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Z policyjnych ustaleń wy-
nika, że samochód osobo-
wy marki Toyota, kierowany 
przez 31-letniego mężczy-
znę, nie dostosował prędko-
ści do warunków panujących 
na drodze i próbując uniknąć 
zderzenia z pojazdem jadą-
cym przed nim, zjechał na 
pobocze, uderzył w rosną-
ce tam drzewo, a następnie 
zderzył się jeszcze z pojaz-
dem marki Mercedes. W toy-

ocie oprócz 31-latka znajdo-
wała się także jego 4-letnia 
córka. Dziecko na szczę-
ście jechało w foteliku i dzię-
ki temu nic mu się nie sta-
ło. Ojciec dziewczynki został 
ranny i trafił do szpitala. 
 
Jak szybko ustalono, 31-la-
tek był pijany. Badanie al-
komatem wykazało, że                             
w momencie, gdy doszło 
do wypadku, w jego organi-
zmie krążył ponad promil al-
koholu. Postępowanie w tej 
sprawie prowadzą policjanci                                                                      
z komisariatu w Wieliszewie. 
Za kierowanie pojazdem                                              
w stanie nietrzeźwości męż-
czyźnie grozi wysoka grzyw-
na, utrata prawa jazdy oraz 
do dwóch lat więzienia. 

Zig

TYDZIEŃ NA SYGNALE

Tata na baniTata na bani
W sobotę (15 października) około godziny 13.00 na ul. Szkolnej w Kałuszynie do-
szło do groźnego wypadku. Samochód osobowy, którym podróżowali 31-latek 
oraz jego 4-letnia córka, zjechał nagle z jezdni, uderzył w drzewo, a następnie 
w jeszcze jedno auto. Jak się okazało, sprawca zdarzenia był pijany.

Dziewczynka
z kłopotami

TydzieńTydzień
nana  sygnalesygnale

Kłopoty w proszkuKłopoty w proszku
Podczas rutynowej kontroli auta policjanci          
z Legionowa zatrzymali dwie osoby, przy 
których znaleziono spore ilości środków 
odurzających. Obu amatorów narkotykowe-
go odlotu zdradziło nerwowe zachowanie.

Wyraźne zdenerwowanie 
widoczne u obu pasaże-
rów kontrolowanego po-
jazdu skłoniło policjantów 
do ich wnikliwszego spraw-
dzenia. I to był dobry trop, 
bo przy jednym z nich ujaw-
niono dziesięć foliowych to-
rebek z zapięciem struno-
wym z białym proszkiem                                                                   
w środku, a przy drugim 

jedną taką torebkę. Badanie 
narkotesterem wykazało, 
że w obu przypadkach była 
to amfetamina. W rezulta-
cie 40- i 39-latek usłyszeli 
zarzut posiadania środków 
odurzających. Za popełnio-
ne przestępstwo grozi im do 
trzech lat więzienia.  

zig

ZielonyZielony
lokallokal
W jednym z mieszkań na terenie Legiono-
wa kryminalni zabezpieczyli znaczne ilości 
narkotyków. Zatrzymali tam też dwie osoby: 
48-letnią kobietę i 17-letniego chłopaka. Po-
dejrzani usłyszeli zarzuty, po czym zostali 
tymczasowo aresztowani.

W mieszkaniu zajmo-
wanym przez 48-latkę                                    
i 17-latka policjanci ujaw-
nili w sumie 700 gramów 
marihuany. Znaleźli tam też 
kilka krzaków konopi oraz 
elektroniczną wagę. Po ze-
brani materiału dowodo-
wego kobiecie oraz nasto-
latkowi postawiono zarzut 
posiadania znacznej ilości 
marihuany oraz uprawy ko-
nopi innych niż włókniste. 

Sąd, po zapoznaniu się                         
z dokumentacją przedsta-
wioną przez policjantów 
i prokuratora, uwzględnił 
ich wniosek o tymczasowe 
aresztowane obojga po-
dejrzanych. Mieszkańcom 
Legionowa za popełnione 
przestępstwo grozi kara 
do dziesięciu lat pozbawie-
nia wolności.

zig

To kolejny wypadek drogowy, którego sprawca 
był pod wpływem alkoholu. Okazało się też, że 
17-letnia kierująca nie miała w ogóle upraw-
nień do kierowania pojazdami. Za to, co zrobiła, 
dziewczyna odpowie teraz przed sądem.
Zdarzenie miało miejsce                       
w sobotę (15 października)                                                                               
o godzinie 20.00 na ul Ba-
giennej w miejscowości Si-
kory. Poruszająca się nią 
17-latka nie dostosowała 
prędkości do warunków pa-
nujących na drodze, zjechała 
z jezdni i uderzyła w przydroż-
ne drzewo. Kierująca oraz ja-
dąca z nią osoba nie odnio-
sły poważniejszych obrażeń. 
Po opatrzeniu ich przez zespół 
ratownictwa medycznego po-
zostali na miejscu zdarzenia. 

Kłopoty 17-latki miały się 
jednak dopiero zacząć, szyb-
ko wyszło bowiem na jaw, że 
była ona pijana. Badanie al-
komatem wykazało, że w jej 
organizmie krążyło prawie 
1,4 promila alkoholu. Za kie-
rowanie pojazdem w stanie 
nietrzeźwości dziewczynie 
grozi teraz wysoka grzyw-
na, sądowy zakaz prowa-
dzenia pojazdów i do dwóch 
lat więzienia. 

Zig

Krajanka na rynkuKrajanka na rynku
Policjanci z legionowskiej komendy zaj-
mujący się zwalczaniem przestępczości 
gospodarczej zabezpieczyli kolejne wyro-
by tytoniowe bez polskich znaków akcyzy. 
„Dymiąca” kontrabanda została tym razem 
ujawniona na serockim targowisku.
Na stoisku prowadzonym 
przez mieszkańca powia-
tu pułtuskiego oraz w na-
leżącym do niego samo-
chodzie funkcjonariusze 
ujawnili blisko dziewięć ki-
logramów krajanki tytonio-
wej oraz 600 sztuk papiero-
sów. Wstępnie oszacowano, 
że gdyby te nielegalne wy-

roby tytoniowe trafiły na ry-
nek, Skarb Państwa stracił-
by około dziesięciu tysięcy 
złotych. 65-letni mieszka-
niec powiatu pułtuskiego 
będzie odpowiadał za na-
ruszenie przepisów okre-
ślonych w art. 65 Kodeksu 
karnego Skarbowego. 

zig
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Spełni swą poSpełni swą poWIMWIMnośćność
Jak było do przewidzenia po zapowiedzi szefa 
resortu obrony, szpital na Piaskach zajmie się 
w mieście oraz powiecie świadczeniem nocnej 
i świątecznej pomocy lekarskiej. Podjęty po ko-
munikacie ministra szturm WIM-u na kontrakt                                       
z Narodowym Funduszem Zdrowia szybko zakoń-
czył się jego zdobyciem.
Uzupełniające postępowanie kon-
kursowe dotyczące nocnych i świą-
tecznych zadań, jakie w Legiono-
wie i powiecie realizowała dotąd 
przychodnia przy ul. Sowińskie-
go 4, miało zostać rozstrzygnię-
te 10 października. A więc już 
po słowach wicepremiera Mariu-
sza Błaszczaka, który oznajmił, że 
Wojskowy Instytut Medyczny złoży 
ofertę na świadczenie w Legiono-
wie oraz powiecie usług w ramach 
nocnej pomocy lekarskiej. No i zło-
żył, co diametralnie zmieniło układ 
sił w walce o kontrakt z NFZ. Za-
miast bowiem spodziewanego 
rozstrzygnięcia konkursu, w świat 
poszła następująca wieść: Wojsko-
wy Instytut Medyczny udzielają-
cy świadczeń w ramach podstawo-
wego szpitalnego zabezpieczenia 
świadczeń opieki zdrowotnej złożył 
w Mazowieckim OW NFZ wniosek 
o umożliwienie udzielania świad-
czeń NiŚOZ (...) na podstawie art. 
132b ust. 1a ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych. 
W związku z zabezpieczeniem 
świadczeń przez podmiot sieciowy 
uzupełniające postępowanie kon-
kursowe w zakresie NiŚOZ ogło-

szone dla powiatu legionowskie-
go zostało unieważnione. 

Krótko mówiąc, wojskowi wy-
grali z mocy prawa, na jakie po-
wołał się NFZ, nie wyciągając na-
wet z kabur broni. Jak wynika                                                     
z naszych informacji, pozostałym 
oferentom przesłano lakoniczne 
wytłumaczenie, że konkurs unie-
ważniono z powodu zmiany oko-
liczności, których nie można było 
wcześniej przewidzieć, a zawarcie 
umowy nie leży w interesie ubez-
pieczonych. Fakty, te przedstawio-
ne przez mazowiecki przyczółek 
Narodowego Funduszu Zdrowia, 
są w każdym razie następujące: 
od 1 listopada 2022 r. mieszkańcy 
powiatu legionowskiego będą mo-
gli korzystać z nocnej i świątecz-
nej opieki zdrowotnej w Porad-
ni NiŚOZ Wojskowego Instytutu 
Medycznego, zlokalizowanej w Le-
gionowie przy ul. Zegrzyńskiej 8. 
Szczegóły dotyczące jej zakresu, 
między innymi oczekiwanej przez 
wielu pacjentów dostępności tam 
pediatry, będą zapewne znane                   
w późniejszym terminie.

Gadget 

Tak zwana twarda woda ma bardzo dobry wpływ na nasze zdrowie, 
gdyż zapobiega chorobom serca i układu krążenia, a także popra-
wia samopoczucie i korzystnie wpływa na układ nerwowy. Ponadto 
woda bogata w minerały przyczynia się do prawidłowego rozwoju 
dzieci oraz młodzieży i korzystnie wpływa na organizm człowieka. 

Osadzający się na ściankach czajnika lub na armaturze kamień jest 
przyczyną zmartwień wielu użytkowników, a wokół tego powsta-
ło sporo mitów i niejasności. Tymczasem jego pojawianie się jest 
w gruncie rzeczy dobrą oznaką. W latach 70-tych ubiegłego wie-
ku potwierdzono, że u osób pijących miękką wodę śmiertelność  
z powodu chorób serca jest o 20% wyższa, a spożywanie wody po-

zbawionej elektrolitów prowadzi do zmian stałości składu elektroli-
towego płynu pozakomórkowego. Za tak zwaną twardość wody od-
powiedzialne są dwa związki: magnez i wapń. Gdy ich stężenie jest 
duże, woda jest kwalifikowana jako twarda, gdy małe – jako miękka. 

Gotowanie wody w czajnikach elektrycznych z grzałką sprzyja wy-
trącaniu się kamienia. Odpowiada za to zjawisko kawitacji, które 
na zewnątrz objawia się charakterystycznymi odgłosami w czajni-
ku, gdzie podczas gotowania dochodzi do zwiększonego uwalnia-
nia CO2, a w konsekwencji do zwiększonego wydzielania węgla-
nu wapnia. Kamienny osad jest to naturalne zjawisko i nie stanowi 
żadnego zagrożenia zdrowotnego. „Twarda woda”, oprócz magnezu i wapnia, posiada często inne 

cenne pierwiastki, jak np. potas i sód. Im więcej łatwo przyswa-
jalnych, zjonizowanych składników mineralnych zawiera woda, 
tym jest ona zdrowsza. Woda pitna dostarczana mieszkańcom Le-
gionowa posiada średnią twardość, pochodzi bowiem (w 100%) 
ze źródeł głębinowych. Najnowsze badania wody w Legionowie,                                                               
z I oraz II kwartału 2022 roku, wykazują, że poziom twardo-
ści miejskiej wody wynosi: SUW „Jagiellońska” – 210 mg/l,                                                                                                                              
SUW „Łajski” – 370 mg/l, SUW „Piaski” – 220 mg/l. 

