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Z policyjnych ustaleń wyni-
ka, że kierujący fiatem z nie-
wiadomych przyczyn zjechał 
na przeciwległy pas ruchu                 
i czołowo uderzył w nadjeż-
dżającą z naprzeciwka to-
yotę. Kierującą nią kobieta 
zginęła na miejscu. Jej pa-
sażer oraz pięć osób podró-
żujących fiatem zostali ran-
ni. Wszyscy poszkodowani 
trafili do szpitala. Na miej-
scu tragedii interweniowały 
zastępy straży z JRG Legio-
nowo, OSP Jabłonna i OSP 
Chotomów, policja, zespo-
ły ratownictwa medycznego 

oraz Lotnicze Pogotowie Ra-
tunkowe. Śledztwo w spra-

wie tego tragicznego wy-
padku jest prowadzone pod 

nadzorem prokuratury. 
Zig

Śmiertelna czołówka
To był kolejny śmiertelny wypadek w ciągu zaledwie tygodnia. W trzeci poniedziałek sierpnia przed 
godziną 18.00, tuż przed wjazdem do Jabłonny od strony Nowego Dworu Mazowieckiego, zderzyły się 
dwa samochody osobowe. 

Mężczyzna razem z kilkoma zna-
jomymi wypoczywał na nad-
wiślańskim dzikim kąpielisku                           
w miejscowości Boża Wola.                                                                       
W pewnym momencie wszedł 
do wody. Po kilkunastu minutach 
jego towarzysze zauważyli znik-
nięcie kolegi i natychmiast powia-
domili o tym służby. W poszukiwa-
nia zaangażowały się policja, straż 
pożarna oraz ratownicy Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratun-
kowego. W akcji brali też udział 
nurkowie, a do szukania zaginio-
nego 25-latka użyto także sonaru. 
 
Tego samego dnia zaginionego 
nie udało się odnaleźć. Poszuki-
wania wznowiono w poniedziałek. 
Niestety, wszystko wskazuje na 
to, że mężczyzna utonął.    

Zig

TydzieńTydzień
nana  sygnalesygnale

Tragiczne Tragiczne 
zderzeniezderzenie  
W czwartek (18 sierpnia) około godziny 17.00 
na drodze wojewódzkiej nr 631 w miejscowości 
Wólka Radzymińska doszło do tragicznego wy-
padku. 73-letni kierujący samochodem osobo-
wym z niewiadomych przyczyn zjechał z drogi                                                                                                     
i czołowo uderzył w przydrożne drzewo. Na sku-
tek odniesionych obrażeń mężczyzna zmarł.

Na miejscu zjawiły się za-
stępy straży pożarnej                    
z JRG Legionowo, WSP 
Zegrze, OSP Wólka Ra-
dzymińska i OSP Niepo-
ręt oraz policja i karetka 
pogotowia. Przyleciał tam 
też śmigłowiec Lotnicze-
go Pogotowia Ratunkowe-
go. Nieprzytomnego męż-
czyznę z roztrzaskanego 
auta wyciągnęli świadko-

wie zdarzenia i to oni jako 
pierwsi zaczęli mu udzie-
lać pomocy. Akcję reani-
macyjną przejęli następ-
nie ratownicy. Niestety, na 
pomoc było już za późno, 
73-latek zmarł. Dochodze-
nie w sprawie tego tragicz-
nego wypadku prowadzi 
policja pod nadzorem pro-
kuratury. 

Zig

Kosztowna kolizjaKosztowna kolizja
W drugą środę sierpnia tuż przed godziną 7.00 na ulicy Warszawskiej w Le-
gionowie doszło do zderzenia dostawczego opla i osobowej kii. Kierujący bu-
sem nie zachował należytej ostrożności podczas zmiany zajmowanego pasa 
ruchu i uderzył w osobówkę.

Sprawca kolizji, jak się oka-
zało, uciekł z miejsca zda-
rzenia. Na jego nieszczę-
ście jeden ze świadków 
zdarzenia dogonił go i prze-
kazał w ręce funkcjonariu-
szy legionowskiej drogów-
ki. Teraz 40-letni kierowca 
opla słono za swoją „dezer-
cję” zapłaci. Został on bo-
wiem ukarany mandatami 
karnymi w łącznej kwo-
cie aż 11 tysięcy złotych! 
Zostały one wystawione 
za spowodowanie kolizji                           
i za oddalenie się z miejsca 
zdarzenia.

zig

Konopie ze zgłoszeniaKonopie ze zgłoszenia
Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Jabłonnie, po otrzymaniu zgłoszenia 
naniesionego przez anonimowego mieszkańca na Krajową Mapę Zagrożeń Bez-
pieczeństwa, zabezpieczyli ostatnio 20 krzaków konopi indyjskiej.

Interwencja jabłonow-
skich policjantów miała 
miejsce dosłownie chwi-
lę po tym, jak na Krajową 
Mapę zostało naniesione 
anonimowe zgłoszenie. 
„Trefne” rośliny rosły sobie 
beztrosko na jednej z nie-
zbudowanych działek na 
terenie gminy. Krzaki zo-
stały wycięte i przekaza-
ne do analizy pod kątem 
zawartości w nich środków 
narkotycznych. 

zig

Zniknął pod wodą
Policjanci z Jabłonny wspólnie ze strażakami i ra-
townikami WOPR prowadzili poszukiwania 25-let-
niego mężczyzny, który w niedzielne popołudnie 
zaginął podczas kąpieli w Wiśle.



3CZWARTEK 25 sierpnia 2022 TEMAT TYGODNIA

Sądząc po apelach grupy pre-
zydenckich oponentów, z ich 
perspektywy to właśnie rozbu-
dowany monitoring dla bezpie-
czeństwa mieszkańców wydaje 
się kluczowy. Dlatego gdy tylko 
powstał integracyjny plac zabaw, 
domagali się zainstalowania tam 
kamer. I ratusz tak właśnie zrobił. 
Co na jednej z sesji rady miasta, 
zamiast uspokoić nastroje, sta-
ło się przyczynkiem do dyskusji.                                                                
– Wszystkie takie nasze obiek-
ty powinny być objęte nadzo-
rem monitoringu miejskiego, 
wszystkie większe skrzyżowa-
nia. Dobrze by było, gdybyśmy 
wrócili do tego pomysłu rozbu-
dowy tego systemu monitoringu 
miejskiego. Mieliśmy ze dwa lata 
temu taki pomysł na rozbudowę. 
To zostało zaprzepaszczone. (…) I 
jeszcze raz ponowię pytanie o to, 
czy tam jest pełna obsada stra-
ży miejskiej na monitoringu miej-
skim? – dociekał Mirosław Gra-
bowski, legionowski radny z klubu 
Nasze Miasto Nasze Sprawy. – Na 
większość z tych pytań udziela-
łem panu odpowiedzi na komisji, 
ale rozumiem, że tam nie było ka-

mer, a tutaj kamery są, w związku                                                                                                 
z tym jeszcze raz w sprawie ka-
mer panu na to pytanie odpo-
wiem – odrzekł prezydent. Jak 
zapowiedział, tak też bez zbęd-
nej zwłoki wyczerpująco uczy-
nił. – Załoga monitoringu jest 
wystarczająca. Oczywiście jeże-
li państwo radni mają ochotę do-
łożyć kilkaset tysięcy złotych na 
zatrudnienie kolejnych pracowni-
ków i dołożenie kolejnych kamer, 
to nic nie stoi temu na przeszko-
dzie. My staramy się to opty-
malizować między potrzebami                                                                               
a możliwościami. (…) W wypadku 
kamer najważniejsza jest funkcja 
prewencyjna i odstraszająca. Bo 
nawet jeżeli są jakieś chuligańskie 
zachowania i kamera akurat w to 
miejsce jest ustawiona, ktoś, kto 
robi coś złego, jest w kominiarce, 
w czapce, w okularach, a do nie-
dawna jeszcze w maseczce. Za-
nim zostanie uruchomiona jakaś 
załoga (…) no to niech pan sobie 
wyobrazi, ile to trwa. W związku                 
z tym nie budujmy takiego wraże-
nia, że monitoring to jest cudowne 
narzędzie, które rozwiąże wszyst-
kie problemy z dewastacjami.  

Tak czy inaczej, wspomniane już 
kamery – z początku tymczaso-
we, na integracyjnym placu za-
baw szybko się pojawiły. Lecz 
uśmiechnięte oblicza ich orędow-
ników, jak zauważył gospodarz 
ratusza, jakoś nie. – Na gwałt 
zrealizowaliśmy państwa wniosek                                                                                      
i tak trochę żartobliwie, trochę 
nieżartobliwie mówię, że pana za-
dowolenie jest jak Yeti – podobno 
istnieje. To jest idealny przykład. 
Realizujemy państwa wniosek, 
żeby tam na gwałt powiesić ka-
mery. I powiesiliśmy takie tym-
czasowe, których będziemy uży-
wać w innych rzeczach, a i tak 
pan jest niezadowolony – stwier-
dził Roman Smogorzewski. Adre-
sat tej uwagi, radny Grabowski, 

postanowił odpłacić się tą samą, 
nieco kpiącą monetą. – Gdzie pan 
widział moje niezadowolenie? Ja 
wręcz po prostu pieję z tego po-
wodu! Ja jestem tak zachwyco-
ny, że pan prezydent tak szybko 
zrealizował nasz wniosek, bę-
dzie realizował, że po prostu nie 
śmiałbym nawet mówić… Ja, pa-
nie prezydencie, zadaję tylko py-
tanie w kwestiach technicznych.  
Na tym jednak wątek nowych ka-
mer się nie wyczerpał. Tym razem 
jeden z radnych zrobił zbliżenie na 
kwestie związane z zakupem do-
celowego sprzętu, który będzie 
miał oko na wartą 2,5 mln zł inwe-
stycję. – To jest kwota 25 tysięcy. 
Rozumiem to był konkurs ofert. 
Jeżeli można poznać ewentual-

nie, jaka firma wygrała ten kon-
kurs ofert na montaż tych kamer? 
Jakiś wydział montował te kame-
ry? – pytał Artur Pawłowski (PiS). 
Zanim prezydent odpowiedział, 
wyraził zdumienie pytaniem rad-
nego, kontrastującym z jego du-
żym doświadczeniem w dzierże-
niu mandatu. – Jaki był konkurs 
ofert, jak jeszcze tego zadania nie 
ma w budżecie?! Jest jakieś roze-
znanie, ile to kosztuje, ale dopiero 
jak państwo uchwalą, to będzie-
my formalnie mogli zrobić kon-
kurs ofert i zakupić tą usługę ze 
sprzętem.   

Sporo emocji w trakcie kwiet-
niowej dyskusji o monitoringu 
wzbudził też wątek ochrony da-
nych osobowych. A przy okazji 
prezydencka uwaga poprzedza-
jąca jego wypowiedź w tej spra-
wie, wycelowana w osobę, któ-
re dane są powszechnie znane. 
– Nonszalancja do prawa dzisiaj 
jest niestety powszechna i brylu-
je w tym minister sprawiedliwości                                                                                          
– zauważył Roman Smogorzew-
ski. Szef klubu radnych PIS nie 
zamierzał zbyć tej uwagi milcze-
niem. – Opinia na temat ministra 
sprawiedliwości to jest pańska 
prywatna opinia czy urzędni-
ka państwowego, jakim pan na 
chwilę obecną jest? No bo to są 
dwie różne rzeczy. Opinie może 
pan, jako osoba prywatna, so-
bie wypowiadać, natomiast cięż-
ką uwagą jest mówienie takich 

rzeczy jako prezydent miasta, 
więc prosiłbym o odpowiedź                                   
– domagał się Andrzej Kalinowski. 
Była ona następująca: – Jestem 
obywatelem Rzeczpospolitej, czło-
wiekiem, Romanem Smogorzew-
skim i jednocześnie prezydentem. 
I mam prawo, jako Roman Smo-
gorzewski i wybrany przez miesz-
kańców prezydent jednocześnie, 
tak oceniać zachowania ministra 
sprawiedliwości. Jeżeli panu albo 
panu ministrowi sprawiedliwo-
ści ta moja wypowiedź się nie po-
doba, no to zapraszam do sądu i 
chętnie uzasadnię swoje tezy, któ-
re ma absolutnie głęboko przemy-
ślane. Mam wiele argumentów, 
ale nie chcę o tym tutaj mówić, bo 
to nie jest to miejsce.   

Wracając do sprawy rozwo-
ju miejskiego monitoringu, pre-
zydent słusznie zauważył, że to 
od lat temat-rzeka. W kontek-
ście jego późniejszych dywagacji                        
– rzeka... Jangcy. – Albo idziemy 
w system chiński, gdzie co 20 me-
trów jest kamera i gromadzi prze-
różne dane, które później dopusz-
czają społeczeństwo do różnych 
usług i nadają każdemu obywate-
lowi różny status, albo szanujemy 
też trochę prywatność – rozwa-
żał Roman Smogorzewski. Na ra-
zie wygrywa w Legionowie ta dru-
ga opcja. Czas (i kamery) pokażą, 
na jak długo. 

Waldek Siwczyński

Zwarcie na monitoringuZwarcie na monitoringu
W mieście, którego infrastruktura jest już właściwie kompletna, samorządowa opozycja nie ma lekko. 
Skazuje ją to bowiem na punktowanie władzy w kwestiach mniejszej wagi, takich jak choćby funkcjo-
nowanie lokalnego monitoringu. Tym głośniejsze, im więcej rejestruje to kamer.

Pierwsze półrocze Pierwsze półrocze PWKPWK - z inwestycjami - z inwestycjami

W pierwszym półroczu bieżącego roku Przedsiębiorstwo Wodociągo-
wo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o. o. zdecydowany nacisk poło-
żyło na kwestie dotyczące budowy sieci wodociągowych oraz kana-
lizacyjnych. Są to podstawowe zadania legionowskich wodociągów, 
które umożliwiają zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odprowadza-
nie ścieków.

