
WWW.MIEJSCOWA.PL | CZWARTEK 27 sierpnia 2020 | ISSN: 2084-5286 | Nakład 10000 egz.

nr 31/930, 

Zanim rozpocznie się 
nowy rok szkolny, sternicy 
edukacji muszą rozwiązać 
równanie z więcej niż jedną 
niewiadomą. Mający przy 
tym świadomość, że przez 
koronawirusa wynik jest 
i jeszcze długo będzie 
niepewny
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Spragniony złodziej
W zeszłym tygodniu policjanci z Serocka zatrzymali 
20-letniego mężczyznę podejrzewanego o kradzież 
sklepową. Łupem nękanego pragnieniem i chęcią 
zysku złodzieja padł markowy alkohol o wartości 
blisko dwóch tysięcy złotych.

O kradzieży poinformo-
wali policję pracowni-
cy jednego ze sklepów 
działających na terenie 
Serocka. Pechowy mło-
dzieniec wpadł tam na 
gorącym uczynku. Gdy 
na miejsce przybyli mun-
durowi i przeszukali uję-
tego 20-latka, w jego ple-
caku znaleźli pięć butelek 
wysokoprocentowego al-
koholu. Jak się okaza-
ło, nie była to pierwsza 
kradzież amatora  szkoc-
kiej. Po przeanalizowa-

niu sklepowego monito-
ringu ustalono, że dzień 
wcześniej mężczyzna za-
brał z półki kilka butelek 
porządnej whisky, scho-
wał je do plecaka, a na-
stępnie opuścił placówkę 
handlową. 
 
Po zebraniu materiału do-
wodowego śledczy przed-
stawili złodziejowi zarzut 
kradzieży. Grozi mu za to 
pięciu lat więzienia. 

RM

Niewybuch
w Serocku
W poniedziałek (17 sierpnia) około godziny 12.00 dy-
żurny komisariatu w Serocku został powiadomiony 
o tym, że podczas wykonywania prac budowlanych 
na terenie miasta odkryto niewybuch. Pod wskaza-
ny adres natychmiast udał się policyjny patrol.

Niebezpiecznym znalezi-
skiem okazał się granat 
moździerzowy. Policjanci 
wraz ze strażnikami miej-
skimi zabezpieczyli teren 
i zgodnie z obowiązujący-
mi procedurami wezwali 
na miejsce patrol saperski. 

Ewakuowano też mieszkań-
ców okolicznych budynków. 
Po około dwóch godzinach 
od zgłoszenia pocisk został 
zabrany przez saperów, a 
mieszkańcy mogli spokojnie 
wrócić do swoich domów.

Pijak z citroena
Kolejny pijany 
kierujący już so-
bie nie pojeździ.                                     
W zeszłym tygodniu 
w godzinach wieczor-
nych na jednej z ulic 
Legionowa policjanci 
zatrzymali do kontroli 
auto marki Citroen. 
Od kierującego pojaz-
dem niemal od razu 
wyczuli intensywną 
woń alkoholu.

Podejrzany szofer natych-
miast został przebadany al-
komatem. Wynik pokazał, 
że w jego organizmie krąży-
ło aż 2,7 promila alkoholu. 
W tej sytuacji 58-latek został 
zatrzymany. Za kierowanie 

pojazdem pod wpływem 
alkoholu odpowie on teraz 
przed sądem. Grożą mu te-
raz do dwóch lat pozbawie-
nia wolności, sądowy zakaz 
prowadzenia pojazdów oraz 
wysoka grzywna. 

RM

Polowanie na piratów
W miniony weekend policjanci z legionowskiej drogówki zatrzymali aż 11 praw 
jazdy! Wszystkie one zostały odebrane kierującym za przekroczenie dozwolonej 
prędkości w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h.
Niechlubnym rekordzi-
stą okazał się 31-letni 
mieszkaniec Warszawy, 
którego policyjny ra-
dar namierzył w Sucho-
cinie. Swoim autem pę-

dził on tam z prędkością 
127 km/ h, czyli aż o 77 
km/h za szybko! Zarów-
no on, jak i pozostałych 
dziesięciu piratów drogo-
wych nie tylko straciło na 

trzy miesiące uprawnie-
nia do kierowania pojaz-
dami, ale też zostało uka-
ranych finansowo.

RM

Tydzień
na sygnale

Sprzątnął odkurzacz
Złodzieje, jak wiadomo, nie gardzą żadnym łupem. 
Na początku lipca pracownicy jednego z legionow-
skich sklepów powiadomili policję o kradzieży 
odkurzacza wartego prawie 1700 złotych.

Po przeanalizowaniu na-
grań ze sklepowego moni-
toringu śledczy ustalili ry-
sopis sprawcy kradzieży, a 
dzięki dobremu rozpozna-
niu operacyjnemu – jego 
rysopis. Podejrzany o kra-
dzież odkurzacza 32-latek 
został zatrzymany na tere-
nie Warszawy. Mężczyzna 

był kompletnie zaskoczony 
widokiem policjantów. 

Mieszkaniec stolicy usłyszał 
zarzut kradzieży. Za popeł-
nione przestępstwo grozi 
mu do pięciu lat pozbawie-
nia wolności. 

RM

Nie ustąpił rowerzyście
W sobotę (22 sierpnia) 
około godziny 11.00 na 
legionowskim Bukowcu 
doszło do groźnego 
zdarzenia drogowego. 
Na szczęście skończyło 
się tylko na niewielkim 
urazie oraz… mandacie.
Kierowany przez 57-latka 
samochód osobowy mar-
ki Toyota, skręcając z ul. 
Kwiatowej w Handlową, 
nie ustąpił pierwszeństwa 

91-letniemu rowerzyście 
jadącemu ścieżką rowero-
wą. Doszło do zderzenia, 
w wyniku którego starszy 
mężczyzna doznał urazu 
głowy. Po opatrzeniu został 
on zwolniony do domu. 
 
Nieuważny 57-letni kierow-
ca toyoty za nieustąpienie 
pierwszeństwa i doprowa-
dzenie do zderzenia został 
ukarany mandatem. 

RM
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Pierwszego września o odświęt-
nych strojach oraz wspólnym fe-
towaniu początku nauki można 
w każdym razie zapomnieć. Jak 
należy przypuszczać, nie tylko 
w Legionowie. – To niewątpli-
wie będzie najbardziej niezwy-
kłe rozpoczęcie roku szkolnego 
od lat. Przed nami wiele pytań. 
Mimo że są wytyczne Minister-
stwa Edukacji Narodowej, mimo 
że jest stosowne rozporządzenie 
w tym zakresie, mimo że są wy-
tyczne GIS-u, to jednak pewne 
procedury ciągle nie są do końca 
jasne – mówi Piotr Zadrożny, za-
stępca prezydenta Legionowa. 
– Ministerstwo niedawno wyda-
ło wytyczne sanitarne dla pu-
blicznych i niepublicznych szkół 
i placówek, także tych w strefach 
żółtej czy czerwonej, ale my na 
szczęście w żadnej z nich się nie 
znajdujemy. Ukazały się akty 
prawne, głównie chodzi o roz-
porządzenie w sprawie czasowe-
go ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty, czy 
rozporządzenie w sprawie szcze-
gółowych rozwiązań w okresie 
tego czasowego ograniczenia. 
Mamy też zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. Natomiast 
do rzeczywistości szkolnej, no 

cóż, niewiele one wnoszą, dla-
tego że opracowanie wszelkiego 
rodzaju procedur i regulaminów 
spoczywa tak naprawdę na dy-
rektorach szkół – zwraca uwa-
gę Mariusz Borkowski, dyr. Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 7 w Legionowie.

To właśnie oni muszą przygo-
tować szczegółowe strategie 
zarządzania swymi placów-
kami. I na przykład sprawić, 
aby w razie wystąpienia w nich 
przypadku zakażenia, wyłą-
czyć z użytkowania tylko frag-

ment, a nie całą szkołę. Same 
doświadczenia z dobrze dzia-
łającymi w reżimie sanitarnym 
żłobkiem i miejskimi przedszko-
lami tu nie wystarczą. – Szkoły 
są dużo większymi organizma-
mi, jest znacząco więcej dzie-
ci niż w każdym przedszkolu, 
jest dużo więcej personelu: na-
uczycieli i pracowników obsłu-
gi, w związku z tym możliwość 
wystąpienia choroby po prostu 
statystycznie jest tutaj więk-
sza. Na pewno przyłożymy się 
do tego, aby zapewniać bezpie-
czeństwo sanitarne, aby prze-

strzegać reguł, chociaż oczy-
wiście mamy do czynienia z 
dziećmi, z osobami nieletnimi 
i trudno też oczekiwać od nich 
pełnej odpowiedzialności, jak 
wobec osób dorosłych – uwa-
ża zastępca prezydenta. 

