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Drogie bilety skasowane!

Pierwszego września wjechał w życie 
rozszerzony program Warszawa+. 
Dzięki niemu mieszkańcy Legionowa 
dużo zaoszczędzą na biletach ZTM. 
Podróżując do stolicy, muszą tylko 
zostawić w mieście swe podatki

Reklama
tel. 797 175 329

reklama@miejscowa.pl Orły, sokoły
- czas do szkoły!
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Funkcjonariusze z Serocka 
otrzymali informację o zakłó-
caniu porządku publicznego na 
jednym z osiedli. Jak wynikało z 
relacji zgłaszającego, dwaj pija-
ni awanturnicy mieli tam  szukać 
zwady z mieszkańcami. – Kiedy 
policjanci przybyli na miejsce, za-
stali dwóch agresywnych męż-
czyzn, którymi po wylegitymo-
waniu okazali się 48-letni Robert 
S. i 29-letni Sebastian G. Z uwagi 
na niedopuszczalne zachowanie 
oraz stan nietrzeźwości, w jakim 
się znajdowali, policjanci podjęli 
decyzję o ich zatrzymaniu do mo-

mentu wytrzeźwienia. W trakcie 
wykonywania czynności służbo-
wych zatrzymani mężczyźni wul-
garnie i obraźliwie wykrzykiwali 
w kierunku policjantów. Ponad-
to Robert S. groźbą bezprawną 
wywierał wypływ na dyżurnego 
z komisariatu w Serocku, aby ten 
zaniechał czynności służbowych 
– relacjonuje st. asp. Justyna 
Stopińska z Komendy Powiato-
wej Policji w Legionowie.

Obaj pijani zadymiarze zostali 
zatrzymani, po czym trafili do 
policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu 

Robert S. i Sebastian G. usłysze-
li zarzuty. Teraz za swoje czyny 
odpowiedzą przed sądem. Za 
popełnione przestępstwa gro-
zi im kara do 3 lat pozbawienia 
wolności.

KG

W minionym tygodniu policjanci 
z legionowskiej komendy otrzy-
mali zgłoszenie, że na terenie 
Legionowa pojawili się oszuści 
podający się za pracowników 
administracji. Ofiarą przestęp-
ców padła 89-letnia kobieta. 
Do drzwi staruszki zadzwoniła 
para oszustów. Kobieta przed-
stawiła się jako pracowniczka 
administracji i poinformowała, 
że wraz z towarzyszącym jej 
mężczyzną muszą sprawdzić 
instalację wodną w kuchni. 
Kiedy 89-latka zabrała fałszywą 
administratorkę do kuchni, by 
pokazać, że u niej nie ma żadnej 
awarii, mężczyzna prawdopo-
dobnie przeszukiwał w tym cza-
sie mieszkanie w poszukiwaniu 

łupów. Kiedy oszustka stała się 
natarczywa, starsza pani kazała 
parze opuścić swe mieszkanie. 
W tym momencie mężczyzna 
przytrzymał seniorkę, a „admi-
nistratorka” ściągnęła z jej rąk 
złote pierścionki, a z szyi zerwa-
ła złoty łańcuszek. Chwilę póź-
niej oszuści opuścili mieszkanie 
kobiety. Jak się potem okazało, 
para ukradła jeszcze pieniądze 
w kwocie 600 zł oraz srebrną 
paterę i cukiernicę. 

Intensywnie szukając spraw-
ców tego zdarzenia, policjanci 
proszą ludzi o rozwagę. – Pa-
miętajcie o ograniczonym za-
ufaniu do obcych. Nie wpusz-
czajcie ich do mieszkań, jeżeli 

nie znacie celu ich wizyty. Gdy 
zjawi się u was przedstawiciel 
jakiejkolwiek instytucji, bez 
otwierania drzwi sprawdź-
cie telefonicznie, czy był do 
was kierowany. W przypadku 
najmniejszych podejrzeń lub 
wątpliwości prosimy o na-
tychmiastowe powiadomie-
nie policji – pod numerami 

alarmowymi 997 lub 
112 (z telefonów komórko-
wych) albo całodobowo, bez-
pośrednio do dyżurnego ko-
mendy policji w Legionowie, 
pod numerem telefonu 22 60 
48 213 – zwraca się wprost do 
mieszkańców st. asp. Justyna 
Stopińska z legionowskiej policji. 

KG

Tydzień
na sygnale

Areszt za agresję
Naruszenie nietykalności ciele-
snej, znieważenie funkcjonariu-
sza publicznego, groźby karal-
ne oraz zniszczenie mienia – to 
zarzuty, które usłyszał 41-letni 
Robert L. Mężczyznę zatrzymali 
policjanci z Nieporętu. 

– Pod koniec lipca br. niepo-
ręccy policjanci otrzymali 
zgłoszenie od kuratora są-
dowego o naruszeniu jego 
nietykalności oraz zniewa-
żeniu przez podopiecznego. 
Policjanci natychmiast zajęli 
się tą sprawą. W sierpniu 
wpłynęło do nich kolejne 
zgłoszenie. Tym razem do-
tyczyło ono gróźb karalnych 
oraz zniszczenia mienia. Tu 
pokrzywdzonymi byli sąsiedzi 

41-letniego Robert L., którym 
mężczyzna wybił kamieniem 
szybę w oknie oraz uszkodził 
elewację domu – relacjonuje 
st. asp. Justyna Stopińska 
z legionowskiej policji.

Kilka dni później policjanci 
zatrzymali podejrzanego. 
W momencie zatrzymania, 
a także podczas prowadzenia 
czynności procesowych Ro-
bert L. rzucał wulgaryzmami 
w stronę trzech funkcjona-
riuszy. Zebrany materiał do-
wodowy pozwolił na przed-
stawienie 41-latkowi ośmiu 
zarzutów. Sąd zastosował 
wobec Roberta L. środek za-
pobiegawczy w postaci trzy-
miesięcznego aresztu.

„Administratorzy”  do przemocy skorzy

20-latek razem z 13-letnim kolegą niszczyli rozkład jazdy 
na stacji PKP. Wpadli na gorącym uczynku, bo zauważył 
ich nieporęcki dzielnicowy. Teraz wandale z powiatu 
wołomińskiego odpowiedzą za swoje czyny.

Nieporęcki dzielnicowy, jak 
co dnia, pełnił służbę w swo-
im rejonie. W pewnym mo-
mencie jego uwagę zwróciły 
dwie osoby, które rzucały 
kamieniami w umieszczo-
ny na peronie rozkład jaz-
dy. – Policjant natychmiast 
powiadomił o zajściu dyżur-
nego i podjął interwencję 
wobec sprawców zniszcze-
nia mienia. Wspólnie z 
przybyłą na miejsce załogą 
interwencyjną dzielnicowy 
zatrzymał wandali. Po wyle-
gitymowaniu okazało się, że 
jeden z nich jest osobą nie-
letnią i ma 13 lat, zaś drugi 
to 20-letni Sebastian J. Obaj 

są mieszkańcami powiatu 
wołomińskiego – informuje 
st. asp. Justyna Stopińska z 
Komendy Powiatowej Policji 
w Legionowie. 

Zatrzymani zostali przewie-
zieni do komisariatu w Nie-
poręcie. Po zebraniu mate-
riału dowodowego 20-latek 
usłyszał zarzut zniszczenia 
mienia na kwotę prawie 
3500 zł, do którego się przy-
znał i dobrowolnie poddał 
karze. Drugim ze sprawców, 
z uwagi na jego wiek, zajmie 
się sąd rodzinny.

KG

Kac pod celą

Nakrył ich dzielnicowy

Wziął taxi
na sygnale
Pijany mężczyzny zatrzymał karetkę przewożącą 
chorego i zażyczył sobie kursu do stolicy. Najwyraźniej 
bardzo mu się spieszyło, skoro zamiast taksówki 
wybrał ambulans. Kiedy ratownicy odmówili, 36-letni    
Andrzej W. rzucił się na nich, a także uszkodził pojazd.

W czwartkowy wieczór (23 
sierpnia) do dyżurnego komi-
sariatu w Nieporęcie wpłynę-
ło zgłoszenie o agresywnym 
mężczyźnie, który zaatakował 
załogę karetki pogotowia. – Na 
miejsce zdarzenia natychmiast 
skierowany został policyjny 
patrol. Przybyli na miejsce 
funkcjonariusze ustalili, że 
36-letni Andrzej W., będąc w 
stanie upojenia alkoholowe-
go, wtargnął na jezdnię tuż 
przed jadącą karetkę pogoto-
wia ratunkowego i zażądał od 
ratowników, aby ci zawieźli go 
do Warszawy, bo nie ma jak 
się tam dostać. Kiedy jeden z 
medyków powiedział, że jest 
to niemożliwe, gdyż jadą z 
pacjentem do szpitala, wtedy 
Andrzej W. rzucił się na ratow-
ników, kopiąc ich i uderzając 
rękoma. Ponadto mężczyzna 
uszkodził karetkę pogotowia, 
kopiąc w tylne drzwi – rela-

cjonuje st. asp. Justyna Sto-
pińska z legionowskiej policji. 

Mężczyzna został zatrzyma-
ny i trafił do policyjnej celi. Po 
wytrzeźwieniu 36-latek usły-
szał cztery zarzuty dotyczące 
znieważenia funkcjonariu-
szy publicznych i naruszenia 
ich nietykalności cielesnej, 
stosowania przemocy w ce-
lu odstąpienia od czynności 
służbowych oraz uszkodze-
nia mienia. Materiały sprawy 
trafiły do prokuratury, która 
zastosowała wobec podejrza-
nego środek zapobiegawczy 
w postaci policyjnego dozoru. 
– Przypominamy, że lekarz czy 
ratownik medyczny podczas 
pełnienia obowiązków służ-
bowych korzystają z ochrony 
prawnej przewidzianej funk-
cjonariuszowi publicznemu 
– podsumowuje policjantka. 
                                                        KG

Oszuści znów grasują na legionowskich osiedlach. Tym 
razem podają się za pracowników administracji i żerują 
– tak jak ostatnio, w przypadku okradzionej 89-letniej 
kobiety – na zaufaniu starszych osób. Policja apeluje:  
zachowajmy czujność i ostrożność.
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Wytykając prezydentowi błędy, 
najlepiej oprzeć się na liczbach 
– one przecież nie kłamią. Pod 
warunkiem jednak, że są rze-
telne i nie wzięto ich z sufitu lub 
innych miejsc znanych tylko 
naszemu bohaterowi. O co cho-
dzi? Ano o jego bodaj ulubioną 
strunę, którą szarpie, usiłując 
zagrać na emocjach wyborców 
– kosztach utrzymania Cen-
trum Komunikacyjnego. Zanim 
jeszcze na dobre podjechało do 
pasażerów, już straszył, że to 
wielkie, niepotrzebne gmaszy-
sko pochłonie rocznie ponad 4 
miliony złotych! I weź tu się, le-

gionowianinie, taką rozrzutno-
ścią nie frasuj...? Na szczęście 
dla nastroju mieszkańców, po 
kilkunastu miesiącach pan kan-
dydat swe szacunki odchudził i 
teraz lamentuje, że w ciągu roku 
miasto straci przez ten „ogrom-
ny dworzec” tylko bańkę. Impo-
nująca przecena! 

Co zrozumiałe, ratuszowych 
włodarzy ta hojna promocja ba-
wi jednak średnio. – Nie wiem, 
kiedy ten myślowy proces ma-
tematyczny zaistniał w głowie 
pana radnego. Nie wiem też, ile 
trzeba mieć złej woli, aby w tym 

budynku zobaczyć ogromny 
dworzec, którego trzy czwarte 
stanowi biblioteka, w większo-
ści sfinansowana przez naszych 
szwajcarskich partnerów. To 
uderzanie w czytelników i w 
kulturę w ogóle – uważa Marek 
Pawlak, zastępca prezydenta 
Legionowa. – Przy okazji dwor-
ca zbudowaliśmy nowoczesną 
bibliotekę, która kosztowała 
nas niewielkie pieniądze. Mamy 
tam zasoby multimedialne, sale 
projekcyjne, kinowe, pracownie 
komputerowe. Nawet przed-
stawiciele strony szwajcarskiej 
powiedzieli, że chcą propago-
wać takie połączenia – twierdzi 
samorządowiec. I wspomina o 
ponad stu tysiącach ludzi rocz-
nie, którzy swymi wizytami w 
Poczytalni potwierdzają sens jej 
istnienia w tym miejscu. Swoją 
drogą, ciekawe, czy należy do 
tego grona sam pan radny? 
Można jedynie przypuszczać, 
że gdyby należał, jego opinia w 
tej sprawie byłaby inna. 

A co z owym nieszczęsnym mi-
lionem złotych rocznie? Miasto, 
owszem, przekazuje go, ale nie 
na utrzymanie dworca, tylko 
tamtejszej mediateki. Ot, taka 
drobna księgowa różnica. 

Co jeszcze, według kandyda-
ta PiS, ratusz popełnił ostatnio 
złego? Oj, grzech śmiertelny: 
pokazał mieszkańcom „sporzą-

dzone na kolanie”, wyłącznie na 
potrzeby kampanii wyborczej, 
plany nowych przepraw kolejo-
wych. Tej odważnej tezy, swoim 
zwyczajem, Romanowy rywal 
nie wsparł dowodami. Grunt, 
aby w głowie tego i owego 
obywatela zakiełkowała myśl: 
„Aha, ratusz odwalił fuszerkę”. 
Obsmarowana w ten sposób 
władza twierdzi co innego. I 
tłumaczy, że deklarując zamiar 
dorzucenia paru groszy do bu-
dowy przepraw, kolej zażądała 
KONKRETNYCH koncepcji; nie 
tylko zawierających projekty 

zagospodarowania terenu, ale 
też kosztorysy, ze wskazaniem 
połączenia nowych obiektów z 
układem drogowym. Miasto zaś 
żądane koncepcje wykonało, 
wysłało w terminie i dzięki temu 
ma obiecane dofinansowanie. 
Inna sprawa, że mogłoby być 
większe i ratusz chce jeszcze 
o to powalczyć. – Wybory nie 
miały nic do tego. Koncepcje, 
ich rodzaj oraz formę narzuciły 
nam koleje. I nie były sporzą-
dzone byle jak. Polskie koleje, 
polska spółka zaakceptowała 
nasze koncepcje przygotowane 

„na kolanie”? To jak to świad-
czy o kolejach, które chcą nam 
dopłacić kilkanaście milionów?! 
– retorycznie pyta zastępca 
prezydenta. Kolejach, warto 
przypomnieć, od trzech lat pro-
wadzonych przez maszynistów, 
których klepnęła partia legio-
nowskiego kandydata... 

Skoro tak, ktoś tu chyba ma 
pociąg do konfabulacji. A życie 
to nie piosenka i do byle jakiego 
pociągu wsiadać nie warto.     
 

AnKa

Ponieważ z perspektywy sto-
łecznego ratusza to duży krok 
do przodu, nic dziwnego, że z tej 
okazji Zarząd Transportu Miej-
skiego zorganizował specjalny 
briefing. Dla dziennikarzy i nie 
tylko. – Bardzo serdecznie dzię-
kuję wszystkim przedstawicie-
lom gmin za naprawdę bardzo 
sprawne procedowanie całej 
operacji. To spore wyzwanie dla 

nas wszystkich: przygotować, 
wydrukować i wydać te karty, 
a potem je spersonalizować. Ale 
jak widać, opłaca się, z korzyścią 
dla wszystkich mieszkańców – 
powiedziała Katarzyna Strze-
gowska, zastępca dyr. ZTM. 

Powody do zadowolenia ma-
ją i pasażerowie spoza stoli-
cy, i sami warszawianie. – Po 
pierwsze, wraz z wprowadze-
niem biletu metropolitalnego 
dla gmin ościennych wprowa-
dziliśmy również jedną strefę 
dla wszystkich korzystają-
cych z Karty Warszawiaka 
i Karty Młodego Warszawia-
ka. Będą oni mogli poruszać 
się po całej metropolii bez 

żadnych dodatkowych opłat. 
Ale, co dla nas również jest 
niezwykle ważne, bardzo 
liczymy na to, że 
wraz z bi-

letem metropo-
litalnym do Warszawy wjedzie 
mniej samochodów i będzie 
w niej czystsze powietrze – 
mówi Renata Kaznowska, 
zastępca Prezydenta m.st. 
Warszawy.

Aktualnie w ciągu doby szturmu-
je stolicę około 600 tysięcy aut. 
Samorządowcy mają nadzieję, 
że ich kierowcy z czasem wybio-

rą podróż pociągiem, autobusem 
lub tramwajem. A motywacją 

będz ie 

dla nich nie tylko eko-
logia, lecz także ekonomia. – Dla 
naszych mieszkańców to bardzo 
ważne. Większość legionowian 
studiuje, uczy się na poziomie 
szkoły średniej i pracuje w Warsza-
wie. Dojeżdżają codziennie, dla-
tego też możliwość skorzystania 
z tańszych połączeń jest bardzo 
istotna dla domowych budżetów. 
Te oszczędności będą odczuwal-
ne – podkreślił Piotr Zadrożny, 
zastępca prezydenta Legionowa. 
– Mamy absolutne przekonanie, 
że Warszawa i gminy ościenne to 
jeden wspólny organizm i że w 
tą stronę to będzie dalej szło. Im 
większa współpraca, tym dla nas 
wszystkich lepiej – dodała Ewa 
Malinowska-Grupińska, prze-
wodnicząca Rady m.st. Warszawy. 

