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Śmierć na torach
W sobotę (22 października) przed godziną 14.00 na torach kolejowych nieopodal stacji PKP Ja-
nówek doszło do tragicznego wypadku. Pociąg Kolei Mazowieckich relacji Warszawa Centralna 
– Modlin śmiertelnie potrącił tam 36-letniego mężczyznę.

Ofiara wypadku nie miała naj-
mniejszych szans. Mężczyzna 
zginął na miejscu. W działa-
niach brały udział zastępy 
straży pożarnej z JRG Legio-
nowo, OSP Krubin i OSP Ja-
nówek-Góra oraz policja, pro-
kuratura i pogotowie. Ruch 
kolejowy na torze, na którym 
doszło do tragicznego wypad-
ku, przez blisko pięć godzin 
był całkowicie zablokowany. 
Spowodowało to sięgające 
kilku godzin opóźnienia jeż-

dżących tą trasą pociągów. 
Ponieważ pechowy skład za-
trzymał się przed stacją ko-
lejową, strażacy ewakuowali                 
z niego blisko sto osób. Pod-
stawiono dla nich zastępczą 
komunikację autobusową. 

Śledztwo w sprawie tragicz-
nej śmierci 36-latka prowa-
dzi policja pod nadzorem pro-
kuratury.  

Zig

Na początku ubiegłego tygo-
dnia policjanci udali się na do 
jednego z domów, gdzie jak 
podejrzewano, może docho-
dzić do przemocy domowej. 
Jak ustalili funkcjonariusze, 
67-letni mężczyzna miał się 
znęcać nad swoją żoną. Gdy 

policjanci dotarli pod wska-
zany adres, okazało się, że 
67-latek był kompletnie pijany.                                                                            
W jego organizmie krążyły 
ponad dwa promile alkoholu. 
Mężczyzna został zatrzymany    
i osadzony w pomieszczeniu 
dla osób zatrzymanych. 

Dalej sprawą zajął się dziel-
nicowy, który po szczegóło-
wym rozpoznaniu sytuacji 
rodziny uznał za zasadne za-
stosować wobec 67-latka na-
kaz natychmiastowego opusz-

czenia mieszkania oraz zakaz 
zbliżania się do mieszkania                                 
i jego bezpośredniego otocze-
nia przez najbliższe 14 dni.        

zig

TydzieńTydzień
nana  sygnalesygnale

Do trzechDo trzech
kradzieży sztukakradzieży sztuka
Policjanci z Legionowa zatrzymali 57-letnią 
kobietę podejrzewaną o kradzież perfum                 
o wartości 900 zł. Moment kradzieży za-
rejestrowały kamery sklepowego moni-
toringu. Za popełnione przestępstwo grozi 
złodziejce do pięciu lat więzienia. 
Kradzieży kobieta dokonała                                                                     
w jednej z legionowskich dro-
gerii. Jak się okazało, nie był 
to jej pierwszy raz. Analiza 
nagrań ze sklepowego moni-
toringu wykazała, że 57-latka 
już dwukrotnie kradła stam-
tąd perfumy. Gdy przyszła 
tam trzeci raz, została roz-
poznana i zatrzymana przez 
pracowników ochrony, a na-
stępnie przekazana wezwa-
nemu na miejsce patrolowi 
policji. O dalszym losie ko-
biety zadecyduje sąd. 

zig

NietrzeźwyNietrzeźwy
i z zakazemi z zakazem

Nie dość, że wsiadł za kierownicę komplet-
nie pijany, to jeszcze miał na koncie sądo-
wy zakaz kierowania pojazdami. O dalszym 
losie 42-letniego mieszkańca powiatu zade-
cyduje teraz sąd.
Mężczyzna wpadł podczas 
rutynowej kontroli drogo-
wej. Po tym, jak policjanci 
wyczuli od niego intensyw-
ną woń alkoholu, postanowi-
li sprawdzić jego trzeźwość. 
Badanie alkomatem wyka-
zało, że w organizmie 42-let-
niego kierowcy audi krążyło 
ponad półtora promila alko-

holu. Nie był to jednak ko-
niec jego kłopotów. Okaza-
ło się też bowiem, że ma on 
ciągle obowiązujący sądowy 
zakaz kierowania pojazdami 
mechanicznymi. Za popełnio-
ne przestępstwa mężczyźnie 
grozi nawet pięć lat więzienia. 

zig

Dom ocalonyDom ocalony
W sobotę (22 października) nad ranem do straży pożarnej wpłynęło zgło-
szenie o pożarze opuszczonego budynku znajdującego się przy ul. Pięknej 
w Chotomowie. Sytuacja była o tyle poważna, że ogień realnie zagrażał 
sąsiadującemu z nim zamieszkałemu domowi jednorodzinnemu.

Informacja o pożarze 
wpłynęła około godzi-
ny 6.00 rano. Na miejsce 
zadysponowano pięć za-
stępów straży pożarnej: 
z JRG Legionowo oraz                                                              
z OSP Chotomów i OSP 
Jabłonna. Gdy strażacy 
dotarli pod wskazany ad-
res, ogień był już mocno 
rozwinięty. Szalejące pło-
mienie zaczęły już nawet 
roztapiać elewację są-
siedniego, zamieszkałe-
go budynku. Na szczęście 
dzięki szybkiej akcji ogień 
udało się szybko opano-
wać i powstrzymać jego 
rozprzestrzenienie się na 
sąsiedni dom. W pożarze 
nikt nie ucierpiał. 

Zig

Eksmisja dla Eksmisja dla 
przemocowcaprzemocowca
Kolejny domowy oprawca został zobligowany 
przez policję do opuszczenia domu, który zaj-
mował razem ze swoją ofiarą. Interwencja tym 
razem miała miejsce na terenie Serocka.
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WODA WODA W LEGIONOWIE JEST W LEGIONOWIE JEST POD STAŁĄ KONTROLĄPOD STAŁĄ KONTROLĄ

Często słyszymy, że gdzieś w Polsce doszło do skażenia wody niebez-
pieczną bakterią E. coli. Dzięki prowadzonej przez legionowskie wo-
dociągi polityce bezpieczeństwa ujęć, zbiorników wody czystej i sieci 
oraz restrykcyjnemu przestrzeganiu zasad higieny, czystości i kontroli, 
w Legionowie jak do tej pory nie doszło do skażenia wody.

Woda miejska w naszym mieście jest pod stałą kontrolą techniczną                
i laboratoryjną. Stały monitoring sieci wodociągowej daje gwarancję, 
że woda produkowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kana-
lizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o., dopływająca do budynków wszyst-
kich odbiorców posiada odpowiednie parametry i można ją bezpiecz-
nie spożywać. Aby jednak mieć pewność, że zimna woda, która leci                    
w  naszym kranie za wodomierzem, spełnia wszelkie niezbędne pa-
rametry i nadaje się do picia, jak podkreśla PWK, należy okresowo 
sprawdzać stan techniczny instalacji wewnętrznej, a w wie-

lu przypadkach pilnie ją wymienić. Wodociągi przypominają rów-
nież, że za instalację wewnętrzną odpowiada wyłącznie właściciel 
nieruchomości. Tak więc stare instalacje, tak w blokach, jak również 
w obiektach użyteczności publicznej, powinny zostać wymienione.

– Chciałbym podkreślić, że my, jako przedsiębiorstwo wodociągo-
we, odpowiadamy za jakość wody miejskiej sieci wodociągowej, 
ale do wodomierza głównego w danym budynku. W pozostałej czę-
ści za stan instalacji wewnętrznej odpowiedzialny jest właściciel 
nieruchomości. Dlatego tak ważne jest regularne sprawdzanie 
instalacji wewnętrznej i weryfikowanie stanu technicznego insta-
lacji w budynku. Z naszej stacji wypływa woda bardzo dobrej 
jakości. W przypadku, gdy w budynku czy mieszkaniu klient ma 
przestarzałą instalację, to końcowa jakość wody w kranie może 
być zmienna. Pamiętajmy, że tutaj musi występować pełna ko-
relacja pomiędzy stanem miejskiej sieci a instalacją wewnętrzną                                                                                                                                  
– tłumaczy Grzegorz Gruczek, Prezes Zarządu PWK „Legionowo”.

Nie przypadkiem Przedsiębiorstwo w wydawanych warunkach tech-
nicznych przyłączenia do sieci wodociągowej wymaga montażu za-
woru antyskażeniowego, mającego za zadanie ochronę sieci ze-
wnętrznej, czyli miejskiej sieci wodociągowej, przed ewentualnym 
„skażeniem” przez instalację wewnętrzną danego budyn-
ku. Stan miejskiej sieci wodociągowej jest przez PWK kontrolowany                 
w aż 26 punktach pomiarowych. Badania mikrobiologiczne i fizy-
ko-chemiczne wody odbywają się w oparciu o harmonogram ustalo-
ny z góry na każdy rok wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epi-
demiologiczną. Pobór próbek wody dokonywany jest na podstawie 
rozporządzenia Ministra Zdrowia, zgodnie z tym harmonogramem. 
Wyszczególnione są tam terminy i konkretne miejsca poboru 
próbek wody w całym mieście. Oprócz wszystkich trzech Stacji 
Uzdatniania Wody oraz innych obiektów sieci wodociągowej, prób-
ki pobierane są też m.in. w przedszkolach, szkołach i innych obiek-
tach użyteczności publicznej. Przedsiębiorstwo zleca badania wody 
zewnętrznemu laboratoriom, posiadającemu Certyfikat Unii Euro-
pejskiej oraz akredytację i kwalifikacje do prowadzenia takich ba-
dań. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we własnym za-
kresie, zgodnie z własnym harmonogramem, pobiera próbki wody 
z miejskiej sieci wodociągowej. Dodatkowo każdego dnia legionow-
skie wodociągi wewnętrznie badają właściwości fizyko-chemiczne 
wody podawanej do sieci. Miejsca, z których pobierana jest woda do 
badań za pośrednictwem tzw. kurków czerpalnych, są szczegółowo 
określone. – Jak wynika z powyższego, ryzyko skażenia sieci wo-
dociągowej w naszym mieście staramy się ograniczyć do minimum                                 
– zapewnia prezes PWK „Legionowo” Grzegorz Gruczek.

Tu uwaga dla młodszych czytel-
ników: owe sto baniek to kwo-
ta sprzed przeprowadzonej w 
1995 roku denominacji złotego, 
odchudzającej go o cztery zera. 
Wedle obecnej wartości przyszły 
prezydent chciał więc podaro-
wać Polakom czeki na 10 tys. zł. 
Czyli nie za wiele… No ale przy-
najmniej każdy z nich byłby na 
plusie. A nie da się tego powie-
dzieć o polskich samorządach, 
które – mimo czarowania rze-
czywistości przez premiera oraz 
członków obecnego rządu – są w 
majestacie nowego prawa bez-
litośnie łupione. Przy czym win-
ny temu jest nie tylko osławiony 
„Polski Ład”, który zamiast upo-
rządkować, dodatkowo nabała-
ganił w samorządowych skarb-
cach, zaburzając dotychczasowy 
system ich dochodów. Na obni-
żenie wpływów do lokalnych bu-
dżetów negatywnie wpłynęła też 
wdrożona pod koniec 2019 roku 
tzw. piątka Kaczyńskiego, czyli 
m.in. obniżka stawki PIT z 18 do 
17 proc., zerowy PIT dla młodych, 
a także podwojenie kosztów uzy-

skania przychodów. Z roku na rok 
gminni skarbnicy coraz częściej 
łapali się za głowy! 