Jednym z głównych założeń 
szkolnych strategii jest minima-
lizowanie ruchu na korytarzach. 
Najlepiej tak, aby jednorazowo 
przebywała tam tylko jedna kla-
sa. Dokonane w legionowskiej 
„siódemce” analizy wskazują, 
że będzie to możliwe. – Mamy 

zamierzenia, aby starsze klasy, 
oddziały 4-8, przebywały na 
drugim piętrze, a młodsze dzie-
ci na pierwszym. Choć pewnie 
nie do końca da się to zrealizo-
wać, bo okazuje się, że praw-
dopodobnie będziemy musieli 
uruchomić w naszej szkole ko-
lejny, nieplanowany w począt-
kowej fazie oddział klasy pierw-
szej. Chcemy tak przygotować 
plan lekcji, aby jeden oddział 
był w jednej sali, żeby ucznio-
wie jak najmniej zmieniali sale. 
Nie da się tego jednak wyko-
nać w stu procentach, bo trudno 
żeby na przykład informatykę 
dzieci miały bez komputerów. 
Więc przejścia do pracowni lub 
na salę gimnastyczną są oczy-
wiście przewidziane. Chcemy 
też wprowadzić coś w rodzaju 
„cichej szkoły”. Chodzi o to, aby 
dzwonki na lekcje i na przerwy 
nie były takim wyznacznikiem 
naszej pracy. Chcemy, aby wy-
chowawcy oddziałów 1-3 mie-
li możliwość samodzielnego 
regulowania tych przerw dla 
uczniów. Oczywiście przy na-
szych konkretnych wytycznych 
– zaznacza dyr. Borkowski. A ra-
tuszowy zwierzchnik legionow-
skiej oświaty dodaje: – Szkoły 
planują też na przykład urucho-
mienie dodatkowych wejść, tak 
żeby młodsze dzieci wchodziły 
jednym wejściem, a starsze 
drugim; ograniczenie wejść ro-

dziców do szkoły, poza niezbęd-
nymi przypadkami, na przy-
kład w przypadku uczniów klas 
pierwszych; no i zakaz wstępu 
dla osób postronnych. Tak więc 
będą tu zastosowane różnego 
rodzaju rozwiązania, tak aby 
ograniczyć ewentualne rozprze-
strzenianie się choroby.  

Co do rozprzestrzeniania się 
wiedzy na temat wytycz-
nych obowiązujących w każ-
dej szkole, najlepiej czerpać ją 
ze sprawdzonego źródła infor-
macji. Akurat jemu koronawi-
rus nie jest i raczej nie będzie 
w stanie zaszkodzić. – Od wie-
lu lat w naszych szkołach rodzi-
ce korzystają z elektronicznego 
dziennika i wszystkie niezbęd-
ne informacje, oprócz tego, że 
są wywieszone na tablicy ogło-
szeń czy przy wejściu do szko-
ły, przekazywane są również za 
pomocą dzienników elektro-
nicznych, więc rodzice mają do 
tych informacji dostęp – przy-
pomina Piotr Zadrożny. 

Tak czy inaczej, w szkolnych 
dziennikach elektronicznych 
szybko pojawią się też pierwsze 
oceny. I to one – czego żaden 
wirus nigdy nie zmieni – wśród 
wszystkich pozostałych wpisów 
będą najważniejsze.    

Waldek Siwczyński

TEMAT TYGODNIA

Oświata gotowa na wszystko
Na oświatowym horyzoncie coraz wyraźniej widać kolejny rok szkolny. Ponieważ jednak ma on wyglądać 
inaczej niż wcześniejsze, sternicy edukacji muszą rozwiązać równanie z więcej niż jedną niewiadomą. 
Pewne jest tylko to, że przez koronawirusa końcowy wynik jest i zapewne jeszcze długo będzie niepewny.

Sówki kuszą miejscami
Wesołe Sówki, czyli prowadzone przez spółkę 
KZB Legionowo niepubliczne przedszkole przy                                                                           
ul. Jagiellońskiej 40, dysponuje jeszcze wolnymi 
miejscami dla dzieci z roczników 2016 i 2017. 
To doskonała okazja, aby zapewnić maluchowi 
fachową opiekę oraz edukację, która pomoże mu 
gładko rozpocząć edukację w szkole podstawowej.
Niepubliczne przedszkole 
Wesołe Sówki, wraz z uru-
chomioną nieco później filią 
na osiedlu Piaski, funkcjo-
nuje na legionowskim ryn-
ku edukacyjnym od 2016 
roku. Dzięki temu zdąży-
ło już wyrobić sobie dobrą 
markę i przekonać rodzi-
ców do tego, że to placów-
ka świadcząca oświatowe 

usługi wysokiej jakości. – 
Dzieci mogą u nas korzy-
stać z szerokiego wachla-
rza zajęć oferowanych 
przez przyjazną i cyklicznie 
dokształcająca się kadrę. W 
przedszkolu realizowane są 
liczne projekty oraz konkur-
sy, a jego wyróżnikiem jest 
ogród kwiatowy i warzyw-
ny, o który dbają przed-

szkolaki pod okiem swoich 
opiekunów, chętnie podle-
wając i obserwując rosną-
ce tam rośliny – mówi dy-
rektor przedszkola Grażyna 
Rzewuska. 

Ważnym atutem Weso-
łych Sówek są także niskie 
ceny. Rodzice nie pono-
szą opłat za pobyt dziec-
ka w godzinach od 8.00 
do 13.00, płacąc tylko zło-
tówkę za każdą godzinę w 
przedziale od 7.00 do 8.00 
oraz od 13.00 do 17.00. 
Koszt wyżywienia to 17,5 
zł dziennie. Opiekunowie 
i rodzice zainteresowani 

zapisaniem dziecka do tej 
placówki od 1 września br. 
powinni możliwie szybko 
skontaktować się i zasię-
gnąć informacji w prowa-
dzącej przedszkole spółce 
KZB Legionowo. 

Szczegóły dotyczące zapisu 
dziecka do Wesołych Sówek 
można uzyska pod linkiem: 
https://kzb-legionowo.pl/
uslugi-kzb/przedszkole/, 
telefonicznie 22 766 47 22 
(w godzinach pracy KZB Legio-
nowo, oraz mailowo: 
info@kzb-legionowo.pl.

Aldo
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Przyznając wyróżnienie i nagro-
dę w wysokości tysiąca złotych, 
kapituła konkursu obradująca w 
składzie: Magdalena Ulejczyk, 
p.o. dyrektora Mazowieckiego In-
stytutu Kultury, Paweł Cukrow-
ski, dyrektor Departamentu Kul-
tury, Promocji i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego, Marcin Jasiński, 
dyrektor Staromiejskiego Domu 
Kultury, oraz Marek Sztark, dy-
rektor szczecińskiego Przeglądu 
Teatrów Małych Form KONTRA-
PUNKT, podkreśliła ponadto in-
terdyscyplinarność podejmowa-
nych w Poczytalni działań, w tym 
teatralnych oraz filmowych, sku-

teczne pozyskiwanie środków ze-
wnętrznych, wspieranie poten-
cjału i kreatywności pracowników 
oraz pracowniczek biblioteki.
Celem konkursu „Innowacyjny 
Menedżer Kultury” jest rozpo-

wszechnienie inspirujących no-
wości w zarządzaniu w kulturze, a 
także promocja laureatów, którzy 
te nowoczesne koncepcje realizu-

ją. W jego ramach poszukiwani są 
menedżerowie i menedżerki, któ-
rzy nie boją się wyzwań. Pomysł na 
jego organizację zrodził się z fak-
tu, że w szybko zmieniającym się 
świecie i wciąż nowych okoliczno-
ściach są osoby, które dostosowu-
ją działalność swojej instytucji do 
potrzeb publiczności, a także spo-
łeczności, wykorzystując ich za-
soby, dostępną technologię, od-
powiadając na wyzwania oraz 

problemy współczesnego świata w 
swoich lokalnych społecznościach.

RM

WYDARZENIA

Książkowy przykład kultury
Tomasz Talarski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie, 
otrzymał wyróżnienie w konkursie „Innowacyjny Menedżer Kultury”. Nagroda 
została przyznana za nowoczesne podejście do zarządzania biblioteką oparte 
na koncepcji „trzeciego miejsca” i przekształcenie jej we wiodącą instytucję 
kultury w mieście.

Przewiert do 
nowoczesności
Chociaż już od kilkunastu lat legionowskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne 
kompleksowo modernizuje całą swą infrastruk-
turę, na końcowy efekt tych działań trzeba 
jeszcze trochę poczekać. Dzięki prowadzonej 
na osiedlu Sobieskiego wymianie instalacji 
wodociągowej do wspomnianego finału będzie 
wkrótce trochę bliżej.
Gros tego, czego na ze-
wnątrz nie widać, czyli 
starej podziemnej insta-
lacji wodociągowej i ka-
nalizacyjnej, PWK zdąży-
ło już odesłać na śmietnik 
historii. Pozostały jednak 
fragmenty sieci, które z 
takich czy innych wzglę-
dów na wymianę musiały 
poczekać nieco dłużej. – 
Od jakiegoś czasu do na-
szego Przedsiębiorstwa 
dochodziły sygnały o po-
gorszeniu jakości wody 
na osiedlu Sobieskiego 
spowodowanej starą in-
stalacją wodociągową, 
wybudowaną między in-
nymi ze stali jeszcze w la-
tach 1971-1981. Dlatego 
bez zbędnej zwłoki pod-
jęliśmy działania, aby to 
zmienić – mówi Grzegorz 
Gruczek, prezes zarządu 
PWK „Legionowo”.

Posłużono się w tym celu 
metodą bezwykopo-
wą, czyli tzw. przewier-
tem sterowanym, który 
z perspektywy estety-
ki osiedla oraz komfortu 
jego mieszkańców uzna-
no za najmniej inwazyjny. 
Letnia modernizacja ob-
jęła łącznie 1,7 km sieci 

wodociągowej wzdłuż ul. 
Husarskiej – na odcinku 
od ul. Jana III Sobieskie-
go do ul. Jerzego Siwiń-
skiego, w ul. Hetmańskiej 
– na odcinku od ronda w 
ul. Husarskiej do ul. Ry-
cerskiej, a także w ul. Ste-
fana Czarnieckiego – na 
odcinku od ul. Husarskiej 
do ul. Rycerskiej i w ciągu 
dróg wewnętrznych. 