Lepiej, no i przede wszystkim 
taniej. Zamiast dotychczaso-
wych 180 zł, posiadacze Karty 
Legionowianina za 30-dniowy 
bilet zapłacą teraz 120 zł. Z kolei 
90-dniowy będzie ich kosztował 
330 zł, czyli aż o 130 zł mniej niż 
poprzednio. To już są oszczędno-
ści, po które warto się schylić. 
– Wprowadzamy, a właściwie 
rozwijamy bilet metropolitalny, 
bo takie dopłaty, choć w mniej-
szym zakresie, już były. Nato-
miast teraz powodują one, że 
bardzo mocno zbliżyliśmy się 
cenowo do pierwszej strefy i dla 
mieszkańców Legionowa prawie 
nie będzie tu już żadnej różnicy 
– mówi Piotr Zadrożny. Ale tylko 
tych mieszkańców, którzy – co 
ważne – zostawiają w nim swe 

podatki. Wpisuje się to w główną 
ideę przyświecającą programowi 
Warszawa+. Brzmi ona: każdy 
samorząd płaci za siebie. I każ-
dy, również ten legionowski, za-
chęca do przesiadki z samocho-
du do komunikacji publicznej. 
– Jeżeli ktoś jeszcze nie ma Karty 
Legionowianina, musi przyjść do 
urzędu miasta, wyrobić ją sobie, 
a następnie załadować. I wtedy 
będzie już mógł korzystać ze 
zniżek. Nie jest to długi proces. 
Postaramy się tak dostosować 
godziny pracy punktów wyra-
biania i doładowywania kart, 
aby były one jak najbardziej ko-
rzystne. Legionowianie mogą je 
też doładowywać w kilkunastu 
warszawskich punktach ZTM. 

Dla wygody pasażerów, legio-
nowski punkt doładowań prze-
niesiono z ratusza do Centrum 
Komunikacyjnego. Działa tam 
od 3 września. 

Waldek Siwczyński

Serdecznie zapraszamy na dyżur radnego
w dniu 10 września 2018 r. 

 

Urząd Miasta, pokój 4.02, III piętro

Mirosław Pachulski 
w godzinach od 16:30 do 18:00

Drogie bilety skasowane!
Pierwszego września wszedł, a właściwie wjechał w 
życie rozszerzony program Warszawa+. Dzięki niemu 
mieszkańcy kolejnych podwarszawskich gmin, w tym 
także Legionowa, mniej zapłacą za bilety ZTM. Rocznie 
w portfelu jednego pasażera może dzięki temu zostać 
nawet 720 zł.

Możliwość skorzystania 
z tańszych połączeń jest 

bardzo istotna dla domowych 
budżetów. Te oszczędności będą 
odczuwalne

Piotr Zadrożny

zastępca prezydenta Legionowa

Kolej na kompromitację
Im bliżej wyborów samorządowych, tym większe 
armaty wymierzają w stronę ratusza rywale jego 
aktualnego gospodarza. Korzystając z łamów 
przychylnej sobie gazety, walą do niego, ile wlezie. Sęk 
w tym, że w bojowym amoku strzelniczy proch często 
myli im się z trocinami. Jak choćby pewnemu prawemu, 
sprawiedliwemu konkurentowi, który pod względem 
braku celności zdaje się być bezkonkurencyjny.
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W dzisiejszych czasach to pro-
ste: wsiada się do samolotu i za 
moment jest na miejscu. Pan 
Maciek wolał jednak trzymać 
się ziemi. Co więcej, swój wy-
pad postanowił zaliczyć metodą 
„na stopa”. Jeśli ktoś myśli, że 
w ten sposób osiąga się cel zbyt 
wolno, za chwilę zmieni zdanie. 
– Drugi nocleg miałem już w Tal-
linie, do którego dotarłem dosyć 
wcześnie, więc w Finlandii mo-
głem być nawet drugiego dnia 
podróży. Na koło podbiegunowe 
dotarłem natomiast szóstego 
dnia. To była solowa wyprawa, 
podczas której odkryłem, że w 
ten sposób przemieszczam się 
autostopem dużo szybciej. Ła-
twiej jest nakłonić kierowcę Tira 
czy osobówki, żeby zabrał jedną 
osobę. A dwóch z plecakami czę-
sto nie wciśnie. Tak więc prze-
mieszczałem się bardzo szybko. 
W dni, w które chciałem podró-
żować, to było 500-600 km, co 
jak na autostop jest zupełnie 
przyzwoitym wynikiem – mówi 
Maciej Szewczyk. 

Zwłaszcza że podróżuje się za dar-
mo. Kwestię noclegów bezkoszto-
wo rozwiązać jest trudniej, ale i tu 
w Finlandii nie trzeba trzymać się 
za kieszeń. Pod jednym wszakże 
warunkiem – że dach nad głową 
turysta wozi w plecaku. – Mają 
tam coś, co nazywa się Prawem 
Każdego Człowieka. Jest to w rze-
czywistości pakiet praw, do których 
należy biwakowanie. W Skandyna-
wii biwakować możemy w zasadzie 
wszędzie, o ile nie jest to mniej niż 
150 m od najbliższego domostwa. 
To może być miejsce publiczne, 
np. park miejski lub las. Są tam do 
tego przyzwyczajeni – zapewnia 
pan Maciek. Najlepiej, choćby ze 
względów higienicznych, sprawdza 
się wariant mieszany. – Wziąłem raz 
hostel, właśnie w Tallinie, dlatego że 
w centrum miasta biwakowanie nie 
jest ani przyjemne, ani komforto-
we. Raz zdarzyło mi się skorzystać z 
gościnności kierowcy Tira i przespać 
się w kabinie na łóżku dla pasażera. 
Na mierzącym 82 km szlaku Kar-
hunkierros, na który się wybrałem, 
również nie używałem namiotu, po-

nieważ stoją tam drewniane chaty, 
z których każdy turysta może sko-
rzystać, o ile tylko są wolne. 

Nie jest to może wycieczka w opcji 
all inclusive, ma za to szereg innych 
zalet. Na czele z tą, że spotykani po 
drodze ludzie pomagają turyście z 
dobrego serca, bez liczenia na re-

wanż. Tym razem 28-letni tramp 
znów przekonał się, że nie można 
na wszystko machnąć ręką, nawet 
jeśli przez długi czas macha się nią 

przy drodze. – Na wylocie z pew-
nego miasta w północnej Karelii 
utknąłem na kilka godzin. Byłem 
już wyraźnie zirytowany tym fak-
tem, co potwierdziła mi pani, która 
zabrała mnie z tego miejsca. Po pro-
stu widziała to wkurzenie na mojej 
twarzy. Jak się okazało, nie jechała 
ona tam, gdzie mi pasowało, nato-

miast po kilku minutach okazało 
się, że wybierają się tam jej jadą-
cy przed nami tata z mamą. Za-
dzwoniła do nich i zgodzili się mnie 

zabrać. Nie dość, że wzięli ze sobą 
obcego człowieka – nie mówiąc po 
angielsku, przez co nasza komuni-
kacja była mocno utrudniona – to 
jeszcze specjalnie nadłożyli drogi 
do miejscowości Kerimaki, gdzie 
jest największy drewniany kościół 
na świecie. Tylko dlatego, że wspo-
mniałem, że chciałbym tam jechać, 
ale już nie bardzo mam czas. To 
było bardzo pozytywne przeżycie, 
bo okazuje się, że od zupełnie ob-
cych osób możemy doświadczyć 
ogromnego dobra. Podobne wra-
żenia miałem z couchsurfingiem. 
Nagle okazało się, że wychodząc 
rano do pracy, można zostawić we 
własnym mieszkaniu obcego faceta 
z plecakiem i tylko kazać mu zatrza-
snąć za sobą drzwi. I nie ma z tym 
problemu. Na każdej wyprawie uczę 
się tego, że nieważna jest szerokość 
i długość geograficzna, bo wszę-
dzie spotyka się ludzi otwartych, 
którzy gdzieś tam pomogą. No a 
mój styl podróżowania jeszcze 
bardziej wzmaga natężenie ta-
kich sytuacji, bo ja po prostu na 
tym go opieram, potrzebując po 
drodze pomocy innych osób.  

Gdy spotyka się te właściwe, 
każdy dzień przynosi mnóstwo 
wrażeń. Dość powiedzieć, że 
legionowianin przez dwa tygo-
dnie przemierzył 4,5 tys. km. 
Docierając do miejsc, do któ-
rych większość biur podróży 
swych klientów nie wozi. Z tego 
zresztą bierze się owych nieza-
deptanych krain atrakcyjność. – 
Główne dwa cele tej wyprawy to 
przede wszystkim przekroczenie 

północnego koła podbiegunowe-
go autostopem i wspomniany już 
szlak pieszy. A przygód było co 
niemiara, bo w podróży auto-
stopem każdy dzień przynosi 
nowe. Na szczęście więcej tych 
pozytywnych, bo zdarzają się i 
negatywne, np. zorientowanie 
się w trakcie jazdy, że pani, do 
której samochodu wsiadłem, 
jest troszeczkę niedysponowana 
i nie powinna prowadzić. Natych-
miast z tego auta wysiadłem. 
Sytuacja zakończyła się jednak 
dobrze, bo dwie minuty później 
miałem kolejną podwózkę, 300 
czy 400 km dalej, więc było to 
moje szczęście. Dla mnie dużym 
przeżyciem było przekroczenie 
koła podbiegunowego. Nie dla-
tego, że to jakiś niesamowity 
punkt, ale po prostu w głowie 
otwiera się wtedy kolejna klap-
ka: „Hej, możemy do Arktyki 
dotrzeć autostopem!”. To gdzie 
nie możemy, jeżeli tam się da...?

I to, jak w przypadku pana 
Maćka, za około półtora tysią-
ca złotych. Rzec można, oka-
zja. Jeśli ktoś lubi poznawać 
świat – ten prawdziwy, a nie 
z przewodników – powinien z 
niej skorzystać. Czas promo-
cji: nieograniczony.  

Waldek Siwczyński  

Filmy Macieja Szewczyka z wy-
jazdu do Laponii można obejrzeć 
na portalu Youtube, wpisując w 
wyszukiwarce „Misja Suomi”.

– Powiat legionowski nie był 
wtedy w takiej samej sytuacji 
jak inne powiaty w kraju, któ-
re rodziły się jako odbudowa 
przedwojennego porządku ad-
ministracyjnego. Tutaj powiatu 
legionowskiego przecież nigdy 
nie było. W znacznej części 
przynależał on pod Nowy Dwór 
Mazowiecki i dlatego te 20 lat 

temu od pod-
staw musieli-
śmy budować 
swoją  toż -
samość jako 
właśnie powiat 
legionowski 
– przyznał Ro-
bert Wróbel, 
legionowski 
starosta. Od 
podstaw trzeba 
też było powo-
ływać nowe in-
stytucje, takie 
jak chociażby 
sąd rejonowy, 
urząd skarbowy, 
komendy po-
wiatowe policji 
i straży pożar-
nej, sanepid, a 
przede wszyst-
kim starostwo 
powiatowe.   
 
Pierwszym le-
gionowskim 
starostą, o 

czym zapewne mało kto już 
pamięta, był obecny prezydent 
Legionowa Roman Smogo-
rzewski, będący jednocześnie 
najmłodszym starostą w kraju. 
Później przez wiele lat tę funkcję 
sprawował obecny poseł i rzecz-
nik prasowy Platformy Obywa-
telskiej Jan Grabiec, a obecnie 
powiatem kieruje Robert Wró-
bel. – Myślę, że to, jak te 20 lat 
zostało spożytkowane przez 
powiat i poszczególne gminy, 
najlepiej oceniają mieszkańcy, 
którzy coraz chętniej osiedlają 
się na terenie powiatu legionow-
skiego, traktując go nie tylko 
jako doskonałe miejsce do wy-
poczynku, ale też świetne miej-
sce do tego, żeby zamieszkać i 
realizować swoje plany życiowe, 
zawodowe, edukacyjne i wypo-
czynkowe. Bo to jest też prze-
piękne miejsce z masą ścieżek 
rowerowych i przede wszystkim 
z Jeziorem Zegrzyńskim – przy-
znał starosta. 
 
Dwudziestolecie swojego istnie-
nia powiat postanowił uczcić w 
dość niezwykły sposób. Zorga-
nizowano mianowicie trzy kon-
kursy: literacki, plastyczny i foto-
graficzny. W roli głównej wystąpił 
oczywiście powiat legionowski, a 
był to pomysł na pokazanie go z 
jak najlepszej strony.

Ram

Piękny dwudziestoletni
W czerwcu 1998 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
przegłosował projekt ustawy, która wprowadziła nowy 
podział administracyjny kraju. W myśl zmian, które 
zaczęły obowiązywać 1 stycznia 1999 roku, na mapie 
Polski pojawił się powiat legionowski. W jego skład 
weszło pięć gmin: Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, 
Serock i Wieliszew, a stolicą zostało miasto Legionowo. 
Nasz powiat ma więc już równo 20 lat. Dwie dekady jego 
istnienia uczczono podczas czerwcowej sesji rady powiatu. 

Laponia na stopa
Pytany, dlaczego Laponia, Maciej Szewczyk, podróżnik 
z Legionowa, odpowiedział: „Bo tam mnie jeszcze nie 
było”. I kilka tygodni temu ruszył na północ, do krainy 
kojarzonej z zorzą polarną i Świętym Mikołajem. 
– Po prostu zwabiła mnie swoim klimatem, swoim 
krajobrazem. Chciałem zobaczyć, jak tam jest naprawdę.

Fundusz dla 
zabawy
Skubianka może pochwalić się nowym placem zabaw. 
Projekt opracowany przy udziale mieszkańców i 
sfinansowany z funduszu sołeckiego doczekał się 
realizacji oraz uroczystego otwarcia.
Symboliczne przecięcie wstęgi 
na placu zabaw w Skubiance 
nastąpiło 18 sierpnia. Inwe-
stycję zrealizowano z inicja-
tywy sołectwa Skubianka, na 
podstawie projektu technicz-
nego opracowanego w po-
przednich latach przy udziale 
mieszkańców. Sfinansowano 
ją natomiast ze środków fun-
duszu sołeckiego. Jak infor-
muje Urząd Miasta i Gminy 
Serock, obszar placu zabaw 

podzielono na trzy strefy: 
- sportową, wyposażoną 
w boisko wielofunkcyjne, 
- dla starszych dzieci i mło-
dzieży, wyposażoną w 
urządzenia sprawnościo-
we i stół do ping-ponga, 
- dla dzieci najmłodszych, na 
której znajdą się urządzenia 
zabawowe dedykowane dla 
przedszkolaków.

KG
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– Dzisiejsza akcja ma przede 
wszystkim na celu uświado-
mienie kierowcom i pieszym, 
jak w związku z rokiem szkol-
nym mają zachowywać się na 
drogach. Przygotowaliśmy na 
nią wiele atrakcji – mówi Ewa 
Milner-Kochańska, naczelnik 
Wydziału Zdrowia Publicznego 
i Spraw Społecznych UM Legio-
nowo. Na uczestników czekały 
m.in. symulator dachowania 
oraz alkogogle i narkogogle. 
Swój sprzęt, a także fachową 
wiedzę z zakresu profilaktyki 
drogowej prezentowali poli-
cjanci z KPP w Legionowie i 

Centrum Szkolenia Policji. W 
organizację pikniku zaangażo-
wali się też druhowie z OSP Le-
gionowo. – Polecam skorzysta-
nie z symulatora dachowania. 
Przeżyłam to strasznie, ale war-
to tam wsiąść, aby zobaczyć, 
co się dzieje w samochodzie i 
co się dzieje z człowiekiem oraz 
przedmiotami, które w aucie się 
znajdują – mówi Małgorzata 
Trzcińska z Fundacji Emanio Ar-
cus. Z kolei dzięki alkogoglom 
i narkogoglom każdy mógł się 
przekonać, jak to jest prowa-
dzić pojazd pod wpływem alko-
holu lub środków odurzających. 

Poza działaniami profilaktycz-
nymi pod ratuszem nie zabra-
kło elementów bardziej roz-
rywkowych. – Jest miasteczko 
smerfów, jest cadillac z flagą 
amerykańską, który wozi oso-
by niepełnosprawne i nie tylko, 
no i mamy też Dynioland, który 
serwuje zupę z dyni – wylicza 
Dominik Kubalski, koordynator 
akcji „Bezpieczna Podróż”. 
 
Patronat nad wydarzeniem ob-
jęli Prezydent Miasta Legiono-
wo i Marszałek Województwa 
Mazowieckiego. – Wiadomo, że 
bezpieczeństwo najmłodszych 
jest najważniejsze. Co innego, 
jak się o tym mówi, a co inne-
go, jak oni to zobaczą, dotkną i 
poczują. Ten piknik jest bardzo 
potrzebny i być może uratuje 
komuś życie lub zdrowie, a do 
tego jest jeszcze dobra zabawa. 
Ta nauka na przykładach jest 
bardzo potrzebna młodym, 
ale nie tylko im, bo mamy też 
tutaj element promujący akcję 
„Piłeś, nie jedź”– mówił Roman 
Smogorzewski. I jak zapowie-
dział, takie profilaktyczne pik-
niki mogą się stać cykliczne.       

Elph 

Gdy medycy przybyli na 
miejsce, starszy mężczyzna 
już nie żył. Z chwilą stwier-

dzenia zgonu na miejsce we-
zwano policję i straż pożarną. 
Strażacy rozstawili specjal-

ny parawan, aby odgrodzić 
zwłoki od zbierającej się 
powoli grupki gapiów. Poli-
cjanci przystąpili natomiast 
do ustalania personaliów de-
nata oraz przyczyn śmierci. 
 
