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Kartka z poślizgiemKartka z poślizgiem
W wigilię około godziny 20.00 do legionowskiej straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie o samochodzie 
osobowym, który na obwodnicy Jabłonny – na pasie w kierunku Legionowa – wpadł w poślizg, po 
czym wylądował w przydrożnym rowie. Na miejscu ratowników czekała jednak niespodzianka...

Po otrzymaniu informacji o zda-
rzeniu do akcji wyruszyły za-
stępy straży pożarnej z JRG Le-
gionowo i OSP Jabłonna oraz 
policja i pogotowie ratunkowe. 
Gdy służby dojechały na miej-
sce zdarzenia, okazało się, że 
auto faktycznie leży w rowie, 
ale w jego pobliżu nikogo nie 
ma. Za szybą nietypowo „za-
parkowanej” toyoty yaris znaj-
dowała się natomiast... zapisa-
na kartka. Kartka, jak szybko 
stwierdzono, zostawiona spe-
cjalnie dla mundurowych. Z jej 
konkretnej, wyczerpującej tre-

ści wynikało, że do zdarzenia 
doszło kilka godzin wcześniej, 
nikt w nim nie ucierpiał, zaś 
pechowy właściciel samocho-
du zobowiązał się do jego za-
bezpieczenia oraz uprzątnięcia.                                                                          
I wszystko stało się jasne. 

W rezultacie, ponieważ porzu-
cony przy drodze pojazd nie sta-
nowił żadnego zagrożenia w ru-
chu, na lekturze wspomnianej 
kartki interwencja funkcjonariu-
szy dobiegła końca.  

Zig

Mężczyzna wpadł w zeszły 
wtorek w jednej z miejsco-
wości na terenie gminy Se-
rock. Policjanci, którzy za-
trzymali go do kontroli, od 
razu wyczuli od niego woń 
alkoholu. Badanie alkoma-
tem wykazało, że w jego or-
ganizmie krąży go 0,3 pro-
mila. Okazało się też, że 
36-latek ma sądowy za-
kaz prowadzenia pojaz-

dów, obowiązujący jeszcze 
do czerwca przyszłego roku. 
Zgodnie z Kodeksem kar-
nym, za niestosowanie się 
do sądowego zakazu gro-
zi do 5 lat pozbawienia wol-
ności. Mężczyzna odpowie 
również za kierowanie po-
jazdem mechanicznym po 
użyciu alkoholu.

Zig

TydzieńTydzień
nana  sygnalesygnale

W zeszły wtorek przed godziną 20.00 do Powiatowe-
go Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Po-
żarnej w Legionowie wpłynęło zgłoszenie o pożarze 
domu jednorodzinnego znajdującego się w Łajskach 
przy ul. Leśnej. W zdarzeniu na szczęście nikt nie 
ucierpiał. Straty materialne były jednak znaczne.

Gdy strażacy dotarli na miej-
sce, całe poddasze budyn-
ku stało już w płomieniach. 
Mieszkańcy domu ewaku-
owali się z niego jeszcze przed 
przyjazdem pierwszych za-
stępów. Strażacy natych-
miast przystąpili do gasze-
nia pożaru, podając łącznie 
cztery prądy wody na pło-
nący budynek. Ogień udało 
się opanować, zanim zdołał 
przedostać się na pozostałą 
część domu. Straty były jed-
nak znaczne. Płomienie stra-
wiły większą część dachu,                    

w tym znajdującą się na nim 
instalację fotowoltaiczną. 
 
W akcji gaśniczej brało w su-
mie udział aż osiem zastępów 
straży pożarnej: z JRG Legio-
nowo, WSP Zegrze, OSP Le-
gionowo, OSP Wieliszew, OSP 
Skrzeszew i OSP Chotomów. 
Na miejscu były też obecne 
policja oraz pogotowie ga-
zowe i energetyczne. Działa-
nia służb trwały prawie czte-
ry godziny. 

Zig

DachDach
w płomieniachw płomieniach

DubeltowaDubeltowa
wtopawtopa
Nie dość, że usiadł za kółkiem po wcześniej-
szym spożywaniu alkoholu, to jeszcze, jak się 
okazało, miał on ciągle obowiązujący sądowy 
zakaz kierowania pojazdami. Za popełnione 
przestępstwo 36-letniemu kierującemu grozi 
teraz nawet pięć lat pozbawienia wolności.

Karambol na obwodnicyKarambol na obwodnicy
W piątek (23 grudnia) przed godziną siódmą 
rano na obwodnicy Jabłonny, na pasie ruchu 
w kierunku Warszawy, doszło do karambolu 
z udziałem czterech aut. Na szczęście żadne-
mu z uczestników zdarzenia nic się nie stało. 
Sprawczyni kolizji została ukarana mandatem.
Na wysokości marketu OBI zde-
rzyły się kia, volkswagen i dwa 
fordy. Wszyscy uczestnicy zda-
rzenia o własnych siłach opuści-
li pojazdy jeszcze przed przy-
byciem służb. Nikt nie odniósł 
żadnych obrażeń. Sprawczynią 
zdarzenia była 33-letnia kieru-
jąca volkswagenem. Kobieta 

została ukarana mandatem. Na 
miejscu karambolu interwenio-
wały zastępy straży pożarnej                                                                                 
z JRG Legionowo i OSP Jabłonna 
oraz patrol policji. Utrudnienia 
w ruchu na obwodnicy Jabłon-
ny trwały około dwóch godzin. 

Zig 

Informacja za życieInformacja za życie
To kolejny raz, kiedy policjanci uratowali sa-
motną osobę przed wychłodzeniem. Tym razem 
interwencja miała miejsce na terenie Jabłonny. 
Zgłoszenie o starszym, samotnym mężczyźnie, 
który może potrzebować pomocy, trafiło do poli-
cjantów od jednego z mieszkańców gminy.
Osoba zgłaszająca poinfor-
mowała, że od kilku dni nie 
widziała znajomego 75-latka. 
Funkcjonariusze udali się pod 
wskazany adres i z pomocą 

strażaków z Państwowej Stra-
ży Pożarnej z Legionowa we-
szli do jego domu. Tam zastali 
wyraźnie wyziębionego star-
szego mężczyznę. Policjanci 

natychmiast wezwali na miej-
sce karetkę pogotowia. Medy-
cy po wstępnym przebadaniu 
seniora podjęli decyzję o jego 
hospitalizacji. Tak więc dzięki 

czujności sąsiada otrzymał on 
pomoc i wszystko dobrze się 
skończyło. 

Zig
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W odróżnieniu od swoich legio-
nowskich kolegów, członkowie 
rady powiatu za uchwalanie ko-
lejnego budżetu wzięli się przed 
świętami. Prezentując jego za-
łożenia, starosta już na wstępie 
zaznaczył, że wymagał on wie-
lu wyrzeczeń i kompromisów. 
– Nie ulega wątpliwości, że za-
rząd powiatu legionowskiego 
miał trudne zadanie (…), ale to 
wynika przede wszystkim z uwa-
runkowań, z którymi mamy do 
czynienia. Zresztą nie tylko w Le-
gionowie i całej Rzeczpospolitej.                                                                                   
A te uwarunkowania niosą ze 
sobą rozmaite konsekwencje, 
które trzeba, drodzy państwo, 
wziąć pod uwagę – stwierdził 
gospodarz powiatu. Sylwester 
Sokolnicki wskazał na społecz-
ne i gospodarcze skutki pande-
mii oraz na wojnę w Ukrainie. 
Szczególnie zaś na związane                                                                                  
z nią zagrożenia, problemy                           
i komplikacje, a co za tym idzie 
– nowe wyzwania. Ponadto cie-
niem na budżetowych liczbach 
położyły się wzrost kosztów 
funkcjonowania administracji                                                       
i spadek dochodów bieżą-

cych powiatu. – Zakłada się, że                                            
w 2023 roku poziom dochodów 
bieżących będzie ponad 10 pro-
cent niższy, czyli o ponad 14 mln 
zł. Jest to głównie spowodowane 
spadkiem dochodów, jeśli chodzi 
o wpływy z udziału w Picie, czy-
li podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Zakładamy również 
spadek dotacji, jeśli chodzi o za-
dania zlecone, a także nie ma w 
tym projekcie budżetu środków 
z funduszu pomocy, który jest 
przeznaczony na finansowanie 
czy też na współfinansowanie 
pomocy dla uchodźców z Ukrainy.  

Legislacyjny szlaban na część 
wpływów z podatku PIT ude-
rzył po kieszeni wszystkie kra-
jowe samorządy. Co do powia-
tu, przez pięć ostatnich lat jego 
udział w podatku PIT zmalał                   
o ponad 7 punktów procento-
wych. Podobnie ma się rzecz 
z podatkiem dochodowym od 
osób prawnych. – Łączne pla-
nowane na 2023 rok wpływy 
z tego tytułu, czyli CIT i PIT, są 
niższe o 15,4 procenta w sto-
sunku do ich przewidywanego 

wykonania w roku 2022 – po-
informowała radnych Katarzyna 
Rembelska, skarbnik powiatu. 

W przyszłym roku jego docho-
dy mają wynieść 145, a wydat-
ki przeszło 169 mln zł. Dużo, bo 
ponad 41 mln, stanowią wydatki 
majątkowe, z czego 27 mln ma 
pochodzić ze środków zewnętrz-
nych. Deficyt budżetowy oszaco-
wano na 24 mln zł. Jak stwierdził 
starosta, główne zamierzenie za-
rządu powiatu było jedno: utrzy-
manie świadczonych przez sta-
rostwo usług i realizowanych 
zadań na dotychczasowym po-
ziomie. – Projekt zakłada finan-
sowanie tych wszystkich inicja-
tyw, pomysłów, zadań, które do 
tej pory były realizowane. Mówię 
tutaj o powiatowej komunikacji 
lokalnej, mówię o programach, 
które powiat realizuje w sferze 
edukacji, polityki i pomocy spo-
łecznej. Zabezpieczono środki na 
funkcjonowanie ambulatorium 
dla mieszkańców powiatu legio-
nowskiego, ale są również środ-
ki na takie standardowe działa-
nia, jak Piłkarska Liga Powiatu 

Legionowskiego czy Mazowiec-
kie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
– wyliczał starosta. 