Spójrzmy na liczby. Zanim poło-
żył na nich łapę rząd, w Legiono-
wie dochody z tytułu udziału w 
podatku PIT systematycznie ro-
sły. O ile np. w 2017 r. wynosiły 
ponad 71 mln zł, dwa lata póź-
niej już przeszło 88, aby – po nie-
wielkim spadku w naznaczonym 
gospodarczymi efektami pande-
mii roku 2020 – wzrosnąć przez 
kolejne 12 miesięcy do blisko 99 
mln zł. Inna sprawa, że gdyby nie 
wspomniane wcześniej zmiany 
prawne, ten wzrost byłby znacz-
nie większy. Ale przynajmniej ja-
kiś był. Aż tu nagle cięcie! W 2022 
roku do legionowskiego budże-
tu wpływa już tylko 83 mln „pi-
towych” złotych, zaś szacunki na 
rok przyszły opiewają na całe trzy 
miliony mniej. I gdzie tu zapowia-
dany przez rząd wzrost samorzą-
dowej zamożności? 

Szczególnie dramatycznie ten 
rozziew między propagandą a ży-

ciem wygląda, gdy spadek wpły-
wów zestawi się z napędzanym 
inflacją wzrostem wydatków bie-
żących gmin, związanych głównie 
z galopująco rosnącymi kosztami 
pracy, energii, materiałów i usług. 
Choćby tych związanych z moc-
no podwyższonymi przez opłatę 
„śmieciową” rachunkami za za-
gospodarowanie odpadów ko-
munalnych. – Polski Ład dotknął 
nasze miasto bardzo mocno. Ta 
dziwna pseudo reforma dotyczą-
ca udziału w podatku PIT, któ-
ry był głównym dochodem mia-
sta Legionowo, wyrwała z jego 
budżetu dziesiątki milionów zło-
tych. A jeżeli jeszcze dołożymy 
do tego fakt, że wszystko wokół 
dramatycznie drożeje, to te finan-

sowe nożyce bardzo, coraz moc-
niej się nam z roku na rok rozjeż-
dżają. Na domiar złego, również 
w tym przypadku przez nieodpo-
wiedzialne działania obozu wła-
dzy, należy odłożyć na razie w 
czasie marzenia o pieniądzach 
unijnych – czy to z Krajowego 
Planu Odbudowy, czy z Regional-
nego Programu Operacyjnego. To 
wszystko oznacza dla samorzą-
dów olbrzymie straty, drastycz-
nie ograniczające ich potencjał i 
możliwości, między innymi w sfe-
rze inwestycji – mówi prezydent 
Roman Smogorzewski.   

Skalę finansowego drama-
tu krajowych JST, czyli jedno-
stek samorządu terytorialnego, 

dobrze ilustruje (oparte na udo-
stępnianej przez resort finan-
sów bazie danych) zestawienie 
przygotowane we wrześniu br. 
przez Związek Miast Polskich, 
a następnie rozesłane do jego 
członków. Dotyczy ono będą-
cych wynikiem kolejnych zmian 
prawnych ubytków w docho-
dach z PIT za lata 2019-2023, 
uwzględniając zarazem sumę 
otrzymanych bądź oczekiwa-
nych przez dane miasto rządo-
wych rekompensat. Co ciekawe, 
aż 351 miast członkowskich ma 
w powyższym zestawieniu wy-
nik ujemny, a tylko trzy: Ko-
szyce, Dąbie oraz Tuczno, są 
na plusie. Łącznie członkowie 
ZMP do końca 2023 roku utracą 
z PIT-u kwotę 27 730 686 593 
zł, z czego miasta na prawach 
powiatu – 20 986 677 833, 
gminy miejskie – 4 087 188 
210, a gminy miejsko-wiejskie 
– 2 656 820 550 zł. Jeśli chodzi 
o łączny ubytek JST w docho-
dach z udziałów w PIT w latach 
2019-23, wynosi on ponad 64 
mld zł, natomiast po uwzględ-
nieniu rządowych spadnie do 
blisko 43 miliardów. 

A jak to wygląda w Legionowie? 
Według wyliczeń autorów ze-
stawienia ZMP, skumulowany 
ubytek wpływów z podatku PIT 
w latach 2019-2023 sięgnie aż 
stu milionów złotych! A dokład-

nie kwoty 100 077 273 zł. Po-
dane w tabelce liczby wskazują, 
że z niespełna trzech milionów w 
roku 2019, przyszłoroczne stra-
ty wzrosną już do ponad 46 mln 
zł. Owszem, są jeszcze obieca-
ne przez władzę rekompensaty. 
Problem w tym, że szalenie trud-
no znaleźć prezydenta czy bur-
mistrza, któremu zrównoważy-
ły one straty w stu procentach. 
Szukać takich szczęśliwców trze-
ba naprawdę ze świecą. Wkrót-
ce, jeśli dla oszczędności miasta 
zaczną ciąć wydatki na energię 
elektryczną, być może wcale nie 
tylko z tą przysłowiową… 

Co do Legionowa, w ubiegłym 
roku z tytułu dodatkowej sub-
wencji dla samorządów miej-
ska skarbniczka zaksięgowała 
na gminnym koncie 12,8 mln zł, 
zaś w tym ma to być 11,6 mln 
zł. Oznacza to, że wedle wyliczeń 
rachmistrzów ze Związku Miast 
Polskich „na czysto” Legionowo 
straci przez podatkowe reformy 
ponad 75 mln zł. Straci na papie-
rze. Bo realnie, po uwzględnieniu 
wzrostu cen oraz kosztów w każ-
dej ze sfer samorządowej dzia-
łalności, bliższa prawdy wydaje 
się być kwota ze słynnej, wy-
krzykiwanego przed laty przez 
Kazika refrenu: „Wałęsa, dawaj 
moje sto milionów!”. 

Waldek Siwczyński

Rządzie, oddawaj 100 milionów!Rządzie, oddawaj 100 milionów!
W odróżnieniu od większości polityków, liczby nie kłamią. A te określające straty, jakie poniosły 
krajowe samorządy na skutek „reform” rządu Zjednoczonej Prawicy, są gigantyczne. Z samego 
tylko legionowskiego budżetu w ciągu kilku lat wyparowało przez nie dokładnie tyle, ile – jako 
kandydat na prezydenta – Lech Wałęsa obiecał w 1990 roku dać każdemu rodakowi – aż 100 mln zł!
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Owszem, chodzi o wyzwania 
przewidywalne – takie, któ-
rych uniknąć nie sposób. Za-
wsze to jednak smutne, gdy 
prawo nakazuje rozstać się z 
ludźmi związanymi ze spół-
dzielnią od kilku dekad. W teo-
rii pracownikami, w praktyce 
zaś często kolegami, koleżan-
kami, a nawet przyjaciółmi. – 
Ten ostatni okres był wyjątko-
wy, bo pod koniec 2021 i na 
początku 2022 roku mnóstwo 
osób, które miały 30-, 40-let-
ni staż pracy, od nas odeszło 
– przyznaje Szymon Rosiak, 
prezes zarządu SMLW w Le-
gionowie. Dla każdej firmy 

taka strata potrafi być odczu-
walna i znacząca. A co dopie-
ro dla takiej jak spółdzielnia, 
gdzie zatrudnieni w niej ludzie 
mają częsty oraz bezpośred-
ni kontakt z mieszkańcami, na 
rzecz których wykonują swe 
obowiązki. – Niektóre pracow-
nice nie musiały nawet sięgać 
do komputera, bo wszystkie 
dane miały w pamięci. W tej 
chwili w dziale członkowskim, 
w księgowości zaszły potężne 

zmiany, a w dziale czynszów 
zmieniła się ponad połowa lu-
dzi. No ale mam nadzieję, że 
to wszystko pójdzie dobrze. 
Odejdzie nam też pani kie-
rownik administracji osiedla 
Jagiellońska i musieliśmy po-
stawić na młodzież. 

Tak więc, o czym wspomniał 
prezes SMLW, wśród – i tak 
już ostatnio uszczuplonej                   
– spółdzielczej kadry odby-

wa się właśnie coś w rodzaju 
pokoleniowej zmiany war-
ty. Jak dotychczas, co nie-
zwykle istotne, odbywa się 
bez przeszkód. Wbrew dość 
powszechnemu mniemaniu                 
o niskich kwalifikacjach i du-
żych wymaganiach począt-
kujących uczestników ryn-
ku pracy, w legionowskiej 
SMLW na szczęście się to 
nie potwierdza. – Zatrudni-
liśmy nowych, młodych. Ba-
łem się tego niesamowicie. 
Na szczęście widzę, że ci lu-
dzie rozumieją tę pracę, są 
staranni i obsługują miesz-
kańców bez żadnych skarg 
z ich strony. Jestem im za to 
wdzięczny i muszę podzię-
kować, bo dotąd jakoś nie 
było okazji, aby to zrobić – 
przyznaje Szymon Rosiak.  

Jak zatem widać, nowi pra-
cownicy wprowadzili się do 
legionowskiej spółdziel-
ni wzorowo. I kto wie, być 
może oni również rozstaną 
się z nią dopiero za kilkadzie-
siąt lat, gdy na ich zawodo-
wym horyzoncie pojawi się 
emerytura...?  

Wonder

Diagnoza od rękiDiagnoza od ręki
Chociaż na szpital w mieście legionowianie czekali od kilku dekad, gdy już 
powstał, nie w pełni wykorzystują jego potencjał. Tymczasem filia Woj-
skowego Instytutu Medycznego może im służyć nie tylko jako placówka 
przeprowadzająca zabiegi czy operacje. To również doskonałe miejsce do 
wykonywania wszelkich badań diagnostycznych, wyposażone w najwyż-
szej klasy sprzęt, no i oczywiście ludzi.
– W szpitalu zainstalowany jest 
m.in. najnowocześniejszy z do-
stępnych na rynku aparat rent-
genowski. Wykonujemy szereg 
badań wszystkich okolic anato-
micznych, włącznie ze zdjęciami 
długimi, czyli zdjęciami kręgo-
słupa i kończyn. Wykonujemy 
również badania komercyjne 
– mówi Michał Popielarz, szef 
zespołu techników szpitala 
WIM w Legionowie. Technolo-
giczne zaawansowanie apara-
tu gwarantuje pacjentom peł-
ne bezpieczeństwo. – Daje on 
bardzo niską dawkę promie-
niowania. Jest wyposażony                                               
w najnowocześniejsze detekto-
ry promieniowania, więc zdjęcia 
powstające na tym aparacie są 
bardzo dobrej jakości – dodaje 

medyk. Jeżeli badanie wyma-
ga wcześniejszego przygoto-
wania, jak w przypadku zdjęć 
jamy brzusznej lub odcinka lę-
dźwiowego kręgosłupa, czas 
oczekiwania wynosi około doby. 
Samo badanie to już natomiast 
kwestia kilkunastu minut, a po 
mniej więcej dwóch dniach pa-
cjent otrzymuje jego wynik. 