Ze wstępnych ustaleń śled-
czych wynika, że zdarzenie 
nie miało cech kryminogen-
nych. Wszystko więc wska-
zuje na to, że do zgonu do-
szło z przyczyn naturalnych. 
Zmarły to mężczyzna w wie-
ku 66 lat, bez stałego miejsca 
zameldowania. 
 
Ciało zmarłego zostało skie-
rowane do Zakładu Medycy-
ny Sądowej. Śledztwo jest 
prowadzone pod nadzorem 
Prokuratury Rejonowej w 
Legionowie.     

MK/zig

– To jest kolejna inwesty-
cja, w której poprawiamy 
niedawne inwestycje PKP 
PLK. One są bowiem robio-
ne z punktu widzenia kolei, 
a nie mieszkańca – mówi 
prezydent Roman Smogo-
rzewski. A ci, którzy mają 
swoje domy w okolicach 

stacji PKP Legionowo Przy-
stanek i próbowali tamtę-
dy przejść na drugą stronę 
torów z rowerem lub wóz-
kiem, pamiętają jeszcze na 
pewno wiecznie niedziała-
jące windy. Co prawda po 
zamontowaniu przez kolej 
kamer w przejściu pod-

ziemnym dźwigi przestały 
być dewastowane, ale i tak 
ich stan pozostawia wiele 
do czynienia. 
 
Dzięki budowie pochylni 
mieszkańcy nie będą już 
musieli być zdani na ko-
rzystanie z nie do końca 
pewnych wind. – Prace 
polegają na wybiciu ścian 
w przejściu i wyprowadze-
niu na zewnątrz pochylni. 
Będą one miały bardzo 
łagodny spadek, tak aby 
matki z wózkami, osoby 
niepełnosprawne, czy też 
rowerzyści – bez koniecz-

ności zsiadania z roweru 
–  mogli bez problemu 
przejść lub przejechać z 
jednej części miasta na 
drugą – zapewnia prezy-
dent. 
 
Inwestycja pochłonie 2,5 
mln zł. Gdyby kolejowa 
spółka o takim udogodnie-
niu pomyślała wcześniej, 
to miasto nie musiałoby 
tych środków wyciągać 
z własnego budżetu. Po-
chylnie powinny być goto-
we jeszcze tej jesieni. 

RafaM

27 sierpnia stację odwiedzili 
goście z partnerskiego mia-
sta Jiujiang, położonego we 
wschodnich Chinach nad rzeką 
Jangcy. Delegacja miała moż-
liwość zapoznania się z całym 
procesem uzdatniania wody 
oraz wodociągowo-kanaliza-
cyjnym systemem zarządza-
nia. Duże wrażenie na part-
nerach z Chin wywarł system 
monitoringu technologicznego, 
dzięki któremu Przedsiębior-
stwo ma stały podgląd pracy 
wszystkich najważniejszych 
urządzeń i całej infrastruktury 
wodociągowo-kanalizacyjnej. 
Docenili oni też wszechobecną 
czystość, ład i porządek.

Z kolei 29 sierpnia SUW „Ja-
giellońska” stała się obiek-
tem zdjęć do programu po-

pularnego-naukowego „Jak 
to działa?” emitowanego w 
TVP 1. Jego autorem i zara-
zem prowadzącym jest Rado-

sław Brzózka. Na przykładzie 
urządzeń codziennego użytku 
wyjaśnia on podstawowe pra-

wa fizyki rządzące zjawiskami 
w otaczającym nas świecie. 
W odcinku, który zostanie 
wyemitowany 15 września o 
14.10, prowadzący spróbuje 
porównać sieć naczyń krwio-
nośnych człowieka do… sieci 
wodociągowej. I przykładem 
posłużyła mu właśnie Stacja 
Uzdatniania Wody „Jagiel-
lońska”. – Jest nam bardzo 
miło, że autorzy programu 
obdarzyli nas zaufaniem i 
wybrali ten obiekt, który jak 
widać, jest znany nie tylko 
w Legionowie. Cieszymy się 
również z faktu popularyzacji 
spożywania wody oraz tego, 
że świadomość społeczna na 

ten temat wzrasta nie tylko 
w Legionowie, ale i w całej 
Polsce. To wielkie wyróżnienie 
dla legionowskich wodociągów, 
jak również dla wszystkich 
mieszkańców naszego miasta 
– komentuje Grzegorz Gru-
czek, Prezes Zarządu PWK 
„Legionowo”.

W niedalekiej przeszłości 
Przedsiębiorstwo miało przy-
jemność gościć delegacje 
m.in. z Austrii, Niemiec, Gru-
zji, czy Uzbekistanu, a nawet 
Filipin. Przeprowadzone w 
ostatnich latach modernizacje 
wszystkich Stacji Uzdatniania 
Wody w Legionowie sprawiły, 
że PWK ma się czym chwalić. 
A mieszkańcy miasta mogą 
być dumni ze swoich legio-
nowskich wodociągów.

Popularne Wodociągi
Wodociągi Legionowskie służą za wzór efektywnego 
zarządzania. Nic więc dziwnego, że pod koniec 
sierpnia największą Stację Uzdatniania Wody 
„Jagiellońska” wizytowali wyjątkowi goście.

Pochylili się nad przejściem
Gdy miasto budowało Centrum Komunikacyjne, parking 
wielopoziomowy i ulicę Szwajcarską, zmodernizowało 
również przejście podziemne na stacji PKP Legionowo, 
od strony osiedla Piaski, aby bez problemu mogły                                      
z niego korzystać matki z dziećmi w wózkach, osoby 
niepełnosprawne i rowerzyści. Teraz pochylnie ułatwiające 
przedostanie się na drugą stronę torów powstają także 
przy stacji PKP Legionowo Przystanek.

Zgon na chodniku
W poniedziałkowy wieczór (3 września), tuż przed 
godziną 21.00 zespół ratownictwa medycznego 
przyjechał do mężczyzny leżącego na chodniku przy 
ulicy Sowińskiego 19 w Legionowie. Na pomoc było 
już niestety za późno.

Piknik 
w  ruchu

Wraz z końcem wakacji na drogach daje się zauważyć 
wzmożony ruch samochodów oraz pieszych. Tego, jak 
się bezpiecznie poruszać, czego na drodze unikać i jak 
się na niej właściwie zachowywać, uczono podczas 
pikniku „Bezpieczna podróż”, który odbył się w sobotę                              
(1 września) przed legionowskim ratuszem.
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Gdy zapadła decyzja o ponow-
nym otwarciu tam przedszkola, 
spółka KZB zmęczony życiem 
obiekt zaczęła stopniowo dopro-
wadzać do pełnej formy. Teraz 
wygląda na to, że w lepszej chyba 
nigdy nie był. – Od nowego roku 
powitały dzieci nie tylko odno-
wione sale wewnątrz budynku, 

nie tylko nowe zabawki, ale też 
przepiękna, kolorowa i słonecz-
na elewacja budynku. Jest on 
pomalowany w trzech kolorach, 
co podkreśla jego architekturę, 
czyli trzy bryły symbolizujące 
duże klocki, które dzieci uwiel-
biają – mówi Grażyna Rzewu-
ska, dyr. przedszkola „Wesołe 

sówki”. Ponadto na budynku 
pojawiły się, a jakże, wizerunki 
dwóch sówek. Rzecz jasna weso-
łych. Modernizacja przedszkola 
objęła też m.in. położenie nowej 
kostki, wymianę furtki oraz bramy 
wjazdowej. – Oczywiście zadbali-
śmy również o ogród, wszystko tu 
kwitnie, pięknie pachnie, jest ładnie 
i zielono. Jestem bardzo zadowolo-
na z tego, co dzieje się na naszym 
terenie. Myślę, że do takiego przed-
szkola też bym chciała chodzić, gdy-
bym była dzieckiem.  

Dbając stan techniczny placówki, 
w „Wesołych sówkach” myślą też 
ciągle o wzbogacaniu oferty dy-
daktycznej. Tu także już wkrótce 
coś się zmieni. – Oprócz bogatego 
wachlarza dotychczasowych zajęć, 
które będą utrzymane, planujemy 
wprowadzić dodatkowe, np. z piłki 
nożnej. Więc myślę, że wszyscy bę-
dą zadowoleni. Na dzień dzisiejszy 
miejsc wolnych nie mamy. Jest peł-
na obsada kadrowa i pełna obsada 
dzieci – podkreśla dyrektorka.

Rzeczywiście, wiele wskazuje 
na to, że ich rodzice zdążyli już 
obdarzyć prowadzone przez 
KZB przedszkole pełnym zaufa-
niem. Czego dowody mniej lub 
bardziej oficjalnymi kanałami do 
jego kierownictwa wciąż docie-
rają. – Z tego, co słyszę, rodzice 
są bardzo zadowoleni. Wynika 
to także z ankiety, którą wypeł-
nili na koniec roku szkolnego. 
Współpracują z nami, a jeśli ma-
ją jakieś propozycje, to na bie-
żąco nam je przekazują – mówi 
Grażyna Rzewuska. Jedną z nich 
był montaż w budynku oczysz-
czaczy powietrza. Urządzenia 
już tam są, gotowe w każdej 
chwili ochronić dzieci przed 
ewentualnym smogiem. Co się 
tyczy atmosfery w przedszkolu, 
choć poprawiać jej nie trzeba, na 
wrzesień zaplanowano wspólną 
imprezę dzieci i rodziców z obu 
siedzib „Wesołych sówek”. Zna-
jąc życie, będzie wesoło. 

Wonder

Sówki jak nówki
„Wesołe sówki”, będące symbolem prowadzonych przez 
spółkę KZB Legionowo dwóch placówek przedszkolnych, 
mają teraz dodatkowe powody do radości. Przede 
wszystkim dzięki remontowi, jaki w trakcie wakacji 
przeszedł urokliwy obiekt przy Jagiellońskiej 40.

Bal pod chmurką
Od ponad dekady teren przy legionowskim MOK-u na 
jeden letni dzień zmienia się w miejskie centrum tańca i 
zabawy. A to dzięki dorocznej imprezie Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów, której jego lokalni 
członkowie zwykli nie opuszczać. W przedostatnią środę 
sierpnia znów znalazło to swoje potwierdzenie.

– Frekwencja dopisała, je-
steśmy bardzo zadowoleni. 
Przygotowaliśmy dziś wiele 
atrakcji. Oprócz zabawy ta-
necznej i poczęstunku, mamy 
też różnego rodzaju konkursy 
– nie kryła radości Anna Bo-
cianowska, przewodnicząca 
legionowskiego oddziału PZE-
RiI. W jednym z nich uczestni-
cy sprawdzili swą wiedzę o Le-
gionowie i powiecie. W innym 
z kolei mogli zademonstrować 
umiejętności taneczne. Praw-
dziwym hitem, dosłownie i 
przenośni, był jednak konkurs 
pod znaną skądinąd nazwą 
„Jaka to melodia”. Okraszony, 
rzecz jasna, wokalnymi popi-
sami seniorów. 

O dolach i niedolach rozmawia-
no tego dnia – jak w piosence 
„Jadą wozy kolorowe” – w sam 
raz. Czyli raczej rzadko. Dzię-
ki pięknej pogodzie, muzyce 
oraz atrakcjom kulinarnym 
z pewnością było natomiast 
kolorowo. I tak ma w legio-
nowskim związku pozostać. 
Zdając sobie sprawę ze skali 
wyzwania, jego nowe władze 
cieszą się, że liczba członków 
wciąż rośnie. – Plany mamy 
coraz szersze, ponieważ z 

roku na rok, zwłaszcza ostat-
nio, przybywa nam nowych 
członków. Z tego, co wiemy, 
najszybciej w województwie 
mazowieckim – podkreśla 
szefowa związku. A to zobo-
wiązuje. Stąd konieczność 
intensywniejszych niż dotąd 
działań na rzecz aktywności je-
go członków. Tym bardziej, że 
ci z miasta i powiatu znani są z 
otwartości na nowe propozy-
cje czy wyzwania. I nadal mają 
otrzymywać to, czego ocze-
kują. – Organizujemy coraz 
więcej wycieczek, krajowych, 
ale i zagranicznych. A przede 
wszystkim wczasy, głównie re-
habilitacyjne, na które ludzie 
bardzo chętnie jeżdżą – nad 
morze, w góry, lecz także w 
centralnej części kraju.  

Tak czy inaczej, w górach 
czy w dolinach, legionow-
scy seniorzy nie powinni się 
nudzić. Zwłaszcza że oprócz 
dochodów ze składek i daro-
wizn ponad 1200 członków 
PZERiI – tak jak w ostatnią 
roztańczoną środę – może 
liczyć na wsparcie lokalnych 
samorządowców. 

Wonder

Zahaczył i popsuł
W środę (29 sierpnia) przed godziną 15.00 dyżurny 
Straży Miejskiej w Legionowie otrzymał informację                                
o zniszczonej latarni miejskiej na terenie garaży przy 
ul. Zegrzyńskiej na osiedlu Piaski.

Przybyły na miejsce patrol zastał 
tam samochód ciężarowy, który 
wjechał w boczną ulicę i zawadził 
o latarnię, przy okazji ją uszka-
dzając. Na miejscu zdarzenia 
pracowali już funkcjonariusze 
z wydziału ruchu drogowego 
Komendy Powiatowej Policji w 
Legionowie. Strażnicy wykonali 
dokumentację fotograficzną 

oraz spisali dane właściciela 
pojazdu i numer polisy. Notat-
kę z interwencji przekazano 
do Urzędu Miasta Legionowo. 
Koszty naprawy uszkodzonego 
słupa oświetleniowego zostaną 
pokryte z polisy ubezpieczenio-
wej sprawcy zdarzenia.

Straż Miejska Legionowo/zig

Pionki, kostki
i zagwozdki
„Imago”, „Terraformacja Marsa”, czy „Pędzące żółwie” – 
to wbrew pozorom nie tytuły bajek ani filmów science 
fiction. Tak nazywają się gry planszowe; jedne z wielu, 
które podczas wakacji udostępniła swym bywalcom 
Powiatowa Instytucja Kultury. Wychodząc ze słusznego 
skądinąd założenia, że rozłąka z nauką to świetna 
okazja do złapania planszowego bakcyla.

Jeśli chce się poznać lub po-
wrócić do zapomnianego już 
nieco świata rywalizacji z sie-
dzącym przy tym samym stole 
rywalem, nic prostszego. – Na 
dzieci z Legionowa i całego 
powiatu czekają tu gry plan-
szowe. Można je u nas wypo-
życzyć w godzinach pracy bi-
blioteki, no i cieszyć się zaba-
wą. Gdy ktoś nie jest jeszcze 
naszym czytelnikiem, szybko 
może się zapisać i rozpocząć 
grę – zachęca Bartek Smoleń-
ski z PIK w Legionowie. 

Planszowisko odbywające się 
w ramach Letniej Strefy Gier 
zyskało sobie grono stałych 
zwolenników. Są wśród nich 
młodzi uczniowie, ale są też 
ponad 20-letni „weterani”. W 
sierpniowe środy na tyłach 
Powiatowej Biblioteki Publicz-
nej czekali i wciąż czekają na 
nich instruktorzy pomagają-
cy wprowadzić graczy w realia 
analogowych zmagań. – Gry 

planszowe można przyswoić 
dość szybko. Najłatwiej chy-
ba poprzez praktykę. Z po-
czątku instrukcja wydaje się 
dosyć skomplikowana, lecz 
kiedy już człowiek zaczyna 
grać i dochodzą do tego po-
zytywne emocje związane z 
grą, to błyskawicznie załapu-
je zasady – mówi instruktor z 
PIK. Oprócz miło spędzonego 
czasu, zyskując wiele dodat-
kowych korzyści. Takich, któ-
rych najlepsza nawet kom-
puterowa rozgrywka nikomu 
nie dostarczy. Krótko mówiąc, 
planszówki posiadają mnó-
stwo zalet. – Myślę, że jedną z 
największych jest rozwijanie 
więzi społecznych: wspólna 
gra, wspólne spędzanie czasu 
to niewymierne korzyści. Po-
za tym rozwijają wyobraźnię, 
inteligencję i pamięć – wylicza 
Bartek Smoliński. Warto mieć 
to na uwadze. Nie tylko pod-
czas wakacji. 

Wonder

Słodkie znaleźne
Kiedy w tekście pojawia się 
słowo „policja”, zazwyczaj 
dotyczy on przykrych 
sytuacji, po których łatwo 
stracić wiarę w ludzi. 
Jednak w tym przypadku 
jest inaczej. Dwóch 
12-latków wykazało się 
bowiem postawą, którą 
policjanci postanowili 
docenić. Chłopcy znaleźli 
kilkaset złotych i przynieśli 
je na komisariat, aby 
funkcjonariusze odnaleźli 
ich właściciela. Co więcej, 
ta historia znalazła 
wyjątkowo słodkie 
zakończenie...