Pieniędzy nie wystarczyło, rzecz 
jasna, na wszystko. Tym bar-
dziej, że część środków zabez-
pieczono jako wkład własny, 
konieczny do ubiegania się o fun-
dusze zewnętrzne. – Chcieliśmy, 
takie jest założenie, realizować te 
inwestycje, które są rozpoczęte, 
które są w przygotowaniu i które 
są bardzo istotne dla mieszkań-
ców powiatu – powiedział Sylwe-
ster Sokolnicki. Wielkość nakła-
dów na inwestycje jak zawsze 
ograniczyły stałe pozycje wydat-
kowe. – Największą część przy-
szłorocznego budżetu – 42,2 mln 
zł, czyli prawie 33 procent, stano-
wią wydatki na oświatę i eduka-
cyjną opiekę wychowawczą. (…) 
Kolejną grupą wydatków bieżą-
cych, na które powiat przezna-
cza największą ilość środków, są 
zadania z zakresu polityki spo-
łecznej – kwota 28,6 mln zł. (…) 
Wydatki na administrację pu-
bliczną zajmują trzecią pozycję 
pod względem wielkości zapla-
nowanych wydatków i wynoszą 
28,1 mln zł. Ich wzrost o 1,7 mln 
wynika m.in. z wyższych wy-
datków na wynagrodzenia oraz 
wyższych wydatków związanych 
z funkcjonowaniem urzędu – re-
ferowała skarbniczka. 

Po szczegółowym omówieniu 
przez nią wydatków inwesty-

cyjnych projekt budżetu wzię-
li na języki posiadacze manda-
tów. Choć już po pozytywnych 
opiniach poszczególnych komi-
sji rady powiatu było wiadomo, 
że nie budzi on kontrowersji. Na-
wet po stronie opozycji. – Cieszę 
się, że znalazły się tam pozycje, 
które pomogą zadbać o popra-
wę bezpieczeństwa drogowego 
mieszkańców Legionowa i całe-
go powiatu. (…) Przepływ samo-
chodów sprawił, że bardzo ciężko 
poruszać się po mieście w ostat-
nim czasie i myślę, że te inwesty-
cje są niezbędne, żeby ten trend 
w niedalekiej perspektywie od-
mienić – powiedział Michał Ko-
brzyński. – Jestem zaskoczona 
domknięciem budżetu na takim 
poziomie, że to się jednak udało 
zrobić na w miarę racjonalnym 
poziomie, więc też gratuluję. No 
i liczę na to, że będziemy w ciągu 
roku dyskutować o tym, jak bę-
dziemy mogli dalej nasze pomy-
sły realizować – wtórowała kole-
dze Aleksandra Bednarek. 

Większy optymizm w tej kwestii 
wykazali, co zrozumiałe, koali-
cjanci. Chwaląc nakłady na ko-
munikację, inwestycje oświa-
towe i drogowe, swą wiarę                               
w dodatkowe dochody powiatu 
przedstawiciel klubu PiS pokła-
dał w hojności centralnej władzy. 
– Mam nadzieję, że w tym roku 
będzie podobnie i rząd uzupeł-
ni nam dochody i będzie moż-
na pokryć te wydatki, które na 

razie są w deficycie – rozma-
rzył się Wiesław Smoczyński. 
Zaś Anna Gajewska, szefowa 
klubu Bezpartyjnych Samorzą-
dowców, dodała: – Mamy tutaj 
też obietnice pani skarbnik, pana 
starosty i członków zarządu, że 
zgłoszenia radnych do budżetu, 
które nie zostały uwzględnione, 
jeżeli będzie taka możliwość, to 
one będą realizowane w miarę 
uwalniania środków. To jest bar-
dzo budujące.   

Podsumowując dyskusję nad 
projektem budżetu, szef rady 
powiatu podkreślił jego daleko-
wzroczność. Chwalił też za nią 
Wieloletnią Prognozę Finanso-
wą. – Powstają nowe inwestycje, 
które będą projektowane, tak 
jak Powiatowa Instytucja Kultu-
ry, jak Centrum Usług Społecz-
nych, które będzie zrealizowane, 
daj Boże, w ciągu trzech lat. Cały 
szereg innych inwestycji, także 
drogowych, które – tak jak za-
kup działki w Jabłonnie – niejako 
budują fundamenty pod to, żeby 
powiat mógł dalej się rozwijać                                                                               
– ocenił Leszek Smuniewski.                                                                                
A gdy wreszcie zarządził głoso-
wanie, jego wynik był najwy-
mowniejszą recenzją powia-
towego budżetu na przyszły 
rok: dokument poparli wszy-
scy obecni na sali radni. Najwy-
raźniej przekonani o słuszności 
powiedzenia, że najlepiej budu-
je zgoda. 

Wonder
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Trudno stwierdzić, czy był to wpływ nadchodzącej Gwiazdki, ale przy 
uchwalaniu nowego budżetu powiatowi radni okazali się wyjątkowo zgodni. 
Kiedy przybieżeli na grudniową sesję, zachowali się niczym mędrcy świata, 
monarchowie i wznieśli ponad polityczne waśnie. Dzięki temu z radością 
mogli ogłosić mieszkańcom wesołą nowinę – że mają już przyszłoroczny 
budżet. I wcale nie jest on taki malusieńki.

Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie mijający 
rok w PWK „Legionowo” Sp. z o. o. obfitował w wiele inwestycji 
nie tylko z zakresu budowy oraz wymiany sieci, przyłączy wo-
dociągowych i kanalizacyjnych, jak również w zakresie inwe-
stycji kubatorwych oraz technologicznych. O tym wszystkim 
informowaliśmy Państwa na bieżąco w kolejnych wydaniach gazety.
 
Nowe inwestycje oraz prace modernizacyjne nie ominęły obiektów 
strategicznych, takich jak pompownie ścieków, stacje uzdat-
niania wody i inne obiekty wodno-kanalizacyjne. Modernizacji pod-
legły również systemy informatyczno-elektroniczne obsługują-
ce klientów PWK oraz samo przedsiębiorstwo. Już około 4 tysiące 
klientów korzysta z elektronicznej formy rachunku „e-faktura”, 
co daje liczbę kilkunastu tysięcy mieszkańców i jest to około poło-
wa legionowian. Z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta korzysta 

już 800 klientów. Należy podkreślić, że cyfryzacja w tym wypad-
ku wpływa pozytywnie także na ochronę środowiska. Przedsiębior-
stwo zmodernizowało również infrastrukturę informatyczną firmy, 
poprzez wymianę serwerów i macierzy informatycznych.

Wodociągi miejskie mogą się też pochwalić, że jako jedno z nielicz-
nych przedsiębiorstw w Polsce w pełni wdrożyło system zdalne-
go odczytu wodomierzy. Na 10075 wszystkich wodomierzy 
10074 to wodomierze zdalne. Jeden mieszkaniec ma wodomierz 
bez nakładki radiowej. Odczyt zdalny jest o tyle wygodny, że inka-
sent nie musi przychodzić co miesiąc, zapisując odczyt miesięczny. 

Dobiega końca budowa garażu na specjalistyczne samocho-
dy asenizacyjne na terenie Punktu Zlewnego Ścieków „Łajski”, 
o czym informujemy na bieżąco. Jest to również ważna inwesty-
cja naszych wodociągów.

W myśl hasła „PWK DLA EKOLOGII” wodociągi zrewitalizowały                     
u zbiegu ulic Tadeusza Kościuszki, Zygmunta Krasińskiego i Jana 
Matejki, przy rondzie imienia Andrzeja Paszkowskiego, przyległy 
teren, tworząc Park Kieszonkowy II. 

Ekologia w przedsiębiorstwie wodociągowym to także postawie-
nie na instalacje fotowoltaiczne. PWK Legionowo wykonało 
łącznie 466 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 200 kWp. 
Pierwsza farma fotowoltaiczna powstała na terenie głównej siedziby 
PWK przy ul. Kościuszki, na terenie SUW „Piaski” oraz SUW „Łajski”                                                                              
i Punktu Zlewnego Ścieków „Łajski”. To kolejny projekt proekolo-
giczny legionowskich wodociągów.

Zbliżający się rok 2023 zapowiada się równie pracowicie. PWK „Legio-
nowo” Sp. z o.o.  przygotowuje kolejne inwestycje w naszym mieście.

Dobiega końca pracowity rok w PWK cz. IIDobiega końca pracowity rok w PWK cz. II
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Dzięki rozwojowi oraz po-
wszechności Internetu co-
raz więcej spraw podatnicy 
mogą załatwić bez konieczno-
ści odwiedzania siedziby fisku-
sa. Mogą i chętnie z takiej opcji 
korzystają, także w Legiono-
wie i całym powiecie. – Usłu-
ga e-Urząd Skarbowy została 
wprowadzona ponad rok temu 
i cieszy się coraz większym za-
interesowaniem. Umożliwia ona 
podatnikom załatwienie wielu 
spraw online, bez wychodzenia 
z domu, na dowolnym urządze-
niu i przez całą dobę, siedem dni 
w tygodniu – mówi Irmina Koci-

szewska z Urzędu Skarbowego 
w Legionowie. Jak podkreślają 
urzędnicy, w wirtualnej ofercie 
skarbówki jest już dostępnych 
ponad 20 usług. Przy czym fi-
skus nie powiedział jeszcze                                                       
w tej kwestii ostatniego słowa. 
– Najpopularniejszą z nich jest 
Twój e-PIT, czyli możliwość złoże-
nia zeznania podatkowego. Co-
raz większą popularnością cieszy 
się również możliwość otrzyma-
nia zaświadczenia o dochodach, 
jak również o niezaleganiu w po-
datkach. Wydanie takiego za-
świadczenia na wniosek złożony 
w e-Urzędzie Skarbowym moż-

na otrzymać od ręki i nie jest przy 
tym pobierana opłata skarbowa.   

