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OprawcaOprawca
eksmitowanyeksmitowany
W minionym tygodniu do Komisariatu Policji               
w Jabłonnie zgłosiła się mieszkanka gminy                   
i powiadomiła, że jej mąż od blisko roku stosu-
je wobec niej przemoc – zarówno psychiczną, 
jak i fizyczną. Po zebraniu materiału proceso-
wego funkcjonariusze podjęli decyzję o zatrzy-
maniu 61-latka i przedstawieniu mu zarzutu do-
tyczącego znęcania się nad osobą najbliższą.
Sprawę szczegółowo prze-
analizował również dzielni-
cowy z Jabłonny i uznał za 
zasadne zastosowanie wo-
bec 61-latka nakazu na-
tychmiastowego opusz-
czenia lokalu oraz zakazu 
zbliżania się do mieszkania 
i jego bezpośredniego oto-
czenia przez najbliższe 14 
dni. Mężczyzna w obecno-
ści funkcjonariusza opuścił 
mieszkanie, po czym został 
doprowadzony do pomiesz-
czenia dla osób zatrzyma-
nych w celu wytrzeźwienia. 
 
Zgodnie z tzw. ustawą anty-
przemocową, która zaczęła 

obowiązywać od listopada 
2020 roku, sprawca prze-
mocy stanowiący zagro-
żenie dla życia lub zdrowia 
domowników, po wydaniu 
nakazu przez policjantów, 
musi bezzwłocznie opuścić 
mieszkanie oraz otrzymu-
je zakaz zbliżania się do nie-
go. Uprawnienia do wydania 
nakazu zostały przyzna-
ne Policji oraz Żandarme-
rii Wojskowej. Nakaz bę-
dzie obowiązywał przez 14 
dni, jednak na wniosek oso-
by dotkniętej przemocą sąd 
może przedłużyć ten okres. 

oprac. zig

Gdy strażacy dotarli pod 
wskazany adres, okazało 
się, że zapaliły się tam sadze                                    
w kominie, a ogień objął znaj-

dującą się w pobliżu komodę. 
W budynku panowało też sil-
ne zadymienie. Zanim zastę-
py dotarły na miejsce, właści-

ciel domu zaczął gasić pożar 
na własną rękę. Jednak do-
piero dzięki interwencji stra-
żaków ogień udało się opa-
nować, zanim udałoby mu 
się przedostać na pozostałe 
pomieszczenia. Po zakończe-
niu akcji gaśniczej dom został 
jeszcze sprawdzony kamerą 
termowizyjną oraz czujnikiem 
gazu. Działania strażaków na 
miejscu zdarzenia trwa oko-
ło godziny. 

zig

Rekordzistą w tym gronie okazał 
się 23-letni mieszkaniec powia-
tu, którego policyjny radar na-
mierzył w miejscowości Świę-
cienica. Swoim autem pędził on 
tam z prędkością 142 km/h, czyli 
aż o 92 km/h za szybko! Zarów-
no 23-latek, jak i pięciu pozosta-
łych kierowców, stracili upraw-
nienia do kierowania pojazdami 
na trzy miesiące oraz zostali do-
tkliwie ukarani finansowo. 

Policjanci przypominają, że nad-
mierna prędkość to jedna z głów-
nych przyczyn wypadków i koli-
zji na drogach, dlatego kierowca, 
który przekroczy dozwoloną 
prędkość o więcej niż 50 km/h                
w obszarze zabudowanym, musi 
liczyć się z odebraniem prawa 
jazdy na trzy miesiące. Jeżeli po-
mimo zakazu będzie w tym okre-
sie kierował pojazdem, trzymie-
sięczny okres zakazu zostanie 
przedłużony do sześciu miesię-
cy. W przypadku, gdy kierowca 
ponownie zlekceważy ten zakaz 
i wsiądzie za kierownicę, staro-
sta wyda decyzję o cofnięciu mu 
uprawnień do kierowania pojaz-
dem. Aby je odzyskać, trzeba bę-
dzie spełnić wszystkie wymaga-
nia stawiane osobom, które po 
raz pierwszy ubiegają się o pra-
wo jazdy.

zig

TydzieńTydzień
nana  sygnalesygnale

Bo przepustka Bo przepustka 
była za krótka...była za krótka...
Mimo młodego wieku 15-letnia mieszkanka 
Legionowa nieźle już sobie nagrabiła. Dziew-
czyna samowolnie przedłużyła przepustkę                 
z ośrodka wychowawczego. Kilka dni temu 
została zatrzymana przez policję. Teraz nie bę-
dzie jej już pewnie tak łatwo uzyskać pozwole-
nie na jego opuszczenie.

Nastolatka trafiła tam de-
cyzją legionowskiego sądu. 
Po kilku miesiącach pobytu 
w ośrodku wychowawczym 
otrzymała przepustkę 
umożliwiającą jej spotka-
nie się z najbliższymi. Po 
jej zakończeniu 15-latka do 
ośrodka jednak nie wróci-
ła. Gdy policjanci z komen-
dy w Legionowie zajmują-
cy się problematyką osób 
nieletnich otrzymali infor-
mację, że dziewczyna sa-
mowolnie przedłużyła so-
bie pobyt na przepustce, 

natychmiast udali się do 
domu rodzinnego nasto-
latki. Tam zastali 15-letnią 
dziewczynę. Uciekinier-
ka została zatrzymana i po 
sporządzeniu stosownej 
dokumentacji przekaza-
na funkcjonariuszom wy-
działu konwojowego w celu 
doprowadzenia do Mło-
dzieżowego Ośrodka Wy-
chowawczego, oddalonego 
od jej miejsca zamieszka-
nia o ponad 200 km.

zig

Piracki pogrom
W ubiegły weekend policjanci z legionowskiej drogówki zaliczyli kolejne 
udane łowy na drogowych piratów. Funkcjonariusze zatrzymali aż sześć 
praw jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości w obszarze zabudowa-
nym o więcej niż 50 km/h. Poza utratą uprawnień do kierowania pojazdami 
amatorzy szybkiej jazdy zostali też ukarani wysokimi mandatami.

Wjechał pod pociąg
W zeszły wtorek około godziny 19.00 w okolicy 
osiedla Kozłówka w Legionowie doszło do groźne-
go wypadku. Na niestrzeżonym przejeździe kole-
jowym osobowy fiat brava zderzył się z pociągiem 
SKM jadącym w kierunku Wieliszewa.
Autem podróżowały trzy oso-
by: mężczyzna, kobieta oraz 
półtoraroczne dziecko. Żadne-
mu z nich na szczęście nic się 
nie stało. Przybyły na miejsce 
zespół ratownictwa medycz-
nego przebadał uczestników 
zdarzenia. Nikt z nich nie od-
niósł poważniejszych obrażeń                                            
i nie wymagał hospitalizacji. Ich 
auto miało natomiast poważnie 
uszkodzony przód. Nic nie sta-
ło się również około 50 pasaże-
rom pociągu. Zostali oni ewaku-

owani przez kierownika składu 
i przeszli na pobliską stację PKP 
Legionowo Piaski. 
 
Na miejscu zdarzenia, poza ka-
retką pogotowia i policją, in-
terweniowały też zastępy stra-
ży pożarnej z JRG Legionowo                       
i OSP Legionowo. Utrudnienia             
w ruchu kolejowym na trasie 
Legionowo-Wieliszew zakoń-
czyły się około godziny 20.30. 

zig

Zapaliła się sadza
W czwartek (8 grudnia) około godziny czwar-
tej nad ranem do legionowskiej straży pożarnej 
wpłynęło zgłoszenie o pożarze w jednym z domów 
jednorodzinnych znajdujących się przy ul. Ko-
ściuszki w Legionowie. Na miejsce natychmiast 
zadysponowano dwa zastępy z JRG Legionowo.
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Węglowy wątek zaczął się ża-
rzyć, nim jeszcze sesja na do-
bre ruszyła z kopyta. Po części 
dzięki zastępcy prezydenta, 
który dołożył do pieca wie-
ściami o kampanii informacyj-
nej dla mieszkańców, mają-
cej na celu zachęcenie ich do 
oszczędzania energii. Głównie 
poprzez wskazanie legiono-
wianom, gdzie tkwią najwięk-
sze rezerwy w tym zakresie.                         
– Szczególnie nastawiliśmy się 
na osoby starsze i samotne, bo 
one mają największy problem z 
dotarciem do źródeł. Było tak-
że stoisko m.in. na targowisku 
miejskim, a wersje graficzne 
są dostępne na naszej stronie, 
więc każdy może, jeżeli po-
trzebuje, z takich podstawo-
wych porad skorzystać. Myślę, 
że to bardzo ważny element                                                                          
w dzisiejszej sytuacji, kiedy ceny 
energii tak gwałtownie rosną                                                                          
i stają się tak istotnym obciąże-
niem dla domowych budżetów 
– powiedział w comiesięcznym 
prezydenckim sprawozdaniu,                       

w zastępstwie swego ratuszo-
wego szefa, Piotr Zadrożny. 
 
Skoro już pojawił się tak ener-
getyczny wątek, jeden z rad-
nych postanowił dorzucić do 
ognia. Zaczął taktownie, od 
pochwalenia ratuszowej akcji 
uświadamiającej. Lecz po chwi-
li przedstawiciel opozycji podjął 
próbę rozniecenia bardziej oka-
załego płomienia. – Chciałbym 
zapytać, bo myślę, że miesz-
kańcy też tego oczekują, ale my 
jako radni również powinniśmy 
mieć prawo do tej informacji, 
ponieważ na razie, póki co, nie 
potrafimy jej wydobyć. W lipcu 
przekazaliśmy pieniądze miesz-
kańców w kwocie 10 mln zł na 
zakup węgla. Chcielibyśmy się 
dowiedzieć, w jakiej cenie ten 
węgiel został kupiony? – docie-
kał Artur Pawłowski z klubu rad-
nych PiS. Jeśli była ona zbyt wy-
soka, wówczas – sądząc z jego 
słów – podważałoby to cały sens 
miejskiej kampanii informacyj-
nej. Bo ewentualne dokonane 

przez mieszkańców oszczędno-
ści nijak by się miały do straty 
poniesionej na mocno przepła-
conym opale. Swoje słowa Ar-
tur Pawłowski kierował głównie 
do jednego z zastępców prezy-
denta, pełniącego też funkcję 
prezesa legionowskiego PEC-u.                                                                    
– Był pan ostrzegany, a może 
nie tyle ostrzegany, co zwraca-
no panu uwagę, że rząd szykuje 
preferencyjne warunki sprzeda-
ży węgla. Mimo to nie zareago-
wał pan na ten argument. I po-
wiem tak: jeżeli ten węgiel jest 
w tej chwili sprzedawany po 
1500 zł, to każde 100 zł, które 

pan przepłacił za tonę węgla, to 
jest 370 tys. zł. Pytanie, w jakiej 
cenie ten węgiel został kupiony? 
Myślę, że mieszkańcy mają pra-
wo wiedzieć, bo to są ich po pro-
stu pieniądze.   