Nowa infrastruktura wo-
dociągowa zapewni od-
biorcom nieprzerwane 
dostawy bardzo dobrej 
jakości wody. Dzięki temu 
niedogodności, na któ-
re okresowo skarżyli się 
mieszkańcy, nie będą już 
występowały. Dodatko-
wo na wymienionej sie-
ci wodociągowej pojawią 
się nowe zasuwy odcina-
jące, które w przypadku 
awarii przyczynią się do 
tego, że nie będzie trze-
ba wyłączać wody na ca-
łym osiedlu, lecz tylko w 
jednym lub dwóch blo-
kach. Uciążliwości spo-
wodowane awariami zo-
staną więc ograniczone 
do minimum. 

red.

Pieniądze na przeszkody
Planowana od dawna modernizacja legionowskiego 
skateparku nabiera coraz wyraźniejszych kształ-
tów. We poprzedni wtorek (18 sierpnia) miasto 
pokonało kolejną przeszkodę na drodze do tej 
oczekiwanej przez wielu młodych ludzi inwestycji. 
Przeszkodę w dzisiejszych, kryzysowych czasach 
bardzo istotną, bo taką natury finansowej.

Tym razem hojnością wykazał 
się Samorząd Województwa 
Mazowieckiego, w którego sie-
dzibie 18 sierpnia prezydent Le-
gionowa Roman Smogorzewski 
podpisał umowę na dofinanso-
wanie rozbudowy skateparku 
kwotą 100 tys. zł. – Pozyskiwa-
nie środków zewnętrznych na 
inwestycje to jeden z naszych 
priorytetów. Zawsze byliśmy w 
tym niezwykle skuteczni. Teraz, 
gdy na finansach jednostek sa-
morządowych ciążą chociażby 

skutki pandemii, ten kierunek 
ma jeszcze większe znaczenie. 
Dlatego cieszę się, że skate-
park otrzymał dofinansowanie 
Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego – mówi prezydent 
Roman Smogorzewski. 
  
Na przewidywaną rozbudo-
wę istniejącego w Legionowie 
skateparku 100 tys. zł rzecz 
jasna nie wystarczy. Bardzo 
w niej jednak te pieniądze po-
mogą, potwierdzając przy oka-

zji miejską skuteczność w się-
ganie po środki zewnętrzne. 
– Sejmik Województwa Mazo-
wieckiego podjął decyzję o do-
finansowaniu naszego projek-
tu w ramach „Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Infra-
struktury Sportowej Mazow-
sze 2020”. Złożono do niego aż 
235 wniosków, z których dofi-
nansowanie otrzymało tylko 
115 – podkreśla Kamil Stęp-
kowski z Urzędu Miasta w Le-
gionowie. Do programu mogły 
zgłaszać się gminy i powiaty z 
województwa mazowieckiego. 
Szansę na wsparcie z budżetu 
województwa miały projekty 
dotyczące budowy nowych, 
modernizacji i remontu już 
istniejących obiektów spor-
towych, w tym m.in. hal i bo-
isk sportowych, boisk spor-
towych wielofunkcyjnych, 
kortów tenisowych, skate-
parków, lodowisk, obiektów 
do uprawiania sportów wod-
nych, miejskich oraz placów 
sportowo-rekreacyjnych. 

Projekt zakłada, że położo-
ny na terenie stadionu ska-
tepark będzie powiększony o 
teren pomiędzy boiskiem tre-

ningowym a halą tenisową. W 
ramach inwestycji przewidzia-
no tam budowę betonowej 
płyty jezdnej oraz instalację 
urządzeń i elementów wypo-
sażenia sportowego. Umożli-
wią one uprawianie sportów 
związanych z deskorolkami, 
rolkami, rowerami, czy hulaj-
nogami. Pojawią się tam rów-
nież między innymi utwardzo-
ne ścieżki, a także elementy 
małej architektury parkowej. 
Wydatków będzie zatem spo-
ro i cieszy każda złotówka, któ-
rą uda się na to wydać bez się-
gania do miejskiej kasy. 

Jeśli chodzi o nowe urządzenia, 
które pojawią się w zmodernizo-
wanym skateparku, ich zawie-
rająca tajemnicze dla laików 
nazwy lista jest całkiem długa. 
Znajdują się na niej między in-
nymi funbox kątowy, dwupo-
ziomowy bowl betonowy, quar-
ter pipe z mini quarterem, mini 
rampa H100 oraz funboksy z 
grindboxem i z disasterboxem. 
Cokolwiek owe terminy ozna-
czają, miłośnicy skateboardin-
gu powinni być zadowoleni.    

Wonder
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Za ideą oraz organizacją zawo-
dów stał Dariusz Banaszek, były 
kolarz i szef Polskiego Związku 
Kolarskiego. Zapytany, skąd po-
mysł na połączenie sportu z hi-
storią, odpowiada bez wahania. 
– Stąd, że ja pochodzę z Wólki 
Radzymińskiej, a wiadomo, że 
tam, w nieporęckich lasach, na-
stąpił ten słynny odwrót, gdzie 
porucznik Stefan Pogonowski 
wychwycił w nocy bandę bol-
szewików. Zawsze utożsamia-
łem się z tamtymi wydarzenia-
mi. Zorganizowałem wcześniej 
kilka imprez kolarskich pod na-
zwą Cud nad Wisłą, a w tam-
tym roku zrobiliśmy taką pró-
bę generalną w postaci klasyka 
Bitwy Warszawskiej – z Ra-
dzymina do Płońska. No a te-
raz piękny, pięcioetapowy, mię-
dzynarodowy wyścig o randze 
UCI – podkreśla były kolarz. 
– Pierwszy etap odbył się na 
Agrykoli, gdzie przeprowadzo-
no czasówkę. Drugi etap na-
stąpił w Radzyminie, gdzie za-
wodnicy siedem razy pokonali 
20-kilometrową pętlę i zaliczy-
li lotną premię – dodaje Sławo-
mir Kielczyk, współorganizator 
wyścigu.

W drugi piątek sierpnia, na 
start trzeciego etapu, kola-
rze przyjechali do Legiono-
wa. – Włączyliśmy się razem z 
wieloma gminami północnego 
Mazowsza do tego, aby w tych 
nietypowych czasach pande-
mii uczcić tą ważną roczni-
cę stulecia Bitwy Warszaw-
skiej, uczcić na sportowo. Ma 
to być promocja miasta, ale 
też promocja zdrowego sty-
lu życia oraz zachęta do tego, 
aby nasi młodzi mieszkańcy 
częściej zajmowali się kolar-
stwem – mówi prezydent Ro-
man Smogorzewski. 

Parada zawodników na lśnią-
cych, szybkich i kosztujących 
krocie jednośladach mocno 
do tego zachęcała. Inna spra-
wa, że wokół miejskiego ryn-
ku kibice nie stworzyli w piątek 
przesadnego tłoku. A szkoda, 
bo pogoda do dopingowania 
była tego dnia na medal. – Cza-
sy się zmieniły. Kiedyś jak prze-
jeżdżał Wyścig Pokoju, to całe 
miasta i wsie wylegały na ulice. 
A dzisiaj mamy telewizję i inter-
net, jest więcej możliwości i lu-
dziom się nie chce wychodzić i 

oglądać takie zawody sportowe. 
Zwłaszcza że stojąc w jednym 
miejscu, jadących kolarzy wi-
dzą tylko przez chwilę. Obecnie 
tego rodzaju atrakcji jest zdecy-
dowanie więcej – uważa gospo-
darz ratusza. 

Tak czy inaczej, wierni fani ko-
larstwa nie zawiedli. Mogli oni 
obserwować peleton na ulicach 
Legionowa, mogli też udać się 
śladem zawodników nieco da-
lej. – Dzisiaj kolarze jadą z Le-
gionowa, robiąc dwa okrążenia 
po mieście, po czym przez Wie-
liszew, zaporę w Dębem, kieru-
ją się w stronę Serocka. Całko-
wity dystans tego etapu to 138 
km – informuje Sławomir Kiel-
czyk. Jak podkreśla Dariusz Ba-
naszek, druga rangą po Tour de 
Pologne krajowa impreza kolar-
ska ma nieco inną specyfikę od 
pozostałych wyścigów. Krótko 
mówiąc, na trasie Tour Bitwa 
Warszawska zawodnicy nie 
mogą chwilami liczyć na luksu-
sy. – Sektory specjalne, szutry, 
bruki – chciałbym, żeby jeż-

dżąc po nich, zagraniczni kola-
rze myśleli sobie „Dziękujemy 
wam, Polacy, że zatrzymaliście 
tych czerwonoarmistów”. No i 
że dzisiaj nie mówimy wszyscy 
po rosyjsku – uśmiecha się po-
mysłodawca imprezy. 

Nawiasem mówiąc, owej 
wdzięczności nie podzielali sze-
fowie jednej z ekip, którzy opro-
testowali ściganie się po luźnej 
nawierzchni, powodując tym 

samym pewne regulamino-
we komplikacje. Organizatorzy 
przejechali jednak po nich jak 
Polacy po bolszewikach, więc 
dwa kolejne etapy odbyły się już 
bez przeszkód. W ich trakcie ko-
larze odwiedzili między innymi 
Nasielsk, Płock i Nowy Dwór Ma-
zowiecki. Meta wyścigu czeka-

ła zaś na nich w Płońsku. Jako 
pierwszy minął ją w niedzie-
lę Oscar Riesebeek, zawodnik 
grupy Alpecin-Fenix. Dzięki wy-
pracowanej tego dnia przewa-
dze Holender zapewnił też sobie 
triumf w klasyfikacji generalnej 
wyścigu. Drugi był jego kolega 
z ekipy Senne Leysen, a trzeci 
Paweł Bernas z teamu Mazow-
sze Serce Polski. 