Z badaniem tomograficznym 
jest podobnie. – Posiadamy 
wysokiej klasy, zaawansowany 
aparat tomograficzny. Umoż-
liwia on wykonywanie badań 
każdej okolicy anatomicznej, 
jesteśmy również w stanie wy-
konywać badania serca, bada-
nia do wymiarowania dużych 
tętnic, do planowania zabiegów 

wewnątrznaczyniowych. Pod-
czas skanowania, gdzie struktu-
ra jest ruchoma, szybkość pracy 
tego aparatu umożliwia jej zba-
danie. Chodzi na przykład o ser-
ce, które w ruchu jest przecież 
cały czas – wyjaśnia Sebastian 
Czarkowski, kierownik Pracow-
ni Diagnostyki Obrazowej. Pod 
lupę specjaliści z WIM-u biorą 
też wszelkie schorzenia neuro-
logiczne, klatki piersiowej, płuc 
oraz jamy brzusznej. – Termi-
ny są bardzo krótkie, badania 
wykonujemy w zasadzie z dnia 
na dzień. Jeżeli chodzi o czas ich 
opisu, także jest szybki i zajmu-
je do tygodnia.  

Oferta diagnostyczna legio-
nowskiego szpitala obejmuje 

też m.in. badania zębów, USG, 
a także badania densytome-
tryczne. Dysponuje on ponad-
to pracownią mammograficz-
ną. – Mamy w niej nowoczesny 
aparat cyfrowy, który zapew-
nia maksymalny komfort ba-
dania dla pacjentek, gwaran-
tując przy tym wysoką jakość 
obrazu – mówi technik RTG Ju-
styna Czaja. A Sebastian Czar-
kowski zachęca: – Na badania 
mammograficzne zaprasza-
my pacjentki po 40. roku życia,                                                       
z ważnym skierowaniem od le-
karza. Powinno być ono wysta-

wione przez lekarza z naszej 
przychodni czy z poradni spe-
cjalistycznej, bądź przez pla-
cówkę, która posiada z nami 
umowę. 

W przypadku każdego z badań 
personel legionowskiego szpita-
la stara się maksymalnie upro-
ścić związaną z nim procedu-
rę. – Pacjent jest weryfikowany 
pod względem treści skierowa-
nia, czyli tego, jakie badania ma 
mieć zrobione. Później w prze-
bieralni przygotowuje się do ich 
wykonania. Przyprowadzany 

jest przez personel do sali ba-
dań, ustawiany w odpowiedni 
sposób przy ściance czy też na 
stole rentgenowskim, po czym 
wykonywane jest zgodnie ze 
skierowaniem zdjęcie – wyja-
śnia Michał Popielarz.

Jak zatem widać, pragnąc prze-
świetlić swoje zdrowie, warto 
udać się do szpitalnej filii WIM-
-u. Zwłaszcza gdy, tak jak legio-
nowianie, ma się ją na wycią-
gnięcie ręki. 

Wonder

Etatowa zmiana wartyEtatowa zmiana warty
Jakby mało było teraz niepewności w sferze finansowej, zarząd legio-
nowskiej SMLW zmaga się też ostatnimi czasy z wyzwaniami całkiem 
innej natury. Tym razem dotyczącymi jej długoletnich pracowników.

Węgiel na telefonWęgiel na telefon
Od wtorku (25 października), w związku z praca-
mi administracji rządowej nad projektem ustawy 
dotyczącej preferencyjnego zakupu węgla przez 
gospodarstwa domowe, Urząd Miasta Legionowo 
ruszył ze wstępnym, telefonicznym rozpoznaniem 
zainteresowania mieszkańców tą ofertą.
Specjalnie oddelegowany 
do tego zadania pracow-
nik urzędu ma w przybliże-
niu ustalić, jak wielu legiono-
wian (nie oczekując od nich 
podawania danych osobo-
wych) wyraża chęć zakupu 
węgla od gminy w cenie nie 
wyższej niż 2000 zł za tonę. 
Telefoniczna ankieta koncen-
truje się głównie na informa-
cjach związanych z rodzajem 
potrzebnego paliwa i jego ilo-
ści. Co istotne, urzędnik po-
dejmie próbę kontaktu jedy-
nie z osobami, które złożyły 
wniosek do Ośrodka Pomocy 
Społecznej o przyznanie do-
datku węglowego. Podczas 
krótkiej rozmowy zapyta on 
o: chęć zakupu oraz rodzaj 
węgla, jakim mieszkaniec 
jest zainteresowany (orzech 
czy groszek), a także o ilość 

opału i to, w jakim terminie 
mieszkaniec chciałby go na-
być. Maksymalnie może to 
być po 1,5 tony w dwóch tu-
rach (do 31 grudnia br. i do 
30 kwietnia 2023 r.).  

Urzędowa ankieta stano-
wi jedynie rozpoznanie po-
trzeb mieszkańców w kwestii 
zakupu paliwa i opiera się na 
procedowanej właśnie usta-
wie wraz z rozporządzeniem, 
które – co należy mieć na 
uwadze – mogą jeszcze ulec 
zmianie. Jak przy okazji za-
strzega i przypomina ratusz, 
gmina Legionowo nie odpo-
wiada za jakość węgla do-
starczanego ze spółek Skar-
bu Państwa.
 

RM
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Dla przejętych maluchów oraz 
dla całej społeczności prowa-
dzonej przez spółkę KZB Legio-
nowo, świeżo odnowionej pla-
cówki na osiedlu Piaski ten dzień 
był wyjątkowy. – Po raz piąty na-
sze najmłodsze dzieci były paso-
wane na przedszkolaka. Zależy 
nam na tym, żeby na co dzień 
były one szczęśliwe, dbamy o ich 
bezpieczeństwo, o ich harmonij-
ny rozwój i o ich szczęście. Czy-
nią to nie tylko wychowawcy, ale 
dba również dyrektor, no i przede 
wszystkim organ prowadzący, 
czyli spółka KZB Legionowo, na 
czele z panią prezes, która za-
wsze uczestniczy w naszych uro-
czystościach. Zaszczycił też nas 
dzisiaj pan prezydent i przedsta-
wiciel miejskich radnych, Paweł 
Głażewski. Było bardzo, bardzo 
miło – cieszy się Grażyna Rzewu-
ska, dyr. Niepublicznego Przed-
szkola „Wesołe Sówki”. 

Aby zachować z tej atmosfe-
ry możliwie najwięcej, rodzice 
chętnie rejestrowali pierwszy 
występ swoich pociech. Za kilka 

czy kilkanaście lat, w roli wzru-
szającego katalizatora wspo-
mnień, takie nagranie będzie jak 
znalazł. Wspomnień wzmocnio-
nych pamiątkowymi dyploma-
mi wręczonymi dzieciom przez 
prezes spółki KZB, a także ko-
lorowankami, jakimi obdzielił je 
radny Paweł Głażewski. – Uro-
czystość była przepiękna, dzieci 
wraz z nauczycielkami przygo-
towały wspaniałe przedstawie-
nie. Przy okazji bardzo dziękuję 
wszystkim rodzicom za zaufa-
nie i oddanie nam swoich dzie-

ci pod opiekę. Staramy się, aby 
były one u nas bezpieczne, rado-
sne i szczęśliwe – zapewnia pre-
zes Irena Bogucka. 

Bardzo starał się też we wtorek 
prezydent Legionowa, który z 
potężnym ołówkiem w ręku 
zamieniał dzieciaki w praw-
dziwych przedszkolaków. Ma 
się rozumieć już po tym, jak 
każdy z nich wykonał trzy bę-
dące przepustką do ślubowa-
nia, odczytane przez jedną z 
nauczycielek zadania. I cho-

ciaż przejęte swoją rolą kra-
snoludki nie zawsze przyj-
mowały oświatowy awans z 
uśmiechem, gospodarz ratu-
sza robił, co mógł, aby tych co 
bardziej stremowanych wpro-
wadzić w lepszy nastrój. Od-
nosząc zresztą na tym polu 
pełny sukces. – Mam nadzie-
ję, że jak was tutaj „wypaso-
wał” sam prezydent, to póź-
niej w szkole będziecie mieli 
same szóstki! A maturę zda-
cie koncertowo i w ogóle bę-
dziecie się przy nauce fajnie 
bawić. Natomiast spędzony 
w przedszkolu czas będzie-
cie radośnie i miło wspomi-
nać – życzył maluchom Ro-
man Smogorzewski. 

Póki co same dobre skojarzenia 
w przedszkolem „Wesołe Sów-
ki” z pewnością mają rodzice 
uczęszczających do nich dzieci. 
Tak jak pani Magda, która po-
słała ich tam już dwoje. – Pa-
nie są tu przekochane, zawsze 
skore do pomocy. Moje dziecia-
ki za każdym razem przycho-
dziły z przedszkola uśmiech-
nięte – i starszy, i młodszy syn. 
Czasami nawet nie chce wracać 
do domu i wieczorem pyta się, 
czy jak rano wstaniemy, to czy 
na pewno pojedziemy do dzie-

ci? Tak więc my jesteśmy bar-
dzo zadowoleni z przedszkola 
„Wesołe Sówki” – mówi Mag-
dalena Piasecka-Chełmowska. 

Aktualnie uczęszcza do niego 
łącznie 130 dzieci. Zarówno w 
siedzibie przy ul. Jagiellońskiej, 
jak i w tej na osiedlu Piaski znaj-
dując wymarzone warunki do 
zabawy oraz wszechstronnej 
edukacji. Cieszą się z tego mło-
dzi legionowianie, doceniają to 
też ich rodzice. – Mamy pełne 
obłożenie. Czasem tylko zda-
rzają się jedno, dwa wolne miej-
sca, bo rodzice się przeprowa-
dzają albo otrzymują gdzieś 
dalej pracę. To oznacza, że na-
sze przedszkole jest potrzeb-
ne, o czym świadczy fakt, że 

mamy również wcale niema-
łą listę oczekujących. Myślę, że 
rodzice już jedni drugim rekla-
mują nasze przedszkole, z cze-
go bardzo się cieszymy. Tak ka-
dra, jak i organ prowadzący, 
starannie dbamy o całe przed-
szkole. Po prostu kochamy na-
sze Wesołe Sówki – przyznaje 
dyr. Grażyna Rzewuska. 

A ponieważ do serca można tra-
fić również przez żołądek, wtor-
kowe święto Sówek uwieńczył 
smaczny poczęstunek. Do któ-
rego, razem z rodzicami, Sprytne 
Krasnoludki mogły po ślubowa-
niu przystąpić już jako pełno-
prawne przedszkolaki.  

Waldek Siwczyński

Awans na przedszkolakaAwans na przedszkolaka
Na pierwszy ogień, pokrzepione gromkimi oklaskami, maluchy z Niepublicznego 
Przedszkola „Wesołe Sówki” zaliczyły w miniony wtorek swój artystyczny debiut. 
I jak przystało na dzieci z grupy Sprytne Krasnoludki, sprostały temu wyzwaniu 
wręcz wzorowo. Było ono jednak tylko preludium do wydarzenia o wiele dla nich 
ważniejszego – przedszkolnego ślubowania.

Ratusz krócejRatusz krócej
Od listopada zostaną za-
wieszone dłuższe godzi-
ny funkcjonowania Urzę-
du Miasta Legionowo                                                          
w pierwszy dzień tygo-
dnia. W związku z tym 
obsługa klientów będzie 
się odbywać od ponie-
działku do piątku w go-
dzinach od 8.00 do 16.00.
Skrócenie godzin obsługi klien-
tów związane jest z ustawą z 
dnia 7 października 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach 
służących ochronie odbiorców 
energii elektrycznej w 2023 
roku w związku z sytuacją na 
rynku energii elektrycznej. Zo-
bowiązuje ona kierowników jed-
nostek sektora finansów pu-
blicznych do działania w celu 
realizacji obowiązkowego celu 
zmniejszenia całkowitego zu-
życia energii elektrycznej w zaj-
mowanych budynkach lub czę-
ściach budynków oraz przez 
wykorzystywane urządzenia 
techniczne, instalacje i pojazdy. 

red.
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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 31 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

Naszej Koleżance
Marcie Pszczółkowskiej

wyrazy głębokiego współczucia 
i szczerego żalu z powodu śmierci

MAMY

składają
Dyrektor, Współpracownicy

wraz z Radą Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 1 w Legionowie

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 31.10.2022 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.

