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o energetyczny umiar. o energetyczny umiar. 
Bo dzięki niemu jest szansa, Bo dzięki niemu jest szansa, 
że przy płaceniu rachunków że przy płaceniu rachunków 
za prąd i ogrzewanie miejskiemu za prąd i ogrzewanie miejskiemu 
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Klient pod
napięciem
Sądząc z policyjnych statystyk, ochroniarze za-
trudnieni w jednym z marketów na terenie Jabłon-
ny nie mogą w pracy narzekać na nudę. Ostatnio 
udaremnili oni kolejną sklepową kradzież, a zło-
dzieja znów przekazali policjantom. Za popełnione 
przestępstwo 34-letniemu mieszkańcowi powiatu 
ostrołęckiego grozi teraz do pięciu lat więzienia.

Tym razem uwagę czujnego 
pracownika ochrony zwró-
cił mężczyzna, który wziął                               
z półki akumulator do elek-
tronarzędzi, a następnie                                                             
– oczywiście za niego nie pła-
cąc – próbował dyskretnie 
wyjść ze sklepu. W tym mo-

mencie został on jednak za-
trzymany przez ochronia-
rza, a następnie przekazany                        
w ręce wezwanych na miejsce 
policjantów. Niedługo później 
spragniony darmowej ener-
gii 34-latek trafił do jabłonow-
skiego komisariatu. Tam zaś, 

po zebraniu materiału dowo-
dowego, przedstawiono mu 
zarzut kradzieży akumulato-
ra o wartości 800 złotych. 

Zamiast ładować narzę-
dzia kradzionym sprzętem, 
klient na gościnnych wy-

stępach władował się więc 
w kłopoty, grozi mu bowiem 
teraz do pięciu lat pozba-
wienia wolności. O dalszym 
losie sklepowego złodzieja 
zadecyduje sąd. 

Zig 

Na miejsce natychmiast 
wysłano trzy zastępy stra-
ży pożarnej. Po jednym                    
z JRG Legionowo, Woj-
skowej Straży Pożarnej     
z Zegrza i OSP Wola Kieł-
pińska. Zjawiła się tam też 
policja. Gdy służby dotarły 

pod wskazany adres, oka-
zało się, że płoną komora 
silnika maszyny oraz kabi-
na operatora. Natychmiast 
przystąpiono do gaszenia 
pożaru. Dzięki szybkiej ak-
cji ogień udało się opano-
wać, zanim zdołał on ob-

jąć większą powierzchnię 
pojazdu. W pożarze na 
szczęście nikt nie ucier-
piał. Działania strażaków 

zakończyły się około go-
dziny piątej nad ranem.
 

Zig

TydzieńTydzień
nana  sygnalesygnale

Czyja kasa, czyja?Czyja kasa, czyja?
Legionowscy policjanci poszukują właści-
ciela pieniędzy zgubionych na jednej z ulic 
miasta. Gotówka została znaleziona 6 paź-
dziernika tego roku przez przypadkowego 
przechodnia, a następnie zaniesiona przez 
niego na komendę policji.

Funkcjonariuszom nie udało 
się dotąd ustalić właściciela 
pieniędzy, dlatego też zaczęli 
go szukać poprzez ogłoszony 
publicznie apel: – Zwracamy 
się z apelem, aby osoba, któ-
ra zgubiła pieniądze w dniu 
6 października, zgłosiła się                                                                                 
w KPP w Legionowie do wy-
działu prewencji celem ich 
odbioru. Informujemy, że aby 

odebrać gotówkę, należy po-
dać, jak pieniądze były zapa-
kowane, w jakich okoliczno-
ściach i gdzie zostały zgubione.

Funkcjonariusze skrzętnie 
będą weryfikować informa-
cje, aby pieniądze otrzymała 
właściwa osoba – informują 
policjanci. 

Zig 

Fajki z przemytu Fajki z przemytu 
Policjanci z wydziału do walki z przestępczo-
ścią gospodarczą z legionowskiej komendy 
zatrzymali 31-letniego mieszkańca powiatu, 
przy którym znaleziono pochodzące z przemytu 
papierosy.

Funkcjonariusze ustalili, 
że mężczyzna może prze-
wozić swoim autem wyro-
by tytoniowe bez polskich 
znaków akcyzy. I mie-
li rację. W trakcie kontroli                                                                             
w pojeździe 31-latka poli-
cjanci ujawnili 6600 sztuk 
„lewych” fajek. W tej sy-
tuacji mężczyzna został 
zatrzymany, a papierosy 

zabezpieczone. Funkcjo-
nariusze oszacują teraz, 
ile Skarb Państwa mógłby 
stracić, gdyby te wyroby 
tytoniowe trafiły do sprze-
daży. Złamanie przepisów 
Ustawy karnej skarbowej 
zagrożone jest karą grzyw-
ny lub do trzech lat pozba-
wienia wolności.

zig

Ognista maszynaOgnista maszyna
W piątkową (7 października) noc, około godziny 
3.20, do legionowskiej straży pożarnej wpłynęło 
zgłoszenie o pożarze koparkoładowarki znajdu-
jącej się na jednej z posesji w miejscowości 
Jachranka.

Dozór dla oprawcyDozór dla oprawcy
W trakcie domowej interwencji, która miała miejsce w jednym z mieszkań na te-
renie Legionowa, policjanci zatrzymali kolejnego domowego oprawcę. Jak ustalili 
śledczy, 35-letni mężczyzna przez ponad dwa lata znęcał się nad swoją partnerką.

Agresywny 35-latek miał ubliżać 
kobiecie, wyzywać ją, szarpać                  
i bić. Za każdym razem, gdy do-
chodziło do awantur, mężczyzna 
był pijany. Tak było też i ostatnim 
razem. Badanie alkomatem wy-
kazało, że w jego organizmie krą-
żyło półtora promila alkoholu. Po 
wytrzeźwieniu 35-latek usłyszał 
zarzut fizycznego i psychicznego 
znęcania się nad swoją partnerką. 
Na wniosek śledczych prokurator 
zastosował wobec mężczyzny po-
licyjny dozór oraz zakazu zbliżania 
się i kontaktowania się z pokrzyw-
dzoną. Mężczyźnie grozi kara do 
pięciu lat więzienia.

zig
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Wspomniane pismo otrzymali 
w ostatnich dniach dyrektorzy 
miejskich placówek oświato-
wych i instytucji kultury, dy-
rektor Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, prezes spółki KZB 
Legionowo, a także naczel-
nik miejskiego wydziału go-
spodarki nieruchomościami. 

Pod dokumentem podpisał się 
Piotr Zadrożny. Na wstępie za-
stępca prezydenta Legionowa 
przypomina to, o czym wielu 
rodaków już wie, a cała resz-
ta raczej prędzej niż później 
też zda sobie z tego sprawę 
– idą naprawdę ciężkie czasy.                                                                         
„W bieżącym roku nastąpił                                                                                

w Polsce bezprecedensowy 
wzrost kosztów energii. Nieza-
leżnie od sposobu rozliczania 
placówek oświatowych i instytu-
cji w Legionowie, dotyka on nas 
wszystkich. Nawet jeśli płatni-
kiem rachunków jest budżet 
gminy, to pośrednio zwiększo-
ne wydatki wpływają na kondy-

cję finansową wszystkich pod-
miotów zależnych od gminy”. 

Jak bardzo owe wydatki będą 
zwiększone, tego wyliczyć 
nikt nie jest w stanie. Z jed-
nej strony samorządy otrzy-
mują bowiem od firm energe-
tycznych oferty wzrostu taryf 
o kilkaset, czasem nawet o ty-
siąc procent, z drugiej zaś sły-
szą uspokajające komunikaty 
członków rządu, zapewniają-
cych, że ceny prądu czy cie-
pła nikogo nie porażą. Znając 
jednak rzetelność takich za-
powiedzi, w Legionowie po-
stanowiono zawczasu dmu-
chać na zimne. Między innymi 

poprzez bardziej przemyśla-
ne korzystanie z kaloryferów i 
urządzeń elektrycznych. „Pro-
szę (...) o rzetelne przeanalizo-
wanie zużycia energii i mediów 
oraz niezwłoczne zapropono-
wanie i wdrożenie działań ma-
jących na celu oszczędzanie 
energii i mediów. Ze stro-
ny Gminy Miejskiej Legiono-
wo zapewniam o możliwym 
wsparciu finansowym racjo-
nalnych działań prowadzących 
do ograniczenia zużycia ener-
gii oraz mediów w Państwa 
instytucjach. Jednocześnie 
zwracam się z prośbą o ana-
lizę przygotowanych zaleceń,                                                                                        
a następnie informację zwrotną 

w kwestii własnych propozycji 
w tym zakresie” – można prze-
czytać w ratuszowym piśmie. 

Na ich przedstawienie jego 
adresaci mają czas do 17 paź-
dziernika br. Wcześniej, w razie 
pytań lub wątpliwości, mogą 
oczywiście kontaktować się 
z pracownikami ratuszowych  
wydziałów i referatów, z który-
mi na co dzień merytorycznie 
współpracują. Pomocą i radą 
służą im również urzędowi spe-
cjaliści od ochrony środowiska. 
Wszystko to daje nadzieję, że 
rachunki za najbliższą zimę aż 
tak bardzo gminnego budżetu 
nie zmrożą.

W ostatnich latach trzy legio-
nowskie Stacje Uzdatnia-
nia Wody – „Jagiellońska”, 
„Piaski” oraz „Łajski”, prze-
chodziły kompleksowe moder-
nizacje. Obecnie na tej ostat-
niej, czyli SUW „Łajski”, kończą 
się prace mające na celu zabez-
pieczenie układu wodociągowe-
go przed nagłymi uderzenia-
mi hydraulicznymi na sieci 
wodociągowej. Dzięki zasto-
sowaniu nowego urządzenia                                                                               
w przypadku konieczności chwi-
lowego wyłączenia Stacji Uzdat-
niania Wody, spowodowanego 
przerwami w dostawie energii 

elektrycznej od zewnętrzne-
go dostawcy, po jej ponownym 
uruchomieniu zniwelowanie zo-
stanie do minimum występowa-
nie tych uciążliwości. 