Na konkretną, aczkolwiek roz-
budowaną o ważne wątki od-
powiedź rzucający zagadko-
wymi liczbami radny nie czekał 
długo. – Ja przede wszystkim 
zrobię taką jedną uwagę: te 
preferencyjne ceny węgla są 
dla gospodarstw indywidual-
nych; dla osób, które korzy-
stają z dodatków węglowych, 

czyli dla tej ściśle wyselekcjo-
nowanej grupy naszych miesz-
kańców. Na 50 tysięcy miesz-
kańców Legionowa może z tej 
preferencyjnej sprzedaży wę-
gla skorzystać około 700 osób. 
Natomiast wniosków, które do-
tąd one złożyły, jest 174. Pre-
ferencyjna cena węgla, która 
wynosi – nie tak jak pan radny 
powiedział – nie 1500, tylko dla 
mieszkańców jest ona do 2000 
bądź do 2200 zł za tonę. Rząd 
określił, że to jest preferencyjna 
cena węgla – do dwóch tysięcy 
w przypadku sprzedaży przez 
gminę. Jest ona na tyle prefe-
rencyjna, że spółki, które do-
starczają ten węgiel za 1500 zł 
do każdej gminy, muszą dosta-
wać dopłaty, bo kupiły go dro-
żej – wyjaśnił Marek Pawlak. 
Dlatego powstał specjalny fun-
dusz dopłat, przez który prze-
płyną kolejne setki milionów czy 
nawet miliardy publicznych zło-
tych. Abstrahując od faktu, że 
jakość dostarczanego gminom 
węgla jest często, delikatnie 
mówiąc, dyskusyjna. 

Zaopatrujących się w niego le-
gionowian takie problemy na 
szczęście jednak nie dotyczą.                                                                              
– My będziemy sprzedawać wę-
giel dla naszych mieszkańców 
po cenie bardzo preferencyjnej 
– 1650 zł. Wynika to z dobrze 
zorganizowanego Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej, któ-

re tą dystrybucją będzie się zaj-
mować. To jest ten węgiel dla 
indywidualnych mieszkańców, 
bo pan radny jak zwykle raczył 
był pomylić, że tak powiem, 
wszystko w swojej wypowiedzi. 
Ja z tej preferencji nie mogłem 
skorzystać, niemniej jednak od 
początku tego roku PEC zaku-
pił 20 665 ton węgla w średniej 
cenie 960 złotych – poinformo-
wał Marek Pawlak. 

Pomijając nieśmiałe głosy do-
magające się jej uściślenia, 
wspomniana kwota zgasiła 
zapał opozycji do strofowania 
szefa PEC-u. Mimo to postarał 
się on, aby podana informacja 
zabrzmiała wyjątkowo dono-
śnie. – Jest to cena dużo niższa 
niż tego węgla preferencyjnie 
sprzedawanego przez rząd dla 
polskich najuboższych rodzin. 
W związku z czym ja się nie 
mam czego wstydzić. Jest to 
węgiel w zdecydowanej więk-
szości z polskich kopalni, typ 
31, klasa 22-23, bo pytał pan 
się też o parametry tego węgla. 
Tak więc jest to dobry węgiel                                                                               
w dobrej cenie, wydaje mi się, 
że chyba jednej z lepszych cen 
dla ciepłowni w Polsce.   

Te słowa prezydenccy anta-
goniści pozostawili już bez ko-
mentarza. 

Waldek Siwczyński

TEMAT TYGODNIA

Budowa garażu z częścią socjalną na terenie punktu zlewnegoBudowa garażu z częścią socjalną na terenie punktu zlewnego  PWK „Legionowo”PWK „Legionowo”

Przedsiębiorstwo Wodociągo-
wo-Kanalizacyjne „Legiono-
wo” Sp. z o.o. od wielu lat stawia 
na rozwój inwestycyjny, który 
podnosi bezpieczeństwo i nieza-
wodność świadczonych usług. 
Ponadto inwestuje we własną 
infrastrukturę, która umożliwia 
w każdych warunkach at-
mosferycznych użycie po-
siadanego sprzętu. Sprzęt 
PWK, ze względu na charak-
ter Przedsiębiorstwa, musi 
być utrzymywany zawsze                                                                               
w stanie pełnej gotowości. 
Aby zachować bezpieczeństwo, 

realizacja budowy  pięciostano-
wiskowego garażu dla samo-
chodów specjalistycznych sta-
je się priorytetowa.

Na terenie Punktu Zlewnego 
Ścieków „Łajski” w Legionowie 
przy ul. Władysława Sikorskiego 
8 trwa obecnie budowa budyn-
ku garażowego dla samocho-
dów WUKO, pojazdów aseniza-
cyjnych oraz sprzętu ciężkiego. 
W budynku znajdzie się również 
zaplecze socjalne dla pracow-
ników PWK „Legionowo” Sp.                                                                                 
z o.o. obsługujących cały Punkt 

Zlewny oraz dla kierowców floty 
specjalistycznej. Od frontu bu-
dynku powstanie plac manew-
rowy z parkingiem. 

Prace budowlane rozpoczęły 
się w październiku ubiegłego 
roku i były prowadzone głów-
nie systemem gospodarczym 
przez pracowników PWK. Wy-
konane zostały ściany budyn-
ku wymurowane z porotermu 
z rdzeniami żelbetowymi. Wy-
konano pokrycie dachu budyn-
ku oraz wstawiono drzwi gara-
żowe i okna. Zespół garażowy 
przewidziany jest na 5 oddzie-
lonych od siebie ścianami muro-
wanymi wielkich stanowisk po-
stojowych. Miejsca garażowe 
będą przystosowane również 
do ładowania samochodów 
elektrycznych, powstaną tam 
specjalne stacje dokujące. 

Powstające zaplecze socjal-
ne będzie dwukondygna-
cyjne. Na parterze w części 

socjalnej budynku przewidzia-
no pokój biurowy, pokój śnia-
dań, toaleta, wydzielony zosta-
nie też węzeł cieplny z osobnym 
wejściem. Dodatkowo ciepło 
i prąd dla budynku będą po-
zyskiwane ze zbudowanej 
wcześniej przez Spółkę far-
my fotowoltaicznej. Na pię-
trze w części socjalnej powstaną 
szatnia brudna, szatnia czysta 
oraz natryski. Ponadto będzie 
się tam mieścił mały aneks na 
sprzęt porządkowy. Wysokość 
budynku nie będzie przekraczać 
10 metrów. Powierzchnia cał-
kowita obiektu to 465 m2, 
a kubatura 2300 m3.

Cała działka, na której wodo-
ciągi legionowskie budują ga-
raż, to teren Punktu Zlewnego 
Ścieków „Łajski” w Legiono-
wie, gdzie obecnie znajdują 
się wiata gospodarcza – do-
celowo do wyburzenia, oraz 
parterowy pawilon socjalno-
-biurowy do obsługi punktu 
zlewnego, który również bę-
dzie wyburzony. Na tym te-
renie znajdują się też prze-
pompownia ścieków, komora 
zasuw na kolektorze tłocz-
nym, stacja zlewcza dwusta-
nowiskowa, sitopiaskownik 
i poletko osadowo-ocieko-
we. – Należy podkreślić, że od 

niedawna cały Punkt Zlewny 
zaopatrywany jest w energię 
elektryczną z farmy fotowol-
taicznej wybudowanej przez 
PWK „Legionowo” na sąsied-
niej działce, co w dobie wyso-
kich podwyżek cen prądu oraz 
gazu było bardzo przemyślaną 
inwestycją. Wystarczy powie-
dzieć, że wielkość produk-
cji farmy zbilansowała za-
potrzebowanie urządzeń 
Punktu Zlewnego i zlokali-
zowanej tam pompowni – 
mówi Grzegorz Gruczek, Pre-
zes Zarządu PWK „Legionowo” 
Sp. z o.o.

Z dużej hałdy mały dymZ dużej hałdy mały dym
Jak było do przewidzenia, na listopadowej sesji Rady Miasta Legionowo wypłynął, czy raczej za-
płonął również temat opału. Konkretnie zaś węgla: i tego przeznaczonego dla mieszkańców, i tego 
na potrzeby Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. W starciu z liczbami próby wykazania niegospo-
darności przy jego zakupie spaliły się jednak na popiół.
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Trwające roboty budowlane w 
budynku Inspektoratu Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych 
w Legionowie przy ul. Słowac-
kiego 20 obejmują realizację 
dwóch projektów:
Pierwszy z nich poświęcony 
jest przede wszystkim po-
prawie warunków obsługi 
klientów. Zostanie wykona-
na m.in. optymalizacja ukła-
du pomieszczeń (rozdzielenie 
na dwie dedykowane sale ob-
sługi) wraz z dostosowaniem 
i modernizacją instalacji we-
wnętrznych (sieci kompute-
rowej, systemu kolejkowego, 
oświetlenia). Jednocześnie 
zostaną wymienione drzwi, 
posadzki oraz elementy wy-
posażenia meblowego. Wy-
konany będzie remont ścian 
i sufitów. Zmodernizowana 
będzie też wentylacja i klima-

tyzacja sal obsługi Klientów.
Zapewni to większy kom-
fort obsługi klientów, w tym 
osób niepełnosprawnych 
oraz starszych.

Drugi projekt dotyczy moder-
nizacji całego budynku i polega 
m.in. na wykonaniu wentylacji 
mechanicznej ze schładzaniem 
wraz z wymianą okien, drzwi, 
dociepleniem ścian, monta-
żem żaluzji zewnętrznych oraz 
budową klimatyzacji dla czę-
ści pomieszczeń. Moderniza-
cja obejmie również demontaż 
wszystkich zewnętrznych ścian 
przeszklonych i wykonanie                                                                         
w ich miejsce nowych ścian ze-
wnętrznych. Ponadto wykona-
ne zostaną nowe instalacje: od-
gromowa, sygnalizacja alarmu 
pożarowego oraz remont wy-
branych elementów budynku.

W dalszej kolejności zosta-
ną podjęte działania zmie-
rzające do ograniczenie 
zużycia energii, w tym wy-
mianę w budynku oświe-
tlenia na LED-owe oraz 
zamontowanie paneli foto-
woltaicznych.

Takie rozwiązania sprawą, 
że budynek będzie wyma-
gał mniejszego zapotrze-
bowania na energię, ale też 
zredukuje emisję szkodli-
wych gazów do atmosfery. 
Efektem przeprowadzo-
nych prac będzie również 
istotna poprawa warunków 
pracy i obsługi Klientów.

Przez cały okres prowa-
dzonych prac Inspek-
torat będzie pracował 
bez zmian i Klienci na-
dal będą mogli korzystać                                                              
z usług Inspektoratu.

Przewidywany termin 
zakończenia prac to dru-
ga połowa 2023 roku.