Waldek Siwczyński

Wyścig o pamięć
Jedną z ciekawszych imprez upamiętniających setną rocznicę Cudu nad Wisłą był 
wiodący przez Mazowsze profesjonalny wyścig kolarski. Tour Bitwa Warszawska 
1920, bo tak się on właśnie nazywał, zgromadził przed kilkunastoma dniami na 
starcie międzynarodową stawkę ponad 140 zawodników z 23 zawodowych ekip. 
Na jednym z etapów sporo (na)kręcili się oni też po Legionowie i powiecie.

Plotka szybsza niż wirus
Podawane z ust do ust infor-
macje z reguły błyskawicz-
nie wzbogacają się o nowe, 
coraz mniej oparte na re-
aliach wątki. Tak było rów-
nież teraz. Zaniepokojonym 
czytelnikom zdarzało się na-
wet dzwonić do redakcji z 
pytaniem, która to placów-
ka edukacyjna została obję-
ta kwarantanną? Sprawdzili-
śmy i szybko wyszło na jaw, 
że cała „afera” przypomina 
nieco słynną opowieść o Ra-
diu Erewań. Ale tym razem to 
nie anegdota.   

Fakty są następujące: rze-
czywiście, we wtorek (11 
sierpnia) zamknięto jeden 
miejski obiekt – Przedszko-
le Miejskie z Oddziałami In-
tegracyjnymi nr 7. Powo-
dem takiego posunięcia (o 
którym poinformowano też 
warszawskie Kuratorium 

Oświaty) nie było jednak 
wykrycie ogniska koronawi-
rusa. Przyczyna okazała się 
bardziej prozaiczna: prze-
rwa w dostawie wody spo-
wodowana trwającą właśnie 
na osiedlu Sobieskiego, pro-
wadzoną przez PWK wymia-
ną sieci wodociągowej. W 
normalnych warunkach brak 
wody od 7.30 do 18.00 pew-
nie dałoby się jakoś przebo-
leć. Podczas pandemii, bez 
możliwości sprostania wy-
mogom reżimu sanitarnego, 
było to jednak niemożliwe i 
w opinii organu prowadzące-
go placówki stanowiłoby za-
grożenie dla zdrowia dzieci 
uczęszczających do przed-
szkola. Stąd decyzja o jego 
zamknięciu. Dzień później, 
w środę (12 sierpnia) „sió-
demka” była już otwarta. 

Gadget

Przed kilkunastoma dniami „na mieście” zaczęto 
szeptać o legionowskiej placówce oświatowej, 
którą zamknięto z powodu wykrycia u jej personelu 
koronawirusa. Gdzie i u kogo – tego nikt nie wie-
dział, lecz napędzana obawami plotka zdążyła 
już zasiać niepokój u wielu mieszkańców miasta. 
Na szczęście okazała się nieprawdziwa.
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Errata dla
czytelników
Pierwszego lipca Miejska Biblioteka Publicz-
na w Legionowie wprowadziła drobne zmiany 
w swym regulaminie. Mają one na celu uła-
twienie czytelnikom dostępności do zbiorów, 
a także dostosowanie placówki do obecnych 
wymogów sanitarno-epidemiologicznych.
Główne korekty w biblio-
tecznym regulaminie są na-
stępujące: 

1. Książki oraz audiobooki 
można wypożyczyć na 28 
dni z możliwością przedłuże-
nia o kolejne 28 dni. Łączny 
czas wypożyczenia nie może 
przekroczyć 63 dni.
2. Gry na konsole oraz fil-
my można wypożyczyć na 
7 dni. Tutaj nie przysługuje 
możliwość wydłużenia ter-
minu wypożyczenia. Na jed-
no konto można wypożyczyć 
jedną grę/film.
3. Na jednym koncie można 
mieć maksymalnie 5 książek 
i/lub zbiorów specjalnych z 
danej placówki (Oddzia-
łu dla Dorosłych, Oddzia-
łu dla Dzieci i Młodzieży, Filii 
nr 1, Filii nr 2, Filii nr 3), jed-
nak łączna liczba wypożyczo-
nych zbiorów nie może prze-
kraczać 15.
4. Przed głównymi drzwia-
mi Poczytalni pojawiła się 
wrzutnia do zwrotu książek, 

z której można korzystać w 
godzinach otwarcia dworca 
PKP. W nowym regulaminie 
są informacje, jak dokony-
wać zwrotów bez wchodze-
nia do biblioteki.

Warto pamiętać, że przy każ-
dej wizycie w bibliotece, pod-
czas wypożyczania zbiorów 
oraz w razie chęci skorzysta-
nia z komputera, skanera lub 
ksero, trzeba okazać ważną 
kartę biblioteczną. Dlatego 
pracownicy Poczytalni za-
chęcają do zrobienia zdję-
cia kodu kreskowego kar-
ty telefonem lub wgrania go 
do specjalnej aplikacji, dzięki 
czemu kartę będziecie moż-
na zawsze mieć przy sobie.

Pełny regulamin dostępny 
jest na miejscu w każdej pla-
cówce legionowskiej bibliote-
ki oraz na stronie 
www.bibliotekalegiono-
wo.pl. 

red.

Według oficjalnego komunikatu 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad w poniedziałek o 
godz. 10.00 planowane jest wpro-
wadzenie czasowej organizacji ru-
chu na wspomnianym fragmencie 
drogi krajowej nr 61. Nie powinno 
to jednak skomplikować i spowol-

nić przejazdu przez tę część mia-
sta. Zapowiadana zmiana polega 
bowiem tylko na przerzuceniu ru-
chu na nową jezdnię DK 61 oraz 
zamknięciu starej jezdni. Tak czy 
inaczej, warto o zamierzeniach 
drogowców wiedzieć.

WS

„Przerzutka” na krajówce
Budowa czy przebudowa jezdni prowadzona, jak mawia-
ją drogowcy, „w ruchu”, czyli przy zachowaniu jej droż-
ności, zawsze wiąże się z utrudnieniami dla kierowców. 
Nie inaczej jest na modernizowanym właśnie legio-
nowskim odcinku DK 61. W poniedziałek (31 sierpnia) 
nastąpi tam kolejna czasowa zmiana organizacji ruchu.

Zambski Kośc. - działka rekr.,
otulina lasów, teren niezalew., ok.1000mkw.

Tel. kom. 601 569 662
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Smog i wirtualna ekologia
Co do tego, że powietrze, którym oddychamy, powinno być bardziej czyste, nikt nie ma wątpliwości. Także 
polski rząd, który swego czasu – opatrując go właśnie hasłem Czyste Powietrze – uruchomił program mający 
ułatwić rodakom wymianę starych, „ekologicznych inaczej” źródeł ciepła. Sęk w tym, że w gąszczu formal-
ności potencjalni beneficjenci snują się po omacku niczym w smogu, a mające im służyć terenowe punkty 
konsultacyjne powstają dość opornie. Również, o czym w czerwcu alarmowali powiatowi radni, na ich samo-
rządowych włościach.
Temat powiatowego punk-
tu konsultacyjnego wywoła-
ła w trakcie posiedzenia rady 
powiatu „chodząca” za nim od 
dawna przedstawicielka opozy-
cji. – Na poprzedniej sesji za-
pewniono nas, że jest w pa-
mięci członków zarządu, ale ja 
w pamięci też mam wiele rze-
czy... Natomiast jeśli przez rok 
nie potrafimy stworzyć punktu, 
który jest istotny z punktu wi-
dzenia mieszkańców – bo jak 
wiemy, jesteśmy dość moc-
no zagęszczonym powiatem i 
wszyscy radni oraz zarząd do-
stajemy maile w kwestii za-
gęszczania miasta i chociażby 
tego, co robimy w kwestii smo-
gu – to uważam to za rzecz, któ-
rą można rozwiązać – kiedy się 
ma dobre chęci – bardzo szyb-
ko – punktowała szefów powia-
tu radna Aleksandra Bednarek. 

Zapewne tak. Póki co bardzo 
szybko nastąpiła jednak reakcja 
dotkniętego powyższą oceną 
członka zarządu powiatu. Mimo 
że sieciowe łącza nie były dlań 
łaskawe, w końcu internet dał 
mu dojść do głosu. – Pozwolę 
sobie tutaj stwierdzić fakt taki, 
że jak najbardziej powiat po-
dejmuje określone działania na 

rzecz środowiska, natomiast w 
zakresie takim, w jakim te kom-
petencje, które nam przysługu-
ją, możemy takie działania po-
dejmować. Ja w tym momencie 
nie będę wchodził w szczegóły: 
między innymi monitorujemy 
stany powietrza na terenie po-
wiatu, utrzymujemy stosowne 
urządzenia, podejmujemy sze-
reg innych działań – ja zapra-
szam panią radną Bednarek do 
skomunikowania się z wydzia-
łem środowiska w powiecie, z 
panem Hubertem Maciochem, i 
on wyjaśni tutaj wszystkie kwe-
stie, które budzą wątpliwość 

pani radnej. Być może pozo-
stałych radnych, jeżeli chodzi o 
to, co powiat robi na rzecz eko-
logii – zachęcał Artur Stankie-
wicz, członek zarządu powiatu.

Krytycznej opinii reprezentanta 
zarządu Aleksandra Bednarek 
wysłuchała cierpliwie i z uwa-
gą. Czegoś jej jednak zabrakło 
– ekologicznych konkretów. 
– Dalej nie dowiedziałam się, 
dlaczego nie ma punktu smo-
gowego? Od roku. Jak już pan 
tak nam chce wszystko wyja-
śnić, to ja poproszę konkretną 
datę, kiedy w starostwie zosta-

nie powołany punkt na temat 
informacji smogowej? Nieste-
ty, żadna data, co akurat było 
do przewidzenia, z ust adresa-
ta pytania nie padła.   