Zabezpieczenie przed uderze-
niami hydraulicznymi polegać 
będzie na wypełnianiu zbiornika 
wodą, przy jednoczesnym za-
chowaniu w tym zbiorniku po-
duszki powietrznej o określonej 
objętości i ciśnieniu. Prawidło-
wa praca układu polegać będzie 
na samoczynnym i automa-
tycznym utrzymaniu w zbiorni-
ku określonych poziomów wody                                                                                          

i ciśnienia powietrza. Układ 
techniczny Stacji Uzdatniania 
Wody, oprócz samego hydrau-
licznego zbiornika powietrz-
nego, będzie wyposażony do-
datkowo w elektrozawory                                   
i elementy do automatycznego 
sterowania pracą całego układu 

wodociągowego. Dzięki wdroże-
niu tej nowoczesnej, certyfiko-
wanej technologii będziemy mieli 
zagwarantowane jeszcze więk-
sze niż do tej pory bezpieczeń-
stwo w zakresie nieprzerwanych 
dostaw wody w naszych kranach.

Należy podkreślić, że Stacja 
Uzdatniania Wody „Łajski” 

w ostatnich latach była pod-
dawana procesom moder-
nizacyjnym. Stacja została 
wyposażona w agregat prą-
dotwórczy, który włącza się 
automatycznie w przypad-
ku przerwy w dostawie ener-
gii elektrycznej. Zamonto-

wano nowe aeratory i filtry 
ze złożem filtracyjnym oraz 
zmodernizowano zbiorni-
ki na wodą czystą. Pozostałe 
dwie Stacje Uzdatniania Wody                          
– „Jagiellońska” i „Piaski”, rów-
nież poddawane są procesom 
modernizacyjnym. Już nieba-
wem na SUW „Piaski” rozpocz-
ną się prace nad modernizacją 

ciągu technologicznego insta-
lacji wodociągowej tej stacji. 

Warto przypomnieć, że na 
przełomie 2017 i 2018 roku 
połączono wszystkie trzy SU-
W-y w jeden system – i po-
wstała tzw. spinka. Ta stra-
tegiczna inwestycja miała na 
celu zabezpieczenie zasilania 
w wodę wszystkich rejonów 
miasta, w przypadku ewen-
tualnej niespodziewanej awa-
rii jednej ze stacji uzdatniania. 
Gdyby z jakichś nieprzewidzia-
nych powodów jedna z nich nie 
mogła pracować, to pozosta-
łe stacje będą mogły przejąć 

jej zadania. Ponadto w 2019 
roku wdrożono system bio-
monitoringu wody służący do 
wczesnego ostrzegania przed 
nagłym zanieczyszczeniem 
wody pitnej w sieci wodocią-
gowej. Najważniejszy element 
ostrzegawczy tego systemu 
stanowią małże, które są bar-
dzo czułe na najmniejsze za-
nieczyszczenia w wodzie. 

Szereg modernizacji oraz 
wdrożonych strategii pro-
wadzonych przez PWK „Le-
gionowo” na obiektach wo-
dociągowych miał i ma na 
celu zapewnienie wszystkim 
mieszkańcom Legionowa nie-
przerwanych dostaw zdrowej 
i czystej wody.

Kolejny system zabezpieczeń na Kolejny system zabezpieczeń na SUW „Łajski”SUW „Łajski”

Wolta w stronę oszczędzaniaWolta w stronę oszczędzania
Skończyły się żarty, zaczęły się… chłody. I ściśle z nimi związane większe wydatki na 
utrzymanie samorządowych placówek oraz instytucji. Tej zimy dramatycznie większe. 
Dlatego z legionowskiego ratusza popłynął niedawno w ich stronę, wsparty konkretny-
mi zalecaniami, apel o energetyczny umiar. Bo dzięki niemu jest szansa, że przy płace-
niu rachunków za prąd i ogrzewanie miejskiemu skarbnikowi nie zrobi się gorąco.
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– Seniorzy legionowscy są 
absolutnie niesamowici. Je-
steśmy pod ogromnym wra-
żeniem państwa energii, wi-
goru i chęci do działania.                                           
I jesteśmy niezmiernie dum-
ni, że możemy czerpać z pań-
stwa przykład. Są państwo dla 
nas inspiracją, dlatego bar-
dzo się cieszę, że przypadł mi                                                                                
w udziale zaszczyt symbo-
licznego przekazania klu-
cza do bram miasta Legio-
nowo – rozpoczęła piątkową 
(7 października) uroczystość 
sekretarz miasta Ida Parakie-
wicz-Czyżma. Owe bramy zna-
leźć w nim wprawdzie trudno, 
ale zawsze dobrze jest mieć 
potwierdzenie, że przed se-
nioralnymi imprezami mia-
sto stanęło właśnie otworem.                                  
– W tym symbolicznym geście, 
panie Romanie, przekazuję go 
na pańskie ręce i odpowiedzial-
ność – dodała przedstawiciel-
ka ratusza, z ulgą pozbywając 
się ciężaru kluczowego, nomen 
omen, tego dnia przedmiotu.   

Szef Legionowskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku i pre-
zes Stowarzyszenia Pomo-
cy Potrzebującym „Nadzieja”                             

w trzymaniu Senioraliów pod 
kluczem zdążył już nabrać du-
żej wprawy. Ale za każdym ra-
zem, tak jak w miniony piątek, 
jednakowo go one cieszą. – Dzi-
siejsze Senioralia połączone są 
z występami seniorów, ale rów-
nież młodych legionowskich ta-
lentów. Bardzo się cieszę, że 
młodzież zdecydowała się wy-
stąpić na naszym spotkaniu, bo 
tylko łącząc pokolenia, uczniów 
oraz starszych mieszkańców, 
możemy fajnie budować tą na-
szą małą ojczyznę – uważa dr 
Roman Biskupski. 

Na inaugurację senioralne-
go świętowania to budowa-

nie szło uczestnikom całkiem 
nieźle. Zwłaszcza że okazja 
do radości była tego dnia po-
dwójna. – Chciałam wszyst-
kim państwu przypomnieć, 
że dzisiaj jest Światowy Dzień 
Uśmiechu, więc uśmiechajmy 
się wszyscy! Nie zapominaj-
my o uśmiechu, bo wtedy ży-
cie jest fajniejsze i łatwiejsze 
– zachęcała Krystyna Reszka 
z Miejskiej Rady Seniorów w 
Legionowie. A już szczegól-
nie gdy z uśmiechem bierze 
się udział w legionowskich 
Senioraliach. W piątek okra-
szonych również poczęstun-
kiem w restauracji Q&Q oraz 
występem działającego przy 

Legionowskim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku zespołu So-
prano. – To jest cykl imprez, 
rozpoczęty inauguracją roku 
akademickiego LUTW. Wczo-
raj spotkanie zorganizowały 
koleżanki z Polskiego Związ-
ku Emerytów Rencistów i In-
walidów. Generalnie będzie to 
cykl różnych spotkań w mniej-
szych lub większych grupach, 
włącznie z dzisiejszą potań-
cówką. Będziemy się po pro-
stu bawić i świętować – zapo-
wiada Roman Biskupski. 

I tak do końca października. 
O wiele dłużej potrwa nato-
miast realizacja zapisów, ja-
kie znalazły się w uchwalo-
nej niedawno strategii działań 
miasta na rzecz mieszkańców 
w wieku 60+. Ich stopniowe 
wcielanie w życie zaplanowa-
no do 2026 roku. – Przy tej 
okazji chcę podziękować i pre-
zydentowi Romanowi Smogo-
rzewskiemu, i przewodniczą-
cemu rady miasta Ryszardowi 
Brańskiemu za to, że przyjęli 
strategię naszej polityki senio-
ralnej. Jest to ogromnie waż-
ny dokument i teraz przy-
stępujemy do realizacji tej 
naszej strategii – mówi dr Bi-
skupski. Jej adresatom życzy-
my, aby odbywała się ona tak 
samo, jak początek tegorocz-
nych Senioraliów – po prostu 
śpiewająco! 

Waldek Siwczyński

Fakty, przynajmniej te finan-
sowe, są takie: do spółdziel-

czej rady osiedla mało kto 
kandyduje dla wielkiego zy-

sku. W Legionowie każdy                     
z członków takiego ciała może 
miesięcznie liczyć na (uzależ-
nioną od średniej krajowej) 
dietę w wysokości około 450 
zł. Czyli zbyt wiele do liczenia 
nie ma... Zwłaszcza w porów-
naniu z sięgającymi kilku ty-
sięcy złotych dietami radnych 
z miasta czy powiatu. Ma to 
jednak tą dobrą stronę, że do 
rady osiedla „idzie się” głów-

nie z wewnętrznej potrze-
by podjęcia działalności spo-
łecznej i pomagania ludziom. 
To między innymi dlatego od 
lat, ba, całych dekad, często 
powtarzają się w spółdziel-
czych gremiach te same na-
zwiska. Bo ich właściciele po 
prostu zdążyli już dać się są-
siadom poznać z dobrej stro-
ny, ci zaś – w rewanżu – co kil-
ka lat chętnie na nich w trakcie 
walnego zgromadzenia spół-
dzielców głosują. 

Pora zatem poznać (wraz                          
z liczbą oddanych na nie gło-
sów) osoby, które we wrze-
śniu bieżącego roku zostały 
członkami rad osiedli na ka-
dencję 2022-2025.

WS

Obiektyw na pedałyObiektyw na pedały
Znani są już laureaci ogłoszonego i zorganizo-
wanego przez miejski ratusz konkursu fotogra-
ficznego pod hasłem „Rowerem po Legionowie”. 
Jego jurorom najbardziej spodobało się zdjęcie 
nadesłane przez Sylwię Pasierowską i to do niej 
trafiła główna konkursowa nagroda – oczywiście 
aparat fotograficzny.
W regulaminowym termi-
nie na zorganizowany przez 
Urząd Miasta Legionowo 
konkurs wpłynęło łącznie 
27 różnorodnych zdjęć. 
Każdy uczestnik miał pra-
wo złożyć maksymalnie 
dwie prace. Na drodze gło-
sowania członkowie komi-
sji konkursowej wyłonili 
pięć zwycięskich fotografii, 
przyznali także wyróżnie-
nia. Nagrody zostały wrę-
czone ich autorom w sobo-
tę (24 września), podczas 
obchodzonego w parku za 
ratuszem Święta Organiza-
cji Pozarządowych. Laure-
atka miejskiego konkursu 
otrzymała aparat FUJI-

FILM Instax Mini 11, na-
tomiast zdobywcy miejsc 
od II do IV dostali zestawy 
upominków z miejskimi ga-
dżetami. Drobne gadżety 
wręczono też autorom wy-
różnionych zdjęć. Wszyscy 
nagrodzeni otrzymali rów-
nież pamiątkowe dyplomy.

Lista zwycięzców konkur-
su wygląda następują-
co: I miejsce Sylwia Pasie-
rowska, II miejsce Daniel 
Katkowski, III miejsce Be-
ata Walczak, IV miejsce ex 
aequo – Rafał Gleba i Mał-
gorzata Starosz.