I tak już szeroką paletę wirtual-
nych usług fiskus wciąż, jak wcze-
śniej wspomniano, stara się po-
większać. Jedną z takich nowości 
jest działająca od lipca tego roku 
funkcjonalność pod nazwą e-Ko-
respondencja. A w kolejce z nie-
cierpliwością czekają następne. 
– Do końca bieżącego roku planu-
jemy wdrożenie czterech nowych 
usług w e-Urzędzie Skarbowym. 
Są to: możliwość przeglądania 
deklaracji podatkowych w za-
kresie podatku dochodowego od 

osób fizycznych, podatku od to-
warów i usług, podatku od czyn-
ności cywilno-prawnych, po-
datku od spadków i darowizn, 
jak również karty podatkowej. 
Drugą z nowości ma być możli-
wość podglądu sald i rozliczeń 
we wszystkich podatkach, nowe 
funkcjonalności dla komorników, 
jak również konto organizacji, 
czyli konto elektroniczne, mię-
dzy innymi dla spółek – wymie-
nia Irmina Kociszewska. Ponad-
to urzędnicy skarbówki pracują 

nad możliwością logowania się                                           
z e-Urzędu Skarbowego na strony 
poszczególnych banków. Pozwo-
li to klientom uregulować poda-
tek od razu po wysłaniu zezna-
nia podatkowego. W 2023 roku 
planowane jest również umożli-
wienie im dokonywania płatności 
Blikiem. Krótko mówiąc, informa-
tyzacja na całego.

Pojawia się jednak pytanie, co              
z podatnikami preferującymi tra-
dycyjny, „analogowy” model rela-

cji urząd – obywatel? O nich też, 
jak się okazuje, fiskus pamięta. 
– Chociaż  e-Urząd Skarbowy to 
rozwiązanie dostępne dla wszyst-
kich, pozwalające na wygodne                                         
i bezpieczne załatwianie spraw 
w dogodnym dla siebie czasie                           
i miejscu, nie zapominamy także 
o klientach, którzy wolą przyjść 
do urzędu skarbowego osobiście. 
Przygotowaliśmy dla nich usługę 
„Umów wizytę w urzędzie skarbo-
wym” dostępna na stronie www.
podatki.gov.pl, można ją również 
umówić telefonicznie w wybra-
nym przez siebie urzędzie – do-
daje przedstawicielka US w Le-
gionowie.

Jak zatem widać, płacenie po-
datków staje się coraz łatwiejsze 
i bardziej komfortowe. Biorąc pod 
uwagę, że uniknąć tej czynności 
generalnie się nie da, dobre i to...
  

Waldek Siwczyński

Pustosząca świat pandemia ko-
ronawirusa położyła się cieniem 
na wielu dziedzinach życia. We-
szła ona też w paradę trady-
cji legionowskich spółdzielców, 
którzy „od zawsze” przygotowy-
wali spotkania dla starszych i sa-
motnych mieszkańców SMLW. 
– Przez kilkanaście lat rady osie-
dlowe naszej spółdzielni organi-
zowały spotkania dla osób star-
szych i samotnych. Niestety, ze 
względu na pandemię od kilku 
lat się to nie udawało. Zasta-
nawialiśmy się, jak to wypad-
nie w tym roku. Obostrzenia są 
wprawdzie odwołane, niemniej 
jednak nadal jest dużo zacho-
rowań: i na koronawirusa, i na 
grypę. Dlatego członkowie rad 
osiedli postanowili dla potrze-
bujących mieszkańców zrobić 
paczki i w związku z tym włą-
czyli się również w akcję zbiera-
nia żywności – mówi Agnieszka 
Borkowska, wiceprezes SMLW 
w Legionowie.

Przez trzy grudniowe dni, od 
piątku do niedzieli, osiedlowi 
radni zachęcali do jej przeka-
zywania klientów delikatesów 
Centrum oraz Biedronki przy 
ulicy Sowińskiego. Obok pro-
duktów spożywczych, na za-

kupowym celowniku znalazły 
się także środki czystości. – Za-
wsze robiliśmy spotkania razem 
z osiedlem Batory, dlatego też 
i te zbiórki postanowiliśmy zor-
ganizować wspólnie z członkami 
jego rady, przy wsparciu między 
innymi stowarzyszenia Amicus 
oraz urzędu miasta. Staraliśmy 
się też zorganizować pieniądze 
z innych źródeł. Zwróciliśmy się 
do działającej przy spółdzielni 
Fundacji Pomost i tam również 
udzielono nam wsparcia. Po-
dobnie stało w przypadku Sta-
rostwa Powiatowego w Legiono-
wie – podkreśla Irma Cegiełka, 
przewodnicząca Rady Osiedla 
Jagiellońska. 

Dzięki temu tuż przed święta-
mi członkowie poszczególnych 
rad osiedlowych mogli przystą-
pić do kompletowania świątecz-
nych paczek. Pomimo ciężkich 

czasów przygotowywanych, 
jak to się mówi, na bogato. – 
Zawsze robimy tak, żeby były 
dwie pełne reklamówki, aby nie 
było zbyt skromnie, tylko ma-
karon i cukier. Wkładamy tam 
również na przykład olej, słody-
cze, mięso i ryby w puszkach. 
Staramy się dawać im takie 
produkty, na które ci ludzie ra-
czej nie mogą sobie pozwolić. 
Chcemy, żeby oni naprawdę 
ucieszyli się, że coś dostali – do-
daje szefowa rady największe-
go legionowskiego blokowiska. 
Właściwie dla każdego z obda-
rowanych mieszkańców taki są-
siedzki prezent znaczy bardzo 
wiele. I od strony emocjonalnej, 
i pod względem czysto mate-
rialnym. – Zdajemy sobie spra-
wę, że ten rok jest szczególnie 
trudny dla tych ludzi, więc po-
staraliśmy się wybrać osoby 
najbardziej dotknięte obecną 

sytuacją i faktycznie samotne. 
Takie, do których nikt nie przy-
jeżdża i które na co dzień bo-
rykają się z problemami finan-
sowymi.  

W tym roku obfite spółdzielcze 
paczki świąteczne trafiły w su-
mie do kilkudziesięciu szczęśli-
wych beneficjentów. Zawsze 
wywołując na ich twarzach 
uśmiech, a czasem nawet łzy 
radości i wzruszenia. – Akcja                                                                                        
z powodzeniem się uda-
ła, myślę, że nie po raz ostat-
ni. Zobaczymy, jak to będzie                                                            
w przyszłym roku: czy uda się 
zorganizować takie spotkanie. 
Ważne jednak, że w tym roku 
udało się dostarczyć paczki                                                                    
– cieszy się Agnieszka Borkow-
ska. Cel został więc osiągnięty.             
A co do przyszłości świątecznych 
spotkań, szefowa oraz członko-
wie Rady Osiedla Jagiellońska są 
dobrej myśli. – Mamy nadzieję, 
że już na Wielkanoc będziemy 
mogli zorganizować „jajeczko” 
– tak jak to, przed pandemią, 
bywało do tej pory; że będzie-
my mogli zaprosić te osoby tu-
taj, do spółdzielni i przygoto-
wać taką prawdziwą świąteczną 
ucztę. Aby nasi goście napraw-
dę poczuli, że po tych kilku la-
tach przerwy wracamy wresz-
cie do normalności – mówi Irma 
Cegiełka. I tego właśnie wypa-
da wszystkim, nie tylko spół-
dzielcom, życzyć. 

Wonder

WYDARZENIA

Zgrana paczka od paczekZgrana paczka od paczek
Chociaż tradycji świątecznych spotkań spółdzielców znowu nie stało się 
zadość, osiedlowi radni nie zostawili starszych, samotnych sąsiadów na 
lodzie. Skrzyknęli się, zrobili zbiórkę, znaleźli sponsorów i dla potrzebują-
cych pomocy mieszkańców przygotowali okazałe paczki. A później osobi-
ście, z najlepszymi życzeniami, dostarczyli im je do domów.

Fiskus łowi w sieciFiskus łowi w sieci
Płacenie podatków bez wątpienia znajduje się w czołówce obowiązków tyleż 
nielubianych, co koniecznych. I to się raczej nie zmieni. Skoro więc już trzeba 
je odprowadzać, urzędy skarbowe starają się tę czynność Polakom ułatwiać. 
A w dzisiejszych czasach najprościej to zrobić, łapiąc ich do wirtualnej sieci.

Forsa na zamówienieForsa na zamówienie
Urzędnicy z legionowskiego ratusza po raz ko-
lejny zachęcają mieszkańców do społecznej 
aktywności. W tym przypadku pod postacią 
stworzenia, a następnie złożenia projektu do 
czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego Ma-
zowsza. Nabór już trwa!
Ma swój obywatelski budżet 
gmina Legionowo, ma go też 
mazowiecki samorząd. Do 
tego, co zrozumiałe, wielo-
krotnie większy, wynoszący 
imponujące 25 mln zł. A za ta-
kie pieniądze da się zrealizować 
całkiem sporo dobrych pomy-
słów, z korzyścią dla gości oraz  
mieszkańców regionu. Naj-
pierw jednak trzeba złożyć od-
powiednio przygotowaną do-
kumentację. Warto się z tym 
pospieszyć, ponieważ nabór 
potrwa tylko do 13 stycznia 
2023 r. Natomiast od 16 stycz-
nia do 24 marca przedstawione 
projekty będą poddawane fa-

chowej ocenie, przede wszyst-
kim pod kątem możliwości i ce-
lowości ich realizacji. 
 
Wyniki oceny projektów mają 
zostać ogłoszone do 5 kwiet-
nia przyszłego roku, głoso-
wanie nad nimi zaplanowano 
zaś na okres od 12 maja do                                                                            
7 czerwca. Mniej więcej ty-
dzień po jego zakończeniu 
powinno nastąpić ogłoszenie 
ostatecznych wyników. Kto 
wie, może wśród zwycięskich 
inicjatyw znajdzie się też jakaś 
z Legionowa lub powiatu...?