– Pod koniec wakacji w legio-
nowskiej komendzie pojawiło się 
dwóch 12-latków. Chłopcy powie-
dzieli dyżurnemu, że chcą zostawić 
gotówkę, którą znaleźli przy jednej 
z ulic w Legionowie i proszą o po-
moc w ustaleniu właściciela zgu-
by. Policjanci wypytali Szymona 
Machnio i Mateusza Siporskiego o 
wszystkie szczegóły niecodziennej 
historii i przyjęli od nich znalezisko. 
W kopercie znajdowało się kilkaset 
złotych i pewne informacje, które 
pomogły ustalić właściciela gotów-
ki – relacjonuje rzecznik KPP w Le-
gionowie kom. Jarosław Florczak. 
Jak się okazało, pieniądze należały 
do właściciela jednej z miejskich lo-
dziarni. Mężczyzna utracił je przez 

przypadek. Kiedy zguba trafiła do 
niego, był totalnie zaskoczony i 
zobowiązał się podziękować chłop-
com, jak przystało na lodziarza, w 
słodki sposób.

Postawa chłopców nie mogła przejść 
niezauważona przez legionowską 
policję. We wtorek (4 września) 
Szymona i Mateusza przyjęła u 
siebie komendant Anna Jędrze-
jewska-Szpak. Uczciwi znalazcy, w 

towarzystwie swoich mam, odebrali 
gratulacje i drobne upominki. – Je-
stem dumna z zachowania syna. 
Przyznam, że Szymon był zasko-
czony, że wokół sprawy zrobiło się 
takie pozytywne zamieszanie, bo 
jak mówił, było to dla niego i Ma-
teusza zupełnie naturalne, aby 
znalezione pieniądze przynieść na 
komendę – mówi „Miejscowej na 
Weekend” Jagna Machnio.

KejT
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– Przyznam szczerze, że orga-
nizacja tego roku szkolnego nie 
była łatwa, ale daliśmy sobie z 
tym radę. Jesteśmy do niego 
przygotowani i mamy nadzieję, 
że mimo zmieniających się cią-
gle przepisów i kolejnych etapów 
reformy, to wszystko nas nie 
przytłoczy i że tak jak w latach 
ubiegłych temu podołamy – mó-

wi Jolanta Magda, dyrektor LO 
im. Marii Konopnickiej. Również 
dyrektorzy innych legionowskich 
szkół są pewni, że dadzą sobie 
radę ze wszystkimi zadaniami 
oraz przeciwnościami, jakie 
mogą się pojawić w ciągu całego 
roku szkolnego. 

A wyzwań, przed jakimi stoją 
placówki, jest sporo. – To na 
pewno innowacje i projekty 
edukacyjne. Na pewno ukłon w 
stronę potrzeb dzieci i rozwijanie 
ich zainteresowań oraz pasji. Na 
pewno pomoc dzieciom z trud-
nościami, nie tylko w dydakty-
ce, ale również w problemach 
wychowawczych. Na pewno 
wsparcie dla rodziców, którzy 
na co dzień również zmagają 

się z różnymi trudnościami 
oraz problemami i dla któ-
rych niektóre rzeczy są 
czymś nowym. My jeste-
śmy właśnie po to, żeby 
wspierać dziecko, rodzica i 
nauczyciela – wylicza Ewa 
Jabłońska, dyrektor Szko-
ły Podstawowej nr 1. – Dla 

nas najważniejszym wyzwaniem 
jest to, że szkoła otrzymała grant 
z programu Erasmus w wyso-
kości około 200 tys. zł. To jest 
wyzwanie na ten rok szkolny i 
przyszły rok kalendarzowy, gdzie 
nauczyciele będą zwiedzać inne 
kraje i uczyć się... jak uczyć, czyli 

będą poznawać nowe sposoby, 
formy i metody pracy z uczniami 
– mówi z kolei Mariusz Borkow-
ski, dyr. Szkoły Podstawowej nr 
7. „Siódemka” będzie też konty-
nuować swój program promocji 
zdrowia. – Szkoła, jako jedyna 
w powiecie legionowskim, a jako 
13 w województwie mazowiec-
kim, uzyskała krajowy certyfikat 
Szkoły Promującej Zdrowie. To 
dla nas bardzo istotne. My tych 
warsztatów robimy bardzo dużo. 
Współpracujemy tu z Powiatową 
Stacją Sanitarno-Epidemiolo-
giczną, z prezydentem Legiono-
wa i powiatem legionowskim. 
Utrzymanie wysokiego poziomu 
w tym zakresie jest więc dla nas 
bardzo istotne – dodaje dyrektor. 
 
Z kolei dla organów prowa-
dzących, jakimi w przypadku 
legionowskich szkół są miasto i 
powiat, najbardziej istotne jest 
to, aby cały proces wychowa-
nia i edukacji odbywał się w jak 
najlepszych warunkach. – Wiele 
szkół zostało porządnie wyre-
montowanych, a za chwilę Szko-

ła Podstawowa nr 8 na Piaskach 
otrzyma nowoczesną pływalnię z 
częścią rekreacyjną. Niezbędne 
remonty przeprowadziliśmy też 
wokół szkół. Nasza baza oświa-
towa jest więc bardzo przyjazna. 
W planach mamy budowę trze-
ciej sali gimnastycznej przy Ze-

spole Szkolno-Przedszkolnym 
nr 2. Tak że sporo się dzieje 
– mówi prezydent Legionowa 
Roman Smogorzewski. Dziać 
się też będzie w temacie opie-
ki nad najmłodszymi. – Mamy 
obowiązek przyjąć wszystkie 
dzieci do przedszkoli i z tego się 
wywiązujemy. Mimo to myślę, 
że musimy się przymierzyć do 
budowy kolejnego przedszkola, 
ponieważ dzieci dłużej w przed-
szkolu zostają. Jeszcze kilka 
lat temu sześciolatki w dużej 
liczbie, albo wręcz wszystkie, 
szły do szkół podstawowych. 
Dzisiaj w większości zostają 

w przed-
szkolach. 
Zmieniły 
s i ę  też 
p o s t a -
wy spo-
ł eczne. 
K i e d y ś 
trzylatki 
c z ę s t o 

zostawały w domach, a dzisiaj 
w większości idą już do przed-
szkoli. To samo dotyczy żłob-
ków. Będziemy budowali na 
Kozłówce nowy żłobek miejski, 
który będzie służył dzieciom z 
osiedla Piaski i III Parceli – za-
powiada prezydent.  

Także i powiat mocno zainwesto-
wał w swoje placówki oświatowe. 
– W wielu szkołach realizujemy 
różne inwestycje, która mają na 
celu poprawę warunków kształ-
cenia. Największe są realizowane 
w szkole specjalnej. Tam buduje-
my nowe skrzydło, w którym w 

przyszłym roku będziemy chcieli 
otworzyć nowoczesne Centrum 
Wspomagania Rozwoju Dziec-
ka. To będzie placówka, gdzie 
najmłodsze dzieci, jeszcze przed 
wiekiem przedszkolnym, będą 
uzyskiwać pomoc po to, żeby 
móc jak najszybciej usunąć defi-
cyty rozwojowe, które u nich mo-
gą się pojawić – powiedział Jerzy 
Zaborowski, legionowski wicesta-
rosta. Z kolei na hali sportowej 

Liceum Ogólnokształcącym im. 
Marii Konopnickiej już niebawem 
pojawi się nowy dach. 
 
Szkolne inwestycje, te już wcze-
śniej zrealizowane, jak i te dopiero 
teraz prowadzone, oraz miliony 
złotych zainwestowane przez sa-
morządy w edukację, sprawiają, 
że legionowska oświata stoi na 
naprawdę wysokim poziomie. – 
Myślę, że ta dobra jakość oświaty 
to jest to, co powoduje, że ludzie w 
Legionowie chcą mieszkać i chcą 
się tutaj przeprowadzić. To jest 
bowiem jedno z najważniejszych 
zadań samorządowych, czyli wy-
chowanie i edukacja młodego 
pokolenia – przyznał prezydent 
Smogorzewski. – Mamy wspania-
łą młodzież, wspaniałych nauczy-
cieli oraz młodych i energicznych 
dyrektorów, którzy wiedzą, co 
chcą. Tak jak dziś patrzyłem na 
te uśmiechnięte twarze najmłod-
szych, którzy dopiero zaczynają 

edukację, to tylko można pogra-
tulować sobie i im, że mają teraz 
takie warunki do nauki – dodał 
Janusz Klejment, przewodniczą-
cy Rady Miasta Legionowo. 

Oby teraz przełożyło się to na 
wyniki, tak aby na koniec ro-
ku nikt nie musiał się wstydzić 
swojego świadectwa.   

Rafał Michałowski

Orły, sokoły – czas do szkoły!
Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. W tym akurat 
przypadku mówimy o końcu... wakacji. Od poniedziałku 
we wszystkich szkołach różnego szczebla znów zrobiło 
się tłumnie i gwarno. Wspomnienia o letniej kanikule 
odeszły w cień, a na pierwszy plan wyszła ciężka praca, 
która uczniom, nauczycielom, dyrektorom, a także 
rodzicom będzie teraz towarzyszyła przez najbliższe 
dziesięć miesięcy.

Myślę, że ta dobra jakość oświaty to jest to, co powodu-
je, że ludzie w Legionowie chcą mieszkać i chcą się tutaj 
przeprowadzić. To jest bowiem jedno z najważniejszych 
zadań samorządowych, czyli wychowanie i edukacja 
młodego pokolenia

Roman Smogorzewski
prezydent Legionowa

Potrzebna pomoc
Syrena Legionu, czyli SYstem REagowania Na Apele 
o Krew, uruchomiona! Twórcy tego unikalnego 
nie tylko w skali kraju portalu po raz pierwszy 
zwołują krwiodawcze pospolite ruszenie na rzecz 
potrzebującego legionowianina.
Jak informują organizatorzy 
akcji, w kwietniu tego roku 
zdiagnozowano u Krzysia 
ostrą białaczkę szpikową. 
Natomiast kilka dni temu 
przeszczepiono mu szpik, w 
związku z czym potrzebuje 
teraz sporej ilości krwi. Naj-
bardziej pożądanymi gru-
pami są 0 Rh- oraz AB Rh-, 
którą odziedziczył po dawcy 
szpiku, jednak każda grupa 
krwi jest bardzo potrzebna. 

Krew można oddawać w Re-
gionalnym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa 
w Warszawie i jego oddzia-
łach terenowych (najbliż-
szy w Nowym Dworze Ma-
zowieckim) oraz w trakcie 
mobilnych akcji krwiodaw-
stwa. Najbliższa ku temu 
okazja nadarzy się już w 
sobotę, w godzinach 10.00 

– 14.00, podczas Święta 
Gminy Jabłonna. Specjalny 
ambulans dla krwiodawców 
zaparkuje też 15 września 
(9.00 – 13.30) pod Urzędem 
Miasta Legionowo.

Więcej informacji
na stronie:
www.legionhdk.pl/syrena-
-legionu.     

                              red.
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DAM  PRACĘ
 ■ Blacharz-dekarz-pomocnik      
606-457-915 / 604-914-903
 ■ Brukarzy i pomocników 
604 138 771

NIERUCHOMOŚCI  
WYNAJMĘ
 ■ Do wynajęcia M3 Legionowo 
508 615 400
 ■ Kawalerka umeblowana              
606 188 083

SPRZEDAM
 ■ M5 63,5m2 Os.Jag.Centrum    
505 349 430
 ■ Rower damka koło 26” 
690 021 549            

USŁUGI
 ■ Auto kasacja tel. 513 483 417
 ■ Cyklinowanie, układanie 
507 603 653
 ■ Hydraulik Naprawy Awarie 
Remonty 692 827 915
 ■ Komputer- laptop- dojazd  
513 820 998
 ■ Malowanie-tapetowanie-
remonty - osobiście, solidnie 
– 694-065-757
 ■ Remonty, wykończenia 503 753 334
 ■ Wszystko ze szkła, lustra, kabiny, 
grafika na szkle, naprawy domowe, 
hydraulika, meble na wymiar, 
solidnie, uczciwie 513-256-043

BOL-MAR
dorabianie kluczy,  

ostrzenie: 
- noży  
- nożyczek 
- pił tarczowych 
- noży i sit do mięsa 
- noży heblarskich 
- sekatorów itp.
montaż i wymiana 

zamków  
Targ Miejski Legionowo

Centrum Komunikacyjne
(nowy punkt)

517 582 537 
www.bolmar.eu

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE  
i utrzymanie czystości na terenie 
osiedli, terenów zewnętrznych, 

sprzątanie po budowach, remontach, 
zakładach produkcyjnych, halach,  

magazynach, garażach, 
specjalistyczne sprzątanie  

obiektów medycznych, powierzchni 
biurowych, mycie okien,  

serwis nocny i dzienny.
Tel.  510 123 960

l.bogucki@barosgroup.pl
www.barosgroup.pl

• przeglądy rejestracyjne •
• naprawy główne i bieżące •

• serwis klimatyzacji •
Legionowo Przystanek

ul. Jagiellońska 88
tel. 22 793 01 79

GABINET KOSMETYCZNY I MASAŻU 
MEDYCYNA ESTETYCZNA
TEL. 502 053 399

  DYŻURY RADNYCH
        10 września 2018 r. 

Paweł Lewandowski
Radny Miasta Legionowo 

(okr. wyb. nr 2)
w godz. 1500-1630

Mirosław Pachulski
Wiceprzewodniczący

Rady Miasta Legionowo  
(okr. wyb. nr 13)

w godz. 1630-1800

Dyżury odbywają się 
w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, pokój nr 4.02, piętro 3,
tel. 22 766 40 05

e-mail: kancelaria@um.legionowo.pl

3-MIESIĘCZNE cudowne maluszki 
z książeczkami zdrowia, po 
badaniach weterynaryjnych i serii 
odrobaczeń,czyste, kuwetkowe,
w pełni samodzielne-szukają super 
domów NIEWYCHODZĄCYCH
u miłośników zwierząt.

  Tel. 505 115 269

●•• Zwierzaki  
        do adopcji

ZUZIA I MESSI
to urocze 8-tygodniowe kocięta. 
Są zdrowe, odrobaczone
i zaszczepione. Zapewniamy 
bezpłatną sterylizację, gdy 
dorosną. Maluchy są proludzkie, 
chętnie się bawią, jak to dzieci. 
Szukamy dla nich bezpiecznych, 
odpowiedzialnych domów 
niewychodzących. 

Tel. 510 251 714

 Tygodnik Powiatowy

Adres:  05–120 Legionowo
 ul. Piłsudskiego 3
 tel. 515 267 766 
 e-mail: gazeta@miejscowa.pl

Redaktor Naczelny: Waldek Siwczyński - waldek@miejscowa.pl  
Redakcja: Rafał Michałowski - rafal@miejscowa.pl, Katarzyna Gębal,  
Igor Zieliński, Anna Krajewska 
Dział reklamy: reklama@miejscowa.pl, tel. 797 175 329 
Druk: Grey Line Agencja reklamowo-wydawnicza,  
05-120 Legionowo, ul. ks. płk J. Mrugacza 1C Legionowo
Wydawca: KZB Legionowo Sp. z o. o., 05–120 Legionowo,  
ul. Piłsudskiego 3, tel. 22 774 45 95 
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam. 
Zastrzegamy sobie prawo skracania i redagowania tekstów.  
Nie zwracamy materiałów niezamówionych.

ROGER to młody (ur. luty 2017), duży pies o pięknej sylwetce. 
Znaleziony przywiązany do drzewa, skazany na śmierć. Bardzo 
prosimy o pomoc w ustaleniu i ukaraniu osoby, która go porzuciła. 
Pies jest wesoły i bardzo żywiołowy, czuje się pewnie w nowym 
otoczeniu. Lubi towarzystwo człowieka. Umie chodzić na smyczy, 
choć zdarza mu się pociągnąć. Jeszcze nie znamy jego stosunku 
do innych, będziemy sprawdzać w najbliższych dniach. Czeka na 
dobry  dom, ludzi, którzy go nie zawiodą.      Tel. 795 845 242
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– 

W tym roku dość wcześnie, bo 
już 30 kwietnia zakończyliśmy 
sezon grzewczy. Obecnie na 
potrzeby mieszkańców Le-
gionowa pracuje blok koge-
neracyjny. To wcześniejsze 
wyłączenie pozwoli nam na 
wykonanie remontów i prac 
konserwacyjnych na terenie 

ciepłowni węglowej, którą 
musimy przygotować do koń-
ca września – mówi Waldemar 

Bednarski, zastępca głównego 
energetyka ds. energii ciepl-
nej PEC „Legionowo”. O od-

powiednie przygotowanie cie-
płowni do sezonu grzewczego 
wszyscy w PEC-u są raczej 
spokojni. Są też przekona-
ni, że jesień, zimę i wczesną 
wiosnę uda się przejść beza-
waryjnie. 

Mają to właśnie zapewnić 
wspomniane już remon-
ty i prace konserwacyjne. 
– Najpoważniejsze z nich są 
prowadzone na kotle KW 1, 
gdzie musimy wyremontować 
ruszt, część ciśnieniową, za-
sobniki węgla i sklepienie za-
płonowe – wyjaśnia Waldemar 
Bednarski. Również pozosta-
łe kotły przeszły odpowiednią 
konserwacją. – Reszta prac na 
pozostałych trzech kotłach to 
standardowe czynności, czyli 
na przykład naprawa odżużla-
czy, przegląd pokładów rusztu 
i stref podmuchu. To są typo-
we prace, które są robione co 
roku i załoga już dokładnie 
wie, jak to wykonać i sprawnie 
przeprowadzić.  
 
To w środku, a jeśli spojrzeć 
na plac przed ciepłownią, 
tam także widać gotowość 
do rozpoczęcia sezonu 
grzewczego. Dostarczono 
już pierwsze kilka tysięcy ton 
miału węglowego, a kolejne 
transporty są zaplanowane 
na jesień. Możemy być więc 
pewni, że zimą na chłód – 
przynajmniej w naszych do-
mach – również nie będzie-
my mieli prawa narzekać.         