RM

Rady i personaliaRady i personalia
Spośród lokalnych posiadaczy mandatów członkowie spółdzielczych rad osie-
dli najskromniejsze mają z tego tytułu profity i najmniejszą też posiadają moc 
sprawczą. Z drugiej strony, to właśnie oni każdego dnia są najbliżej tzw. zwy-
kłych ludzi, dzięki czemu doskonale znają ich potrzeby. Dlatego warto też znać 
wybrańców, którym członkowie SMLW ostatnio zaufali.

Rada os. Batory: Krzysztof Śliwa – 42, 
Kazimierz Sokołowski – 38, Dorota Michalska – 37, 
Andrzej Głuchowski – 36, Katarzyna Korzeń – 33. 
Rada os. Młodych: Irena Bandurska – 51, 
Grażyna Mikulska – 50, Ewa Skonieczna – 50.
Rada os. Przylesie: Natalia Krupa – 52, 
Zofia Kander – 39, Karol Ziąbski – 36.
Rada os. Jagiellońska: Zofia Rostkowska – 70, 
Robert Bochenek – 69, Irma Cegiełka – 69, 
Bogumiła Wronka – 69, Zygmunt Kielar – 68, 
Halina Siemianowska – 68, Teresa Składnik – 68, 
Elżbieta Szymborska – 66, Helena Mazur – 65, 
Janusz Baranowski – 62, Krystyna Cygańska – 60, 
Marianna Lewandowska – 56, Teresa Mazurek – 55,
 Anna  Zozulińska – 50, Marlena Kobus – 44. 
Rada os. Sobieskiego: Henryk Świrski – 47, 
Robert Michalski – 46, Anna Bęczkowska – 44, 
Marian Szczygielski – 44, Roman Michalski – 41, 
Danuta Ulkie – 39, Elwira Korycka – 38, 
Alfred Babecki – 33, Danuta Wicher Wichrowska – 31, 
Ewa Wronecka – 30,  Kazimierz Łubniewski – 28.

Seniorzy pod kluczemSeniorzy pod kluczem
Tak jak studenci mają juwenalia, dla mieszkańców o wiele dojrzalszych wy-
myślono swego czasu senioralia. Ci zaś, przynajmniej w Legionowie, chętnie 
zaczęli brać w nich udział. Tak chętnie, że pod wrażeniem ich zapału do różno-
rakiej aktywności są nawet miejscy włodarze. Dlatego bez mrugnięcia okiem 
raz w roku, tuż pod ratuszem, na kilka tygodni symbolicznie przekazują senio-
rom władzę w grodzie. Władzę pod postacią klucza.
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Na taką wiadomość czekali oni 
z niecierpliwością! – To moder-
nizacja istniejącego boiska. 
Boiska, które jest tu niezwykle 
przydatne, bo na tym osiedlu 
mieszka wiele dzieci, młodych 
ludzi, którzy niekoniecznie 
muszą spędzać czas w czte-
rech ścianach, przy ekranie 
komputera. Dlatego tego typu 
inwestycje są tutaj bardzo po-
trzebne – uważa Piotr Zadroż-
ny, zastępca prezydenta Le-
gionowa. Tak jak mocno już 

„zmęczonemu” placowi gry 
potrzebny był gruntowny re-
mont. Zwłaszcza, najbardziej 
narażonej na zniszczenie, jego 
syntetycznej nawierzchni.                                                             
– Zakres inwestycji, zgodnie 
z opisem projektu, zakładał 
wymianę nawierzchni boiska 
na wykładzinę z trawy syn-
tetycznej o powierzchni 360 
metrów kwadratowych, z za-
sypką piaskową, wraz z wy-
klejeniem linii oraz częściową 
wymianą ogrodzenia boiska                                            

z siatki i z montażem nowych 
furtek – wymienia Karolina 
Pióro z wydziału inwestycji 
Urzędu Miasta w Legionowie. 
W strategicznych miejscach 
zamontowano też tzw. pił-
kochwyty, które – biorąc pod 
uwagę bliskie sąsiedztwo bu-
dynków mieszkalnych – bar-
dzo się tam przydadzą. 

Przydały się również dodat-
kowe pieniądze, po jakie 
sięgnięto przy realizacji in-

westycji. W lutym gmina wy-
stąpiła z wnioskiem o przy-
znanie pomocy finansowej                                            
w ramach programu „Mazow-
sze dla sportu 2022”, otrzy-
mując w efekcie ponad 136 
tys. zł. Po dołożeniu ich do bli-
sko 80 tysięcy z budżetu oby-
watelskiego całe zadanie dało 
się już wykonać w wersji, jak 
mawiają niektórzy, „full wy-
pas”. I od sierpnia wyłonio-
ny w przetargu wykonawca 
mógł bez obaw zabrać się do 
zaplanowanej na sześć tygo-
dni pracy. – Dzięki możliwo-
ści pozyskania dodatkowych 
środków finansowych zakres 
inwestycji został rozszerzony, 
między innymi o urządzenia 
do street worku i nowe wypo-
sażenie boiska: dwie bramki, 
kosz oraz słupki i tuleje do gry 
w siatkówkę. A także obiekty 
małej architektury, takie jak 
stojak rowerowy, ławka, kosz 
na śmieci i chodniki przy furt-
kach – dodaje przedstawiciel-
ka ratusza. 

Za jednym inwestycyjnym 
zamachem znacząco po-
prawiły się więc i estetyka,                                        
i funkcjonalność całego tego 
wielofunkcyjnego obiektu, 
powiększonego teraz o część 
dla miłośników gimnasty-
ki pod chmurką. A co równie 
istotne, wzrosło także bez-
pieczeństwo wszystkich jego 
użytkowników. – Wiadomo, 
że na boisku ze zniszczoną 
nawierzchnią może dochodzić 
do różnych urazów. W związku                                                                        
z tym obecnie ten obiekt powi-
nien się cieszyć jeszcze więk-
szą popularnością. Planujemy 
zorganizować tu niebawem 
turniej piłkarskich drużyn osie-
dlowych, tak żeby wszyscy 
młodzi mieszkańcy tego osie-
dla mogli wypróbować to bo-
isko. Mam nadzieję, że przez 
wiele lat będzie ono służyć lo-
kalnej społeczności – mówi 
Piotr Zadrożny. 

Tak jak dotychczas, bieżące 
zarządzanie obiektem wzię-
ła na siebie spółka KZB Le-
gionowo. I to jej pracowni-
cy nadal będą dbali o stan 
techniczny boiska i towa-
rzyszącej mu infrastruktu-
ry. Najchętniej, jak widzia-
no by to w miejskim ratuszu, 
dbali na spółkę z okoliczny-
mi mieszkańcami. – Bardzo 
nas cieszy, że dzięki legio-
nowskiemu budżetowi oby-
watelskiemu można było 
poddać rewitalizacji to cie-
szące się popularnością bo-
isko. Dołożymy wszelkich 
starań, aby ku zadowole-
niu okolicznych mieszkań-
ców funkcjonowało ono bez 
przeszkód i zgodnie z prze-
znaczeniem – zapewnia Ire-
na Bogucka, prezes zarządu 
spółki KZB Legionowo.   

Wonder

Obywatelskie boiskoObywatelskie boisko
Kolejny z owoców, jakimi obrodziła pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo, mogą 
już podziwiać mieszkańcy osiedla Kozłówka. Podziwiać, a w razie apetytu na ruch po niego sięgnąć. Niedawno 
dobiegła bowiem końca rewitalizacja tamtejszego boiska sportowego, które po dokonaniu odbioru technicznego 
i przekazaniu w zarządzanie spółce KZB chętnie oddano do dyspozycji jego, w większości młodym, użytkownikom.

W środku nocy dyżurny le-
gionowskiej komendy otrzy-
mał zgłoszenie od miesz-
kańca jednego z bloków, że 

najprawdopodobniej pija-
ny mężczyzna dobija się do 
jednego z mieszkań. Gdy 
nie udało mu się dostać do 

środka, wybił szybę na klat-
ce schodowej. Niedługo 
po otrzymaniu zgłoszenia 
39-letni wandal był już w rę-
kach policji. Po wytrzeźwie-
niu śledczy przedstawili mu 
zarzut uszkodzenia mienia                    
o wartości ponad 500 złotych. 
Za popełnione przestępstwo 
grozi mu kara do pięciu lat 
pozbawienia wolności. 

zig

Za szybę do paki
Nawet pięć lat więzienia może grozić 39-letniemu 
mężczyźnie za wybicie szyby na klatce schodowej 
jednego z bloków na terenie miasta. Zdarzenie 
miało miejsce w ubiegłym tygodniu.
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17 października 2022 roku

Zdzisław Koryś
Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Legionowo (okr. wyb. nr 4)
w godz. 16.30-18.00

 
  
 

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 17 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

Anna Łaniewska
Radna Rady Miasta 

Legionowo (okr. wyb. nr 3)
w godz. 15.00-16.30

USŁUGI

 ■ ELEKTRYK 515 010 373

 ■ 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

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 17.10.2022 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.
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Kolejnym krokiem na tej dłu-
giej inwestycyjnej trasie była 
właśnie piątkowa umowa do-
tycząca opracowania doku-
mentacji projektowej. Teraz 
PKP Polskie Linie Kolejowe 
mają przystąpić do urucho-
mienia procedury przetar-
gowej, dzięki której zostanie 
wyłoniony podmiot odpowie-
dzialny za prowadzenie prac 
planistycznych nowej linii ko-
lejowej. Docelowo połączy ona 
będący liderem projektu Se-

rock oraz Pułtusk, Maków Ma-
zowiecki i Przasnysz ze stolicą 
kraju. Jak na razie, w ramach 
wstępnego studium progno-
stycznego, wytrasowano trzy 
warianty, w których projek-
tanci wspólnie z samorząda-
mi wypracowali najkorzyst-
niejsze w wielu wymiarach 
opcje realizacji przyszłej in-
frastruktury kolejowej. W ra-
mach budowy linii powstanie 
ponad 70 km torów kolejo-
wych, przeprawa na Narwi,                                     

a także, w zależności od wa-
riantu, od 11 do 14 stacji                                                
i przystanków.
 
Budowa tej linii uzyskała 
dofinansowanie w ramach 

programu Kolej+, jako je-
den z czterech projektów na 
Mazowszu. Pokryje ono 85 
proc. szacowanych na ponad 
300 mln zł kosztów prac pro-
jektowych oraz wykupu nie-
ruchomości. Ponieważ pro-
jekt dotyczy budowy nowej 
infrastruktury kolejowej, 
zakres robót wykracza poza 
ramy programu Kolej+, któ-
rego obowiązywanie kończy 
się w 2028 r. Wedle aktual-
nych wyliczeń koszty ca-
łej inwestycji wyniosą około                                                                  
2 mld zł. Co istotne, Samo-
rząd Województwa Mazo-
wieckiego zadeklarował już 
uruchomienie 14 par pocią-
gów na linii Zegrze-Prza-
snysz przez okres 5 lat od 
zakończenia inwestycji.