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 nie-
czystości 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.

WYNAJEM POMIESZCZEŃ 
BIUROWYCH

przy Al. 3 Maja 24 
w Legionowie

Informujemy, że KZB Legionowo Sp. z o.o. posiada  pomiesz-
czenia biurowe w budynku przy Al. 3 Maja 24 w Legionowie 
przeznaczone 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 przedmio-
tem najmu: konserwacja instalacji elektrycznej, wodno-kana-
lizacyjnej, c.o., utrzymanie czystości w budynku i na zewnątrz, 
wywóz nieczystości stałych, usługi  kominiarskie, monitoring, 
konserwacje sieci telefonicznej i internetowej oraz koszty me-
diów: zużycie energii elektrycznej, c.o., zużycie wody i kanali-
zacji, rozliczane proporcjonalnie do  zajmowanej powierzchni 
budynku, płatnych na zasadach jak dla czynszu najmu. Szacun-
kowy koszt miesięczny: 3.000,00 zł.
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OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art 39 ust. 1 i 2 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Legionowo uchwały nr XL/594/2022 Rady Miasta Legionowo z dnia 
27 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Legionowo dla działki ozn. nr ewid. 184/2 w obr. ewid. nr 65 położonej przy 
ulicy Warszawskiej w Legionowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny od-
działywania na środowisko dla projektu planu.
Zainteresowani mogą składać wnioski w terminie do dnia 21 listopada 2022 roku.
Zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
wnioski do projektu planu mogą być wnoszone: 
1. w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Legionowo 
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo lub
2. w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

a) poprzez pocztę elektroniczną na adres: 
kancelaria@um.legionowo.pl
b) za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP: epuap.gov.pl/wps/por-

tal (adres skrzynki podawczej na ePUAP: /UMLegionowo/skrytka).
Wnoszący wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu planu mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Legionowo, 
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 

podpisem elektronicznym na adres: kancelaria@um.legionowo.pl
Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Legionowo.

Zgodnie z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula 
informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legionowo, na 
stronie internetowej miasta Legionowo: http://www.legionowo.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta Legionowo. Zgodnie z art. 
8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że prawo dostępu do 
informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów plani-
stycznych, przysługuje jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Marek Pawlak, Zastępca Prezydenta Miasta
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– Pamiętajmy, aby podczas wi-
zyty na terenie nekropolii dbać 
i chronić swoje mienie. Jedno-
cześnie zwróćmy uwagę na 
prawidłowe zabezpieczenie 
mieszkania lub domu, tak aby 
podczas naszej nieobecności 
nie doszło do włamania i kra-
dzieży – przestrzegają policjan-
ci z legionowskiej komendy. Aby 
być bezpiecznym warto dosto-
sować się do tych kilku podsta-
wowych zasad: 
•    Idąc na cmentarz lub robiąc 
zakupy w okolicy cmentarza, 
zwróć uwagę czy ktoś cię nie 
obserwuje.

•    Nie ufaj nowo poznanym 
osobom, nie opowiadaj obcym 
o swoim stanie majątkowym, 
bądź kłopotach rodzinnych.
•    Unikaj zatłoczonych miejsc.
•    Podczas porządkowania na-
grobków nie zostawiaj bez nad-
zoru (np. na ławce, przy grobie 
lub przy hydrancie) torebki, 
rzeczy osobistych, podręczne-
go bagażu.
•    Noś przy sobie tylko niezbęd-
ną ilość gotówki.
•    Pieniądze oraz dokumenty 
schowaj w miejscu bezpiecz-
nym, niedostępnym dla osób 
postronnych (np. w zamykanej 

wewnętrznej kieszeni marynar-
ki, bądź kurtki).
•    Torebkę, plecak zawsze noś 
z przodu, przed sobą, tak aby 
mieć nad nimi stałą kontrolę.
•    Torebkę czy plecak należy 
odwracać zamkiem „do siebie”, 
a nie na zewnątrz.
•    Klucze do mieszkania noś                        
w innym miejscu niż dokumenty.
•    Nie eksponuj zawartości 
portfela.
•    Nie noś portfela w reklamów-
ce lub koszyku, gdyż może stać 
się łatwym łupem dla złodzieja.
•    Nie noś portfela, telefonu 
komórkowego, dokumentów 

w tylnej kieszeni spodni.
•    Zwracaj uwagę na kieszenie, 
torebkę, szczególnie wówczas, 
gdy nagle wokół ciebie zrobi się 
tłoczno, a z sytuacji nie wynika, 
aby ten tłok był konieczny.
•    Jeżeli na cmentarz wybra-
łeś się samochodem, zamknij 
dokładnie pojazd oraz sprawdź 
prawidłowość jego zabezpie-
czenia.
•    Nie zostawiaj wewnątrz 
samochodu, w miejscu wi-
docznym żadnych rzeczy, 
gdyż mogą one stać się ła-

twym łupem złodziei.
•    Jeśli to możliwe, zabieraj ze 
sobą z auta radioodtwarzacz lub 
jego panel sterujący.
 
Wszyscy też wiemy o tym, że 
akcesoria nagrobkowe nie na-
leżą do tanich i aby ustrzec się 
przed ich kradzieżą, warto ele-
menty stałe, takie jak wazony, 
lampiony i krzyże, na stałe przy-
twierdzić do nagrobka. Można 
także zindywidualizować ak-
cesoria czy galanterię poprzez 
wygrawerowanie na jej po-

wierzchni inicjałów bądź indywi-
dualnego, charakterystyczne-
go oznakowania ułatwiającego 
identyfikację. A jak zapobiec 
kradzieży akcesoriów oraz ga-
lanterii nagrobnej na cmenta-
rzu? Policjanci radzą aby:
•    Przytwierdzić wieńce i kwia-
ty do pomnika.
•    Dodatki do nagrobków w po-
staci np. wazonów, mis, podkła-
dek, krzyży czy figurek zamoco-
wać do grobu na stałe.
•    Znicze można w sposób 
trwały pomalować flamastrem.
•    Na grobach bliskich spry-
skać kwiaty lub wieniec wo-
skiem – nie jest to w takiej sy-
tuacji niszczenie kwiatów, tylko 
oznaczenie chroniące je przed 
potencjalną kradzieżą.
•    Zrobić zdjęcie akcesoriów, 
które pozostawiliśmy na po-
mniku.

KPP Legionowo/oprac. Zig

OD REDAKCJI

Praca samorządo-Praca samorządo-
wych rajców, co każ-wych rajców, co każ-
dy z nich chętnie po-dy z nich chętnie po-
twierdzi, lekka nie jest. twierdzi, lekka nie jest. 
Bo to i lata całe trze-Bo to i lata całe trze-
ba być na diecie, i jesz-ba być na diecie, i jesz-
cze co najmniej raz                                         cze co najmniej raz                                         

w miesiącu dźwigać                         w miesiącu dźwigać                         
w górę ten ciężki, obła-w górę ten ciężki, obła-
dowany oczekiwania-dowany oczekiwania-
mi wyborców mandat. mi wyborców mandat. 
Na szczęście dla na-Na szczęście dla na-
szych ukochanych re-szych ukochanych re-
prezentantów czuwa-prezentantów czuwa-

jących nad świetlaną jących nad świetlaną 
przyszłością gmin czy przyszłością gmin czy 
powiatów, z pomocą powiatów, z pomocą 
przyszła im nowocze-przyszła im nowocze-
sna technologia. I te-sna technologia. I te-
raz, dzięki systemom raz, dzięki systemom 
ułatwiającym prowa-ułatwiającym prowa-
dzenie dyskusji tudzież dzenie dyskusji tudzież 
następujące zwykle po następujące zwykle po 
niej głosowanie, pań-niej głosowanie, pań-
stwo radni mogą so-stwo radni mogą so-
bie ogarnąć wszystko bie ogarnąć wszystko 
jednym palcem. Sęk jednym palcem. Sęk 
w tym, że owym sys-w tym, że owym sys-

temom wciąż daleko temom wciąż daleko 
do powszechnie zna-do powszechnie zna-
nej i podziwianej do-nej i podziwianej do-
skonałości ich znamie-skonałości ich znamie-
nitych użytkowników. nitych użytkowników. 
Kiedy więc sprzęt ma-Kiedy więc sprzęt ma-
jący zaszczyt usługi-jący zaszczyt usługi-
wać mandatariuszom wać mandatariuszom 
z Legionowa złapał z Legionowa złapał 
po długiej służbie za-po długiej służbie za-
dyszkę, postanowiono dyszkę, postanowiono 
wymienić go na inny. wymienić go na inny. 
Ale z rozwagą, nie tak Ale z rozwagą, nie tak 
od razu i na zawsze. od razu i na zawsze. 

Przeto najpierw przy-Przeto najpierw przy-
szedł czas na testy.                                               szedł czas na testy.                                               
I to od razu te naj-I to od razu te naj-
cięższe – w sesyjnym cięższe – w sesyjnym 
boju. Tu szybko po-boju. Tu szybko po-
twierdziło się, że wy-twierdziło się, że wy-
magający miejscy rad-magający miejscy rad-
ni ani myślą w ciemno ni ani myślą w ciemno 
dać nowemu syste-dać nowemu syste-
mowi zielone światło. mowi zielone światło. 
Temu przeszkadza-Temu przeszkadza-
ło to, innemu wadzi-ło to, innemu wadzi-
ło owo, przez co – jak ło owo, przez co – jak 
wieść gminna niesie wieść gminna niesie 

– entuzjastycznych – entuzjastycznych 
recenzji to ta nowa recenzji to ta nowa 
aparatura nie zebra-aparatura nie zebra-
ła... ła... Zdarza się, taki Zdarza się, taki 
mamy klimat. Cho-mamy klimat. Cho-
ciaż, kto wie, może ciaż, kto wie, może 
łaskawie otrzyma ona łaskawie otrzyma ona 
kiedyś drugą szansę? kiedyś drugą szansę? 
Bo dobra rada nawet                                             Bo dobra rada nawet                                             
z bardziej ułomnymi z bardziej ułomnymi 
egzemplarzami radzi egzemplarzami radzi 
sobie wzorowo. I na-sobie wzorowo. I na-
wet im daje czasem wet im daje czasem 
dojść do głosu.dojść do głosu.

Czy za czarno-białą, sprzedawa-
ną na kartki Polską Rzeczpospoli-
tą Ludową można tęsknić? Jesz-
cze kilka lat temu wydawało się 
to szaleństwem, teraz – sądząc 
choćby po popularności sprze-
dawanych w sieci przedmiotów 
z tamtej epoki – komuna wra-
ca. Wraca napędzana sentymen-
tem pokolenia, które w owych la-
tach beztrosko zachłystywało się 
młodością i teraz naszła je ochota 
na wspomnienia. Nawet jeśli nie 
zawsze było cacy, ludzka pamięć 
dawno to wyparła, a zostawiła 
jeno udany występ na szkolnym 
apelu, pierwszy całus czy balangi 
w akademiku. I chwała jej za to. 
Mniejsza o fakt, że niemal wszyst-
kiego (za wyjątkiem smogu, ko-
lejek i mundurowych) mieliśmy 
wtedy mniej. Bo tak, paradoksal-
nie, jest czasem lepiej. 
 
