangury i emu, któ-
re nie mają wystar-
czającej ilości tra-
wy. Ta, podobnie jak 
liście z drzew, jest 
zjadana przez „gar-
batych”. Coraz czę-
ściej dochodzi więc 
do odstrzału wiel-
błądów. Zajmują się 
tym głównie właści-
ciele rancz.

Dziko żyjące wielbłądy są prawdzi-
wym utrapieniem dla Australijczyków. Zwierzęta 
zużywają olbrzymie ilości wody, co stanowi nie-
mały problem dla kontynentu zmagającego się                
z nieustającymi suszami. Wielbłądy niszczą także 
ogrodzenia, pompy oraz rury, którymi woda jest 
transportowana do gospodarstw.

■ ■ ■
- Mamo, jak będę duży, to ożenię się z Kasią. 

- Synku, ale na ślub muszą                                                
zgodzić się dwie osoby! 

- Fajnie... To ożenię się jeszcze z Anią.

■ ■ ■
- Tato co robią bałwany latem? 

- Pracują u mnie w barze.

■ ■ ■
Do Nowaków przyjechała w odwiedziny babcia: 

- Wnusiu, dobrze się chowasz? - pyta. 
- Staram się - wzdycha Pawełek.                                           

Ale mama i tak zawsze mnie znajdzie i wykąpie...

■ ■ ■
Dwoje przedszkolaków rozmawia o tym,                       
skąd się biorą dzieci. I wykazują całkiem 

niezłą orientację w tym temacie. W pewnym 
momencie jedno z nich mówi: - A moi rodzice, 
chociaż tacy starzy, jeszcze wierzą w bociany...                                        

Ale ja im tego tłumaczyć nie będę! Julka 9 lat

- Nie sądziłem, że przekazując strażakom defibrylator, będę taki roztrzęsiony!     fot. red.  
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Jak przystało na wydarzenie 
tej rangi, w gali poprowadzo-
nej przez znanych z telewizyj-
nego ekranu Sylwię Dekiert 
oraz Mateusza Borka wzię-
li udział między innymi wło-
darze Polskiego Związku Piłki 
Nożnej, przedstawiciele re-
sortu sportu, stołecznego ra-
tusza, nie zabrakło też osób 
ze świata biznesu i polityki,                                                                            
w tym Jana Grabca, legio-

nowskiego posła Platformy 
Obywatelskiej.
 
Po obejrzeniu specjalnie 
przygotowanego filmu uka-
zującego wspaniałą, stulet-
nią już historię mazowieckiej 
piłki, nastąpiła część oficjal-
na gali, z przemówieniami 
oraz wręczaniem medali i od-
znak dla najbardziej zasłużo-
nych, działających na Mazow-

szu członków Związku. W tej 
doborowej piłkarskiej druży-
nie znalazł się również Da-
riusz Ziąbski – były zawodnik,                                                                               
a obecnie prezes Legionovii 
Legionowo, którego nagro-
dzono Srebrną Odznaką Ho-
norową PZPN. Jest to więc po-
wód do zadowolenia i dla jej 
posiadacza, i dla klubu. Co nie 
zmienia faktu, że teraz daw-
nemu świetnemu snajperowi 
Novii pozostaje już tylko za-
polować na odznakę w kolo-
rze złotym...    

RM

Klub zaserwuje młodość
Tuż po zakończeniu sezonu w TAURON Lidze Konrad Ciejka, prezes zarządu Legionovia SA, odpowiedział 
za pośrednictwem klubowej strony na kilka pytań, dzięki którym podsumował ostatnią edycję rozgry-
wek i naszkicował plany dotyczące przyszłości pierwszego zespołu oraz całego legionowskiego klubu. 
Zarysowana przez jego szefa wizja dla wielu siatkarskich kibiców może być co najmniej zaskakująca. 
W obecnych realiach wydaje się jednak dojrzała, interesująca i uzasadniona.
- Panie prezesie, pierwszy 
zespół IŁ Capital Legiono-
vii zakończył właśnie se-
zon. Czy piąta lokata jest dla 
pana satysfakcjonująca?