Od stycznia PWK „Legionowo” wybudowało nową sieć kanalizacyjną                      
w ul. Jagiellońskiej, na odcinku od ul. Barskiej do ronda im. marsz. 
Józefa Piłsudskiego, o łącznej długości 190 metrów. Ponadto wybu-
dowało nową sieć kanalizacyjną w ulicy Grudzie – w drodze dojaz-
dowej na wysokości numeru od 41E do 41K, wraz z odcinkami sieci 
do granic nieruchomości – o łącznej długości 190 metrów. – Inwe-
stycja ta była prowadzona w bardzo trudnych warunkach gruntowo-
-wodnych i wykonywana była techniką bezwykopową, tak zwanego 
mikrotunelingu z rur polimerobetonowych. Biorąc pod uwagę wyso-

ki poziom wód gruntowych, na podstawie analizy techniczno-ekono-
micznej podjęto decyzję, że inwestycja zostanie zrealizowana tą bardzo 
skuteczną i najmniej inwazyjną metodą. Metoda przecisku hydraulicz-
nego sterowanego polega na drążeniu poziomego tunelu przy pomocy 
tarczy wiertniczej z jednoczesnym przeciskiem rur pomiędzy dwiema 
komorami betonowymi – wyjaśnia Prezes Zarządu PWK „Legiono-
wo” Grzegorz Gruczek. Nową kanalizację, o łącznej długości 45 me-
trów, zbudowano również w ulicy Kujawskiej. 

Równolegle z inwestycjami kanalizacyjnymi trwały też w mieście pra-
ce nad inwestycjami wodociągowymi. PWK „Legionowo” przebudo-
wało sieć wodociągową, z pominięciem terenów przemysłowych,                                      
w pasie ulic: Szarych Szeregów, Suwalna i Grzybowa. Łączna 
długość przebudowanego wodociągu wyniosła 770 metrów. Nowa 
sieć wodociągowa powstała w ul. Niklowej, na odcinku od ul. Kole-
jowej do Alei Legionów, o łącznej długości 431 metrów. W ul. ks.                           

J. Schabowskiego powstał wodociąg o długości 105 metrów. Sieć 
wodociągową wykonano również w ul. W. Reymonta o długości łącz-
nej 95 metrów. W ulicy Wroniej, na docinku od Targowej do Naru-
towicza, powstała sieć wodociągowa o długości 294 metrów. Ponad-
to sieć wodociągową o łącznej długości 636 metrów wybudowano                   
w ulicach Dębowej, Olszowej, Brzozowej i Topolowej. 

Legionowskie PWK wybudowało również w tym roku dwie spinki wo-
dociągowe w ulicy Parkowej, łączące końcówki sieci w ulicach Kor-
deckiego, Ostrobramskiej i Kujawskiej o długości 360 metrów, oraz 
połączyło sieć między osiedlami „Piaski” i „Piaski IV” odcinkiem o dłu-
gości 11 metrów. Inwestycje te są o tyle ważne i potrzebne, ponie-
waż spinki sieci wodociągowych powodują, że woda jest w ciągłym 
obiegu, co ma bezpośredni wpływ na jej jakość. Poza zadaniami z za-
kresu budowy nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych PWK 
kończy wymianę starej sieci w ulicy C.K. Norwida. Łączna długość 
zmodernizowanej instalacji to 800 metrów. 

Ponadto w tym roku Przedsiębiorstwo wykonało farmy fotowolta-
iczne dla potrzeb Punktu Zlewnego „Łajski”, budowanego  właśnie 
budynku garażowego oraz Stacji Uzdatniania Wody „Łajski”. 
Farma fotowoltaiczna powstała również na terenie Stacji Uzdatnia-
nia Wody „Piaski”. Jak podkreśla prezes Grzegorz Gruczek, in-
westycje wykonywane przez PWK „Legionowo” Sp. z o. o. stwarzają 
możliwość świadczenia usług dla jak największej liczby mieszkańców 
miasta. Ponadto realizacja tych zadań zwiększa bezpieczeństwo do-
staw wody i odprowadzania ścieków.
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– Dziś odbywamy kolejne planowe 
spotkanie rady, która ma przyjąć 
uchwałę odnośnie zarekomendo-
wania strategii przygotowywanej 
od roku przez legionowskich se-
niorów. Ta uchwała będzie wkrót-
ce przekazana do rady miasta i 
prezydenta Legionowa, bo prace 
nad strategią działania władz sa-
morządowych i lokalnych seniorów 
na lata 2022-2026 zostały prak-
tycznie zakończone – zapowiada 
dr Roman Biskupski, przewodni-
czący Miejskiej Rady Seniorów w 
Legionowie. Przy tej okazji szef 
senioralnej rady serdecznie po-
dziękował wszystkim, którzy włą-
czyli się w tworzenie dokumentu 
oraz wnieśli do niego swoje po-
mysły lub wnioski. A na kilkudzie-
sięciu stronach gotowego projek-
tu znalazło się ich, co zrozumiałe, 
całkiem sporo. – Tam są zawarte 
wszystkie myśli, uwagi i propozy-
cje legionowskich seniorów, dzia-
łających na ich rzecz organizacji, 
ale też przedsiębiorstw i firm, czy-
li sektora pracodawców, którzy 

również, po pierwsze, dowiedzieli 
się, że jesteśmy, a po drugie, tak-
że włączą się w realizowanie zało-
żeń, które tam są zapisane – do-
daje dr Biskupski.

– Ten dokument mówi o tym, co 
miasto razem z organizacjami 
pozarządowymi może zrobić dla 
seniorów. Jest to też taka fanta-
styczna wskazówka i podpowiedź 
dla władz miasta, na czym zale-
ży mieszkańcom i organizacjom 
pozarządowym, na czym zależy 
seniorom. Były prowadzone ba-
dania ankietowe, na ulicach, ba-
dania fokusowe, i w czasie tych 
badań zespół, który opracowy-
wał strategię, uzyskał informa-
cje, jakie są słabe strony poszcze-
gólnych zadań z zakresu zdrowia 
czy pomocy społecznej, a jakie są 
ich mocne strony – tłumaczy Da-
nuta Szczepanik z Miejskiej Rady 
Seniorów w Legionowie. Ponie-
waż zawarte w strategii zadania 
rozpisano na lata, jej beneficjen-
ci otrzymają tym samym szcze-

gółowy „rozkład jazdy” dotyczący 
działań miasta skierowanych do 
osób z ich grupy wiekowej. A sta-
nowią one, przypomnijmy, ponad 
jedną czwartą legionowian. – Dla 
seniorów będzie to bardzo dobra 
wskazówka. Jak będą chcieli po-
znać jakieś informacje z dziedzin, 
które ich dotyczą, to kiedy sięgną 
do tych rozpisanych na każdy rok 
zadań, nie będą już musieli szu-
kać tego w gazetach czy w in-
ternecie. Najważniejsze dla nich 
wskazówki i informacje w tym do-
kumencie będą zawarte.

Uczestnicy spotkania w ratu-
szowej sali ślubów zajęli się, jak 
wspomniano, jego finalną ob-
róbką. Nie była to wprawdzie 
przysłowiowa bułka z masłem, 
ale wspólnymi siłami cel został 
osiągnięty. Dzięki temu można 
było przejść do kolejnych punk-
tów porządku obrad. – Ponadto 
przyjmiemy dzisiaj uchwałę do-
tyczącą szkolenia naszej rady se-
niorów. Udało nam się pozyskać 
środki zewnętrzne na to, żeby 
przeszkolić wszystkich członków 
rady. W tym celu na dwa dni wy-
jedziemy poza Legionowo, aże-
by w spokoju znaleźć możliwości 
funkcjonowania rady seniorów w 
nowych warunkach. Mam tu na 
myśli głównie okoliczności zwią-
zane z covidem i ograniczeniami 
sanitarnymi, a więc to, co rada 

seniorów, jako organ inicjujący 
i doradczy, może zrobić w tych 
trudnych warunkach epidemio-
logicznych – mówi przewodni-
czący Miejskiej Rady Seniorów 
w Legionowie.

Sporo uwagi legionowscy działa-
cze senioralni poświęcili też wy-
darzeniom organizowanym z my-
ślą o swoich rówieśnikach. Pod 
względem organizacyjnym omó-
wili między innymi nadchodzą-
ce Senioralia, święto organizacji 
pozarządowych oraz inaugurację 
roku akademickiego w Legionow-
skim Uniwersytecie Trzeciego Wie-
ku. Zajęli się także imprezami, ja-
kie planują zorganizować w tym 
roku miejskie amazonki i człon-
kowie reaktywowanego niedaw-
no rejonowego koła diabetyków. 
– Jako przewodniczącemu rady, 
bardzo mi zależy, aby w te wszyst-
kie wydarzenia włączyli się człon-
kowie naszej rady, aby nie byli tyl-
ko statystami. Chodzi o to, żeby 
byli widoczni i byli tymi, którzy przy 
udziale prezydenta i rady miasta 
kreują tę politykę senioralną. Tak 
aby mieszkańcy Legionowa, senio-
rzy, wiedzieli, kto w tej radzie jest, 
po co ona jest i co robi – mówi Ro-
man Biskupski. Skoro mowa o bra-
ku anonimowości członków rady 
seniorów, najbardziej przysłużą się 
im zapewne efekty ich działalno-
ści społecznej. A ponieważ część 
z nich zajmuje się nią od dobrych 
kilku dekad, rezultaty powinny być 
wkrótce widoczne już z daleka. 

Wonder
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Strategia daje radęStrategia daje radę
Chociaż przypadło w wakacje, lipcowe posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów 
w Legionowie nie było sielanką. Głównie dlatego, że jej członkowie przeszli do 
końcowego etapu prac nad strategią lokalnych działań na rzecz i z udziałem 
starszych mieszkańców miasta. I nie pozostało im nic innego, jak tylko doje-
chać z nią do mety.

Walna reaktywacjaWalna reaktywacja
Po dwóch latach spowodowanej przez pandemię 
przerwy członkowie legionowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej znów 
będą mogli wziąć udział w jej Walnym Zgroma-
dzeniu. Spotkania uprawnionych mieszkańców 
poszczególnych osiedli potrwają od 12 do 21 
września, a w ich trakcie zostaną wybrani mię-
dzy innymi nowi członkowie rad osiedlowych 
oraz Rady Nadzorczej SMLW. 
W związku z faktem, że liczba 
członków legionowskiej SMLW 
przekracza pół tysiąca, zgod-
nie z ustawą o spółdzielniach 
mieszkaniowych walne zgro-
madzenie podzielono na czę-
ści. Miejscem obrad jak zwy-
kle będzie sala konferencyjna 
w biurowcu zarządu, począ-
tek zawsze o godz. 18.00. Do-
kładne terminy każdej z części 
zgromadzenia oraz szczegó-
łowy porządek obrad można 
znaleźć m.in. w spółdzielczym 
informatorze „Kontakty”,                                   
a także na stronie interneto-
wej SMLW. Członkowie pra-
gnący wziąć udział w zebra-
niu powinni zabrać ze sobą 
dokument ze zdjęciem.  

Tegoroczne Walne Zgroma-
dzenie będzie pierwszym od 
2019 r. Stosując się do obo-
wiązujących na terenie kraju 
przepisów i w trosce o zdrowie 
spółdzielców, zarząd SMLW 
nie organizował bowiem ze-
brań w latach 2020 i 2021. 
– Teraz zagrożenie ze stro-
ny epidemii zmniejszyło się,                        
a nasza organizacja potrzebu-
je kilku pilnych decyzji, które 
mogą podjąć wyłącznie człon-
kowie podczas Walnego Zgro-
madzenia. Należy do nich na 
przykład wybór nowej Rady 
Nadzorczej czy przyjęcie spra-
wozdań finansowych za lata 
2019, 2020 i 2021 – tłuma-
czą szefowie SMLW. Duża licz-
ba głosowań oznacza, że czas 
trwania poszczególnych czę-
ści Walnego może się wydłu-
żyć. Jak dowodzi spółdzielcza 
historia, wiele zależy tu jed-
nak od samych uczestników 

i ich sprawności w realizowa-
niu poszczególnych punktów 
porządku obrad. 

Ponieważ znalazł się w nim 
punkt o wyborach do rad 
osiedli: Batory (5 osób), 
Młodych (3 osoby), Przy-
lesie” (3 osoby), Jagielloń-
ska (15 osób) i Sobieskiego 
(11 osób), członkowie mają 
możliwość zgłaszania kan-
dydatów do tych ciał, pocho-
dzących oczywiście spośród 
członków zamieszkałych na 
danym osiedlu – w przeciw-
nym wypadku kandydatura 
ze względów formalnych zo-
stanie odrzucona. Zgłoszeń 
można dokonywać w termi-
nie do 15 dni przed dniem 
posiedzenia I Części Walne-
go Zgromadzenia, która od-
będzie się 12 września, czy-
li do piątku 26 sierpnia br. 
Zgłoszenie powinno być po-
parte przez co najmniej 10 
członków. Odpowiedni druk 
można pobrać w biurze za-
rządu lub ze strony interne-
towej SMLW. Podobnie jest 
w przypadku wyborów do 
Rady Nadzorczej. Tu rów-
nież członkowie mają możli-
wość zgłaszania kandydatów 
w terminie do 15 dni przed 
dniem posiedzenia I Czę-
ści Walnego Zgromadzenia 
(do 26 sierpnia), a zgłosze-
nie musi poprzeć minimum 
10 członków. Do stosowne-
go wniosku powinno być też 
dołączone oświadczenie kan-
dydata o wyrażeniu zgody na 
kandydowanie.

WS

Złodziej po włamaniu się do 
placówki handlowej ukradł 
stamtąd zdrapki Lotto, 
pieniądze oraz papiero-
sy. Wartość skradzionych 
przedmiotów wyniosła w 
sumie 5 tys. zł. Niespełna 
10 godzin później policjan-
ci pracujący nad wyjaśnie-
niem tej sprawy ustalili i za-
trzymali mężczyznę, który 

miał związek z tym prze-
stępstwem. Ujęty 42-la-
tek został doprowadzony 
do policyjnego aresztu, a 
skradziony towar odzy-
skany. 
 