W Polsce dopuszczalna wartość twardości ogólnej wody mieści się 
w przedziale 60-500 mg/l.

Woda w Legionowie jest zdrowa – dlatego naprawdę warto ją pić.

Twarda woda jest zdrowaTwarda woda jest zdrowa

Podziwu godną skutecznością                                                                      
w pozyskiwaniu środków ze-
wnętrznych urzędnicy z miejskie-
go ratusza imponują od lat. Od-
kąd tylko stanęły one otworem 
dla krajowych samorządów, Legio-
nowo chętnie i często posiłkowa-
ło się nimi przy realizacji różnego 
rodzaju inwestycji – od zwyczaj-
nych dróg czy chodników, aż do 
tak ogromnych zadań, jak choćby 
hala Arena czy Centrum Komuni-
kacyjne. Obok milionowych przele-
wów z funduszy Unii Europejskiej, 
szerokim strumieniem płynęły do 
miejskiego ratusza także pienią-
dze z samorządowego budżetu 
Mazowsza. Płynęły i wciąż płyną, 
czego dowodem jest właśnie ko-
lejna umowa pomiędzy tymi pod-
miotami. Tym razem opiewająca 
na ponad 7,1 mln zł dofinanso-
wania, które – w ramach „Instru-
mentu wsparcia zadań ważnych 
dla równomiernego rozwoju wo-
jewództwa mazowieckiego” – po-
może zrealizować trzy ważne dla 
mieszkańców inwestycje. – Rów-
nomierny rozwój całego woje-

wództwa jest niezmiernie ważny, 
dlatego od lat prowadzimy na-
sze autorskie programy wsparcia,                 
w ramach których przekazujemy 
gminom i powiatom z Mazowsza 
środki na realizację ważnych dla 
mieszkańców inwestycji – mówi 
Wiesław Raboszuk, wicemarsza-
łek województwa mazowieckiego. 
A obecna przy podpisaniu umo-
wy mazowiecka radna Anna 
Brzezińska dodaje: – To dosko-
nała wiadomość dla wszystkich 
legionowian. Cieszę się tym bar-
dziej, że są to już kolejne środki, 
które trafiają do miasta, przyczy-
niając się do poprawy jakości ży-
cia jego mieszkańców.  

Jednym z dofinansowanych za-
dań, bodaj najbardziej znamien-
nym, jest (wykonywany w ramach 
lokalnego programu rewitalizacji 
gminy) „Projekt i przebudowa oraz 
remont budynku Willa „Kozłówka” 
wraz z zagospodarowaniem tere-
nu”. Chodzi o zabytkowy, jeden                                                                                    
z najstarszych budynków w Legio-
nowie, położony przy ul. Smere-

ka 2. Oprócz koniecznych prac roz-
biórkowych, roboty obejmą m.in. 
przebudowę obiektu w celu uzy-
skania docelowego układu funk-
cjonalnego pomieszczeń, remont 
tynków ścian i sufitów polegający 
na odgrzybieniu oraz malowaniu 
farbami paroprzepuszczalnymi, 
wykonanie izolacji przeciwwilgo-
ciowych ścian piwnicznych i funda-
mentów, wymianę podłóg i posa-
dzek, remont pokrycia dachowego, 
a także wykonanie nowej i konser-
wację istniejącej stolarki okiennej 
i drzwiowej. W budynku pojawią 
się też całkiem nowe instalacje: sa-
nitarna i elektryczna. Przewidzia-
no w nim również klimatyzację.  

Co do przebudowy ul. Olszan-
kowej, nastąpi ona na odcin-
ku od ul. gen. W. Sikorskiego do 
ul. Jana Pawła I. Istniejący pro-
jekt zakłada przebudowę drogi 
gminnej nr 180662W, polegającą 
m.in. na wykonaniu robót ziem-
nych i konstrukcyjnych, rozbudo-
wie skrzyżowania ul. Olszankowej                                                               
z ul. Jana Pawła I, budowie doświe-

tlenia przejść dla pieszych i rowe-
rzystów, a także oświetlenia, ka-
nalizacji deszczowej i urządzeń 
wodnych. Powstaną tam rów-
nież droga dla rowerów oraz ciąg 
pieszo-rowerowy. Co się zaś ty-
czy bezkolizyjnego skrzyżowania                          
w ciągu Polnej i Kwiatowej, chodzi 
o dofinansowanie budowy tunelu 
w miejscu wcześniejszego prze-
jazdu drogowego Polna-Kwiato-
wa, pod linią E65.

Teraz, z mazowieckim dofinanso-
waniem, udźwignąć wszystkie po-
wyższe inwestycje będzie miastu 
o wiele łatwiej. – To są bardzo po-
ważne pieniądze dla jego budże-
tu, szczególnie że dofinansowują 
niezwykle potrzebne, częściowo 
trwające już inwestycje. W dobie 
wzrostu cen, w dobie dewastacji 
dochodów miasta przez tak zwany 
Polski Ład, ważna jest każda zło-
tówka. A tutaj mówimy o ponad                    
7 mln zł. To wsparcie jest tym istot-
niejsze, że należy na razie odłożyć 
marzenia o pieniądzach unijnych, 
więc umówmy się – spada nam 
ono z nieba. Jesteśmy za nie bar-
dzo wdzięczni i cieszymy się, że te 
środki wpłyną do budżetu miasta                                                           
– podsumowuje prezydent Legio-
nowa Roman Smogorzewski, chwi-
lę po tym, jak on oraz strzegąca 
miejskiego skarbca Marzena Dra-
bek  podpisali się pod umową z sa-
morządem Mazowsza. Podpisali się, 
rzecz jasna, obiema rękami!
    

Wonder

Tańczący z willamiTańczący z willami
Kompleksowy remont zabytkowej willi „Kozłówka”, a także modernizacja 
ulicy Olszankowej i budowa bezkolizyjnego skrzyżowania w ciągu ulic 
Polnej i Kwiatowej – to inwestycje, na które Legionowo otrzyma znaczą-
ce dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. 
Umowę w tej sprawie, przy udziale m.in. wicemarszałka Wiesława Ra-
boszuka oraz prezydenta Romana Smogorzewskiego, podpisano w środę 
(19 października) w legionowskim ratuszu.
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Posiedzenie komisji stypendial-
nej, powołanej w celu zaopi-
niowania oraz przyznania sty-
pendiów za wyniki w nauce dla 
uczniów publicznych szkół pod-
stawowych i ponadpodstawo-

wych prowadzonych przez gmi-
nę Legionowo, odbyło się pod 
koniec września. Na mocy de-
cyzji jej członków stypendia I 
stopnia otrzyma w tym roku 13 
uczniów legionowskich szkół, 

78 zgarnie stypendia drugie-
go, natomiast 345 uczniów – 
trzeciego stopnia. 

Wśród premiowanych przez ko-
misję osiągnięć miejscowych 
prymusów dominują ich rezul-
taty w różnych dyscyplinach 
sportowych, a także doskonałe 
oceny z przedmiotów ścisłych. 

Wielu z nich zanotowało rów-
nież znaczące sukcesy w kon-
kursach artystycznych i języko-
wych. Niezależnie od tego, jak 
co roku, prezydenccy stypendy-
ści mogą pochwalić się bardzo 
wysoką średnią ocen oraz wy-
sokimi wynikami na egzaminie 
zewnętrznym.

RM

Tegoroczne zaproszenia organi-
zatorzy wystosowali tym chętniej, 
że – nie tylko według zastępcy le-
gionowskiego prezydenta – przy-
szły dla belfrów naprawdę cięż-
kie czasy. – Bo z jednej strony 
takie, chyba za bardzo upolitycz-
nione ministerstwo, które próbu-
je na łapu-capu coś pozmieniać, 
żeby się w szkołach wykazać.                                                                    
Z drugiej strony nastał bardzo 
trudny czas ekonomiczny. To są 
gwałtowne wzrosty cen nośników 
energii i związana z nimi koniecz-
ność oszczędzania oraz trudność                                                                              
w utrzymaniu placówek. A z trze-
ciej strony jest wysoka inflacja, 
wywołująca wśród nauczycieli po-
czucie, że nie są należycie wyna-
gradzani. Dlatego też tym bardziej 
my, samorządowcy, musimy dzię-
kować za ich pracę, za ich zaanga-
żowanie, bo w naszych szkołach, 
przedszkolach czy żłobku napraw-
dę sporo się dzieje. Są realizowa-
ne ciekawe projekty. Myślę, że 
dzieciaki z radością przychodzą 
do naszych placówek, a rodzi-
ce są zadowoleni. To oznacza, że 
ta oświata działa dobrze i dzisiaj 
tych najlepszych, najbardziej wy-
różniających się jej przedstawi-
cieli nagradzamy – mówi Piotr 
Zadrożny, zastępca prezydenta 
Legionowa.

Okolicznościowe nagrody finanso-
we trafiły w minioną środę do rąk 
wszystkich, oprócz nowo miano-
wanych, dyrektorów przedszkoli, 
szkół i żłobka. Otrzymało je także 
blisko trzydzieścioro nauczycieli. 
Przedstawiciele oświaty nie ukry-

wali, że cenią sobie zarówno wy-
rażaną w ten sposób wdzięczność, 
jak i samą możliwość spotkania 
się w takim gronie. Bo z racji na 
ogrom zawodowych obowiąz-
ków nie trafia się ona zbyt często. 
– Za nami dość trudne dwa lata: 
najpierw lata pandemii, a teraz, 
od marca, okres przyjmowania 
uchodźców i opieka nad ukraiń-
skimi dziećmi. Natomiast zaczę-
liśmy we wrześniu z wielką na-
dzieją. Nauczyciele wrócili pełni 
ochoty do działania. Mamy na-
dzieję, że będzie nam łatwiej, że 
już nie będzie edukacji online, że 
cały czas uda nam się funkcjono-
wać w pełnym otwarciu. I dzięki 
temu na pewno będziemy reali-
zowali wiele fascynujących pro-
jektów edukacyjnych. A pomy-
słów mamy mnóstwo. Na pewno 
jest nam też trudno, bo sytuacja 
ekonomiczna oświaty jest wiado-
mo jaka. Nauczyciele zarabiają 
naprawdę niewielkie pieniądze, 
a podniesienie płacy minimalnej 
spowoduje, że te różnice w wy-
nagrodzeniach znowu się będą za-
cierały. No ale dalej robimy swoje, 
jesteśmy pełni pasji oraz chęci do 
pracy – zapewnia Dorota Kuchta, 
dyr. Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego nr 2 w Legionowie.

Gorzej natomiast bywa z tą 
chęcią, ale też i samodzielno-
ścią, u uczniów. Widać to nie 
tylko z perspektywy nauczy-
ciela, lecz także – co potwier-
dził szef rady miasta, dziad-
ka. – Wnuczek ma prawie 16 
lat i trzeba go prowadzać pra-
wie za rączkę. A ja, mając 16 
lat, zmieniałem szkoły, sam się 
przenosiłem. Mam o tym na-
wet nie wiedziała… Były w ogó-
le inne czasy. Nie wspomnę o 
tym, że nauczyciel był wówczas 
wielkim autorytetem – przy-
pominał Ryszard Brański. Dziś 
wygląda to rozmaicie. Choć są 
i zawsze będą ludzie, w rękach 
których kaganek oświaty świeci 
pełnym blaskiem. Według sze-
fa rady dominujące wśród bel-
frów panie świetnie sprawdzają 
się też jako dyrektorki placó-
wek oświatowych. – Widać, że 
jednak kobiety potrafią chyba 
jednak lepiej niż mężczyźni to 
robić. Zdecydowanie widać to 
przynajmniej po oświacie. 

Wkrótce jednak, już w najbliż-
szych miesiącach – niezależ-
nie od płci – wykazać będą się 
musieli absolutnie wszyscy dy-
rektorzy szkół czy przedszkoli. 