- Oczywiście, że po fantastycz-
nej fazie zasadniczej, którą 
zakończyliśmy na czwartym 
miejscu, obudziły się nadzieje 
na lepszą pozycję. Rywalizacja 
ćwierćfinałowa z Grot Budow-
lanymi Łódź nam nie wyszła                              
i zakończyliśmy sezon gdzie in-
dziej, niż byśmy chcieli. Obiek-
tywnie to bardzo dobre miejsce 
i należą się gratulacje dla ze-
społu, niemniej czujemy duży 
niedosyt.

- A jak skomentuje pan do-
tychczasowe wyniki grup 
młodzieżowych z LTS Le-
gionovia?

- Tu podstaw do optymizmu jest 
więcej. Co prawda odpadliśmy       
z rywalizacji o awans do I ligi se-
niorek i z Mistrzostw Polski Mło-
dziczek, ale wciąż przed nami 
walka w finałach Mistrzostw Pol-
ski Juniorek i Mistrzostw Polski 
Juniorek Młodszych. W Mistrzo-
stwach Mazowsza sięgnęliśmy 

po dwa złote i jeden brązowy 
medal, co jest najlepszym wy-
nikiem spośród klubów z nasze-
go regionu.

- Czy brak awansu na za-
plecze TAURON Ligi zmie-
nia coś w planach klubu?

- Żałujemy, że nie udało się 
awansować do pierwszej ligi 
w tym sezonie, ale nic się nie 
zmienia. Organizacyjnie jeste-
śmy gotowi do takiego awan-
su, więc cierpliwie czekamy na 
wiadomości – w poprzednich 
sezonach zdarzało się, że na 
zaplecze TAURON Ligi awan-
sowało więcej zespołów, niż 
pierwotnie planowane dwa. 
Teraz jesteśmy pierwszym                                   
z oczekujących. Niemniej, na-
wet gdyby się nie udało tego 
dokonać teraz, będziemy ro-
bić wszystko, by jak najszyb-
ciej doprowadzić do sytuacji, 
w której będziemy mieli ekipy 
w TAURON Lidze, I i II lidze se-
niorek. Byłaby to fantastycz-
na baza dla naszej akademii, 
gdzie utalentowane siatkarki 
mogłyby awansować sporto-
wo wraz ze wzrostem swoich 
umiejętności.

- A jak wygląda akademia 
od zaplecza? Jakie udogod-
nienia mają do dyspozycji 
młode zawodniczki?

- Bursa, w której mieszkają siat-
karki, znajduje się w budynku IŁ 
Capital Areny Legionowo. Dzię-
ki temu nie mają one proble-
mów z transportem na treningi. 
Siatkarki znajdują się pod stałą 
opieką fantastycznych trenerów 
siatkówki i przygotowania mo-
torycznego, jak również fizjote-
rapeutek. W nowym sezonie do 
sztabu szkoleniowego dołączą 
kolejni specjaliści, projekt sta-
le się rozwija. Mamy również 
ogromne wsparcie miasta Le-
gionowo – chodzi tu nie tylko 

o dotacje na działalność klubu, 
ale również stypendia sportowe 
dla naszej utalentowanej mło-
dzieży. Wszystko to sprawia, że 
w Legionowie powstały wspa-
niałe warunki do siatkarskiego 
rozwoju.

- Jak radzą sobie obecnie 
absolwentki LTS Legionovia 
z poprzednich roczników?