Pomijając mizerną ofertę han-
dlową, nieuświadomiony przez 

użytkowników PRL-u, tkwiący                                                                   
w konsumpcyjnej ascezie kom-
fort czynił ich życie o wiele ła-
twiejszym. Gdzie nie sięgnąć, 
są tego przykłady. Weźmy rzecz 
ciału najbliższą: ciuchy. Pal sześć 
ówczesny dizajn! Jaki był, taki 
był, ale nikt nie gonił za piętna-
stą torebką lub spodniami pa-
sującymi do oprawki okularów, 
tylko wkładał, co miał i szedł w 
miasto. Ano właśnie, szedł. Po-
nieważ liczba zmotoryzowanych 
znacząco ustępowała armii spie-
szonych, posiadacze aut cieszyli 
się z pustych niczym składy wę-
gla dróg, a dymający per pedes 
cieszyli się dobrym zdrowiem.                                                                  
O ile nie zepsuła im go wyszarpa-
na w spożywczaku, świeża inaczej 
pasztetowa... Gdy już obywatel 
przebywał, jak mawiają w grodzie 
Kraka, na polu, nie gnał do galerii 
handlowej celem dokonania wy-
boru pomiędzy kilkunastoma mo-
delami telewizorów, nie odwiedzał 

dilerów, żądny nabycia jednego z 
podobnych do siebie, różniących 
się jeno marką wozów, nie kombi-
nował wreszcie, do jakiego kraju 
polecieć, aby przez dwa tygodnie 
oglądać tam bar i hotelowy ba-
sen. Nie, bo to były problemy nie 
z jego ustroju. Biedaczek? Może                                                                              
i tak, lecz wolny od trosk. 
 
W zamian przeciętny użytkow-
nik komuny miał przecież świę-
ty spokój w robocie i masę czasu 
po niej. A ponieważ umiał kombi-
nować, posiadał też pełne kiesze-
nie niewymienialnych złotówek.                        
I nie wiedząc, co z nimi robić, kładł 
w monopolowym podwaliny pod 
nowy system bankowy – dokonu-
jąc przelewów.

„Szpital Pluszowego Misia” „Szpital Pluszowego Misia” 
– to nazwa projektu re-– to nazwa projektu re-
alizowanego przez Zespół alizowanego przez Zespół 
Szkół i Placówek Specjal-Szkół i Placówek Specjal-
nych w Legionowie oraz nych w Legionowie oraz 
Warszawski Uniwersy-Warszawski Uniwersy-
tet Medyczny, który miał tet Medyczny, który miał 
służyć oswajaniu małych służyć oswajaniu małych 
dzieci z przychodnią, szpi-dzieci z przychodnią, szpi-
talem i całym jego perso-talem i całym jego perso-
nelem, a także uwrażli-nelem, a także uwrażli-
wieniu przyszłych lekarzy wieniu przyszłych lekarzy 
na problemy najmłod-na problemy najmłod-
szych pacjentów. O tym, szych pacjentów. O tym, 
jak był realizowany, pisa-jak był realizowany, pisa-
liśmy niemal dziesięć lat liśmy niemal dziesięć lat 
temu. – To projekt, który temu. – To projekt, który 
przynosi wiele korzyści, przynosi wiele korzyści, 
głównie dzieciom, bo do głównie dzieciom, bo do 
nich jest przede wszyst-nich jest przede wszyst-
kim adresowany. Maluchy kim adresowany. Maluchy 
w oczekiwaniu na wizytę w oczekiwaniu na wizytę 
mogą się bawić, przełamy-mogą się bawić, przełamy-
wać swoje fobie związane wać swoje fobie związane 
z kontaktem z lekarzem,          z kontaktem z lekarzem,          
a później, przy wykorzy-a później, przy wykorzy-
staniu różnych przedmio-staniu różnych przedmio-
tów, którymi on operuje, tów, którymi on operuje, 
mogą wspólnie się bawić mogą wspólnie się bawić 

w leczenie misiów – mó-w leczenie misiów – mó-
wiła Ewa Zielińska-Je-wiła Ewa Zielińska-Je-
mioło, ówczesna dyrektor mioło, ówczesna dyrektor 
PZSiPS. Bo to właśnie plu-PZSiPS. Bo to właśnie plu-
szak potrzebuje pomocy szak potrzebuje pomocy 
medycznej, a dziecko gra medycznej, a dziecko gra 
rolę opiekuna, który przy-rolę opiekuna, który przy-
chodzi do lekarza z chorą chodzi do lekarza z chorą 
maskotką. Maluch wraz                                       maskotką. Maluch wraz                                       
z misiem przechodzi przez z misiem przechodzi przez 
całą medyczną proce-całą medyczną proce-
durę. Rozpoczynając od durę. Rozpoczynając od 
wywiadu dotyczącego ob-wywiadu dotyczącego ob-
jawów choroby, badania jawów choroby, badania 
stetoskopem, wykonania stetoskopem, wykonania 
zdjęcia rentgenowskiego                                                       zdjęcia rentgenowskiego                                                       
i badania EKG, a skoń-i badania EKG, a skoń-
czywszy na operacji chi-czywszy na operacji chi-
rurgicznej. Dziecko otrzy-rurgicznej. Dziecko otrzy-
muje też zalecenia jak muje też zalecenia jak 
ma, już w domu, opieko-ma, już w domu, opieko-
wać się chorym misiem.wać się chorym misiem.
  
Każdy mały opiekun mu-Każdy mały opiekun mu-
siał się wykazać nie tyl-siał się wykazać nie tyl-
ko śmiałością w kontak-ko śmiałością w kontak-
tach z lekarzem, ale też tach z lekarzem, ale też 
dużą wyobraźnią. – Jeśli dużą wyobraźnią. – Jeśli 
chodzi o salę operacyjną chodzi o salę operacyjną 

to widziałam i złamane to widziałam i złamane 
serca, i przeszczepy mó-serca, i przeszczepy mó-
zgu. Wszystkie operacje zgu. Wszystkie operacje 
oczywiście się udały i za-oczywiście się udały i za-
kończyły się sukcesem, kończyły się sukcesem, 
tak jak pozostałe zabiegi                                               tak jak pozostałe zabiegi                                               
w naszym szpitalu. Z ta-w naszym szpitalu. Z ta-
kich nieoperacyjnych kich nieoperacyjnych 
chorób to była na przy-chorób to była na przy-
kład cukierkoza i czeko-kład cukierkoza i czeko-
ladoza. Wyobraźnia dzieci ladoza. Wyobraźnia dzieci 
naprawdę nie ma końca                                        naprawdę nie ma końca                                        
– mówiła Laura Szlędak, – mówiła Laura Szlędak, 
koordynator projektu Szpi-koordynator projektu Szpi-
tal Pluszowego Misia WUM. tal Pluszowego Misia WUM. 
– Dla dzieci jest to bezcen-– Dla dzieci jest to bezcen-
ne doświadczenie związa-ne doświadczenie związa-
ne z kontaktem z lekarzem ne z kontaktem z lekarzem 
i z innymi czynnościami i z innymi czynnościami 
związanymi z badaniem. związanymi z badaniem. 
Dzieci mogą dotykać róż-Dzieci mogą dotykać róż-
nych przyrządów medycz-nych przyrządów medycz-
nych, mogą same asysto-nych, mogą same asysto-
wać albo przeprowadzać wać albo przeprowadzać 
różne zabiegi – dodała różne zabiegi – dodała 
pedagog specjalny Justyna pedagog specjalny Justyna 
Ubowska-Gędek. Tak więc Ubowska-Gędek. Tak więc 
wszyscy bawili się napraw-wszyscy bawili się napraw-
dę zdrowo.dę zdrowo.

Z misiem w szpitaluO radości bez ilości

Wszystkich BezpiecznychWszystkich Bezpiecznych
Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych. Prawie każdy z nas będzie wtedy od-
wiedzał groby swoich bliskich. Jak co roku policjanci przypominają o tym, 
jak być w te święta bezpiecznym i nie dać się złodziejom.
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JA  SIĘ  BARDZO 
CIESZĘ,  ŻE  RADNI 

PIS-U  WRESZCIE  ZACZYNA-
JĄ  DOSTRZEGAĆ  PRAWO 
WŁASNOŚCI
Andrzej Piętka, legionowski radny, 
podczas jednej z sesji rady miasta. 

Chciałeś dobrze, a wyszło 
jak zwykle. Trudno. Na 
szczęście, o czym wkrótce 

się przekonasz, ktoś to doceni.

Bądź ostrożny za kółkiem. 
Nawet gdy ty jedziesz 
ostrożnie, wariatów na 

drodze nie brakuje. Również jesienią.   

Jeżeli rozważasz, czy 
wejść w pewien intratny 
interes, to najlepiej prze-

stań. Ktoś nie jest z tobą szczery.

Twój zakupowy entuzjazm 
nie słabnie, lecz ma to też 
dobre strony. W nowych 

ciuchach komuś zawrócisz w głowie.

Nie ma co boksować się 
z silniejszymi. Zrób krok 
do tyłu i pomyśl, jak ob-

rócić sytuację na swoją korzyść. 

Wydaje ci się, że los już za-
wsze będzie sprzyjał. Ale 
to złudne. Więc nie szalej 

i przygotuj się na gorsze czasy.

Zagiąłeś na kogoś parol, 
ale same chęci do sukcesu 
ci nie wystarczą. Musisz 

dołożyć do nich jeszcze czyny. 

Możesz mieć kłopoty ze 
zdrowiem. Uważaj, by do 
zwykłego przeziębienia 

nie przyplątało ci się coś jeszcze.

Jeśli postanowiłeś wresz-
cie zmienić pracę, pocze-
kaj do wiosny. A później 

śmiało ruszaj po nowy etat!

Co prawda masz ostatnio 
sporo wydatków, lecz nie 
będzie tak przez cały rok. 

Wkrótce powinieneś się odkuć.

Jest wokół ciebie ktoś, na 
kogo od dawna czekałeś. 
Wiecznie jednak nie bę-

dzie. Zrób pierwszy krok.  

Nie przepadasz za hazar-
dem, lecz nie zaszkodzi 
teraz go spróbować. To 

naprawdę może się opłacać!  

Kot jest zwierzęciem, którego 
nie udomowiono podobnie jak 
psa. Nie potrzebuje towarzy-
stwa człowieka, jego zachowa-
nie jest bardzo asertywne. Nie 
daje się tresować. Zbliżył się 
do osad ludzkich w poszukiwa-
niu pożywienia, łatwego łupu, 
jakim były gryzonie. Człowiek 
przestał przemieszczać się i z 
myśliwego stał się osadnikiem. 
Zaczął zakładać osiedla, zajął 
się rolnictwem i gdzieś mu-
siał gromadzić zapasy. Zapa-
sy zawsze były łakomym ką-
skiem dla myszy i szczurów, 

stąd człowieka i kota połączy-
ły wzajemne korzyści. 

Ten mały tygrys, bardzo czę-
sto zamknięty w mieszkaniu, 
nudzi się i nie ma jak rozła-
dować agresji łowczej. War-
to więc nie zapominać o zaba-
wie z kotem i jego potrzebach. 
Koty są drapieżnikami i zna-
cząco wpływają na populację 
ptaków. Coraz częściej czło-
wiek decyduje się na zabez-
pieczenie mieszkania, założe-
niem siatki na okna i balkony, 
tak by ograniczyć terytorium 

kota. Czyni to również ze 
względu na bezpieczeństwo 
czworonoga, który często gi-
nie pod kołami samochodów.