W tym momencie do dyskusji 
włączył się przewodniczący rady 
powiatu. Jako zawodowy stra-
żak, postanowił rozwiać dym 
wywołany przez tlące się za-
rzewie konfliktu. – Dla porząd-
ku przypomnę, że w informa-
cjach przewodniczącego rady 
dzisiaj, parę godzin temu in-
formowałem, że pan radny To-
masz Talarski otrzymał odpo-
wiedź, na moje ręce wpłynęła 
kopia tej odpowiedzi od staro-
stwa powiatowego, dotyczącą 
utworzenia punktu konsultacyj-
nego programu Czyste Powie-
trze – powiedział Leszek Smu-
niewski. Wspomniany radny ten 
fakt, rzecz jasna, odnotował. 
Mimo to pokusił się o wyrażenie 
swego zdania na temat proeko-
logicznej działalności starostwa. 
Kontynuując zarazem polemikę 
na linii opozycja – zarząd powia-
tu. – Referat ochrony środowi-
ska, owszem, zajmuje się dzia-
łaniami bieżącymi. Ja chciałem 
przypomnieć, że w roku ubie-
głym była prowadzona kontro-

la w tym referacie, jeśli mnie 
pamięć nie myli – zaraz po wy-
borach. I ja oprócz takiej bieżą-
cej działalności, która wynika z 
kompetencji tego referatu, za-
uważyłem tylko jedną rzecz dla 
ochrony środowiska, którą ten 
referat robi, a mianowicie kon-
kursy plastyczne dla dzieci. 

Za dosyć zjadliwą pochwałę 
działalności komórki powiatu je-
den z jego szefów odpłacił tym 
samym. I tak oto napędzaną 
Czystym Powietrzem dociekli-
wość udało się radnemu Talar-
skiemu przekuć na ciepłe sło-
wa od politycznego adwersarza.                                                         
– Cieszy mnie bardzo, wie pan, 
pana postawa, jeżeli chodzi o 
zainteresowanie programem 
stworzonym przez rząd Prawa i 
Sprawiedliwości, o który pan tak 
szczególnie zabiega. Tym bar-
dziej cieszy, że pan jest niejako 
w opozycji. To świadczy o tym, 
że pan się potrafi wznieść ponad 
te wszystkie wyżyny i ten pro-
gram pan docenia – stwierdził 
Artur Stankiewicz. 

Jeżeli chodzi o konkrety, winne-
go opieszałości w stworzeniu dla 

mieszkańców punktu konsul-
tacyjnego starostwo wskazuje 
gdzie indziej. Nie spisała się po-
noć „góra”. – Dopiero moja oso-
bista interwencja u prezesa Wo-
jewódzkiego Fundusz Ochrony 
Środowiska spowodowała, że 
23 czerwca ta nasza sprawa 
stanęła na zarządzie. I oczywi-
ście nie powiem, że pochwalam 
tego rodzaju działanie, że nasz 
wniosek od września do tej pory 
nie został włożony na wokandę 
pracy zarządu. Gdzieś tam ktoś 
zawinił, a potem powoływał się 
oczywiście na te sprawy zwią-
zane z COVID-m, z pandemią – 
wyjaśniał legionowski starosta. 

Koniec końców, jak poinfor-
mował Sylwester Sokolnicki, 
zarząd Funduszu wyraził zgo-
dę na zawarcie porozumienia ze 
starostwem. Dalsze formalno-
ści są już ponoć na finiszu. To 
oznacza, że powiatowy punkt 
konsultacyjny rządowego pro-
gramu Czyste Powietrze może 
ruszyć w ciągu kilku najbliż-
szych tygodni. Póki co są to jed-
nak... czyste spekulacje. 

Wonder

Zasady przyznawania dofinan-
sowania reguluje rozporządzenie 
Rady Ministrów z 26 czerwca br. w 
sprawie szczegółowych warunków 
udzielania pomocy uczniom niepeł-
nosprawnym w formie dofinanso-
wania zakupu podręczników, ma-
teriałów edukacyjnych i materiałów 
ćwiczeniowych w latach 2020-2022. 
Zgodnie z jego treścią, w rozpoczy-
nającym się wkrótce roku szkol-
nym uprawnionymi do otrzymania 

pomocy finansowej będą uczniowie 
posiadający orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego: słabowi-
dzący, niesłyszący, słabosłyszący, z 
niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu lekkim, z niepełnospraw-
nością ruchową (w tym z afazją), 
z autyzmem (w tym z zespołem 
Aspergera), z niepełnosprawnościa-
mi sprzężonymi – w przypadku, gdy 
są to niepełnosprawności spośród 
niepełnosprawności wymienionych 

w pkt 1-6, z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarko-
wanym lub znacznym, z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi – w 
przypadku, gdy jedną z niepełno-
sprawności jest niepełnosprawność 
wymieniona w pkt 1-6. i 8.
 
Warunki dofinansowania przewi-
dują, że otrzymujący je uczniowie 
będą uczęszczać do następujących 

szkół: branżowej szkoły I stopnia, 
klasy I branżowej szkoły II stop-
nia, klasy I-II czteroletniego liceum 
ogólnokształcącego, klasy II i III do-
tychczasowego trzyletniego liceum 
ogólnokształcącego prowadzonej w 
czteroletnim liceum ogólnokształcą-
cym, klasy I-II pięcioletniego techni-
kum, klasy II-IV dotychczasowego 
czteroletniego technikum prowa-
dzone w pięcioletnim technikum, a 
także do szkoły specjalnej przyspo-
sabiającej do pracy.
 
Wniosek o dofinansowanie należy 
składać do dyrektora szkoły, do któ-
rej uczeń uczęszcza w roku szkol-
nym 2020/2021 w terminie do 10 
września br.
 

red.

Cenne dofinansowanie
Rodzice oraz opiekunowie uczniów posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są 
uprawnieni do otrzymania pomocy finansowej 
na zakup podręczników oraz materiałów edukacyj-
nych i ćwiczeniowych. Termin złożenia wniosków 
upływa 10 września.

Pani
Justynie Bicz 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

TATY

Łączymy się w bólu
po odejściu ukochanej osoby

Prezes oraz Pracownicy KZB Legionowo Sp. z o.o.

Pani
Justynie Bicz 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

TATY
Łączymy się w bólu

po odejściu ukochanej osoby
Dyrektor oraz Pracownicy Niepublicznego

Przedszkola „Wesołe Sówki” .
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OGŁOSZENIA

DAM PRACĘ
 ■Szukam pracowników 
do prac w ogrodach.                        
tel: 500 276 269

USŁUGI
 ■Cyklinowanie, układanie                
507 603 653
 ■Hydraulik Naprawy Awarie 
Remonty 692 827 915
 ■KOMPUTER naprawy 
dojazd 513820998
 ■Malowanie, tapetowanie, 
remonty - osobiście, 
solidnie 694 065 757
 ■Układanie paneli 
797 677 349
 ■Wszystko ze szkła, 
lustra, kabiny, grafika                            
na szkle, naprawy 
domowe, hydraulika, 
meble na wymiar, solidnie, 
uczciwie 513-256-043

05.06.2020r. (piątek) godz. 14:00
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INFORMACJA
Gmina Legionowo w imieniu której działa K Z B Legionowo Spółka z o.o. 

podaje do publicznej wiadomości

że zgodnie z  art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 
roku, poz.65 ze zm.)  na tablicach informacyjnych KZB Legionowo Sp. z o.o. oraz Urzędu Miasta Legionowo, na 
okres 21 dni tj. od dnia 27 sierpnia 2020r. do 17 września 2020r  został umieszczony wykaz o przeznaczeniu 
do oddania w najem, na okres 3 lat, w drodze bezprzetargowej, szaletów publicznych, posadowionych na pla-
cu A i E na Targowisku Miejskim w Legionowie.

PREZES ZARZĄDU
Irena Bogucka

Panu 
Jackowi Zawada

i jego najbliższej rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
 OJCA

składa Zarząd
oraz pracownicy PEC „Legionowo” Sp. z o.o.

Panu 
Waldemarowi Bednarskiemu

i jego najbliższej rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 
OJCA

składa Zarząd
oraz pracownicy PEC „Legionowo” Sp. z o.o.
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Jak niechcący podsłuchali-
śmy kiedyś podczas nasia-
dówki legionowskich raj-
ców, ich przewodniczący 
obradom herszt stanął on-
giś nagle przez konieczno-
ścią podjęcia decyzji w spra-
wie pewnego zakładu. Przy 
czym, rozwiewając wszelkie 
wątpliwości, nie chodziło tu 
o zakład pracy. Tym razem 
w grę wchodził futurystycz-
ny hazard. Poszło o zapro-
ponowany przez prezydenta 

zakład, zakładający iż przy-
szłoroczne wpływy z PIT-u 
będą niższe od prognozo-
wanych. Albo jakoś tak… To 
zresztą mało istotne. Grunt, 
że pan Ryszard podchody 
zmierzające do uczynienia 
z sali obrad kasyna błyska-
wicznie zastopował. Naszym 
zdaniem, zbyt szybko. Mógł 
najpierw dowiedzieć się, kto 
oraz ile chce na wspomnia-
ny zakład postawić. Pewnie 
byłoby to mniej niż wyniosą 

wpływy z PIT-u, 
ale zamiast se-
syjnego pitu pitu 
chociaż przez 
chwilę zrobiłoby 
się ciekawie.