WYDARZENIA

Modernizacja Inspektoratu ZUS w LegionowieModernizacja Inspektoratu ZUS w Legionowie
przy ul. J. Słowackiego 20przy ul. J. Słowackiego 20

Już na długo przed jej rozpoczę-
ciem Park Kieszonkowy zaczął 
wypełniać się rodzicami z wypa-
trującymi podarunków dziećmi. 
– Cieszę się, że współuczestniczę 
w tym wydarzeniu i że mam oka-
zję sprawiać odrobinę przyjemno-
ści naszym najmłodszym – mówił 
uśmiechnięty Grzegorz Gruczek, 
prezes zarządu PWK Legionowo. 
Przyjemności, która byłaby za-
pewne mniejsza, gdyby nie obec-
ność postaci, od której całe świę-
to wzięło swoją nazwę. Na całe 
szczęście mikołaj znalazł czas, 
aby z dalekiej Laponii wpaść na 
trochę do Legionowa. Wykazu-
jąc się przy okazji sporą znajo-
mością całorocznej sportowej ak-
tywności okolicznych dzieciaków. 
No i głosem mocno przypomina-
jącym cenionego trenera Janusza 
Patriaka… – Naprawdę super się 
spisywały, były bardzo grzeczne. 
Uczestniczyły w wielu imprezach, 
na przykład w letnich Latających 
Boiskach, z których jedno odby-
ło się właśnie tutaj. Dlatego miko-
łaj kolejny raz przyjechał na osie-

dle Młodych do tych wspaniałych 
dzieci z Legionowa!   

Pierwszym akcentem sobotniej 
zabawy było uroczyste zapale-
nie światełek na osiedlowej cho-
ince. Tuż po nim maluchy z poło-
żonego po sąsiedzku Przedszkola 
Miejskiego nr 1 dały uroczy świą-
teczny koncert. Po nim nato-
miast przyszła pora na główny 
punkt programu, czyli dystrybu-
cję przytarganego przez mikoła-
ja okazałego worka z prezentami. 
Przy tej czynności właściciel sań                                                                                    
i zaprzęgu reniferów poprosił                           

o pomoc gospodarza ratusza. 
Ten zaś szybko i sprawnie wszedł 
w mikołajową rolę. – Cieszę się, 
że pan prezydent koordynował 
te działania i wręczał dzieciom 
przygotowane dla nich prezen-
ty, ubrany w czapkę św. Mikoła-
ja. Mam nadzieję, że tym akcen-
tem wprowadziliśmy wszystkich 
w ten dobry czas, czas wycisze-
nia, spokoju, a jednocześnie ra-
dości. Bo widać, że tutaj wszyscy 
są zadowoleni. Dopisała nam też 
pogoda, spadło troszkę śniegu. 
Jest po prostu miło i przyjemnie 
– oceniał prezes PWK Legionowo.

Niezależnie od prezentów, or-
ganizatorzy imprezy zadbali                                                                     
o godziwą rozrywkę dla jej naj-
młodszych uczestników. Stąd 
prowadzone przez animato-
rów zabawy, do których dzie-
ci nie trzeba było zapraszać 
dwa razy. Podobnie jak innych 
uczestników spotkania do kon-
sumpcji serwowanych na go-
rąco barszczu oraz czekolady. 
Krótko mówiąc, zazielenio-
ny przez PWK Park Kieszonko-
wy – przy udziale setek szczę-
śliwych mieszkańców – wręcz 
kwitnął ich uśmiechami i rado-
ścią. Co zresztą, choć oczywi-
ście nie w takiej skali, zdarza 
mu się na co dzień. – To miejsce                                                                                   
w zasadzie cały rok tętni ży-
ciem. Kiedy tu przyjeżdżam, 
nawet w okresie obniżonych 
temperatur, widzę jak miesz-
kańcy spacerują tymi alejkami. 
Staramy się, jako PWK, utrzy-
mywać ten oraz przyległy teren 
– nazwałem go mikro parkiem 
kieszonkowym, we wzorowym 
stanie. Myślę, że to przyciąga lu-
dzi, którzy – mieszkając w blo-
kach, mają możliwość przyjścia 
tutaj i miłego spędzenia czasu 
– dodał Grzegorz Gruczek. Do-
brego i biorąc pod uwagę za-
wartość mikołajkowych paczek, 
pełnego rodzinno-świątecznej 
słodyczy. Takiej, która konsu-
mentom może wyjść tylko na 
zdrowie. 

Wonder

Kieszonkowy mikołajKieszonkowy mikołaj
Zanim jeszcze nastąpiły te kalendarzowe, obchodzone szóstego grudnia, 
trzy dni wcześniej swoje mikołajki świętowali mieszkańcy osiedla Młodych. 
Oczywiście w Parku Kieszonkowym, czyli na terenie po dawnej przepom-
powni ścieków, gruntownie zrewitalizowanym przez legionowskie Przed-
siębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne. I to właśnie ono, wraz z miastem, 
zaprosiło wszystkich do wspólnej zabawy. Przyszło czarne Przyszło czarne złotozłoto

Legionowski ratusz poinformował o pierwszej partii 
węgla dla mieszkańców, którzy złożyli wnioski do-
tyczące jego zakupu. Otrzymają oni teraz wiadomo-
ści SMS z informacją o możliwości odbioru pisma 
uprawniającego do nabycia węgla oraz uiszczenia 
należnej opłaty. Koszt jednej tony dla uprawnio-
nych do kupna po preferencyjnej cenie to 1650 zł.
Co istotne, dostarczony w ubie-
głym tygodniu węgiel pochodzi 
z polskich kopalń. Na razie jest 
go tylko nieco ponad 25 ton, 
jednak w najbliższych dniach 
urząd przewiduje jego kolejne 
dostawy. Warto jednocześnie 
pamiętać, że nie jest świadczo-
na usługa dowozu węgla pod 
adres domowy i nie będzie on 
też workowany. Dlatego należy 
zadbać o własny transport lub 
skorzystać z usług wyspecjali-
zowanej firmy. Zgłaszając się do 
PEC-u po odbiór węgla (ul. Ol-
szankowa 36), trzeba zabrać ze 
sobą otrzymane od pracowni-
ka OPS pismo uprawniające do 
jego zakupu oraz dowód wpła-
ty (z kasy lub potwierdzenie                                                                              
z banku przy przelewie).                       

W przypadku procedury przez 
ePUAP wystarczy mieć ze sobą 
jedynie wydrukowany dowód 
wpłaty z banku. Ponadto, zgod-
nie z procedurami, wniosko-
dawca musi być obecny pod-
czas odbioru węgla i okazać, 
oprócz wspomnianych pism, 
również dokument tożsamości.

Wnioski w sprawie zakupu wę-
gla są rozpatrywane według ko-
lejności ich złożenia. Można je 
nadal składać w Biurze Obsługi 
Klienta stanowisko OPS (przy-
cisk OPS – Dodatki do ogrzewa-
nia), które jest czynne od po-
niedziałku do piątku w godz. 
8.00-16.00. Wniosek można 
też złożyć elektronicznie.

RM
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Wykonany na wstępie specja-
listyczny audyt wykazał, że do 
tego oświetleniowego liftin-
gu kwalifikuje się pięć spośród 
siedmiu obiektów sportowych 
w miejskich szkołach. Do bo-
daj najokazalszych z nich, przy-
najmniej pod względem gaba-
rytów, należała sala Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 3. 
Jej dyrektor taki werdykt przy-
jął, rzecz jasna, z wielką rado-
ścią. – W ramach współpra-

cy z miejską spółką KZB, ale 
też oczywiście dzięki ogromne-
mu wsparciu pana prezydenta i 

miejskich radnych, na naszej sali 
gimnastycznej w Szkole Podsta-
wowej nr 7 dojdzie do wymiany 

oświetlenia. To, które tu dotąd 
funkcjonowało, było od początku 
szkoły, a od tego czasu techno-
logia w tej dziedzinie bardzo się 
zmieniła. Teraz nasze oświetle-
nie będzie całkiem nowe i wresz-
cie energooszczędne – zwraca 
uwagę Mariusz Borkowski, dy-
rektor ZSP nr 3 w Legionowie.

Przy czym postęp technolo-
giczny sprawił, że zaletą no-
wych lamp jest nie tylko mniej-
sze zapotrzebowanie na energię 
elektryczną. Zwłaszcza w po-
równaniu z urządzeniami do-
brze pamiętającymi schyłkowe 
dekady poprzedniego ustroju. 
– Przede wszystkim to oświe-
tlenie będzie lepsze do upra-
wiania sportu. Po pierwsze, pla-
cówki będą lepiej doświetlone, 
bo oświetlenie będzie bardziej 
równomierne. W oprawach 
są też zastosowane specjal-
ne systemy przeciwolśnienio-
we, dzięki którym źródło świa-
tła jest niewidoczne i przy grze, 

przy podnoszeniu wzroku nie 
będzie ono oślepiało użytkow-
ników obiektu – zapewniał                               
w trakcie podpisywania umo-
wy ze spółką KZB Szymon Ni-
ciński z cenionej w branży łódz-
kiej firmy Optima Centrum.

W porównaniu ze zdemon-
towanymi oprawami starych 
lamp te nowe to prawdziwa 
techniczna rewolucja. Dzię-
ki niej, obok poprawy komfor-
tu uczniów i trenerów, zużycie 
energii elektrycznej w salach 
gimnastycznych każdej z placó-
wek – również dzięki opcji stero-
wania natężeniem oświetlenia                                    
– ma spaść nawet o 80 procent. 
Jeśli te szacunki się potwierdzą, 
zwrot poniesionych kosztów na-
stąpi w okresie od trzech do pię-
ciu lat. Kosztów, które przy re-
alizacji całej inwestycji wyniosły 
330 tys. zł. – Na pewno w tej 
sytuacji gospodarczej, w której 
jesteśmy, ale też w kontekście 
planów finansowych – nie tylko 

mojego zespołu, ale też wszyst-
kich legionowskich szkół, jest to 
bardzo dobry ruch i myślę, że 
znacząco wpłynie na oszczęd-
ności w tym zakresie. A przy 
okazji, co również bardzo istot-
ne, to inwestycja na wskroś 
ekologiczna – dodaje dyrektor 
Borkowski. 

Rozpoczęta w grudniu moder-
nizacja (i w grudniu mająca też 
według planu dobiec końca) 
stanowi kolejny krok na drodze 
do zmniejszenia potrzeb ener-
getycznych miejskich placó-
wek oświatowych. I w ratuszu, 
i w spółce KZB Legionowo już 
myślą o zrobieniu następnych. 
Najchętniej, co jest obecnie 
zrozumiałe, w oparciu o źró-
dła zewnętrzne. Sprawności                                                             
w rzucaniu światła na finan-
sowe możliwości opiekunowie 
legionowskiej oświaty mają                                                                                    
w każdym razie pod dostatkiem.  
      

Wonder

WYDARZENIA

Światło na oświatęŚwiatło na oświatę
Dobre pomysły najlepiej od razu wdrażać w życie. Dlatego tuż po decyzji o modernizacji oświetlenia 
szkolnych sal gimnastycznych spółka KZB Legionowo pełna energii przystąpiła do nowej inwestycji. A że 
w gminnym budżecie znalazły się też na nią spore pieniądze, uczniowie pięciu placówek oświatowych 
będą teraz na wuefie jeszcze lepiej widzieć korzyści wynikające z aktywności fizycznej.

Pierwszy z delikwentów, 34-la-
tek poszukiwany przez Sąd Re-
jonowy w Legionowie celem od-
bycia kary jednego roku i dwóch 

miesięcy pozbawienia wolno-
ści, został zatrzymany w miej-
scu swojego zamieszkania na 
terenie gminy Wieliszew. Dru-

gi z poszukiwanych, kręcąc się 
po jednym z osiedlowych par-
kingów w Legionowie, wzbudził 
zainteresowanie patrolujących 
ten teren policjantów. Podczas 
legitymowania okazało się, że 
Sąd Rejonowy dla Warszawy 
Pragi Północ wydał nakaz do-
prowadzenia 48-latka do za-
kładu karnego celem odbycia 
kary 181 dni więzienia. 