RM
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Choć to był sam początek ty-
godnia, uczestnicy konwentu                                                             
z marszu ruszyli do realiza-
cji porządku obrad. – Będzie-
my dziś rozmawiali o polityce 
senioralnej na terenie woje-
wództwa, realizowanej przez 
poszczególne rady i przez mar-
szałka województwa. Będziemy 
też mówili o aktywności osób                                                                                
w wieku emeryta lnym                                       
i o wszystkich działaniach, któ-
re są podejmowane na tere-
nie województwa – relacjono-
wał dr Roman Biskupski, prezes 
współorganizującego wyda-
rzenie Stowarzyszenia Pomo-
cy Potrzebującym „Nadzieja”. 
W planie obrad, oprócz szeroko 
rozumianej wymiany dobrych 
praktyk, znalazła się m.in. in-
formacja przewodniczącej Za-
rządu Głównego Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów o aktualnej sytuacji 
w kraju. – Poruszymy też inne 
kwestie, na przykład dotyczą-
ce spraw organizacyjnych zwią-

zanych z funkcjonowaniem na 
terenie województwa społecz-
nych rad seniorów.

W Legionowie, decyzją prezy-
denta, Miejska Rada Seniorów 
została powołana już w 2011 
roku. Wtedy, gdy nie było jesz-
cze ani takiego obowiązku, ani 
sprzyjających uwarunkowań 
prawnych. Szybko okazało się, 
że to doskonałe, perspektywicz-
ne posunięcie. – W całym kra-
ju, także w Legionowie, jest co-
raz więcej osób dojrzałych. Są 
one też coraz bardziej aktywne. 
I ukuło się takie stwierdzenie, że 
w państwie jest polityka senio-
ralna. Ale według mnie każde 
miasto ma tutaj swoją specy-
fikę. Najważniejsze, że spoty-
kają się dzisiaj rady seniorów                
z różnych miast czy powiatów             
i będą dzielić się doświadczenia-
mi. A taka wymiana doświad-
czeń, mimo szacunku dla od-
mienności każdego miasta, 
może być bardzo korzystna                                                               

– uważa Roman Smogorzew-
ski, prezydent Legionowa. 

Im więcej „trzeciowieko-
wych” aktywistów bierze w niej 
udział, tym oczywiście lepiej. 
A na legionowskim konwen-
cie frekwencja akurat dopisała.                                                                     
W miejskim ratuszu zjawi-
li się także przedstawiciele in-
stytucji, które seniorów na co 
dzień wspierają. Wśród nich 
Piotr Kandyba, szef sejmiko-
wej Komisji Polityki Społecz-

nej i Prorodzinnej. Lista jego 
wymienianych przez gospoda-
rza konwentu zasług była długa                                          
i godna uwagi. – A co najważ-
niejsze, udało mu się przefor-
sować prośbę Mazowieckiej 
Rady Seniorów i w tym roku 
rady otrzymały od marszałka, 
przy udziale Piotra, milion zło-
tych na uaktywnienie się i pod-
niesienie pracy rad seniorów na 
wyższy poziom – przypomniał                             
z mównicy Roman Biskupski.              
W trakcie obrad raz po raz pod-

kreślano, że aby tego dokonać, 
konieczna jest stała oraz aktyw-
na współpraca seniorów z lokal-
nym samorządem. Wspomniał 
o tym również prezydent Smo-
gorzewski. – Myślę, że nie tylko 
Legionowo, ale wszystkie mia-
sta i gminy województwa ma-
zowieckiego starają się w tych 
zmiennych czasach – gdzie 
zmieniają się potrzeby, możli-
wości, lecz także okoliczności, 
no bo i pandemia, i różne inne 
zmienne – sprostać wyzwaniu, 
jakie niosą zmiany demogra-
ficzne i starzenie się społeczeń-
stwa. Starają się znaleźć nowe 
sposoby i metody, ale też kon-
tynuować te wcześniejsze, aby 
przystosowywać politykę se-
nioralną i do wzrastającej licz-
by emerytów oraz rencistów, 
i do nowych możliwości tech-
nicznych.  

Są one coraz większe, ale jest 
również druga strona meda-
lu – technologia kosztuje. Na 
szczęście, pomimo kryzysu 
gospodarczego, nadal znajdu-
ją się pieniądze dla organiza-
cji senioralnych. Wspomaga 
je choćby Mazowieckie Cen-
trum Polityki Społecznej, któ-
re w 2023 roku zamierza prze-
znaczyć jeszcze więcej środków 
na nowe projekty i konkursy                                              
w tym zakresie. Ponadto trwa-
ją ożywione prace nad nowym 
programem polityki senioral-

nej, który będzie obowiązywał 
do 2026 roku. Nic dziwnego, że 
reprezentant MCPS cieszył się, 
że może o niej porozmawiać           
w tak licznym i kompetentnym 
gronie. – Przez to, że jesteście 
tutaj, potwierdzacie to, że jeste-
ście aktywni. A to, że jesteście 
aktywni, jest bardzo ważne, po-
nieważ aktywność na państwa 
etapie życia jest bardzo ważna, 
żeby utrzymać swój dobrostan 
fizyczny i psychofizyczny w do-
brej kondycji. Więc raz jeszcze 
apeluję o zarażanie w swoich 
środowiskach tą aktywnością 
innych seniorów, którzy tej ak-
tywności nie mają, którym jej 
brakuje. A państwo są przykła-
dem na to, że można się tym 
dzielić – chwalił obecnych na sali 
działaczy Paweł Sęktas, kierow-
nik wydziału polityki senioralnej 
Mazowieckiego Centrum Polity-
ki Społecznej.
 
Jak zapowiada Roman Biskup-
ski, pełniący też funkcję wi-
ceprzewodniczącego Mazo-
wieckiej Rady Seniorów, lada 
moment powstanie na Mazow-
szu dziesięć jej nowych, gmin-
nych odpowiedników. Dzięki 
czemu wielu kolejnych miesz-
kańców w wielu 60+ pozna 
smak społecznej aktywności. 
Pozna i zapewne od pierwszej 
chwili polubi.     

Waldek Siwczyński

WYDARZENIA

Rady na naradzieRady na naradzie
Pod koniec listopada Legionowo znów stało się senioralnym sercem regionu. Choć na co dzień 
i tak bije ono mocno i wyraźnie, przez ten jeden dzień ów puls był wyczuwalny jeszcze bardziej. 
Wszystko za sprawą energii tudzież zapału ponad setki gości, którzy odwiedzili miasto przy oka-
zji IV Konwentu Mazowieckich Rad Seniorów.
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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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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

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



8 CZWARTEK 29 grudnia 2022

Oszukanym można być na 
wiele sposobów. Na przykład 
może się okazać, że oferowa-
na do wynajmu nieruchomość 
nie istnieje; oszuści mogą się 
też podszyć pod jej właściciela 
i oferować oszukańczy wyna-
jem miejsc na internetowych 
portalach sprzedażowych. 
Mogą też przygotować stro-
nę internetową łudząco po-
dobną do strony funkcjonu-
jącego hotelu, pensjonatu lub 
innego obiektu; w końcu też 
mogą wyłudzić dane/środki 
od właściciela wynajmowa-
nego obiektu z wykorzysta-
niem portali społecznościo-
wych lub sprzedażowych (np. 

wpłata zaliczki poprzez uzna-
nie karty kredytowej). 
 
Policjanci ostrzegają, aby ze 
zwiększoną uwagą weryfiko-
wać oferty wynajmu domków, 
apartamentów, pensjonatów, 
ale także potencjalnych zain-
teresowanych wynajmem, 
którzy mogą być oszustami.                                                                               
– Jak co roku w tym czasie 
mogą pojawiać się ogłosze-
nia, które nęcą wyjątkową 
ofertą cenową, doskonałą lo-
kalizacją, zdjęciami wnętrz 
czy atrakcyjnymi widokami. 
Początkowo kontakt z wy-
najmującym może przebie-
gać poprawnie, jednak już 

po wpłaceniu zaliczki mogą 
pojawić się problemy z ko-
munikacją. To powinno być 
sygnałem, aby ponownie 
zweryfikować ofertę i nie na-
razić się na dodatkowe kosz-
ty związane z podróżą. Możliwy 
jest też scenariusz, w którym 
oszust odwróci sytuację i oszu-
ka właściciela obiektu, np. za 
pośrednictwem portali sprze-
dażowych. Kontaktując się                                                                              
w sprawie wynajmu poza ofi-
cjalnym kanałem, np. poprzez 
komunikator WhatsApp, bę-
dzie chciał uregulować zaliczkę.                                                                                 
W tym celu udostępni wynajmu-
jącemu link, z wykorzystaniem 
którego wyłudzi od niego dane 
do logowania się do bankowo-
ści lub dane kart płatniczych, co 
może skutkować wyczyszcze-
niem konta pokrzywdzonego                
– przestrzegają policjanci. 

Próbując wynająć sylwe-
strową kwaterę, szczegól-
nie powinniśmy zwrócić 
uwagę na: 
atrakcyjność ogłoszenia 
versus jego cenę; lokaliza-
cję miejsca za pomocą ka-
mer i programów umożli-
wiających podgląd okolicy; 
zapoznanie się z opiniami 
innych zainteresowanych, 
szczególnie z tymi nega-
tywnymi; korzystanie tylko 
z oficjalnych kanałów komu-
nikacji na portalach sprze-
dażowych. Nigdy nie poda-
wajmy danych poufnych, 
takich jak hasło, kody PIN, 
kody autoryzacyjne, numer 
karty płatniczej, potencjal-
nym gościom zainteresowa-
nym wynajęciem obiektu. 

FinCERT.pl - Bankowe Cen-
trum Cyberbezpieczeństwa 
ZBP - Centrum Wymiany                        
i Analiz Informacji Sektora 
Finansowego, Centralne Biu-
ro Zwalczania Cyberprzestęp-
czości, Komenda Główna Po-
licji/oprac. zig

OD REDAKCJI

Nic a nic nie pojmuję, czemu 
lud tak wariuje na punkcie syl-
westra. Gdyby jeszcze chodzi-
ło o mięśniaka, który dawał 
sztuce w mordę jako Rocky 
lub Rambo, można by tę eks-
cytację zrozumieć. Ale to tyl-
ko uStallone kalendarzowym 
obyczajem parę godzin potań-
cówki, przedzielonej w dodatku 
pirotechniczną kanonadą. Za-
dziwiające.