Na podstawie zebranych 
dowodów śledczy przed-
stawili złodziejowi zarzuty 
dotyczące kradzieży z wła-

maniem. Prokurator zasto-
sował wobec mężczyzny 
dozór policyjny. Za popeł-
nione przestępstwo grozi 

mu nawet do dziesięciu lat 
pozbawienia wolności.

zig

Zdrapkowy złodziejZdrapkowy złodziej
Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Serocku 
wspólnie z tamtejszym funkcjonariuszem ope-
racyjnym zatrzymali mężczyznę podejrzanego 
o włamanie do jednego ze sklepów na terenie 
Zegrza. Do zdarzenia doszło 3 sierpnia około 
godziny czwartej w nocy.
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Zgodnie z treścią ustawy do-
datek węglowy przysługuje: 
osobie w gospodarstwie do-
mowym, w przypadku gdy 
głównym źródłem ogrze-
wania tego gospodarstwa 
jest kocioł na paliwo stałe, 
kominek, koza, ogrzewacz 
powietrza, trzon kuchenny, 
piecokuchnia, kuchnia wę-
glowa lub piec kaflowy na 
paliwo stałe, zasilane pali-
wami stałymi, wpisane lub 
zgłoszone do centralnej ewi-
dencji emisyjności budyn-
ków, o której mowa w art. 
27a ust. 1 ustawy z dnia 21 
listopada 2008 r. o wspiera-
niu termomodernizacji i re-
montów oraz o centralnej 
ewidencji emisyjności bu-
dynków. Przez paliwa stałe 
rozumie się węgiel kamien-
ny, brykiet lub pelet zawie-
rające co najmniej 85 proc. 
węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wyno-
si jednorazowo 3000 zł, za-
równo dla gospodarstwa do-
mowego jednoosobowego, 
jak i gospodarstwa wielo-
osobowego. Przez gospo-
darstwo domowe rozumie 
się: osobę fizyczną samot-

nie zamieszkującą i gospo-
darującą (gospodarstwo do-
mowe jednoosobowe) albo 
osobę fizyczną oraz osoby 
z nią spokrewnione lub nie-
spokrewnione pozostające                                                                            
w faktycznym związku, 
wspólnie z nią zamieszku-

jące i gospodarujące (go-
spodarstwo domowe wie-
loosobowe). 

Na potrzeby składania wnio-
sków o wypłatę dodatku wę-
glowego przyjmuje się, że 
jedna osoba może wcho-

dzić w skład tylko jednego 
gospodarstwa domowego. 
W przypadku gdy wniosek                                 
o wypłatę dodatku węglowe-
go dla gospodarstwa domo-
wego wieloosobowego zło-
żyła więcej niż jedna osoba, 
dodatek przyznawany jest 
wnioskodawcy, który złożył 
taki wniosek jako pierwszy. 
Dodatek węglowy nie przy-
sługuje osobie w gospodar-
stwie domowym, na potrze-
by którego zakupiono paliwo 
stałe, po cenie i od przed-
siębiorcy, o których mowa                            
w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
23 czerwca 2022 r. o szcze-
gólnych rozwiązaniach słu-
żących ochronie odbiorców 
niektórych paliw stałych                         
w związku z sytuacją na ryn-
ku tych paliw.

Druki wniosków są dostęp-
ne na stronie internetowej 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Legionowie oraz Urzę-
dzie Miasta Legionowo. Moż-
na je składać elektronicznie                                      
– z wykorzystaniem platfor-
my ePUAP, a także papiero-

wo – w Urzędzie Miasta Le-
gionowo w Biurze Obsługi 
Klienta przy ul. marsz. J. Pił-
sudskiego 41 w godzinach: 
poniedziałek 8.00-18.00, 
wtorek-piątek 8.00-16.00. 
Termin składania wnio-
sków upływa 30 listopa-
da br. Na terenie gminy Le-
gionowo obsługę wniosków                                                          
o wypłatę dodatku węglowe-
go realizuje Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Legionowie, 
ul. Aleja 3 Maja 28. Wszel-
kie dodatkowe informacje 
można uzyskać telefonicz-
nie w godzinach 8.00-16.00 
pod numerem 22 774 08 66 
wew. 116, 227.

red.

Złotówki na „czarne złoto”Złotówki na „czarne złoto”
W czwartek (11 sierpnia) opublikowano ustawę o dodatku węglowym, która dzień później weszła w życie. 
Stosowny wniosek dla jej beneficjentów dostępny jest już do pobrania m.in. na stronach internetowych 
Urzędu Miasta Legionowo oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Tak jak oczekiwali mieszkańcy, wnioski                    
o wypłatę dodatku węglowego są przyjmowane w ratuszowym Biurze Obsługi Klienta.
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Przy opracowywaniu planów 
inwestycyjnych prioryteta-
mi jak zwykle były bezpieczeń-
stwo i komfort użytkowników.                                        
– W pierwszej kolejności wy-
konywaliśmy roboty związane                                                      
z realizacją decyzji pokontrol-
nych Państwowej Straży Pożar-
nej i sanepidu. Remonty te są 
również odpowiedzią na wyko-
nane wcześniej przeglądy tech-
niczne, budowlane, sanitarne, 
elektryczne czy kominiarskie. 
Ale też reakcją na potrzeby 
zgłoszone przez dyrekcje szkół, 
przedszkoli i żłobka. Remonty 
miały różny charakter: od drob-
nych napraw, przez moderniza-
cję pomieszczeń, aż po szeroko 
zakrojone prace inwestycyjne – 
tłumaczy Irena Bogucka, prezes 
zarządu spółki KZB Legionowo.  

Przechodząc do głównych ele-
mentów tych robót, w Szko-
le Podstawowej nr 1 pojawiły 
się m.in. nowe drzwi do budyn-
ku głównego, a w dwóch salach 
klepkę zamieniono na wykła-
dzinę typu tarkett. Nastąpił tam 
również remont stolarki okien-
nej. W Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 2 budowlańcy mieli 
jeszcze więcej pracy. – Tu wyko-
nano bardzo poważną inwesty-
cję: kapitalny remont pokrycia 
dachowego szkoły. Do tego na-
prawiono schody zewnętrzne, 
stolarkę okienną, malowano też 
według potrzeb sale lekcyjne.                                      
W Szkole Podstawowej nr 3 na-
stąpiło m.in. cyklinowanie pod-
łóg w pokoju nauczycielskim, 

wymiana wykładziny w sali lek-
cyjnej, wykonanie nowej instala-
cji w pokoju księgowego, remont 
stolarki okiennej i dostosowanie 
klas „0” do wymagań przepisów 
przeciwpożarowych, co oznacza-
ło wykonanie dodatkowego wyj-
ścia z klasy – mówi prezes spół-
ki KZB. W przypadku Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego przy 
ul. Jana Pawła I zdecydowano się 
na wymianę pokrycia dachowego 
nad głównym holem i zamonto-
wanie podbitki elewacji od stro-
ny patio. Ponadto w kilku salach 
wymieniono wykładzinę podło-
gową i zainstalowano nową insta-
lację elektryczną. Z kolei w bu-
dynku ZSP nr 3 zajęto się częścią 
podłóg, wyremontowano i odma-
lowano korytarz na drugim pię-
trze, razem z klatką schodową, 
i dostosowano zerówkę do obo-
wiązujących przepisów, montu-
jąc dodatkowe wyjście z klasy. 
Wymagania strażaków znaczą-
co wpłynęły też na zakres robót                                                                         
w budynku SP nr 8. – Zamon-
towano tam system sygnaliza-
cji pożarowej w całym budynku. 
Składa się on z ponad 400 czujek 
i przeszło 10 tysięcy metrów oka-
blowania. Przystosowano rów-
nież klasy „0” do obowiązujących 
przepisów – postawiono ścianę 
i wymieniono drzwi na przeciw-
pożarowe, oraz malowano klasy 
lekcyjne według potrzeb.   

Malowano je również, naprawia-
jąc przy okazji stolarkę okienną, 
w legionowskim żłobku. Sporo 
działo się także w placówkach, 

do których trafiają później jego 
absolwenci. – W przedszkolu nr 
1 nastąpiło cyklinowanie pod-
łóg i malowanie sal, a także na-
prawa wentylacji mechanicznej.                                                                            
W przedszkolu nr 3: remont                       
i malowanie dwóch klatek scho-
dowych oraz dwóch korytarzy.                                                               
W „piątce” został wymieniony 
dźwig towarowy, naprawiono 
dach, malowano sale, remon-
towano też stolarkę okienną                                                                                      
i drzwiową. W „szóstce” nato-
miast zrealizowaliśmy m.in. de-
cyzję Państwowej Straży Po-
żarnej dotyczącą likwidacji 
łatwopalnych okładzin w holu 
przedszkola – dodaje Irena Bo-
gucka. W „siódemce”, najmłod-
szym miejskim przedszkolu, fa-
chowcy – oprócz malowania sal 
– zajęli się wykonaniem bez-
piecznej nawierzchni na trzech 
placach zabaw. W PM nr 9 po-
malowano część sal i naprawio-
no ogrodzenie, w „dziesiątce” 
zmodernizowano kanalizację 
sanitarną oraz oświetlenie kuch-
ni, w „jedenastce” zaś poprawio-
no estetykę pomieszczeń i urzą-
dzeń na placu zabaw. 

Mimo wydania na wakacyj-
ne remonty ponad 1,5 mln zł 
zwierzchnik miejskiej oświa-
ty przyznaje, że odczuwa spo-
ry niedosyt. Ratusz nie mógł bo-
wiem na nie przeznaczyć tyle 
środków, ile by chciał i początko-
wo zamierzał. – Jest to spowodo-
wane kilkoma względami. Oprócz 
inflacji, o której wszyscy wiemy, 
wzrostu cen gazu, energii ciepl-

nej i elektrycznej, również nasz 
budżet został w sposób znaczący 
pomniejszony. Decyzją rządzą-
cych dochody z podatków zma-
lały o blisko 20 mln zł, a to dla 
nas duży uszczerbek finansowy. 
Dla nas, czyli dla wszystkich le-
gionowian, bo te pieniądze mo-
gły być przeznaczone choćby 
na generalne wyremontowanie 
trzech, czterech szkół – podkre-
śla Piotr Zadrożny. Mogły być, ale 
przez malejące wpływy do sa-
morządowej kasy nie zostaną.                                                                    
– W związku z tym robimy to, 
co jest najważniejsze, a więc 
kwestie związane z bezpieczeń-
stwem, z tym, żeby uczniowie 
w estetycznym otoczeniu mogli 
rozpocząć nowy rok szkolny. Na-
tomiast pewne rzeczy odkłada-
my niestety na kolejny rok, mam 

nadzieję bardziej korzystny, jeże-
li chodzi o samorządowe finan-
se. To, o czym myślimy, być może              
w trakcie roku szkolnego, to przy-
mierzenie się do wymiany oświe-
tlenia na ledowe w salach gim-
nastycznych, a więc tam, gdzie 
zużycie energii elektrycznej jest 
największe.  

To jednak pieśń przyszłości. Póki 
co kluczowe jest coś innego: – 
Wszystkie placówki są gotowe 
na przyjęcie uczniów. Nigdzie nie 
ma, mówiąc ich językiem, żadnej 
obsuwy, zmuszającej nas np. do 
szukania lokali zastępczych. Tak 
więc baza jest przygotowana, na-
tomiast być może jakieś drobne 
prace malarskie czy poprawia-

jące estetykę będą wykonywa-
ne na terenie placówek popołu-
dniami lub w trakcie weekendów 
– zapowiada zastępca prezy-
denta Legionowa. A prezes spół-
ki KZB dodaje: – Staraliśmy się, 
aby wszystkie prace remontowe 
były wykonane w terminie. We 
wrześniu dzieci, młodzież i na-
uczyciele powrócą do obiektów, 
które są w pełni funkcjonalne                 
i przystosowane do ich potrzeb.   

Pozostaje tylko trzymać kciuki za 
to, aby nowego roku szkolnego 
znów nie zakłóciła im pandemia. 
I miejskie placówki oświatowe aż 
do kolejnych wakacji mogły tęt-
nić życiem.   

Waldek Siwczyński

Klasówka z inwestycjiKlasówka z inwestycji
Już po raz dziewiąty spółka KZB Legionowo wykorzystała okres wakacji na remonty oraz moderniza-
cje gminnych placówek oświatowych. A tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego jej kierownictwo wraz                          
z przedstawicielami ratusza tradycyjnie przyjrzało im się z bliska, aby na miejscu upewnić się, że czas 
letniej kanikuły przepracowano na piątkę z plusem.
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W Legionowie wszystko graW Legionowie wszystko gra
– Mam wielki honor i zaszczyt, dopóki nie lunie, rozpocząć to Letnie Gra-
nie i życzyć państwu wspaniałej, cudownej zabawy oraz niezapomnianych 
wrażeń artystycznych i kulinarnych – tymi mniej więcej słowami prezydent 
Roman Smogorzewski oficjalnie rozpoczął w poniedziałkowe popołudnie (15 
sierpnia) Legionowskie Letnie Granie. A później liczyła się już głównie do-
biegająca ze sceny muzyka...

Aby była jasność w kwe-
stiach meteorologicznych, po 
chwili prezydent Legionowa                                                          
– w rozmowie przed kame-
rą lokalnej telewizji LTV – za-
pewnił, że wszelkie opady at-
mosferyczne mają tego dnia 
zakaz przebywania i aktyw-
ności nad miastem. – Nie 
będzie padać! Zamówione,                                                                
z księdzem uzgodnione, opła-
cone, więc nie będzie padać 
– żartował gospodarz ratu-
sza. Tak czy inaczej, tego 
dnia burza rzeczywiście uszła 
wszystkim imprezowiczom 
na sucho.   

Padać nie, za to wpadać,              
w kontekście dźwięków, jak 
najbardziej. Wpadać, ma 
się rozumieć, mieszkań-
com w ucho. Niezależnie od 
ich wieku oraz preferencji 
muzyczno rozrywkowych.                                            
– Chcemy dziś uczcić zarów-
no święto Wojska Polskiego, 
jak i rocznicę Cudu nad Wisłą, 
oraz przede wszystkim spę-
dzić czas wspólnie z miesz-
kańcami. Stało się to wła-
ściwie już naszym miejskim 
zwyczajem, że 15 sierpnia 
spotykamy się i słuchamy 
dobrej muzyki. Natomiast 
chcemy też zaproponować 
coś dla młodszych miesz-
kańców, stąd też dmuchań-
ce i teatrzyk dla dzieci, ale też 
występ iluzjonisty. Myślę, że 
dzisiaj każdy znajdzie coś dla 

siebie – mówiła Anna Szwar-
czewska, kierownik referatu 
kultury i współpracy Urzędu 
Miasta w Legionowie. A pre-
zydent Roman Smogorzew-
ski dodał: – Miasto przygoto-
wało dla każdego coś miłego. 
Miasto, które z wojskiem od 
samego początku swego ist-
nienia, poprzez nazwę, jest 
związane. Czasy są niebez-
pieczne, o wojsku trzeba pa-
miętać, wojsko trzeba propa-
gować i jego zwycięstwa też. 
Są dziś atrakcje dla dzieci, 
jest gastronomia, jest także 
wielu artystów – i tych zna-
nych na ogólnopolskiej sce-
nie, ale też przede wszystkim 
tych naszych, lokalnych.   