Zig

Ptaszki w klatce
Policjanci z terenu powiatu zatrzymali dwie kolejne 
osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedli-
wości. Pierwsza z nich wpadła na terenie gminy Wie-
liszew, a druga na jednym z legionowskich osiedli. 
Zaraz po zatrzymaniu mężczyźni trafili za kratki.



6 CZWARTEK 15 grudnia 2022OGŁOSZENIA

19 grudnia 2022 roku
godz. 15:00-16:00

Ryszard Brański
Przewodniczący

Rady Miasta Legionowo (okr. wyb. nr 2) 

Artur Pawłowski
Radny Rady Miasta Legionowo (okr. wyb. nr 3)

INFORMACJA

Prezydent Miasta Legionowo podaje do publicznej 
wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust.1 i 2,  ustawy 

o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn.zm.), na tablicy informacyjnej 
Urzędu Miasta Legionowo oraz w Biuletynie Informacji Publicz-
nej na stronie Urzędu Miasta Legionowo www.bip.legionowo.
pl, został umieszczony wykaz nieruchomości na okres 21 dni tj. 
od dnia 09 grudnia 2022 roku do dnia 30 grudnia 2022 roku 
przeznaczonej do oddania w najem na okres 3 lat, lokalu o po-
wierzchni użytkowej 54,10 m2 usytuowanego w budynku Cen-
trum Informacyjno-Administracyjnym na działkach nr ewid. 
1 i 2 w obrębie 39 przy ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego 41                                                                                      
w Legionowie, na rzecz firmy POINT Sp. z o.o. z przeznaczeniem 
na prowadzenie dotychczasowej działalności tj. kafejka interne-
towa i usługi internetowe.

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.

Prezydent Miasta Legionowo
      Roman Smogorzewski

USŁUGI

 ■ ELEKTRYK 515 010 373
 ■ HYDRAULIK AWARIE 
REMONTY 692 827 915
 ■ HYDRAULIKA - GAZ                               
tel. 690-383-185

 ■ Hydraulika C.O. Wod-Kan. 
Kotłownie, montaż, wymiana. 
601377517  

 ■CYKLINOWANIE 
UKŁADANIE 507 603 653
 ■ TAPICER 604 600 175
 ■ REMONTY BUDOWLANE                
604 787 766

DAM PRACĘ

 ■ Pomocnik dekarza                           
606 457 915

KUPIĘ/SPRZEDAM

 ■ KUPIĘ STAROCIE, SREBRNĄ 
BIŻUTERIĘ, MONETY 
797 677 349
 ■ Fajna mata masująca 
z funkcją masażu 
wibracyjnego…….603253531, 
Legionowo

INFORMACJA

Prezydent Miasta Legionowo podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2,  
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2021 r., 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 nieruchomości na 
okres 21 dni tj. od dnia 09 grudnia 2022 roku do dnia 30 grudnia 2022 roku przeznaczonej do oddania                       
w dzierżawę na okres 3 lat, część działki gruntu oznaczona nr ewidencyjnym 270/24 o powierzchni 10,24 
m2 w obrębie ewidencyjnym 65 przy ulicy gen. Józefa Sowińskiego w Legionowie, która stanowi własność 
Gminy Miejskiej Legionowo, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy pod usytuowanym pawilonem w którym 
znajduje się punkt totalizatora sportowego.

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.

Prezydent Miasta Legionowo 
      Roman Smogorzewski

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 
Obsługi Klienta KZB Legionowo Sp. z o.o. 
przy ulicy marsz. J. Piłsudskiego 3 (parter) lub drogą 
mailową na adres info@kzb-legionowo.pl.

INFORMACJA

Prezydent Miasta Legionowo podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 
ust.1 i 2,  ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 
2021 r., 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 nieruchomości na okres 21 dni tj. od dnia 09 grudnia 2022 roku do dnia 
30 grudnia 2022 roku przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, działki gruntu ozna-
czone numerami ewidencyjnymi 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 65/6, 65/7, 65/8, 65/9, 65/10, 
65/11, 65/12, 65/13 o łącznej powierzchni 1,6724  ha, w  obrębie ewidencyjnym nr 0018 w Wy-
godzie Smoszewskiej w gminie Zakroczym, które stanowią własność Gminy Miejskiej Legionowo, 
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy pod działalność rolniczą.

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

Prezydent Miasta Legionowo
      Roman Smogorzewski

KZB Legionowo Sp. z o.o.
poszukuje pracownika na stanowisko: 
KONSERWATOR W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ 
Wymiar czasu pracy – 4 godziny 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 19.12.2022 r.
(poniedziałek) o godzinie 15:00 w siedzibie KZB Legionowo                                                                                                                                   
Sp. z o.o.  przy ul. marsz. J Piłsudskiego 3, parter sala obsługi klienta.

Prosimy o przyniesienie ze sobą CV.
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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 19.12. 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.

INFORMACJA

Prezydent Miasta Legionowo podaje do publicznej 
wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust.1 i 2,  ustawy 

o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn.zm.), na tablicy informacyjnej 
Urzędu Miasta Legionowo oraz w Biuletynie Informacji Publicz-
nej na stronie Urzędu Miasta Legionowo www.bip.legionowo.pl, 
został umieszczony wykaz nieruchomości na okres 21 dni tj. od 
dnia 09 grudnia 2022 roku do dnia 30 grudnia 2022 roku prze-
znaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, części działek 
gruntu oznaczonych nr ewidencyjnym 27/11 i 234 o łącznej 
powierzchni 10 m2 w obrębie ewidencyjnym 65 przy zbiegu 
ulic marsz. Józefa Piłsudskiego i Jagiellońskiej w Legionowie, 
które stanowią własność Gminy Miejskiej Legionowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy pod usytuowanym pawilonem                    
w którym znajduje się punkt totalizatora sportowego.

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.

Prezydent Miasta Legionowo
Roman Smogorzewski

 
  
 

KZB Legionowo Sp. z o.o.
POSZUKUJE PRACOWNIKA
NA STANOWISKO

WYNAJEM POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
przy ul. Jagiellońskiej 13a w Legionowie

Informujemy, że KZB Legionowo Sp. z o.o. posiada 1 po-
mieszczenie biurowe w budynku przy ul. Jagiellońskiej 13a w Le-
gionowie przeznaczone 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.
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Dzięki panu Grześkowi z Perfectu 
każdy w miarę przytomny rodak 
miał szansę usłyszeć, że „trzeba 
wiedzieć, kiedy ze sceny zejść nie-
pokonanym”. Ale zapewne nie każ-
dy ów przekaz tak samo zrozumiał. 
Jeśli odebrać go wprost, wyznaw-
ca filozofii „Ale wkoło jest wesoło” 
(oraz jego liczni kumple po rocko-
wym i chałturniczym fachu) uchodzi 
w tej kwestii za pełnolitrażowy au-
torytet. Dla jednostek obeznanych 
z tzw. branżą żadna to nowina, iż 
nie raz i nie dwa, nawet kiedy do-
brze wybierze się moment, braku-
je sił do opuszczenia sceny. A cza-
sem nawet, o ile artysta zbyt mocno 
zagrał na nerwach swej wątrobie, 
ciężko jest się tam wdrapać. Mniej-
sza o to. Zawartą w powyższej pie-
śni przestrogę da się wszak rozcią-
gnąć na większość dziedzin życia.  
 
Po mundialu jej mistrzowską, 
nomen omen, interpretację za-

serwuje pewnie kibicom kilka 
piłkarskich legend. Osiągnąw-
szy sędziwą trzydziestkę z ha-
kiem, gdy zdrówko obniżyło loty, 
a z murawy wykopało się już wy-
starczającą górę grosza, trudno 
o lepszy moment. Wczesna eme-
rytura, w dodatku bez oglądania 
się na ZUS – marzenie! Przywo-
łanym wcześniej, popularnym                                                         
w ubiegłym wieku grajkom roz-
stania z publiką wychodzą gorzej. 
Co często widać, słychać i czuć. 
Owszem, można naciągnąć gębę 
czy wciągnąć brzuch, lecz stare 
muzyczne kotlety takimi pozo-
staną. I zalatują. Nawet po przy-
prawieniu ich jakimś pieprznym 
dodatkiem. Kontynuując kuli-
narne metafory, niepokonanym 
warto też być, gdy los zgotował 
nam rolę porzuconej ofiary miło-
ści, sparzonej na życiu w parze. 
Zabolało serducho, trudno. Byle 
później, w pragnieniu reaktywa-

cji, nie łasić się do swego prześla-
dowcy. To nie „Matrix”. Poza tym, 
odgrzewany smakuje tylko bigos.
 
Najtrudniej jednak schodzić ze 
sceny tym, którzy okupują ją, 
nie posiadając do tego mandatu. 
Tu, skoro już mowa o tym sym-
bolu władzy, brylują oczywiście 
politycy. A właściwie stanowią-
ce ich nieme tło płotki, z biegiem 
czasu coraz mniej zresztą świa-
dome, że – jak to ryby – chociaż 
głosują, nie mają głosu. Samo-
rządowa czy sejmowa dieta, jako 
bodaj jedyna, zawsze doskonale 
smakuje. Tym zaś, co konsumu-
ją na krzywy ryj, nigdy się nie nu-
dzi. Zejść ze sceny? W życiu! Co 
najwyżej z mównicy.

Tym razem w naszym archi-Tym razem w naszym archi-
wum przypomnimy rozmowy, wum przypomnimy rozmowy, 
jakie niemal dziesięć lat temu jakie niemal dziesięć lat temu 
miasto prowadziło z warszaw-miasto prowadziło z warszaw-
skim ZTM-em na temat włą-skim ZTM-em na temat włą-
czenia Legionowa do pierwszej czenia Legionowa do pierwszej 
strefy biletowej i dlaczego osta-strefy biletowej i dlaczego osta-
tecznie nic z tego nie wyszło.tecznie nic z tego nie wyszło.  

Z pozoru wszystko było jasne: Z pozoru wszystko było jasne: 
pierwszą strefę biletową Za-pierwszą strefę biletową Za-
rząd Transportu Miejskiego wy-rząd Transportu Miejskiego wy-
znaczył na terenie stolicy, druga znaczył na terenie stolicy, druga 
zaczyna się poza jej granicami. zaczyna się poza jej granicami. 
Jednak po bliższym przyjrze-Jednak po bliższym przyjrze-
niu się sprawie wychodziło na niu się sprawie wychodziło na 
to, że o taryfowej przynależno-to, że o taryfowej przynależno-
ści decyduje nie tylko topografia. ści decyduje nie tylko topografia. 
Równie istotne są pieniądze. Dla Równie istotne są pieniądze. Dla 
podwarszawskich gmin, których podwarszawskich gmin, których 
budżet wytrzyma taki wydatek, budżet wytrzyma taki wydatek, 
pierwsza strefa stoi otworem.                                  pierwsza strefa stoi otworem.                                  
– Aby do niej przejść, koniecz-– Aby do niej przejść, koniecz-
ne jest podpisanie pewnych ne jest podpisanie pewnych 
zobowiązań, no i wiąże się to                                                           zobowiązań, no i wiąże się to                                                           
z koniecznością odprowadze-z koniecznością odprowadze-
nia większej ilości środków. Je-nia większej ilości środków. Je-

żeli Legionowo byłoby zaintere-żeli Legionowo byłoby zaintere-
sowane przejściem do pierwszej sowane przejściem do pierwszej 
strefy, musiałoby po prostu wię-strefy, musiałoby po prostu wię-
cej zapłacić za komunikację cej zapłacić za komunikację 
miejską – przyznawał wówczas miejską – przyznawał wówczas 
Konrad Klimczak z ZTM. Konrad Klimczak z ZTM. 
  