- Bardzo wiele z nich występuje 
dziś w najmocniejszych klubach 
w Polsce. W naszym pierwszym 
zespole sezon 2021/22 kończą 
właśnie Alicja Grabka, Aleksan-
dra Gryka, Diana Dąbrowska, 
Maja Szymańska, Sonia Ste-
fanik i Gabriela Dębowska. Iga 

Wasilewska (Chojnacka) wy-
stępuje w barwach Grupa Azoty 
Chemika Police, Malwina Sma-
rzek zaś – Developresu Bella 
Dolina Rzeszów. W TAURON Li-
dze grają również: Klaudia Ala-
gierska (ŁKS Commercecon 
Łódź), Adriana Adamek (UNI 
Opole), Zuzanna Górecka (Grot 
Budowlani Łódź). W lidze wło-
skiej możemy kibicować Monice 
Gałkowskiej (Bociek) i Aleksan-
drze Rasińskiej, zaś austriackie 
parkiety podbija Aleksandra 
Omelaniuk. Warto wspomnieć 
także o innych absolwentkach 
LTS Legionovia, które zadebiu-
towały w najwyższej klasie roz-
grywkowej: Aleksandrze Rojec-
kiej i Julii Sobalskiej, która do 
dziś jest najmłodszą siatkarką, 
która zagrała w TAURON Lidze. 
Mam nadzieję, że nie urażę in-
nych naszych absolwentek, 
które występują dziś w I i II li-
dze seniorek, a także w ligach 
uniwersyteckich w Stanach 
Zjednoczonych, ale wymienia-
nie ich zajęłoby nam dość dużo 
czasu (śmiech).

- Jakie są dalsze plany 
pierwszego zespołu?

- Po sezonie 2021/22 w skła-
dzie zespołu i sztabu szkolenio-
wego dojdzie do dużych zmian. 
To nie nowina, że w Legionowie 
siatkarki promują się i otrzy-
mują oferty od bogatych i po-

tężnych klubów. Pracujemy już 
nad budową zespołu na nowy 
sezon, udało się nam również 
pozyskać nowych partnerów 
biznesowych.

- Jaki to będzie zespół?

- IŁ Capital Legionovia Legio-
nowo 2022/23 będzie młodym, 
ambitnym zespołem. Być może 
w składzie nie znajdziemy na-
zwisk zawodniczek z pierwszych 
stron gazet, ale pamiętajmy: 
to właśnie w Legionowie wiele 
z gwiazd polskiej siatkówki wy-
mienionych przed chwilą wypły-
nęło na szerokie wody.

- Wracając do akademii,                    
w jaki sposób młodzież 
może trafić do LTS?

- To bardzo proste. Wystarczy 
do nas przyjechać i zobaczyć, 
jak to wygląda! Korzystając                                                        
z okazji, serdecznie zapraszam 
młode siatkarki z całej Polski 
na otwarte treningi, które or-
ganizujemy. Można wtedy do 
nas przyjechać, zobaczyć, jak 
żyją, mieszkają i pracują przy-
szłe zawodniczki TAURON Ligi. 
Każdy ma szansę na zaprezen-
towanie swoich umiejętności                                             
i sprawdzenie się we wspól-
nym treningu, na którym za-
wsze panuje rewelacyjna, ro-
dzinna atmosfera.

Prezes z odznaką
W ostatni piątek maja warszawski hotel Radisson Blu 
Sobieski gościł uczestników uroczystej gali z oka-
zji 100-lecia istnienia Mazowieckiego Związku Piłki 
Nożnej. Znalazł się wśród nich także Dariusz Ziąbski, 
prezes Legionovii Legionowo, którego MZPN docenił za 
dotychczasowe osiągnięcia w rozwoju i popularyzacji 
lokalnego futbolu. 
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Legionovia pauzuje,
Polonia odrabia straty
Tak jak można się było spodziewać, piłkarze Polonii Warszawa wykorzystali fakt, że w ostatniej kolejce Le-
gionovia pauzowała i dzięki zwycięstwu 2:0 nad Pelikanem Łowicz zbliżyli się do liderujących legionowian 
już tylko na jeden punkt. Końcówka sezonu i walka o awans zapowiada się więc niezwykle ekscytująco.