Nie tylko zresztą w Legionowie. 
Wykazać głównie przy mierze-
niu się z kosztami zimowego 
ogrzewania. – Boimy się bar-
dzo, że nasze budżety tego nie 
wytrzymają. Staramy się bar-
dzo ekonomicznie gospodaro-
wać energią na terenie naszych 
placówek: wyłączamy niepo-
trzebne światła, dbamy o to, 
aby niepotrzebnie nie było włą-
czone światło na korytarzach. 
Natomiast wszystko zależy od 
tego, jaka będzie zima – uwa-
ża Dorota Kuchta. 

Mimo wszystko warto być jednak 
dobrej myśli. Czego sobie i kole-
żankom oraz kolegom po fachu 
życzyła przedstawicielka Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego.                                                             
– Żebyśmy nie tracili dalej na-
dziei i wiary we własne możli-
wości. Żebyście wierzyli, że edu-
kacja jest najważniejsza, bo tak 
naprawdę wszystko zaczyna się 
od nauczyciela. Kształcimy ko-
lejne pokolenia, kształcimy na-
szych przyszłych obywateli i to w 
nich cała nadzieja. Więc jej traćmy                                     
i dalej walczmy o swoich uczniów                               
– apelowała Ewa Stradomska, wi-
ceprezes powiatowego oddziału 
ZNP. Pamiętając o nich, w trakcie 
środowej gali nie zapomniano też 
o pozostałych, choć mniej ekspo-
nowanych członkach oświatowej 
społeczności, dziękując między in-
nymi niepedagogicznym pracow-
nikom oświaty.   

Obok występów zdolnych legio-
nowskich uczniów, muzycznym 
upominkiem dla zgromadzonych 
w sali widowiskowej gości był kon-
cert ukraińskiego kwartetu wokal-
nego LeonVoci.  

Waldek Siwczyński

WYDARZENIA

ZaZaMENMENt i nadziejat i nadzieja
Samorządowcy i urzędnicy z miejskiego wydziału edukacji również w tym roku odrobili 
lekcje z dobrych obyczajów. A na dowód, przy okazji Dnia Edukacji Narodowej, zapro-
sili do ratusza dyrektorów oraz wyróżniających się nauczycieli z miejskich placówek 
oświatowych. Po czym równie obficie, jak pochwałami, sypnęli w ich kierunku groszem.

Parada pyrParada pyr
Postronny obserwator mógłby się zdziwić, że 
w trakcie ubiegłotygodniowej imprezy w legio-
nowskim Dziennym Domu Senior+ tak często 
poruszano kartoflane wątki. Stało się to jednak 
nieprzypadkowo. Pretekstem było bowiem ob-
chodzone tam już po raz dwunasty Święto Pie-
czonego Ziemniaka. Dlatego chętnie brano go 
tam i na talerze, i na języki.
Owo święto narodziło się spon-
tanicznie, ale z miejsca zdobyło 
serca legionowian odwiedzają-
cych placówkę przy ul. Sowiń-
skiego 3. Serca, no i oczywiście 
podniebienia i żołądki. – Po pro-
stu: tak pomyślałam, zrobiłam 
i stał się to standardowy punkt 
naszego jesiennego programu. 
Seniorzy się świetnie bawią, 
przygotowują okolicznościo-
we wiersze, biorą także udział 
w konkursach – mówi Ewa Do-
maszewicz, kierownik Dzien-
nego Domu Senior+. Rywa-
lizują na przykład w zbieraniu 
ziemniaków na czas, rzucaniu 
nimi do celu, czy też obieraniu 
z zamiarem uzyskania możli-
wie najdłuższej skórki. Jak na-
kazuje imprezowa tradycja, do 
konsumenckich zawodów przy-
stąpili też przybyli na święto 
oficjele, między innymi sekre-
tarz miasta Ida Parakiewicz-
-Czyżma oraz Piotr Mrozek, dy-
rektor legionowskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Z całkiem 
dobrym, co docenili rywale, re-
zultatem. – Jest to czas, kiedy 
uczestnicy i zaproszeni goście 
mają możliwość pożegnać lato, 
przywitać – jakże dzisiaj piękną 
– jesień, no i przygotować się 
na zimę, która wkrótce nadej-
dzie. A wszystko to w atmosfe-
rze pikniku, wzajemnej obec-
ności oraz licznych konkursów 
z głównym bohaterem, czy-
li ziemniakiem – śmieje się dy-
rektor OPS-u. 

Jak przypomnieli seniorzy, ten 
niekwestionowany król naszych 
stołów przybył do Polski pod ko-

niec XVII wieku. I można go                                                                       
w niej teraz spotkać już w oko-
ło 120 odmianach, różniących 
się choćby kolorem, twardością 
lub zawartością skrobi. Zawsze 
jednak, kładąc na talerz, jak 
mawiają rodacy w innych czę-
ściach kraju: pyrę, bulwę czy 
grula, konsument może być 
pewien, że wyjdą mu one na 
zdrowie. Tak jak kilkudziesię-
ciu seniorom z Legionowa wy-
chodzi doroczna zabawa pod-
czas ziemniaczanego święta. 
– Całe to nasze spotkanie jest 
po to, aby wyjść z domu, inte-
grować się, przebywać ze sobą. 
Ideą naszego domu jest wła-
śnie rozwijanie integracji spo-
łecznej. Dlatego też uczestni-
czymy w wieloletnim programie 
ministerialnym Senior+, otrzy-
mujemy stamtąd środki, dzię-
ki czemu możemy korzystać                                                        
z różnych wycieczek, wyjaz-
dów, wyjść do teatru. A na 
miejscu mamy zajęcia fizjote-
rapii, rękodzieła artystyczne-
go, trening pamięci, kompu-
tery. Tak więc każdy znajdzie u 
nas coś dla siebie – zapewnia 
Ewa Domaszewicz. 

Znajdzie także na stole. W mi-
niony czwartek były to kiełba-
ski, kaszanka oraz „obowiąz-
kowe” pieczone ziemniaki                                     
i wyborna kiszka ziemniacza-
na. Seniorzy postarali się też                             
o domowe, własnoręcznie przy-
gotowane wyroby cukiernicze. 
No i jak tu takiego smakowite-
go święta nie lubić…?

  
Wonder

Komisja z gestemKomisja z gestem
Tak jak od lat ma to w zwyczaju, oświatowa komi-
sja stypendialna przyznała w tym roku legionow-
skim uczniom mnóstwo, bo aż 436 finansowych 
premii za bardzo dobre wyniki w nauce. Uroczy-
ste wręczenie stypendiów Prezydenta Miasta 
Legionowo nastąpi w czwartek (27 października) 
na terenie Szkoły Podstawowej nr 1.
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Rodzina jak u DelfinaRodzina jak u Delfina
Dla całej społeczności liczącego już ćwierć wieku klubu UKS Delfin Legionowo ten jubileuszowy rok 
i cały sezon są wyjątkowe. Nic zatem dziwnego, że w nader wyjątkowy sposób postanowiono je też 
uczcić i podsumować. Tym razem, dla odmiany, nie na basenie, lecz bardziej uroczyście i na sucho 
– w sali widowiskowej miejskiego ratusza.
– Wspominamy dziś piękne 
chwile, które były przez te 25 
lat, no i oczywiście dziękujemy 
wszystkim tym, którzy nam 
pomagają, wszystkim przyja-
ciołom i sponsorom. Ta impre-
za będzie też podsumowywa-
ła ten sezon, przede wszystkim 
dla tych, którzy u nas trenują, 
dla grup Super Bohaterów, dla 
zawodników najbardziej ak-
tywnych, utytułowanych, naj-
lepiej trenujących, medalistów 
i finalistów mistrzostw kra-
ju. To wszystko dla ludzi u nas 
trenujących i wspierających 
nas przez cały sezon – mówił 
w drugą niedzielę październi-
ka Rafał Perl, prezes Uczniow-
skiego Klubu Sportowego Del-
fin Legionowo. 

Na początek zgromadzeni za-
wodnicy oraz goście obejrzeli 
na ekranie jego krótkie podsu-
mowanie. Obejrzeli z satysfak-
cją, bo na 25-te urodziny klubu 
legionowscy pływacy postara-
li się o wiele medalowych pre-
zentów. – Ten rok był wybitny, 

ponieważ obfitował w mnóstwo 
fantastycznych wydarzeń, które 
były dziełem zawodników i za-
wodniczek UKS Delfin – podkre-
śla jego prezes. Na owo dzieło 
złożyły się m.in. tytuły mistrza 
i rekordzisty świata w pływa-
niu zimowym dla Michała Per-
la, trzy finały mistrzostw kraju 
Patrycji Jurkiewicz, czy też grad 
krążków zdobywanych przez 
młodziutkich Antoninę Pietuch 
oraz Antoniego Lazurka. Mylił-
by się jednak ten, kto sądzi, że 
Delfin ceni sobie tylko świetne 
czasy i medale. – W tym roku, 
w tym sezonie, zwiększyliśmy 
jeszcze nabór do grup piątej 
i szóstej, gdzie są dzieci, któ-
re dopiero uczą się pływać pod 
okiem naszych doświadczo-
nych trenerów. Mamy bardzo 
duże zainteresowanie grupami 
złożonymi z dzieci uczących się 
pływać, doskonalących techni-
kę pływania. Zawsze na począt-
ku roku mój telefon dzwoni nie-
mal przez cały czas i zgłaszają 
się do nich nowi chętni. Obecnie 
trenuje u nas ponad 120 osób, 

jest też 15-osobowa grupa Su-
per Bohaterów, którzy z nami 
ćwiczą i się bawią. To piękne, 
że możemy łączyć sport z za-
jęciami, które pozwalają dzie-
ciom z niepełnosprawnościami 
osiągnąć większą radość życia 
– uważa Rafał Perl. 

Ich rodzice, jak łatwo zgad-
nąć, są za to trenerom bardzo 
wdzięczni. Co też podczas nie-
dzielnej gali w pięknych, wzru-
szających słowach wyrazili. Ser-
decznie dziękował też trenerom 
i zawodnikom Delfina, rozpły-

wając się nad ich dotychczaso-
wymi osiągnięciami, zastępca 
prezydenta Legionowa. – 25 
lat to już naprawdę sporo, wie-
le można zrobić. I wiem dosko-
nale, wszyscy tu, na tej sali wie-
my, jak wiele zostało zrobione, 
jak wielu wspaniałych zawodni-
ków wyszło spod waszych rąk. 
Tak więc gratuluję i bardzo się 
cieszę, że ten klub funkcjonu-
je w naszym mieście. Bo gdy-
by go nie było, to trzeba byłoby 
go wymyślić… Ale nikt nie mu-
siał, bo znaleźli się entuzjaści tej 
dyscypliny sportu i go założyli. 

Życzę wam dziś przynajmniej 
kolejnych 25 lat i takich samych 
wspaniałych sukcesów – powie-
dział Piotr Zadrożny. 

Zebrawszy pokaźną porcję ży-
czeń oraz gratulacji, klubowi 
działacze i trenerzy sami za-
brali się za dziękowanie. Na 
pierwszy ogień wzięto czoło-
we zawodniczki i zawodników 
Delfina, którzy przez cały sezon 
pracowali na jego dobrą mar-
kę. A ponieważ było ich bardzo 
wielu, dekoracja czempionów 
jubileuszowym medalem tro-
chę trwała. Później przyszedł 
czas na tradycyjne podzięko-
wania dla sponsorów i przyja-
ciół klubu. Od lat znajduje się 
w tym gronie m.in. Irena Bo-
gucka, prezes spółki KZB Le-
gionowo, od chwili powstania 
tego obiektu zarządzającej pły-
walnią Wodne Piaski. – Myślę, 
że dzięki pani wsparciu, a tak-
że naszym sponsorom były te 
wspaniałe wyniki na mistrzo-
stwach świata, no i ten rekord 
świata również mamy dzię-
ki pani – mówił ze sceny Rafał 
Perl. Adresatka tych słów już po 
chwili się za nie zrewanżowa-
ła. – Te 25 lat zleciało napraw-
dę szybciutko. Teraz życzę ich 
państwu co najmniej tyle samo 
i co najmniej też podwojenia 
sukcesów. Jest mi niezmier-
nie miło być z wami wszystki-
mi na co dzień – powiedziała 
Irena Bogucka. 