I tu pojawiał się problem. Ow-I tu pojawiał się problem. Ow-
szem, ludziom, z uwagi na niższe szem, ludziom, z uwagi na niższe 
opłaty za przejazd, przesiadka do opłaty za przejazd, przesiadka do 
pierwszej strefy by się spodoba-pierwszej strefy by się spodoba-
ła. Ale na pomoc ratusza liczyć ra-ła. Ale na pomoc ratusza liczyć ra-
czej nie mogli. Bo urzędnicy też czej nie mogli. Bo urzędnicy też 
liczyli i wychodziło im, że na więk-liczyli i wychodziło im, że na więk-
szą o jedną trzecią daninę dla ZT-szą o jedną trzecią daninę dla ZT-
M-u miasta nie stać. W 2012 r. na M-u miasta nie stać. W 2012 r. na 
ten cel wydało ono ponad 4,8 mln ten cel wydało ono ponad 4,8 mln 
zł. – Należy pamiętać, że wyma-zł. – Należy pamiętać, że wyma-
gane przez ZTM dopłaty z roku na gane przez ZTM dopłaty z roku na 
rok rosną. W przyszłym roku bę-rok rosną. W przyszłym roku bę-
dzie to ponad 10 proc., co odsta-dzie to ponad 10 proc., co odsta-
je od wskaźnika inflacji. Wpływy                                                                                    je od wskaźnika inflacji. Wpływy                                                                                    
z podatków też nie wzrastają                     z podatków też nie wzrastają                     
w takim stopniu, jak oczekiwa-w takim stopniu, jak oczekiwa-
ne dopłaty – mówił Aleksander ne dopłaty – mówił Aleksander 
Rogala, szef wydziału gospodar-Rogala, szef wydziału gospodar-
ki komunalnej UM. Komunikacyj-ki komunalnej UM. Komunikacyj-

ną rozrzutność powstrzymywały ną rozrzutność powstrzymywały 
także regulacje prawne. – Ta-także regulacje prawne. – Ta-
kie wydatki z budżetu są mocno kie wydatki z budżetu są mocno 
ograniczone ustawowo. Musieli-ograniczone ustawowo. Musieli-
byśmy zwiększyć dochody, a mię-byśmy zwiększyć dochody, a mię-
dzy innymi pewnie znacząco pod-dzy innymi pewnie znacząco pod-
nieść podatki – dodawał urzędnik.nieść podatki – dodawał urzędnik.
  
A to raczej spowodowałoby A to raczej spowodowałoby 
sprzeciw. Bo większość legiono-sprzeciw. Bo większość legiono-
wian albo z usług ZTM-u nie ko-wian albo z usług ZTM-u nie ko-
rzysta, albo robi to sporadycz-rzysta, albo robi to sporadycz-
nie. Jak wynikało z wykonanej nie. Jak wynikało z wykonanej 
na zlecenia miasta analizy, de-na zlecenia miasta analizy, de-
kadę temu autobusami lub ko-kadę temu autobusami lub ko-
leją podróżowało codziennie do leją podróżowało codziennie do 
Warszawy około 10 tys. osób Warszawy około 10 tys. osób 
(tyle samo dojeżdżało autami (tyle samo dojeżdżało autami 
– red.). O wiele za mało, żeby – red.). O wiele za mało, żeby 
ciężar komunikacyjnego hara-ciężar komunikacyjnego hara-
czu rozłożyć na barki wszyst-czu rozłożyć na barki wszyst-
kich mieszkańców. To był wów-kich mieszkańców. To był wów-
czas zresztą nie tylko legionowski czas zresztą nie tylko legionowski 
problem, bo część gmin zaintere-problem, bo część gmin zaintere-
sowanych przejściem do pierw-sowanych przejściem do pierw-
szej strefy, po usłyszeniu, z jaki-szej strefy, po usłyszeniu, z jaki-
mi nakładami finansowymi by się mi nakładami finansowymi by się 
to wiązało, często rezygnuje. I to to wiązało, często rezygnuje. I to 
nie zmieniło się do dzisiaj.  nie zmieniło się do dzisiaj.  

Scena i obsceniczność
Sekrety pierwszej strefy

Telewizja, przynajmniej Telewizja, przynajmniej 
w obiegowej opinii, kła-w obiegowej opinii, kła-
mie. Od kilku lat oby-mie. Od kilku lat oby-
watele żyjący w „dru-watele żyjący w „dru-
giej Japonii” niedługo giej Japonii” niedługo 
po dobranocce regu-po dobranocce regu-

larnie oglądają zresz-larnie oglądają zresz-
tą tego dowody. Cza-tą tego dowody. Cza-
sem tak wyraźne, że aż sem tak wyraźne, że aż 
– niczym mieszkańcom – niczym mieszkańcom 
tej pierwszej – ze zdzi-tej pierwszej – ze zdzi-
wienia robią im się sko-wienia robią im się sko-

śne oczy. Jak zatem (na śne oczy. Jak zatem (na 
ekranie) widać, z tele-ekranie) widać, z tele-
wizyjną wiarygodno-wizyjną wiarygodno-
ścią jest kanał. O wiele ścią jest kanał. O wiele 
lepiej ma się natomiast lepiej ma się natomiast 
prasa. Na słowie pi-prasa. Na słowie pi-
sanym masy czytają-sanym masy czytają-
ce polskich miast i wsi ce polskich miast i wsi 
wciąż polegają niczym wciąż polegają niczym 
przez długie dekady na przez długie dekady na 
doniesieniach „Trybuny doniesieniach „Trybuny 
Ludu”. Co też, o czym               Ludu”. Co też, o czym               
z dumą zawiadamiamy, z dumą zawiadamiamy, 

odczuliśmy w „Miej-odczuliśmy w „Miej-
scowej” całkiem oso-scowej” całkiem oso-
biście. Otóż wedle do-biście. Otóż wedle do-
niesień kilku co bardziej niesień kilku co bardziej 
nam życzliwych czytel-nam życzliwych czytel-
ników, wielu z tych po-ników, wielu z tych po-
zostałych żywi przeko-zostałych żywi przeko-
nanie, iż tzw. dymki, nanie, iż tzw. dymki, 
którymi często pykają którymi często pykają 
z ust rodzimi celebry-z ust rodzimi celebry-
ci na pierwszej stronie ci na pierwszej stronie 
naszego pisma, przed-naszego pisma, przed-
stawiają treści rze-stawiają treści rze-

czywiście przez nich czywiście przez nich 
wyartykułowane. Prze-wyartykułowane. Prze-
konanie zgodne z za-konanie zgodne z za-
sadą: skoro napisali sadą: skoro napisali 
w gazecie (ewentual-w gazecie (ewentual-
nie, zdaniem nałogo-nie, zdaniem nałogo-
wo odurzających się wo odurzających się 
tym określeniem pa-tym określeniem pa-
nów dziennikarzy z To nów dziennikarzy z To 
i Owo – w „gazetce”), i Owo – w „gazetce”), 
to musi być prawda! No to musi być prawda! No 
cóż, spieszymy wyja-cóż, spieszymy wyja-
śnić: nie musi. Prawdzi-śnić: nie musi. Prawdzi-

we te króciutkie „wypo-we te króciutkie „wypo-
wiedzi” nigdy nie były                       wiedzi” nigdy nie były                       
i nie będą. To tylko nie-i nie będą. To tylko nie-
winne, skromne orna-winne, skromne orna-
menty, mające przycią-menty, mające przycią-
gnąć wzrok, a gdy się gnąć wzrok, a gdy się 
uda, to nawet wywołać uda, to nawet wywołać 
uśmiech na twarzy. Or-uśmiech na twarzy. Or-
namenty słowne, lecz namenty słowne, lecz 
nie... dosłowne. O czym nie... dosłowne. O czym 
niniejszym wszem i wo-niniejszym wszem i wo-
bec, tak na wszelki wy-bec, tak na wszelki wy-
padek, zawiadamiamy.padek, zawiadamiamy.  
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PANIE  PRZEWOD-
NICZĄCY,  DZIĘKUJĘ 

ZA  TĘ  SZLACHETNĄ 
PRÓBĘ  OŚWIECENIA 
MNIE

Marek Pawlak, zastępca prezydenta 
Legionowa, podczas sesji rady miasta 
do jej szefa.  

Popracuj nad sobą, zadbaj 
o ciało i duszę. Pomyśl                  
o jodze lub medytacji. Je-

śli chcesz się dokształcać, zrób to.

Jeśli planujesz odwie-
dzenie starego przyja-
ciela, do dzieła! Dostar-

czy ci to mnóstwo zadowolenia.

W pracy zero czasu 
na nudę, ale będziesz                   
w świetnej formie psy-

chicznej i fizycznej.

Przez nawał obowiąz-
ków nie będziesz miał 
czasu dla partnera. Nie 

łudź się, że on tego nie zauważy.

Uczucie uczuciem, lecz nie 
możesz w związku zawsze 
ustępować. Postaw na 

swoim, a zyskasz nie tylko szacunek.

Jeżeli masz możliwość 
wzięcia krótkiego urlopu, 
urwij się gdzieś daleko od 

domu. Twej głowie przyda się relaks. 

Zamiast wspominać daw-
ną miłość, rozejrzyj się za 
nową. Nie zapominaj jed-

nak o pracy, bo szef ma cię na oku.  

Wyjdź z domu, znajomi nie 
będą cię prosić w nieskoń-
czoność. Ale całonocne 

balangi też raczej nie dla ciebie.

Nie przejmuj się narze-
kaniem drugiej połówki. 
Ona tylko walczy o twoją 

uwagę. Daj jej wreszcie wygrać.

Powinno dopisywać ci 
zdrowie i powodzenie                   
w finansach. Tylko pa-

miętaj: szczęściu warto pomóc!

Zaskocz partnera jakimś 
szalonym pomysłem. Bę-
dzie zachwycony przeła-

maniem codziennej rutyny.   

Jeśli jesteś singlem, daj 
się zaprosić na impre-
zę. Może zawróci tam ci                    

w głowie nie tylko alkohol…?

KIM JEST 
ŚWIĘTY MIKOŁAJ?
Staruszek o rumianych po-Staruszek o rumianych po-
liczkach z potężnym brzu-liczkach z potężnym brzu-
chem i białą brodą i wą-chem i białą brodą i wą-
sami. Ubrany w czerwone sami. Ubrany w czerwone 
spodnie i kubraczek, czapkę spodnie i kubraczek, czapkę 
z czubkiem. Ubranie obszy-z czubkiem. Ubranie obszy-
te białym puchatym futer-te białym puchatym futer-
kiem. Nosi worek wypcha-kiem. Nosi worek wypcha-
ny prezentami. Występuje                  ny prezentami. Występuje                  
w towarzystwie reniferów              w towarzystwie reniferów              
i dużych kolorowych sań.i dużych kolorowych sań.