Do zakończenia sezonu pozo-
stały jeszcze tylko cztery ko-
lejki. Legionovia 1 czerwca 
o 18.00 zagra na wyjeździe 
z Wissą Szczuczyn, w sobo-
tę 4 czerwca, także o 18.00, 
podejmie u siebie Unię Skier-
niewice, tydzień później (11 
czerwca) o 19.11 przy Kon-

wiktorskiej zagra z Polonią, 
a na koniec rozgrywek na 
swoim boisku legionowia-
nie zmierzą się z Błonianką 
Błonie (18 czerwca, godz. 
17.00). Z kolei główny rywal 
Legionovii do awansu zagra 
jeszcze z ŁKS-em II Łódź                                                                           
(1 czerwca, godz. 18.30), 

GKS Wikielec (4 czerwca, 
godz. 17.00), Legionovią Le-
gionowo (11 czerwca, godz. 
19.11) oraz Wissą Szczuczyn 
(18 czerwca, godz. 17.00). 
 
O ile zarówno Legionovii, jak 
i Czarnym Koszulom nie po-
winie się na boisku noga we 

wcześniejszych meczach, 
losy awansu najprawdo-
podobniej rozstrzygną się                            
w bezpośrednim starciu obu 
tych zespołów. Jeśli wygra Le-
gionovia, już na kolejkę przed 
końcem sezonu będzie ona 
pewna gry w drugiej lidze.                    
W przypadku wygranej Polo-
nii, ze świętowaniem warsza-
wianie będą musieli pocze-
kać. Awans będą już jednak 
raczej mieli pewny, bo trudno 
się spodziewać, że w meczu 
kończącym sezon przegrają 
lub nawet zremisują z ostat-
nią w tabeli Wissą Szczuczyn. 
Jeżeli natomiast w starciu obu 
głównych kandydatów do gry 
w drugoligowej stawce pad-
nie remis, to o losach awansu 
będzie decydowała ostatnia 
kolejka. Końcówka sezonu 
zapowiada się więc dla kibi-
ców obu drużyn wyjątkowo 
ekscytująca! 

Elph

Czwartoligowy Sokół Serock 
zrobił, co do niego należało, 
pokonując 3:2 ostatnią w ta-
beli Makowiankę Maków Ma-
zowiecki. W następnej kolej-
ce sorocczanie zagrają u siebie 
z Ząbkovią Ząbki (1 czerw-
ca, godz. 19.00), a w kolejny 
weekend zmierzą się na wyjeź-
dzie z MKS Przasnysz (4 czerw-
ca, godz. 17.00). 
 
Druga drużyna Legionovii Le-
gionowo rozbiła u siebie aż 10:3 
ekipę KS Wesoła. Madziar Nie-
poręt wygrał na wyjeździe 4:3 
z Wichrem Kobyłka. Dąb Wie-
liszew przegrał natomiast 2:6                                                                                             
z Polonią II Warszawa. W na-

stępnej kolejce Legionovia 
zmierzy się na wyjeździe ze 
Startem Otwock (4 czerw-
ca, godz. 17.00), Madziar za-
gra u siebie z rezerwami war-
szawskiej Polonii (4 czerwca, 
godz. 15.00), zaś wieliszew-
ski Dąb podejmie na własnym 
boisku Naprzód Stare Babice                                        
(4 czerwca, godz. 11.00). 
 
Do zakończenia sezonu                                    
w czwartej lidze pozostały jesz-
cze cztery kolejki. Zespoły gra-
jące w lidze okręgowej mają 
natomiast przed sobą jeszcze 
tylko trzy mecze. 

zig

III liga 2021/2022,  grupa I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1  Legionovia Legionowo 32 73 22 7 3 68-34