Już nie na co dzień, ale za 
to od samego początku był                         
z Delfinem lokalny przed-
siębiorca oraz działacz spor-
towy Adam Wilczęga. I wła-
śnie o nim zebranym krótko 
opowiedział. – To się odby-
ło mniej więcej tak, że przy-
szedł do mnie do domu Rafał                                                                         
i mówi: „A może byśmy tak 
założyli sekcję pływacką?”, 
która, jak wiemy, przerodziła 
się później w klub. Długo nie 
trzeba było mnie namawiać                                              
i natychmiast przystąpiliśmy 
do działania, szybko załatwia-
jąc wszystkie sprawy organi-
zacyjne – przypomniał pan 
Adam. Za to i za wiele innych 
zasług otrzymał on specjalny 
pamiątkowy złoty medal. 

Przy okazji swoich urodzin 
Delfin zyskał też dwójkę wy-
jątkowych szefów. Tytuły ho-
norowych prezesów klubu 
otrzymali bowiem Otylia Ję-
drzejczak – najlepsza delfi-
nistka w historii krajowego 
pływania, oraz – za tak zwany 
całokształt – prezydent Legio-
nowa Roman Smogorzewski. 
Który zresztą, podobnie jak 
mnóstwo innych mieszkańców 
miasta, ani wody, ani pływac-
kiej aktywności się nie lęka.                                                                       
A przez ćwierć wieku przewi-
nęło się ich przez legionowski 
klub już ponad półtora tysiąca.

Wonder
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24 października 2022 roku

 
  
 

Mirosław Pachulski
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Legionowo (okr. wyb. nr 1)
w godz. 16.30-18.00

Katarzyna Skierkowska-Pacocha
Radna Rady Miasta 

Legionowo (okr. wyb. nr 4)
w godz. 15.00-16.30

KZB Legionowo Sp. z o.o.

KONSERWATOR  ELEKTRYK
Od kandydatów oczekujemy:
– wykształcenia min. zawodowego,
– posiadania świadectwa kwalifikacyjnego 
w zakresie eksploatacji i dozoru,
– doświadczenia zawodowego min. 2 lata,
– umiejętności pracy w zespole.
Na kandydatów oczekujemy w dniu 24 października 2022 r. 
(poniedziałek) o godzinie 15:00 
w siedzibie KZB Legionowo Sp. z o.o. 
przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, 
sala obsługi klienta (parter).  
Prosimy o przyniesienie ze sobą CV.

POSZUKUJE PRACOWNIKA NA STANOWISKO

USŁUGI

 ■ ELEKTRYK 515 010 373

 ■ HYDRAULIK AWARIE 
REMONTY 692 827 915

 ■ HYDRAULIKA - GAZ                               

tel. 690-383-185  

 ■CYKLINOWANIE 
UKŁADANIE 507 603 653

 ■MALOWANIE-TAPETOWANIE    
-OSOBIŚCIE-SOLIDNIE                 
694-065-757

 ■ TAPICER 604 600 175

 ■ REMONTY BUDOWLANE                
604 787 766

PRACA

 ■ Zatrudnię pomocnika dekarza 
tel. 606 457 915

KUPIĘ/SPRZEDAM

 ■ KUPIĘ STAROCIE, SREBRNĄ 
BIŻUTERIĘ, MONETY 
797 677 349

WYNAJMĘ

 ■Mieszkanie do wynajęcia 
umeblowane 509048137

 ■MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA 
- 30 M², UMEBLOWANE, 
AGD W LEGIONOWIE                                   
22-774-99-95; 699-973-969

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 24.10.2022 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 Ob-
sługi 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. Wawrzyńca Czekalewskiego

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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Jesteśmy podmiotem lecz-
niczym, który zapewnia 
konsultacje lekarskie z za-
kresu:
- endokrynologii
- ginekologii
- fizjoterapii 
uroginekologicznej
- dermatologii
- chirurgii ogólnej
- chirurgii plastycznej
- medycyny estetycznej
- trychologii
-psychologii dziecięcej

Oraz u specjalistów 
branży beauty:
- kosmetologa
- podologa
- linergistkę wykonującą ma-
kijaż permanentny 

Możecie wykonać u nas rów-
nież masaże lecznicze, tera-
peutyczne, masaż Access Bars 
(relaksacyjny masaż mózgu) 
oraz liftingujący masaż Kobido. 

Ponadto, wykonujemy USG 
tarczycy oraz USG ginekolo-
giczne. W bardzo bliskiej przy-
szłości będzie możliwość wy-
konania w Klinice Melustro 
badania USG piersi oraz badań 
USG ogólnych.

Zapraszamy również do na-
szego punktu pobrań, w któ-
rym możecie wykonać sze-
reg badań laboratoryjnych                          
w przystępnych cenach. Ofe-
rujemy również mało popular-
ne badania w kierunku nużeńca 

oraz badania mykologiczne. Do 
wykonania badań nie jest wy-
magane skierowanie lekarskie. 
 
Wykonujemy szereg zabiegów 
z zakresu chirurgii plastycznej 
jak i medycyny estetycznej. 
Możemy się pochwalić dużą ilo-
ścią zabiegów blefaroplastyki 
czyli plastyki powiek górnych            
i dolnych. 

Dużym zainteresowaniem cie-
szą się również zabiegi me-
dycyny estetycznej, takie jak 
toksyna botulinowa służąca do 
niwelowania „zmarszczek” oraz 
kwas hialuronowy, za pomocą 
którego można w subtelny spo-
sób odmłodzić rysy twarzy lub 
wymodelować usta. 

Ważne jest dla Nas, aby promo-
wać dbałość o swoje zdrowie. 
Dlatego zależy nam na profi-
laktyce oraz diagnostyce, która                                                                          
w dzisiejszych czasach jest bar-
dzo pożądana. 

Serdecznie zapraszamy Cię 
do Kliniki Melustro 
w Legionowie 
na ul Wyspiańskiego 7
Tel. 511-567-467
Artykuł sponsorowany

Klinika Melustro jest podmiotem leczniczymKlinika Melustro jest podmiotem leczniczym
i powstała z myślą o małych i dużych pacjentachi powstała z myślą o małych i dużych pacjentach
Jesteśmy przyjaznym miejscem i zależy Nam, aby każdy czuł się u Nas komfortowo, dlatego do każdego podcho-
dzimy indywidualnie i z dużą starannością. Wsłuchujemy się w potrzeby każdego, kto do nas przychodzi. Wasze 
zaufanie jest dla nas największym wyróżnieniem i cenną nagrodą.

O G Ł O S Z E N I E

 Prezydent Miasta Legionowo informuje, że na okres od dnia 
18 października 2022 roku do dnia 7 listopada 2022 roku, został umiesz-
czony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legionowo przy                  
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 w Legionowie oraz na stronie interne-
towej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.legionowo.pl, 
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprze-
targowym, na rzecz użytkownika wieczystego, na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.):

1. nieruchomość położona w Legionowie przy ul. Szarych Szeregów, 
oznaczona nr ewidencyjnym 3/42 w obrębie ewidencyjnym 70 o po-
wierzchni 1 457 m².

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miasta Legionowo pod numerem tel. 22 766 40 55.

WYNAJEM POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
przy Al. 3 Maja 24 w Legionowie

Informujemy, że KZB Legionowo Sp. z o.o. posiada  pomieszczenia biurowe w budynku przy Al. 3 Maja 24 w Legionowie przezna-
czone do wynajmu od dnia 1 listopada 2022 r. 
o łącznej powierzchni użytkowej 242 m².
Serdecznie zapraszamy notariuszy, komorników, księgowych itp.
Kontakt: biuro KZB Legionowo Sp. z o.o., ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, Telefon: 22 766 47 38, e-mail: info@kzb-legionowo.pl

Wysokość czynszu najmu 1 m² wynosi: 27,30 zł netto/1 m².

Oprócz czynszu najmu Wynajmujący obciążać będzie Najemcę comiesięcznie za koszty eksploatacyjne związane z przedmiotem 
najmu: konserwacja instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o., utrzymanie czystości w budynku i na zewnątrz, wywóz 
nieczystości stałych, usługi  kominiarskie, monitoring, konserwacje sieci telefonicznej i internetowej oraz koszty mediów: zużycie 
energii elektrycznej, c.o., zużycie wody i kanalizacji, rozliczane proporcjonalnie do  zajmowanej powierzchni budynku, płatnych 
na zasadach jak dla czynszu najmu. Szacunkowy koszt miesięczny: 3.000,00 zł.

O G Ł O S Z E N I E

Prezydent Miasta Legionowo informuje, że na okres 
od dnia 18 października 2022 roku do dnia 7 listo-

pada 2022 roku, został umieszczony na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa 
Piłsudskiego 41 w Legionowie oraz na stronie interneto-
wej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.
legionowo.pl, wykaz nieruchomości lokalowych, przezna-
czonych do sprzedaży ich najemcom, w trybie bezprzetar-
gowym, na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1899 ze zm.):

  1. lokal mieszkalny nr 36 w budynku przy 
ul. Jagiellońskiej 17 w Legionowie,
  2. lokal mieszkalny nr 35 w budynku 
przy ul. Aleja 3 Maja 21 w Legionowie,
  3. lokal mieszkalny nr 39 w budynku 
przy ul. Aleja 3 Maja 21 w Legionowie.

Dalszych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miasta Legionowo 
pod nr tel. 22 766 40 55.

Prezydent Miasta
mgr Roman Smogorzewski

WYNAJEM POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
przy ul. Jagiellońskiej 13a w Legionowie

Informujemy, że KZB Legionowo Sp. z o.o. posiada 1 pomieszczenie 
biurowe w budynku przy ul. Jagiellońskiej 13a w Legionowie prze-
znaczone do wynajmu od dnia 1 października 2022 r. 
Serdecznie zapraszamy notariuszy, komorników, księgowych itp.
Kontakt: biuro KZB Legionowo Sp. z o.o., ul. marsz. J. Piłsudskiego 3
Kontakt: 22 766 47 38
e-mail: info@kzb-legionowo.pl
Pomieszczenie zlokalizowane jest I piętrze budynku, powierzchnia 
pokoju ( pokój wynajmowany jest wraz z udziałem w części wspól-
nej budynku ):
- pokój nr 11 – 15,11 m² + 2,27 m² (powierzchnia wspólna), 
RAZEM: 17,38 m².