Osoba ta jest „oskarża-Osoba ta jest „oskarża-
na” o przechodzenie przez na” o przechodzenie przez 

komin, zjadanie ciastek                         komin, zjadanie ciastek                         
i zjawianie się w nocy przy i zjawianie się w nocy przy 
choince, by grzecznym choince, by grzecznym 
dzieciom zostawić prezen-dzieciom zostawić prezen-
ty. Mikołaj mieszka podob-ty. Mikołaj mieszka podob-
no wraz z elfami i panią no wraz z elfami i panią 
Mikołajową na biegunie Mikołajową na biegunie 
północnym. północnym. 

Tak można w skrócie opi-Tak można w skrócie opi-
sać postać Świętego Miko-sać postać Świętego Miko-
łaja, jaki dziś spotykany łaja, jaki dziś spotykany 
jest w sklepach, na wysta-jest w sklepach, na wysta-
wach, kiermaszach i baj-wach, kiermaszach i baj-
kach. Skąd wzięła się jed-kach. Skąd wzięła się jed-
nak ta tradycja?nak ta tradycja?  

Prototypem „Świętego Mi-Prototypem „Świętego Mi-
kołaja” był biskup Miry, kołaja” był biskup Miry, 
człowiek, który cały swój człowiek, który cały swój 
majątek rozdał biednym. Le-majątek rozdał biednym. Le-
genda mówiła, że w rocznicę genda mówiła, że w rocznicę 
swojej śmierci, tj. 6 grudnia, swojej śmierci, tj. 6 grudnia, 
grzecznym dzieciom przyno-grzecznym dzieciom przyno-
sił prezenty, zaś tym, które sił prezenty, zaś tym, które 
były niegrzeczne, ofiarowy-były niegrzeczne, ofiarowy-
wał rózgę. Niekiedy prezen-wał rózgę. Niekiedy prezen-
ty wrzucał do skarpet, które ty wrzucał do skarpet, które 
suszyły się przy kominku, suszyły się przy kominku, 
lub wsuwał pod poduszkę.  lub wsuwał pod poduszkę.  
Zamiast czapki nosił mitrę                   Zamiast czapki nosił mitrę                   
i strój biskupa.i strój biskupa.

Jak ewaluowała legenda? Jak ewaluowała legenda? 
W średniowieczu Miko-W średniowieczu Miko-

łaj podróżował statkiem                   łaj podróżował statkiem                   
z ciepłych krajów, a wo-z ciepłych krajów, a wo-
rek z prezentami poma-rek z prezentami poma-
gał mu nosić ciemnoskóry gał mu nosić ciemnoskóry 

pomocnik. Po 1800 roku pomocnik. Po 1800 roku 
Mikołaj przesiadł się do Mikołaj przesiadł się do 
sań z reniferami i ciepło sań z reniferami i ciepło 
ubrał.ubrał.

Składniki 
na kruche ciasto:
• 200 g mąki
• 100 g masła
• jajko  • sól

Sposób przygotowania:
Zarabiamy kruche ciasto. Mąkę, sól, jajko dajemy na stolnicę i kroimy zimne masło. 
Wyrabiamy ciasto i wkładamy do lodówki na pół godziny. Przygotowujemy formę na 
tartę, wykładamy papierem do pieczenia. Nagrzewamy piekarnik do 170 stopni. 
Ciasto wyjmujemy z lodówki, wałkujemy i układamy w formie. Pieczemy ok. 10 minut.
Przygotowujemy masę. Żółty ser ścieramy na tarce. 150 g mieszamy w misce                              
ze śmietaną, jajkami, solą i pieprzem.
Brukselkę gotujemy w osolonej wodzie ok. 10 minut.  Odcedzamy.
Na podpieczoną tartę wlewamy masę, potem układamy brukselki i posypujemy                
50 g sera. Zapiekamy przez około 20 minut w temperaturze 170 stopni.

Smacznego!

Tarta z brukselką

Składniki na masę:
• 400 ml śmietany
• 200 g żółtego sera
• 2 jajka
• 10-15 brukselek
• sól, pieprz

Sądząc po jabłonowskim magistracie, są w polskiej historii postaci wyjątkowo dużego formatu.      fot. red.  
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Środowy (7 grudnia) poje-
dynek ze stołecznym Profbu-
dem legionowianie rozpoczęli 
w świetnym stylu, aż szesna-
stoma punktami wygrywając 
pierwszą kwartę. W drugiej jed-
nak minimalnie lepsi okazali się 
gospodarze. Później zaś, idąc 
za ciosem, wykorzystali słabszą 
postawę gości zza miedzy, dzię-
ki czemu przekonująco zwycię-
żyli w dwóch kolejnych kwar-
tach. Przekonująco, lecz nie na 
tyle, aby cieszyć się ze zdobycia 
kompletu punktów. Po zakoń-
czeniu regulaminowego czasu 
gry na tablicy wyników widniał 
rezultat 85:85, więc konieczna 
stała się dogrywka. W niej na 
szczęście Legion wreszcie się 
przebudził. Wobec nieco zmę-
czonych pogonią warszawia-
ków przypomniał sobie sku-
teczność z początku meczu, 
wygrywając w dodatkowym 
czasie gry siedmioma punkta-
mi. Trzynasta kolejka rozgry-

wek okazała się więc dla legio-
nowian szczęśliwa. 

W sobotę, w Piszu, mieli oni 
szansę na powiększenie do-
robku punktowego. Tyle że 
miejscowi gracze ani myśleli 
dać ją przyjezdnym wykorzy-
stać. W inauguracyjnej kwar-
cie byli lepsi o dziewięć „oczek”, 
co oznaczało, że w dalszej czę-
ści meczu – o ile tylko nie zło-
żą broni – podopiecznych 
Antonio Daykoli czeka inten-
sywny pościg. No i nie złoży-
li. Dwie kolejne kwarty wygrali 
czterema punktami, co ozna-
czało, że przed ostatnią został 
im do odrobienia zaledwie je-
den. I było to, rzecz jasna, wy-
konalne. Problem w tym, że 
widząc, co się święci, zmoty-
wowana przez trenera ekipa                                                                           
z Pisza znów wskoczyła na wyż-
sze obroty, nawet na moment 
nie pozwalając gościom się do 
siebie zbliżyć. Tak więc, wy-

raźnie przegrywając w czwar-
tej kwarcie, do Legionowa mu-
sieli oni wracać z niczym.    

Po czternastu kolejkach Legion 
zajmuje ósme miejsce w liczą-
cej piętnaście drużyn grupie B. 

W następnej kolejce będzie on 
pauzował i kolejny mecz roze-
gra już w nowym roku, w pierw-
szą sobotę stycznia mierząc się 
z ekipą AZS UJK Kielce.

Aldo

W czternastu kolejkach So-
kół wywalczył 29 punktów. 
Ma dwupunktową przewagę 
nad trzecim Okęciem War-
szawa i czteropunktową 
nad czwartą Polonią II War-
szawa. Dziewięć jesiennych 
spotkań „mydlarze” zwy-
ciężyli, trzy przegrali i dwa 
zremisowali. Bilans bramek 
to 39 zdobytych i 16 stra-
conych. Najwyższe zwy-
cięstwa serocczan to 9:1                            
z Wkrą Żuromin w piątej ko-
lejce i 7:1 z Nadnarwianką 
Pułtusk w kolejce dziewiątej. 
Najwyższa porażka to z ko-
lei przegrany 1:4 mecz z li-

derem, KTS Weszło Warsza-
wa, w drugiej serii spotkań. 
 
Legionovia II Legionowo, Ma-
dziar Nieporęt oraz Dąb Wie-
liszew, czyli drużyny wystę-

pujące w grupie pierwszej ligi 
okręgowej, jesienią prezento-
wały się w kratkę. Był nawet 
taki moment, kiedy wszystkie 
te trzy zespoły plasowały się                                                                                
w czubie tabeli. Ostatecznie 

po półmetku ligowych zma-
gań najlepiej wygląda sytu-
acja rezerw Legionovii, które 
zimę spędzą tuż za ligowym 
podium. Madziar rundę jesien-
ną zakończył na pozycji siód-
mej, a Dąb – na jedenastej. 
 
Zespół z Legionowa w piętna-
stu meczach zdobył 27 punk-
tów i zajmuje czwarte miejsce 
w tabeli. Do najniższego stop-
nia podium traci tylko punkt, 
do wicelidera – trzy punk-
ty, ale jego strata do zajmu-
jącego pierwsze miejsce Ta-
lentu Warszawa wynosi już 
punktów dziesięć. Przewa-

ga „dwójki” nad zespołami 
zajmującymi niższe pozycje                                 
w tabeli też jest jednak nie-
duża. Legionovia ma tylko                                                         
o punkt więcej od piątej dru-
żyny, dwa od szóstej i cztery 
od znajdującego się na siód-
mym miejscu Madziara Nie-
poręt. Osiem spotkań rundy 
jesiennej legionowianie wy-
grali, cztery przegrali i trzy 
zremisowali. Bilans bramek 
to 43 zdobyte i 25 straconych. 
Najwyższej zwycięstwo re-
zerw to 9:1 z Wilgą II Garwo-
lin w jedenastej serii spotkań. 
 
Madziar Nieporęt z 23 punk-
tami na koncie zajmuje siód-
me miejsce w tabeli. Siedem 
meczów wygrał, sześć prze-
grał i dwa zremisował. Bi-
lans bramek Madziara to 40 
strzelonych i 29 straconych. 
Najwyższe zwycięstwa ze-
spół z Nieporętu odniósł                                               
w pierwszej kolejce, wygry-
wając na wyjeździe 7:3 ze 
startem Otwock i w kolejce 

piętnastej, kiedy to pokonał 
u siebie 6:2 Victorię II Sule-
jówek. Najbardziej dotkliwą 
porażkę Madziar poniósł nato-
miast w jedenastej serii spo-
tkań, przegrywając na wyjeź-
dzie 2:4 ze Świtem II Nowy 
Dwór Mazowiecki. 
 
Dąb Wieliszew rundę jesien-
ną zakończył na jedenastym 
miejscu. Zdobył 21 punk-
tów, czyli tak naprawdę tylko 
o dwa mniej, niż będący na 
siódmej pozycji Madziar Nie-
poręt. Zespół z Wieliszewa 
sześć meczów wygrał, tyle 
samo przegrał, a trzy zakoń-
czył podziałem punktów. Za-
wodnicy Dębu jesienią strze-
lili 27 bramek, a 33 stracili. Ich 
najwyższe zwycięstwo to 5:1 
ze Startem Otwock w piątej 
kolejce, a najdotkliwsza po-
rażka to 0:7 z liderem, czyli 
Talentem Warszawa, w jede-
nastej serii spotkań. 

zig

SPORT

Wysokie loty SokołaWysokie loty Sokoła
Czas na podsumowanie piłkarskiej jesieni w niższych klasach rozgrywkowych. Najlepsze hu-
mory po zakończonej właśnie rundzie mają z pewnością piłkarze Sokoła Serock, którzy na pół-
metku sezonu zajmują drugie miejsce w tabeli V ligi w grupie pierwszej. Ustępują tylko ekipie 
KTS Weszło Warszawa, która jesienią zdobyła komplet punktów!