Rok finiszuje, a ty wciąż nie 
masz zaproszenia na przyjątko, 
na wieszaku brak balowych ciu-
chów, a w lodówce nie szroni się 
Dorato? Biedna imprezowa sie-
roto, zrób coś! Bo chyba nie pra-
gniesz, by społeczeństwo usu-
nęło cię poza nawias, dodało do 
listy wyrzutków i odjęło wszel-
ki szacunek? Jeśli nie chcesz 
podzielić ich losu, natychmiast 
przestań mnożyć wątpliwości                           
i działaj! W sumie się opłaci. Ta-
kim to mniej więcej przekazem 
częstują rozrywkowych maru-
derów z przełomu roku środki 
masowego przekazu. A w kon-
sekwencji wodzone przez nie za 
gusta i poglądy ciemne masy. 
Ci zaś, napiętnowani, chodzą 
po tej przekąsce struci. Niepo-

trzebnie, gdyż tak naprawdę 
powinni się z braku sylwestro-
wego przydziału radować. Po-
wodów jest tylko trochę mniej 
niż bąbelków w rytualnym na tę 
okoliczność trunku. 
 
Aby się o tym przekonać, wy-
starczy porównać odwalanie ta-
necznej pańszczyzny na przeło-
mie roku do bibki w jego trakcie. 
Weźmy taki przymus zabawy. 
Gdy na zwykłej domówce cicho 
sączysz w kącie jakiś podcięty 
kefir, nikt się do ciebie nie przy-
czepi. Co innego w sylwestra                      
– wtedy wręcz MUSISZ sza-
leć w ekstazie. I jak idiota cie-
szyć się, że z dnia na dzień po-
padłeś w lata. A skoro już mowa 
o spożywaniu, jeśli chcesz być, 
gościu, na gazie, to szampan 
– mimo syczących pozorów 
– stanowi dosyć kiepski wy-
bór. Po pierwsze, smakuje jak 
zepsuta oranżada, po drugie, 
szybko plącze nogi, a po trzecie, 
czyni z Nowego Roku nie tylko 
dzień wolny od pracy, lecz także 
od bycia żywym. Jakby sylwe-
strowych przeciwwskazań było 
mało, po standardowej popija-
wie nie musisz niczego posta-
nawiać, składać nikomu życzeń, 

nie świerzbią cię też łapy, żeby 
strzelić sobie focię i błysnąć na 
wiadomym portalu. Ba, możesz 
ustroić zadek w zwykłe ciuchy, 
bez konieczności podziwiania w 
galeriach dzieł odzieżowej sztu-
ki i obaw, czy któreś z nich nie 
będzie przypadkiem wisieć na 
innym balowiczu. W sylwestra 
upierdliwy jest też (pół)nocny 
hałas. Pół biedy, jeśli po zbyt 
donośnej salwie trafisz rano do 
laryngologa. Pechowców kac 
dopada na chirurgii...
 
Kończąc, drogi Sylwku, od-
czep się pan od nas i nie każ 
zarywać nocy. To dla obywate-
la przykre, zwłaszcza gdy za-
miast doświadczać nudy na 
randce z Morfeuszem, konsu-
muje on właśnie w alkowie bar-
dziej namacalną znajomość.                               
A jeżeli zechce zaszaleć w inny 
sposób, niechże sam wybie-
rze sobie odpowiednią porę. 
Tak więc sam pan se obchodź 
własne imieniny. I nie myśl, żeś 
taki wystrzałowy. 

W ostatniej tegoroczej od-W ostatniej tegoroczej od-
słonie naszego miejscowe-słonie naszego miejscowe-
go archiwum przypomni-go archiwum przypomni-
my jeden z dość ciekawych,                                      my jeden z dość ciekawych,                                      
a zarazem kontrowersyj-a zarazem kontrowersyj-
nych pomysłów władz Le-nych pomysłów władz Le-
gionowa. Jesienią 2013 gionowa. Jesienią 2013 
roku pojawiła się bowiem roku pojawiła się bowiem 
propozycja połączenia propozycja połączenia 
dwóch miejskich spółek: dwóch miejskich spółek: 
KZB Legionowo i PEC Legio-KZB Legionowo i PEC Legio-
nowo w jedno superprzed-nowo w jedno superprzed-
siębiorstwo. siębiorstwo. 

Jeden z punktów listopa-Jeden z punktów listopa-
dowej sesji rady miasta Le-dowej sesji rady miasta Le-
gionowo brzmiał: „Rozpa-gionowo brzmiał: „Rozpa-
trzenie projektu uchwały                       trzenie projektu uchwały                       
w sprawie wyrażenia zgo-w sprawie wyrażenia zgo-
dy na połączenie jednooso-dy na połączenie jednooso-
bowej spółki Gminy Miej-bowej spółki Gminy Miej-
skiej Legionowo działającej skiej Legionowo działającej 
pod firmą Przedsiębiorstwo pod firmą Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Legio-Energetyki Cieplnej Legio-
nowo Sp. z o.o. z jednooso-nowo Sp. z o.o. z jednooso-
bową spółką Gminy Miej-bową spółką Gminy Miej-
skiej Legionowo działającą skiej Legionowo działającą 
pod firmą KZB Legionowo pod firmą KZB Legionowo 
Sp. z o.o., w trybie łączenia Sp. z o.o., w trybie łączenia 
się przez przejęcie”. A tak się przez przejęcie”. A tak 
ten projekt uzasadniał wte-ten projekt uzasadniał wte-
dy prezydent Legionowa:                                                           dy prezydent Legionowa:                                                           
– Pomysł przyłączenia miej-– Pomysł przyłączenia miej-
skiej spółki PEC Legionowo skiej spółki PEC Legionowo 
do KZB pojawił się po pozy-do KZB pojawił się po pozy-
tywnych doświadczeniach tywnych doświadczeniach 

związanych z przekształ-związanych z przekształ-
ceniem Zakładu w spółkę. ceniem Zakładu w spółkę. 
Przejęła ona w zarząd bu-Przejęła ona w zarząd bu-
dynki szkół i przedszko-dynki szkół i przedszko-
li miejskich, stadion, tere-li miejskich, stadion, tere-
ny sportowo-rekreacyjne ny sportowo-rekreacyjne 
oraz część mienia gminy. oraz część mienia gminy. 
Nie było zwolnień pracow-Nie było zwolnień pracow-
ników, a spółka przyniosła ników, a spółka przyniosła 
miastu oszczędności w za-miastu oszczędności w za-
rządzaniu nieruchomościa-rządzaniu nieruchomościa-
mi. Stąd pojawił się pomysł mi. Stąd pojawił się pomysł 
przeniesienia pod skrzydła przeniesienia pod skrzydła 
KZB także PEC. Jednym                             KZB także PEC. Jednym                             
z głównych celów takie-z głównych celów takie-
go działania było stworze-go działania było stworze-
nie sprawnej ekonomicznie               nie sprawnej ekonomicznie               
i organizacyjnie jednost-i organizacyjnie jednost-
ki komunalnej. Połączone ki komunalnej. Połączone 
spółki mogłyby efektyw-spółki mogłyby efektyw-
nie działać nie tylko w do-nie działać nie tylko w do-
tychczasowych obszarach, tychczasowych obszarach, 
lecz także zwiększyć zakres lecz także zwiększyć zakres 
funkcjonowania. Wstępnie funkcjonowania. Wstępnie 
planowane było powiększe-planowane było powiększe-
nie działalności o produkcję nie działalności o produkcję 
i sprzedaż energii elektrycz-i sprzedaż energii elektrycz-
nej (PEC wówczas od kilku nej (PEC wówczas od kilku 
lat przygotowywał projekt lat przygotowywał projekt 
kogeneracji, który zakła-kogeneracji, który zakła-
dał tego typu działalność                                                          dał tego typu działalność                                                          
– przyp. red.) – wyjaśniał – przyp. red.) – wyjaśniał 
Roman Smogorzewski. Roman Smogorzewski. 
  
Pomysł połączenia obu Pomysł połączenia obu 
miejskich spółek zasko-miejskich spółek zasko-

czył wszystkich, a najbar-czył wszystkich, a najbar-
dziej pracowników PEC-dziej pracowników PEC-
-u. Napisali oni nawet do -u. Napisali oni nawet do 
prezydenta list otwarty,                                          prezydenta list otwarty,                                          
w którym wyrazili swój w którym wyrazili swój 
żal z powodu tego, że ani żal z powodu tego, że ani 
ich, ani zarządu spółki je-ich, ani zarządu spółki je-
dyny właściciel jej udzia-dyny właściciel jej udzia-
łów o wszystkim nie poin-łów o wszystkim nie poin-
formował. Zwracali uwagę formował. Zwracali uwagę 
na ponad 40-letnią histo-na ponad 40-letnią histo-
rię przedsiębiorstwa, jego rię przedsiębiorstwa, jego 
perspektywy rozwojowe, perspektywy rozwojowe, 
a także niesięganie po fi-a także niesięganie po fi-
nansową pomoc do kie-nansową pomoc do kie-
szeni właściciela. Prze-szeni właściciela. Prze-
strzegali też, że przejęcie strzegali też, że przejęcie 
PEC-u zagrozi podpisa-PEC-u zagrozi podpisa-
niu umowy kogeneracyj-niu umowy kogeneracyj-
nej z programu JESSICA, nej z programu JESSICA, 
co oznaczałoby koniec co oznaczałoby koniec 
marzeń o produkcji ener-marzeń o produkcji ener-
gii elektrycznej. Władze gii elektrycznej. Władze 
miasta z projektu się osta-miasta z projektu się osta-
tecznie wycofały. – Podją-tecznie wycofały. – Podją-
łem tę decyzję po odbyciu łem tę decyzję po odbyciu 
spotkań z przedstawiciela-spotkań z przedstawiciela-
mi związków zawodowych mi związków zawodowych 
PEC Legionowo. Związ-PEC Legionowo. Związ-
ki poprosiły o dalsze roz-ki poprosiły o dalsze roz-
mowy mające na celu wy-mowy mające na celu wy-
jaśnienie wszelkich obaw                jaśnienie wszelkich obaw                
i wątpliwości pracowników i wątpliwości pracowników 
spółki – tłumaczył prezy-spółki – tłumaczył prezy-
dent. Co by nie mówić, dent. Co by nie mówić, 
było gorąco... było gorąco... 