Wysokość czynszu najmu 1 m² wynosi: 32,00 zł netto/1 m².
Oprócz czynszu najmu Wynajmujący obciążać będzie Najemcę 
comiesięcznie za koszty eksploatacyjne związane z przedmiotem 
najmu: konserwacja instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, 
c.o., utrzymanie czystości w budynku i na zewnątrz, wywóz nieczy-
stości stałych, usługi  kominiarskie, monitoring, konserwacje sieci 
telefonicznej  i internetowej oraz koszty mediów: zużycie energii 
elektrycznej, c.o., zużycie wody i kanalizacji, rozliczane proporcjo-
nalnie do  zajmowanej powierzchni budynku, płatnych na zasa-
dach jak dla czynszu najmu.
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Tym razem pospolite sadzenie 
ruszyło na osiedlu Jagiellońska, 
na placu nieopodal ulicy Sowiń-
skiego. – Kolejnych 80 drzew 
zostało dzisiaj zasadzonych                                                                               
w naszym mieście. Jest to 
kontynuacja akcji „Dogęsz-
czamy zielenią”, której w tym 
roku nadaliśmy nazwę, ale 
tak naprawdę realizujemy 
ją od bardzo długiego czasu                                                          
– tłumaczyła na miejscu Anna 
Szwarczewska z Urzędu Miasta 
w Legionowie. W tym roku po-
jawiło się już na jego terenie kil-
ka tysięcy nowych drzew. Nie-
kiedy działo się to z inicjatywy 
mieszkańców, innym razem in-
spirowali ich i pomagali w sa-
dzeniu miejscy urzędnicy oraz 
lokalni samorządowcy. – Naszą 
intencją jest to, aby w mieście 
pojawiło się 50 tysięcy nowych 
nasadzeń – właśnie tylu mamy 
mieszkańców, więc dla każde-
go będzie jedno drzewo. Zatem 
wszystkich tych mieszkańców, 
którzy chcieliby jeszcze posa-

dzić drzewa – a mamy teraz 
najlepszy na to czas, bowiem 
jest jesień i niebawem pojawią 
się deszcze – zapraszamy do 
kontaktu z referatem ochrony 
środowiska Urzędu Miasta Le-
gionowo. Na pewno znajdziemy 
sposób, żeby kolejne sadzonki 
pojawiły się w naszym mieście.   

Sądząc po przebiegu sobot-
niej akcji, chętnych zabrak-
nąć nie powinno. Na osiedlo-
wym skwerze ramię w ramię 
uwijali się dorośli mieszkańcy, 
maluchy, młodzież, druhowie 
z OSP, no i reprezentujący ich 
wszystkich w radzie miasta le-
gionowscy radni. – Dużo dzie-
ci, co nas bardzo cieszy, spo-
ro osób dorosłych, radni – co 
jest niezmiernie miłe, że rozu-
mieją sens tej idei – mówi An-
drzej Piętka. – Kiedy ktoś sam 
posadzi swoje drzewo, to po-
tem, jak koło niego przejdzie, 
to je podleje i się nim zaopie-
kuje. Jak zobaczy, że ktoś tutaj 

wyrzuca śmieci, to powie: „Za-
raz, zaraz, nie przy moim drze-
wie!”. Budujemy w ten sposób 
taką świadomość, że to jest 
nas wszystkich i wszyscy po-
winni się o to troszczyć – doda-
je Matylda Durka-Wróbel.

Ku zadowoleniu pomysłodaw-
ców całej akcji, wygląda na to, 
że zielonego bakcyla zdążyło 
dotąd złapać mnóstwo miesz-
kańców. Świadomych celu 
drzewnego dogęszczania, lecz 
także faktu, że jego namacal-
ne efekty przyjdą dopiero po la-
tach. – Te nasadzenia to nie są 
tylko uzupełnienia tych drzew, 
które od czasu do czasu trze-
ba niestety gdzieś wyciąć. Jest 
to powiększanie terenów zie-
lonych. W tym miejscu nie ma 
właściciela, nie ma ksiąg wie-
czystych i praktycznie rzecz 
biorąc za bardzo na tym tere-
nie nic nie można zrobić. A te-
raz mieszkańcy są zadowoleni                  
i mówią, że kiedyś hulał tu wiatr, 
a teraz też będzie hulał, ale mię-
dzy szumiącymi drzewami. Bę-
dzie pięknie – uważa Ryszard 
Brański, przewodniczący Rady 
Miasta Legionowo.    

Tego samego dnia, lecz już                                                                                      
z inicjatywy okolicznych miesz-

kańców, miejskie drzewa sa-
dzono też przy ul. Królowej 
Marysieńki. Inna grupa ludzi 
zakładała z kolei nowy ogró-
dek społecznościowy. Wszyst-
ko to sprawiło, że legionowski 
krajobraz wzbogaciły kolejne 
lipy, brzozy, jarzęby, a także 
graby, sosny i kaliny. W opinii 
samorządowców legionowia-
nie są przekonani, że ich na-
sadzeniowa aktywność ma 
głęboki ekologiczny, prozdro-
wotny sens. Zarówno dla nich 
samych, jak dla ich dzieci czy 
wnuków. – Poprzez długość                                               
i wielokrotność tych działań                                                                                 
z pewnością dociera to do 
mieszkańców. I głęboko wie-
rzę, że są oni przekonani                                                              
o słuszności tych prac, które 
wykonujemy między innymi 
wśród blokowisk – mówi radny 
Andrzej Piętka. A jego koleżan-
ka z rady, Matylda Durka-Wró-
bel, potwierdza: – Powodów nie 
trzeba daleko szukać. Przyjdź-
my w gorące lato na goły be-
tonowy teren i tam, gdzie przy 
blokach stoją drzewa. Różnica 
jest kolosalna i każdy ją może 
poczuć na swojej skórze.  

Tak czy inaczej, dogęszczanie 
Legionowa nowymi drzewami 
wciąż trwa. I to od mieszkań-
ców zależy, gdzie zacznie ro-
snąć ich najwięcej.
  

Wonder

OD REDAKCJI

Można pana Wałęsę lubić, moż-
na chcieć go ubić, lecz jedno 
trzeba przyznać: żaden z nie-
go cienki „Bolek”. Kwestia za-
sadności brania tej ksywki                                                           
w cudzysłów jest (i raczej po-
zostanie) przedmiotem sporu 
historyków. Nikt natomiast nie 
odmówi mu talentu do ubiera-
nia poglądów w unikalne kreacje 
semantyczne tudzież tupetu                                         
w ich głoszeniu. Przykładów do-
starczył mnóstwo. Ja pozwo-
lę sobie przypomnieć, jak to 
pierwszy stoczniowiec wśród 
prezydentów zelektryzował pół 
świata banalnym na pozór zdan-
kiem, którego sens był z grubsza 
taki: w demokracji rządzi więk-
szość, mniejszości słucha się 
zaś proporcjonalnie do jej roz-
miaru. Nikt by pewnie tej opinii 
nie zauważył, gdyby nie drobny 
szczegół – Lechu mówił o mniej-
szościach seksualnych. No i się za-

częło, złamał wszak jedno z przy-
kazań politycznej poprawności!
 
Skłonność do nienazywania rze-
czy po imieniu narodziła się w la-
tach 60. ubiegłego wieku, jako 
próba wyrugowania z języka                       
i obyczajów wszelkich form nie-
nawiści wobec innych. Ona to 
bowiem, wedle inicjatorów tego 
trendu, prowadzi do konflik-
tów i wojen, których po Adolfie 
H. świat miał serdecznie dosyć. 
I tenże świat, najpierw w oso-
bach polityków i pismaków, to 
podchwycił. Czasem aż za moc-
no. Właśnie dlatego, chcąc dziś 
użyć słów „Żyd”, „Murzyn” czy 
„pedał”, należy to wpierw moc-
no przemyśleć. Chyba że chce 
się skończyć z etykietką antyse-
mity, rasisty i zacofanego homo-
foba. Miało być serio, ale bywa 
śmiesznie. Nie wolno np. nego-
wać parytetowego poglądu, że 

fucha należy się za płeć, a nie 
kompetencje. Trzeba uważać, 
pokazując w reklamach chłop-
ców przebranych w stroje su-
perbohaterów, a dziewczynki za 
księżniczki, gdyż to dyskrymi-
nuje i utrwala „wiadomo jakie” 
stereotypy. Po łapach dostali au-
torzy książeczek o przygodach 
Tintina – rasa biała, w której wi-
dać czarnoskórych niosących go 
w lektyce, zaś nasi kabareciarze 
medialne Limo nabili sobie ongiś 
papieskimi bąkami. Z kolei bry-
tyjscy urzędnicy chcieli zakazać 
używania słowa „otyłość”, gdyż 
osoba, która usłyszy taką dia-
gnozę, może poczuć się urażo-
na. Na mój gust to gruba prze-
sada. Pardon, szczupła inaczej.

Pogoda wciąż jest bardziej Pogoda wciąż jest bardziej 
letnia niż jesienna i dlatego letnia niż jesienna i dlatego 
zjawisko, które tak bardzo zjawisko, które tak bardzo 
nam doskwiera w zimne nam doskwiera w zimne 
miesiące, nie jest jeszcze miesiące, nie jest jeszcze 
specjalnie odczuwalne. specjalnie odczuwalne. Jed-Jed-
nak smog – bo o nim tu nak smog – bo o nim tu 
mowa – wcześniej czy póź-mowa – wcześniej czy póź-
niej znów się niestety po-niej znów się niestety po-
jawi. Pisaliśmy o tym pro-jawi. Pisaliśmy o tym pro-
blemie już w 2015 roku.                                                         blemie już w 2015 roku.                                                         
W dzisiejszej odsłonie na-W dzisiejszej odsłonie na-
szego miejscowego archi-szego miejscowego archi-
wum przypomnimy więc, wum przypomnimy więc, 
jakie wówczas podjęto jakie wówczas podjęto 
działania, aby nieco oczy-działania, aby nieco oczy-
ścić atmosferę w mieście.ścić atmosferę w mieście.  

O tym, że jakość powietrza, O tym, że jakość powietrza, 
jakim oddychamy w Legio-jakim oddychamy w Legio-
nowie, nie jest najlepsza, nowie, nie jest najlepsza, 
po raz pierwszy pisaliśmy po raz pierwszy pisaliśmy 
zimą 2015 roku. Już bo-zimą 2015 roku. Już bo-
wiem wówczas bywały takie wiem wówczas bywały takie 
dni, że stężenie toksycznych                          dni, że stężenie toksycznych                          
i rakotwórczych substan-i rakotwórczych substan-
cji w powietrzu, czyli pyłu cji w powietrzu, czyli pyłu 
PM10 i benzo(a)pirenu, wie-PM10 i benzo(a)pirenu, wie-
lokrotnie w mieście przekra-lokrotnie w mieście przekra-
czało dopuszczalne normy. czało dopuszczalne normy. 

Kilka miesięcy później tym Kilka miesięcy później tym 
tematem na poważnie za-tematem na poważnie za-
jęły się władze Legionowa. jęły się władze Legionowa. 
W październiku rada miasta W październiku rada miasta 
uchwaliła Gminny Program uchwaliła Gminny Program 
Gospodarki Niskoemisyjnej. Gospodarki Niskoemisyjnej. 
Dzięki niemu właściciele Dzięki niemu właściciele 
starych węglowych pieców starych węglowych pieców 
mogą otrzymać od gminy mogą otrzymać od gminy 
środki na ich wymianę na środki na ich wymianę na 
kocioł gazowy lub pompę kocioł gazowy lub pompę 
ciepła. Miasto finansuje ciepła. Miasto finansuje 
też część kosztów przyłą-też część kosztów przyłą-
cza gazowego. Do tej pory                     cza gazowego. Do tej pory                     
z tej możliwości skorzysta-z tej możliwości skorzysta-
ło już kilkaset osób.ło już kilkaset osób.    
  