RM

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.

Przystanek na podpisyPrzystanek na podpisy
Tylu ważnych gości naraz, włącznie z prominentnymi członkami rządu, nie zje-
chało pod serocki ratusz od dawna. W piątek (7 października) przyciągnęło ich 
tam niecodzienne, bo przeprowadzone pod gołym niebem, podpisanie umowy 
wykonawczej między PKP PLK a miastem i gminą Serock, przybliżającej realizację 
wyczekiwanej przez wielu pasażerów linii kolejowej Zegrze – Przasnysz.
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Kiedy rozpoczyna się nowy rok 
szkolny i okres tzw. obowiązko-
wego przygotowania przedszkol-
nego (czyli „zerówka”), część ro-
dziców podejmuje decyzję o tym, 
by posłać swoje dziecko rok wcze-
śniej do szkoły. Na ogół jest to mo-
tywowane bardzo podobnie: „Moje 
dziecko już czyta, pisze, będzie 
się nudziło w przedszkolu”. Czę-
sto,  ujawniający się u pociechy 
potencjał intelektualny przyćmie-
wa inne sfery, które są pomijane 
w podejmowaniu tej decyzji. A to 

duży błąd, który może okazać się 
brzemienny w trudne dla dziecka 
konsekwencje.

Czym zatem się kierować, jeśli roz-
ważamy wcześniejsze posłanie po-
ciechy do szkoły?

Gotowość do podjęcia nauki wy-
maga dojrzałości w czterech zinte-
growanych ze sobą sferach: emo-
cjonalnej, intelektualnej, fizycznej 
i motywacyjnej. 

• Sfera emocjonalna. Nie bez 
powodu wymieniam ją jako pierw-
szą. Gotowość szkolną najczęściej 
(niestety) oceniamy przez pry-
zmat intelektualnego funkcjono-
wania dziecka. Czyta, pisze, ma 
mądre uwagi, ładnie i nad wiek 
dojrzale się wypowiada. Łatwo 
ulec czarowi intelektu, w cieniu 
którego zniknąć może chociażby 
zdolność dziecka do radzenia so-
bie z porażkami, trudnościami, ze 
świadomością, że inni mogą oka-
zać się w czymś lepsi. Jeśli widzi-
my, że nasze dziecko łatwo wpada 
w histerię, ma trudności z kontro-
lowaniem własnego pobudzenia 
emocjonalnego, bardzo przeży-
wa niepowodzenia, warto uświa-
domić sobie, że taka niedojrzałość 
w obszarze emocji może poważ-

nie rzutować na osiągnięcia szkol-
ne dziecka. Rzecz ma się podob-
nie z drugim biegunem zachowań 
emocjonalnych – nieśmiałością. 
Jeśli pociecha jest raczej wyco-
fana, zdradza niepewność siebie, 
brak zaufania do swoich możliwo-
ści, również warto dać jej czas na 
to, aby dojrzała w sferze emocji, 
nim podejmie naukę szkolną.
• Sfera intelektualna. Wyda-
je się to oczywiste. Dziecko, które 
chcemy wcześniej posłać do szko-
ły, musi w tym obszarze funkcjo-
nować przynajmniej tak dobrze, 
jak dzieci od niego o rok starsze. 
Zatem: powinno mieć dobrze wy-
kształcone myślenie, funkcje pa-
mięci, koncentrację uwagi, dobrze 
rozwiniętą sprawność analiza-
torów (wzrokowego i słuchowe-
go), sprawność grafomotoryczną                                                                                              
z prawidłowym chwytem pisarskim                                                                                      
i dobrym tempem pracy, niebudzą-
cą zastrzeżeń koordynację wzroko-
wo-ruchową i motorykę dużą.
• Sfera fizyczna. To przeciw-
wskazanie wydaje się bardziej dys-
kusyjne, jednak warto zastanowić 
się nad wcześniejszym posłaniem 
do szkoły dziecka, które jest małe, 
drobne, odbiegające parametra-
mi wzrostowymi od dzieci, wśród 
których będzie przebywało, jeśli 
rozpocznie wcześniejszą naukę. 

Nie chodzi tu tylko o symbolicz-
ne myślenie: „Czy on/ona udźwi-
gnie ten wielki plecak?”. Trzeba so-
bie uświadomić, że cechy fizyczne 
dziecka (np. bardzo niski wzrost) 
mogą stać wśród rówieśników 
powodem do jego „wyróżniania”                                                                                        
w grupie i to nie w sposób pozy-
tywny. Poza tym dzieci często po-
równują się pod kątem sprawno-
ści fizycznej. Fakt, że dziecko jest                                                                                            
o rok młodsze, może (choć nie 
musi) przekładać się na to, że bę-
dzie wolniejsze w biegach, nie mó-
wiąc już o problemach z dosięgnię-
ciem piłki przy grze w kosza. A to, 
jak łatwo odgadnąć, może wpływać 
na obniżenie samooceny i ryzyko, 
że pociecha zacznie się oceniać 
przez pryzmat tego, w czym jest 
słabsza, a nie w czym przoduje.
• Sfera motywacyjna. Kocha-
ni Rodzice – tu będzie krótko. Je-
śli widzicie, że dziecko zdecydowa-
nie woli się bawić, niż ślęczeć nad 
szlaczkami, zarzućcie czym prę-
dzej myśl o posyłaniu pociechy 
wcześniej do szkoły, gdyż... błą-
dzicie. W przeciwnym razie przy-
goda dziecka ze szkołą może się 
skończyć „spektakularnym” i szyb-
kim zniechęceniem do nauki.

Podejmując decyzję o przyspie-
szeniu dziecku obowiązku szkol-

nego, warto uświadomić sobie 
jeszcze dwie rzeczy. Po pierw-
sze, co nas motywuje do pod-
jęcia takiego kroku, czy jest on 
zgodny z rzeczywistymi potrze-
bami dziecka? I po drugie, czy 
naprawdę chcemy ryzykować, 
żeby nasze zdolne dziecko, które 
ma szansę być jednym z najlep-
szych uczniów w swoim roczni-

ku, stało się przeciętne w rocz-
niku wyżej? Szkoła nie zając 
– nie ucieknie.

P.S. W razie wątpliwości za-
sięgnijcie porady psychologa, 
z możliwością oceny gotowości 
szkolnej dziecka w rejonowej 
poradni psychologiczno-peda-
gogicznej.

OD REDAKCJI

Pewnego dnia, nazajutrz po 
bolączce sobotniej nocy, na 
pierwszy ogień przyszła mi 
do gorejącego łba myśl o po-
rannej akcji gaśniczej. Dopie-
ro gdym chciał dzwonić po 
pomoc do lodówki, telefon 
zdradził mi, iż owej niedzie-
li życie zakiełkowało we mnie 
punktualnie o 13.00. – Ech, 
magiczna godzina – pomy-
ślałem. I moje myśli wrzuci-
ły wsteczny bieg, po czym ru-
szyły w stronę peerelowskiej 
niby-prohibicji, do lat 80., kie-
dy to spragniony Ojciec Polak 
musiał czekać do wyżej wy-
mienionej pory, aby pani eks-
pedientka sprzedała mu pół li-
tra zapomnienia. Takie to były 
okrutne czasy! Jednym pod-
pisem generał, z racji barwy 
okularów zwany czule spawa-
czem, zmienił życie milionów 

obywateli. Stan wojenny mogli 
mu wybaczyć, ale nie zamach 
na uświęcone odwieczną tra-
dycją prawo do przyjmowania 
destylatów. Zamiast z Wojcie-
chem wojować, w geście pro-
testu naród zszedł do alkoho-
lowego podziemia. Nie mając 
„Wyborowej”, nie miał wyboru.      
   
Na szczęście my, Polanie, lu-
bimy wyzwania. Nagle co dru-
gi chłop zajął się pichceniem! 
Fakt, nadal stronili od gotowa-
nia domownikom obiadów, za 
to do perfekcji posiedli sztu-
kę tworzenia zacieru. Właśnie 
dzięki tym anonimowym bo-
haterom datę bitwy pod Grun-
waldem znał nad Wisłą każdy: 
1 kg cukru, 4 dekagramy droż-
dży i 10 litrów wody – to była 
wtedy jedynie słuszna receptu-
ra. Jak na ironię, ukaz komuni-

sty spowodował eksplozję me-
liniarskiego kapitalizmu. Dzięki 
niej ów akt prawny był de flasz-
ko martwy jak socjalizm, któ-
ry przecież też dobiegał wtedy 
do mety. Tworzyło się wresz-
cie coś, do czego przez dekady 
towarzysze bez skutku dąży-
li: prawdziwa, wyśniona przez 
Lenina sztama przedstawicieli 
inteligencji z klasą robotniczą. 
To w kolejkach pod monopo-
lowymi nawiązywały się mię-
dzy nimi przyjaźnie, owocu-
jące często nie tylko zakupem 
wina owocowego, lecz także 
wspólną degustacją w pobli-
skich krzakach. A jeśli jeszcze 
traf chciał, że świeżo upojeni 
kolejkowicze byli płci obojga...

Przez wiele lat władze Legio-Przez wiele lat władze Legio-
nowa planowały, że na tere-nowa planowały, że na tere-
nie lasku w pobliżu Areny,                          nie lasku w pobliżu Areny,                          
w kwadracie ulic Sobieskie-w kwadracie ulic Sobieskie-
go, Piotra Skargi, Sowińskie-go, Piotra Skargi, Sowińskie-
go i Chrobrego, powstanie go i Chrobrego, powstanie 
aquapark. Bilans zysków                                                      aquapark. Bilans zysków                                                      
i strat spowodował jednak, że                     i strat spowodował jednak, że                     
z tego pomysłu się wycofano. z tego pomysłu się wycofano. 
Zamiast aquaparku powstał Zamiast aquaparku powstał 
Park Zdrowia… i dziś chyba Park Zdrowia… i dziś chyba 
nikt tej decyzji nie żałuje.nikt tej decyzji nie żałuje.