2  Polonia Warszawa 32 72 23 3 6 71-21

3 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 32 54 16 6 10 53-38

4 Błonianka Błonie 32 54 16 6 10 56-53

5 Lechia Tomaszów Mazowiecki 33 54 16 6 11 58-40

6 Legia II Warszawa 32 53 15 8 9 71-46

7 Ursus Warszawa 32 49 14 7 11 50-57

8 ŁKS II Łódź 32 48 13 9 10 53-46

9 Unia Skierniewice 33 48 15 3 15 57-52

10  Jagiellonia II Białystok 32 46 14 4 14 59-54

11 Pelikan Łowicz 32 42 11 9 12 54-40 

12 Broń Radom 32 41 12 5 15 37-52

13 KS Kutno 32 39 10 9 13 40-52

14 Pilica Białobrzegi 32 38 11 5 16 48-67

15 Znicz Biała Piska 33 35 10 5 18 43-63

16 GKS Wikielec 32 33 7 12 13 35-49

17  Mamry Giżycko  32 33 10 3 19 31-61

18  Sokół Aleksandrów Łódzki 32 25 5 10 17 34-52

19  Wissa Szczuczyn 33 18 3 9 21 24-65

(Prawie) zwycięska kolejka
To była całkiem niezła kolejka w wykonaniu drużyn                  
z naszego powiatu, które grają na co dzień w niższych 
ligach piłkarskich. Trzy zespoły zdobyły komplet punk-
tów, a jedynie Dąb Wieliszew musiał się w ten week-
end obejść bez jakiejkolwiek zdobyczy punktowej.

FORBET IV LIGA 2021/2022, GRUPA: MAZOWIECKA I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1 Ząbkovia Ząbki 30 73 23 4 3 83-27

2 Wisła II Płock  30 70 21 7 2 76-23

3  Mławianka Mława 30 67 21 4 5 86-38

4 KS CK Troszyn  30 61 19 4 7 78-38

5 Escola Varsovia Warszawa 30 56 18 2 10 67-41

6 Hutnik Warszawa 30 55 17 4 9 68-41

7 Narew 1962 Ostrołęka  30 48 14 6 10 58-57

8 Świt Staroźreby 30 45 12 9 9 43-40

9 AP Marcovia Marki 30 44 11 11 8 51-41

10  Stoczniowiec Płock 30 44 14 2 14 67-61 

11  MKS Przasnysz 30 40 12 4 14 52-56

12  Unia Warszawa 30 38 11 5 14 53-58

13  Wkra Żuromin 30 36 12 0 18 44-70

14  Sokół Serock 30 28 8 4 18 47-66

15  Drukarz Warszawa 30 25 7 4 19 50-80

16  Huragan Wołomin 30 21 6 3 21 30-89

17   Żbik Nasielsk 30 15 4 3 23 32-79

18   Makowianka Maków Mazowiecki 30 5 1 2 27 22-102

KLASA OKRĘGOWA 2021/2022, GRUPA WARSZAWA I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. KTS Weszło Warszawa   27 67 21 4 2 115-24

2. Polonia II Warszawa 27 54 17 3 7 81-39

3. KS Łomianki  27 53 16 5 6 58-45

4. Józefovia Józefów 27 53 16 5 6 66-28

5. Start Otwock 27 47 13 8 6 50-38

6. Bug Wyszków 27 46 13 7 7 66-46

7. Legionovia II Legionowo   27 45 14 3 10 74-48

8. Naprzód Stare Babice  27 45 13 6 8 64-34

9. KS Halinów 27 35 11 2 14 50-70

10. Wicher Kobyłka 27 28 8 4 15 45-69

11. Dąb Wieliszew 27 25 7 4 16 46-79

12. Świt II Nowy Dwór Mazowiecki  27 25 8 1 18 59-109

13. KS Wesoła (Warszawa) 27 24 6 6 15 40-96

14. PKS Radość (Warszawa) 27 23 5 8 14 33-65

15. Madziar Nieporęt 27 21 6 3 18 51-93

16. Mazur II Karczew 27 20 5 5 17 45-60
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Sobotnie wydarzenie tradycyj-
nie rozpoczął barwny korowód, 
który wyruszył ze stadionu 
miejskiego. Na czele pocho-
du, tuż za szczudlarzem i na-
dającą rytm Orkiestrą Brass 
Federacja, szła grupa cheer-
leaderek The Cats oraz lokalni 
włodarze. A za nimi podążały 
oczywiście tłumy mieszkań-
ców, którzy zwartą grupą do-