Równolegle z uchwaleniem Równolegle z uchwaleniem 
antysmogowego programu antysmogowego programu 
prezydent zobowiązał straż prezydent zobowiązał straż 
miejską do kontrolowania miejską do kontrolowania 
tego, czym legionowianie tego, czym legionowianie 
palą w piecach. – Postano-palą w piecach. – Postano-
wiliśmy, w oparciu o może wiliśmy, w oparciu o może 
nie najszczęśliwsze i może nie najszczęśliwsze i może 
nie najbardziej jednoznacz-nie najbardziej jednoznacz-
ne, ale jednak istniejące ne, ale jednak istniejące 
przepisy, zobowiązać straż przepisy, zobowiązać straż 
miejską, żeby rozpoczęła miejską, żeby rozpoczęła 
kontrole w tych zabudo-kontrole w tych zabudo-

waniach jednorodzinnych, waniach jednorodzinnych, 
z których wydobywa się z których wydobywa się 
dym sugerujący albo jed-dym sugerujący albo jed-
noznacznie pokazujący, że noznacznie pokazujący, że 
nie są tam palone wyłącznie nie są tam palone wyłącznie 
paliwa stałe – mówił Roman paliwa stałe – mówił Roman 
Smogorzewski. Z pieców Smogorzewski. Z pieców 
znajdujących się w takich znajdujących się w takich 
domach strażnicy pobierali domach strażnicy pobierali 
próbki popiołu, a następ-próbki popiołu, a następ-
nie kierowali je do analizy. nie kierowali je do analizy. 
– Wyniki badań pokażą – Wyniki badań pokażą 
nam, czy rzeczywiście do-nam, czy rzeczywiście do-
szło do łamania przepisów szło do łamania przepisów 
i spalania śmieci, które jest i spalania śmieci, które jest 
zabronione. Każdy z nas, zabronione. Każdy z nas, 
jeśli ma przydomową spa-jeśli ma przydomową spa-
larnię i piec, nie powinien larnię i piec, nie powinien 
tego robić. Jest za to wyso-tego robić. Jest za to wyso-
ka grzywna. O ile osoba po ka grzywna. O ile osoba po 
udowodnieniu takiego pro-udowodnieniu takiego pro-
cederu nie przyjmie man-cederu nie przyjmie man-
datu, możemy skierować datu, możemy skierować 
sprawę do sądu – mówił sprawę do sądu – mówił 
Adam Nadworski, ówcze-Adam Nadworski, ówcze-
sny zastępca komendanta sny zastępca komendanta 
Straży Miejskiej w Legiono-Straży Miejskiej w Legiono-
wie. A później jego ludzie wie. A później jego ludzie 
wzięli się do swych nowych wzięli się do swych nowych 
obowiązków…obowiązków…

Uwaga, smog! 
Sensu jak na lecharstwo

Zakorzeniony pomysłZakorzeniony pomysł
W odróżnieniu od przedstawicieli Temidy, wielu le-
gionowian woli sobie czasem posadzić coś, nie ko-
goś. Najlepiej rośliny, które wizualnie i funkcjonalnie 
uatrakcyjnią ich najbliższe otoczenie. Mając tego 
świadomość, miejscy urzędnicy rozpoczęli niedaw-
no akcję pod hasłem „Dogęszczamy zielenią”. Minio-
nej soboty przyszła pora na jej kolejną odsłonę.
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U  NAS  EDUKACJA  
TO JEST  TAKIE  

POLETKO,  GDZIE  UPRA-
WIAJĄ  RAZ  MARCHEWKĘ,                        
RAZ KARTOFLE
Ryszard Brański, przewodniczący 
Rady Miasta Legionowo, podczas 
obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Związek na odległość 
jest teraz szczególnie 
trudny, spróbuj jednak 

go utrzymać. Uwierz, że warto.

Wobec znudzonych 
dzieci wykaż więcej 
kreatywności. Telewi-

zor i komputer to za mało.   

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

o tym i skup się na obowiązkach.

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

ciebie może coś przerastać.

Masz więcej czasu, 
więc wykorzystaj go na 
nadrobienie zaległości. 

Również w życiu uczuciowym. 

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

na zdrowie. I chroń bliskich.

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

później znów w nie wyruszysz. 

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

Najwyższy czas się poruszać.

Planujesz dalszy wyjazd, 
a to nie jest teraz dobry 
pomysł. Podobnego 

zdania mogą być policjanci…

Postaraj się rozładować 
domowe napięcia. Ina-
czej wkrótce czeka was 

poważny kryzys.

Zdalna praca ma swoje 
zalety, lecz nie zapomi-
naj, że to jednak… pra-

ca. Szef ma cię na oku.  

Pomysł, na który wpa-
dłeś, jest warty realiza-
cji. Gwiazdy mówią, że 

nie będziesz żałować.  

Wegetarianizm charaktery-
zuje się świadomym i celo-
wym wykluczeniem z naszej 
diety pokarmów mięsnych. 
Wywodzi się z Indii i tere-
nów Bliskiego Wschodu. 
Wśród diet wegetariańskich 
i pseudowegetariańskich 
występuje wiele odmian                                                                         
w zależności od produktu,     
z którego rezygnujemy.

Owowegetarianizm – dozwo-
lone jest spożycie jaj oraz 
produktów pochodzenia ro-
ślinnego.

Pescowegetarianizm – dozwolo-
ne jest spożycie produktów po-
chodzenia roślinnego oraz mię-
sa pochodzącego od ryb.

Semiwegetarianizm – za-
brania spożywania mięsa 
ssaków, ale dozwolone jest 
spożycie drobiu, ryb, owo-
ców morza i produktów po-
chodzenia roślinnego.

Weganizm – eliminacja pro-
duktów pochodzenia zwierzę-
cego, w tym mięsa, jaj, mleka 
i miodu. Weganie nie stosują 

kosmetyków, leków, a także 
akcesoriów skórzanych.

Witarianizm – w tej diecie do-
zwolone są produkty pocho-
dzenia roślinnego w posta-
ci surowej, nie dopuszcza się 
stosowania obróbki termicz-
nej powyżej 40 stopni Celsju-
sza i żywności przetworzonej.

Frutarianizm – dozwolone są 
tylko produkty pochodzenia 
roślinnego, które samoistnie 
spadły z drzewa lub krzaka, 
niedozwolona jest obróbka 
termiczna powyżej 40 stop-
ni Celsjusza.

Składniki:

• pomidory z 2 puszek lub świeże pomidory
• oliwa  • cebula  • czosnek  • bazylia  • bulion

Sposób przygotowania:

Na oliwie zeszklij pokrojoną cebulę i ząbek 
czosnku, aż nabierze złotego koloru. Dodaj 
bulion oraz pomidory z puszek. Jeśli używasz 
świeżych pomidorów, musisz je obrać ze skórki 
i posiekać. Dodaj sól, pieprz do smaku, a tak-
że odrobinę cukru. Gdy zupa po kwadransie 
zgęstnieje, odstaw ją na bok i zblenduj na gład-
ką masę. Gorący krem nałóż na talerze i dodaj 
liście bazylii. Na wierzchu można dodać też 
łyżkę śmietany lub grzanki.

Smacznego!

- Musimy chyba trochę popracować, bo inaczej zapuścimy tu korzenie     fot. red.  
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Sobotni (15 października) po-
jedynek Legion zaczął bardzo 
dobrze, już w pierwszej minu-
cie zdobywając cztery punk-
ty, Goście nie zamierzali być 
jednak w tyle, więc od począt-
ku zrobiło się na parkiecie cie-
kawie. Gra była dynamiczna,                                                          
a gospodarze imponowali sku-
tecznością w ataku, bezbłęd-
nie wykorzystując okazje do 
zdobycia punktów. Wkrótce 
jednak coś się w ekipie miej-
scowych zacięło. Tymczasem 
Isetia robiła swoje, celnie rzu-
cając także za trzy punkty. 
Więc kiedy w 5 minucie wy-
szła na prowadzenie 13:12, 
trener Antonio Daykola od 
razu poprosił o czas. Tuż po 

nim warszawiacy wprawdzie 
powiększyli prowadzenie, 
lecz legionowianie trafili z ko-
lei pierwszą „trójkę”. I wynik 
znów był stykowy. O ile Legion 
stawiał na szybkie dostanie się 
pod kosz rywala, ten starał się 
rzucać z dystansu, a gdy mu to 
nie szło, często zbierał odbite 
od tablicy piłki. W połączeniu z 
dobrą skutecznością sprawiło 
to, że po inauguracyjnej kwar-
cie twardo grający przyjezdni 
wygrywali 27:24. 

Po powrocie obu drużyn na par-
kiet obraz meczu zasadniczo się 
nie zmienił. Legion wciąż wście-
kle atakował, jednak jego gra-
czom brakowało celności, zda-

rzały im się też głupie straty.                                                                                         
I kiedy tuż przed połową drugiej 
kwarty Isetia wyszła na 35:27, 
trener Daykola znów postano-
wił dać chłopakom kilka wska-
zówek. Niedługo później Michał 
Wojtyński zdobył pięć „oczek”  
z rzędu, poprawił Rafał Pstro-
koński i Legion przegrywał już 
tylko 36:37. Ale wyrównać nie 
zdołał, bo goście znów trafili za 
trzy punkty. Stawało się jasne, 
że aby opuścili oni Legionowo 
z niczym, gospodarze muszą 
wrzucić wyższy bieg. I robi-
li, co mogli, lecz brakowało im                                                 
i trochę szczęścia, i skuteczno-
ści. Choć półtorej minuty przed 
końcem kwarty wyrównali na 
40:40, dwie akcje później po-

nownie tracili do Isetii pięć 
punktów, nie trafili też dwóch 
osobistych. To sprawiło, że na 
półmetku spotkania – po „trój-
ce” Przemysława Lewandow-
skiego – Legion nadal miał do 
rywala, tym razem pięciopunk-
tową, stratę – 43:48.   

W trzeciej kwarcie punktowa-
nie zaczęli koszykarze Legionu 
i błyskawicznie złapali kontakt 
z rywalem. A gdyby nie chy-
biony osobisty, byłby remis. 
Zamiast niego Isetia odsko-
czyła na cztery „oczka”. Miej-
scowi starali się jednak wyrów-
nać i kilka razy byli tego bardzo 
blisko. Tyle że w tej fazie gry 
obu ekipom mocno szwanko-
wały celowniki. Dopiero gdy po 
sześciu minutach zrobiło się tyl-
ko 53:52 dla Isetii, jej trener 
postanowił skomplikować go-
spodarzom pogoń. Z powo-
dzeniem. Kiedy ci zmarnowa-
li kolejną okazję, warszawiacy 
trafili i znów trzeba było gonić. 
Co przy tak wyrównanym po-
jedynku było i proste, i trudne 
zarazem, Minutę przed końcem 
kwarty Legion dopiął swego                                                                               
i zrobiło się po 57. A chwilę póź-
niej wygrywał dwoma punk-
tami, by po świetnym finiszu 
zejść na przerwę z prowadze-
niem 61:57.

Dla zgromadzonych w IŁ Ca-
pital Arenie kibiców było oczy-

wiste, że przyjezdni łatwo 
nie złożą broni. Lecz teraz to 
oni znajdowali się „na musi-
ku”. Rzucając po przerwie za 
trzy, szybko te przypuszcze-
nia potwierdzili. A po kolejnej 
„trójce” Isetia znalazła się na 
czele (63:61). Wtedy na par-
kiet wrócili kapitan Przemy-
sław Lewandowski oraz Mi-
kołaj Motel, aby uniemożliwić 
gościom następny odjazd. 
Zwłaszcza że ich przewaga 
wzrosła do czterech punk-
tów. Choć była już końców-
ka meczu, tempo gry jeszcze 
wzrosło, bo żadna z drużyn 
nie zamierzała odpuścić. Pięć 
minut przed ostatnim gwizd-
kiem, przy stanie 64:65, An-
tonio Daykola wziął czas, in-
struując chłopaków, jak mają 
rozegrać ten fragment rywali-
zacji. Później, po dwóch oso-
bistych Motela, Legion objął 
prowadzenie 66:65. Wtedy 
gościom zaczęły trząść się 
ręce, gospodarze zaś rzucili 
się do powiększania przewa-
gi. Byli blisko, ale 2,5 minu-
ty przed końcem Isetia „przy-

pomniała” sobie o rzutach za 
trzy. Gdy zrobiło się 70:72, 
trener Daykola od razu wziął 
przerwę. Tuż po niej Legion 
nie zdołał skończyć akcji, go-
ście zaś trafili dwa osobiste.                     
I zrobiło się nerwowo. Gdy do 
końca było tylko 20 sekund, 
przy stanie po 78, piłkę mie-
li goście, lecz nie wykorzysta-
li okazji. Publiczność czekała 
więc dodatkowa dawka emo-
cji – 5 minut gry „gratis”. 