Przeróżne hi-
storyczne smaczki wypły-
wają czasem na wierzch w 
całkiem nieoczekiwanych 
okolicznościach. Swego cza-
su wpadła nam otóż w ucho 
wypowiedź miejskiego rad-
nego, pana Tadeusza, jaką 
poczęstował on uczestników 
okolicznościowego spotka-
nia dla pracowników oraz 
przyjaciół spółki KZB Le-
gionowo. Zanim jeszcze 
jego uczestnicy przystą-
pili do długo oczekiwanej 

konsumpcji, nestor wśród 
miejskich samorządowców 
– życząc zebranym mnó-
stwa życiowych frykasów 
– zdradził im przy okazji je-
den ze znanych w jego le-
gionowskiej z dziada pra-
dziada familii faktów. Taki 
mianowicie, że sześć dekad 
wcześniej jego ojciec pełnił 
w KZB (wtedy jeszcze pod 
tym skrótem krył się Ko-
munalny Zakład Budżeto-
wy) ważną funkcję kierow-
nika technicznego. Czyli w 
jakimś tam stopniu nią kie-
rował. Trudno się w tej sy-
tuacji dziwić, że skłonność 
do podejmowania decyzji 
– także przez podnoszenie 
mandatu – jego potomni 
mają w genach. 

Można mieć przejechane
Każdy automobilista to wie, a jak 
nie wie, to się dowie: szczęśliwy 
bywa on głównie wtedy, gdy sa-
mochód kupuje oraz kiedy znaj-
duje nań amatora. Sęk w tym, że 
mając w rękach wieńczącą nasze 
kłopoty umowę sprzedaży, myśli-
my już o wpakowaniu się w kolej-
ne. Bo trudno jest posiąść prze-
cho... przejeżdżony wóz, który 
byłby wolny od nieznanych no-
wemu właścicielowi tajemnic. Tak 
samo zresztą rzecz się ma z szu-
kaniem życiowej partnerki. 
 
Zaczyna się od rocznika: facet ni-
gdy nie może być pewien auten-
tycznej daty produkcji. Powszech-
ne są przypadki wprowadzania 
przez oferentkę w błąd, a zda-
rza się nawet fałszowanie dowo-
dów. I to nie rejestracyjnych. Inna 
sprawa, że trudno wyczuć, za któ-

rym rocznikiem najlepiej się roz-
glądać. Młode oferują wprawdzie 
bezproblemową eksploatację, 
lecz są kosztowne w utrzymaniu 
– pozbawione regularnego serwi-
su w galeriach handlowych dłu-
go nie pojeżdżą. Ale i ze starszy-
mi bywa różnie. Ciężko np. ustalić 
rzeczywisty przebieg, czyli liczbę 
przepracowanych chłopogodzin. 
Cofanie licznika jest tu wręcz na 
porządku nocnym. Z wiekowymi 
egzemplarzami należy też uważać 
na powłokę lakierniczą. Nagmin-
nie zdarza się nakładanie takiej 
ilości szpachli, że właściwie prze-
staje być wiadomo, co się pod nią 
kryje. Kiedy później, w porannym 
słońcu, nowy właściciel wreszcie 
to ujrzy, często bywa już za póź-
no. Aha, mimo okazyjnej ceny, 
bezwzględnie należy uważać na 
modele sprowadzane z zagranicy. 

Głównie dlatego, że w grę wcho-
dzi właściwie tylko ta wschodnia, 
a taki zakup to niemal gwarancja 
kłopotów. Zwłaszcza, jeśli egzem-
plarz ściągnie swych rodzimych 
serwisantów. 

Ano właśnie – gwarancja. Kierow-
co, w życiowej przejażdżce z nie-
wiastą nigdy jej nie miałeś i mieć 
nie będziesz. Zapomnij. Chcesz 
uniknąć awarii, to codziennie na 
swoje cudo chuchaj i dmuchaj. 
Wtedy za każdym razem, nawet 
gdy nie włożysz kluczyka – poje-
dziesz. Inna sprawa, że nie za-
wsze w oczekiwanym wcześniej 
kierunku. Bo nam, szoferom, z 
reguły tylko wydaje się, że to my 
prowadzimy.

Przez pandemię koronowiru-
sa wszyscy już chyba powo-
li zapominamy o dużych im-
prezach plenerowych. A w 
kulturalnym kalendarzu Le-
gionowo miało ich całkiem 
sporo. Jedną z ciekawszych 
był Legionowo Rock Festi-
wal, organizowany w kolejne 
rocznice Bitwy Warszawskiej, 
której „setkę” obchodziliśmy 
w bieżącym roku. Dziesięć 
lat temu, czyli w 90. roczni-
cę Cudu Nad Wisłą, odbyła się 
szósta edycja LRF. 

– Coraz więcej ludzi z całej Pol-
ski przyjeżdża na nasz festiwal 
i to dobrze. Życzyłbym sobie, 
żeby to przedsięwzięcie roz-
wijało się w tę właśnie stronę, 
żeby to była cały czas fajna za-
bawa w dobrej atmosferze. Tu 
widać różne pokolenia i roż-
nych ludzi. Niektórzy wyglądają 
subkulturowo, inni z kolei tak, 
jakby właśnie wyszli z pracy. 
Wszyscy jednak przychodzą tu-
taj i słuchają muzyki. O to nam 

właśnie chodzi – mówił Robert 
Szymański, kierownik arty-
styczny festiwalu. Ale chodziło 
też o to, aby tą imprezą, która 
zawsze odbywa się 15 sierp-
nia, uczcić przypadające na 
ten dzień jedno z ważniejszych 
świąt państwowych. Fakt ten 
mocno podkreślał prowadzący 
festiwal dziennikarz muzycz-
ny Marek Wiernik. – Chcemy 
przypominać o wydarzeniach 
sprzed 90 lat i opowiadać mło-
dym ludziom o bohaterstwie 
młodych Polaków walczących 
w Bitwie Warszawskiej.
 
Podczas szóstej edycji Le-
gionowo Rock Festiwalu na 
miejskim rynku zagrało sze-
śc kapel. Wyjątkowo silną re-
prezentację miała legionow-
ska scena punkowa. Oprócz 
Sexbomby można było jesz-
cze zobaczyć i usłyszeć kul-
tową w niektórych kręgach 
kapelę PDS. Poza nimi na 
szóstym Legionowo Rock 
Festiwalu wystąpiły jesz-

cze Zielone Ludki – laureat 
Cegły 2010, kaszubski The 
Damrockers i śląski Bulbula-
tors. Gwiazdą LFR byli wete-
rani brytyjskiej sceny punko-
wej 999. – Kapela przyleciała 
do Polski specjalnie na ten je-
den koncert w Legionowie. To 
zespół z pierwszej fali punk 
rocka, który zaczynał razem 
z The Damned, Sex Pistols i 
The Clash. Regularnie koncer-
tują i wydają płyty – powie-
dział Robert Szymański. 
 
Takich gwiazd podczas po-
przednich edycji edycji Rock 
Festiwalu było znacznie wię-
cej. W Legionowie występo-
wali m.in. The Vibrators, The 
Bones, Guitar Gangsters i 
Goldblade. Ich obecność, a 
przede wszystkim fakt, że 
znajdowali się ludzie, którzy 
chcieli ich słuchać, świadczył 
o tym, że punk rock przeży-
wał wówczas swój renesans. 
I w tym odrodzeniu Legiono-
wo odgrywało znaczącą rolę.

Cud na rockowo

Cukinia w roli głównej

Sezon na cukinię oznacza to, że króluje ona na naszych stołach. Wystarczy otworzyć lodówkę i zobaczyć jakie 
produkty mamy do dyspozycji, by z udziałem cukinii w roli głównej stworzyć niesamowite lub zupełnie proste 
potrawy. Należy zacząć od zapiekanej cukinii, nieco wydrążonej w środku. Ser żółty lub biały, oliwki, pomidory, 
kawałki szynki lub kiełbasy, czosnek lub cebula, świeże zioła lub gotowe mieszanki przypraw – to wszystko w 
odpowiednich kompozycjach układamy na papierze do pieczenia i zamykamy w piekarniku na kilkanaście minut.

Lubisz spagetthi? Zrób z cukinii makaron za pomocą specjalnych tarek czy urządzeń. Można go lekko podsmażyć 
na patelni i dodać sos pomidorowy, kukurydzę, kawałki wędliny – wszystko to co lubisz w klasycznym spagetthi. 
Pamiętaj jednak, by sos przygotować osobno.

Szaszłyki? Ależ tak! Na patyczki nabijamy kawałki piersi z kurczaka, paprykę, cebulę, pieczarki i cukinię. 
Wygląda bajecznie, ale też bajecznie smakuje.

Placki z cukinii? Nic prostszego. Wystarczy cukinia starta na wiórki, cebula, 4 jajka, ser feta, szklanka mąki pszennej. 
Składniki rozdrabniamy, mieszamy i smażymy na patelni. Pyszny obiad!
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Nie olewajmy suszy
Czy ktoś tego chce, czy nie, zdaniem specjalistów mamy w Polsce suszę. Zamazujące nieco ten obraz sporadyczne ulewy i burze nie są 
w stanie poprawić tej groźnej nie tylko dla rolników sytuacji. Krótkotrwałe i intensywne opady powodują natomiast szereg lokalnych 
podtopień. Występowanie tych pozornie wykluczających się zjawisk jednocześnie jest efektem zmian klimatycznych. Każdy może jed-
nak podjąć działania realnie poprawiające ten stan rzeczy.
Ostatnio w Polsce występują 
tak zwane powodzie błyska-
wiczne. Pojawiają się one po 
ulewnych deszczach i bardzo 
szybko doprowadzają do pod-
topień. Podczas nawałnic lub 
kilku następujących po sobie 
burz z intensywnymi opadami 
spada tak dużo wody, że zie-
mia nie jest w stanie jej przy-
jąć. – Informacje o podtopie-
niach wielu osobom mogą 
wydawać się zaskakujące, bo 
przecież chwilę wcześniej me-
dia ostrzegały o zagrożeniu 
suszą. Niestety, w wielu miej-
scach Polski jest ono aktual-
ne. Intensywne i krótkotrwa-
łe opady wsiąkają do ziemi w 
minimalnym stopniu, spływa-
jąc w szybkim tempie do niżej 
położonych miejsc. To prowa-
dzi z kolei do występowania 
rzek z ich koryt – mówi Anna 
Sawicka, ekspert ds. rozwoju 
strategii ekologicznej Banku 
Ochrony Środowiska. 