Elph

OGŁOSZENIA/WYDARZENIA
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Pierwsza Legionowska Noc Kabaretów
odbędzie się 16 września br. w legionowskiej Arenie.

Już dzisiaj zapraszamy Państwa na potężną porcję śmiechu, tym bardziej, że część dochodów pochodzących 
z tej imprezy będzie przeznaczona na cele charytatywne. W niedzielę 16 września w Arenie Legionowo przy 
ulicy Bolesława Chrobrego 50B odbędzie się Pierwsza Legionowska Noc Kabaretów. O godzinie 18.00 na 
scenę wejdą trzy znane polskie kabarety: Łowcy.B, czyli Czterech Jeźdźców Apokalipsy, Kabaret Skeczów 
Męczących oraz Kabaret Formacja Chatelet z Nowym Programem Wyborowym „Kandydaci”. Bilety będzie 
można kupić na stronie kabaretowebilety.pl, biletyna.pl lub biletynakabarety.pl. Galę będzie prowadził 
Mariusz Ostrowski. Impreza jest organizowana przy współpracy z Wydziałem Zdrowia Publicznego i 
Spraw Społecznych Urzędu miasta Legionowo. Miło nam poinformować Państwa, że „wózkowicze” z te-
renu powiatu legionowskiego oraz nowodworskiego mają wstęp bezpłatny. 100 bezpłatnych wejściówek 
otrzymały osoby niepełnosprawne, natomiast część pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży biletów będzie 
przekazana na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu.
 

W imieniu organizatorów Gorąco zapraszam wszystkich do wspólnej zabawy
Ewa Milner-Kochańska

Naczelnik Wydziału Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych

„Ci, których kochamy, 
żyją wiecznie 
bo miłość to nieśmiertelność...”

 Pani

Grażynie Kucman
Wyrazy głębokiego współczucia 

 z powodu śmierci 

Taty
składają

Prezydent Miasta Legionowo, koleżanki z Urzędu Stanu Cywilnego  
oraz pozostali pracownicy Urzędu Miasta Legionowo

Cudne 9-TYGODNIOWE KOCIE 
CHŁOPACZKI czekają na własne 
domki. Maluszki są bardzo 
zadbane, po serii odrobaczeń, 
z książeczkami zdrowia,po 
testach felv/fiv, zaszczepione. 
Jeden jest w typie rasy angielski 
niebieski; drugi w typie rasy-
american curl. Mogą iść do 
domu, gdzie już są kotki (na 
dokocenie) lub do spokojnego, 
bezpiecznego, niewychodzącego 
domu bez małych dzieci. Kociaki 
są jeszcze trochę nieufne i będą 
potrzebowały trochę czasu 
na oswojenie się z nowym 
środowiskiem. 
                      Tel. 505 115 269

Przygotowanie na grzanie
Choć na chłód 
ostatnio nikt nie 
ma prawa narzekać, 
to w legionowskim 
Przedsiębiorstwie 
Energetyki Cieplnej 
już szykują się na czas, 
kiedy słupki w naszych 
termometrach zaczną 
gwałtownie spadać.

Profilaktyka najlepsza
pod słońcem

Jak co roku podopieczni Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej 
Troski, działającego przy legionowskim Towarzystwie Przyjaciół 
Dzieci, wzięli udział w wakacyjnym wyjeździe integracyjnym 
z elementami profilaktyki. W tym roku niepełnosprawni 
legionowianie wypoczywali w pobliżu Płocka.

Letni obóz odbył się w dniach 
17-21 lipca. Do ośrodka 12 
Dębów w Zaździerzu koło 
Płocka pojechało w sumie 18 
podopiecznych Koła Pomocy 
Dzieciom Specjalnej Toski 
przy TPD w Legionowie wraz 
z 6 opiekunami. Wypoczynek 
młodych niepełnosprawnych 
legionowian był współfinan-
sowany ze środków Gminy 
Miejskiej Legionowo w ra-
mach wspierania zadania 
publicznego z zakresu „Prze-
ciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym”. 
W trakcie wyjazdu zorganizo-
wano między innymi warsztat 
profilaktyczny o tematyce 
przeciwdziałania uzależnie-

niom od używek oraz zaję-
cia rekreacyjno-sportowe 
z wykorzystaniem kijków do 
nordic walkingu. Odbyło się 
też zwiedzanie Płocka z prze-
wodnikiem oraz wyjazd da 
Sannik – zespołu pałacowo-
-parkowego, w którym bywał 
Fryderyk Chopin.
 
W poprzednich latach pod-
czas swych letnich obozów 
podopieczni Koła Pomocy 
Dzieciom Specjalnej Troski 
wypoczywali już między in-
nymi pod namiotami na tere-
nie legionowskiego stadionu, 
w hotelu w Arenie Legionowo 
oraz w ośrodku TPD w Serocku. 

Zig
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Czekam też na tradycyjną korespondencję.  
Listy  wysyłajcie na adres:  
ul. Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

Spadło z pióra
Złośliwość rzeczy marnych

REKORD NA SETKĘ

Waldek Siwczyński

Odpowiem 
na każde
Wasze
pytanie!

Jak twierdzą spece od przeszłości, przed dwoma 
tysiącami lat Jerozolimę nawiedzały istne tabu-
ny proroków pragnących werbalnie uwieść lud, 
a następnie sformować armię wiernych ich na-
ukom fanów. I chociaż każdy robił, co mógł, tylko 
o poświęceniu jednego świat pamięta. Odkładając 
na bok religijne konotacje, z werbunkiem mas, 
które przy urnach padną krzyżykiem przed kolej-
nym prezydentem Legionowa, jest ciut podobnie. 
Ledwie jeden kandydat dowiódł dotąd, że potrafi 
obywatelom zrobić dobrze. Pozostałym tylko się 
wydaje. Również ich apologetom, wspierającym 
bossów drukowanym słowem, czarno na białym 
mamiącym, jak to pod ich rządami zrobi się kolorowo.    

Pierwszy z brzegu, pan Sławek, sposób wykombi-
nował prosty – wszystko powinno być tańsze! 
I wylicza: woda, komunikacja, podatki… Aż dziw, że 
nie dorzucił prezerwatyw. Wtedy, wpychając szmal 
do kieszeni mieszczan, można by ich przy okazji 
rozmnożyć. Tajemnicę, skąd na jego pomysły wziąć 
kasę, ów bóg ekonomii zostawił jednak dla siebie. 

Inni znowu chcą, by o każdej wydawanej przez 
miasto złotówce decydował każdy jego mieszka-
niec. – Oto demokracja w najczystszej postaci 
– pieją z zachwytu. I nie wiedzą, że wcielając swój 
pomysł w życie, za życia zgotowaliby ludziom pie-
kło. Wszak gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania. A 
gdy chodzi o forsę, to i z osiem. Trafił się też np. wróg 
sieciowych marketów, gdyż jak twierdzi, odsunęły 
od kasy drobnych kupców. Fakt, kilku, może kilku-
nastu. Ale już zdanie tysięcy klientów tych świątyń 
handlu bazarowy guru uznał za przeter-
minowane. Bo mogłoby się okazać, że od jego 
reklamowej ulotki ludzie wolą promocję na banany. 

Ogólnie rzecz piorąc, brudy, brudy, brudy. Jak to w 
polityce. Tu zawsze znajdą się tacy, co bardzo chcą 
wjechać gdzieś na osiołku z dobrą nowiną, a nie 
mają pojęcia, że pod pewnymi względami łatwo 
ich z owym stworzeniem pomylić.

Kurcze blade, jest problem: mia-
stu Legionowo zaczyna ubywać 
obywateli z wyższym wykształce-
niem. Na szczęście nie w sztukach, 
lecz w kilogramach. Ale kłopot 
pozostaje. Co więcej, pozbawia-
jąc gród swej cennej tkanki, ci 
wszem i wobec o tym informują. 
Na czele z samym prezydentem! 
Dzięki znanemu serwisowi Marka Z. 
dowiedzieliśmy się ostatnio, że w 
nieznanych nam okolicznościach 
pan Romek pozbył się prawie 10 
kg, czyli kilkunastu procent swej 
najważniejszej w ratuszu osoby. 
Sporo. No i musiało boleć, skoro 
w odstawkę poszły takie frykasy, 
jak cukier, mięso, sól i kawa. My, 
z naszą słabą silną wolą, byśmy 
chyba nie podołali. Tak czy owak, 
wydaje się to być informacja dużej 
wagi, nawet jeśli tusza pozostaje 
bez wpływu na słuszność i ciężar 
gatunkowy urzędowych decyzji. 
Ale ponad wszelką wątpliwość bę-
dzie mu się je teraz podejmowało 
troszkę lżej. 

Choć na propagandowych sztan-
darach Legionowo już nie porusza, 
ruch, w jaki je one wprowadziły, 
trwa nadal. I to we wszystkich sfe-
rach życia, nie wyłączając współ-
życia. Tak nam przynajmniej do-
niesiono na podstawie ostatnich 
zachowań kilkorga młodych, acz 
fizycznie dojrzałych mieszkańców. 
Członkowie pierwszej z ekip swej 
sprawności w tej delikatnej materii 
postanowili dowieść na przydwor-
cowym parkingu, umieszczając 
ponoć w bagażniku auta kluczową 
dla powodzenia misji koleżankę. 
Zapomnieli jednak, że przy oka-
zji obsadzili się w filmie kręconym 
nieustannie przez operatorów miej-
skiego monitoringu. Ci powiadomili 
mundurowych, oni zaś ujęli spraw-
ców na gorącym uczynku. Jak bar-
dzo już rozgrzanym, nie wiemy. 
W drugim przypadku chodzi o wy-
stępującego pod jednym ze skle-
pów solistę. Jego wprawdzie nikt 
za rękę nie złapał, w całym zajściu 
jej rola była wszak kluczowa…

Niemal równo osiem lat 
temu powiat legionowski 
dociągnął do setki. W nu-
merze z 25 sierpnia 2010 
roku, w artykule pod ty-
tułem „Mamy stutysięcz-
nego!”, pisaliśmy o finale 
akcji zorganizowanej przez 
starostwo powiatowe „Do-
łącz do nas! Zostań 100 
000 mieszkańcem powiatu 
legionowskiego”.

Szczęśliwcem, który za-
meldował się w powiecie z 
numerem 100 000 i zgar-
nął obiecane w zabawie 10 
tysięcy złotych, okazał się, 
pochodzący ze Śląska, a 
mieszkający od trzech lat 
w Legionowie Kamil Woś. – 
Muszę przyznać, że byłem 
bardzo zaskoczony. Nie spo-
dziewałem się, że z chwilą 
zameldowania wygram tak 
wielką nagrodę. Kupiliśmy 

mieszkanie w Legionowie i 
się tu zameldowaliśmy. Nic 
jednak nie wiedziałem o tej 
akcji i nagrodzie – powie-
dział naszym dziennika-
rzom stutysięczny miesz-
kaniec powiatu.
 
Pozostałe osoby meldują-
ce się na terenie powiatu 
o akcji „Dołącz do nas! Zo-
stań 100 000 mieszkańcem 
powiatu legionowskiego” z 
pewnością jednak słyszały. 
Świadczy o tym fakt, że od 
stycznia, czyli od momentu 
ogłoszenia kampanii, aż do 
lipca we wszystkich gmi-
nach  powiatu zameldowało 
się łącznie 1366 osób. – To 
jest rekordowa ilość. Praw-
dę mówiąc, nie spodziewa-
liśmy się tego. Liczyliśmy, że 
ten stutysięczny mieszka-
niec może się zameldować 
we wrześniu, a może na 

początku października. Ta 
akcja promocyjna sprawiła, 
że już w końcu lipca mieli-
śmy stutysięcznego miesz-
kańca i nadal bardzo wiele 
osób się melduje – mówił 
ówczesny legionowski sta-
rosta Jan Grabiec.   
 
Kamil Woś w legionowskim 
urzędzie miasta zameldował 
się dokładnie 23 lipca 2010 
roku o godzinie 11.52. Jak 
wtedy przyznał, decyzji tej 
nie żałuje i to nie tylko ze 
względu na nagrodę, którą 
otrzymał jako stutysięczny 
mieszkaniec powiatu. – To 
jest naprawdę fajne mia-
sto. Bezpieczne, spokojne 
i zielone. Na pewno z żoną 
zamieszkamy tu na sta-
łe – powiedział pan Kamil. 
Ciekawe, czy przez te lata 
nie zmienił o naszym/jego 
powiecie zdania...?

■ "M" odpowiada:

Próbowałeś liczyć owieczki? Pić mleko? Unikać 
niebieskiego światła? Czytać przed snem? Brać 
ciepłą kąpiel? Spacerować z psem? Nie pij kawy 
wieczorem. Nie obżeraj się  bardzo ciężkostraw-
nymi potrawami. Jeśli nic nie pomaga, poradź się 
lekarza. I pamiętaj - żadnego przewracania się w 
pościeli. Łóżko ma Ci służyć tylko do snu i do seksu.

          Mariusz
Macie jakieś pomysły na pozbycie 
się bezsenności? Ostatnio nie śpię. 
W pracy padam. Nic nie pomaga.

■ "M" odpowiada:

Droga Olu! Wyobraźnia towa-
rzyszy zwykle osobnikom inteli-
gentnym, a co można pomyśleć 
o ludziach, których najlepszą 
rozrywką jest obalenie browa-
ra w samochodzie w lesie? Jeśli 
stanowią zagrożenie, zadzwoń 
na policję i opisz sytuację. 
Spożywanie alkoholu, jazda 
po spożyciu, zaśmiecanie lasu, 
agresja - to dobre przesłanki 
ku temu, by zainteresowały się 
nimi służby.

          Ola
      Razem z koleżankami regularnie biegam na 
leśnej drodze. Dbamy o kondycję i to świetny sposób 
na chudnięcie. Korzystamy z trasy wzdłuż lasu. 
Nieutwardzona droga nazywa się Aleją Róż. Widzę też, że 
oprócz nas z tego deptaka korzysta wiele osób. Mężczyźni 
biegają, matki z dziećmi chodzą na spacery, a też maluchy 
uczą się jeździć na rowerach. Spotykamy grupy z kijkami 
i starszych spacerowiczów. Problem jest jednak duży 
z durnymi głąbami, którzy tam szaleją samochodami. 
Niejednokrotnie jakiś matoł zostawiał za sobą chmurę 
dymu. Wzbijał tumany kurzu. Skąd się biorą tacy ludzie 
bez wyobraźni?! Są jeszcze tacy, co przyjeżdżają tam, 
żeby się napić. Parkują samochód na poboczu i piją piwo.
I do tego jeszcze zostawiają puste puszki w lesie. Strach 
im zwrócić uwagę, ale co można zrobić?



11MIEJSCOWA na weekend, tel. 515 267 766, fax 22 774 11 77 CZWARTEK  6 września 2018 PORADY

Dynię obrać ze skórki, usunąć nasio-
na, miąższ pokroić w kostkę. Ziem-
niaki obrać i też pokroić w kostkę. W 
większym garnku na maśle zeszklić 
pokrojoną w kosteczkę cebulę oraz 
obrany i pokrojony na plasterki czo-
snek. Dodać dynię i ziemniaki, dopra-
wić solą, wsypać kurkumę i dodać im-
bir. Smażyć co chwilę mieszając przez 
ok. 5 minut. Wlać gorący bulion, przy-
kryć i zagotować. Zmniejszyć ogień 
do średniego i gotować przez ok. 10 
minut. Świeżego pomidora sparzyć, 
obrać, pokroić na ćwiartki, usunąć 
szypułki oraz nasiona z komór. Miąższ 
pokroić w kosteczkę i dodać do zupy. 
Pomidory z puszki są już gotowe do 
użycia, wystarczy dodać do potrawy. 
Wymieszać i gotować przez 5 minut, 
do miękkości warzyw. Zmiksować w 
blenderze z dodatkiem mleka.

Jej szerokość dynia
Wiele osób w swojej kuchni sięga po produkty z 
drugiego końca świata, uznając je za tzw. superfood. 
Z pewnością niektórzy zdziwią się na wieść, że takim 
mianem cieszy się pochodząca z naszych pól dynia. 
To kojarzące się z Halloween warzywo może śmiało 
pretendować do tytułu królowej jesieni, a wszystko to 
dzięki jej właściwościom odżywczym. Wypróbuj nasze 
przepisy na zaskakujące potrawy z udziałem dyni!

Chcąc poznać historię dyni, musimy 
cofnąć się aż do starożytności. Była 
ona bowiem wówczas znana za-
równo Grekom, jak i Rzymianom. 
Ci pierwsi wykorzystywali ją zalaną 
winem jako środek na zaparcia. Rzy-
mianie zaś cenili walory smakowe 
dyni, podając ją pieczoną w miodzie 
na swoich ucztach. Warzywo to ma 
silny udział także w kulturze. Było 
wykorzystywane jako misy czy do 
produkcji różnego rodzaju rzeźb, 
gdyż wierzono, że powstało z ciała 
zmarłych bogów. Europa o istnie-
niu dyni dowiedziała się jednak do-
piero w XV wieku, kiedy Krzysztof 
Kolumb sprowadził warzywo na 
kontynent.  