W ekscytującej do granic moż-
liwości dogrywce, przy żywio-
łowym dopingu kibiców, lepsi, 
a zarazem odporniejsi psy-
chicznie, okazali się gospoda-
rze. Grając w końcówce bez 
swego kapitana, 19 sekund 
przed końcem Legion przegry-
wał 86:88 i miał do rozegrania 
ostatnią akcję. Tuż przed nią 
trener Daykola szczegółowo ją 
zawodnikom nakreślił, oni zaś 
ten plan zrealizowali. A ponie-
waż Isetia nic już nie trafiła, 
rzutem na taśmę Legion zwy-
ciężył 89:88. Cała hala oszala-
ła z radości! 

Nie krył jej też, co zrozumiałe, 
trener Legionu. – Zespół Isetii 
zgromadził naprawdę fajny 
skład, ma szeroką kadrę i wie-
działem, że to będzie dla nas 
bardzo ciężki mecz. Ale nasta-
wiłem chłopaków, że to ma być 
mecz zwycięski. Ta hala ma być 
naszą twierdzą, naszym do-
mem i chcielibyśmy tutaj od-
nosić tylko same zwycięstwa 
– powiedział Antonio Daykola. 
– Rzut Daniela Solanikowa za 

trzy punkty tak naprawdę pod-
łamał przeciwnika i choć miał 
on jeszcze 11 sekund, nie wziął 
time-outu. Rywale zagrali ak-
cję, która im się nie powiodła. 
W końcówce, kiedy jest tak wy-
równany mecz, decydują niu-
anse, a tutaj zadecydował fakt, 
że udało nam się dobrze wy-
bronić, właściwie odczytać za-
miary przeciwnika.

Aldo

SPORT

Isetia skoszona!Isetia skoszona!
W trzecim sprawdzianie podczas swego kolejnego sezonu w II lidze koszykarze Legionu Legionowo prze-
testowali u siebie formę warszawskiego teamu Isetia WMSS. I chociaż rywal, okupujący przed spotka-
niem szóste miejsce w tabeli, okazał się bardzo wymagający, ten trudny egzamin gospodarze zdali. Losy 
zwycięstwa ważyły się jednak do ostatnich sekund meczu.

Sokół Serock, będący obec-
nie wiceliderem swojej grupy, 
w ostatniej kolejce wygrał na 
wyjeździe 3:1 z Okęciem War-
szawa. W najbliższy weekend 
serocczanie podejmą na wła-
snym boisku Amatora Masze-

wo. Spotkanie zaplanowano 
na sobotę 22 października na 
godzinę 13.00.
 
Najważniejszym wydarzeniem 
dziesiątej kolejki w grupie pierw-
szej ligi okręgowej – oczywiście 

z perspektywy kibica z powiatu 
legionowskiego – było derbowe 
starcie Dębu Wieliszew z Legio-
novią II Legionowo. Spotkanie 
zakończyło się zwycięstwem 3:2 
zespołu z Wieliszewa. Ostatnia                                                   
z naszych drużyn, Madziar Nie-

poręt, wygrała u siebie 2:1                                         
z MKS Polonią Warszawa. 
 
W następnej kolejce Dąb zmie-
rzy się na wyjeździe z liderem 
tabeli, Talentem Warszawa (nie-
dziela 23 października, godz. 
13.00), Legionovia II podej-
mie u siebie Wilgę II Garwolin 
(sobota 22 października, godz. 
18.15), a Madziar w meczu wy-
jazdowym zmierzy się ze Świ-
tem II Nowy Dwór Mazowiec-
ki (niedziela 23 października, 
godz. 10.00). 

zig

Legion Legionowo – Isetia WMSS

89:88 (24:27, 19:21, 18:9, 17:21, 11:10) 

Punkty dla Legionu zdobywali:  Lewandowski i Pstrokoński – po 21, 

D. Benigni i Wojtyński – po 18, Solanikow – 6, Słoniewski – 3, Łapiński – 2. 

Stabilnie w czołówceStabilnie w czołówce
Po kolejnej serii meczów w niższych klasach rozgrywkowych Sokół Serock 
wciąż pozostaje w czubie tabeli V ligi w grupie mazowieckiej I. Trochę przeta-
sowań nastąpiło za to w lidze okręgowej. Drużyny z naszego powiatu spadły 
co prawda z podium, ale nadal utrzymują się w górnej połowie tabeli.
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Popularne „traktorki” to ze-
spół, który Legionovii niespe-
cjalnie leży. W trzech ostatnich 
meczach dwa razy lepsza była 
drużyna z Warszawy, a raz był 
remis. Na sobotnie spotkanie 
Legionovia wyszła więc bardzo 
zmotywowana. Już w pierw-
szych minutach kilka razy zagro-
ziła bramce gospodarzy i tylko 
świetnym interwencjom swego 
bramkarza Ursus zawdzięcza 
to, że już na początku meczu 
nie stracił bramki. Zmarnowa-
ne sytuacje jednak się mszczą                       
i 11 minucie to gospodarze wy-
szli na prowadzenie. Strzałem                              
z dystansu Jana Krzywańskiego 
pokonał Oskar Pyrzyna. 

Po stracie bramki z pod-
opiecznych trenera Pirosa 
jakby zeszło powietrze. Nie-
mal całkiem oddali Ursusowi 
inicjatywę, a ten stworzył so-
bie kilka naprawdę dobrych 
okazji do podwyższenia wy-
niku. Po jednej z takich akcji 
piłkę niemal z linii bramkowej 
wybił Kacper Kaczorowski.                   
W końcówce pierwszej poło-
wy legionowianie się przebu-
dzili. W 41 minucie piekielnie 
mocnym strzałem z trzydzie-
stego metra popisał się Bar-
tosz Mroczek, piłka trafiła jed-
nak w poprzeczkę. Po zmianie 
stron Legionovia znów domi-
nowała. Coraz groźniejsze 

ataki przyniosły skutek w 56 
minucie, kiedy to gola na 1:1 
strzelił Patryk Koziara. 
 
Legionowianie nie mieli jed-
nak zamiaru zadowolić się 
remisem. W 73 minucie, po 
przejęciu piłki na połowie go-
spodarzy i szybkiej kontrze, 
bramkarza „traktorków” po-
konał Bartosz Rymek. Wy-
nik spotkania na 3:1 ustalił                                                           
w 85 minucie Szymon Wiejak, 
który ładnym zwodem minął 
obrońców i po sytuacji sam 
na sam z golkiperem warsza-
wian pewnym strzałem po zie-
mi umieścił piłkę w siatce. 
 
Po zwycięstwie z Ursusem Le-
gionovia wyszła na prowadze-
nie w tabeli. W czołówce panu-
je jednak niemiłosierny ścisk. 
Legionowianie mają tyle samo 
punktów, co drugi Świt Nowy 
Dwór Mazowiecki, a przewa-
ga nad trzecią Mławianką wy-
nosi tylko jeden punkt. W na-
stępnej kolejce legionowianie 
zmierzą się u siebie z Bronią 
Radom. Mecz zostanie roze-
grany w sobotę 22 paździer-
nika o 15.00. 

Elph

Cięcia i ścięciaCięcia i ścięcia
Na kolejny sezon kobiecej TAURON Ligi legionowscy kibice siatkówki 
czekają zapewne z wielką niecierpliwością. Ciekawi zwłaszcza tego, jak 
zaprezentuje się w nim mocno zmieniony i odmłodzony zespół IŁ Capital 
Legionovii. Póki co drużyna prowadzona od niedawna przez Pawła Kowala 
konsoliduje się oraz rozgrywa mecze sparingowe.
Ze względów zdrowotnych na ra-
zie znajduje się ona jednak, jak 
mówi trener, trochę w rozsypce. 
– Przez kontuzje jesteśmy jesz-
cze w niepełnym składzie, więc 
nie pozwoliło nam to przygoto-
wać się tak jak byśmy chcieli. Ale 
powoli, w sparingach, będziemy 
wprowadzać nowe zawodniczki, 
które miały dotąd mniej okazji do 
gry. Na dwa tygodnie przed star-
tem ligi wiadomo, że zagramy                                                                                      
w niej tym składem, którym mo-
żemy zagrać, aczkolwiek niepeł-
nym, ponieważ kilkanaście dni 
temu, podczas sparingu w Rze-
szowie, pojawił się uraz u jednej 
z przyjmujących. A że na tą chwi-
lę mamy tylko dwie, musieliśmy 
ratować się Martą Dudą na przy-
jęciu. Nie jest to dla nas komfor-
towa sytuacja, ale musimy grać 
te sparingi, aby było w drużynie 
to boiskowe czucie.
 
W ubiegłym tygodniu Novianki 
zmierzyły się u siebie z Energą 
MKS Kalisz. Paweł Kowal był za-

dowolony, że mogą one spraw-
dzić się na tle doświadczone-
go, klasowego rywala. – Fajnie 
by było, gdyby pojawił się jakiś 
pozytywny wynik, bo wszystkie 
wcześniejsze sparingi przegrali-
śmy. Ale nie chcę się tłumaczyć, 
na ile miały na to wpływ nękają-
ce nas urazy i kontuzje. Mamy 
w każdym razie pewne punk-
ty zaczepienia i nie zamierzamy 
być „chłopcami do bicia”. Pomi-
mo tego, że mamy bardzo mło-
dy skład, bo średnia wieku na 
boisku wynosi czasem 21 lat, 
a gramy z zespołami na pewno 
bardziej ogranymi, które mają 
wyższe od nas aspiracje. A nasz 

skład został mocno odmieniony, 
zawodniczki znalazły inne kluby. 
Ale nie mamy z tym problemu. 
Dobrze nam się pracuje z tym 
zespołem i na pewno będzie on 
robił progres w trakcie sezonu                       
– uważa Paweł Kowal.
 
Piątkowy sparing z kaliszanka-
mi zakończył się wynikiem 3:1 
dla gości. Z perspektywy le-
gionowskiej drużyny był to za-
równo ważny sprawdzian, jak                                                                     
i cenna lekcja, która powinna                                                                               
w przyszłości zaprocento-
wać. Jedno wydaje się pewne:                                                              
w nowym ligowym rozdaniu 
piąte w poprzednim sezonie 
Novianki czeka głównie nauka. 
– Myślę, że nie będziemy mieć 
jednej szóstki, tylko taką dzie-
siątkę, dwunastkę zawodniczek, 
które na co dzień, podczas tre-
ningów i meczów, będą o nią ry-
walizowały. Sądzę, że w trakcie 
sezonu będzie ta rotacja i walka                                                     
o pierwszy skład. I to duża. Nową 
kapitan zespołu została Aleksan-
dra Dudek. Ale jak mówi trener 
Kowal, nie oznacza to wcale, że 
tym samym ma ona pełnić rolę 
jego liderki. Na tę, skądinąd waż-
ną, kwestię szkoleniowiec IŁ Ca-
pital Legionovii patrzy inaczej.                   
– Wiadomo, że nie każde spotka-
nie jest takie samo, a gra układa 
się różnie. Dlatego tych liderów 
szuka się czasem w trakcie me-
czu. Ciężko więc mówić, kto w tej 
drużynie mógłby być liderem. Ja 
bym chciał, żeby o naszej sile sta-
nowił cały zespół, a nie pojedyn-
cza zawodniczka.  

Pierwszy mecz nowego sezo-
nu legionowianki zagrają już                                                                         
w czwartek 27 października. 
Wtedy to podejmą w IŁ Capi-
tal Arenie mistrza Polski, ekipę 
Grupy Azoty Chemika Police. 