tarli do miejskiego rynku, gdzie 
miała nastąpić kulminacja im-
prezy. Wojciechowe święto jak 
zawsze stało się okazją do za-
prezentowania dorobku grup 
artystycznych działających na 
terenie gminy. Przed publicz-
nością, często po raz pierwszy 
w życiu, wystąpili młodzi wo-
kaliści, instrumentaliści i tance-
rze. Na scenie pokazały się też 

lokalne grupy wokalne: Kan-
tyczki oraz SMS Skubianka, 
a tę część imprezy śpiewają-

co podsumował występ człon-
ków Teatru Piosenki Elżbiety 
Zapendowskiej. 

Pierwszą z zaproszonych do 
Serocka muzycznych gwiazd 
była Lanberry. Popularna wśród 
młodzieży wokalistka, wspie-
rana dzielnie przez tłum znają-
cych jej piosenki wielbicieli, wy-
konała swoje największe hity. 
Nie ma ich jednak tyle (i jeszcze 
długo mieć nie będzie), co naj-
mocniej tego wieczoru oczeki-
wany przez widownię „podmiot 
artystyczny”, czyli zespół Raz 
Dwa Trzy. Adam Nowak i jego 
sceniczni przyjaciele jak zwykle 
nie zawiedli i pomimo kiepskiej 
aury zabrali słuchaczy do kra-
iny pięknych słów i dźwięków. 

Serockim obchodom towa-
rzyszyły stoiska promocyj-

ne, które ze względu na po-
chmurną pogodę zostały 
przeniesione do Izby Pamię-
ci, gdzie na stoiskach Urząd 
Miasta i Gminy Serock, a tak-
że Powiatu Legionowskiego 
można było wygrać lokalne 
gadżety i otrzymać materia-
ły promocyjne. Mnóstwo po-
zytywnych emocji dostarczył 
też konkurs wiedzy o mieście, 
poprowadzony przez Mirosła-
wa Pakułę i pełniącego funk-
cję konferansjera Władysła-
wa Grzywnę. Było wesoło                                                                                      
i z przymrużeniem oka,                                                                     
a wszyscy jego uczestnicy otrzy-
mali nagrody-niespodzianki.

RM

 

Wydarzenia
kalendarz

RELACJE/ZAPOWIEDZI

LEGIONOWO Fundacja „Pasja Życia” ul. Strużańska 2b, 
3.06, od godz. 18.00

„Śpiewam z pasją” – zajęcia śpiewu dla amatorów. Dzieci od godz. 18.00 
do 19.30, a dorośli w godzinach 19.30-21.00. Zapisy: fundacja@pasjazu-
cia.org lub pod numerem tel. +48 509 432 492. Zajęcia będą się odbywały                              
w każdy piątek. 

LEGIONOWO Poczytalnia, 4.06, godz. 11.00

Bajkowa Poczytalnia zaprasza na spektakl pod tytułem „Star, Wars i Sawa”. 
Znacie legendę o Warsie i Sawie? Sawa… To po francusku? A Wars? Coś mi 
to mówi. Z czymś mi się kojarzy… Wiem! Star Wars!!! A będzie Lord Vader? 
Sprawdźcie sami! – przekonują organizatorzy. Spektakl „Star, Wars i Sawa” 
to próba opowiedzenia pradawnej historii o powstaniu Warszawy. Spektakl 
dla dzieci od lat czterech. Po jego zakończeniu odbędą się kreatywne warsz-
taty. Zapisać się na nie można pod adresem info@bibliotekalegionowo.pl. 
Liczba miejsc ograniczona. 

SEROCK teren przy szkole Podstawowej im. M. Kopernika, 
4.06, godz. 13.00

Gminny Dzień Dziecka. W programie: występy artystyczne dzieci, mia-
steczko średniowieczne z udziałem Bractwa Kerin, dmuchańce, wata 
cukrowa, popcorn, kawiarenka, animacje, gry, konkurencje sportowe                          
i konkursy. Prowadzenie: teatr Prima. Imprezie będą także towarzyszyły 
warsztaty familijne, na których wszyscy chętni poznają między innymi za-
sady tworzenia mydła. 