Na obniżenie poziomu wód 
podziemnych dodatkowo 
wpływają powtarzające się od 
kilku lat bezśnieżne zimy. Tym-
czasem odbudowę zasobów 
wodnych mogą zapewnić tyl-
ko mniej intensywne, ale dłu-
gotrwałe opady. 

Możemy poprawić sytuację

Przyczyną występowania eks-
tremalnych zjawisk pogodo-
wych są zmiany klimatyczne. 
W dużej mierze odpowiada za 
nie efekt cieplarniany. Przemysł, 
transport oraz intensywna ho-
dowla zwierząt sprawiają, że do 
atmosfery trafiają między inny-
mi duże ilości dwutlenku węgla. 
To prowadzi do wzrostu tem-
peratury na Ziemi i zaburze-
nia równowagi opadowej. Kło-
pot stanowi także postępujący 
rozwój obszarów miejskich. – 
Coraz większe tereny zajmują 
ulice, place i chodniki. Zastę-

pują one łąki i lasy: wszel-
kie powierzchnie nieutwar-
dzone, biologicznie czynne, 
które dotychczas wchłania-
ły wody opadowe. Dlate-
go tak ważna jest dbałość o 
oazy zieleni w naszym oto-
czeniu, między innymi miej-

skie parki. Działać może każ-
dy, na przykład tworząc łąkę 
kwietną. Jest to proste i tanie, 
a korzyści duże. Tego rodza-
ju roślinność nie tylko cieszy 
oczy pięknymi kolorami, ale 
przede wszystkim wiąże wil-
goć w glebie. Jeśli wysiejemy 

rośliny miododajne, pomoże-
my także pszczołom – pod-
kreśla Anna Sawicka.

Warto też zadbać o magazy-
nowanie deszczówki. Moż-
na gromadzić ją w zbiorniku 
retencyjnym, a w dowolnej 

chwili wykorzystać do prac 
gospodarczych lub podlewa-
nia ogrodu. Jeżeli zbudujemy 
odpowiednią instalację, desz-
czówkę wykorzystamy nawet 
w domu – do takich codzien-
nych czynności, jak spłukiwa-
nie toalety lub pranie.

Pieniądze w zasięgu ręki

Rządowy program „Moja 
Woda” oferuje wsparcie na 
inwestycje związane z wyko-
rzystywaniem zatrzymanej 
wody, w tym budowę zbior-
nika retencyjnego. Przedsię-
wzięcie może zostać dofinan-
sowane w wysokości nawet 80 
proc. jego wartości, w kwocie 
nie wyższej niż 5 tys. zł. Od 1 
lipca wnioski są przyjmowane 
w Wojewódzkich Funduszach 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Warto również 
zapoznać się z produktami ofe-
rowanymi przez bank specjali-
zujący się w inwestycjach pro-
ekologicznych. 

Samorządy z kolei mogą wziąć 
udział w konkursie „Miasto z 
klimatem”. Dzięki inicjatywie 
Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz Ministerstwa Kli-
matu można sfinansować mię-
dzy innymi likwidację w mia-
stach tak zwanych powierzchni 
nieprzepuszczalnych.

Mundurowi kontra wirus
Od rozpoczęcia pandemii koronawirusa żołnierze 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej nawiązali 
współpracę z komendami policji, by razem przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się COVID-19. Po kilku mie-
siącach przyszedł czas na podsumowanie wspólnych działań.

W trakcie spotkania na tere-
nie zegrzyńskiego dowództwa 
Wojsk Obrony Terytorialnej, 
zwracając się do policjantów, 
gen. dyw. Wiesław Kukuła zwró-
cił uwagę, że pełnią oni bardzo 
wymagającą służbę. – W prze-
ciwieństwie do sił zbrojnych, wy 
jesteście na wojnie codziennie. 
Doskonale rozumiemy, z czym 
się mierzycie i bardzo szanuje-
my waszą pracę. Wiemy, że mo-
żemy się wiele od was nauczyć, 
ale jesteśmy także gotowi do 
tego, aby was wesprzeć.

W kluczowych momentach do 
walki z COVID-19 było kierowa-
nych prawie 50 proc. sił WOT. 
Żołnierze opiekowali się osoba-
mi starszymi i samotnymi, wspie-

rali pielęgniarki i lekarzy, pobie-
rali wymazy od osób, u których 
podejrzewano koronawirusa, 
wspólnie ze Strażą Graniczną 
zabezpieczali też granice kraju. 
Wielu terytorialsów zostało także 
skierowanych do wspólnych dzia-
łań z policjantami. Razem prze-
prowadzili 70 623 patrole, któ-

rych celem była kontrola osób 
przebywających w kwarantan-
nie, a także 25 317 patroli pre-
wencyjnych.

Podczas trzymiesięcznych dzia-
łań przeciwkryzysowych ukie-
runkowanych na walkę z ko-
ronawirusem terytorialsi z 5. 

MBOT przeprowadzili ponad 
tysiąc prewencyjnych patro-
li i skontrolowali blisko 28 tys. 
chorych i potencjalnych nosicie-
li wirusa. W ciągu trzech miesię-
cy zaangażowania żołnierze 5. 
MBOT wsparli 19 komend policji 
w rejonie odpowiedzialności bry-
gady. Blisko stu żołnierzy zosta-
ło skoszarowanych w Zegrzu. – 
Było to konieczne ze względu na 
obszar działania jednostki – wo-
jewództwo mazowieckie, i dużą 
liczbę osób przebywających w 
kwarantannie – mówił podczas 
lipcowego seminarium dowódca 
5. Mazowieckiej Brygady OT, płk 
Mieczysław Gurgielewicz. Sko-
szarowanie terytorialsów w jed-
nym miejscu miało zagwaran-
tować szybkie działanie w razie 

potrzeby. – Tu nie było żadnego 
planu, musieliśmy być elastycz-
ni i na bieżąco reagować na po-
jawiające się wyzwania. 

Spotkanie zakończyło się 
przedstawieniem wniosków, 
które w przyszłości pozwolą 
usprawnić współdziałanie woj-
ska z policją. Uczestnicy zde-
cydowali o konieczności pro-
wadzenia wspólnych szkoleń, a 
także ujednolicenie systemów 
łączności obu formacji. Inspek-
tor Nestoruk zwrócił uwagę, że 
dobrze byłoby, aby żołnierze 
przeszli także specjalistyczne 
szkolenia dotyczące przepisów 
związanych z podejmowaniem 
interwencji, zabezpieczenia 
miejsc wypadków, czy prowa-
dzenia poszukiwań osób za-
ginionych, uwzględniających 
metodę tzw. „szybkich trójek”.

Żołnierze oraz policjanci, któ-
rzy na służbie w czasie epidemii 
szczególnie się zasłużyli, otrzy-
mali odznaczenia. Wśród nich 
byli między innymi szer. Sta-

nisław Petrykowski z 5. Mazo-
wieckiej Brygady Obrony Tery-
torialnej oraz st. sierż. Marcin 
Demkowski z ciechanowskiej 
Powiatowej Komendy Policji. 
Obaj podczas patrolu pomo-
gli rocznej dziewczynce, która 
doznała wstrząsu anafilaktycz-
nego. – Jestem przekonany, że 
uratowali jej życie – powiedział 
dowódca 5 MBOT.

Współpraca Wojsk Obrony Tery-
torialnej z policją w czasie epide-
mii była możliwa dzięki porozu-
mieniu, jakie 5 lutego podpisali 
gen. dyw. Wiesław Kukuła, do-
wódca WOT i gen. insp. Jarosław 
Szymczyk, komendant główny 
Policji. Terytorialsi swoje dzia-
łania nazwali operacją „Odpor-
na wiosna”, przemianowane 23 
czerwca na akcję „Trwała Od-
porność”, mającą na celu po-
wstrzymanie epidemii. Każde-
go dnia do związanych z nią 
działań jest kierowanych oko-
ło dwóch tysięcy wojskowych. 

WS/AS



12 CZWARTEK 27 sierpnia 2020FOTOREPORTAŻ

Wspomnienia z(amiast) wakacji
Na liście zagranicznych miast, które odwiedzają nasi rodacy, Londyn z pewnością znajduje się 
w ścisłej czołówce. Z pewnością też nieprzypadkowo, bo ma on do zaoferowania tak wiele, 
że każdy bez wyjątku znajdzie w nim coś dla siebie.
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Czy wiesz, że dając buziaka rano 
swojej „połówce” zapewniasz jej 
pozytywny zastrzyk endorfin na 
cały dzień? Zaczynając tak dzień 
mamy szansę na dobry humor, 
czujemy się piękniejsi i bardziej 
seksowni.