Ofiarą kota może być mysz, 
nornica, jaszczurka, chrzą-
szcz, ale również łasica. Naj-
częściej jednak to ptaki giną 
przez domowe koty. Kosy, po-
krzewki, rudziki, kopciuszki, 
sikorki, pliszki, szpaki, jaskół-
ki, drozdy i wróble – wszyst-
kie są zagrożone. Zwłaszcza 
wiosną, gdy pisklęta siedzą w 
gniazdach i są jeszcze niepo-
radne, giną wszystkie w kłach 
domowego tygrysa.

Składniki:
• 25 dag margaryny • 4 jajka
• 1 szklanka mąki pszennej
• 1 szklanka cukru • ¾ szklanki mąki ziemniaczanej
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia • rodzynki 
• cukier puder do posypania 
• aromat śmietankowy

Sposób przygotowania:
Rodzynki namoczyć w ciepłej wodzie. Po kilku mi-
nutach odsączyć i osuszyć. Oprószyć mąką i odsta-
wić na bok.

Margarynę rozpuścić i ostudzić. Białka oddzielić                         
od żółtek i ubić sztywną pianę z cukrem i z odrobiną 
soli. Dodać żółtka i ubijać. 

W osobnej misce wymieszać sypkie składniki, czyli obie 
mąki i proszek do pieczenia. Dodać po łyżce do masy                   
z jajek i ubijać na niskich obrotach. Potem dodawać 
rozpuszczoną, chłodną margarynę, aromat i ubijać na 
gładką masę. Dodać rodzynki.

Foremkę nasmarować tłuszczem i oprószyć bułką tar-
tą. Ciasto wlać do formy i wstawić do piekarnika. Piec 
w temperaturze 160-180 stopni około godziny. Spraw-
dzić patyczkiem, czy jest upieczone. Przestudzić, wyjąć 
z formy, oprószyć cukrem pudrem i podawać na stół.

Smacznego!

Piaskowiec

z rodzynkami

- Ciągnęliśmy w klubie losy i akurat dla mnie zabrakło dziś maseczki     fot. red.  
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Wyposażeni w „klaskacze” le-
gionowscy kibice mieli uza-
sadnioną, popartą rzutem oka 
na ligową tabelę nadzieję, że 
tego wieczoru będą używać 
ich bardzo często. I zaczęli ro-
bić hałas, nim jeszcze ruszyli 
do boju szczypiorniści. A kiedy 
ci już to zrobili, rozpoczynają-
ca mecz Padwa swą pierwszą 
akcję zakończyła golem. Dru-
gą również, co przy zerowym 
koncie KPR-u oznaczało dość 
niespodziewany początek. A 
gdyby chwilę później goście 
wykorzystali sytuację sam na 
sam, byłoby jeszcze gorzej. 
Ale co ma wisieć... Tak więc po 
pięciu minutach KPR przegry-
wał 0:3. Ani wśród jego gra-

czy, ani wśród kibiców nie było 
jednak widać związanego z 
tym faktem niepokoju. Szyb-
ko wyraził go jednak trener 
gospodarzy, biorąc pierwszy                                                                                 
w tym spotkaniu czas. Tuż 
po nim mocno zmotywowani 
przyjezdni trafili po raz kolejny 
i dopiero po tym golu KPR, w 
ósmej minucie, odpowiedział 
swoim. Zdobył go Krystian 
Wołowiec. Wiele to jednak nie 
zmieniło, bo niedługo później, 
po rzucie karnym, jego druży-
na przegrywała już 1:6. Mimo 
takiego wyniku legionowianie 
nie forsowali tempa, wierząc 
zapewne, że wystarczy im 
trochę podkręcić celowniki, 
a z biegiem czasu zmieni się 

on na ich korzyść. I niebawem 
znalazło to odzwierciedlenie w 
wydarzeniach na boisku. Gdy 
w 15 minucie, po udanej kon-
trze, KPR zdobył kolejnego 
gola i zrobiło się 5:9, szkole-
niowiec gości od razu zare-
agował wzięciem czasu. Ale 

seria KPR-u trwała nadal. Na 
domiar złego dla ekipy z Za-
mościa, po czerwonej kartce 
wyleciał z parkietu Karol Ma-
łecki. Potem na moment gra 
się nieco uspokoiła, lecz KPR – 
wsparty na boisku przez swe-
go grającego trenera – wciąż 
parł do przodu, w 22 minu-
cie zdobywając kontaktową 
bramkę (9:10). A dwie mi-
nuty później Krzysztof Tylutki 
doprowadził do wyrównania. I 
chociaż po chwili Padwa znów 
objęła prowadzenie, było ja-
sne, że miejscowi złapali wiatr 
w żagle i zamierzają dzięki 
niemu dopłynąć ze zwycię-
stwem do końca meczu. Póki 
co, w 27 minucie Marcin Ko-
stro wyprowadził swój team 
na pierwsze tego dnia prowa-
dzenie. A schodząc na prze-
rwę, w ostatniej sekundzie, 
dorzucił do tego jeszcze jed-
nego gola (13:11). Kibice mo-
gli więc spokojnie oczekiwać 
na ciąg dalszy.

Po powrocie obu drużyn na 
parkiet punktowanie zaczę-
li przyjezdni. Wciąż bowiem, 
po niezłej – mimo wszyst-
ko – pierwszej połowie mieli 
nadzieję na wywiezienie z Le-
gionowa choćby punktu. I po 
trzech minutach doprowadzi-
li do stanu po 13. W tej fazie 
gry na wiele więcej, w dużej 
mierze dzięki świetnie dyspo-
nowanemu bramkarzowi Kac-
prowi Zacharskiemu, KPR im 
jednak nie pozwolił. Nie tyle 
dzięki swej przygniatającej 
dominacji, co z powodu rosną-
cej bezradności, często grają-
cej w osłabieniu, Padwy. Tak 
czy inaczej, po kwadransie gry 
w drugiej odsłonie spotkania 
podopieczni Michała Prątnic-
kiego wygrywali tylko 18:17, 
więc wszystko jeszcze mogło 
się zdarzyć. Najpierw zdarzy-
ła się... przerwa na życzenie 
sztabu szkoleniowego KPR-
-u. Tuż po niej swoje pierwsze 
trafienie po wejściu na par-
kiet zaliczył Ali Mehdizadeh, 
a po chwili jego team prowa-
dził już 21:17. I o czas popro-
sił tym razem trener gości. Nic 
już jednak nie wskórał. Ani fi-
zycznie, ani mentalnie jego 
drużyna nie była dalej w sta-

nie nawiązać z KPR-em rów-
norzędnej walki. Dość wspo-
mnieć, że od tego momentu 
trafiła ona do siatki rywala tyl-
ko raz, zaś niesieni dopingiem 
fanów gospodarze aż jedena-
ście. Sobotni „spacerek”, z po-
czątku mozolnie wiodący ich 
pod górkę, legionowianie – z 
najskuteczniejszym tego dnia 
w ich składzie Marcinem Ko-
stro – skończyli więc niemal 
sprintem. 

Po pięciu kolejkach Ligi Cen-
tralnej KPR Legionowo po-
zostaje jej liderem, z dwo-
ma punktami przewagi nad 
ekipą z Białej Podlaskiej oraz 
Śląskiem Wrocław. Następny 
mecz KPR znów rozegra na 
własnym terenie, podejmu-
jąc w sobotę (29 październi-
ka) dziesiąty w tabeli KPR Au-
toinwest Żukowo. Początek 
spotkania o godz. 20.00.

Aldo

SPORT

Kostro na ostroKostro na ostro
Sobotni pojedynek z Padwą Zamość, przy pełnej świadomości wyrówna-
nego poziomu Ligi Centralnej, miał być dla legionowskich szczypiornistów 
przysłowiowym spacerkiem – jak to często bywa, gdy lider gra u siebie                  
z „czerwoną latarnią”. I patrząc na końcowy rezultat, spacerek, owszem, 
był, lecz początkowo trochę dla zaskoczonych gospodarzy forsowny.

DECATHLON V LIGA 2022/2023, GRUPA: MAZOWIECKA I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. KTS Weszło Warszawa 10 30 10 0 0 64-4

2. Sokół Serock 10 22 7 1 2 35-14

3. Okęcie Warszawa  10 22 7 1 2 30-17

4. Polonia II Warszawa 10 19 6 1 3 32-10

5. Drukarz Warszawa 10 18 5 3 2 24-16

6. MKS Ciechanów 10 18 6 0 4 20-16

7. Huragan Wołomin   10 17 5 2 3 26-10

8. Unia Warszawa  11 15 4 3 4 17-14

9. Amator Maszewo 10 13 4 1 5 16-25

10. PAF Płońsk 11 13 4 1 6 15-31

11. Nadnarwianka Pułtusk 11 12 3 3 5 20-24

12. Żbik Nasielsk  10 8 2 2 6 20-35

13. Makowianka Maków Mazowiecki 10 8 2 2 6 9-31

14.  Skra Drobin 11 3 1 0 10 14-52

15. Wkra Żuromin 10 3 1 0 9 10-53

KPR Legionowo – Padwa Zamość

32:18 (13:11) 

Bramki dla KPR-u zdobyli:  Kostro – 7, Tylutki – 5, Klapka – 4, Fąfara i 
Mehdizadeh – po 3, Jędrzejewski, Kasprzak, Laskowski i Śliwiński po 2, 

Prątnicki i Wołowiec – po 1. 

                                          INFORMACJA

Prezydent Miasta Legionowo podaje do publicznej 
wiadomości zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy o go-

spodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 
z 2021 roku, poz. 1899 z późn. zm.), że na tablicy informacyjnej 
Urzędu Miasta Legionowo oraz na stronie internetowej Miasta 
Legionowo w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.legio-
nowo.pl, na okres 21 dni tj. od dnia 21 października 2022 roku 
do dnia 11 listopada 2022 roku, umieszczony został wykaz nie-
ruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprze-
daży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Jabłonnie, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer ewidencyjny 
396/1 i 396/2 o łącznej powierzchni 2224 m2 w obrębie ewiden-
cyjnym 0001 Jabłonna.

Termin przetargu i jego warunki zostaną podane do publicznej 
wiadomości odrębnym ogłoszeniem.

Bliższych informacji udziela Urząd Miasta Legionowo 
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, Wydział
Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 3.06, 
II piętro tel. 22 766 40 58 lub 22 766 40 57.

Prezydent Miasta Legionowo
Roman Smogorzewski

Wysokie Wysokie 
loty Sokołaloty Sokoła
Piłkarze Sokoła Serock nie zwalniają i po kolej-
nym weekendzie ciągle zajmują fotel wicelide-
ra V ligi w grupie pierwszej. Nieźle radzą sobie 
także rezerwy Legionovii Legionowo, które po 
trzynastu kolejkach w lidze okręgowej zajmują 
trzecie miejsce w tabeli grupy pierwszej. Dwa 
pozostałe zespoły z powiatu legionowskiego 
spadły na nieco niższe pozycje: Dąb Wieliszew 
jest szósty, a Madziar Nieporęt ósmy.
Tym razem Sokół wygrał u 
siebie 3:0 z Amatorem Ma-
szewo. W następnej kolej-
ce serocczanie zmierzą się 
na wyjeździe z Huraganem 
Wołomin. Spotkanie zosta-
nie rozegrane w sobotę 29 
października, początek me-
czu o godzinie 12.00. W lidze 
okręgowej mieliśmy nato-
miast w tej kolejce dwa po-
gromy. Pierwszy był udzia-
łem Legionovii II Legionowo, 
która aż 9:1 rozbiła u siebie 
Wilgę II Garwolin. W dru-
gim natomiast – w zgoła od-
miennej roli – brał udział Dąb 
Wieliszew, który na wyjeź-
dzie przegrał 0:7 z liderem 
tabeli, Talentem Warszawa. 