WIELISZEW stadion przy hali, 4.06, od godz. 14.30

Święto Gminy Wieliszew, w tym roku odbywające się pod hasłem „Solidarni. 
Zawsze Razem!”. Impreza rozpocznie się w Parku Świętojańskim o godz. 
14.30 paradą lokalnych szkół, przedszkoli, stowarzyszeń, sołectw i miesz-
kańców. O 15.00 zaczną się występy sceniczne. W ich trakcie zaprezen-
tują się lokalni artyści związani z sekcją Ośrodka Kultury w Wieliszewie, 
zespół ZTL Promyki oraz grupa Sky Truck. Muzycznymi gwiazdami tego-
rocznego Święta Gminy Wieliszew będą zespół Kwiat Jabłoni (godz. 19.30)                             
oraz Agnieszka Chylińska (godz. 21.00).

LEGIONOWO MOK ul. Norwida 10, 4.06, godz. 20.00

Koncert pod hasłem Motorbreath i Przyjaciele w rocznicę śmierci „Strutego”. 
Legionowski heavy/rockowy zespół Motorbreath złoży hołd Bartkowi „Strute-
mu” Strutyńskiemu, zmarłemu rok temu wieloletniemu basiście i wokaliście 
zespołu. Wraz z Motorbreath na scenie pojawią się muzycy związani z ze-
społem bądź Bartkiem osobiście – „Nie ma lepszego sposobu na uczczenie 
pamięci „Strutego”, niż zagranie numerów, które się z nim tworzyło i które 
kochał”. Wstęp wolny. 

Wojciechowa reaktywacja
W przedostatnią sobotę maja, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, mieszkańcy miasta 
i gminy mogli w końcu spotkać się na Dniach Patrona Serocka, którym od lat jest św. Wojciech. 
Mieszkańcy i nie tylko, bo imprezowe atrakcje skusiły również wielu zaproszonych gości oraz prze-
bywających nad zalewem turystów.

Szemrany Projekt
W sobotni wieczór (28 maja) salę widowiskową legionowskiego ratusza, 
wracając tam po niemal dekadzie, wypełnili dźwiękami artyści z zespołu 
Projekt Volodia. I pod hasłem „Piosenki szemrane” poczęstowali publicz-
ność solidną szklanicą czystego, pędzonego jeszcze nawet przed drugą 
wojną ulicznego folkloru.

Liczący sobie 15 lat wrocławski 
band powstał z inicjatywy Ja-
nusza Kasprowcza, napędzany 
chęcią wykonywania zaaran-
żowanych po swojemu piose-
nek Włodzimierza Wysockiego. 
Z czasem jednak kapela zaczę-
ła też grać na inną niż słynny ro-
syjski bard nutę. – Tym razem 
przyjechaliśmy do Legionowa                                                                          
z programem zawierającym 
materiał z naszych dwóch przed-
ostatnich płyt, czyli „Pocztówka 
ze Lwowa” i „Projekt Volodia gra 
Grzesiuka”, zawierających war-
szawskie i lwowskie utwory, 
głównie międzywojenne, ale i te, 
które powstały już po wojnie. Są 
to piosenki uliczne, „szemrane”, 
a więc repertuar zdecydowanie 
łatwiejszy niż na przykład Wy-
socki – opowiadał przed wystę-
pem Janusz Kasprowicz. – No i to 
są utwory, które znamy z tego, 
jak nasi rodzice czy dziadkowie 
je sobie śpiewali. Każdy z utwo-

rów, które są na tych płytach, 
każdy z nas gdzieś kiedyś sły-
szał. Niekoniecznie w radiu czy 
telewizji, tylko w bardziej pry-
watnych okolicznościach. Są 
to bardzo popularne piosenki, 
może nie tyle zapomniane, ile 
w dzisiejszych czasach odłożo-
ne gdzieś do lamusa, bo nieste-
ty młodzież woli teraz inną mu-
zykę – dodał grający w zespole 
na banjo Robert Gawron.