Zanim jednak park powstał, Zanim jednak park powstał, 
początek roku 2014 – bo początek roku 2014 – bo 
wtedy właśnie rozpoczęła wtedy właśnie rozpoczęła 
się jego budowa – mocno się jego budowa – mocno 
zaniepokoił legionowskich zaniepokoił legionowskich 
miłośników przyrody. Osoby miłośników przyrody. Osoby 
spacerujące wówczas po la-spacerujące wówczas po la-
sku w pobliżu Areny Legiono-sku w pobliżu Areny Legiono-
wo zwróciły uwagę, że sporo wo zwróciły uwagę, że sporo 
rosnących w nim drzew zo-rosnących w nim drzew zo-
stało oznakowana zieloną stało oznakowana zieloną 
farbą. Świadczyć to mogło farbą. Świadczyć to mogło 
tylko o jednym – idą pod to-tylko o jednym – idą pod to-
pór. Zaniepokojeni zwrócili pór. Zaniepokojeni zwrócili 
się do naszej redakcji prośbą się do naszej redakcji prośbą 
o interwencję. Podjęliśmy ją o interwencję. Podjęliśmy ją 
i od razu uderzyliśmy do je-i od razu uderzyliśmy do je-

dynego pewnego źródła, czyli dynego pewnego źródła, czyli 
miejskiego ratusza.miejskiego ratusza.  
  
Urząd na zadane pytanie od-Urząd na zadane pytanie od-
powiedział rzeczowo i uspoka-powiedział rzeczowo i uspoka-
jająco. – W lasku przy Arenie jająco. – W lasku przy Arenie 
trwa w tej chwili inwentary-trwa w tej chwili inwentary-
zacja drzew. Ma ona na celu zacja drzew. Ma ona na celu 
naniesienie ich na mapy przed naniesienie ich na mapy przed 
rozpoczęciem projektowa-rozpoczęciem projektowa-
nia Parku Zdrowia. Chcemy                     nia Parku Zdrowia. Chcemy                     
w nim zachować jak najwięk-w nim zachować jak najwięk-
szą liczbę drzew, ponieważ szą liczbę drzew, ponieważ 
będzie on pełnił funkcję re-będzie on pełnił funkcję re-
kreacyjną dla seniorów – tłu-kreacyjną dla seniorów – tłu-
maczyła Tamara Mytkowska, maczyła Tamara Mytkowska, 
ówczesna rzeczniczka praso-ówczesna rzeczniczka praso-
wa ratusza. Po tych słowach wa ratusza. Po tych słowach 
każdy, kto jeszcze liczył, że każdy, kto jeszcze liczył, że 
w tamtym miejscu powstanie w tamtym miejscu powstanie 
aquapark, musiał przełknąć aquapark, musiał przełknąć 
gorzką pigułkę. Ale jak mówi gorzką pigułkę. Ale jak mówi 
przysłowie, nie ma tego złe-przysłowie, nie ma tego złe-
go, co by na dobre nie wyszło. go, co by na dobre nie wyszło. 
Planowany tam Park Zdrowia Planowany tam Park Zdrowia 
też miał bowiem pełnić funk-też miał bowiem pełnić funk-
cję rekreacyjno-sportową.                                             cję rekreacyjno-sportową.                                             
– To, co będzie wyróżniało go – To, co będzie wyróżniało go 
w stosunku do innych tego w stosunku do innych tego 
typu parków, to tężnia, która typu parków, to tężnia, która 

będzie właśnie służyła ludziom będzie właśnie służyła ludziom 
w słusznym wieku. Inne rzeczy w słusznym wieku. Inne rzeczy 
to na przykład ścieżki zdrowia                  to na przykład ścieżki zdrowia                  
i siłownia pod chmurką – mówił i siłownia pod chmurką – mówił 
Marek Prokurat, ówczesny na-Marek Prokurat, ówczesny na-
czelnik wydziału inwestycji UM. czelnik wydziału inwestycji UM. 

Park, który kosztował niecałe     Park, który kosztował niecałe     
2 mln zł, powstał w ciągu roku. 2 mln zł, powstał w ciągu roku. 
Od tamtej pory jest jednym              Od tamtej pory jest jednym              
z chętniej odwiedzanych przez z chętniej odwiedzanych przez 
legionowian miejsc. Spotyka-legionowian miejsc. Spotyka-
ją się tam nie tylko seniorzy, ją się tam nie tylko seniorzy, 
ale też rodzice z dziećmi oraz ale też rodzice z dziećmi oraz 
młodzież. Można tam zobaczyć młodzież. Można tam zobaczyć 
zarówno osoby odpoczywające zarówno osoby odpoczywające 
z książką przy tężni, jak i ćwi-z książką przy tężni, jak i ćwi-
czące na plenerowej siłowni. czące na plenerowej siłowni. 
Już od kilku sezonów latem, Już od kilku sezonów latem, 
a od niedawana też i wczesną a od niedawana też i wczesną 
jesienią, odbywają się tam jesienią, odbywają się tam 
bijące rekordy popularności bijące rekordy popularności 
potańcówki dla seniorów oraz potańcówki dla seniorów oraz 
koncerty plenerowe. Również koncerty plenerowe. Również 
w pozostałą część roku są tam w pozostałą część roku są tam 
organizowane liczne imprezy organizowane liczne imprezy 
o charakterze kulturalnym lub o charakterze kulturalnym lub 
sportowym. Jak więc widać, sportowym. Jak więc widać, 
Park Zdrowia wyszedł miesz-Park Zdrowia wyszedł miesz-
kańcom na kańcom na zdrowie.zdrowie.  

Park zamiast aquaparku
Z użyciem przez życie

P sycholog radzi:

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

Czy posyłać dziecko wcześniej do szkoły,Czy posyłać dziecko wcześniej do szkoły,
czyli o dojrzałości szkolnejczyli o dojrzałości szkolnej

                      INFORMACJA

Prezydent Miasta Legionowo podaje do publicz-
nej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust.1 i 2, 

ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 
1997 roku (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn.zm.), na tablicy 
informacyjnej Urzędu Miasta Legionowo oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miasta Legionowo 
www.bip.legionowo.pl, został umieszczony wykaz nierucho-
mości na okres 21 dni tj. od dnia 10 października 2022 roku 
do dnia 30 października 2022 roku przeznaczonej do oddania 
w dzierżawę na okres 10 lat, oznaczonej jako część działki nu-
mer ewidencyjny 12/11 o powierzchni 109 m2, która stanowi 
własność Gminy Miejskiej Legionowo w obrębie ewidencyj-
nym nr 69 przy ulicy Suwalnej w Legionowie. Przedmiotowy 
teren wykorzystywany będzie na wjazd/zjazd do usytuowa-
nej na działce sąsiedniej myjni samochodowej.

Bliższych informacji udziela Urząd Miasta Legionowo
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, (pok. Nr 3.06, II piętro) 
lub pod nr tel.(22)766-40-57, (22)766-40-58.

w z. Prezydenta Miasta
mgr Piotr Zadrożny

Zastępca Prezydenta
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PRAWDA  NIE  ZAWSZE 
JEST  ODPOWIEDNIA 
DLA  WSZYSTKICH, 

ALE  JEST  PRAWDZIWA
Andrzej Kalinowski, legionowski 
radny PiS-u na jednej z sesji rady 
miasta.

Wkrótce problemy do-
padną cię ze zdwojoną 
siłą. Zachowaj spokój, 

a z każdym dasz sobie radę.

Niech cię nie zmylą 
życzliwe uśmiechy lu-
dzi. Przyda się czujność, 

bo nie każdy dobrze ci życzy.   

Nadchodzi sprzyjający 
okres na realizację od 
dawna skrywanych pla-

nów i marzeń. Nie czekaj.

Zachowaj ostrożność 
w podróży. Bez wzglę-
du na to, czy jedziesz 

na wycieczkę, czy do pracy.

Gwiazdy sprzyjają na-
wiązywaniu nowych 
znajomości. Jedna                    

z nich może okazać się znacząca. 

Wkrótce ktoś wywinie 
ci jakiś numer. Może to 
być też przykra niespo-

dzianka ze strony partnera.

Spotkasz dawno niewi-
dzianą osobę i odkry-
jesz, że wciąż wiele was 

łączy. Idź za głosem serca. 

Warto spróbować 
szczęścia w grach lo-
sowych, ewentualnie 

zacząć nowy rozdział w życiu.

Zadbaj o relacje z bliski-
mi. Sam fakt, że wieczo-
rami zamieniasz z nimi 

kilka słów, to za mało.

Gdzie dwóch się bije, 
tam… możesz być tym 
trzecim. Dlatego od kon-

fliktu w pracy trzymaj się z daleka.

Na horyzoncie widać 
zmiany. Dla jednych 
przedstawicieli znaku 

znaczące, dla innych kosmetyczne.  

Zaczynasz się dusić                                                                    
w swoich relacjach pry-
watnych lub zawodowych. 

Spróbuj zrobić krok do przodu.  

Zaproś wiewiórkę 
do ogrodu!

Wiewiórka pospolita waży oko-
ło 200-300 gramów. To spryt-

ne i bardzo zwinne zwierzątko, 
które bez przeszkód porusza 
się po drzewach. Najczęściej                                  
w parkach widujemy wiewiórkę 
o futerku barwy rudej z białym 
brzuszkiem i szarymi bokami, 
rzadziej zaś gryzonie o futerku 
ciemnobrunatnym. Jesienią, 
gdy zwierzęta przygotowują 
się do nadchodzących mrozów, 
okrywa wiewiórki staje się gęst-
sza i bardziej szara. 

Czym się żywią wiewiórki? 
Uwielbiają nasiona z szyszek, 
żołędzie i orzechy. Podjadają 

pączki drzew, owoce, grzyby                                                                           
i owady. Potrafi złapać jaszczur-
kę i ukraść jajka z gniazda 
ptasiego. Jeśli więc w Two-
im ogrodzie postawisz karmik 
i będziesz go uzupełniał zapa-
sami, to prócz ptaków zagości 
również i wiewiórka. Chętnie 
przyjdzie po orzechy. 

Wiewiórka chętnie zamieszkuje 
dziuple czy gotowe gniazda pta-
ków, czasem buduje własne le-
gowiska z patyków i mchu w roz-
widleniach gałęzi. W jednym roku 
samica może wydać na świat do 

3 miotów, a w każdym od 1 do 
7 maluchów. Ile żyje wiewiórka? 
Może dożyć nawet 7 lat, ale ten 
gatunek ma wielu wrogów, takich 
jak kuny czy domowe koty. 

Prowadzi naziemny tryb życia, 
skacze z gałęzi na gałąź. Na zie-
mię schodzi w poszukiwaniu je-
dzenia. Jej ulubione drzewa to 
klony, dęby, orzechy włoskie, 
leszczyna i sosny. Wiewiórka 
chętnie skorzysta z przygotowa-
nego dla niej domku o wymia-
rach 19x19x40 z otworem wej-
ściowym 8,5 cm średnicy. 