Lecz wróćmy do teraźniejszości i 
faktów na temat dyni. To poma-
rańczowe warzywo jest bogate 
w witaminy i minerały takie jak 
wit. A, B1, B2, C czy wapń, potas 
i magnez, a także selen oraz cynk. 
Z pewnością te właściwości mogą 
przyczynić się do poprawy sta-
nu włosów czy paznokci, a także 
wspomogą osoby borykające się z 
problemami z krążeniem. Jednak 
nie szukajmy w niej lekarstwa, lecz 
spójrzmy na nią po prostu jak na 
niezwykle wartościowe, smaczne, 
a do tego niskokaloryczne warzy-
wo i włączmy ją do swojej kuchni. 
„Miejscowa na Weekend” przed-
stawia na to kilka pomysłów.

Zupa krem z dyni
    • 800 g dyni 
(500 g po obraniu)
    • 250 g ziemniaków
    • 25 g masła
    • 1 cebula
    • 2 ząbki czosnku
    • 1 łyżeczka 
kurkumy w proszku
    • 1 łyżeczka świeże-
go startego imbiru
    • 1 pomidor lub
 1/2 puszki krojonych 
pomidorów
    • 1 i 1/2 szklanki 
bulionu
    • 1 szklanka mleka

Wersja FIT
• 1/2 dyni hokkaido  
• 1 cebula 
• kawałek imbiru 
(wielkości kciuka) 
• sól, 
pieprz - do smaku 
ewentualnie
sos sojowy 
• woda lub odtłusz-
czony bulion dro-
biowy 
• 1 łyżeczka oleju

Placuszki dyniowe 
bez mąki i cukru

    • 200 g (3/4 szklan-
ki) zmiksowanej na 
mus upieczonej dyni 
(o rzadkiej konsystencji)
    • 2 łyżki jogurtu 
naturalnego 
(lub dyni jak wyżej)
    • 2 jajka
    • 2 łyżki roztopio-
nego oleju kokoso-
wego lub masła
    • 1 łyżka syropu 
klonowego lub miodu
    • 1 szklanka mąki 
ryżowej
    • 1/3 szklanki
mielonych migdałów
    • 2 łyżeczki
proszku do pieczenia

W misce wymieszać łyżką zmikso-
waną na mus dynię z jogurtem na-
turalnym, jajkami oraz roztopionym 
tłuszczem i syropem lub miodem. 
Do drugiej miski wsypać mąkę ry-
żową, mielone migdały i proszek do 
pieczenia, dokładnie wymieszać. Do 
miski z dynią wsypać suche składni-
ki i wymieszać łyżką (krótko, wolno, 
tylko do połączenia się składników). 
Rozgrzać patelnię (np. naleśnikową 
lub inną z nieprzywierającą powło-
ką), nie dodawać tłuszczu. Nakładać 
po 1 pełnej łyżce ciasta, zachowując 
odstępy. Rozprowadzić ciasto po 
powierzchni na kształt koła. Wyrów-
nać powierzchnię nałożonego ciasta. 
Smażyć na umiarkowanym ogniu, 
przez około 1,5 - 2 minuty do zrumie-
nienia się, przewrócić na drugą stronę 
i powtórzyć smażenie (ok. 1,5 minuty).

Muffinki dyniowe
• około 200 g puree
z dyni 
• 200 g mąki pełnoziar-
nistej (lub zwykłej) 
• 1 łyżeczka proszku 
do pieczenia 
• ½ łyżeczki sody 
oczyszczonej 
• 50 ml oleju 
• 5 łyżek płynne-
go miodu (lub 3/4 
szklanki cukru) 
• 2 jajka

W jednej misce wymieszać mąkę, 
proszek i sodę, a w drugiej połączyć 
pozostałe składniki. Następnie wy-
mieszać wszystko razem. Masę wy-
lać do foremek na muffinki i włożyć 
do nagrzanego do 180 stopni piekar-
nika. Piec ok. 20-25 minut.

Koktajl dyniowy
    • 1 kubek dyni 
pokrojonej
w średnią kostkę 
    • 1 duży banan 
    • 1 kubek mleka 
    • 1 łyżeczka
miodu 
    • szczypta
cynamonu 
Wszystkie
składniki
zblendować.

OBWIESZCZENIE
Starosty Legionowskiego

z 17 sierpnia 2018 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1496 t.j.)

zawiadamiam,
że na wniosek Zarządu Powiatu w Legionowie, z siedzibą w Legionowie, przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 
11, z dnia 14 maja 2018 r., skorygowany w dniu  18 czerwca 2018 r., została wydana, w dniu 17 sierpnia 2018 
r., decyzja nr 1399/18 (znak sprawy WA.6740.909.2018.AB3) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1822W na terenie Gminy Wieliszew w zakresie budowy chodni-
ka, zjazdów i oświetlenia na odcinku od ul. Przedpełskiego do ul. Pogodnej, na terenie działek o nr ewid.: - przed 
nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie nr działek po podziale, wytłuszczone – działki 
przeznaczone na realizację inwestycji drogowej: 628/1, 641/1 (641/2, 641/3), 640 (640/1, 640/2), 639 
(639/1, 639/2), 638 (638/1, 638/2), 637/2 (637/5, 637/6), 637/1 (637/3, 637/4), 636 (636/1, 636/2), 
635/8 (635/9, 635/10), 1285 (1285/1, 1285/2), 633 (633/1, 633/2), 632 (632/1, 632/2), 631/2 (631/5, 
631/6), 631/1 (631/3, 631/4), 630/15 (630/19, 630/20), 630/8 (630/17, 630/18), 629/1 (629/17, 
629/18), 629/2 (629/15, 629/16), 629/3 (629/13, 629/14), 629/4 (629/11,   629/12),   629/5 (629/9,  
629/10), 629/6  (629/7,  629/8) w obrębie nr 16 Wieliszew oraz 290, 414 (414/1, 414/2), 410/2 (410/10, 
410/11), 410/5 (410/8, 410/9), 410/3 (410/6, 410/7), 409 (409/1, 409/2), 408/2 (408/5, 408/6), 408/1 
(408/3, 408/4), 407 (407/1,  407/2), 406/11 w obrębie nr 7 Komornica, gmina Wieliszew.
Numery ewidencyjne działek, na których prowadzone będą roboty, w związku z budową infrastruktury - 
oświetlenia drogowego: 628/1, 641/1 (641/2, 641/3), 640 (640/1, 640/2), 639 (639/1, 639/2), 638 
(638/1, 638/2), 637/2 (637/5, 637/6), 637/1 (637/3, 637/4), 636 (636/1, 636/2), 635/8 (635/9, 635/10), 
1285 (1285/1, 1285/2), 633 (633/1, 633/2), 630/8 (630/17, 630/18), 629/1 (629/17, 629/18), 629/2 
(629/15, 629/16), 629/3 (629/13, 629/14), 629/4 (629/11, 629/12), 629/5 (629/9, 629/10) w obrębie 
nr 16 Wieliszew oraz 290, 414 (414/1, 414/2), 410/2 (410/10, 410/11), 410/5 (410/8, 410/9), 410/3 
(410/6, 410/7), 409 (409/1, 409/2), 408/2 (408/5, 408/6), 408/1 (408/3, 408/4), 407 (407/1, 407/2), 
406/11 w obrębie nr 7 Komornica, gmina Wieliszew.

W związku z powyższym zawiadamia się, iż z treścią w/w decyzji strony postępowania mogą zapoznać się 
w Wydziale Architektury w Starostwie Powiatowym w Legionowie (Legionowo, ul. gen. Władysława Sikorskiego 
11, piętro V, pokój - Obsługa gmin, nr tel. 22 764 05 36, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek w godz. 8:00 
do 18:00, wtorek – piątek 8:00 do 16:00, sobota 8:00 do 12:00 ).

Zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dnia od daty publicznego ogłoszenia.
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Legio-
nowskiego, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Starosty
(-) Paweł Trawkowski

Naczelnik Wydziału Architektury
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Gaz do dechy, będą śmiechy!

Tego lata legionowskie panny śmiałe są tylko u fryzjera

Gdy człowiek zderza się z wypadkową rzeczywistością, nie ma żartów!

 - Panie prezydencie, może by tak dla bezpieczeństwa wprowadzić
godzinę policyjną?

Dużo łatwiej ugasić pożar niż płonące uczucie...

 - Na tych oponach to ja raczej daleko nie zajadę

Gdzie jak gdzie, ale na piknik zawsze warto się wybrać. Zwłaszcza taki jak ten, 
który w sobotę zaparkował pod legionowskim ratuszem. Wyborczej kiełbasy tam 
wprawdzie nie rozdawano, za to wiedzą na temat drogowego bezpieczeństwa 
częstować się można było do woli. O czym poniżej, delikatnie tylko naciskając na 
hamulec, w formie obrazkowej donosimy.

W przyszłości, gdy jakaś dama złapie gumę, przy okazji można się
będzie koło niej zakręcić...

- Mamo, teraz już wiem, jak to jest być na bani!

- Tata jest zły, bo się dowiedział, że jeżdżę na rowerze bez zapiętych pasów



13ROZRYWKAMIEJSCOWA na weekend, tel. 515 267 766, fax 22 774 11 77 CZWARTEK  6 września 2018

 - Pan dyrektor się skarżył, 
że ma 2400 rodziców, a ja mam 
54 tysiące  mieszkańców.
Tak więc jestem lepszy
Roman Smogorzewski, prezydent 
Legionowa podczas uroczystości 
rozpoczęcia roku w Szkole 
Podstawowej nr 7.

Żarty...
- Gdzie teściowa jedzie – pyta zięć.  
- Na cmentarz. 
- A kto rowerek odprowadzi?
                         ■ ■ ■
Co to jest ropucha i 12 żabek?  
Teściowa wieszająca firanki. 

                            ■ ■ ■
Rozmawiają dwaj kumple 
 – No i jak się skończyła twoja awantura z teściową? 
 – Przyszła do mnie na kolanach!  
– Tak? No i co powiedziała?  
– Wyłaź spod łóżka, ty tchórzu!
                           ■ ■ ■

Spotyka się dwóch kolegów 
– Wiesz, porwali mi teściową. Żądają okupu.  
– Zaraz, zaraz teściową? I martwisz się?  
– Powiedzieli, że jeśli nie dam im okupu,
to ją sklonują.
                                                ■ ■ ■
Teściowa jest jak nietoperz. Niedowidzi, niedosłyszy, 
a wszystkiego się czepia.

Znalezione w sieci
Palisz? Pamiętaj, że palenie 
papierosów podczas imprezy kończy się 
większym kacem. 

Czy wiesz, że w Bałtyku żyją tzw. 
bałtyckie delfiny? Morświn ma długość 
około 1,5 metra. Jest to zwierzę rzadkie i 
występuje pod ochroną.

Chcesz schudnąć? Według naukowców w 
skutecznym spaleniu tkanki tłuszczowej 
pomoże ocet jabłkowy. Pozwoli też 
uniknąć efektu jo-jo. Ocet pobudzi 
wydzielanie soków żołądkowych i 
przedłuży poczucie sytości. Warto 
więc przed głównymi posiłkami wypić 
szklankę wody z łyzką octu.

90% kobiet tuż przed zaśnięciem myśli 
co jutro ugotuje na obiad.

Czy wiesz, że chipsy powstały całkiem 
przypadkiem? W 1853 roku w pewnej 
amerykańskiej restauracji kucharz 
zdenerwowany narzekaniem klienta na 
grubość ziemniaków, pokroił je złośliwie 
jak najcieniej… Ponieważ okazały się 
smaczne, weszły na stałe do menu.

Czy wiesz, że najstarszą aktorką 
występującą w filmach o Harrym 
Potterze była Shirley Henderson? 
Odtwarzała rolę „jęczącej Marty”.

Horoskop
na nadchodzący

tydzień
RYBY

W tym tygodniu czeka cię dużo 
spokoju. Nie wydarzy się nic, co 
mogłoby wyprowadzić cię z równo-

wagi. Gwiazdy wskazują, że to najlepszy czas, 
aby trochę odpocząć, nabrać sił i motywacji.  

BARAN

Pewna sprawa, która się opóźnia-
ła, wreszcie ruszy do przodu. Oka-
że się, że trudności jest mniej. Bę-

dziesz niecierpliwy i pełen energii. Szczęście 
ci sprzyja, a przyjaciele dodadzą ci odwagi.

BYK

Postaraj się docenić dobre rzeczy, 
jakie cię otaczają i na jakie sam 
zapracowałeś. Nic ci teraz nie grozi 

i możesz być pewien, że sporne sprawy wbrew 
obawom wyjaśnią się na twoją korzyść.

BLIŹNIĘTA

Brak doświadczenia może być dla 
ciebie katastrofalny w skutkach. 
Nie rób tego, na czym się nie znasz. 

Obawa i ostrożność będą w tym tygodniu 
dobrymi doradcami w trudnych chwilach.

RAK

Tydzień sprzyja rozpoczynaniu 
nowych przedsięwzięć. Zrób do-
bry plan i nie próbuj przyspieszać 

biegu wydarzeń. Cierpliwość i konsekwencja 
w końcu doprowadzą cię do sukcesu.

LEW

Zamiast zamartwiać się innymi, 
skup się na sobie. Odrobina zdro-
wego egoizmu jeszcze nikomu nie 

zaszkodziła. W miłości czeka cię rozczarowa-
nie, ale bądź spokojny, to tylko chwilowe.

PANNA

Przestań się przechwalać, bo pew-
na wścibska osoba zacznie tropić 
twoje powiązania. Podejdź po-

ważnie do poleceń zwierzchników lub star-
szych osób. Ktoś może rozliczyć cię z obietnic.

WAGA

Podejmiesz się odpowiedzialnego 
zadania i zapobiegniesz niepo-
trzebnym kłótniom. Twoje opinie 

i decyzje będą jasne, sprawiedliwe i konkret-
ne. To dobry tydzień, aby coś rozpocząć.

SKORPION

Powiedzie się finansowa opera-
cja lub sprawa, na jakiej ci zależy. 
Zbierzesz efekty swojej pracy i 

wreszcie przestaniesz się denerwować. W 
miłości czekają cię przejściowe kłopoty.

STRZELEC

Możesz liczyć na pozytywne wia-
domości. Czekają cię niespodzie-
wane spotkania z przyjaciółmi, 

które dodadzą motywacji do dalszych dzia-
łań. Zrób sobie trochę wolnego i odpocznij.

KOZIOROŻEC

W tym tygodniu czeka cię zysk lub 
nagroda. Twoje działania przy-
niosą takie efekty, o jakich ma-

rzyłeś. Wytrwale pracuj i nie słuchaj maru-
dzenia osób, które zazdroszczą ci pomysłów.

WODNIK

Nie marnuj czasu na spory rodzin-
ne. Poświęć energię na pozytyw-
ne działania i skup się na swojej 

karierze. To dobry czas na przemyślenia, nie 
bój się podejmować trudnych decyzji.

Specjalny miejscowy 
horoskop

Nawet mając w sercu bezmiar wiary, to czy tamto warto czasem sobie zmierzyć
fot. red.

klatka tygodnia

Dbaj o wątrobę! To jeden z narządów, 
który odpowiedzialny jest za usuwanie 
z organizmu toksyn. Dobrym sposobem 
na wzmocnienie wątroby jest dodanie 
do menu buraka. To warzywo jest 
źródłem witamin C, B1 i posiada wiele 
mikroelementów.
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– Dziś wypadły drugie uro-
dziny powstania tej lokali-
zacji. Przez dwa lata par-
krunerzy co sobota o 9.00 
odwiedzają to miejsce. 
Nasza lokalizacja jest 38 
z 55, jakie mamy w kraju. 
Dzisiaj udział w biegu oraz 
marszu wzięła udział po-
nad setka uczestników, bo 
parkrun jest taką aktywno-
ścią sportową, że można ją 
przemaszerować, przejść 

z kijkami, przetruchtać i 
przebiec w takim tempie, 
na jakie każdy może sobie 
pozwolić. Trochę zawiodła 
nas pogoda, bo odrobinę 
popadało, aczkolwiek wszy-
scy w dobrych humorach 
ukończyli rywalizację – za-
pewnia Michał Machnacki, 
organizator imprezy.

Traf chciał, że w urodzino-
wą sobotę każdy... z tym 

samym czasem. Wszystko 
z powodu stopera, który 
najwyraźniej też posta-
nowił zrobić sobie święto. 
Ponieważ jednak to nie 
olimpiada, został rozgrze-
szony. Poza tym, szczęśli-
wi ludzie czasu nie liczą. A 
miłośnicy joggingu, regu-
larnie dostarczając sobie 
potężną dawkę endorfin, 
bez wątpienia do nich na-
leżą. Co mecenasi jabło-
nowskiej imprezy od jej 
startu szanują i docenia-
ją. – Wielka determinacja, 
żeby co tydzień, bez żad-
nej przerwy, robić to przez 
dwa lata. Super! Ogromne 
gratulacje dla was za to, że 
jako goście i mieszkańcy tu 
przyjeżdżacie. Zapraszamy 

dalej! – zachęcał w urodzi-
nową sobotę wójt Jarosław 
Chodorski.