To właśnie oni jako pierwsi 
wzięli we władanie ustawio-
ną w pobliżu IŁ Capital Are-
ny scenę.  Po występach dla 
dzieci przyszła pora na po-
kazanie wokalnego oraz in-
strumentalnego potencjału 
miasta i jego mieszkańców. 
Zadbali o to wszechstronna                                                             
i utalentowana Angelika Ger-
łowska, młodzi, energiczni 
rockmani dowodzeni przez 
gitarzystę Jakuba Oktabę,                         
a także Filip Guntzel, który 
razem ze swoim trio zabrał 
słuchaczy w okolice starego 
dobrego bluesa.      

Co prawda sama nazwa Le-
gionowskie Letnie Granie dłu-

giego rodowodu nie posiada, 
ale jego idea – jak najbar-
dziej. I tak oto, powoli i niepo-
strzeżenie, stało się ono jedną 
z miejscowych tradycji kultu-
ralnych. – Wiele lat temu za-
początkował ją grający dzisiaj 
Robert Szymański z cyklem 
koncertów rockowych. Póź-
niej staraliśmy się tę tradycję 
podtrzymywać i proponować 
mieszkańcom miasta zarów-
no koncerty rockowe, ale 
też na przykłąd hip-hopowe.                                                                    
W tym roku jest troszkę eklek-
tycznie, bowiem zobaczymy                                                               
i usłyszymy Bryskę i Anię Dą-
browską, zatem będzie to bar-
dziej pop, ale rockowe trady-
cje podtrzyma nasza rodzima 
Sexbomba – zapowiedziała 
Anna Szwarczewska. 

Punkrockowa wizytówka 
miasta podtrzymała ową tra-
dycję z radością, jaka zawsze 
towarzyszy jej podczas kon-
certów „na własnych śmie-
ciach”. I to już, czego po ze-
spole nie widać, od niemal 
czterech dekad. – Granie                                      
w Legionowie i granie poza 
Legionowem to są zupełnie 
dwa różne rodzaje koncer-
tów. To całkiem inne imprezy. 
To tak, jakby ktoś mnie spy-
tał, czy wolę grać na stadio-
nach, czy w małych klubach? 
Oczywiście lubię i jedno,                                                                         
i drugie, ale zupełnie inaczej 
to traktuję. W Legionowie 

bardzo nam miło, jak może-
my grać regularnie i bardzo 
sobie to cenimy. Jest to bar-
dzo miła przygoda i w ogóle 
super. No i są to jedyne z kon-
certów, na które ja na przy-
kład docieram na piechotę                                                                                  
– śmiał się Robert Szymański, 
lider i wokalista Sexbomby.

Na piechotę, czyli podobnie 
jak zdecydowana większość 
uczestników poniedziałko-
wej imprezy. Tak jest po pro-
stu wygodniej, przyjemniej 
– a mając na względzie ko-
rzystanie z rozlicznych atrak-
cji kulinarnych – także bar-
dziej praktycznie i zdrowo. 
Gdy już Sexbomba rozgości-
ła się na scenie, tuż pod nią 
zaroiło się od publiczności.                                                                              
A doświadczeni muzycy wy-
korzystali to w stu procen-
tach. Dość wspomnieć, że 
przeboje legionowskiego 
bandu podśpiewywali sobie 
pod nosem nawet pilnujący 
porządku ochroniarze...

Organizatorów Letniego Gra-
nia duża frekwencja, rzecz 
jasna, bardzo ucieszyła. Nie 
zmienia to jednak faktu, że 
w sferze kulturalnej aktyw-
ności wszyscy Polacy, w tym 
także legionowianie, dopiero 
wychodzą z pandemicznego 
odrętwienia. – To nie jest tak, 
że od razu, jednego dnia czło-
wiek wraca do starych przy-
zwyczajeń, jakichś tradycji. 
To jest pewien proces i trze-
ba się do tego przygotować,                         
a ta oferta musi być coraz 
bardziej atrakcyjna, żeby lu-
dzi oderwać od smartfonów 
czy sprzed telewizorów i za-
chęcić do współuczestnicze-
nia w kulturalnym i rozryw-
kowym życiu miasta – uważa 
Roman Smogorzewski. 

Zaszczyt i przyjemność by-
cia „importowanymi” gwiaz-
dami legionowskiego kon-
certu przypadły w udziale, 
jako się rzekło, dwóm pa-
niom. I młodziutka Bryska,                                               
i doświadczona Ania Dąbrow-
ska bez trudu, a przy tym                                                                           
z wdziękiem udźwignęły 
oczekiwania słuchaczy. Wy-
ostrzając zapewne ich apetyt 
na to, co Legionowskie Letnie 
Granie zaserwuje wszystkim 
w przyszłym roku.  

Wonder

Jak oficjalnie zawiadomił ratusz, 
w ramach postępowania została 
złożona jedna oferta – przygo-
towana przez firmę FHUP PER-
FEKT, która spełniła wszystkie 
wymagania. To oznacza, że po-
jazd dostarczony do Ochotniczej 
Straży Pożarnej będzie dyspo-
nował m.in. podwoziem z na-
pędem 4x4 i mechaniczną blo-
kadą mechanizmu różnicowego 
osi tylnej oraz automatycznym 
asystentem zjazdu ze wznie-
sienia, czterodrzwiową kabiną 
dla sześciu osób, podnoszonym 
masztem oświetleniowym z ob-
rotową głowicą świetlną w tech-
nologii LED, elektryczną wycią-
garką linową o uciągu min. 5400 
kg wraz z liną stalową o długo-
ści min. 30 m, agregatem wy-
sokociśnieniowym wodno-pia-
nowym, zabudową z miejscem 
na specjalistyczny sprzęt ra-
towniczo-gaśniczy, a także 
zbiornikiem wody o pojemno-
ści minimum 300 litrów, wraz z 
wydzieloną przestrzenią na śro-
dek pianotwórczy. 

Sądząc po tej długiej liście, 
nowy wóz legionowskich ochot-
ników, choć z nazwy lekki, bę-
dzie „full wypas”. I tak właśnie 
miało być, bo według miej-
skich włodarzy strażakom, na 
co dzień czuwających nad ludz-
kim zdrowiem i mieniem, po 
prostu należy się to, co naj-
lepsze. – Pojazd, który wkrót-
ce trafi do naszych druhów, to 
jeden z dowodów wdzięczności 
za ich bezinteresowność, pro-
fesjonalizm, ofiarną służbę i za-
angażowanie podczas akcji ra-
towniczo-gaśniczych. Jestem 
przekonany, że nowy samochód 
przyczyni się do podniesienia ich 
zdolności operacyjno-bojowych, 
a tym samym do poprawy sta-
nu bezpieczeństwa legiono-
wian. Nasi druhowie to ludzie, 
na których zawsze można pole-
gać – podkreśla prezydent Ro-
man Smogorzewski. Można tak-
że dlatego, że oni mogą polegać 
na swoim coraz nowszym i bar-
dziej nowoczesnym sprzęcie. 

RM

Do garażu druhów z legionowskiej OSP wjedzie 
wkrótce z pompą nowy, do tego całkiem spory, po-
wód do radości. Miejscy urzędnicy poinformowali 
właśnie o rozstrzygnięciu postępowania, dzięki 
któremu trafi do jednostki nowy, kosztujący blisko 
330 tys. zł lekki samochód ratowniczo-gaśniczy.

Mały,Mały,
ale wariat!ale wariat!

O G Ł O S Z E N I E

 Prezydent Miasta Legionowo informuje, że na 
okres od dnia 22 sierpnia 2022 roku do dnia 11 września 
2022 roku, został umieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzi-
bie Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsud-
skiego 41 w Legionowie oraz na stronie internetowej Urzędu 
w Biuletynie Informacji Publicznej, wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, 
na rzecz użytkownika wieczystego, na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.):

    1. nieruchomość położona w Legionowie przy ul. Parkowej, 
oznaczona nr ewidencyjnym 5/16 w obrębie ewidencyjnym 
30 o powierzchni 270 m².

 Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydzia-
le Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Legionowo 
pod numerem tel. 22 766 40 55 lub 22 766 40 54.
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 Pani
Irenie Boguckiej

Prezes KZB Legionowo
wyrazy głębokiego współczucia

i szczere kondolencje z powodu śmierci
TATY

składają
Prezydent Miasta Legionowo, 

Rada Miasta Legionowo
oraz pracownicy Urzędu Miasta Legionowo

Z ogromnym smutkiem
żegnamy

śp. Janusza Majewskiego

radnego Rady Powiatu w Legionowie 
w latach 2018-2021, społecznika zaangażowanego 

w życie wspólnoty lokalnej, 
mieszkańca gminy Nieporęt.

Rodzinie i Najbliższym składamy 
wyrazy współczucia, 

dołączając słowa wsparcia i otuchy.

Z ogromnym smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

śp. Grażyny Krzyczkowskiej

mieszkanki Serocka, lekarza pediatry, kierownicz-
ki Przychodni Rejonowej w Serocku, uhonorowa-
nej medalem za zasługi dla Miasta i Gminy Serock, 

prawie do samego końca oddanej pracy 
i swoim małym pacjentom.

Rodzinie i Najbliższym składamy 
wyrazy współczucia, 

przesyłając słowa wsparcia i otuchy 
w tym bolesnym czasie.

Leszek Smuniewski
Przewodniczący
Rady Powiatu
w Legionowie

Sylwester Sokolnicki
Starosta Legionowski

Leszek Smuniewski
Przewodniczący
Rady Powiatu
w Legionowie

Sylwester Sokolnicki
Starosta Legionowski
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USŁUGI

 ■ ELEKTRYK 515 010 373
 ■ HYDRAULIK   AWARIE 
REMONTY 692 827 915
 ■ CYKLINOWANIE 
LAKIEROWANIE 507 603 653
 ■MALOWANIE, TAPETOWANIE, 
REMONTY OSOBIŚCIE, 
SOLIDNIE 694 065 757
 ■ TAPICER 604 600 175
PRACA

 ■ Zatrudnię pomocnika dekarza 
tel. 606 457 915
KUPIĘ/SPRZEDAM

 ■ KUPIĘ SREBRNĄ BIŻUTERIĘ, 
MONETY, STAROCIA                          
797 677 349
 ■ Sprzedam fotel obrotowy                       
stan b.dobry 690-021-549

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 29.08.2022 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.

KZB Legionowo Sp. z o.o. informu-
je, że posiada przeznaczony na wy-
najem lokal użytkowy o powierzch-
ni 21,6 m2 wraz z częścią wspólną 

budynku o powierzchni 4,29 m2 znajdujący się w bu-
dynku wielofunkcyjnym na terenie Stadionu Miejskie-
go 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.

Z głębokim żalem i smutkiem,
w poczuciu ogromnej straty 

żegnamy
ś.p. Wandę Słobodzian

wspaniałego i życzliwego Człowieka.
Niewielu jest ludzi, którzy pozostawiają po sobie 

tak wielką pustkę.

Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia

składają
Prezydent Miasta Legionowo,
Radni Rady Miasta Legionowo

oraz
Pracownicy Urzędu Miasta Legionowo
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W trakcie plenerowej lub W trakcie plenerowej lub 
też zadaszonej impre-też zadaszonej impre-
zy muzycznej najwię-zy muzycznej najwię-
cej, jak należy przypusz-cej, jak należy przypusz-
czać, dzieje się na scenie. czać, dzieje się na scenie. 
A przynajmniej dziać się A przynajmniej dziać się 
powinno. Często jednak, powinno. Często jednak, 
o czym wiedzą właściwie o czym wiedzą właściwie 
tylko organizatorzy, rów-tylko organizatorzy, rów-
nie ciekawie bywa za sce-nie ciekawie bywa za sce-
ną, czyli na tak zwanym ną, czyli na tak zwanym 
(oczywiście z angiel-(oczywiście z angiel-
ska) „bekstejdżu”. Ow-ska) „bekstejdżu”. Ow-
szem, czasy, w których szem, czasy, w których 
napędzani toksycznymi napędzani toksycznymi 

substancjami rockma-substancjami rockma-
ni demolowali przed kon-ni demolowali przed kon-
certem garderoby tudzież certem garderoby tudzież 
moralność przebywają-moralność przebywają-
cych tam (dobrowolnie cych tam (dobrowolnie 
zresztą) pań, dawno i ra-zresztą) pań, dawno i ra-
czej bezpowrotnie minęły. czej bezpowrotnie minęły. 
Dziś i koncerty już nie te, Dziś i koncerty już nie te, 
i muzycy, i nawet panie. i muzycy, i nawet panie. 
Nadal jednak za kulisami Nadal jednak za kulisami 
artystyczna kuchnia pra-artystyczna kuchnia pra-
cuje pełną parą, produ-cuje pełną parą, produ-
kując dania nadające się kując dania nadające się 
do medialnych publikacji. do medialnych publikacji. 
Obfite, choć raczej pro-Obfite, choć raczej pro-

ste oraz ubogie w smaku. ste oraz ubogie w smaku. 
Weźmy pewien niedawny Weźmy pewien niedawny 
koncert w mieście L. Sta-koncert w mieście L. Sta-
ła się ponoć w jego trak-ła się ponoć w jego trak-
cie rzecz straszna: jednej cie rzecz straszna: jednej 
ze znaczniejszych emi-ze znaczniejszych emi-
tujących tam dźwięki ar-tujących tam dźwięki ar-
tystek wziął i popsuł się tystek wziął i popsuł się 
bucik! Cóż tedy robi jej za-bucik! Cóż tedy robi jej za-
pracowana ekipa? Dostar-pracowana ekipa? Dostar-
cza gwieździe inną parę? cza gwieździe inną parę? 
Bierze się za naprawę?                                               Bierze się za naprawę?                                               
A skąd! Biegnie do or-A skąd! Biegnie do or-
ganizatorów z żądaniem ganizatorów z żądaniem 
dostarczenia jej kleju!                                                             dostarczenia jej kleju!                                                             
W nocy o północy,                             W nocy o północy,                             
w weekend czy tam świę-w weekend czy tam świę-
to państwowe – nieważne. to państwowe – nieważne. 
Szefowej nawaliło obuwie                   Szefowej nawaliło obuwie                   
i klej musi być! Bo inaczej i klej musi być! Bo inaczej 
nie będzie jej się kleiło śpie-nie będzie jej się kleiło śpie-
wanie. W tej dramatycznej wanie. W tej dramatycznej 