Składniki:

• 2 szklanki 
   mąki pszennej
• 200 g masła
• 700-800g śliwek
• 2 łyżeczki proszku 
  do pieczenia
• 5 jajek
• ¾ szklanki cukru

Sposób przygotowania:
Ciasto z tymi owocami smakuje wszystkim i jeśli dodamy 
do niego kruszonkę, jest to idealny posiłek do kawy 
i gorącej herbaty na zimne wieczory.

Przygotuj formę do pieczenia i wyłóż ją papierem. 
Roztop masło i zostaw je do przestudzenia. 
Śliwki umyj, osusz i pokrój na ćwiartki. Pestki wyjmuj. 
Śliwki węgierki będą najlepsze 
– lepiej by były twarde niż bardzo dojrzałe. Włącz piekarnik, 
by nagrzewał się do temperatury 180 stopni.

Do dużej miski wbij jajka, dodaj cukier i ubijaj do momentu 
otrzymania gęstej masy. 
Zmniejsz obroty miksera i wlej do masy ostudzone masło. Potem dodawaj do niej po dużej łyżce mąki 
(z proszkiem do pieczenia). Gotowe ciasto przełóż do formy. 
Ćwiartki śliwek oprósz lekko mąką. Skórką do dołu układaj na wierzchu ciasta. 

W osobnej misce wykonaj kruszonkę. Niecałą szklankę mąki wymieszaj z połową szklanki cukru, dodaj pół kostki masła 
i kilka kropli aromatu waniliowego. Składniki rozetrzyj i włóż na chwilę do lodówki (lub zamrażalnika), by lekko stężały. 
Potem posyp kruszonką na wierzchu po śliwkach i włóż ciasto do nagrzanego piekarnika. Piecz około godziny.

Smacznego!

Ciasto ze śliwkami

- Proszę na nie uważać. Zgubienie tych kluczy jest wykluczone!     fot. red.  
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Sokół Serock wysoko, bo aż 
7:1, pokonał u siebie Nad-
narwiankę Pułtusk i po ośmiu 
kolejkach, z 16 punktami 
na koncie, zajmuje obecnie 
trzecie miejsce w tabeli V ligi                      
w grupie 1. W następny week-
end serocczanie zagrają na 
wyjeździe z Okęciem War-
szawa. Mecz zostanie roze-

grany w sobotę 15 paździer-
nika o godzinie 12.00. 
 
Legionovia II Legionowo, 
również u siebie, wygrała 5:3 
z Białymi Orłami Warszawa. 
Dzięki temu po dziewięciu ko-
lejkach „dwójka” jest wiceli-
derem ligi okręgowej w gru-
pie 1. Ma na swoim koncie 

19 punktów i do pierwszego                                                                            
w tabeli Talentu Warsza-
wa traci cztery oczka. W na-
stępnej kolejce legionowianie                                                                       
w derbowym starciu zmierzą 

się na wyjeździe z Dębem 
Wieliszew. Spotkanie zostanie 
rozegrane w sobotę 15 paź-
dziernika o godzinie 14.00. 
 
Z kolei wieliszewianie w ten 
weekend w meczu wyjazdo-
wym pokonali 3:2 KS Hali-
nów. Madziar Nieporęt, rów-
nież na wyjeździe, przegrał 
1:2 z Bugiem Wyszków. W na-
stępnej kolejce zespół z Nie-
porętu podejmie u siebie MKS 
Polonię Warszawa. Mecz od-
będzie się w sobotę 15 paź-
dziernika o 11.00. 

zig

Od pierwszego gwizdka sędzie-
go obie drużyny bardzo chcia-
ły zdobyć gola, lecz jak to w ta-
kich przypadkach często bywa, 
szło im to z początku opornie. 
Ostre strzelanie w tym meczu 
rozpoczęło się dopiero od trze-
ciej minuty, za sprawą gola Fi-
lipa Fąfary. Udana parada Kac-
pra Zacharskiego plus bramka 
Krystiana Wołowca sprawiły, że 
KPR objął prowadzenie 2:0. Go-
spodarze nie bawili się w koron-
kowe rozgrywanie akcji i starali 
się możliwie szybko i zdecydo-
wanie forsować obronę ekipy 
z Podlasia. A gdy już byli pod 
bramką, jej golkiper nie miał 
nic do powiedzenia. Jego kole-
dzy starali się jednak odgryzać 
miejscowym i w ósmej minucie 
KPR prowadził tylko 4:3. Wte-
dy Michał Klapka zdobył piątego 

gola dla swej drużyny, poprawił 
Krzysztof Tylutki i po raz pierw-
szy w tym meczu legionowia-
nie byli trzy trafienia „do przo-
du”. Występujący z zielonych 
strojach lider tabeli wyglądał na 
trochę przytłoczonego szybką, 
dokładną, a przede wszystkim 
skuteczną grą podopiecznych 
Michała Prątnickiego. Pozosta-
wało pytanie, czy tak będzie 
do końca, czy jednak AZF-AWF 
z czasem zacznie nabierać wi-
goru. Tak czy inaczej, kiedy                                                                        
w 15 minucie KPR prowadził 7:5, 
wszystko jeszcze mogło się zda-
rzyć. Niedługo później, przy sta-
nie 7:6, o pierwszą w tym meczu 
przerwę poprosił szkoleniowiec 
legionowian. Tuż po niej trafił 
Krzysztof Tylutki, więc na tabli-
cy wyników znów pojawiło się 
dwubramkowe „status quo”. 

Stawało się jasne, że jeśli żadnej 
z ekip nie przydarzy jakiś dłuż-
szy kryzys, losy trzech punktów 
mogą ważyć się do samego koń-
ca meczu. Im bardziej zbliżał się 
w każdym razie jego półmetek, 
tym więcej wskazywało na to, 

że w drugiej połowie wszystko 
zacznie się od nowa. Na dowód                                                                        
w 27 minucie goście po raz 
pierwszy w tym meczu dopro-
wadzili do wyrównania (10:10). 
Ale długo się z niego nie cieszyli. 
Już minutę później, po golu z ak-
cji i kontrze wykończonej przez 

Jakuba Brzezińskiego, świet-
nie finiszujący KPR prowadził 
12:10. W ostatnich sekundach 
ten sam zawodnik posłał piłkę 
do pustej bramki przyjezdnych     
i KPR zszedł do szatni przy stanie 
14:10. Widownia szalała! 

W drugiej połowie, jak było do 
przewidzenia, przyjezdni stara-
li się wziąć za odrabianie strat. 
Początkowo szło im to nie-
źle, bo już po trzech minutach 
zmniejszyli je o połowę. KPR na 
szczęście nie czekał biernie na 
dalszy obrót sprawy i po chwi-
li, rękami Tylutkiego, odpowie-
dział pierwszym po przerwie 
golem. Później zaś z podziwu 
godną regularnością oraz kon-
sekwencją dbał o to, aby Podla-
sianie nie złapali z nim punkto-
wego kontaktu. Przez całe dwie 
trzecie drugiej partii gospoda-
rze wywiązywali się z tego za-
dania bez zarzutu. Dopiero                                                               
w 50 minucie AZS-AWF zdobył 
bramkę kontaktową (24:23).                       
I chociaż tym razem KPR po-
nownie zdołał odskoczyć, sie-
dem minut później dał się do-
paść i zrobiło się po 27. Ku 
radości kilkuset legionowskich 
kibiców końcówka tego emo-
cjonującego pojedynku na-
leżała jednak do ich drużyny. 
Miejscowi gracze dostali wiatru                                                                

w żagle, odskoczyli rywalom                   
i przekonująco wygrali 32:29. 
To oznaczało, że teraz, po czte-
rech kolejkach spotkań, to oni 
są pierwsi w Lidze Centralnej                     
i będą całej stawce uciekać.

Aldo
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(Nie)(Nie)oczekiwanaoczekiwana
zmiana miejsczmiana miejsc
Jak było do przewidzenia, czwartkowy (6 października) mecz na szczycie Ligi Cen-
tralnej przyciągnął do IŁ Capital Areny mnóstwo kibiców KPR-u Legionowo. I chy-
ba żaden z nich tej wieczornej wizyty nie żałował. Gospodarze zagrali wyśmienite 
spotkanie, pewnie wygrywając z dotychczasowym liderem z Białej Podlaskiej. A co 
najważniejsze, dzięki trzem zdobytym punktom wskoczyli na jego miejsce.

Kolejka prawie na plusKolejka prawie na plus
Ostatni weekend w wykonaniu drużyn z powiatu legio-
nowskiego był raczej udany. Ich bilans to trzy zwycięstwa                        
i jedna porażka. Sokół Serock i Legionovia II Legionowo cały 
czas utrzymują się w czołówce swoich lig. Z kolei Dąb Wie-
liszew i Madziar Nieporęt spadły na nieco niższe pozycje.

KPR Legionowo – AZS-AWF Biała Podlaska

32:29 (14:10) 

Bramki dla KPR-u zdobywali:  Fąfara, Tylutki i Wołowiec – po 5, 

Brzeziński i Kasprzak – po 4, Chabior, Klapka i Prątnicki – po 3. 

Hotelowy Hotelowy 
sponsorsponsor
Zarząd siatkarskiej Legionovii S.A. poinformo-
wał właśnie o podpisaniu umowy sponsorskiej 
z siecią B&B Hotels. To oznacza, że w sezonie 
2022/23 zawodniczki IŁ Capital Legionovii Le-
gionowo wybiegną na parkiet w koszulkach 
opatrzonych znanym w wielu krajach świata 
logiem B&B Hotels.

Nowy sponsor legionow-
skiego klubu to międzyna-
rodowa sieć hoteli, której 
charakterystyczne, atrak-
cyjne pod względem wi-
zualnym i świetnie zloka-
lizowane obiekty można 
na terenie Polski odwie-
dzić we Wrocławiu, Ka-
towicach, Łodzi, Toruniu, 
Rzeszowie, Nowym Tar-
gu, Krakowie, Lublinie, Po-
znaniu i Warszawie. Łatwo 
zatem zrozumieć, dlacze-
go klubowy zarząd przyjął 
nowego, możnego mece-
nasa z otwartymi rękami.                                                            
– Bardzo cieszymy się                      
z nawiązania współpracy                                                                     
z B&B Hotels. Już wcześniej 
znałem hotele B&B jako za-
dowolony, stały klient, a te-
raz mam ogromną przy-
jemność współpracować                                                     
z nimi biznesowo. Logo 
B&B Hotels pięknie prezen-
tuje się na naszych nowych 
strojach meczowych, a już 
niebawem będą państwo 
mogli zobaczyć to na wła-
sne oczy – powiedział zado-
wolony Konrad Ciejka, pre-
zes spółki Legionovia SA. 