W jabłonowskim parkrunie 
uczestniczą nie tylko biega-
cze z powiatu legionowskie-
go. Urokliwe przypałacowe 
włości są magnesem także 
dla mieszkańców stolicy i 
całego Mazowsza. Na uro-
dziny imprezy dotarli zaś 
nawet zawodnicy z Londy-
nu. Jej pomysłodawcy nie 
mogą więc już mieć wątpli-
wości, że warto było trochę 
przy tym przedsięwzięciu 
pobiegać. – Idea parkuruna 
zaświtała nam w głowach 
dawno temu. Jeździliśmy na 
Pragę do Parku Skaryszew-
skiego, gdzie była pierwsza 
lokalizacja w Warszawie. 
Razem z żoną pomyśleliśmy, 
żeby coś takiego powstało 
na naszym terenie. Wybór 
padł na park w Jabłonnie. 
Udało nam się załatwić 
wszelkie pozwolenia na to, 
żebyśmy tu biegali. Ale przy 
organizacji sami nie daliby-
śmy rady. Potrzeba było, i 
udało nam się zebrać, wo-
lontariuszy, koordynatorów 
– paczkę naprawdę zgra-
nych ludzi, którym w dużej 
mierze należy zawdzięczać 
to, że ta lokalizacja na na-
szym terenie jest – dodaje 
Michał Machnacki. Póki co, 
w powiecie legionowskim 
jedyna. Ale że i pięknych 
terenów, i fanów biegania 
jest w nim pod dostatkiem, 
na jednym parkrunie się za-
pewne nie skończy. 

Wonder

Przy okazji niedawnej reformy I ligi szczypiornistów, 
jak to często bywa w takich przypadkach, zrobiło się 
organizacyjne zamieszanie. Na szczęście krótkie. 
Związek Piłki Ręcznej w Polsce ogłosił właśnie zasady 
rywalizacji w nadchodzącym sezonie. Dla KPR 
Legionowo, klubu zamierzającego szybko wrócić do 
PGNiG Superligi, są tam dobre wieści.

Rowery poszły w las

I liga
po remoncie

Początkowo mówiło się, że do 
najwyższej klasy rozgrywko-
wej będzie mógł awansować 
tylko jeden ze zwycięzców 
trzech grup, na jakie podzie-
lono I ligę. Taką szansę otrzy-
mają jednak aż dwa kluby. 
Bezpośredni awans – pod 
warunkiem, że spełni wymogi 
licencyjne – uzyska triumfator 
turnieju mistrzów (jego orga-
nizatora ma wyłonić związek), 
w jakim zmierzą się najlepsze 
ekipy z poszczególnych grup 
I ligi. Druga drużyna rozegra 
natomiast baraż z trzynastym 
klubem PGNiG Superligi, a w 

kolejnym sezonie wystąpi w 
niej zwycięzca tego dwume-
czu. Jeśli chodzi o przeciwny 
biegun tabeli, do II ligi spadną 
po dwie najgorsze drużyny z 
każdej z grup. 

Utrzymano dotychczasowy 
system punktacji. Zwycię-
stwo w regulaminowym cza-
sie gwarantuje trzy punkty, 
a po rzutach karnych – dwa 
oczka. Porażka po serii kar-
nych oznacza zdobycie jed-
nego punktu.

Aldo

Liczby, jak wiadomo, nie kłamią. Jeśli więc ktoś ma 
wątpliwości, czy do powiatu też dotarła moda na 
bieganie, powinien je poznać. Świetną ku temu okazją 
była sobotnia (25 sierpnia) 106. edycja imprezy pod 
nazwą Parkrun Jabłonna. Jej uczestnicy spotykają się co 
tydzień, by wspólnie pokonać 5 km. Czas, owszem, mają 
mierzony, ale nie on jest najważniejszy.

Rozbiegany powiat

W ostatnią sobotę sierpnia Chotomów zaliczył ważny 
sportowy debiut. Walory okolicznych lasów sprawiły, że 
po raz pierwszy znalazł się na mapie kolarskiego cyklu 
Lotto Poland Bike Marathon. Z tej okazji zjechało tam z 
całego kraju blisko 600 amatorów zmagań w terenie.

Od samego rana nad wszyst-
kim czuwał Grzegorz Wajs, 
pomysłodawca ogólnopolskie-
go ścigania się na „góralach”. 
– Bardzo się cieszymy, że z 
dziesiątym etapem zawitali-
śmy właśnie do powiatu legio-
nowskiego i tej uroczej, pięknej 
miejscowości w gminie Jabłon-

na. Dzięki współpracy ze staro-
stwem oraz Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Gminy Jabłonna mo-
gliśmy to święto rowerowe dzi-
siaj zorganizować – mówi były 
kolarz. Z jego lokalizacją, zda-
niem pomysłodawcy zawodów, 
trafiono w dziesiątkę. – Jest to 
blisko Warszawy, świetne tere-

ny, piękne, malownicze lasy – 
nic tylko robić imprezy i niech 
całe rodziny dobrze się czują 
na tych wyścigach. General-
nie przyświeca nam hasło, że 
w naszych maratonach może 
wystartować każdy: wystarczy 
mieć rower i kask. Tak więc są 
one dla wszystkich chętnych, 
którzy chcą spróbować swoich 
sił na dwóch kółkach.  

Już tradycyjnie znaleźli się 
wśród nich i „niedzielni” cykliści, 
i terenowi tytani. Ze względu 
na prestiż oraz rangę zawodów 
tych drugich było oczywiście 
więcej. Niezależnie od wyścigu 
dla najmłodszych, rywalizację 
w Lasach Chotomowskich ro-
zegrano na trzech dystansach: 
MAX, MINI i FAN. Czołowym za-
wodnikom sprzyjająca aura da-
wała nadzieję na doskonałe wy-
niki. Tym ścigającym się mniej 
serio – gwarantowała świetną 
zabawę. – Dzisiaj jest idealna 
pogoda dla kolarzy: nie pada 
deszcz, jest około 20 stopni i 
nie ma dużego słońca. To wy-
marzone warunki, pozwalające 
wyrównać oddech i wszystko 

poukładać sobie w organizmie, 
bo to jest najważniejszy ele-
ment. Zdecydowanie więcej 
zawodników potrafi lepiej je-
chać w takim umiarkowanym 
klimacie jak dzisiaj. Upały to 
już pewne ekstremum, pasu-
jące tylko niektórym kolarzom. 
A dzisiaj temperatura powinna 
pasować większości zawodni-
ków – oceniał Grzegorz Wajs. 

Związana, ubita ziemia sprzy-
jała rozwijaniu większych pręd-
kości. Wraz z nimi rosło jednak 
ryzyko upadku, co niektórzy 
na własnej skórze boleśnie od-
czuli. Jak zwykle trudów jazdy 
nie wytrzymywał też czasem 
sprzęt. Większość zawodni-
ków cała, zdrowa i szczęśliwa 
dotarła jednak do mety. Zlo-
kalizowano ją tam gdzie start 
– obok miasteczka kolarskiego 
przy ulicy Bagiennej. Na 53-ki-
lometrowym dystansie MAX, 
jadąc ze średnią prędkością 
około 30 km/h, zwyciężył Ka-
mil Kuszmider, wyprzedzając 
Bartosza Grędzińskiego i Łu-
kasza Góralewskiego. Wśród 
kobiet triumfowała Katarzyna 

Radziszewska. 27-kilometro-
wą trasę MINI najszybciej po-
konał Kacper Skalski, finiszując 
przed Adamem Płoskim i Syl-
westrem Szturnogą. Najlepszą 
z pań była Izabela Kamińska. 
Ośmiokilometrowy dystans 
FAN wygrali natomiast Maciej 
Petryszyn oraz Kamila Klaus. 
W rywalizacji drużynowej naj-
lepsze w Chotomowie były KK 
Catena Wyszków, przed MCP 
Bike Team i Mybike.pl. 

Sprawdzając na elektronicz-
nej tablicy zajętą przez siebie 
lokatę, udział w zawodach 

chwalili sobie jednak nie tylko 
triumfatorzy. – Bardzo dobra 
pogoda i trasa. Dla mnie, po-
nieważ jestem gruby, troszecz-
kę za bardzo kręta i techniczna, 

przez co mało było fragmentów 
do wyprzedzania, ale w ogóle 
wszystko super – oceniał Woj-
tek Bochenek. A Artur Wolak, 
jego kompan z trasy, dodał: 
– Chyba pierwszy raz byłem w 
tych lasach i fantastyczne się tu 
jeździ. A po wyścigu wszyscy 
zawodnicy są tu chyba zado-
woleni i uśmiechnięci. 

Dzień później, w pobliskim 
Nieporęcie wielu z nich wzięło 
udział w XI Drużynowych Mi-
strzostwach Polski MTB Ama-
torów. I chociaż tym razem nie 
uniknęli deszczu, z roli week-

endowej stolicy crossowego 
kolarstwa powiat legionowski 
wywiązał się wzorowo.  

Waldek Siwczyński
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Spośród trzech drużyn z powia-
tu legionowskiego grających w 

okręgówce najwyżej w tabeli 
jest Sokół Serock. Zajmuje 

siódme miejsce i ma na swoim 
koncie osiem punktów. Na pięć 
spotkań Sokół dwa wygrał, dwa 
zremisował i jedno przegrał. W 
dwóch ostatnich kolejkach pił-
karze z Serocka zmierzyli się u 
siebie z Mazurem Karczew (25 
sierpnia) i na wyjeździe z Vik-
torią II Sulejówek (2 września). 
Pierwsze z tych spotkań Sokół 
wygrał 1:0, a drugie bezbram-
kowo zremisował.    

Dąb Wieliszew z siedmioma punk-
tami zajmuje dziewiąte miejsce w 
tabeli. Ma na swoim koncie dwa 
zwycięstwa, jeden remis i dwie po-
rażki. Wyniki Dębu w dwóch ostat-
nich kolejkach to remis 1:1 u siebie 
z Bugiem Wyszków (25 sierpnia) i 
wyjazdowe zwycięstwo 1:0 z Prom-
nikiem Łaskarzew (2 września). Re-
zerwy Legionovii KZB Legionowo są 
przedostatnie w tabeli i mają tylko 
punkt. Ich bilans to jeden remis i 

cztery porażki. Wyniki w ostatnich 
meczach to porażka 1:6 na wyjeź-
dzie z AP Marcovią Marki i porażka 
1:5 u siebie z Olimpią Warszawa.
 
W A-klasie z powiatowych drużyn 
występuje tylko Wisła Jabłonna. 
Zespół z dorobkiem trzech punk-
tów jest w tej chwili ósmy w ta-
beli. Na swoim koncie ma jedno 
zwycięstwo i dwie porażki. W 
dwóch ostatnich meczach Wisła 
zmierzyła się z ŁKS Łochów (25 
sierpnia) i Wkrą Pomiechówek 
(2 września). W obu spotkaniach 
drużyna z Jabłonny musiała 
uznać wyższość rywali. Pierwsze 
przegrała aż 0:7, a drugie 0:3. 
 
Rezerwy Dębu Wieliszew i So-
koła Serock, które na co dzień 
występują klasie B, swe ligowe 
zmagania wznowiły dopiero w ten 

weekend. Inauguracja sezonu nie 
była dla nich niestety zbyt udana. 
Dąb II przegrał na wyjeździe 2:3 
z Wichrem II Kobyłka, a Sokół II  
musiał uznać wyższość Wisły Za-
kroczym, która pokonała go 3:1. 
 
W następnej kolejce Sokół Serock 
zagra na wyjeździe z Agape Bia-
łołęka (8 września godz. 10.00), 
jego rezerwy także na wyjeździe 
zmierzą się ze Złym Warszawa 
(9 września godz. 19.30). Dąb 
podejmie u siebie Mazura II Kar-
czew (8 września godz. 16.00), a 
jego rezerwy Wisłę Zakroczym (9 
września godz. 15.00). Legiono-
via II Legionowo zagra na wyjeź-
dzie z Amurem Wilga (9 września 
godz. 16.00), a Wisła Jabłonna z 
AP Marcovią Marki (8 września 
godz. 16.00).          

Elph

Mecz z gośćmi zza piłkarskiej 
między Legionovia KZB Legio-
nowo rozegrała w sobotę (25 
sierpnia). Bramkę na wagę 
zwycięstwa i trzech punktów 
w 90 minucie meczu zdobył 
Eryk Więdłocha. Pierwsze 45 
minut spotkania ze Świtem 
było bardzo wyrównane. I to 
na tyle, że żadna z drużyn nie 
była w stanie sforsować szy-
ków obronnych przeciwnika 
i wypracować sobie groźnej 
sytuacji strzeleckiej. W pierw-

szej połowie kibicie nie zoba-
czyli więc ani bramek, ani... 
zbyt ciekawego widowiska. 
 
Druga odsłona derbowego 
spotkania była już znacznie 
lepsza. Legionovia od pierw-
szych minut wyraźnie prze-
ważała i co ważne, dochodziła 
do sytuacji podbramkowych. 
Bramkarz Świtu Mateusz Prus 
był jednak tego dnia w dosko-
nałej dyspozycji i kilka razy 
uratował swój zespół przed 

stratą bramki. Golkiper gości 
skapitulował dopiero w jednej 
z ostatnich akcji meczu, kie-
dy fenomenalnym strzałem z 
lewej strony pola karnego po-
konał go Eryk Więdłocha. Po 
tym zwycięstwie Legionovia 
KZB Legionowo awansowała 
na drugie miejsce w tabeli III 
ligi grupy 1 i miała tyle samo 
punktów co liderująca Polonia 
Warszawa, ale o jedno celne 
trafienie gorszy bilans bra-
mek.
 
Po niedzielnym (2 września) 
wyjazdowym zwycięstwie 
w meczu z Ruchem Wyso-
kie Mazowieckie Legionovia 
KZB Legionowo została już 
liderem tabeli. Spotkanie by-
ło prawdziwym festiwalem 
strzeleckim, tak z jednej, jak 
i z drugiej strony. Podopiecz-
ni Bartosza Tarachulskiego 
strzelili swoim rywalom aż 
pięć bramek, ale też niestety 
trzy stracili. Pięć z wszystkich 
ośmiu celnych trafień padło w 
pierwszej połowie meczu. 
 
Wynik spotkania już w ósmej 
minucie otworzył Piotr Kraw-
czyk. W 30 minucie, dzięki  
bramce Patryka Koziary, było 
2:0. Szybkie dwubramkowe 
prowadzenie musiało jednak 
najwyraźniej uśpić graczy Le-

gionovii, bo już dwie minuty 
później gospodarze zdoby-
li kontaktowego gola. Jego 
strzelcem był Daniel Samluk. 
Na odpowiedź Legionovii nie 
trzeba było długo czekać. W 
36 minucie trzecią bramkę dla 
gości strzelił Daniel Choroś. 
Jednak pod koniec pierwszej 
połowy miejscowym znów 
udało się zmniejszyć stratę 
do podopiecznych Bartosza 
Tarachulskiego. Drugą bramkę 
dla Ruchu zdobył Michał Gro-
chowski. Pierwsze 45 minut 
tego emocjonującego meczu 
skończyło się więc wynikiem 
3:2 dla Legionovii. 
 
W drugiej połowie festiwal bra-
mek trwał w najlepsze. W 51 
minucie, dzięki celnemu tra-
fieniu Daniela Gołębiewskie-
go, goście znów zdobyli dwu-
bramkową przewagę. Ruch 
jednak cały czas deptał im po 
piętach. Gorąca zrobiło się w 
90 minucie, kiedy to trzecią 
bramkę dla gości zdobył Rafał 
Babul. Gdy wydawało się, że 
gospodarze mogą się jeszcze 
w tym meczu pokusić o punkt, 
na ziemię sprowadził ich Mar-
cin Burkhardt, który w jednej z 
ostatnich akcji spotkania usta-
lił jego wynik na 5:3. 

Rafał Michałowski

III LIGA GRUPA 1
M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Legionovia Legionowo 5 12 4 0 1 13-6

2.  Polonia Warszawa 5 12 4 0 1 10-5

3.  Sokół Aleksandrów Łódzki 5 12 4 0 1 9-5

4.  Lechia Tomaszów Mazowiecki 5 10 3 1 1 9-6

5.  Pelikan Łowicz 5 10 3 1 1 8-5 

6.  Olimpia Zambrów 5 9 2 3 0 9-4

7.  Sokół Ostróda 4 8 2 2 0 3-1

8.  Znicz Biała Piska 5 7 2 1 2 10-8

9.  ŁKS 1926 Łomża 5 6 2 0 3 9-12

10.  Ruch Wysokie Mazowieckie 5 6 2 0 3 8-11

11.  Unia Skierniewice 5 6 2 0 3 4-4

12. Świt Nowy Dwór Mazowiecki 5 6 2 0 3 7-6

13.  Huragan Morąg 5 5 1 2 2 8-13

14.  Legia II Warszawa 5 5 1 2 2 4-9

15.  MKS Ełk 5 4 1 1 3 4-6

16. Broń Radom 5 4 1 1 3 7-10

17.  Victoria Sulejówek 4 2 0 2 2 2-5

18.   Ursus Warszawa 5 0 0 0 5 6-14

1 : 0 (0:0)

Legionovia Legionowo – Świt Nowy Dwór Mazowiecki 

Bramki:  Eryk Więdłocha 90'.

Legionovia: Stefaniak – Górski, Choroś, Koziara, Burkhardt (76' Zaklika), 
Będzieszak, Jurisa (64' Wolski), Krawczyk (46' Więdłocha), Trzmiel, 
Janković. Gołębiewski (60' Paczuk).

Bramkowy Ruch o Świcie

Piłkarze Legionovii KZB Legionowo idą w lidze jak burza. 
Po pięciu kolejkach i czterech zwycięstwach z rzędu 
zespół jest liderem 1 grupy III ligi. W dwóch ostatnich 
spotkaniach podopieczni Bartosza Tarachulskiego 
najpierw w derbowym spotkaniu pokonali u siebie 1:0 
Świt Nowy Dwór Mazowiecki, a następnie na wyjeździe 
rozgromili 5:3 Ruch Wysokie Mazowieckie.