Co komu, panie, po szampanie! 
Spółka ze spółką

Oszustwo last minuteOszustwo last minute
Wkrótce noc sylwestrowa. Wielu z nas ostatni dzień w roku będzie chciało spędzić poza domem. 
Policjanci przestrzegają, abyśmy korzystając z sylwestrowych okazji last minute, nie padli ofiarą 
oszustów. Szczególnie powinniśmy być uczuleni na oferty umieszczone na portalach społeczno-
ściowych czy sprzedażowych.
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JESTEM  JUŻ  DOŚĆ 
DŁUGO  RADNYM, 

NIEKTÓRZY  MÓWIĄ,                           
ŻE  ZA  DŁUGO

Mirosław Kado, wiceprzewod-
niczący rady powiatu, podczas 
grudniowej sesji.  

Przyszły święta i znów 
dzieci były na pierw-
szym planie. Jednak nie 

rezygnuj z własnych planów. 

Pieniądze będą teraz                     
w roli głównej. Z jednymi 
się rozstaniesz, inne nie-

oczekiwanie wpadną ci do kieszeni.

Nic ci nie dolega? Do-
skonale. Mimo to po-
myśl o zdrowotnej pro-

filaktyce. Na pewno nie zaszkodzi.

W twoim związku nie 
jest najlepiej i partner 
zbiera się, żeby coś ci 

powiedzieć. Zachęć go do tego.

Pojawi się szansa na ko-
rzystną inwestycję. Jeśli 
trzymasz coś w skarpe-

cie, to się nad nią zastanów.

Innych dopada sezono-
wy spadek formy, a ty 
będziesz czuł się wyśmie-

nicie. To dobry czas na zmiany. 

Twoja skłonność do 
planowania często prze-
słania ci to, co dzieje się 

tu i teraz. Spróbuj żyć chwilą. 

Miałeś ostatnio trudny 
okres, jednak wkrótce 
karta powinna się od-

wrócić. Bądź dobrej myśli.

Zimą lubisz zwalniać 
obroty, pamiętaj jednak, 
że twoi rywale z pracy 

mogą cię wtedy wyprzedzić.

Środek zimy nie ozna-
cza, że twojego serca nie 
ogrzeje nowe uczucie. 

Rozejrzyj się, może być tuż, tuż.

Uwielbiasz pędzić przez 
życie, to samo robisz też 
na drodze. Ale w tych 

dniach bądź ostrożny.  

Wreszcie powinien nadejść 
przełom i fatalna atmosfe-
ra w pracy ustąpi miejsca 

dawnemu luzowi i swobodzie.

TRADYCJE TRADYCJE 
SYLWESTROWESYLWESTROWE

JJaki sylwester – taki nowy aki sylwester – taki nowy 
rok! Zgodnie ze zwycza-rok! Zgodnie ze zwycza-
jem tego dnia w domu jem tego dnia w domu 
nie może braknąć jedze-nie może braknąć jedze-
nia. Nie robimy też więk-nia. Nie robimy też więk-
szych porządków, by nie szych porządków, by nie 
wymieść z domostwa wymieść z domostwa 
dobrobytu. Wkraczając                               dobrobytu. Wkraczając                               
w nowy rok, należy spłacić w nowy rok, należy spłacić 
wszystkie długi. Złe duchy wszystkie długi. Złe duchy 
przepędzamy za pomocą przepędzamy za pomocą 
głośnej muzyki i dobrego głośnej muzyki i dobrego 
humoru. humoru. 

Jak spędzają to święto                Jak spędzają to święto                
w w innych krajach? W Buł-innych krajach? W Buł-
garii dzieci witkami wyko-garii dzieci witkami wyko-
nanymi z derenia smagają nanymi z derenia smagają 
plecy „na szczęście” innych plecy „na szczęście” innych 
osób. Czesi wróżą sobie                       osób. Czesi wróżą sobie                       
z jabłek, przekrawając je z jabłek, przekrawając je 
na pół i obserwując gniaz-na pół i obserwując gniaz-
do nasienne, czy przypo-do nasienne, czy przypo-
mina gwiazdę. Włoszki na mina gwiazdę. Włoszki na 
ten dzień zakładają czer-ten dzień zakładają czer-
woną bieliznę. W Portu-woną bieliznę. W Portu-
galii o północy, aby mieć galii o północy, aby mieć 
szczęście, należy trzymać szczęście, należy trzymać 
w dłoni monetę, a w Gre-w dłoni monetę, a w Gre-
cji ulubioną rozrywką są cji ulubioną rozrywką są 
wszelkiego rodzaju gry.               wszelkiego rodzaju gry.               
W Nowej Zelandii hałasuje W Nowej Zelandii hałasuje 

się garnkami i patelniami, się garnkami i patelniami, 
a w Argentynie o północy a w Argentynie o północy 
wszyscy stoją na lewej no-wszyscy stoją na lewej no-
dze, by w Nowy Rok wejść dze, by w Nowy Rok wejść 
prawą.prawą.

Polskie ludowe zwyczaje Polskie ludowe zwyczaje 
mówią o znaczeniu pierw-mówią o znaczeniu pierw-
szego gościa, jaki przejdzie szego gościa, jaki przejdzie 
próg domu, o tym, że war-próg domu, o tym, że war-
to do portfela włożyć łuskę to do portfela włożyć łuskę 
karpia, co ma zapewnić karpia, co ma zapewnić 
dostatek. A o północy trze-dostatek. A o północy trze-
ba koniecznie otworzyć ba koniecznie otworzyć 
drzwi lub okno, by zapro-drzwi lub okno, by zapro-
sić dobre duchy do środka. sić dobre duchy do środka. 
Zmartwienia i problemy Zmartwienia i problemy 
należy spisać na czerwo-należy spisać na czerwo-
nej kartce i je spalić, by nie nej kartce i je spalić, by nie 
wracały do nas.wracały do nas.  

Powodzenia!Powodzenia!

Składniki:
• Mąka pszenna tortowa
• kostka rosołowa • 1 jajko
• 0,5 kg szpinaku 
• 3 ząbki czosnku
• 2 cebule • sól, pieprz • ser feta

Sposób przygotowania:

Zarób ciasto na pierogi. Odstaw je na 30 minut, by odpoczęło. W tym cza-
sie przygotuj farsz. Oczyść szpinak, opłucz i osusz. Pokrój czosnek i cebul-
kę, podsmaż na patelni. Dodaj szpinak i kostkę bulionu. Mieszaj i smaż, aż 
wszystkie elementy się połączą. Po kilku minutach przełóż warzywa do 
miski, odlewając nadmiar wody, dodaj pokruszony ser feta i dopraw do 
smaku. Wymieszaj razem składniki i odstaw do lodówki na 15 minut.

Z rozwałkowanego ciasta wykrój koła i nakładaj farsz. Zlep pierogi i gotuj 
w osolonym wrzątku. Podawaj gorące od razu na talerz lub też smaż na 
tłuszczu. 

Smacznego!

Pierogi ze szpinakiem

Takie okazje tylko w Legionowie: kupujesz laptopa, a stolik masz gratis wprost z ulicy!    fot. red.  
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Po wyeliminowaniu zespołu 
ASP Thetis Voula ekipa Pawła 
Kowala awansowała do 1/16 
Pucharu Challenge, gdzie 
przyszło jej dwukrotnie zmie-
rzyć się na wyjeździe z jedną        
z silniejszych drużyn grają-
cych w Serie A – Reale Mutua 
Fenera Chieri. Występująca od 
tego sezonu we Włoszech Oli-
via Różański miała więc oka-
zję sprawdzić, jak obecnie 
wygląda jej poprzednia dru-
żyna. Reprezentantka Polski 
pokazała się na boisku od po-
czątku środowego spotkania i 
była często angażowana w ak-

cjach ofensywnych. W więk-
szości, po stronie włoskiej te-
amu, kończonych zdobyciem 
punktu. W porównaniu z tak 
klasowymi rywalkami siła ra-
żenia Novianek była dosyć 
mizerna. Jedną z nielicznych 
zawodniczek IŁ Capital Le-
gionovii potrafiących znaleźć 
sposób na skuteczne zwień-
czenie akcji była Marta Duda. 
Zawiodły natomiast przede 
wszystkim środkowe, z trzy-
nastu ataków kończąc zaled-
wie trzy piłki. Końcowy rezul-
tat mógł więc być tylko jeden 
– 3:0 dla gospodyń.  

Dzień później, w czwartek, 
obie ekipy wybiegły na par-
kiet po raz drugi. Aby rozwiać 
ewentualne nadzieje rywa-
lek, miejscowe zawodniczki 
z impetem zaczęły pierwsze-
go seta i zatrzymały się do-
piero po zdobyciu 25 punktu. 
Legionowianki zrewanżowa-
ły im się tylko dwunastoma. 
W dwóch pozostałych par-
tiach podopieczne trenera 

Pawła Kowala były co praw-
da nieco skuteczniejsze, jed-
nak nie mogło być mowy                                                      
o nawiązaniu walki z włoskim 
faworytem. Zwłaszcza że fan-
tastyczne spotkanie rozgry-
wała Olivia Różański, która 
zdobyła w sumie dwanaście 
„oczek”. Pomimo starań Mar-
ty Dudy, Maryny Mazenko czy 
też Dominiki Mras przejezdne 
były jedynie tłem dla włoskiej 
drużyny. I po nieco ponad go-
dzinie grania to właśnie ona 
awansowała do kolejnej run-
dy Pucharu Challenge.

Aldo

SPORT

Nierealne RealeNierealne Reale
Mając w pamięci katastrofalne wyniki osiągane w TAURON Lidze, trudno było 
oczekiwać, że IŁ Capital Legionovia poradzi sobie w pucharowym, wyjazdo-
wym dwumeczu z włoską ekipą Reale Mutua Fenera Chieri. Jak było do prze-
widzenia, Polki nie urwały rywalkom nawet seta, do czego walnie przyczyniła 
się Olivia Różański, w poprzednim sezonie grająca właśnie w Legionowie.

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 09.01. 2023 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.