Jak podczas uroczyste-
go podpisanie umowy 

zdradziła reprezentant-
ka nowego sponsora, ho-
telowa sieć także wiąże                               
z wejściem na parkiet 
duże nadzieje. – Je-
stem bardzo zadowolona                                                          
z nawiązania współpra-
cy z legionowskimi siat-
karkami – mówi Beatrice 
Bouchet, prezes zarzą-
du B&B Hotels Polska.                          
– Promocja przez sport 
i wspieranie sportowców 
to dla nas doskonałe roz-
wiązanie. Jestem przeko-
nana, że przed nami dłu-
ga i owocna współpraca. 
Nie mogę się już docze-
kać rozpoczęcia sezonu                  
i trzymam kciuki za na-
sze siatkarki!

Pierwszy mecz w no-
wym rozdaniu TAURON 
Ligi mocno odmłodzona 
ekipa IŁ Capital Legio-
novii zagra w czwartek                            
(27 października). Łatwo 
nie będzie. Na początek 
ich umiejętności spraw-
dzi bowiem w Arenie eki-
pa Grupy Azoty Chemika 
Police. Początek spotka-
nia o 17.30.  

RM
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W sobotę przed własną pu-
blicznością Legionovia zmie-
rzyła się z Sokołem Ostróda. 
Początek spotkania należał 
zdecydowanie do gospoda-
rzy. Dobrą grę w pierwszych 
minutach meczu legionowia-
nie przypieczętowali bramką 
zdobytą już w 12 minucie. Po-
danie Karola Barańskiego z le-

wej strony boiska wykorzystał 
Piotr Sonnenberg, który minął 
obrońców i z bliskiej odległo-
ści pokonał bramkarza gości. 
Po stracie bramki gracze So-
koła zaczęli coraz śmielej ata-
kować. Wypracowali sobie kil-
ka groźnych sytuacji, ale na 
szczęście defensywa Legiono-
vii była wówczas na posterun-

ku. Dzięki temu na przerwę 
oba zespoły schodziły więc 
przy jednobramkowym pro-
wadzeniu gospodarzy. 

Po zmianie stron Legio-
novia znów zaczęła do-
minować. Dwie doskona-
łe okazje do podwyższenia 
wyniku miał Szymon Wie-
jak, jego strzały padały jed-
nak łupem bramkarza So-
koła. Tymczasem, jak mówi 
stare piłkarskie przysłowie, 
niewykorzystane sytuacje 
się mszczą. I tak też było                            
w trakcie sobotniego me-
czu. W 62 minucie, po od-
biorze piłki w środku boiska 
i szybkiej kontrze, Maksim 
Kventsar doprowadził do 

wyrównania. Po stracie gola 
to z kolei Legionovia moc-
niej przycisnęła. Sama de-
terminacja jednak nie wy-
starczyła. Mimo groźnych 
ataków legionowianie nie 
zdołali już umieścić piłki                        
w bramce gości i w efekcie 
sobotnie starcie zakończy-
ło się podziałem punktów. 

Wypada tylko żałować, że 
Legionovii nie udało się wy-
korzystać potknięcia ze-
społów z pierwszych miejsc 
w tabeli, które przegrały 
swoje ubiegłotygodniowe 
mecze. Punkt wywalczo-
ny z Sokołem pozwolił jed-
nak legionowianom awan-
sować na trzecią pozycję. 

W następnej kolejce pod-
opieczni trenera Michała 
Pirosa zmierzą się na wy-
jeździe z Ursusem War-
szawa. Spotkanie zosta-
nie rozegrane w sobotę                                    
15 października, początek 
o godz. o 15.00. 

Elph

Podobnie jak w squashu, do 
sfinalizowania trenerskiego 
„transferu” przydały się szyb-
kość i dobry refleks. – Naj-
pierw zadzwonił nasz przyja-
ciel z zaprzyjaźnionego klubu 
i powiedział, że jest taka moż-
liwość. Następnie zdzwoniłem 
się już bezpośrednio z Rozaną 
Tymą, która była pomysłodaw-
czynią tego całego projektu. 
Oprócz nas, sprowadzić Tar-
ka do siebie starało się kilka 
polskich klubów, ale im się to 
nie udało. Nam się to powiodło                     
i jestem z tego powodu bardzo 
szczęśliwy – nie ukrywa Ma-
rek Jankowski, współwłaściciel 
Spektrum Sportu. Zadowolo-
ny z takiego obrotu sprawy 
jest również sam Tarek Awad, 
Egipcjanin pochodzący z ro-
dziny profesjonalnych graczy 
oraz trenerów squasha. – Będę 
starał się przekazać wszystkim 
tutejszym graczom całe swoje 
życiowe doświadczenie zwią-

zane ze squashem. Jestem 
też gotowy do tego, aby po-
dzielić się nim z zawodnikami 
z całej Polski. Myślę, że jest                                                                                
w niej wielu graczy, którzy 
sporo już potrafią i nadal z po-
wodzeniem mogą się rozwijać, 
trenując zgodnie z dostosowa-
ną do ich umiejętności strate-
gią. A w konsekwencji brać 
później udział w turniejach 
squasha na całym świecie.

Działając nad Wisłą zaledwie 
od kilku tygodni, trener Awad 

dobrze ocenia pracę krajowych 
działaczy ze związku squasha. 
Dostrzega też potencjał tkwią-
cy w wielu polskich graczach,                                                                             
z którymi miał już do czy-
nienia. – Tak naprawdę squ-
ash w Polsce zaczął się dopie-
ro jakieś 20 lat temu. Dlatego 
też zawodnicy nie do koń-
ca wiedzą jeszcze, jak pod-
nosić swoje umiejętności, 
aby dorównywały one naj-
lepszym na świecie. Tutej-
si gracze potrzebują większej 
pewności siebie, przydadzą 

im się również treningi men-
talne, aby podsycać w sobie 
głód sukcesów, aby wygry-
wać i wygrywać coraz więcej.                                                                           
A w tym celu muszą oni znacz-
nie częściej brać w zawodach 
zarówno w Polsce, jak i za gra-
nicą. Wspólnie zdecydowaliśmy, 
że otworzymy się na wszystkich 
graczy, jacy przyjadą trenować 
do Spektrum Sportu. Mam na-
dzieję, że nasze zajęcia będą 
efektywne i pomogą każdemu 
z nich wnieść się na wyższy po-
ziom sportowy.

W Spektrum Sportu nie mają 
nic przeciwko temu. I są prze-
konani, że postawienie na re-
nomowanego szkoleniow-
ca z Egiptu było świetnym 
posunięciem. – W pierwszej 
dziesiątce świata jest sześciu 
zawodników z tego kraju, dla-
tego polscy gracze mają szan-
se zdobyć duże doświadczenie 
dzięki wizycie Tarka. Rozma-

wiamy ze związkiem squasha, 
aby wprowadzić w cykl całego 
sezonu campy z juniorami ka-
dry narodowej, jak i z gracza-
mi w kategoriach open. Pla-
nujemy również organizować 
warsztaty dla trenerów – za-
powiada Marek Jankowski. 

O renomie egipskiego szko-
leniowca niech świadczy fakt, 
że na pierwszy camp z jego 
udziałem przyjechali do Legio-
nowa gracze ze Szwecji, Jor-
danii, Kataru, no i oczywiście                                                                     
z samego Egiptu. Co więcej, 
godzina treningu pod okiem 
Tarika Awada kosztuje tyl-
ko około dwustu zł, więc mło-
dzi adepci squasha chętnie 
korzystają z takiej możliwo-
ści. A to właśnie na ich szko-
lenie nastawiają się trenerzy 
i właściciele Spektrum Spor-
tu. – To jest ten najtrudniej-
szy moment w karierze każde-
go gracza, czyli od 5-6 lat do 
około 11, i na tym chcemy się 
skoncentrować. Dlatego aka-
demia squasha w Spektrum 
Sportu będzie miała kolejne-
go bardzo dobrego trenera. 
Już obecnie gościmy w na-

szej akademii Paulinę Krzy-
wicką – bardzo utytułowaną 
zawodniczkę, trenerkę i fizjo-
terapeutkę, która jest wie-
lokrotną mistrzynią Polski. 
Powiększamy naszą kadrę                                                                 
i staramy się, żeby w klubie 
byli najbardziej profesjonal-
ni trenerzy – dodaje Marek 
Jankowski.    

Profesjonalizm, jak wiado-
mo, kosztuje. Pieniądze wy-
dane na pracę z największy-
mi specjalistami od squasha 
wydają się jednak dobrą in-
westycją. – Squash jest dość 
kosztownym sportem, ze 
względu na konieczność zaku-
pu rakiet, butów, ale też wy-
magania związane z zachowa-
niem odpowiedniej diety na 
drodze do zostania czempio-
nem. Być może jednak będę 
mógł zostać w Polsce na tyle 
długo, aby zrobić tu wszyst-
ko to, czego w ciągu 40 lat 
dokonałem z egipskimi gra-
czami – mówi egipski szko-
leniowiec. Czy podobnie jak 
to jest z młodzieżową żeńską 
siatkówką, Legionowo stanie 
się kiedyś jednym z krajowych 
centrów squasha, czas poka-
że. Ale z takimi trenerami, jak 
Tarek Awad, ten cel wydaje się 
możliwy do osiągnięcia.  

Waldek Siwczyński

Mistrz sportu z importuMistrz sportu z importu
Mając do tego odpowiednią infrastrukturę, legionowskie Spektrum Sportu od początku specjalizuje się 
w sportach rakietowych. Oczkiem w głowie szefów klubu jest squash, coraz popularniejszy zarówno 
wśród amatorów, jak i profesjonalnych graczy. Ostatnio w Spektrum przeszli jednak samych siebie, 
ściągając do Legionowa trenera z absolutnego topu w tej dyscyplinie sportu, opiekuna wielu mistrzów 
ze ścisłej światowej czołówki.

Skopany awansSkopany awans
Występująca w trzeciej lidze Legionovia Legionowo w kolejnym już meczu nie 
była w stanie wywalczyć pełnej puli punktów. Choć wygrywała po pierwszej 
połowie, to w drugich 45 minutach dała sobie wbić gola, a potem nie zdołała 
ponownie wyjść na prowadzenie. Mimo to podopieczni trenera Michała Pirosa 
dalej utrzymują się w ścisłej czołówce tabeli.
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RELACJE/ZAPOWIEDZI

WydarzeniaWydarzenia
kalendarzkalendarz

LEGIONOWO Spectrum Sportu, 14-16.10
Otwarte Mistrzostwa Legionowa w Squasha.