3 : 5 (2:3)

Ruch Wysokie Mazowieckie – Legionovia Legionowo
Bramki:  Piotr Krawczyk 8', Patryk Koziara 30', Daniel Choroś 36', Daniel 
Gołębiewski 51', Marcin Burkhardt 90+'

Legionovia: Jakub Stefaniak – Kacper Górski, Sebastian Weremko, Konrad 
Zaklika, Eryk Więdłocha (65' Slaven Jurisa), Daniel Gołębiewski (79' Patryk 
Paczuk), Patryk Koziara (60' Luka Janković), Marcin Burkhardt, Piotr 
Krawczyk (73' Filip Kowalczyk), Kacper Będzieszak, Daniel Choroś.

KLASA B GRUPA WARSZAWA I
M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Zły Warszawa 1 3 1 0 0 16-0

2. Orły Zielonka 1 3 1 0 0 11-0

3.  Wisła Zakroczym 1 3 1 0 0 3-1

4.  Wicher II Kobyłka 1 3 1 0 0 3-2

5.  Korona Jadów 1 3 1 0 0 2-1

6.  GKS Dąbrówka 1 1 0 1 0 2-2

7.  Kamionek Warszawa 1 1 0 1 0 2-2 

8.  Dąb II Wieliszew 1 0 0 0 1 2-3 

9. Mazur II Radzymin 1 0 0 0 1 1-2

10.  Sokół II Serock 1 0 0 0 1 1-3

11. Farmacja Tarchomin (Warszawa) 1 0 0 0 1 0-11

12.  Pogoń Józefów 1 0 0 0 1 0-16

KLASA A GRUPA WARSZAWA I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Wicher Kobyłka  3 9 3 0 0 13-2

2.  ŁKS Łochów 3 6 2 0 1 15-2 

3.   MKS Hutnik Warszawa 2 6 2 0 0 7-1

4.  KS II Łomianki 3 6 2 0 1 13-8

5.  Bednarska Warszawa 2 6 2 0 0 6-3

6.  Legion Warszawa 3 6 2 0 1 9-5

7.  Wkra Pomiechówek 3 6 2 0 1 7-8 

8.  Wisła Jabłonna 3 3 1 0 2 5-13 

9. WKS Rząśnik 3 3 1 0 2 5-5 

10.  AP Marcovia II Marki 3 3 1 0 2 5-9 

11. Huragan II Wołomin 3 3 1 0 2 11-8

12. Rządza Załubice 3 3 1 0 2 6-11

13.  SKP Korona Warszawa 3 0 0 0 3 5-9

14.  Błyskawica Warszawa 3 0 0 0 3 1-24

LIGA OKRĘGOWA GRUPA WARSZAWA I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Mazur Radzymin 5 11 3 2 0 11-5

2. Świt II Nowy Dwór Mazowiecki 5 10 3 1 1 18-3

3.  Olimpia Warszawa 5 10 3 1 1 14-6

4.  Unia Warszawa 4 10 3 1 0 7-2

5.  Victoria II Sulejówek 5 10 3 1 1 11-8 

6.  AP Marcovia Marki 5 8 2 2 1 10-7

7.  Sokół Serock 5 8 2 2 1 6-5

8.  Bug Wyszków 5 7 2 1 2 9-10

9.  Dąb Wieliszew 5 7 2 1 2 8-6

10.  Agape Białołęka (Warszawa) 5 7 2 1 2 10-11

11. Promnik Łaskarzew 5 6 2 0 3 4-7

12.  Escola Varsovia Warszawa 5 5 1 2 2 6-6 

13.  Burza Pilawa 4 5 1 2 1 5-6

14.  Mazur II Karczew 5 2 0 2 3 3-6

15.  Legionovia II Legionowo 5 1 0 1 4 3-17

16.  Amur Wilga 5 0 0 0 5 3-23

Po ostatnim weekendzie już wszystkie drużyny piłkarskie 
z powiatu legionowskiego rozpoczęły zmagania ligowe. 
Najwięcej, bo pięć meczów rozegrały zespoły z ligi okręgowej. 
Trzy zagrała A-klasowa Wisła Jabłonna, a występujące w B-klasie 
rezerwy Dębu Wieliszew i Sokoła Serock rozgrywki wznowiły 
dopiero w pierwszy weekend września. Póki co żaden z zespołów 
nie zawojował swej klasy rozgrywkowej. Najgorzej wypadają 
rezerwy Legionovii Legionowo, które w pięciu meczach zdobyły 
tylko punkt i zajmują przedostatnie miejsce w tabeli.
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Wszystko dlatego, że w ratu-
szu, we współpracy z MOK-
-iem, postanowiono latem je 
„przewietrzyć”. – Ideą nowego 
cyklu „Kultura. Porusza!” jest 
to, abyśmy z muzyką, poezją i 
teatrem wyszli do ludzi, na ulice 
Legionowa. I w bardzo delikat-
ny, przystępny sposób pokazali 
sztukę, z którą na co dzień się 
nie spotykamy – mówi Anna 
Szwarczewska z Urzędu Mia-
sta w Legionowie.

Świetnym przykładem słuszno-
ści ratuszowych zamierzeń był 
program poetycko-muzyczny 
„Wirtuozi”. Paweł Burczyk i 
Krzysztof Gwiazda oparli go o 
wiersze poety, którego twór-
czość na potrzeby spektaklu 
nie do końca serio pasowała 
jak ulał. Obaj artyści nie kryli, że 
zamierzają publiczność głównie 

bawić. I w luźnej, częściowo 
improwizowanej formie od po-
czątku swój zamiar realizowali. 
Z licznym udziałem ludzi zacie-
kawionych tym, co w pierwszy 
piątek sierpnia zgotowano im 
w Parku Zdrowia. – Mam taką 
teorię, że my jesteśmy po to, 
aby ludzie zapomnieli o swoich 
problemach. Nie myśleli o tym, 
co dzieje się w polityce, w do-
mu, w przedszkolu, szkole czy 
pracy, tylko weszli w nasz świat. 
My ich zapraszamy do naszego 
świata, oni tam przez godzinę 
buszują, a potem wychodzą i 
mówią: „Kurcze, ale tam było 
fajnie! Dwa dni tam byliśmy”. A 
ja mówię: „Nie, tylko godzinę”. 
Czas się tam załamuje, i to jest 
piękne – uważa Paweł Burczyk. 
A jego sceniczny kolega dodaje: 
– Dla mnie też to będzie bar-
dzo ciekawe, bo dwa tygodnie 

temu występowałem na legio-
nowskim rynku z Krzysztofem 
Cezarym Buszmanem, który 
recytował swoje wiersze, a ja 
grałem skomponowane dla 
nich utwory. Tamto było bar-
dziej w klimacie lirycznym, po-
etyckim, a dzisiaj mamy pełną 
zabawę – obiecywał przed 
występem Krzysztof Gwiazda. 
I rzeczywiście, cieszyli się grą 
artyści, śmiechem wybuchali 
też widzowie. W końcu rzad-
ko miewa się do czynienia z 
wierszami w tak oryginalnej 
interpretacji, choćby takiej jak 
rozbrajająco sepleniąca i faflu-
niąca się „Straszna żaba”.

Swój grywany dotąd pod da-
chem spektakl wykonawcy 
pierwszy raz prezentowali na 

świeżym powietrzu. Co w pew-
nym stopniu i artystów, i sztu-
kę… odświeżyło. – To że jest w 
plenerze, oznacza tylko tyle, że 
nie ma ścian. Kiedy były ściany, 
było duszno, a tak jest cudow-
nie. Ja w tym miejscu wielo-
krotnie czytałem poezję i tutaj 
najważniejsi są ludzie, publicz-
ność, która tu przychodzi. Pełna 
widownia, wszyscy ciekawi – to 
jest niesamowite! To genialna 
inicjatywa, że można wyjść 
z kulturą na ulicę, do parku 
i ktoś może sobie posłuchać 
piosenek, poezji, czy w ogó-
le zastanowić się nad życiem. 
Bo tak naprawdę też o to cho-
dzi – twierdzi Paweł Burczyk. 
I ma w tym dużo racji. 

Waldek Siwczyński

Pierwszy spektakl zostanie 
wystawiony już 16 września o 
godzinie 19.00. Będzie to „Po-
czekalnia. Casting” autorstwa 
Macieja Kowalewskiego, w 
reżyserii Jakuba Wonsa. Jest 
to opowieść o dwóch przyja-
ciołach, którzy rywalizują ze 
sobą na polu aktorskim i uczu-
ciowym. W rolach głównych 
wystąpią Andrzej Popiel jako 
Arkadiusz i Sebastian Cybulski 
jako Waldemar. Jak możemy 
przeczytać w informacji pra-
sowej: „Z pozoru spotyka się 
dwóch nieudaczników – Walde-

mar i Arkadiusz, ale ani jeden, 
ani drugi nie są przegrani. To 
utalentowani, ponadprzecięt-
nie zdolni aktorzy, którym tyl-
ko… los rzuca kłody pod nogi. 
Być może dlatego, że ich ideały 
nie przystają do wartości, jakim 
hołduje współczesność. Obaj 
nie są i nie chcą być celebryta-
mi z tabloidów, znanymi tylko 
z tego, że są znani. Pamiętają 
o Wyspiańskim czy Szekspi-
rze, o swoich wielkich rolach 
u tych autorów, ale pamiętają 
również… swoje zawodowe 
porażki oraz walkę o tę samą 

kobietę, którą obaj przegrali. 
Jednak wciąż mają szansę na 
sukces, na cud. Tym cudem ma 
być tytułowy casting, który ma 
odmienić ich los na lepsze, ma 
być wrotami do wielkiej kariery 
i jeszcze większych pieniędzy i 
szansą na uwielbienie tłumów. 
Przecież właśnie ważny produ-
cent znowu chce ich obsadzić w 
wielkiej roli. Problem polega na 
tym, że rola jest jedna, a ich jest 
dwóch”. Innymi słowy „Pocze-
kalnia. Casting” to doskonały 

wręcz splot anegdot, legend, 
mitów i faktów z życia niejed-
nego aktora.     
 
Drugie przedstawienie będzie 
można obejrzeć w Poczytalni 
10 listopada o godzinie 18.00. 
Będzie to sztuka autorstwa 
Krzysztofa Materny pt. „Dobry 
wieczór państwu”. Autorowi, 
który wciela się w rolę konfe-
ransjera, jako jego asystentka 
będzie towarzyszyła Olga Bo-
łądż. „Autor prezentuje swój 
stosunek do zalewającej nas 

głupoty medialnej i estradowej. 
Opowiada anegdoty z życia es-
tradowego, ironizuje na temat 
celebrytów i pseudo medialnych 
gwiazd. Towarzyszy mu w bra-
wurowej roli asystentka, grana 
przez znakomitą aktorkę Olgę 
Bołądź, przedstawicielka mło-
dego pokolenia, której świat i 
wiedza oparta jest na Wikipedii, 
internecie i celebryckich ścian-
kach. Duet Materna i Bołądź 
tworzy półtoragodzinną zabawę 
z publicznością, przestrzegając 

przed wpływem współczesnej 
rozrywki na nasze umysły” – 
info. organizatora. 
 
Bezpłatne zaproszenia na oba 
spektakle będą do odbioru w 
godzinach pracy Poczytalni, 
przy stanowisku wypożyczania 
książek. Warto pamiętać, że 
liczba miejsc jest ograniczona. 
Oba wydarzenia są sfinanso-
wane ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego, 
w ramach projektu „Sztuka roz-
pisana na dwoje”.
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Wydarzenia
kalendarz

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 6.09, godz. 18.00
Koncert „Mazowsze w sercu Niepodległej” odbywający się w ramach 
cyklu koncertów na 100-lecie niepodległości i 20-lecie Samorządu 
Województwa Mazowieckiego. W programie znajdą się najpiękniej-
sze, najbardziej charakterystyczne i znaczące dla ostatnich 100 lat 
utwory polskiej literatury muzycznej, a także fragmenty utworów 
literackich – info. organizatora. Wstęp wolny.   

SEROCK rynek miejski, 7.09, godz. 12.00
Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego 
na rynku w Serocku.

LEGIONOWO  rynek miejski, 7.09, godz. 19.30
Projekcja filmu „Dziewczyna z pociągu” w ramach kina plenerowego na 
miejskim rynku.

JABŁONNA zespół pałacowo – parkowy, 8.09, godz. 9.00                 
Parkrun w Jabłonnie.  

LEGIONOWO  Poczytalnia, 8.09, godz. 12.00 – 13.30
Matematyka akademicka – otwarte, bezpłatne wykłady dla 
każdego. Tematem najbliższego wykładu będą pochodne. 
Zapisy odbywają się podczas zajęć.

JABŁONNA zespół pałacowo – parkowy, 8.09, od godz. 13.00
Święto Gminy Jabłonna oraz IX Festiwal Aktywności Społecznej 
i Kulturalnej Sołectw. O godzinie 18.30 na scenie wystąpi zespół 
Radioaktywny Świat z Gośką Andrzejewską, a o godz. 20.00 
gwiazda wieczoru, czyli grupa Enej.

ŁAJSKI boisko szkolne, 8.09, od godz. 15.00
Dożynki Gminne w Wieliszewie. W programie: msza 
dziękczynna z poświęceniem plonów, warsztaty i animacje 
dla najmłodszych, występy muzyczne i zabawa taneczna.   
 
LEGIONOWO Poczytalnia, 8.09, godz. 15.00 – 17.00
„Rosyjski podwieczorek z czytaniem w tle”, czyli Narodowe 
czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W progra-
mie – oprócz lektury obowiązkowej – pokaz tańca w wyko-
naniu Małgorzaty Zaremby i Artura Bodziocha z Centrum 
Tańca i Ruchu, przy akompaniamencie Piotra Romaniva 
(akordeon), oraz rosyjski podwieczorek, czyli herbata z 
samowara i ciasto drożdżowe.    

LEGIONOWO Park Zdrowia, 8.09, godz. 19.00 
Potańcówka w Parku Zdrowia    

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 8.09, godz. 19.00
W ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości 
starosta legionowski Robert Wróbel oraz dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Nieporęcie Bogusława Oksza-Klossi 
zapraszają na spektakl pt. „Gałązka Rozmarynu" w wykonaniu 
Teatru Obrzędowego. Widzowie obejrzą opowieść o Legionach 
Polskich, a zwłaszcza o pierwszym okresie ich powstawania - info. 
organizatora. Wstęp wolny.   
 
LEGIONOWO rynek miejski, 8.09, godz. 19.30 
Projekcja filmu „Przedwiośnie” w ramach kina plenerowe-
go na miejskim rynku.   

WOLA KIEŁPIŃSKA 9.09. od godz. 11.30
Święto Darów Ziemi w Woli Kiełpińskiej. Gwiazdą imprezy 
będzie Halina Mlynkova. 

JÓZEFÓW teren przy szkole, 9.09, od godz. 12.00
„Przystanek historia”, czyli XIII rodzinny Piknik Caritasu. 
W programie: inscenizacja historyczna, koncerty i wspólne 
śpiewanie piosenek patriotycznych, wirtualna podróż po 
przedwojennej Warszawie, gra terenowa, spotkanie z żywą 
historią, przedwojenna potańcówka, Pewex i licytacja.

NIEPORĘT gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 
1920 r., 9.09, godz. 13.00                                                                                                                                            
 Koncert dla dzieci w ramach IV Festiwalu Muzyki 
Kameralnej i Organowej Powiatu Legionowskiego. 
Wystąpią: Izabela Kazimierska – śpiew i prowadzenie, 
Mariusz Dropek – fortepian, Joachim Łuczak – skrzypce i 
Przemysław Skałuba – klarnet.    

STANISŁAWÓW DRUGI filia GOK, 9.09, od godz. 16.00
Piknik Rodzinny. W programie: blok rekreacyjno-rozrywkowy „Dlaczego 
dzieci jedzą śmieci?”, koncert zespołu Młodzież 50+, integracyjny program 
taneczny, sołeckie talenty wokalne oraz Stanisławowskie Przetwórstwo 
Domowe – konkurs z nagrodami.

JANÓWEK PIERWSZY  Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła, 
9.09, godz. 19.00
Kolejny koncert w ramach IV Festiwalu Muzyki Kameralnej 
i Organowej Powiatu Legionowskiego. Wystąpi chór męski 
Cantores Minores pod dyrekcją Franciszka Kubickiego.

LEGIONOWO rynek miejski, 9.09, godz. 19.30 
Projekcja filmu „Nie ma mowy” w ramach kina plenerowego 
na miejskim rynku.

Do dwóch aktorów sztuka

Stowarzyszenie Myślących Pozytywnie wspólnie z 
Miejską Biblioteką Publiczną w Legionowie kontynuują 
realizowany w zeszłym roku projekt teatralny 
„Monodram. Mały teatr – duża sztuka”. A ponieważ chodzi 
o jego drugą odsłonę, to i aktorów... też będzie dwóch. 
Przedsięwzięcie odbywa pod hasłem „Sztuka rozpisana 
na dwoje”, a aktorskie duety w legionowskiej Poczytalni 
będzie można obejrzeć we wrześniu i w listopadzie.

Gałczyński
w plenerze

Konsumenci lokalnej kultury wiedzą to od dawna, 
mniej na nią łasi mieszkańcy dostrzegli zapewne 
przypadkiem. Tak czy inaczej, trudno ukryć, że podczas 
wakacji muzyka i piękne rymy wyszły w plener, do 
mieszkańców. Ci zaś chętnie ruszyli im na spotkanie.