Było to widać także po przekro-
ju wiekowym legionowskiej pu-
bliczności. I po tym, że niemal 
każdą z wykonywanych piose-
nek znała ona na pamięć. Co 
nawiasem mówiąc, z uwagi na 
kreatywność ich licznych od-
twórców, takie łatwe wcale nie 
jest. – Jak się sprawdzi w Inter-
necie, do tej samej piosenki jest 
całe mnóstwo dopisywanych 
tekstów, czyli one musiały być 
niesamowicie popularne w ży-

ciu codziennym – mówi pan Ro-
bert. Zaś lider i główny, obda-
rzony pasującym do konwencji, 
chropowatym głosem wokalista 
grupy przyznaje: – Te pieśni, te 
utwory w obecnym czasie nie-
stety się trochę zaktualizowa-
ły. Teksty wielu z tych piose-
nek odnoszą się już nie tylko do 
mieszkańców Lwowa, lecz całej 
Ukrainy. Nie zapominajmy też                                                
o tym, że wciąż mieszka tam 
wielu Polaków. Zatem w cza-
sie trwającej teraz agresji ro-
syjskiej te niektóre lwowskie 
otwory, napisane już po drugiej 
wojnie światowej, są zdecydo-
wanie dwuznaczne. A nagrywa-
jąc tę płytę dwa lata temu, zu-
pełnie o tym nie myśleliśmy.   

Artyści poważnie myśleli za to 
o zagraniu koncertu właśnie 
we Lwowie. Niestety, chociaż 
wszystko było już dogadane, nie 
doszedł on do skutku. Nadzieja 
umiera jednak ostatnia, dlatego 
twórcy Projektu Volodia wciąż li-
czą, że w Ukrainie zagrają. No 
i doskonale znane słuchaczom 
utwory podadzą im przyrządzo-
ne według własnego, autorskie-
go przepisu. Oryginalnego, ale 
zachowującego siłę i przekaz 
oryginałów. – Instrumentarium 
jest mocno rozbudowane. Każdy 
z nas pasjonuje się różnymi ga-
tunkami muzyki: od bluesa, ja-

zzu, flamenco aż do popu. I ten 
miks kultur muzycznych powo-
duje różnorodność i odmienność 
utworów. W niektórych pozwo-
liliśmy sobie na zmianę harmo-
nii, z prostego a-moll, D-dur                                         
i E-dur na całkiem inne skale, 
które zupełnie zmieniły charak-
ter utworu, mimo że treść, war-
stwa słowna czy melodie pozo-
stały te same. Staramy się jak 
najbardziej wzbogacić te utwo-
ry, żeby one przestały być taki-
mi stricte ulicznymi, a dostały też 
troszeczkę charakteru scenicz-
nego – tłumaczy Robert Gawron. 

Pomagają w tym, jako się rze-
kło, unikalne aranżacje, przyda-
ją się też ciekawe instrumenty. 
Takie jak… kowadło czy choćby 
używany przez wrocławian na 
koncertach, słynny już... wino-
fon, czyli rodzaj wibrafonu, gdzie 
dźwięk wydobywa się z odpo-
wiednio nastrojonych butelek 
po winie. – Każdy z członków ze-
społu coś do tych utworów mu-
zycznie wnosił. Budowały się one 
na próbach dzięki naszej wspól-
nej pracy i to była fajna, ciekawa 
zabawa. Czasem nawet nas sa-
mych niektóre te aranże zaska-
kiwały – śmieje się Janusz Ka-
sprowicz. Zaskakiwały również 
być może i obecnych na sobot-
nim koncercie legionowian. Są-
dząc jednak po ich spontanicz-
nej wokalnej aktywności, jedno 
jest właściwie pewne: w tej mu-
zycznej niespodziance wszyst-
ko im grało. 

Waldek Siwczyński