LEGIONOWO osiedle Kozłówka, 14.10, godz. 14.00-16.00
Arena Legionowo zaprasza na Sportowy Piątek na Kozłów-
ce. W programie zabawy z animatorem: mini turniej piłki 
nożnej, król strzelców, tor przeszkód, rzuty do celu. Ponadto 
słodki poczęstunek!

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 
14.10, godz. 19.00
„Co robić w taką noc?” – koncert zespołu Ad libitum. W re-
pertuarze piosenki filmowe i musicalowe. Wstęp – bezpłatne 
wejściówki dostępne w MOK Legionowo. 

LEGIONOWO plac między blokami przy ul. Sowińskiego, 
Kazimierza Wielkiego i 3 Maja, 15.10, godz. 10.00
Dogęszczamy zielenią – posadźmy razem drzewa. Prosimy 
wziąć ze sobą rękawiczki i łopaty lub szpadle. 

LEGIONOWO skatepark, 16.10, godz. 10.00
Warsztaty dla dzieci z jazdy na hulajnodze.

LEGIONOWO Poczytalnia, 16.10, godz. 10.00
Zapraszamy do udziału w uroczystościach związanych                     
z 90-tą rocznicą Pierwszej Polskiej Wyprawy Polarnej, która 
w 1932 r. pod kierownictwem Czesława Centkiewicza wyru-
szyła do Arktyki na Wyspę Niedźwiedzią. Plan uroczystości: 
• Pierwsza Polska Wyprawa Polarna – Rafał Degiel, Muzeum 
Historyczne w Legionowie
• Wystąpienie na temat IV Wyprawy Geofizycznej do Stacji 
Antoniego Bolesława Dobrowolskiego i planach związanych 
z rewitalizacją Stacji – prof. Marek Lewandowski, Instytut 
Geofizyki PAN
• Plany dotyczące badań naukowych w warunkach polar-
nych, pierwsza kobieta na Stacji A.B. Dobrowolskiego – prof. 
Monika A. Kusiak, IG PAN
• Konferencja prasowa z udziałem polarników i dziennikarzy
• Pokaz filmu na temat Aliny i Czesława Centkiewiczów – reż. 
Kuba Witek, występują Temenużka Wdowczyk oraz Dagma-
ra Bożek
• „Anaruk chłopiec z Grenlandii” – informacje na temat historii 
powstania książki i jej wydawania w czasach okupacji – Borił 
Wdowczyk
• „Polarniczki” – historia polskich badaczek rejonów polar-
nych – Dagmara Bożek, Instytut Geofizyki
• Wydawnictwo Vectra, plany związane z książkami o tematy-
ce polarnej i podróżniczej
• Wystąpienie dzieci ze szkoły nr 9 w Bełchatowie 
im. Aliny i Czesława Centkiewiczów.
Podczas wydarzenia będzie możliwość nabycia książek                   
o tematyce polarnej i odwiedzenia stoiska z grami edukacyj-
nymi, goglami VR z filmami polarnymi 360 stopni oraz wzię-
cia udziału w grach i konkursach z nagrodami. 

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 
16.10, godz. 15.00
Niedzielne Spotkania z Bajką. „Smok Wawelski” – spektakl 
lalkowy w wykonaniu teatru Czarodziej. Bilety w cenie 16 zł 
do nabycia w MOK Legionowo. 

LEGIONOWO MOK ul. Norwida 10, 16.10, godz. 19.00
Rock w MOK. Wystąpią: Farben Lehre i Raggabarabanda. 
Bilety w cenie: 50/60 zł. Przedsprzedaż i rezerwacje pod nu-
merem telefonu 665 823 666.

– W tym roku przebiega ona 
pod hasłem „To się musi po-
wieść”, a więc nacisk jest 
położony z jednej strony 
na literaturę, ale także na 
współdziałanie, na lokal-
ną społeczność. I w tym kli-
macie my się dosyć dobrze 
odnajdujemy, wpisuje się 
to też w projekt, który te-
raz realizujemy: „Biblioteka 
– dom inicjatyw”, gdzie ta 
społeczność jest w centrum. 
Dlatego sporo aktywności, 
które dzisiaj miały miejsce, 
jest z tym tematem jakoś 
powiązanych – mówi Ewa 
Kobylińska z Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Legio-
nowie. Na pierwszy ogień 
poszło odsłonięcie ścien-
nej tablicy sąsiedzkiej. In-
nymi słowy w pełni „analo-
gowej” przestrzeni mającej 
służyć wymianie informa-
cji. Później do akcji weszli 
mieszkańcy, wprowadzając 
do ogólnomiejskiego obro-
tu książki, rośliny i zabaw-
ki. – Każdy mógł przynieść 
swojego, coś, czego już nie 
używa, a następnie wziąć 
coś, co mu się przyda. My-
ślę, że wyszło to całkiem faj-
nie – ocenia bibliotekarka. 
Chętnych do takiej sąsiedz-
kiej wymiany było co nie-
miara. Tak samo jak dzieci 
biorących udział w przygo-
towanych przez organizato-
rów animacjach. Najmłod-
si chętnie też sprawdzili się 
w grze terenowej na tere-
nie mrocznej biblioteki. Jej 
celem było ponowne włą-

czenie prądu, a droga do 
tego wiodła poprzez rozma-
ite zagadki i zadania. Wie-
czorne buszowanie z latar-
kami w dłoniach zakończyło 
się, rzecz jasna, sukcesem.  

Kiedy dzieci rozglądały się 
z światłem, piętro wyżej 
pełnym blaskiem pada-
ło ono na dzieła artystów                  
z Pracowni Sztuka Tworze-
nia. Ich wernisaż nosił ty-
tuł „Mam oko na sztukę”. 
– Dzisiaj możemy oglą-
dać prace młodzieży, tej 
młodszej i tej starszej, bo 
od piątego roku życia do… 
67 lat. Prace bardzo się 
różnią, są wykonane roz-
maitymi technikami: jest 
malarstwo, jest rysunek, 
są pastele – suche, olejne, 
więc naprawdę mamy tu-
taj duże zróżnicowanie. Są 
w bibliotece mali artyści, 
przychodzą też do szko-
ły, uczą się plastyki, rysu-
ją i dzięki temu praktycz-
nie powstają już ilustracje 
do książek – zapewnia 
Edyta Modzelewska z Pra-
cowni Sztuka Tworzenia. 
Powstają, jeśli nawet nie 
na papierze czy płótnie, 
to z pewnością w głowach 
czytelników. Jako narzę-
dzia do rozbudzania wy-
obraźni książki są bowiem 
niezastąpione. – Kiedyś 
nawet robiłam takie kon-
kursy na podstawie ksią-
żek, które najpierw czy-
taliśmy, a później każdy 
musiał stworzyć do nich 

ilustrację. Wyszło to nie-
samowicie, bo dzieci mają 
naprawdę ogromną kre-
atywność i wyobraźnię.  

Tak jak warto książki czytać, 
miło i pouczająco jest rów-
nież o nich porozmawiać. 
Mając to na względzie, przy 
okazji Nocy Bibliotek ludzie 
z Poczytalni zaprosili miesz-
kańców na spotkanie orga-
nizacyjne klubu czytelnicze-
go „Pogaduchy o książkach”. 
– Na razie są to same panie, 
ale mam nadzieję, że wraz                    
z upływem czasu i rozwojem 
sytuacji dołączą do nas ja-
cyś panowie. Wstępnie wy-
mieniłyśmy się naszymi do-

świadczeniami z ostatnich 
lektur i powoli umawiamy 
się na kolejne spotkania. Li-
czę, że będą one miały miej-
sce raz w miesiącu, aby opo-
wiedzieć sobie, co ostatnio 
udało się przeczytać i być 
może wybrać jakąś wspólną 
lekturę, którą chciałybyśmy 
w naszym gronie przeanali-
zować i omówić – zapowia-
da Ewa Kobylińska. A póki 
co sporo do omówienia mie-
li twórcy oraz mieszkańcy 
uczestniczący w bibliotecz-
nych warsztatach kreatyw-
nych. Niekoniecznie wpraw-
dzie ściśle związanych                                                                     
z czytelnictwem, ale dosko-
nale poszerzających wiedzę       
i myślowe horyzonty. A prze-
cież głównie po to chadzało 
się dawniej i nadal przycho-
dzi się do biblioteki. – Są tu-

taj lokalni artyści, którzy po-
stanowili się podzielić swoim 
bezcennym zasobem, czy-
li wiedzą i umiejętnościami. 
Zaprezentują to, co potra-
fią najlepiej: makramę, szy-
dełkowanie czy malowanie, 
a mieszkańcy będą mogli                                            
z tego skorzystać i czegoś 
nowego się nauczyć.    

Gdy zapadł zmrok i przy-
szedł czas podsumowań, 
autorzy legionowskiej Nocy 
Bibliotek miała na twarzach 
słoneczne uśmiechy. Cze-
mu też trudno się dziwić, bo 
znów udało im się ściągnąć 
do Poczytalni setki legiono-
wian. Ściągnąć, czymś za-
interesować, a w rezultacie 
zatrzymać na dłużej. – My-
ślę, że ta wymienialnia wy-
szła całkiem dobrze, bo lu-
dzie mieli też okazję, żeby 
porozmawiać ze sobą, jakoś 
się zintegrować. Cieszymy 

się, bo całe to tło dotyczą-
ce ekologii, kwestii społecz-
nych jest dla nas istotne. 
Chcemy od najmłodszych 
lat przekonywać ludzi, że 
nie warto wyrzucać wszyst-
kiego, co nie jest nam już 
potrzebne; że może war-
to się wymienić. I dlatego 
też właśnie zabawki zosta-
ły włączone do tej akcji. Aby 
dzieci mogły się nauczyć, że 
nie muszą mieć wszystkiego 
na własność i mogą w jakiś 
sposób dzielić się z innymi 
swoimi zasobami. Myślę, że 
to było całkiem edukacyjne                                                                        
i przyjemne – uważa Ewa 
Kobylińska. Wypada tylko 
żałować, że do kolejnej Nocy 
Bibliotek zostało jeszcze tak 
wiele dni i… nocy. 

Waldek Siwczyński

Powieść na jedną NocPowieść na jedną Noc
Podobnie jak w latach ubiegłych, do ósmej edycji ogólnopolskiej Nocy Biblio-
tek załoga legionowskiej Poczytalni przystąpiła z daleką od wieczornej senno-
ści werwą. Inna sprawa, że i tym razem owa noc, głównie z uwagi na najmłod-
szych uczestników, nocą była właściwie tylko z nazwy. A do tego, co akurat 
uczestnicy bardzo sobie chwalili, nocą całkowicie dla nich bezsenną.