sytuacji, choć z uwagi na sytuacji, choć z uwagi na 
datę i okoliczności było to datę i okoliczności było to 
arcytrudne wyzwanie, żą-arcytrudne wyzwanie, żą-
dany produkt niezwłocz-dany produkt niezwłocz-
nie został potrzebującym nie został potrzebującym 
dostarczony. Inna sprawa, dostarczony. Inna sprawa, 
że z tego, co wpadło nam                                                    że z tego, co wpadło nam                                                    
w ucho, nikt z gwiazdor-w ucho, nikt z gwiazdor-
skiej trupy nie raczył już                             skiej trupy nie raczył już                             
z niego skorzystać… Wi-z niego skorzystać… Wi-
docznie jej członkom wpa-docznie jej członkom wpa-
dła w ręce jakaś inna wyj-dła w ręce jakaś inna wyj-
ściowa parka. Cóż, mimo ściowa parka. Cóż, mimo 
zmęczenia, gospodarze zmęczenia, gospodarze 
zapewne odetchnęli z ulgą. zapewne odetchnęli z ulgą. 
Ma się rozumieć, kiedy już Ma się rozumieć, kiedy już 
mieli czas odetchnąć.mieli czas odetchnąć. No                                    No                                   
i dojść do siebie po stwier-i dojść do siebie po stwier-
dzeniu faktu, że chociaż dzeniu faktu, że chociaż 
zamawiali na występ wo-zamawiali na występ wo-
kalistkę, to odwiedził ich kalistkę, to odwiedził ich 
kopciuszek.kopciuszek.

Sporo się ostatnio mówi o czy-
telnictwie, przeto i ja dorzu-
cę kilka zdań o pewnej lek-
turze. I o tym, że drzewiej 
każdy rodak mógł zostać li-
teratem. A to dzięki temu, że 
za tak gromko potępianego                             
PRL-u nawet w najmniejszym 
sklepie czy zakładzie usługo-
wym zawsze wisiała specjal-
na książka. Kto chciał, mógł 
ją sobie w wolnych chwilach 
(których członkowie kolejki 
mieli wówczas pełen asorty-
ment) poczytać. Lecz posia-
dał też prawo wzbogacania za-
wartych tam treści! W całym 
kraju ta cenna pozycja nosi-
ła jednakowy tytuł: Książka 
życzeń i zażaleń. Dzięki temu 
autorzy poruszali ograniczoną 
liczbę wątków, żywą, emocjo-
nalną polszczyzną opisując to, 
co ich w danej placówce wk...
ręca na wysokie obroty. Wadą 
tego best-felera była kiepska 

puenta. Choćby nawet klient 
wzniósł się na literackie wy-
żyny, pani Lodzia z mięsnego, 
mając to głęboko w szynce,                                                              
i tak jego dziełem nie faszero-
wała sobie móżdżku. Cel zo-
stawał wszak osiągnięty: oby-
watel opisał, co mu leży na 
wątróbce i przez sam ten fakt 
doznawał petenckiego oczysz-
czenia. Czasem, jeśli trafił na 
trefne podroby, po uprzednim 
przeczyszczeniu. Ale rzadko.
 
Dziś takich książek już nie 
ma. Przepoczwarzyły się, ku 
utrapieniu władzy, w inter-
netowe skrzynki umożliwia-
jące słanie pytań do prezy-
denta/wójta/burmistrza czy 
innego sołtysa (niepotrzeb-
nego w porę skreślić). Zra-
zu zadawane nieśmiało, te-
raz spadają na decydentów 
niczym za komuny odznacze-
nia. Ośmielony lud psioczący 

miast i wsi, korzystając z sie-
ciowej anonimowości, nie tyl-
ko pyta, lecz również wytyka, 
żąda tudzież oczekuje. I bez 
względu na to, czy taki sygnał 
ma sens, czy mu go braku-
je, do każdej z poruszonych 
spraw zarobiony mąż samo-
rządowego stanu powinien 
się, za przeproszeniem, usto-
sunkować. Jego szczęście, że 
ma od tego ludzi.
  
Cóż, postęp techniczny jest 
dobry, tyle że momentami 
kłopotliwy. Gdyby w urzę-
dach wisiały książki dla zrzęd, 
egzystencja ich pracowników 
byłaby bardziej higieniczna. 
Owszem, i w necie, i na kart-
ce napisać można niby to 
samo. Mailem nie da się jed-
nak podetrzeć.

Zwykle w legionowskiej Zwykle w legionowskiej 
Arenie zmagają się spor-Arenie zmagają się spor-
towcy. W ostatni weekend towcy. W ostatni weekend 
sierpnia 2012 roku wal-sierpnia 2012 roku wal-
czyli tam jednak miejscowi czyli tam jednak miejscowi 
ludzie interesu. Na szczę-ludzie interesu. Na szczę-
ście nie między sobą, lecz ście nie między sobą, lecz 
wspólnie, o lepsze jutro dla wspólnie, o lepsze jutro dla 
własnych biznesów. Umoż-własnych biznesów. Umoż-
liwiły im to debiutujące liwiły im to debiutujące 
w mieście Legionowskie w mieście Legionowskie 
Targi Przedsiębiorczości. Targi Przedsiębiorczości. 
Głównie, choć nie tylko, Głównie, choć nie tylko, 
promujące lokalną bran-promujące lokalną bran-
żę turystyczną. – Przede żę turystyczną. – Przede 
wszystkim mają służyć wszystkim mają służyć 
jako pomoc dla małych               jako pomoc dla małych               
i średnich przedsiębiorstw, i średnich przedsiębiorstw, 
a takie dominują na na-a takie dominują na na-
szym rynku. Mają też po-szym rynku. Mają też po-
móc legionowianom w za-móc legionowianom w za-
poznaniu się z turystyczną poznaniu się z turystyczną 
ofertą powiatu. Mają ofertą powiatu. Mają 
wreszcie służyć temu, by wreszcie służyć temu, by 
Polska dobrze wykorzy-Polska dobrze wykorzy-
stywała środki z Unii Euro-stywała środki z Unii Euro-
pejskiej – mówił prezydent pejskiej – mówił prezydent 
Roman Smogorzewski. Roman Smogorzewski. 
Projekt, którego elemen-Projekt, którego elemen-
tem były targi, został w 85 tem były targi, został w 85 
proc. dofinansowany przez proc. dofinansowany przez 
Brukselę. Dzięki temu oraz Brukselę. Dzięki temu oraz 

ratuszowej hojności udział ratuszowej hojności udział 
w imprezie był dla wy-w imprezie był dla wy-
stawców bezpłatny. – Jest stawców bezpłatny. – Jest 
to organizowane po raz to organizowane po raz 
pierwszy i mam nadzieję, pierwszy i mam nadzieję, 
że nie ostatni. Mamy tu że nie ostatni. Mamy tu 
szansę zaprezentować się szansę zaprezentować się 
i opowiedzieć, co robimy i opowiedzieć, co robimy 
– podkreślała Małgorzata – podkreślała Małgorzata 
Gołębiowska z Gabinetu Gołębiowska z Gabinetu 
Terapii Naturalnych Mar-Terapii Naturalnych Mar-
go-Lab. – To okazja, by go-Lab. – To okazja, by 
wymienić się doświadcze-wymienić się doświadcze-
niami, ofertami, pokazać niami, ofertami, pokazać 
swoje produkty pokrew-swoje produkty pokrew-
nym branżom, jak też nym branżom, jak też 
znaleźć nowych partnerów znaleźć nowych partnerów 
i nowe możliwości współ-i nowe możliwości współ-
pracy – dodał Rafał Tar-pracy – dodał Rafał Tar-
kowski reprezentujący fir-kowski reprezentujący fir-
mę 100 Procent.  mę 100 Procent.  
        
Każdy z uczestników do-Każdy z uczestników do-
strzegał je zapewne gdzie strzegał je zapewne gdzie 
indziej. Były firmy skon-indziej. Były firmy skon-
centrowane na jednej centrowane na jednej 
grupie odbiorców. – Moja grupie odbiorców. – Moja 
oferta jest skierowana oferta jest skierowana 
tylko do kobiet. Oferuje-tylko do kobiet. Oferuje-
my extra odzież outleto-my extra odzież outleto-
wą, prowadzone za darmo wą, prowadzone za darmo 
szkolenia z makijażu, styli-szkolenia z makijażu, styli-

styczne – w związku z tym styczne – w związku z tym 
liczymy i stawiamy na ko-liczymy i stawiamy na ko-
biety – przyznała Jola Sło-biety – przyznała Jola Sło-
dzińska ze sklepu Babski dzińska ze sklepu Babski 
Świat. Byli też przedsię-Świat. Byli też przedsię-
biorcy pragnący działać na biorcy pragnący działać na 
większą skalę. – My akurat większą skalę. – My akurat 
liczymy na cały kraj. Od-liczymy na cały kraj. Od-
wiedzający nas tutaj ludzie wiedzający nas tutaj ludzie 
byli m.in. z Warszawy, Kra-byli m.in. z Warszawy, Kra-
kowa i Szczecina.kowa i Szczecina. Tak więc  Tak więc 
spektrum naszych gości spektrum naszych gości 
jest bardzo szerokie – mó-jest bardzo szerokie – mó-
wił Rafał Tarkowski. Mimo wił Rafał Tarkowski. Mimo 
wszystko targi w Arenie wszystko targi w Arenie 
odwiedzali głównie ludzie odwiedzali głównie ludzie 
z Legionowa i powiatu. Co z Legionowa i powiatu. Co 
zresztą, zdaniem organi-zresztą, zdaniem organi-
zatorów, mogło uczest-zatorów, mogło uczest-
nikom wyjść tylko na do-nikom wyjść tylko na do-
bre. – Często mieszkańcy bre. – Często mieszkańcy 
Legionowa współpracują Legionowa współpracują 
z firmami z Białegosto-z firmami z Białegosto-
ku czy Gdańska, a nie ze ku czy Gdańska, a nie ze 
swoim sąsiadem. Dla-swoim sąsiadem. Dla-
czego? Bo nie wiedzą, że czego? Bo nie wiedzą, że 
w ogóle istnieje. To, że w ogóle istnieje. To, że 
pozna się tutaj ponad 60 pozna się tutaj ponad 60 
firm i ci ludzie nawiążą ze firm i ci ludzie nawiążą ze 
sobą kontakty, stanowi sobą kontakty, stanowi 
dużą wartość – stwierdził dużą wartość – stwierdził 
prezydent Legionowa. prezydent Legionowa. 

Targowisko sponsorowane

Zapiekane jabłka

Literatura do kotleta

Sposób przygotowania:
To jest najszybszy deser świata!

Średniej wielkości jabłuszko myjemy dokładnie i małą łyżeczka wycinamy od góry gniazdo nasienne. 
Następnie bierzemy dostępne zwykle w domu produkty, takie jak rodzynki i czekolada. Kilka rodzynek wrzucamy 
do jabłka i dodajemy dwie kostki czekolady. Jabłko na talerzyku wkładamy do mikrofalówki na kilka minut 
i podgrzewamy. Gorące jabłko przekładamy na czysty talerzyk, dekorujemy bitą śmietaną i podajemy na stół.

Zamiast czekolady i rodzynek możemy użyć innych składników. Tu możliwości jest wiele, jeśli mamy żurawinę, 
dajemy żurawinę. Powidła, dżem, nawet cukierki – wszystko zależy od Twojej fantazji i zapasów.   Smacznego!
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Dziś kilka słów o dokumentach 
wydawanych przez Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną 
w Legionowie. Kochani rodzice, 
często trafiając z dzieckiem na 

diagnozę do Poradni, zastana-
wiacie się, czym miałby zakoń-
czyć się cały proces badania?                                                                                
O jaki dokument finalnie powin-
niście wnioskować? To w du-
żej mierze zależy od wyników 
diagnozy oraz od wieku dziec-
ka. Podpowiadam zatem, kie-
dy wnioskować o opinię, kiedy 
o orzeczenie, a kiedy o WWRD?