Legion słodko-kwaśnyLegion słodko-kwaśny
W minionym tygodniu koszykarze drugoligo-
wego Legionu Legionowo rozegrali aż dwa 
mecze, w dodatku oba na wyjeździe. Zado-
woleni byli jednak tylko po pierwszym z nich, 
wygranym siedmioma punktami starciu z Pro-
fbudem Legią Warszawa. Kilka dni później, po 
spotkaniu z ekipą TSK Roś Pisz, wracali już do 
domów w gorszych nastrojach.

Taniec na sportowoTaniec na sportowo
Patrząc na popisy uczestniczek i uczestników 
Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Time for Dan-
ce 2022, można się zastanawiać, czy więcej 
mają oni w sobie z artystów, czy sportowców. 
Najważniejsze jest jednak to, że od piątku do 
niedzieli w legionowskiej IŁ Capital Arenie po-
patrzeć naprawdę było na co!
Przez ostatni weekend Legio-
nowo, chcąc nie chcąc, pełniło 
funkcję nieoficjalnej stolicy mi-
łośników poruszania się w rytm 
muzyki. Wszystko dzięki kolejnej 
edycji turnieju tanecznego pod 
nazwą Time for Dance. Wymyśli-
li go przed laty założyciele lokal-
nego Studia Tańca Born2Dance.                                                                                            
I od tego momentu, przy wsparciu 
miejskiego ratusza oraz licznych 
sponsorów, organizują imprezę, 
która zdążyła już zdobyć ogólno-
krajową renomę, rozrastając się 
z biegiem czasu do naprawdę im-
ponujących rozmiarów. 

W tegorocznej edycji tej presti-
żowej taneczno-sportowej ry-

walizacji wzięło udział ponad 
półtora tysiąca młodych osób. 
W piątek, pod okiem profesjo-
nalnego jury, rywalizowały one 
w hip-hopie, w sobotę „na tape-
cie” były: jazz, modern, perfor-
ming art improvisation oraz IFT, 
czyli inne formy tańca, niedzie-
lę zaś obstawili miłośnicy sty-
lu disco dance. Tak więc było co                             
i kogo podziwiać, zarówno pod-
czas części konkursowej, jak też 
finałowej gali turnieju. A wie-
lu jego uczestników nabrało po 
nim jeszcze większego przeko-
nania, że chcą przejść przez ży-
cie tanecznym krokiem... 

Wonder

Profbud Legia Warszawa – KS Legion Legionowo

93:100 (11:28, 15:14, 37:28, 22:15, 8:15)
Punkty dla Legionu zdobywali: Motel – 34, Słoniewski – 21, 
Pstrokoński – 14, Łapiński – 13, Paszkiewicz – 8, Orłowski – 7, P. Benigni 
– 3.

TSK Roś Pisz – KS Legion Legionowo

91:81 (30:21, 14:18, 24:28, 23:14)
Punkty dla Legionu zdobywali: Słoniewski – 22, Motel – 17, Łapiński 
– 13, Lewandowski – 11, Pstrokoński – 7, Pabianek – 5, Turkowski – 4. 
P. Benigni – 2.
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Sobotnie (10 grudnia) star-
cie gospodarze rozpoczęli bez 
kompleksów, szybko wycho-
dząc na 1:0. Później aż przez 

pięć minut żadnej z ekip nie 
udawało się trafić do bramki 
rywala. Pierwsi z tego impasu 
wyszli miejscowi, odskakując 

tym samym KPR-owi na dwa 
gole. Trwała zacięta walka na 
całym boisku, a determinacja 
i zaangażowanie graczy oby-
dwu zespołów sprawiały, że 
prawie każde trafienie trzeba 
było przeciwnikowi wyszar-
pać. Legionowianie wyrów-
nali dopiero w dziewiątej mi-
nucie (3:3), a kilkadziesiąt 
sekund później wyszli nawet 
na jednobramkowe prowadze-
nie. Na więcej rozkręcona już 
Nielba im jednak nie pozwoli-
ła. Przy zażartej walce bramka 

za bramkę okazała się w pierw-
szej połowie nieco lepsza i ze-
szła na przerwę, mając na kon-
cie jedno trafienie więcej.  

Przy tak stykowym rezulta-
cie, po powrocie obu drużyn 
na parkiet mecz zaczął się 
właściwie od nowa. Zwłasz-
cza że w drugiej połowie (po 
niewykorzystaniu przez Niel-
bę rzutu karnego) pierwsi tra-
fili legionowianie. Kibice z Wą-
growca znów oglądali jakby 
kopię pierwszej części spotka-
nia, z sunącymi raz w jedną, 
raz w drugą stroną natarcia-
mi na każdą z bramek. W 42 
minucie, po karnym wykorzy-
stanym przez Kamila Cioka, 
KPR wyszedł na prowadzenie 

19:18. Zwiększyć go jednak 
nie zdołał. Wprawdzie w dal-
szej części rywalizacji cztero-
krotnie je jeszcze odzyskiwał 
– po raz ostatni na trzy mi-
nuty przed końcem, ale fini-
szową wojnę nerwów lepiej 
znieśli niesieni dopingiem go-
spodarze. Po świetnej paradzie 
swego bramkarza przez ostat-
nie 40 sekund to prowadzą-
ca 26:25 Nielba była przy pił-
ce i już jej legionowianom nie 
oddała. Tak samo jak trzech 
punktów, które niespodzie-
wanie dla lidera Ligi Centralnej 
zostały w Wągrowcu.     

Najbliższą okazję do powe-
towania tej straty KPR Legio-
nowo będzie miał w najbliż-
szą sobotę (17 grudnia). Tym 
razem w wyjazdowym poje-
dynku z ósmą w tabeli Olimpią 
Medex Piekary Śląskie. Z ko-
lei będąca na fali Nielba poje-
dzie do Mielca na mecz z wice-
liderem, miejscową Handball 
Stalą. Jeśli i tam drużyna z Wą-
growca sprawi niespodziankę, 
jest szansa, że za tydzień pod-
opieczni Michała Prątnickiego 
znów reszcie stawki odskoczą.

Aldo

SPORT

Novianki sprasowaneNovianki sprasowane
Biorąc pod uwagę ich postawę w bieżącym sezonie, na niedzielny (11 grudnia) pojedynek z rzeszow-
skim Developresem siatkarki IŁ Capital Legionovii jechały raczej bez wielkich nadziei na sukces. 
I rzeczywiście go nie odniosły. Chyba że można za niego uznać uszczkniecie faworytkom jednego 
seta. Dopiero drugiego w tych rozgrywkach.
Jako się rzekło, w sześciu dotych-
czasowych meczach TAURON 
Ligi gruntownie po poprzednim 
sezonie przebudowana, odmło-
dzona ekipa z Legionowa wy-
grała zaledwie jednego seta.                                                      
A zajmujące przed spotkaniem 
trzecie miejsce rzeszowianki, 
mające tylko „oczko” straty do 
prowadzących w tabeli ŁKS-u 
oraz Chemika Police, nie zamie-
rzały przykładać rąk do powięk-
szenia tego skromnego dorobku. 
Ostatnio oba zespoły rywalizo-
wały ze sobą w marcu tego roku, 
w ramach finału TAURON Pucha-
ru Polski. Developres wygrał wte-
dy 3:0. I wszystko wskazywało 
na to, że teraz będzie podobnie. 

Mimo że Developres wyszedł 
w niedzielę na parkiet bez Ka-

tarzyny Wenerskiej, którą na 
rozegraniu zastąpiła Julia Biń-
czycka, nie miał w otwierają-
cym secie żadnych kłopotów      
z przebijaniem zwycięskich pi-
łek na stronę IŁ Capital Legio-
novii. Przyjezdne robiły co mo-
gły, ale ugrały w nim tylko 14 
punktów, więc raczej nic nie 
wskazywało na to, że losy me-
czu mogą się odwrócić. Siat-
kówka, zwłaszcza w wydaniu 
pań, potrafi jednak zaskaki-
wać. W drugim secie uspo-
kojone najwyraźniej rzeszo-
wianki oddały pole rywalkom 
z Mazowsza, co te – i za to im 
chwała – skwapliwie wykorzy-
stały. Trudno też im się dziwić, 
że po przekonującej wygra-
nej sześcioma „oczkami” pod-
opieczne Pawła Kowala miały 

ochotę pójść za ciosem i po-
walczyć tego wieczoru chociaż                                  
o jeden „duży” punkt. Niestety, 
ten ambitny plan spalił na pa-
newce. Widząc, że na stojąco 
wygrać to spotkanie może być 
trudno, podrażnione gospody-
nie wzięły się w garść, wraca-
jąc do skuteczności demon-
strowanej w pierwszej partii. 
Efekty dało się dostrzec gołym 
okiem, potwierdzała je rów-
nież tablica wyników. W trze-
cim secie Novianki urwały lep-
szym w każdym elemencie 
gry przeciwniczkom tylko 13,                                                   

a w czwartym – 15 punktów. 
Sensacji i tym razem nie było. 

Następne spotkanie IŁ Capital Le-
gionovia także rozegra na wyjeź-
dzie. W poniedziałek (19 grudnia) 
pojedzie do Tarnowa, gdzie zmie-
rzy się z drugą najsłabszą ekipą 
TAURON Ligi.  W odróżnieniu od 
mazowszanek, drużyna Roleski 
Grupa Azoty zdobyła już jednak 
w tych rozgrywkach cztery punk-
ty i z pewnością zrobi wszystko, 
aby swój  dorobek powiększyć.

Aldo

O jeden gol za dalekoO jeden gol za daleko
W jedenastej kolejce Ligi Centralnej legionowski KPR stracił miano ostatniej 
niepokonanej dotychczas drużyny w tym sezonie. Wciąż nie stracił jednak 
pozycji lidera, chociaż po minimalnej porażce w wyjazdowym spotkaniu                
z Nielbą Wągrowiec drugą w tabeli Handball Stal Mielec legionowianie wy-
przedzają już tylko stosunkiem bramek.

Krzywański na wylocie?Krzywański na wylocie?
Tej zimy Legionovia Legionowo może stracić 
swojego podstawowego bramkarza i wy-
chowanka Akademii Legionowo, Jana Krzy-
wańskiego. Utalentowanym 19-latkiem zain-
teresował się Widzew Łódź, czyli trzecia po 
rundzie jesiennej drużyna naszej ekstraklasy. 
Legionowski golkiper trafił już tam na testy.
Kilka dni temu, za pośrednic-
twem swoich mediów spo-
łecznościowych, Legiono-
via poinformowała o tym, że 
Jan Krzywański przebywa ak-
tualnie w Łodzi i trenuje tam                          
z pierwszą drużyną łódzkie-
go Widzewa. Zdolny 19-latek 
zdążył już też zagrać w pierw-
szym zimowym sparingu RT-
S-u. Zawodnik Legionovii sta-
nął między słupkami w drugiej 
połowie bezbramkowo zremi-
sowanego meczu z Ruchem 
Lwów. Udało mi się więc za-
chować czyste konto. 
 