Ostatnia z drużyn z powiatu, 
czyli Madziar Nieporęt, rów-
nież w meczu wyjazdowym, 
przegrała 2:4 ze Świtem II 
Nowy Dwór Mazowiecki. 
 
W następnej kolejce „dwój-
ka” Legionovii zagra na wy-
jeździe z KS Halinów. Spo-
tkanie odbędzie się w sobotę 
29 października o godzinie 
11.00. Tego samego dnia i o 
tej samej porze Madziar po-
dejmie u siebie PKS Radość, 
a godzinę później wieliszew-
ski Dąb, również na własnym 
boisku, zmierzy się z Wi-
chrem Kobyłka.

Aldo
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Podopieczni trenera Michała Pi-
rosa nie mogli sobie wymarzyć 
lepszego początku spotkania. 
Już bowiem w pierwszej minu-
cie udało im się wyjść na pro-
wadzenie. Płaskie dośrodko-
wanie z lewej strony boiska 
wykorzystał Bartosz Mroczek 
i strzałem z bliskiej odległo-
ści pokonał bramkarza go-
ści. Mimo błyskawicznie zdo-

bytej bramki legionowianom 
nie udało się, niestety, przejąć 
kontroli nad meczem. Zamiast 
tego kibice oglądali prawdziwie 
bokserską wymianę ciosów. 

Już w 15 minucie Broń dopro-
wadziła do wyrównania. Bram-
ka na 1:1 padła w bardzo po-
dobnych okolicznościach, jak 
pierwsze trafienie Legionovii, z 

tą tylko różnicą, że akcja bram-
kowa została poprowadzona 
prawą stroną boiska. Egzeku-
torem był Bartłomiej Nowak. 
Po stracie bramki to Legionovia 
zaczęła odważniej atakować i 
po kolejnym kwadransie wy-
nik na tablicy znów uległ zmia-
nie. Tym razem szybki kontra-
tak mocnym strzałem z ostrego 
kąta wykończył Sebastian Go-

łąb. W pierwszych 45 minutach 
żadna z drużyn nie była już w 
stanie zagrozić bramce rywala. 
Na przerwę obie ekipy schodzi-
ły więc przy jednobramkowym 
prowadzeniu Legionovii. 
 
Początek drugiej połowy przy-
niósł kolejną zmianę wyniku. W 
48 minucie gościom znów uda-
ło się doprowadzić do wyrów-
nania. Mocnym strzałem pod 
poprzeczkę bramkę na 2:2 
zdobył Xhane Reid. Kolejne mi-
nuty przyniosły następne wy-
miany ciosów. Raz jedna, raz 

druga drużyna stwarzała za-
grożenie w polu karnym rywa-
la. Piłka jednak nie lądowała w 
siatce. Dopiero w 64 minucie 
Legionovia ponownie wyszła 
na prowadzenie. Błąd bramka-
rza Broni, który po strzale wybił 
piłkę przed siebie, wykorzystał 
Bartosz Mroczek i po raz dru-
gi wpisał się na listę strzelców. 
 
Legionowianom nie dane było 
jednak cieszyć się spokojną 
końcówką meczu. W 78 mi-
nucie drugą żółtą, a w konse-
kwencji czerwoną kartkę zo-

baczył Bartosz Rymek. Wtedy, 
grając w przewadze jedne-
go zawodnika, Broń odważ-
niej zaatakowała. Ale aż do 95 
minuty podopiecznym trenera 
Pirosa skutecznie udawało się 
neutralizować ataki radomian. 
I gdy wydawało się już, że trzy 
punkty zostaną w Legionowie, 
dosłownie w ostatniej akcji me-
czu Kacper Pietrzyk strzelił gola 
na 3:3. 
 
Mimo remisu Legionovia utrzy-
mała pierwsze miejsce w tabe-
li. Legionowianie mają jednak 
tyle samo punktów, co dru-
gi Świt Nowy Dwór Mazowiec-
ki i tylko dwa punkty przewagi 
nad trzecią Mławianką Mława. 
Następne trzy kolejki będą dla 
Legionovii niezwykle wyma-
gające. W najbliższą sobotę 
29 października szykuje się hit 
14 kolejki, w którym o godzi-
nie 14.00 w Nowym Dworze 
Mazowieckim lider zmierzy się 
z wiceliderem. Tydzień później 
(5 listopada) o 13.00 legiono-
wianie podejmą u siebie Mła-
wiankę Mława, a 10 listopada o 
godzinie 12.00 zagrają na wy-
jeździe z czwartą w tabeli Legią 
II Warszawa. 

Elph 

SPORT

Broń wypaliła na koniecBroń wypaliła na koniec
Piorunujący początek gospodarzy i heroiczna końcówka gości, a w międzyczasie grad bramek i czerwona kartka – tak w du-
żym skrócie można opisać sobotnie, domowe starcie Legionovii Legionowo z Bronią Radom. Spotkanie zakończyło się wyni-
kiem 3:3. Mimo remisu legionowianom udało się utrzymać pozycję lidera. Ścisk w czołówce tabeli jest jednak niemiłosierny.

Zaległe spotkanie trzeciej kolej-
ki – mecz z mińskim Superisem, 
legionowianie rozpoczęli znako-
micie. Wygrywając w pierwszej 
kwarcie aż piętnastoma punk-
tami, a w drugiej dorzucając 
do tej przewagi jeszcze jedno 
„oczko”, zrobili wiele, aby po-
zbawić rywala złudzeń i zgarnąć 
mu sprzed nosa cenne zwycię-
stwo. Ten jednak nie zamierzał 
poddawać się bez walki. Trud-
no z całą pewnością stwierdzić, 
czy była to bardziej wina upojo-
nych wysokim prowadzeniem 
gości, czy raczej zasługa dosko-
nałej gry gospodarzy, lecz fakty 

są takie, że pod względem sku-
teczności pod koszem trzecią 
część spotkania miejscowi za-
grali wręcz koncertowo. Zdobyli 
w niej 24 punkty, co przy zaled-
wie sześciu trafieniach Legio-
nu oznaczało, że odwrócili losy 
środowej rywalizacji, obejmu-
jąc dwupunktowe prowadzenie.                                                                                
I w czwartej, remisowej kwarcie, 
już go przyjezdnym nie oddali. 

W tej sytuacji trudno się dziwić, 
że na swój drugi w ubiegłym 
tygodniu ligowy sprawdzian 
podopieczni trenera Antonio 
Daykoli jechali z zamiarem po-

prawienia sobie, zepsutych 
w Mińsku Mazowieckim, na-
strojów. Podobnie jak kilka dni 
wcześniej, sobotni mecz w Lu-
blinie także zaczęli bardzo do-
brze. Po dwóch kwartach od-
skoczyli tamtejszej Lubliniance 
na jedenaście „oczek”, co w po-
łączeniu z ich prezentowaną 
na parkiecie pewnością siebie 
dobrze wróżyło w perspekty-
wie drugiej połowy spotkania. 
I chociaż kolejną kwartę koszy-
karze Legionu czterema punk-
tami przegrali, w ostatniej znów 
wzięli się do boiskowej roboty, 
wygrali ją 33:21, czym pozba-

wili rywala wszelkich nadziei na 
jakąkolwiek zdobycz. Sobie na-
tomiast zapewnili doskonałe sa-
mopoczucie przed pomeczową 
podróżą do domu.   

Po pięciu kolejkach rundy za-
sadniczej w tabeli grupy B panu-
je spory tłok. Legion, z ośmioma 
punktami na koncie, zajmuje                                                                                   
w niej aktualnie czwarte miej-
sce, tracąc dwa „oczka” do 
prowadzącego Znicza Basket 
Pruszków. Kolejne spotkanie 
legionowianie rozegrają u sie-
bie. W najbliższą sobotę (29 

października) zmierzą się w 
IŁ Capital Arenie z dziesiątą w 
drugoligowej stawce UKS Trój-

ką Żyrardów. Początek meczu o 
godz. 16.00.

Aldo

Raz na wozie,Raz na wozie,
raz pod... koszemraz pod... koszem
Miniony tydzień koszykarze Legionu Legionowo mieli wyjątkowo pracowi-
ty. Sportowo zaczęli go od środowego (19 października), niezbyt szczęśli-
wego wyjazdu do Mińska Mazowieckiego, skończyli zaś w sobotę, udaną 
wycieczką na mecz do Lublina. Kolejne drugoligowe starcie w grupie B wa-
leczni legionowianie zagrają już jednak u siebie.

KS Legionovia Legionowo – Broń Radom

3:3 (2:1)
Bramki: Mroczek (1’, 64’), Gołąb (34’) – Nowak (15’), Reid (48’), 
Pietrzyk (95’).
Legionovia: Krzywański – Choroś, Zaklika, Waszkiewicz, 
Gołąb (70’ Barański), Sonnenberg, Kumoch, Koziara, Rymek, 
Mroczek (80’ Gibas), Wiejak (87’ Sucharek).
Broń: Kosiorek – Machajek (46’ Derlatka), Pietrzyk, Szymczak, 
Reid (86’ Kargul-Grobla), Mydłowiecki (75’ Odolak), Weremko, 
Jendryczko, Nowak, Bartosiak (86’ Goljasz), Kielak.

Superis UKS Probasket Mińsk Maz. – KS Legion Legionowo 
74:72 (14:29, 18:19, 24:6, 18:18)

Punkty dla Legionu zdobywali:  Motel – 13, Wojtyński – 11, Pstrokoński 
– 10, Pabianek – 9, Słoniewski – 8, P. Benigni i Lewandowski – po 6, 
Orłowski – 4, Solanikow – 3, Łapiński – 2.

Lublinianka Basketball Lublin – KS Legion Legionowo
 82:101 (20:26, 23:28, 18:14, 21:33)

Punkty dla Legionu zdobywali:  Motel – 28, Wojtyński – 24, Pabianek 
– 11, D. Benigni i Pstrokoński – po 8, Słoniewski – 7, P. Benigni i Łapiński – 
po 5, Solanikow – 3, Orłowski – 2. 
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W smaku, jak zapewniał szef 
MOK-u, znów miała być ona wy-
borna. – Edycja jak zwykle cie-
kawa, bo… siódma. A siódem-
ka niesie ze sobą pewną magię. 
Ten festiwal będzie wyjątkowy. 
Po latach zagra na nim mię-
dzy innymi Krzysztof Ścierań-
ski. On w tym roku obchodzi kil-
ka jubileuszy. Dość wspomnieć, 
że pierwszy dzień zbliżającego 
się festiwalu Jazz Jamboree bę-
dzie jakby dniem Ścierańskie-
go. A dzisiaj Krzysio, specjalnie 
dla nas, zagra tu piękny koncert 
– mówił tuż przed startem im-
prezy Zenon Durka, dyr. Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Le-
gionowie. Co prawda z przyczyn 
losowych Krzysztof Ścierański 
nie wystąpił z legendarnym ze-
społem Laboratorium, ale god-
nie to publiczności zrekompen-
sował. Jako wirtuoz basu, lecz 
także utalentowany gitarzysta. 
Występ ze swoim skrzyknię-
tym w trybie awaryjnym ban-

dem mieszkający w Legiono-
wie muzyk ubarwił zabawnymi 
anegdotami z życia osobistego 
i zawodowego. Krótko mówiąc, 
dał jazzu! 