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

Drużyna przyszłości?Drużyna przyszłości?
W poświąteczny wtorek Akademia Legionovii Le-
gionowo wystartowała z projektem Novia – Team of 
the Future, czyli Novia – Drużyna Przyszłości. W za-
łożeniu ma to być cykl dodatkowych treningów dla 
wybranych zawodników Akademii, które będą pro-
wadzone pod okiem trenera pierwszej drużyny i ko-
ordynatora legionowskiej szkółki, Michała Pirosa.
Na początek zaplanowano trzy-
dniową sesję treningową dla 
piłkarzy z najstarszych drużyn 
juniorskich, czyli dla chłopców 
z roczników 2007, 2008 i 2009. 
Pierwszego dnia tego futbolo-
wego maratonu dla młodych 
zawodników przygotowano 
trening czysto piłkarski, posi-
łek, wykład na temat odżywia-

nia i regeneracji w sporcie oraz 
odnowę biologiczną. W trakcie 
zajęć chłopcy przyrządzali mię-
dzy innymi własne szejki pro-
teinowe. Kolejne dni treningów 
przyniosły oczywiście kolejne – 
nie tylko piłkarskie – wyzwania. 
Trzymamy kciuki za Drużynę 
Przyszłości!

Zig

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 przeznaczo-
ne do wynajmu od dnia 1 listopada 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
o łącznej powierzchni użytkowej 242 m².

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-kanalizacyj-
nej, c.o., utrzymanie czystości w budynku i na zewnątrz, wywóz               
nieczystości stałych, usługi  kominiarskie, monitoring, konserwa-
cje 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.

Kowalczyk za KowalaKowalczyk za Kowala
Takiego ruchu, i to raczej prędzej niż później, należało się spodziewać. Po 
trwającej od początku bieżącego sezonu serii porażek legionowskich siat-
karek zarząd klubu podjął decyzję o zakończeniu współpracy z trenerem 
Pawłem Kowalem. Zastąpi go dotychczasowy asystent młodego szkole-
niowca, Grzegorz Kowalczyk.
Kiedy po ostatnim meczu po-
przedniego sezonu z IŁ Capi-
tal Legionovii „hurtem” odeszły 
wszystkie czołowe zawodnicz-
ki, dla wszystkich było jasne, 
że odmłodzona w ten sposób 
ekipa – zamiast rywalizować                                   
o miejsce w czubie tabeli – bę-
dzie musiała skupić się na walce 
o utrzymanie w TAURON Lidze. 
Tej trudnej misji podjął się od 
dawna pracujący w legionow-
skim klubie Paweł Kowal, wcze-
śniej asystujący trenerowi Ales-
sandro Chiappiniemu. I chociaż 
raczej nikt nie spodziewał się po 
nim cudu, postawa Novianek w 
tym sezonie, a zwłaszcza ze-
rowy dorobek punktowy i brak 

wygranego seta, przelały cza-
rę goryczy. Tuż przed święta-
mi działacze zamieścili w sieci 
komunikat, którego zasadni-

cza część brzmiała następu-
jąco: „Zarząd Legionovia S.A. 
podjął decyzję o rozwiązaniu 
kontraktu z trenerem Pawłem 

Kowalem. Pierwszy zespół po-
prowadzi teraz dotychczasowy 
asystent Grzegorz Kowalczyk”.

Jak miejscowi kibice zapewne 
pamiętają, Paweł Kowal przez 
lata był związany z legionow-
ską siatkówką. Jest jednym 
z autorów wielkich sukce-
sów grup młodzieżowych klu-
bu LTS Legionovia, z którymi 
wielokrotnie zdobywał mi-
strzostwo kraju. Za co w po-
wyższym komunikacie zarząd 
wyraził mu swoją wdzięcz-
ność: „Trenerze, dziękujemy 
za wszystko i życzymy sukce-
sów w dalszej drodze kariery 
zawodowej! Do zobaczenia!”. 

Nowym pierwszym trenerem 
IŁ Capital Legionovii Legiono-
wo został, jak się rzekło, Grze-
gorz Kowalczyk. W poprzednim 
sezonie aktualny szkoleniowiec 
Novianek współtworzył sztab 
szkoleniowy plusligowej ekipy 
LUK Lublin.
 

WS

Reale Mutua Fenera Chieri – IŁ Capital Legionovia Legionowo

3:0 (25:14, 25:18, 25:16)

Chieri: Cazaute, Różański, Bosio, Spirito (libero), Grobelna, 
Mazzaro, Weitzel oraz Morello, Villani, Storck.

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

IŁ Capital Legionovia Legionowo – Reale Mutua Fenera Chieri

0:3 (12:25, 18:25, 15:25)

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

Chieri: Morello, Różański, Fini (libero), Villani, Butler, 
Storck, Mazzaro oraz Garreau, Weitzel.
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Klubowa młodzież tym ra-
zem wybrała się na zawody 
do nieodległego Wyszkowa. 
W sobotę (17 grudnia) na 
tamtejszej pływalni „Błękit-
na” odbyły się kolejne ogól-
nopolskie zawody, których 
gospodarzem był Uczniow-
ski Klub Sportowy Polonez 
Wyszków. Na starcie stawi-
ło się całkiem sporo, bo aż 
325 zawodników i zawod-
niczek z 20 krajowych klu-

bów pływackich. Wśród nich 
znalazła się doborowa piąt-
ka z Legionowa. Trener Piotr 
Cesarczyk postawił tym ra-
zem na Amelię Kongiel, Ta-
deusza Tyczyńskiego, An-
toniego Lazurka, Krystiana 
Kozyrę oraz Adriana Kozy-
rę. Ci zaś zrewanżowali mu 
się dobrą formą i świetnymi 
startami. Dość powiedzieć, 
że i na „pięćdziesiątkę”, i na 
„setkę” młodzi legionowianie 

bili swoje rekordy życiowe,                                                                    
a w dziesięciu startach zdo-
byli aż dziewięć krążków! Wy-
szków cała ekipa opuszczała 
więc w doskonałych nastro-
jach. – Na pochwałę zasługu-
ją wszyscy nasi podopieczni. 
Zdobywali medale, bili swoje 
rekordy życiowe, dając nam 
tym samym nadzieję na ko-
lejne udane starty – skomen-
tował start Piotr Cesarczyk. 

Wyniki poszczególnych za-
wodników wyglądały na-
stępująco: Amelia Kongiel 
– I miejsce 50 m stylem kla-
sycznym (38,90 s) i I miej-
sce 100 m stylem zmiennym 
(1:18.75), Tadeusz Tyczyń-
ski – I miejsce 100 m stylem 
dowolnym (59,03) i I miej-
sce 100 m stylem grzbieto-
wym (1:10.47), Adrian Kozy-
ra – IV miejsce 50 m stylem 
dowolnym (30,90 s), II miej-

sce 100 m stylem dowolnym 
(1:09.78), Krystian Kozyra – 
II miejsce 50 m stylem do-
wolnym (35,53 s), I miejsce 
50 m stylem grzbietowym 
(41,19 s), Antoni Lazurek – II 
miejsce 50 m stylem dowol-
nym (36,00 s) oraz I miej-
sce 50 m stylem klasycznym 
(47,48 s).

W ten sam weekend, co 
młodsi koledzy, walczyli też 
na pływalni klubowi mastersi. 
Od piątku do niedzieli (16-18 
grudnia) brali oni udział w Zi-
mowych Mistrzostwach Pol-
ski w Pływaniu w Kategoriach 
Masters. Zawody rozgrywa-
no na 25-metrowej pływalni 
w Poznaniu. Legionowskiego 
Delfina reprezentowała tam 
sprawdzona w bojach mie-
szana pływacka trójka: Joan-
na Żbikowska, Andrzej Faj-
dasz oraz Michał Perl. 

Najbardziej napracowała się 
ta pierwsza, która wystarto-
wała łącznie w siedmiu kon-
kurencjach, zdobywając 

podczas zawodów dwa me-
dale w swojej kategorii wie-
kowej (25-29 lat) – srebro 
na 50 m stylem klasycznym 
(35,74 s) i brąz na 100 m                              
w tym samym stylu (1:20,49 
s), zbliżając się zarazem do 
własnych rekordów życio-
wych. Tuż za podium, czyli 
na czwartym miejscu, upla-
sowała się natomiast na 
200 m klasykiem (2:59,43 
s) oraz na tym samym dy-
stansie stylem zmiennym 
(2:45,28). Do tych osiągnięć 
Joanna Żbikowska dorzuciła 
siódmą lokatę na 100 m sty-
lem zmiennym (1:15,01), 
ósmą pozycję na 50 m sty-
lem motylkowym (31,73 s) 
oraz dwunastą na 50 m sty-
lem dowolnym (29,96 s).

Panowie w Poznaniu spisali 
się nieco gorzej. Inna spra-
wa, że utytułowany Michał 
Perl wystartował tym razem 
tylko na jednym dystansie 
– 50 m stylem klasycznym, 
zdobywając srebrny me-
dal z czasem 29,38 s. Z ko-

lei  Andrzej Fajdasz podjął się 
udziału w sześciu konkuren-
cjach: na 50 m, 100 m i 200 
m stylem dowolnym oraz na 
tych samych dystansach sty-
lem grzbietowym. Najlepiej 
zaprezentował się na dwie 
setki, zajmując siódme miej-
sce z czasem 3:07,83 s. – Ko-
lejne mistrzostwa master-
sów przeszły więc do historii,                                                                 
a wywalczone medale za-
wodnicy dokładają do do-
robku naszego klubu. Oczy-
wiście gratulujemy im 
wyników, a jednocześnie 
mobilizujemy do dalszej cięż-
kiej pracy – podsumowuje 
sztab szkoleniowy Delfina.                                         
I jak zawsze w przyszłości li-
czy na więcej.