   1. OPINIA to podstawowy do-
kument wydawany przez Porad-
nię Psychologiczno-Pedagogiczną 
po badaniu (o ile rodzic o taki po-
prosi). Do poradni warto zgłosić się 
nie tylko wtedy, kiedy dziecko słabo 
się uczy, popełnia błędy, ale rów-
nież wówczas gdy ma problemy                            
z emocjami, z motywacją, koncen-
tracją, chodzi smutne, przygnębio-
ne, nie dogaduje się z rówieśnika-
mi – krótko mówiąc zawsze, gdy 
cokolwiek Was zaniepokoi. W toku 
standardowej diagnozy wykona-
ne zostanie badanie pod kątem in-
telektualnym i emocjonalnym. Na 
Wasz wniosek otrzymacie OPI-
NIĘ, która określi powód zgłosze-
nia, opisze postawioną diagnozę i 

– co najważniejsze – szczegółowe 
formy wsparcia dziecka w szko-
le/przedszkolu. Zalecone zostaną 
rodzaje zajęć dodatkowych, jaki-
mi dziecko powinno zostać obję-
te w placówce, aby poprawić jego 
funkcjonowanie. Szkoła jest zo-
bowiązana zapewnić takie zajęcia                                                       
(w miarę własnych możliwości).
    2. ORZECZENIE to dokument 
wydawany w ściśle określonych 
przypadkach. Dotyczy dzieci ze 
stwierdzoną niepełnospraw-
nością (np. niepełnosprawność 
intelektualna, autyzm, afazja ru-
chowa, niedowidzenie), co jest po-
twierdzone stosowną dokumenta-
cją medyczną lub wynikami badań 
przeprowadzonych w poradni. 
Orzeczenia są wydawane również 
w przypadku dzieci niedostosowa-
nych społecznie lub zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym. 
Wydane (tylko na wniosek rodzi-
ca) orzeczenie może obejmować:
    • określenie specjalnych potrzeb 
dziecka w procesie edukacji (a więc 
np. konieczność zapewnienia przez 
placówkę szkolną/przedszkolną 
dodatkowych zajęć z psycholo-
giem, pedagogiem specjalnym, fi-
zjoterapeutą, logopedą)
    • potrzebę nauczania indywidu-
alnego (w przypadku dzieci, które 

z uwagi na swój stan zdrowia nie 
mogą realizować obowiązku na-
uczania w standardowy sposób)
    • objęcie dziecka zajęciami re-

walidacyjno-wychowawczymi 
(przysługującymi dzieciom i mło-
dzieży do 25 roku życia z niepeł-
nosprawnością intelektualną 
w stopniu głębokim).
Orzeczenie zawsze jest wydawa-
ne okresowo, na dany etap edu-
kacyjny, np. na okres wychowania 
przedszkolnego, na I etap edu-
kacyjny, czyli klasy I-III, lub na II 
etap edukacyjny (klasy IV-VIII). Po 
upłynięciu terminu ważności orze-
czenia rodzic musi powtórnie wy-
stąpić o wydanie nowego doku-
mentu, co zostanie poprzedzone 
przeprowadzeniem w poradni ba-
dań kontrolnych dziecka. Orzecze-
nie wydawane przez poradnię nie 

jest orzeczeniem o niepełno-
sprawności. Orzeczenia stwier-
dzające niepełnosprawność (jej ro-
dzaj i stopień) są wydawane przez 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania          
o Niepełnosprawności (w Legiono-
wie mieści się on przy ul. Gen. Wł. 
Sikorskiego 11, tel. 22 764 01 42). 

    3. WWRD (Wczesne Wspo-
maganie Rozwoju Dziecka). 
Jest to rodzaj opinii, o który 
mogą się ubiegać rodzice dzie-
ci ze stwierdzoną niepełno-
sprawnością i które jeszcze 
nie podjęły nauki w szkole. Je-
śli dziecko nie posiada potwier-
dzonego żadnym dokumentem 
rozpoznania niepełnosprawno-
ści, ale jego rozwój przebiega                                                                         
w bardzo niepokojący sposób (lub 
jest ono w trakcie stawiania roz-

poznania, np. podejrzenie auty-
zmu), warto wystąpić z wnioskiem  
o wydanie WWRD. Zespół Orzeka-
jący zdecyduje wówczas na pod-
stawie zgromadzonych informacji 
o zasadności wydania takiego do-
kumentu. Co istotne, posiadanie 
opinii WWRD daje dzieciom moż-
liwość bezpłatnego korzystania 
z zajęć (także w poradniach pry-
watnych) w wymiarze do 8 godzin 
miesięcznie w zakresie zajęć, któ-
re zaleci Zespół Orzekający. Opi-
nia WWRD jest wydawana tylko 
najmłodszym dzieciom – do mo-
mentu podjęcia nauki w szkole.

Rodzice najmłodszych dzieci,                             
u których już rozpoznano niepeł-
nosprawność, mogą wnioskować 
o wydanie przez poradnię zarówno 
orzeczenia, jak i WWRD. Posiadanie 
obu dokumentów podwaja w pew-
nym sensie liczbę bezpłatnych go-
dzin zajęć dodatkowych dla dziecka, 
zakładając, że orzeczenie będzie re-
alizowane w przedszkolu, a WWRD 
zostanie dostarczone do jakiejkol-
wiek poradni obejmującej dzie-
ci wsparciem na mocy tejże opinii. 

Drodzy rodzice, w przypadku ja-
kichkolwiek pytań czy wątpliwo-
ści skontaktujcie się bezpośrednio 
z sekretariatem Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Legiono-
wie, tel. 22 774 38 14.

WYDARZENIA/PORADY

P sycholog radzi:

Małgorzata

psycholog dziecięcy, 
plastyk i bajkoterapeuta, 
autorka portalu dla dzieci 
i rodziców „Leoniki.pl”

Opinia, orzeczenie, a może WWRD?Opinia, orzeczenie, a może WWRD?

Do przeprowadzenia wspo-
mnianej diagnozy zobowią-
zuje ludzi z Poczytalni właśnie 
dofinansowany z programu 
BLISKO - Biblioteka | Lokal-
ność | Inicjatywy | Społeczność 
| Kooperacja | Oddolność pro-
jekt „Biblioteka – dom inicja-
tyw”. We wrześniu ten proces 
wejdzie w nowy, ważny etap – 
przedstawiciele Kolektywu Ba-
dawczego, odpowiedzialnego 
za całość badania, poprowadzą 
w bibliotece grupowe i indywi-
dualne spotkania konsultacyj-
ne, mające na celu poznanie 
oczekiwań mieszkańców, ale 
i przetestowanie konkretnych 
propozycji oferty kulturalnej. 
Spotkania grupowe zaplano-
wano na 6 i 7 września od go-
dziny 17.00. Będą one polega-

ły przede wszystkim na luźnych 
rozmowach i potrwają ok. 1,5 
godziny, a w ich trakcie uczest-
nicy wspólnie zastanowią się, 
jak stworzyć miejsce najlepiej 
służące lokalnej społeczności. 

Drugie ze spotkań (7 września) 
będzie miało charakter warsz-
tatu projektowego z elementa-
mi Design Thinking, co pozwo-
li na opracowanie konkretnych 
propozycji działań bibliote-

ki. – Do udziału zapraszamy 
mieszkańców miasta w wie-
ku 25-44 lata, zarówno użyt-
kowników biblioteki, jak i oso-
by, które z niej nie korzystają. 
Zdecydowaliśmy się skoncen-

trować badania na tej grupie, 
gdyż aby chciała ona korzy-
stać z biblioteki i angażować 
się w jej życie, mimo ciążą-
cych na niej obowiązków za-
wodowych i rodzinnych, ofer-
ta do niej skierowana musi 
być szyta na miarę i idealnie 
dostosowana do jej potrzeb 
– mówi Tomasz Talarski, dyr. 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Legionowie.
 
Wszyscy, którzy obawiają 
się, że tego typu spotkania 
są tylko „sztuką dla sztuki”                                                                
i nie mają realnego wpływu 
na rzeczywistość, mogą być 
spokojni – ich zaangażowa-
nie zostanie wykorzystane 
przy tworzeniu oferty kultu-
ralnej biblioteki. W przyszłym 
roku planowane jest bowiem 
zorganizowanie konkursu na 
inicjatywy oddolne, w ramach 
którego mieszkańcy miasta                                                                      

i organizacje pozarządowe 
podzielą się 30 tysiącami zło-
tych na realizację projektów 
promujących czytelnictwo. 
Podstawę do stworzenia re-
gulaminu konkursu mają 
stanowić wyniki prowadzo-
nej właśnie diagnozy. Ozna-
cza to, że na dofinansowanie                                                                     
i realizację będą mogły liczyć 
te projekty, które najlepiej 
spełnią oczekiwania osób, któ-
re wezmą udział w badaniach.

Wszyscy chętni, którzy chcieli-
by włączyć się w kształtowanie 
przyszłości miejskiej biblioteki, 
są proszeni o wysłanie e-maila 
na adres ekobylinska@biblio-
tekalegionowo.pl. – O kontakt 
prosimy także osoby, które 
mimo chęci nie mogą uczestni-
czyć w spotkaniach 6 i 7 wrze-
śnia. W tym samym miesiącu 
planowane są także wywiady 
indywidualne, zarówno stacjo-
narne, jak i online, w których 
będzie można wziąć udział w 
dogodnym dla siebie terminie 
– zachęcają legionowscy bi-
bliotekarze.

RM

BLISKOBLISKO do konsultacji do konsultacji
Na to, jaka będzie w przyszłości legionowska biblioteka, znacząco mogą wpłynąć sami czytelnicy. A to za 
sprawą realizowanego tam projektu pod nazwą „Biblioteka – dom inicjatyw”, w ramach którego zostanie 
przeprowadzona diagnoza potrzeb oraz potencjału kulturowego mieszkańców miasta. Badający wezmą 
je pod lupę już na początku września.
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Letnie granie, a atmosfera gorąca!Letnie granie, a atmosfera gorąca!
Długoletnia tradycja zobowiązuje, więc również tym razem Legionowskie Letnie Granie 
dostarczyło mieszkańcom wiele radości i jeszcze więcej wspaniałych, rockowych 
oraz popowych dźwięków. Na młodszych i starszych uczestników czekało też oczy-
wiście całe mnóstwo nieco mniej ulotnych przyjemności, do których smakowania - 
zamiast uszu - bardziej przydawały się na przykład... głód historii albo podniebienie.
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PAN  UPRAWIA  
PROPAGANDĘ                   

W  STYLU  TVPIS

Ryszard Brański, przewodniczący 
Rady Miasta Legionowo do jednego 
z opozycyjnych radnych. 

ROZRYWKA

Gdy przyjaciele radzą 
ci się z czegoś wycofać, 
posłuchaj ich. Z daleka 

widać czasem więcej. 

Postaraj się zbyt dużo 
nie podróżować. Na 
drodze czy w powietrzu 

mogą cię czekać przykrości.   

Zapowiada się rychły 
przełom w ważnej dla 
ciebie sprawie. Wiele 

wskazuje, że na tym skorzystasz. 

Uważaj na zdrowie. Ła-
two może się do ciebie 
przyplątać jakieś ciągną-

ce się przeziębienie.

Są tacy, którzy nie naj-
lepiej ci życzą. Postaraj 
się na nich uważać, ale 

dalej rób swoje. 

Szef szuka kandydata do 
awansu. Jesteś w kręgu 
wybrańców, więc spróbuj 

jakoś się wyróżnić.

Roztaczasz wokół siebie 
aurę, której nie oprze się 
przeciwna płeć. Jeśli je-

steś singlem, do dzieła! 

Nie zważając na pracę, 
postaraj się znaleźć kilka 
dni wolnego i gdzieś wy-

jedź. Należy ci się.

Ostatnio trochę pokpiłeś 
obowiązki zawodowe. 
Na razie tego za bardzo 

nie widać, lecz uważaj.

Fajnie jest gonić królicz-
ka, lecz jeszcze fajniej 
czasem go złapać. Dlate-

go spróbuj przyspieszyć. 

Partner od dawna łaknie 
twojej uwagi, a ty ciągle 
masz ważniejsze sprawy. 

Warto to zmienić. 

Gdzie dwóch się bije, tam 
trzeci korzysta… ale nie 
zawsze. Unikaj awantur            

i zawczasu uciekaj. 

P.....

Op..

■ ■ ■
Mumie służyły jako wkłady do grobów                                  

i były robione przez Egipcjan.

■ ■ ■
W XVI wieku uprawiano wiele roślin,                         

których jeszcze nie znano.

■ ■ ■
Dawniej wszystkie prace na roli wykonywano 

ręcznie za pomocą wołów.

■ ■ ■
Dzięki seppuku Japończycy mogli pokazać swoje 

prawdziwe wnętrze.

■ ■ ■
Na placu, gdzie stoi pomnik Jagiełły, toczyła się 
kiedyś wielka bitwa zwana pod Grunwaldem.

■ ■ ■
W dawnych czasach ludzie spali na piecach,                    

bo nie mieli czym palić . Ada 10 lat

Co miał w głowie autor tej architektonicznej „innowacji”? Na pewno nie nauki patrona parku...    fot. red.  
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Legionovia Legionowo nie-
stety nie powtórzyła wyniku 
z inauguracji nowego sezonu                                                                    
i w meczu drugiej kolejki,                                                                   
a w pierwszym przed własną 
publicznością, przegrała 1:2                                                                                 
z Olimpią Zambrów. Oba gole 
dla gości padły po ładnych 
strzałach z dystansu. Pierwsze-
go z nich w 33 minucie strze-
lił Marcel Bykowski. Trzy mi-
nuty później Legionovia mogła 
doprowadzić do wyrównania. 
Niestety Karol Barański nie 
wykorzystał rzutu karnego. 
Na wysokości zadania stanął 
bramkarz gości Jakub Skow-

ron. W pierwszej połowie le-
gionowianom nie udało się już 
strzelić bramki. 

W drugiej odsłonie meczu go-
spodarze nadal nie potrafili zna-
leźć sposobu na sforsowanie 
defensywy Olimpii. Za to w koń-
cówce spotkania goście pod-
wyższyli wynik. W 79 minucie 
na listę strzelców wpisał się Ka-
mil Zalewski. Już w doliczonym 
czasie gry podopiecznym trene-
ra Michała Pirosa udało się zdo-
być bramkę honorową. Po strza-
le z rzutu wolnego bramkarza 
Olimpii pokonał Bartosz Rymek.

W trzeciej kolejce legionowia-
nie pojechali do Elbląga. Mecz 
z tamtejszą Concordią został 
rozegrany w środę 17 sierpnia. 
Tym razem Legionovia zapre-
zentowała się w nim dużo le-
piej niż w starciu z Olimpią. 
Dość powiedzieć, że po pierw-
szej połowie podopieczni tre-
nera Michała Pirosa prowadzili 
3:0. Pierwszy cios legionowia-
nie zadali już w drugiej minu-
cie. Bramkarza Concordii po-
konał Szymon Wiejak. Kolejne 
dwie bramki padły w odstę-
pie zaledwie 120 sekund. W 
37 minucie na listę strzelców 

wpisał się Kacper Kaczorowski,                      
a w 39 Dawid Papazjan. 
 
Na drugą połowę Legionovia 
wyszła nieco rozkojarzona                                      
i dała się zaskoczyć gospo-
darzom. W 57 minucie ze-
społowi z Elbląga udało się 
zdobyć bramkę kontaktową. 
Z rzutu karnego strzelił ją Łu-
kasz Kopka. Ten sam zawod-
nik nieco ponad dziesięć mi-
nut później znów wpisał się 
na listę strzelców. Przewa-
ga Legionovii stopniała więc 
już tylko do jednej bramki. 
Na szczęście podopiecznym 
trenera Pirosa udało się prze-
trwać próbę nerwów i w 88 

minucie spotkania wynik na 
4:2 ustalił Bartosz Mroczek. 
 