W piątek, na pierwszym festi-
walowym koncercie, wspo-
magany przez pianistę i sekcję 
rytmiczną, wystąpił również 
wokalista Janusz Szrom. – On 
wygrywał osiem razy z rzę-
du plebiscyt „Jazz Forum” na 
najlepszego wokalistę jazzo-
wego. To absolwent Akademii 
Muzycznej w Katowicach, z dok-
toratem, z habilitacją. Świetnie 
śpiewający pedagog muzyczny, 
no i fajny facet, dobry człowiek 
– zapewniał dyr. Durka. Dobry 
też legionowskim słuchaczom 
przywiózł repertuar. W cało-
ści oparty o piosenki wykony-
wane ongiś przez Andrzeja Za-
uchę. – Tak mi jakoś ten artysta 
przypadł, nie tyle do gustu, co 
do serca. A po latach sięgną-

łem do jego twórczości i zebra-
łem ją w trzytomowym, złożo-
nym z 240 utworów śpiewniku. 
I to jest właściwie powód nasze-
go dzisiejszego spotkania – mó-
wił ze sceny Janusz Szrom. Poza 
otwierającym koncert szlagie-
rem „Georgia on my mind”, 
przypomniał on największe 
przeboje byłego wokalisty gru-
py Dżamble. Na czele z tak lu-
bianymi i popularnymi piosen-
kami, jak „Byłaś serca biciem” 
oraz „Wymyśliłem Ciebie”.  

W swój drugi dzień Mazowiecki 
Jazz Jam także wszedł z przy-
tupem – od koncertu trio do-
wodzonego przez Włodzi-
mierza Nahornego. Słynny 
pianista, saksofonista i kom-
pozytor, mimo osiemdziesiąt-
ki na karku, nie zawiódł ocze-
kiwań publiczności. Wspierany 
przez kontrabasistę Mariusza 
Bogdanowicza i grającego na 
perkusji Piotra Biskupskiego, 
lider zespołu odmalował słu-
chaczom ciepły, pastelowy ob-
raz jazzu. Zawierający również 
instrumentalne wersje piosenek 
stworzonych przez niego dla in-
nych artystów. Wspomniany 
już Mariusz Bogdanowicz miał                                                         
w sobotę najwięcej pracy, bo tuż 
po występie z mistrzem wszedł 
na scenę z własnym kwintetem. 
I również odwalił kawał dobrej 
muzycznej roboty. A na finał te-
gorocznej edycji festiwalu wy-

stąpił młody, śpiewający a ca-
pella zespół 5/6. 

Już tradycyjnie podczas legio-
nowskiej imprezy można było 
zaopatrzyć się w płyty oraz wy-
dawnictwa o tematyce jazzo-
wej. Towarzyszyła jej też wy-
stawa plastyczna. Tym razem 
obrazów Roberta Kukli, zatytu-
łowana, jakżeby inaczej, „Mu-
zycy”. – Jej trzon stanowią wi-
zerunki muzyków jazzowych, 
bo jest to mój ulubiony gatu-
nek muzyczny. Przy malowaniu 
słucham właśnie jazzu. Są to 
portrety wykonane rozmaity-
mi technikami, na różnych ma-
teriałach, takich jak tektura czy 
plecionka, pokrywanych wielo-
krotnie farbą, a później przecie-
ranych. Tak to wygląda od strony 
technicznej – tłumaczył artysta. 

Co się zaś tyczy festiwalu i jego 
strony finansowej, przyszłość 
Mazowieckiego Jazz Jamu wy-
daje się – przynajmniej na ra-
zie – niezagrożona. – Piękne 
jest to, że mamy cały czas lu-
dzi dobrej woli, władze miasta 
Legionowo, które pomagają 
nam finansowo, ale i Samo-
rząd Województwa Mazowiec-
kiego, władze powiatu, czy 
też legionowskie Przedsiębior-
stwo Wodociągowo-Kanaliza-
cyjne. Pojawiają się też pry-
watni sponsorzy. Gdyby nie oni 
wszyscy, to by się to nie odby-
ło – mówi Zenon Durka. A jeśli 
nawet, przepustką na koncerty 
stałyby się zapewne bilety. Póki 
co są jednak nimi, rozchodzą-
ce się zresztą w mgnieniu oka, 
darmowe wejściówki. I tak, we-
dle dyrektora Durki, ma pozo-
stać. Kto jak kto, ale publiczność 
z pewnością chętnie takim de-
klaracjom przyklaśnie. 

Waldek Siwczyński

Po trzech miesiącach prowa-
dzenia ankiet i rozmów z miesz-
kańcami powstał raport, który 
opisuje ich oczekiwania wobec 
biblioteki i jej oferty. Jego ofi-
cjalna prezentacja nastąpiła                                                              
w oczywiście w sali widowiskowej 

Poczytalni. Prowadzone przez bi-
bliotekę badania – dofinansowa-
ne ze środków Ministra Kultury                    
i Dziedzictwa Narodowego, w ra-
mach realizacji Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 
na lata 2021-2025 – obejmo-

wały więcej aspektów niż tylko 
potrzeby kulturalne biorących                                        
w nich udział osób i rolę bibliote-
ki w ich zaspokajaniu. Poruszano 
również inne kwestie, np. kiedy 
mieszkańcy dysponują wolnym 
czasem i jak go spędzają, w ja-
kich wydarzeniach chętnie biorą 

udział, czego brakuje im w mie-
ście i jak je postrzegają oraz czy 
pandemia wpłynęła na ich życie 
i potrzeby. Z tego powodu bada-
nie może być przydatne nie tyl-
ko bibliotece, lecz także innym in-
stytucjom kultury, organizacjom 
pozarządowym czy przedsiębior-

com, chcącym sprofilować swo-
je działania skierowane do osób 
w wieku od 25 do 44 lat.

Prowadzone w czasie diagnozy 
ankiety i wywiady pozwalały też 
wypowiedzieć się na temat ro-
dzaju działań, jakie są potrzeb-
ne mieszkańcom, znanych im lo-
kalnych artystów, którzy powinni 
być promowani w mieście, czy li-
teratury, jaka ich interesuje. Pod-
czas poniedziałkowego spotka-
nia ogłoszono też konkurs dla 
wszystkich chętnych, którzy 
chcieliby zorganizować wyda-
rzenie wypełniające lukę w ofer-
cie kulturalnej dla legionowian. 
– Diagnoza potrzeb jest dla nas 
punktem wyjścia do stworzenia 

regulaminu konkursu na inicja-
tywy oddolne, który zorganizu-
jemy w przyszłym roku. Na reali-
zację inicjatyw odpowiadających 
oczekiwaniom legionowian wy-
rażonym podczas badania prze-
znaczonych zostanie 30 tys. zł, 
które będą wykorzystane na 
działania kulturalne i promują-
ce czytelnictwo – mówi Tomasz 
Talarski, dyr. MBP w Legionowie. 
Główne założenia, przeznaczo-
nego dla mieszkańców i organi-
zacji pozarządowych, konkursu 
na inicjatywy oddolne oraz pla-
nowany terminarz przedstawio-
no podczas poniedziałkowego 
spotkania w Poczytalni. 

RM

 

RELACJE/ZAPOWIEDZI

WydarzeniaWydarzenia
kalendarzkalendarzJazz z dżememJazz z dżemem

Pielęgnując tradycję legionowskich edycji słynnej „dźemborki”, Miejski 
Ośrodek Kultury pokusił się swego czasu o jej kontynuację. Już pod nie-
co inną, acz zbliżoną nazwą: Mazowiecki Jazz Jam. Legionowo. Od piątku 
do niedzieli w sali widowiskowej ratusza, podczas kolejnej odsłony tej 
imprezy, owego „dżemu” można było do woli próbować.

LEGIONOWO Spectrum Sportu, 29-30.10
Juniorskie Mistrzostwa Legionowa w Squasha.

ZEGRZE Hotel 500, 29-30.10
OTO JA! – Kolejna edycja warsztatów osobowościowych dla mło-
dzieży z Legionowa. Warsztaty będą w formie 4 wyjazdów week-
endowych. Pierwszy wyjazd, w terminie 29-30.10 do Hotelu 500 
w Zegrzu, gdzie odbędą się zajęcia, warsztaty i sesje z coachami, 
mentorami i trenerami osobowości. Zgłaszanie uczestników mailem 
na adres fundacjalupus@gmail.com, podając imię, nazwisko, wiek, 
numer telefonu do rodzica/opiekuna. Liczba miejsc jest ograniczona. 
Decyduje kolejność wpłat. Koszt jednego wyjazdu wynosi 50 zł za 
uczestnika. Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Miej-
skiej Legionowo. 

SEROCK Centrum Kultury i Czytelnictwa, 
29.10, godz. 9.00-13.00 
Szyciokawiarnia – zajęcia krawieckie. Pierwsza grupa: 9.00-11.00, 
druga grupa: 11.00-13.00. Zapisy w sekretariacie CKiCz w Serocku. 

SEROCK Centrum Kultury i Czytelnictwa, 
29.10, godz. 10.00
Teatr Młodego Widza – spektakl pt. „Profesor Wodorek i Superbo-
haterowie”. Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona. 
Zapisy w sekretariacie CKiCz w Serocku. 

SEROCK Centrum Kultury i Czytelnictwa, 
29.10, godz. 10.00-14.00
Warsztaty bębniarskie i Drum circle. Warsztaty bębniarskie, czyli 
nauka rytmu w sali muzycznej w CKiCz w godz. 10.00-11.00, cena: 
25 zł/os. od 16 roku życia. Drum circle z zespołem bębniarskim 
CKiCz NaRev dla każdego w godz. 11.30-12.30, cena: 25 zł/os. In-
formacje i zapisy w sekretariacie CKiCz.

LEGIONOWO Skatepark, 30.10, godz. 10.00
Warsztaty dla dzieci z jazdy na hulajnodze.

LEGIONOWO Poczytalnia, 30.10, godz. 17.30
Koncert w Poczytalni. Wystąpi Archie X Dupaszatana. 
Po koncercie Straszne Afterparty. Wstęp wolny. 

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 
30.10, godz. 18.00
Finał V edycji Festiwalu Szaniawskiego. W programie: „Milczącego ar-
tysty romans ze światem” – etiuda teatralna Sylwii Cieszyńskiej nagro-
dzona w konkursie Powiatowej Instytucji Kultury „KO-MAR w Zegrzyn-
ku” oraz „15 kwadransów z dramatami Szaniawskiego” – prezentacja 
fragmentów audiobooka z abstraktami literackimi opisującymi dramaty 
Szaniawskiego, nagranego z udziałem Artura Żmijewskiego.

Kulturalna diagnozaKulturalna diagnoza
W ramach projektu „Biblioteka – dom inicjatyw”, dofi-
nansowanego z programu BLISKO - Biblioteka | Lokalność 
| Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność,                                                                                            
od lipca do września Miejska Biblioteka Publiczna                                    
w Legionowie prowadziła diagnozę potrzeb i potencjału 
kulturowego mieszkańców w wieku od 25 do 44 lat. Odpo-
wiedzi na pytania, czego oczekują legionowianie i jak mogą 
to osiągnąć, padły w Poczytalni w miniony poniedziałek.