Sama obecność na testach 
nie jest oczywiście jedno-

znaczna z transferem. Jeśli-
by jednak do niego doszło, dla 
młodego zawodnika będzie to 
na pewno ogromny sukces, 
a dla Legionovii duże osłabie-
nie przed rundą rewanżową. 
Swoimi interwencjami Krzy-
wański bowiem wielokrotnie 
wybraniał Legionovii mecze. 
Zarówno w poprzednim, jak                
i w tym sezonie był on podsta-
wowym bramkarzem zespołu 
prowadzonego przez Micha-
ła Pirosa. Jesienią zagrał we 
wszystkich 17 meczach, i to 
w pełnym wymiarze czasu. 
Na boisku przebywał łącznie 
1530 minut. 

zig

Developres Bella Dolina Rzeszów 
– IŁ Capital Legionovia Legionowo

3:1 (25:14, 19:25, 25:13, 25:15)
Developres: Bińczycka, Szlagowska, Kalandadze, Obiała, 
Centka, Rapacz, Szczygłowska (libero), Przybyła (libero) oraz 
Bagrowska, Blagojević.

Legionovia: Mras, Jedut, Dudek, Stefanik, Ortiz, Duda, Kulig 
(libero) oraz Dąbrowska, Szymańska.

MVP: Izabella Rapacz (Developres). 

MKS Nielba Wągrowiec – KPR Legionowo

26:25 (14:13)
Bramki dla KPR-u zdobywali: Ciok – 5, Klapka i Wołowiec – po 
4, Fąfara – 3, Brzeziński, Chabior, Kasprzak i Mehdizadeh – po 2, 
Lewandowski – 1. 



12 CZWARTEK 15 grudnia 2022

Akcja tej popularnej sztuki to-
czy się w salonie fryzjerskim 
prowadzonym przez mistrza 
w swoim fachu, który wy-
najmuje zakład od znanej 
pianistki. Pewnego dnia ko-
bieta zostaje zamordowana                             
w swoim mieszkaniu, znajdu-
jącym się tuż nad salonem. 
Nieoczekiwany zwrot akcji 
ujawnia wiele skrywanych 
tajemnic, których rozwiąza-
niem zajmie się śledczy, an-
gażując do tego widzów. 
Paul Pörtner, autor tej krymi-

nalnej komedii, główną rolę 
powierzył bowiem właśnie 
widzom. Od ich błyskotliwo-
ści zależy rozwój wydarzeń,                                                           
a w konsekwencji również za-
kończenie tego przedstawie-
nia, które już od dwóch dekad 
jest w repertuarze warszaw-
skiego Teatru Kwadrat i pozo-
staje najpopularniejszym ty-
tułem w jego repertuarze. Jak 
łatwo zgadnąć, świetnie przy-
jętym (i sprzedanym…) także 
w Legionowie. 

Jeśli chodzi o obsadę sztu-
ki, widzów zabawiają w niej 
między innymi Lucyna Malec, 
Ewa Wencel, Grzegorz Wons, 
Andrzej Nejman i Paweł Mała-
szyński. Bez dwóch zdań, do 
takiego zakładu fryzjerskiego 
aż chce się chodzić!

red.
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Na polu upiększania Legionowa witrażami Andrzej Bochacz nie ma sobie równych. Wraz z liczną 
armią sympatyków jego pracowni easy-Art ozdabia też miasto okolicznościowymi, nawiązującymi 
do jego przeszłości mozaikami. Ostatnio na budynku ratusza pojawiła się druga praca z zapoczątko-
wanego przez artystów cyklu pod nazwą „Okruchy czasu”.

– Pracę nad nią zaczęliśmy                          
w maju i jest to mozaika po-
święcona 90-leciu pierwszej 
polarnej wyprawy na Wyspę 
Niedźwiedzią, czyli na Arkty-
kę. To była pierwsza wyprawa 
Czesława Centkiewicza w tam-
te strony. Wtedy zaczęła się 
też jego kariera literacka, po-
nieważ po tej wyprawie – miał 
chyba wtedy dużo czasu – robił 
notatki, pisał książki i powsta-
ła pierwsza z nich, o tematyce 
polarnej. Później poznał Alinę, 
no i wtedy zaczęła się ich przy-
goda, a na końcu postanowi-
li, że zamieszkają w Legiono-
wie. Natomiast 12 lipca 1932 
roku z Instytutu Meteorologicz-
nego w Legionowie wyruszyła 
pierwsza polarna wyprawa. 

To bardzo ważne wydarzenie                                                                               
w historii państwa polskiego, 
ponieważ dopiero co utworzo-
ne, uczestniczyło w wielkim 
międzynarodowym przedsię-
wzięciu badań polarnych. No 
więc wyruszyli na roczną wy-
prawę, a to jest mozaika, która 
upamiętnia to ważne wydarze-
nie – opowiada Andrzej Bochacz 
z pracowni witrażu easy-Art.
 
Na swoim obszernym, wi-
docznym w sercu miasta dzie-
le twórcy postanowili zawrzeć 
wszystko to, co dla właściwe-
go ujęcia tematu wydawało im 
się najistotniejsze. Tak, aby na-
wet postronny obserwator bez 
trudu mógł domyślić się, co ono 
przedstawia. – Najładniejsze są 

misie – no bo jak Arktyka, to 
misie – śmieje się pan Andrzej. 
– Jest też lodołamacz Sverre, 
którym polarnicy tam dopłynę-
li, jest instytut meteorologicz-
ny, który tak właśnie wyglądał 
w latach trzydziestych ubie-
głego wieku – z wielką wieżą, 
z której startowały balony. No                                                                           
i jest oczywiście stacja po-
larna, którą państwo polskie 
otrzymało, można powiedzieć,                                                                                   
w prezencie od Norwegów. 
Właśnie tam nasi polarnicy się 
zadomowili i prowadzili różne-
go rodzaju badania: magne-
tyczne, solarne i tak dalej.  

I tak dalej, w tym samym histo-
rycznym kierunku zamierza też 
podążać mozaikowa ekipa An-
drzeja Bochacza. Na przyszły 
rok jej członkowie planują pra-
cę poświęconą udziałowi legio-
nowskich pilotów w Pucharze 
Gordona Bennetta, a w kolej-
nym chcą poświęcić swą mo-
zaikę uczestnikom Powstania 
Warszawskiego. O chętnych 
do pomocy przy tworzeniu tych 
pracochłonnych dzieł lider pro-
jektu obawiać się nie musi. To 
niedawno odsłonięte, na te-
mat pierwszej polskiej eska-

pady polarnej, pomagało mu 
wykonać aż kilkudziesięciu za-
prawionych w tym rzemiośle 
przyjaciół. – Były dzieci niepeł-
nosprawne, Fundacja „Promień 
Słońca”, bo w ogóle inicjatorem 
całego przedsięwzięcia był jej 
szef, Jurek Jastrzębski. Kon-
sekwentnie zaprosiliśmy też 
do współpracy osoby niepeł-
nosprawne ze szkoły przy ul. 
Jagiellońskiej 69, zaprosiliśmy 
osoby z Warsztatów Terapii Za-
jęciowej św. Rity, podopiecz-
nych Klubu Seniora Amicus 
przy parafii Matki Bożej Fatim-
skiej. A poza tym liczna gru-
pa wolontariuszy, mieszkań-
ców miasta, a także przyjaciół 
naszej legionowskiej pracowni 
easy-Art, którzy przyjechali tu-
taj do nas z całej Polski. Wszy-
scy razem świetnie się bawili-
śmy przy tworzeniu tej mozaiki 
– dodaje Andrzej Bochacz. 

Planów na kolejne, jako się 
rzekło, autorzy mają całkiem 
sporo. I można być niemal 
pewnym, że kawałeczek po ka-
wałeczku prędzej czy później je 
zrealizują. 

Wonder

Nożyczki na ostroNożyczki na ostro
Komedia bywa czarna, romantyczna, muzyczna, a może też być… fryzjer-
ska. Ba, nawet z humorem ostrym jak brzytwa! Takie właśnie cechy po-
siada znany od lat i od lat lubiany spektakl pod tytułem „Szalone nożycz-
ki”, który w sobotę (10 grudnia) oglądała (i to dwukrotnie!) publiczność 
w sali widowiskowej legionowskiego ratusza.

KĄTY WĘGIERSKIE filia GOK, 16.12, godz. 19.00

Klub Młodego Podróżnika w Kątach Węgierskich – „Z Mi-
kołajem przez świat. Boże Narodzenia na 6 kontynentach”. 

WIELISZEW sala im. K. Klenczona, 17.12-18.12

I Świąteczny Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy 
Wieliszew. Zapisy: www.chessmanager.com, www.ches-
sarbiter.co.

LEGIONOWO kort tenisowy Atol, 17.12, godz. 10.00-13.00

Mini turniej tenisa ziemnego dla osób niepełnosprawnych, 
organizowany przez Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Tro-
ski przy TPD Legionowo oraz UM Legionowo.

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 
17.12, godz. 16.00

Zapraszamy na II edycję koncertu charytatywnego „Mu-
zycznie dla Ukrainy”. Tym razem pod hasłem „Święta 
bez taty”. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Ja-
cek Cygan. Oprócz koncertu odbędzie się kiermasz 
przysmaków ukraińskich, ubioru militarnego i książek,                                  
a także licytacje, m.in. rysunku Artura Barcisia oraz gra-
fiki Marka Dąbrowskiego. Zbiórka na zakup paczek dla 
dzieci, których ojcowie polegli na froncie.

JABŁONNA Gminne Centrum Kultury, 17.12, godz. 18.00

Spektakl „Kantata na cztery skrzydła” – tragikomedia meta-
fizyczna. 

WIELISZEW hala sportowa/kościół 
pw. Przemienienia Pańskiego, 18.12, od godz. 9.00

Wigilia w gminie Wieliszew: godz. 9.00-19.00 jarmark 
świąteczny; godz. 17.00 msza święta; godz. 18.00 wie-
czór wigilijny. 

LEGIONOWO ratusz, 18.12, od godz. 10.00

Wigilia Miejska w Legionowie. Program: godz. 10.00-
20.00 kiermasz świąteczny; 16.00-19.00 szopka z żywy-
mi zwierzętami; 17.00 koncert kolęd w sali widowiskowej 
ratusza (Legionowski Chór Kameralny, zespół Ad Libitum, 
Angela Gerłowska, Szachraj); ok. 18.30 spotkanie z wła-
dzami miasta i powiatu, życzenia i dzielenie się opłatkiem, 
wigilijny poczęstunek. 

LEGIONOWO kościół Matki Bożej Fatimskiej, 
18.12, godz. 13.30

Koncert Adwentowy. Wystąpią: Cezary Nowak – słowo, Do-
rota Bonisławska – sopran, Nina Górka – skrzypce, Michał 
Jung – pozytyw. 

SEROCK rynek miejski, 18.12, godz. 18.00

XXV Spotkanie Wigilijne. 

LEGIONOWO kościół Najświętszego Ciała i Krwi Chrystu-
sa, 18.12, godz. 19.00

Koncert Adwentowy. Wystąpią: Cezary Nowak – słowo, Do-
rota Bonisławska – sopran, Nina Górka – skrzypce, Michał 
Jung – pozytyw.