Ostatni mecz legionowianie ro-
zegrali u siebie w niedzielę 21 
sierpnia, a ich rywalem była 
druga drużyna łódzkiego ŁKS-
-u. W pierwszej połowie Legio-
novia prezentowała się lepiej 
niż goście z Łodzi. Dobrą grę 
goście udokumentowali golem 
strzelonym w 23 minucie przez 
Bartosza Mroczka. W drugich 
45 minutach mecz się wyrów-
nał. Zarówno jedna, jak i dru-
ga drużyna miały swoje okazje 
do strzelenia bramki. Kolejne 
trafienie na swoje konto zapi-
sała jednak Legionovia. W 73 

minucie ze starcia sam na sam 
z bramkarzem łodzian zwycię-
sko wyszedł Szymon Wiejak                              
i podwyższył wynik na 2:0. 
 
Zawodnikom trenera Pirosa nie 
udało się jednak utrzymać ko-
rzystnego rezultatu. Wystar-
czyły trzy minuty oraz dwa stałe 
fragmenty gry i niemal pewne 
zwycięstwo wyślizgnęło się Le-
gionovii z rąk. Gola kontakto-
wego po dośrodkowaniu z rzu-
tu wolnego strzelił w 86 minucie 
Aleksander Ślęzak, a w 89 mi-
nucie po rzucie rożnym piłkę w 
bramce Legionovii umieścił Da-
mian Nowacki. Mecz zakończył 
się więc podziałem punktów. 
 
W najbliższą sobotę (27 sierp-
nia), ponownie na własnym 
boisku, Legionovia zmierzy się                  
z Unią Skierniewice. Początek 
meczu o godzinie 17.00.   

Elph

W sobotę i niedzielę (20-21 
września), obok gospodarzy, 
walczyły pod dachem IŁ Capi-
tal Areny dwie inne ekipy z Ligi 
Centralnej: Stal Mielec oraz Pa-
dwa Zamość. I to właśnie dru-
ga z nich zmierzyła się z legiono-
wianami na otwarcie imprezy. 
Ponieważ dla wszystkich dru-
żyn turniej stanowił jeden                                                     
z etapów przygotowań do se-

zonu, uzgodniono, że spotka-
nia będą rozgrywane w syste-
mie 2x20 minut. – Ten mecz, 
jak i cały turniej, miał pokazać 
nam, czy idziemy w dobrym 
kierunku. Jest okres przygoto-
wawczy, ciężko pracujemy i na 
pewno chłopaki czują treningi 
w nogach. Nasz pierwszy mecz 
był bardzo wyrównany, ale                                                                                             
w drugiej połowie już prowadzi-

liśmy i gra toczyła się pod na-
sze dyktando – oceniał po spo-
tkaniu trener Michał Prątnicki. 
Kłopot w tym, że było tak tyl-
ko do rezultatu 18:14. Kilka mi-
nut przed końcem drugiej po-
łowy miejscowych dopadła 
strzelecka niemoc. – Mieliśmy 
przewagę, ale nie wykorzysta-
liśmy swoich szans. A powin-
niśmy postawić kropkę  nad i, 

no i po prostu wygrać to spo-
tkanie. Zrobiła się nerwówka                                                         
i zawodnicy Padwy doprowadzi-
li do remisu. Czerpiemy z tego 
meczu doświadczenia i będzie 
to dla nas nauka na przyszłość. 
Sam wynik nie martwi mnie zu-
pełnie. Bardziej skupiam się na 
tym newralgicznym momencie, 
kiedy mogliśmy pokazać, że je-
steśmy już drużyną świadomą 
i na tyle doświadczoną, że takie 
sytuacje rozwiązujemy na swo-
ją korzyść. Nie zrobiliśmy tego                                   
i czeka nas nauka. Mam nadzie-
ję, że drużyna wyciągnie z tego 
wnioski i następnego takiego 
błędu nie popełni.  

Dalej, przynajmniej jeśli chodzi 
o podbramkową skuteczność 
graczy KPR-u, nie było jednak 
dużo lepiej. W drugim sobot-
nim spotkaniu 14 do 16 ulegli 
oni ekipie z Mielca i o zwycię-
stwie w odbywającej się pod 
honorowym patronatem Pre-
zydenta Miasta Legionowo im-
prezie mogli już właściwie zapo-
mnieć. Ku zadowoleniu swoich 
kibiców drugi dzień rywalizacji 
podrażnieni gospodarze rozpo-
częli znacznie lepiej, odpłaca-
jąc się Stali Mielec za niedawną 
porażkę. I pokrzepieni wygraną 
21:15 przystąpili do rewanżo-
wego boju z zamojską Padwą. 

Boju, znów za sprawą kiepskiej 
skuteczności, niestety jednak 
przegranego 15 do 20. O wiele 
lepsze nastroje mieli natomiast 
mielczanie, którzy pogromcę 
KPR-u rozłożyli na łopatki, wy-
grywając z nim 28:15. To spra-
wiło, że miejscowi, chcąc nie 
chcąc, musieli wykazać się sta-
ropolską gościnnością, zado-
walając się trzecim miejscem 
w wygranym przez Padwę Za-
mość turnieju. No i, na otarcie 
łez, tytułem MVP dla Kamila Cio-
ka. Trener Michał Prątnicki szat 
jednak z tego powodu nie roz-
dzierał. – Wiadomo, wyniki bu-
dują. To nie jest tak, że każdy 
mecz kontrolny jest nieważny. 
Wyniki są naprawdę ważne i do-
brze rozegrane, wygrane me-
cze kontrolne budują zespół na 
przyszłość. Nie ma więc co się 
oszukiwać, że one są zupełnie 
nieważne, posiadają one bo-
wiem pewną wartość. Ale jed-
nak nie jest to najważniejsze.   

Najważniejsze, zarówno w spo-
rcie, jak i w życiu, jest bowiem 
zdrowie. A pod tym względem 
legionowianie nie mają aktu-
alnie powodów do obaw. Na 
drobny mięśniowy uraz narze-
ka tylko ich grający trener, który                                                                                       
z tego powodu mecze swojej 
drużyny zmuszony jest na razie 

obserwować z ławki. – Wszyscy 
są zdrowi, wszyscy ciężko pra-
cują. Jesteśmy w trzecim ty-
godniu okresu przygotowaw-
czego. Trenujemy intensywnie                                                                  
i cieszymy się, że w ten week-
end czeka nas dużo grania. Bę-
dzie okazja wszystkich sprawdzić 
i przetestować różne warianty 
gry. Nie pozostaje nam nic inne-
go, jak czekać na kolejne mecze 
i wyciągać z nich jak najwięcej                   
– powiedział Michał Prątnicki. 

Co do nadchodzącego sezo-
nu, kolejna edycja Ligi Cen-
tralnej ruszy w trzeci weekend 
września. Legionowianie roz-
poczną go wyjazdem do Łodzi, 
gdzie zmierzą się z beniamin-
kiem, tamtejszą UKS Anilaną. 
Otwierający pojedynek u sie-
bie KPR rozegra natomiast 24 
września, kiedy to do IŁ Capi-
tal Areny przyjedzie piąty w po-
przednich rozgrywkach ORLEN 
Upstream SRS Przemyśl. 

Sobota 20.08
KPR Legionowo – KPR Padwa 
Zamość 18:18
Stal Mielec – KPR Padwa Za-
mość 19:20
KPR Legionowo – Stal Mielec 
14:16

Niedziela 21.08
KPR Legionowo – Stal Mielec 
21:15
Stal Mielec – KPR Padwa Za-
mość 28:15
KPR Legionowo – KPR Padwa 
Zamość 15:20

Aldo
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Niezręczna gościnnośćNiezręczna gościnność
KPR Legionowo, jako organizator trzeciej edycji Turnieju Piłki Ręcznej o Pu-
char Marszałka Województwa Mazowieckiego, bardzo postarał się o jego 
mocną obsadę. I taka ona właśnie była. Świadczy o tym choćby zajęta przez 
gospodarzy lokata, którzy ustąpili pozostałym ekipom miejsca nie tylko na 
pierwszym, lecz także na drugim stopniu podium.

Cztery w trzechCztery w trzech
To był tydzień pełen piłkarskich emocji, tak dla zawodników i sztabu szko-
leniowego Legionovii Legionowo, jak również jej kibiców. W tym czasie le-
gionowianie rozegrali trzy ligowe mecze. Ich bilans to jedna porażka, jedno 
zwycięstwo i jeden remis.
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Zmiany pod koszemZmiany pod koszem
Po ubiegłorocznym powrocie do koszykarskiej 
drugiej ligi KS Legion Legionowo intensywnie przy-
gotowuje się do kolejnego sezonu na tym szczeblu 
rozgrywek. Póki co, najważniejsze wieści z klubu 
są takie, że legionowianie rozpoczną rozgrywki                              
w znacznie odmienionym składzie oraz pod wodzą 
nowego, pochodzącego z zagranicy szkoleniowca.
Kompletne personalia od-
świeżonej ekipy Legionu klub 
obiecuje podać już wkrót-
ce. Na dziś wiadomość, jaką 
przedstawił na jednym z por-
tali społecznościowych jest 
taka: „Drużyna mocno od-
mieniona, wzmocniona kil-
koma nowymi zawodnikami, 
na czele której stanie nowy 
trener”. Przy okazji działacze 
serdecznie podziękowali do-
tychczasowemu szkoleniow-
cowi, Przemysławowi Raczy-
kowi, za to, czego dokonał                                                                   
z drużyną po awansie do                           
2 Ligi Koszykówki Mężczyzn. 
„Sezon wyjątkowy, bo pierw-
szy po wieloletniej przerwie na 
szczeblu centralnym. Sezon, 
w którym zebraliśmy ogrom-
ne doświadczenie zarówno na 
tle sportowym, jak i organiza-
cyjnym. Sezon trudny, ale dla 
nas wszystkich bardzo ważny.
Trener Raczyk pozostaje nadal 
związany z naszym klubem                                                                            
i będzie odpowiedzialny za 
rozwój grup młodzieżowych 
oraz zawodników trzeciej ligi” 
– poinformowali działacze. 

Jeśli chodzi o nowego trene-
ra Legionu, został nim Anto-
nio Daykola. Kilka minionych 
lat spędził on w drugoligowym 
Sokole Ostrów Mazowiec-
ka, który przez cztery sezo-
ny trzykrotnie doprowadził do 
fazy play-off, czyli do czołowej 
ósemki rozgrywek, a w ciągu 
dwóch ostatnich wywalczył                                                                             
z zespołem awans do drugiej 

rundy play-off, kończąc sezon 
wśród 16 najlepszych drugo-
ligowców w Polsce. „Papiery” 
aktualny szkoleniowiec Legio-
nu ma zatem bardzo dobre. 
Aktualnie poznaje on swoją 
nową drużynę, a będzie miał 
do tego okazję i na trenin-
gach, i w trakcie przedsezo-
nowych turniejów, w jakich 
wezmą udział koszykarze Le-
gionu. W przyszłym miesią-
cu najpierw pojadą oni w tym 
celu do Białegostoku, na-
stępnie do Mińska Mazowiec-
kiego, w dniach 17-18 wrze-
śnia kończąc przygotowania 
– otwartym, rzecz jasna, dla 
publiczności – turniejem we 
własnej hali. Kilka dni później 
zagrają w niej również pierw-
szy mecz nowego sezonu:                                                               
24 września rywalizujący                        
w grupie B legionowianie 
zmierzą się w IŁ Capital Are-
nie z ekipą AZS UJK Kielce.   

Grupa B: KS Legion Legio-
nowo, AZS UJK Kielce, Ener-
ga Hutnik Koszykówka, Isetia 
Basketball Team, HoopLife Ba-
sketball Lublin, KKS Tur Ba-
sket Bielsk Podlaski, Kolejarz 
Basket Radom, MKS Ocho-
ta Warszawa, Profbud Legia 
Warszawa, Sokół Ostrów Ma-
zowiecka, TSK Roś Pisz, UKS 
Probasket Mińsk Mazowiecki, 
UKS Trójka Żyrardów, MKS 
Znicz Basket Pruszków, Żu-
bry Chorten Białystok.

Aldo

Po dwóch kolejkach Sokół 
zajmuje dziewiąte miejsce 
w tabeli V ligi w pierwszej 
grupie mazowieckiej. Ma na 
swoim koncie trzy punkty. Na 
inaugurację sezonu drużyna 
z Serocka pokonała u siebie 
3:1 Makowiankę Maków Ma-
zowiecki, a w drugiej kolejce 
uległa na wyjeździe 1:4 KTS 
Weszło Warszawa. Po dwóch 
meczach Madziar Nieporęt z 
kompletem punktów lideru-
je w tabeli grupy Warszawa 

1 ligi okręgowej. Drużyna z 
Nieporętu najpierw pokona-
ła 7:3 Start Otwock, a potem 
wygrała 3:0 z Białymi Orła-
mi Warszawa. Dwa zwycię-
stwa na koncie mają też re-
zerwy Legionovii Legionowo. 
W pierwszej kolejce „dwój-
ka” pokonała 4:1 Bug Wy-
szków, a w drugiej 3:2 MKS 
Polonię Warszawa. Ostatni z 
zespołów z naszego powiatu, 
czyli Dąb Wieliszew, zdobył 
jak do tej pory cztery punk-

ty i zajmuje szóste miejsce 
w tabeli. Na inaugurację se-
zonu wieliszewianie zremi-
sowali 1:1 z PKS Radość,                                 
a w drugiej kolejce wygrali 
3:0 z KS Wesoła. 
 
W najbliższy weekend So-
kół Serock zagra u sie-
bie z Polonią II Warszawa                                                  
(27 sierpnia, godz. 13.00), 
Madziar Nieporęt w pierw-
szym w tym roku derbowym 
starciu zmierzy się na wy-
jeździe z Dębem Wieliszew                                       
(28 sierpnia, godz. 15.00), 
a Legionovia II podejmie na 
własnym boisku drugą dru-
żynę Świtu Nowy Dwór Ma-
zowiecki (28 sierpnia, godz. 
11.00). 

zig 

Piłka znowu w grzePiłka znowu w grze
Pierwsze dwie kolejki sezonu 2022/2023 mają już za sobą drużyny piłkarskie z powiatu legionowskiego 
występujące w niższych ligach rozgrywkowych. Mowa tu o Sokole Serock, który po spadku z czwartej ligi 
rywalizuje teraz w utworzonej od początku tego sezonu piątej lidze, oraz o drużynach takich jak Legionovia II 
Legionowo, Madziar Nieporęt i Dąb Wieliszew, grających w lidze okręgowej.