Aldo

SPORT

Walka na dwóch frontachWalka na dwóch frontach
Końcówkę roku zawodniczki i zawodnicy z klubu UKS Delfin Legionowo mieli jak 
zwykle pracowitą. Zarówno ci początkujący, jak też bardzo już doświadczeni 
pływacy sprawdzili się w grudniu na tle setek krajowych rywali. Z powodze-
niem, ponieważ w wielu przypadkach zostawiali ich na finiszu daleko w tyle.
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– Nazwa rzeczywiście jest bar-
dzo smutna. Z tego względu, 
że po pierwsze, są to święta                                          
w ciemności. Ukraina na więk-
szości obszarów jest pozba-
wiona energii elektrycznej oraz 
ciepła, a po drugie, dla bardzo 
wielu rodzin – szacujemy, że 
około 25 tysięcy, są to święta 
bez taty, który poległ na froncie, 
broniąc ojczyzny. I żeby tym ro-
dzinom, tym dzieciom dać cho-
ciaż jakiś promyk ciepła i na-
dziei, jest zorganizowana przez 
działającą w Warszawie ukra-
ińską Fundację Uniters zbiórka 
na paczki dla tych sierot. W tym 
roku planujemy zrobić ich wła-
śnie około 25 tysięcy. Mamy ad-
resy tych rodzin i chcemy, żeby 
do każdej z nich dotarła paczka 
z produktami pierwszej potrze-

by, ale jednocześnie z upomin-
kami pod choinkę – mówi Miro-
sław Petryga, współpracownik 
Fundacji Uniters.  

Podczas pierwszej miejskiej 
edycji koncertu jego organiza-
torom udało się zebrać prawie 
pięć tysięcy złotych. Przed dru-
gą, co zrozumiałe, liczyli oni co 
najmniej na powtórzenie tego 
wyniku. Mając w ofercie między 
innymi kiermasz książek, roz-
maitych, w tym również ukra-
ińskich przysmaków oraz prze-
znaczone do licytacji gadżety. 
– Działa tutaj spora grupa za-
kręconych młodych ludzi, któ-
rych kocham i którym chętnie 
od samego początku poma-
gam. To jest cała, kilkunasto-
osobowa ekipa młodych osób, 

które od kilku miesięcy ciężko 
pracują nad organizacją tego 
koncertu. Legionowo jest ta-
kim jasnym punkcikiem na ma-
pie Polski, dlatego, że zarówno 
urząd miasta, jak i szeroko ro-
zumiany samorząd, różnego 
rodzaju restauracje czy hotele                   
– wszyscy włączyli się w pomoc 
przy organizacji tego koncertu. 
I dzięki nim mamy właśnie ta-
kie piękne święto – dodaje wo-
lontariusz. 

Wspaniałych też udało się za-
prosić na to święto gości. Zna-
lazł się wśród nich Jacek Cygan, 
którego Mirosław Petryga ścią-
gnął po starej, ponad 40-let-
niej znajomości ze Studenckiej 
Giełdy Piosenki Turystycznej                           
w Szklarskiej Porębie. – No więc 

kiedy do mnie zadzwonił, to nie 
było żadnej wątpliwości, że jak 
będę mógł, to przyjadę i wspo-
mogę. Była też dodatkowa oko-
liczność. Mianowicie napisałem 
niedawno, z kompozytorem 
Marcinem Pospieszalskim, taką 
„Modlitwę dla Ukrainy”. Ma ona 
zostać nagrana w lutym, czyli na 
rocznicę rozpoczęcia tej strasz-
nej wojny. Cały jej tekst dzisiaj 
przepisałem ręcznie i mam na-
dzieję, że go ktoś wylicytuje.                                                                            
A jeśli nie, to zrobię to ja – śmie-
je się Jacek Cygan, poeta i au-
tor tekstów. Na szczęście czynić 
tego nie musiał. Niedługo póź-
niej owa nadzieja uległa prze-
mianie w złotówki. A konkretnie 
w całe ich dwa tysiące. Szybko 
i drogo schodziły też inne fan-
ty, choćby rysunek Artura Bar-

cisia czy grafiki Marka Dąbrow-
skiego. A wszystko to okraszone 
pięknymi dźwiękami w wykona-
niu lokalnych artystów, gości                  
z Ukrainy, ale i gwiazd polskiej 

estrady. Na ratuszowej scenie, 
wspierany na saksofonie przez 
córkę Emilię, wystąpił też legen-
darny wykonawca z nurtu pio-
senki turystycznej, Jerzy Filar. 

Zdaniem Jacka Cygana, jego 
przyjaciela, muzyka to czę-
sto klucz do otwarcia ludzkich 
serc i umysłów. Kilka dni wcze-
śniej był tego świadkiem na 
swoim koncercie w Cieszynie, 
gdzie zaprosił ukraińską artyst-
kę, od wybuchu wojny żyjącą                                                                           
w Polsce z dwójką małych dzie-
ci. Jej mąż, również muzyk, 
walczy teraz na froncie. – Gra-
ła na bandurze i śpiewała moją 
„Dumkę na dwa serca”. I pro-
szę sobie wyobrazić, że publicz-
ność zaczęła ją z nią śpiewać. 
Niektórzy ludzie, ponieważ 
znali tę piosenkę, no to śpie-
wali ją bardzo dobrze. Robił to 
prawie cały teatr. Ale niektórzy 
mieli łzy w oczach i normalnie 
płakali ze wzruszenia. Bo im się 
ta „Dumka na dwa serca”, któ-
ra ma przecież w sobie elemen-
ty ukraińskie, połączyła z po-
stacią tej występującej artystki                                                                                   
– uważa Jacek Cygan. – Do-
piero takie dotykanie praw-

dziwych ludzi uświadamia 
skalę tego nieszczęścia. Ale 
dzisiaj pamiętajmy, że może-
my pomóc także przez radość, 
śmiech oraz muzykę. I to jest 

bardzo ważne, bo muzyka to 
jest miłość, a nie nienawiść. 

Organizowanie koncertów cha-
rytatywnych to dla Mirosława 
Petrygi tylko jedna z form po-
magania sąsiadom ze wscho-
du. Od wielu miesięcy prowadzi 
on bowiem w domu nieformal-
ny punkt gromadzenia i dys-
trybucji odzieży zimowej dla 
ukraińskich żołnierzy. Dlate-
go jak mało kto wie, ile dla nich 
oraz ich rodaków znaczy polskie 
wsparcie. I w sferze mentalnej,                                                                                  
i tej czysto praktycznej. – Za 
każdym razem podkreślają oni 
jedno: my nie możemy powie-
dzieć „Słuchajcie, dziękujemy 
wam”, ale zawsze jest prośba 
do mnie: „Koniecznie powiedz 
ludziom, że my doceniamy, my 
widzimy, my czujemy waszą po-
moc i jesteśmy za nią wdzięczni. 
Ona nam bardzo, bardzo poma-
ga”. A co do wsparcia material-
nego, wiadomo, na froncie jest 
zima, tak więc w tej chwili sto 
procent naszych starań idzie                     
w kierunku zorganizowania za-
kupów różnego typu odzieży zi-
mowej i przekazywania jej na li-
nię frontu – mówi pan Mirosław. 

Jedno jest pewne: o mora-
le oraz wolę walki ukraińskich 
obrońców można, jego zda-
niem, być spokojnym. – Pomi-
mo tak potwornie ciężkich wa-
runków, pomimo zbrodniczych 
napaści – bo właściwie ruska 
agresja jest skoncentrowana na 
bombardowaniu głównie obiek-
tów cywilnych, duch jest wciąż 
wysoki. A ludzie modlą się tam 
nie za pokój, ale za zwycięstwo 
– zaznacza Mirosław Petryga.                   
Z wielu względów naprawdę 
warto jest bohaterskim Ukra-
ińcom w nim dopomóc. 

Waldek Siwczyński

RELACJE/ZAPOWIEDZI

WyWyCyganCyganiona pomociona pomoc
Tydzień przed rozpoczęciem świąt Bożego Narodzenia legionowski ratusz pod raz drugi gościł uczest-
ników koncertu z cyklu „Muzycznie dla Ukrainy”. Tym razem, tak jak podobne imprezy w innych czę-
ściach Polski, odbywał się on pod hasłem „Święta bez taty”. Mało optymistycznym, lecz dla tysięcy 
dzieci z napadniętego kraju niestety prawdziwym.

Po wygranej w odcinku z pio-
senkami Krystyny Prońko 
przed śpiewającą legiono-
wianką, podobnie jak przed 
jedenastoma innymi zwycięz-
cami poszczególnych części 
„Szansy na sukces”, otworzy-
ła się droga do finału progra-

mu, mającego wyłonić jedną 
osobę, która wystąpi w kon-
cercie Debiuty jubileuszowe-
go, 60. Krajowego Festiwa-
lu Polskiej Piosenki w Opolu. 
Tym razem biletem na tę ar-
tystyczną podróż miały być 
dla Angeli Gerłowskiej „Małe 

tęsknoty”, oczywiście także 
z repertuaru Krystyny Proń-
ko. Kłopot w tym, że w fina-
łowych wykonaniach, razem                                                  
z uczestnikami „Szansy…”, 
śpiewały również „ich” gwiaz-
dy. I podczas gdy jedne zado-
walały się taktownym przeby-

waniem na wokalnym drugim 
planie, inne postanowiły moc-
niej zaakcentować swą obec-
ność. Tak właśnie stało się                     
w przypadku Angeli, której 
został do zaśpiewania jedynie 
skromny fragment słynnego 
przeboju. Na dodatek, jak się 
wydaje, w tonacji bardziej pa-
sującej jego oryginalnej wyko-
nawczyni… Cóż, takie są regu-
ły telewizyjnego show. 

Zarówno o składzie najlep-
szej trójki finału, jak i o wy-
borze jego zwycięzcy decy-
dowali widzowie, wysyłając 
na nich esemesy. Po zakoń-
czeniu głosowania zakomu-

nikowano, że Angela Ger-
łowska nie znalazła się w 
tym gronie. Swoim wystę-
pem potwierdziła jednak, 
że szansę na sceniczny suk-

ces rzeczywiście posiada.                                                               
I oby kiedyś w pełni ją wy-
korzystała.

Wonder

Tęsknoty za SzansąTęsknoty za Szansą
Angela Gerłowska, legionowska wokalistka biorąca udział w sobotnim fi-
nale telewizyjnego programu „Szansa na sukces. Opole 2023”, jednak nie 
zdobyła przepustki na jubileuszową edycję najbardziej znanego krajowego 
festiwalu piosenki. Decyzją widzów zwyciężył najmłodszy uczestnik kon-
certu, Kamil Jachyra, i to on zaśpiewa na opolskich Debiutach.