Aldo

Po naprawdę dobrym meczu Legionovia Legiono-
wo pokonała na wyjeździe 3:1 Ursusa Warszawa. 
Mecz przebiegał według dobrze już znanego sce-
nariusza. Legionowianie szybko stracili gola i mu-
sieli gonić wynik. Później udało im się wyrównać, 
a spotkanie znów rozstrzygnęli w końcówce.

Traktorem na szczytTraktorem na szczyt
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Jeśli chodzi o program impre-
zy, w piątek (21 października) 
zainauguruje ją wernisaż wy-
stawy obrazów Roberta Ku-
kli „Muzycy”. Będzie ją można 
oglądać w Galerii Sztuki Ra-
tusz do 10 listopada br. Tego 
samego dnia zagrają: o godz. 
19.00 Janusz Szrom z zespo-

łem (Zaucha songbook), a od 
godz. 21.00 Krzysztof Ścierań-
ski z legendarnym zespołem 
Laboratorium. Sobotnie dże-
mowanie rozpocznie natomiast                                                          
o 19.00 występ Włodzimierz Na-
horny Trio, zaś dwie godziny po 
nim na scenę wejdą członkowie 
Mariusz Bogdanowicz Quintet.                 

A w niedzielę o 19.00, na festi-
walowy finał, w sali widowisko-
wej ratusza zagra zespół 5/6. 

Bezpłatne zaproszenia oraz wej-
ściówki na wszystkie koncerty 
rozeszły się wprawdzie błyska-
wicznie, ale jak pokazuje impre-
zowa rzeczywistość, nie wszyscy 

ich posiadacze zjawiają się póź-
niej na koncertach. W takiej sy-
tuacji organizatorzy wpuszczają 
na salę osoby, które wspomnia-
nych wejściówek nie mają, jeśli 
zajdzie taka potrzeba, dostawia-
jąc też dodatkowe krzesła. 

RM

 

RELACJE/ZAPOWIEDZI

WydarzeniaWydarzenia
kalendarzkalendarz

Pogawędka z historiąPogawędka z historią
W drugą niedzielę października legionowskie Muzeum Historyczne, wspólnie z dyskusyjnym klubem        
„Ścieżki”, zaprosiło do siebie miłośników współczesnej literatury. Główną intelektualną przynętę sta-
nowiła tego dnia zdobywająca uznanie, traktująca o trudnej, powojennej rzeczywistości książka Rafała                
Hetmana, zatytułowana „Izbica, Izbica”. I oczywiście spotkanie z jej autorem.

Referencje, by tak rzec, po-
wyższa pozycja ma znakomi-
te. – Była nominowana i znala-
zła się w czołówce tegorocznej 
nagrody im. Ryszarda Kapu-
ścińskiego za reportaż, więc 
została doceniona. Po raz siód-
my spotykamy się w ramach 
cyklu „Czytamy historię”, zor-
ganizowanego we współpracy                                                                      
z Dyskusyjnym Klubem Książ-
ki „Ścieżki”, którego mam przy-
jemność być moderatorką od 
10 lat. Spotykamy się też                                                                        
w szczególnych okoliczno-
ściach, to znaczy w kontekście 
obchodów 80. rocznicy zagłady 
ludności żydowskiej legionow-
skiego getta, którą to roczni-
cę obchodziliśmy 3 paździer-
nika – mówi Renata Sowińska                                   
z Muzeum Historycznego w Le-
gionowie. Tytuł książki „Izbica, 
Izbica”, zwłaszcza dla miesz-
kańców powiatu legionow-
skiego, może być mylący. Nie 
chodzi w niej bowiem o wieś 
położoną w gminie Serock.                                                                     
– Natomiast opisane tutaj me-

chanizmy pokazują pewną sy-
tuację społeczno-polityczną, 
pewne nastroje, można po-
wiedzieć podglebie pewnych 
zachowań. I wydaje mi się, że 
dyskusja na ten temat jest nam 
bardzo potrzebna, zwłaszcza 
że temat obecności żydowskiej 
na terenie Legionowa nie jest 
znany wszystkim mieszkań-
com. I my, jako muzeum, sta-
ramy się o tym przypominać.  

Chociaż organizatorzy niedziel-
nej imprezy w roli głównej ob-
sadzili jedną książkę, jej autor 
„dorzucił” do niej drugą. Ści-
śle z nią związaną pod wzglę-
dem zawartości oraz przekazu. 
– Obie książki, o których dzisiaj 
będziemy rozmawiać, łączy te-
mat pamięci. I to jest najważ-
niejsza ich wspólna cecha. Obie 
opowiadają o pamięci trochę 
inaczej. „Izbica, Izbica” to jest 
opowieść o niewielkiej miej-
scowości, która przed wojną                                                                                                        
w 95 procentach była żydowska.                                                                                                  
A druga książka, „Las zbliża się 

powoli”, opisuje taki proceder, 
który tuż po wojnie odbywał się 
na Podkarpaciu. Osoby, które 
wracały do Polski z robót w III 
Rzeszy, były w swoich wsiach 
mordowane i rabowane z tego, 
co przywiozły z Niemiec. A nie-
wiele tego było. I ja próbuję 
ten właśnie proceder rekon-
struować – mówi Rafał Het-
man. – Te dwie książki spaja, 
jak wspomniałem, temat pa-
mięci – tego, jak pamiętamy, 
co pamiętamy, czego nie pa-
miętamy i dlaczego nie pamię-
tamy. Ale dotyczą one również 
tego, w jaki sposób ta pamięć 
czasami bywa trochę sfałszo-
wana, trochę zmanipulowana. 
Myślę, że te dwie książki w jakiś 
sposób się uzupełniają i warto 
je czytać razem.  

Od opisywanych w nich wyda-
rzeń minęło wprawdzie mnó-
stwo czasu, lecz mimo to autor 
zdołał dokopać się do bogatych 
pokładów wiedzy z interesują-
cego go okresu. Wiedzy, któ-
rej sporą częścią chętnie się                                                                               
z muzealnymi gośćmi podzie-
lił. – Materiałów było sporo. Ich 
podstawę stanowiły złożone                                                                                   
w różnych miejscach doku-
menty – z IPN-u i nie tylko, 
ale też relacje współczesnych 
mieszkańców. Uzupełniałem 
ten materiał innymi opraco-
waniami historycznymi, arty-
kułami prasowymi. W przy-

padku obu tych książek moja 
praca, jeżeli chodzi o materia-
ły, wyglądała mniej więcej po-
dobnie – dodaje pisarz. 

Jak zaznacza ich autor, to nie 
są pozycje tylko dla miłośni-
ków czy też badaczy przeszło-
ści. Dlatego może i powinien 
po nie sięgnąć nawet czytelnik, 
który na co dzień rzadko zaglą-
da do lektur traktujących o hi-
storii. – Obie książki to repor-
taże literackie i na pewno nie są 
to książki typowo historyczne, 
chociaż o historycznych wyda-
rzeniach opowiadają. To w du-
żej mierze są książki o współ-
czesności i z takim zamiarem 
je pisałem: żeby współczesne-
mu czytelnikowi dać nie tylko 
wiedzę o dawnych czasach, ale 
też sprowokować u niego re-
fleksję na temat współczesno-
ści i tego, jak dzisiaj pamię-
tamy o wydarzeniach, które 
opisuję. Tak więc temat histo-
ryczny z pozoru jest na pierw-
szym planie, ale kiedy wczy-
tamy się w treść, obie książki 
są na wskroś współczesne                                
– uważa Rafał Hetman. I opie-
rając się na przeszłości, pozwa-
lają lepiej pojąć to, co wokół 
nas dzieje się dzisiaj. Włącznie 
ze zrozumieniem sensu znane-
go powiedzenia, że historia lubi 
się powtarzać.  

Waldek Siwczyński

Pora na dżemowaniePora na dżemowanie
W drugiej połowie bieżącego tygodnia legionowski ratusz 
wezmą we władanie muzycy oraz publiczność biorąca 
udział w siódmej edycji festiwalu pod nazwą Mazowiecki 
Jazz Jam. Legionowo. Jak co roku przygotował go Miejski 
Ośrodek Kultury, przy finansowym wsparciu Powiatu Legio-
nowskiego oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego.

LEGIONOWO IŁ Capital Arena Legionowo, 22.10
Otwarty turniej siatkówki dla dorosłych. 

LEGIONOWO Spectrum Sportu, 22.10
Międzynarodowy Turniej Badmintona.

SEROCK sala widowiskowa CKiCz, 22.10, godz. 17.00
Dzień Seniora w Serocku: „Nic nowego pod słońcem” – pro-
gram kabaretowy Sławomira Hollanda. Obowiązują zapro-
szenia. Liczba miejsc ograniczona. 

LEGIONOWO skatepark, 23.10, godz. 10.00
Warsztaty dla dzieci z jazdy na hulajnodze.

LEGIONOWO Poczytalnia, 23.10, godz. 12.00
Perkusyjne impresje – cykl interaktywnych koncertów dla 
dzieci od pierwszego roku życia. Wystąpią: prowadzenie                
i opieka artystyczna – „Pani Baletka” Ewa Budny-Orłowska, 
perkusja – Mariusz Kowal, fortepian – Waldemar Wasik. 

SEROCK miejski rynek, 23.10, godz. 12.25
XX Bieg Niepodległości. Dystans 5 i 10 kilometrów. 
Zapisy na stronie: https://sportmaniacs.com/.../ins.../xx-bie-
gu-niepodlegoci..., regulamin: www.sis.serock.pl.

LEGIONOWO Muzeum Historyczne 
ul. Mickiewicza 23, 23.10, godz. 15.00
Muzeum Historyczne w Legionowie oraz Światowy Związek 
Polskich Żołnierzy Rezerwy oddział Zegrze zapraszają na 
prezentację książki ppłk. rez. Mieczysława Hucała pt. „Sprzęt 
łączności wojskowej na przestrzeni lat”. 

NIEPORĘT GOK ul. Dworcowa 9a, 23.10, godz. 18.00
Wieczór z muzyką Gospel w wykonaniu chóru Tobie Śpiewam.

Cała tona badmintonaCała tona badmintona
W najbliższą sobotę (22 października) na terenie 
Spektrum Sportu odbędzie się Międzynarodowy 
Turniej Badmintona. Będą w nim rywalizować za-
wodnicy z klubów z Legionowa, a także z Austrii, 
Czech i Niemiec. Każdy zespół będzie reprezento-
wany przez 10-20 graczy.
W turnieju pod patronatem 
Prezydenta Miasta Legiono-
wa rolę gospodarza będzie 
pełnił Badminton Bisons 
Warsaw Team, liczący obec-
nie 20 graczy (4 kobiety i 16 
mężczyzn), w większości 
mieszkańców powiatu legio-
nowskiego. – BBWT to orga-
nizacja amatorów kochają-
cych sport, a zwłaszcza grę 
w badmintona. Trenujemy                                                                      
w Legionowie, w hali Spek-
trum Sportu przy ul. Naru-
towicza, oraz w warszaw-
skiej hali Ganador przy ul. 
Płochocińskiej. Nasze współ-
zawodnictwo polega na grze 
o punkty, zarówno w debla, 
jak i singla. W tzw. roku li-
gowym, który trwa od po-
czątku września do połowy 
czerwca, mamy dwa sezo-

ny, po których między sobą 
rozdajemy puchary, medale 
i dyplomy. Sezony kończy-
my uroczyście: jesienno-zi-
mowy, spotykając się na za-
bawie karnawałowej, a letni 
podczas spływu kajakowego 
– opowiada prezes Edward 
Ciesielski. 

Podobne zespoły badmin-
tonowe zostały utworzone 
również w Wiedniu, Hambur-
gu oraz w okolicach Ostravy. 
I to właśnie ich zawodnicy, 
kontynuując swe nawiąza-
ne w 2017 r. kontakty spor-
towe, zmierzą się wkrótce                                               
w Legionowie. Dla miłośni-
ków tej dyscypliny obecność 
obowiązkowa!  

red.