DECATHLON  V  LIGA  2022/2023,  GRUPA:  MAZOWIECKA I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. KTS Weszło Warszawa 2 6 2 0 0 10-1

2. Nadnarwianka Pułtusk 2 4 1 1 0 5-2

3. Polonia II Warszawa 2 3 1 0 1 4-2

4. Drukarz Warszawa 2 3 1 0 1 1-6

5. MKS Ciechanów 2 3 1 0 1 4-5

6. Żbik Nasielsk 2 3 1 0 1 3-4

7. Okęcie Warszawa   1 3 1 0 0 6-1

8. Amator Maszewo  1 3 1 0 0 4-0

9. Sokół Serock 2 3 1 0 1 4-5

10. Huragan Wołomin 2 3 1 0 1 10-3

11. Makowianka Maków Mazowiecki 2 1 0 1 1 2-4

12. Unia Warszawa  1 1 0 1 0 1-1

13. PAF Płońsk 2 1 0 1 1 2-7

14. Skra Drobin 1 0 0 0 1 1-4

15. Wkra Żuromin 2 0 0 0 2 1-13

AMNIS ENERGIA LIGA OKRĘGOWA 2022/2023, GRUPA: WARSZAWA I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Madziar Nieporęt  2 6 2 0 0 10-3

2. Świt II Nowy Dwór Mazowiecki 2 6 2 0 0 9-2

3. KS Łomianki  2 6 2 0 0 7-2

4. Legionovia II Legionowo 2 6 2 0 0 7-3

5. PKS Radość (Warszawa) 2 4 1 1 0 3-1

6. Dąb Wieliszew 2 4 1 1 0 4-1

7. Talent Warszawa   2 4 1 1 0 5-2

8. MKS Polonia Warszawa  2 3 1 0 1 5-4

9. Start Otwock 2 3 1 0 1 6-7

10. KS Wesoła (Warszawa) 2 3 1 0 1 2-4

11. Bug Wyszków 2 1 0 1 1 3-6

12. Victoria II Sulejówek  2 0 0 0 2 2-6

13. Białe Orły Warszawa 2 0 0 0 2 1-5

14. Wilga II Garwolin 2 0 0 0 2 0-5

15. KS Halinów 2 0 0 0 2 3-9

16. Wicher Kobyłka 2 0 0 0 2 0-7
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WydarzeniaWydarzenia
kalendarzkalendarz

RELACJE/ZAPOWIEDZI

LEGIONOWO filia „Piaski” Muzeum Historycznego, 
27.08, godz. 12.00
Latający Plac Zabaw. W programie: 12.00-15.00 animacje 
dla dzieci (dmuchane zjeżdżalnie, konkursy, gry, zabawy, 
wata, popcorn, duże i małe bańki, kręcenie balonów)
15.00-16.00 spektakl „Księżniczka Rosa i Klimek”. 

SEROCK plac przy Centrum Kultury i Czytelnictwa, 
27.08, godz. 15.00
Piknik Ekologiczny. Wydarzenie uświetni musical teatru 
Katarynka „Frania Recykling, Cztery Żywioły i Ekodancing” 
oraz animacje dla dzieci. 

SEROCK rynek miejski, 27.08, od godz. 16.00
Zakończenie Lata. W programie: warsztaty makramy,                     
II Ogólnopolski Zlot Seniorów, koncert Teatru Piosenki Elż-
biety Zapendowskiej „Szanujmy wspomnienia”. 

JABŁONNA Gminne Centrum Kultury, 
27.08, godz. 16.00
Spotkanie z autorami i promocja książki Krzysztofa Klima-
szewskiego i Mirosława Pakuły „Wrzesień 1939. Jabłonna, 
Legionowo, Nieporęt, Wieliszew, Serock”. 

LEGIONOWO Park Kościuszkowców, 
27.08, godz. 18.00
Potańcówka „Roztańczone Piaski”. 

LEGIONOWO Park Zdrowia, 27.08, godz. 19.00
Potańcówka dla wszystkich pokoleń w Parku Zdrowia. 

LEGIONOWO Arena Legionowo, 28.08, godz. 10.00
Turniej szachowy „Zakończenie lata z szachami”.

SEROCK kościół św. Anny, 28.08, godz. 10.00
VI Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej Powiatu Le-
gionowskiego. Koncert „Na osiem strun i dwoje serc”. Wy-
stąpi duet skrzypcowy Duo Grzesiak w składzie: Katarzyna 
Grzesiak – skrzypce, Maksymilian Grzesiak – skrzypce. 

LEGIONOWO Arena Legionowo, 28.08, godz. 10.30
Letni Turniej Tenisa Stołowego

LEGIONOWO Muzeum Historyczne 
ul. Mickiewicza 23, 28.08, godz. 15.00
Prelekcja Rafała Degiela „145 lat stacji kolejowej Jabłon-
na”. Wstęp wolny. 

LEGIONOWO kościół św. Ducha, 28.08, godz. 16.30
XVII Legionowski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organo-
wej. Wystąpią: kwartet smyczkowy Prima Vista i Adam 
Sadowski – organy. Program – kwartet Prima Vista: Karol 
Kurpiński – Fantazja na kwartet smyczkowy; Stanisław Mo-
niuszko – I Kwartet smyczkowy d-moll (Allegro, Andantino, 
Scherzo, Finale); Stanisław Moryto – Ciaccona na kwar-
tet smyczkowy. Adam Sadowski: Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) – Preludium i fuga g-moll BWV 535; Felix 
Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) – Sonata V D-dur, op. 
65 (Andante, Andante con moto, Allegro maestoso); Ale-
xandre Guilmant (1837-1911) – Marche Religieuse op.15. 
no. 2.

SEROCK rynek miejski, 28.08, godz. 18.00
Fontanna Muzyki – koncert muzyki filmowej „Motywy                     
z obiektywu”.

Wydany przez Urząd 
Miasta i Gminy w Seroc-
ku przewodnik przygo-
tował ceniony regiona-
lista dr Mirosław Pakuła, 
czyniąc to we współpra-
cy z Marleną Strojecką                  
i Agnieszką Woźniakow-
ską. Publikacja ma 100 
stron i zawiera opisy 
36 lokalnych obiektów 

lub miejsc historycz-
nych. Przewodnik moż-
na otrzymać bezpłatnie 
w serockiej Izbie Pamię-
ci i Tradycji Rybackich                                                       
w godzinach jej otwarcia 
(środy i czwartki 10.00-
15.00, od piątku do nie-
dzieli 11.30-17.30).                     
A jeżeli ktoś ma jeszcze 
wątpliwości, czy war-
to się po niego zgłosić, 
wydawcy zachęcają do 
obejrzenia krótkiej pre-
zentacji przewodnika na 
Facebooku.

RM

Jak wiele razy czynili to już wcze-
śniej, lokalni muzealnicy powiąza-
li nowe wydawnictwo z ważną dla 
miasta datą. – Książka profesora 
Aleksandra Łuczaka została wyda-
na w maju bieżącego roku. Nasze 
muzeum upamiętniło w ten sposób 
70. rocznicę nadania Legionowu 
praw miejskich. Myślę, że ta książ-
ka jest bardzo ważnym głosem                                                                                      
w dyskusji nad okresem powojen-
nym w historii Legionowa. Ponie-
waż jest on jeszcze mało zbadany, 
prezentacja tej książki, spotkania 
z legionowskimi rzemieślnikami, 
kupcami i przedsiębiorcami, po-
zwolą spojrzeć na ten okres z tro-
chę innej strony – uważa dr hab. 
Jacek Szczepański, dyr. Muzeum 
Historycznego w Legionowie.
 
Autor książki, były wicepremier i 
minister edukacji narodowej, jest 
– jak podkreśla dyrektor Szcze-
pański – legionowianinem z krwi i 
kości. Tak więc „papiery” do stwo-
rzenia pamiątki po prywaciarzach 
miał doskonałe. Co więcej, w ich 
środowisku właściwie się wycho-
wał. – Urodził się w Legionowie, 
ukończył tu szkołę podstawową, 
chodził do legionowskiego liceum, 
był legionowskim harcerzem, więc 
znał te wszystkie firmy, sklepy, 
rzemieślników – znane przed laty                                                                                    
w mieście nazwiska, a w książ-
ce starał się je uzupełnić. Dotarł 
również do prywatnych archiwów 
mieszkańców, myślę więc, że ta pu-
blikacja, choć niewielkich rozmia-
rów, otworzy pewien rodzaj badań 
nad okresem PRL-u. Okresem, zda-

niem historyka, na razie niełatwym 
do zbadania, bo pomimo obfitości 
źródeł brakuje jeszcze dystansu do 
zachodzących w nim zjawisk. 

Przygotowując książkę, autor 
opierał się głównie na archiwum 
w Grodzisku Mazowieckim, gdzie 
znalazł większość dokumenta-
cji. – Głównym impulsem do na-
pisania tej książki był zbiór pana 
Jaworskiego, starszego cechu w 
Legionowie, który z chwilą jego li-
kwidacji nie dopuścił do tego, że 
te materiały wywieziono czy spa-
lono, tylko zapakował je do oko-
ło pół setki skrzynek po owocach, 
po czym przewiózł je do swoje-
go domu – opowiada Aleksander 
Łuczak. W publikacji o legionow-
skich prywaciarzach pojawiają się 
nazwiska około trzech tysięcy rze-
mieślników. Ale według profesora 
Łuczaka ich łączna liczba, razem 
z tymi, których przerosły trudy 
funkcjonowania w Polskiej Rzecz-
pospolitej Ludowej, była nawet 
dwukrotnie większa. – Prywat-
na inicjatywa zaczęła się organi-
zować po wojnie, bo wyglądało na 
to, że prawo – chociaż zmierzało 
do uspołecznienia własności – zo-
stawiało również pewną możliwość 

na to, aby ona funkcjonowała. To 
był ewenement. Przez cały okres 
Polski Ludowej funkcjonował zapis                                                                                          
o tym, że prywatna, drobna wytwór-
czość ma swoje miejsce w gospo-
darce narodowej. Był on zapisany                  
w konstytucji, natomiast w prakty-
ce była zupełnie inna sytuacja.  

Najciężej tzw. prywaciarze mieli 
w początkach mrocznych lat 50., 
kiedy to władza na wszelkie spo-
soby starała się utrudnić im życie. 
– Potem, w okresie Gomółki, uda-
ło się trochę odbudować prywat-
ną inicjatywę, a w czasach Gier-
ka również zostały stare przepisy. 
Ale z drugiej strony gigantomania, 
o której wówczas mówiono, powo-
dowała, że ta drobna wytwórczość 
stała się czymś zupełnie marginal-
nym – przypomina autor. Lecz nie-
zależnie od tego, który sekretarz 
zasiadał na partyjnym tronie, pry-
watni wytwórcy mieli w Polsce Lu-
dowej pod górę. Nie tylko musieli 
liczyć się z tym, że władza przy-
kładnie zechce im dać po łapach, 
ale też stawać na głowie, aby                           
w ogóle móc coś wyprodukować. 
– To była walka o przetrwanie, wal-
ka o to, żeby mieć surowiec. Czę-
sto był on zdobywany z zakładów 

uspołecznionych, jako swego ro-
dzaju odpady. Często był też re-
glamentowany. A wystarczał na ty-
dzień, najwyżej miesiąc produkcji. 
Jeżeli jednak właściciel miał dojście 
do jakiegoś człowieka, który część 
tych państwowych materiałów wy-
rzucał na śmietnik, wówczas do-
chodziło do transakcji i w oparciu 
o te materiały tworzono jakiś tam 
produkt – dodaje prof. Łuczak. 

Na przestrzeni lat w Legionowie 
najbardziej rozwinęło się bieliź-
niarstwo. Powstawały w nim też 
na przykład buty czy długopisy. 
Kłopotów ze zbytem, co charak-
terystyczne dla ustroju skazane-
go na permanentne braki, prywa-
ciarze raczej nie mieli. Choć jak 
przypomina Aleksander Łuczak, 
byli rzemieślnicy, którzy nie wy-
trzymali ciągłego napięcia i zde-
cydowali się rozstać z życiem.                                                      
A znacznie częściej po prostu rezy-
gnowali z prowadzenia produkcji. 
Ci zaś, co mimo wszystko wytrwali, 
w dużej mierze zadecydowali o po-
wojennym obliczu miasta. O nich 
to właśnie profesor Łuczak w swo-
jej książce głównie przypomina.                    
– A zarazem oddaje hołd wielu 
osobom z tzw. inicjatywy prywat-
nej, które również budowały Legio-
nowo i wpływały na jego kształt. 
Oczywiście na tyle, na ile to było 
możliwe w trudnych realiach PRL-u 
– mówi dr hab. Jacek Szczepański. 
PRL-u, który jednak – także pod 
wpływem gospodarki rynkowej                                                                                   
– z hukiem upadł. Dzięki temu                      
z dnia na dzień prywaciarze mogli 
stać się szanowanymi biznesme-
nami. I o tej ich nagłej metamor-
fozie zapewne również powstanie 
kiedyś interesująca książka…

Waldek Siwczyński

Muzeum z (prywatną) inicjatywąMuzeum z (prywatną) inicjatywą
Czas szybko leci i ani się kto obejrzał, a legionowskie Muzeum Historyczne wy-
dało już swoją dziewiętnastą publikację. Tym razem poświęconą grupie spo-
łecznej tyleż dla miasta zasłużonej, co przez całe dekady budzącej rozmaite, 
często skrajne emocje. Tytuł nowego, oficjalnie przedstawionego na początku 
lipca wydawnictwa mówi wszystko: „Prywaciarze w Legionowie”.

Gmina z przewodnikiemGmina z przewodnikiem
Jak przystało na gród z tak długim i szacownym rodowodem, Serock                     
w pełni sobie zasłużył na własny przewodnik historyczny po mieście                         
i okolicach. A skoro zasłużył, to wreszcie się doczekał. I od niedawno 
może się już taką praktyczną pozycją poszczycić.