Chcesz żeby cie wysłuchano? 
Mów wolniej. Jeśli chcesz być 
przekonujący, mów w tempie 3,5 
słowa na sekundę. Gestykuluj, by 
odpowiednio podkreślić wagę słów. 
Pamiętaj, że osoby które mówią 
zbyt szybko nie są odbierane jako 
wiarygodne. Zbyt wolne mówienie 
odbierane jest jako kłamstwo.

Najgłośniejszy gwizd? W świecie 
zwierząt wydaje go płetwal 
błękitny, olbrzym który występuje 
we wszystkich oceanach na naszej 
planecie. Mierzy około 33 metrów 
i waży jakieś 170-140 ton. Czy 
wiesz, że noworodek płetwala 
mierzy 7 metrów? Przez pierwsze 
9 miesięcy żywiąc się mlekiem 
matki co godzinę przybiera na 
wadze około 4 kg. Płetwal żywi 
się planktonem, głównie krylem. 
Ciąża trwa 11 miesięcy, a samica 
rodzi co 2-3 lata. Potrafi wydawać 
dźwięki o natężeniu 190 decybeli. 

Czy wiesz, że Bolkowi i Lolkowi, 
bohaterom z kreskówek dla dzieci 
minęło 50 lat?

Twardsza niż beton, najdłuższa i 
najmocniejsza w całym naszym 
ciele – mówimy to o kości udowej.

Zadbaj o f inanse. 
Zbytnia rozrzutność i 
chęć imponowania 

innym może skończyć się 
dużym debetem.  

Walcz o swoje, nie 
o g l ą d a j  s i ę  n a 
innych. Nie pod-

dawaj się, nawet gdy trudno 
dostrzec szanse na sukces.

Dobry czas dla… 
portfela. Gwiazdy 
wróżą udany in-

teres, zysk lub znalezienie 
dobrej posady.

Pojawi się ktoś, kto 
doda ci optymizmu. 
Otrzymasz dobrą wi-

adomość lub zaproszenie na 
ciekawą imprezę.

U p o r z ą d k u j  s w o j e 
sprawy,  a do nowych 
w y z w a ń  p o d e j d ź  z 

ostrożnością.  Nie wszystko 
da s ię  zap lanować.

W miłości gwiazdy 
zapowiadają uda-
n y  c z a s ,  p e ł e n 

marzeń i romantycznych 
wzruszeń.

Ktoś w najbliższym 
otoczeniu potrze-
buje twojej pomo-

cy. Daj z siebie wszystko, 
bo warto. 

Los ześle ci szansę na 
p o z b y c i e  s i ę  k ł o -
p o t ó w.  P o d p i s z e s z 

korzystną umowę i osiągniesz 
cel, na jaki pracowałeś.

Wa ż n a  z a w o d o w a 
s p r a w a  l u b  f i n a n -
sowe negocjacje ut-

k n ą  w  m a r t w y m  p u n k c i e . 
Pomyśl nad zmianą strategii.

Pojawi się szansa, 
aby porzucić stare 
schematy i zacząć 

wszystko od nowa.  Na -
jgorsze już za tobą .

Pokonasz przeci-
wnika, z którym od 
dawna nie dajesz 

sobie rady. Nie przemocą, 
lecz łagodnością i sprytem.

Nie będziesz zwracał 
większej  uwagi  na 
sprawy towarzyskie i 

zawodowe.  Czeka ją  c ię 
spokojne dni.

Jedz jagody! Zawierają one dużo polifenoli, 
mają działanie przeciwrakowe! Mowa tu o borów-
kach, bo tak brzmi poprawna nazwa owoców roślin 
występujących w naszych lasach. Mają działanie 
przeciwbiegunkowe i przeciwbakteryjne.

A  JUŻ  MYŚLAŁEM, 
ŻE  TO  KONIEC

Ryszard Brański, przewodniczący 
Rady Miasta Legionowo przy który-
mś z kolei zgłoszeniu do dyskusji nad 
jednym z punktów porządku obrad.

■ ■ ■

Wywiadówka w szkole:
-Państwa dzieci są bardzo muzykalne.
-Dlaczego? pyta się mama Filipa.
-Ciągle grają mi na nerwach! 

 ■ ■ ■
Pani od biologii pyta Kazia:
-Wymień mi pięć zwierząt mieszkających w Afryce!
Na to Kazio:
-Dwie małpy i trzy słonie.

■ ■ ■
Przed sprawdzianem nauczyciel oświadcza:
- Wierzę głęboko, że dzisiaj nikogo nie przyłapię 
na ściąganiu,
- I my też wierzymy! - odpowiada chórem klasa.

■ ■ ■
Autor opisuje swoich najbliższych przyjaciół, 
choć ich wcale nie miał i to jest bardzo dziwne.

ROZRYWKA

Kasia 9 lat

Ech, żeby tak móc zamelinować się pod takim adresem...
fot. red.  
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Mecz z  Pogonią został roze-
grany w środę 19 sierpnia na 
boisku rywala. Od pierwsze-
go gwizdka arbitra było widać, 
że Legionovia za wszelką cenę 
starała się zatrzeć złe wraże-
nie, jakie zostało po derbowym 
starciu ze Świtem Nowy Dwór 
Mazowiecki. Piłkarze zagra-
li dużo ambitniej i agresywniej 
niż w poprzednim meczu, goli 
to jednak nie przyniosło. Pogoń 

też nie potrafiła znaleźć drogi do 
bramki strzeżonej przez Paw-
ła Błesznowskiego. Po zmianie 
stron zaczęła się zarysowywać 
lekka przewaga gospodarzy. 
Legionovia z kolei nastawia-
ła się przede wszystkim na grę 
z kontry. To właśnie jedna z 
nich przyniosła gola na wagę, 
jak się później okazało, trzech 
punktów. W 52 minucie na li-
stę strzelców wpisał się Marcin 

Kluska. Po wyjściu na prowa-
dzenie gra legionowian ograni-
czała się już w zasadzie tylko do 
defensywy. Kilka razy, kiedy pił-
ka trafiała w słupek i poprzecz-
kę, legionowskim graczom do-
pisało szczęście, a innym razem 
świetnie w bramce interwenio-
wał Paweł Błesznowski. Legio-
novii udało się więc dowieść to 
skromne prowadzenie do ostat-
niego gwizdka sędziego. 

Mecz trzeciej kolejki z Concor-
dią Elbląg ekipa z Parkowej ro-
zegrała w sobotę 22 sierpnia, 
również na wyjeździe. Początek 
spotkania zdecydowanie nale-
żał do gospodarzy. Już w pierw-
szych minutach, po tym jak 
jeden z graczy Concordii zna-
lazł się sam na sam z Pawłem 
Błesznowskim, mogli oni wyjść 
na prowadzenie. Na szczęście 
bramkarz Legionovii rewelacyj-
nie interweniował. Stare piłkar-
skie przysłowie mówi, że niewy-
korzystane sytuacje się mszczą 
i tak też było w przypadku dru-
żyny z Elbląga. W 17 minucie 
długie celne podanie od Pa-
tryka Koziary wykorzystał An-
drzej Trubeha i wyprowadził 
Legionovię na jednobramko-
we prowadzenie. Po zdobyciu 
gola legionowianie nie zamie-
rzali się jednak ograniczyć tyl-
ko do obrony. Jeszcze w pierw-
szej połowie świetną okazję do 
podwyższenia wyniku ponow-
nie miał Andrzej Trubeha, jed-
nak bramkarz Concordii tym 
razem nie dał się pokonać. W 
drugiej połowie napastnikowi 
Legionovii po raz drugi udało się 
umieścić piłkę w siatce, lecz ten 
gol nie został uznany, bowiem 
sędzia odgwizdał spalonego. 
Druga bramka dla legionowian 
padła w 90 minucie. Świetnym 
strzałem z 20 metrów bramka-

rza gospodarzy pokonał Patryk 
Koziara.

Mecz czwartej kolejki Legiono-
via ponownie rozegra na wyjeź-
dzie. Jej rywalem będzie Polonia 

Warszawa. Spotkanie odbędzie 
się w sobotę 29 sierpnia o go-
dzinie 19.00. 

Elph

Od samego początku derbowe star-
cie nie układało się po myśli gospo-
darzy. Piłkarze Świtu agresywnie 
rzucili się na Legionovię i już w dzie-
wiątej minucie udało im się zdobyć 
bramkę na 1:0. Strzelił ją Michał 
Drewnowski. Przez kolejne minuty 
podopieczni trenera Michała Pirosa 
nie potrafili znaleźć drogi do bram-
ki nowodworzan. Ci z kolei na dwie 
minuty przed końcem pierwszej 

połowy wykorzystali kolejny fatal-
ny błąd golkipera Legionovii Jakuba 
Stefaniaka, który po strzale z rzutu 
wolnego wypuścił piłkę z rąk wprost 
pod nogi gracza Świtu, dzięki cze-
mu zdobyli drugą bramkę. Tym ra-
zem na listę strzelców wpisał się Ra-
dosław Kamiński. 
 
W drugiej połowie Świt nadal prze-
ważał, Legionovia z kolei nie potrafi-

ła znaleźć sposobu na świetnie tego 
dnia dysponowanych gości. Ukoro-
nowaniem dobrej gry drużyny z No-
wego Dworu Mazowieckiego była 
trzecia bramka zdobyta już w 90 mi-
nucie przez Mateusza Długołęckiego.   
 
W środę 19 sierpnia o godzinie 
17.00 Legionovia rozegra na wy-

jeździe zaległe spotkanie pierwszej 
kolejki z Pogonią Grodzisk Mazo-
wiecki, w trzeciej serii gier legio-
nowianie zmierzą się natomiast z 
Concordią Elbląg. Mecz odbędzie 
się w niedzielę 22 sierpnia o 17.00 
na stadionie rywala.

Aldo

SPORT

Fatalny początek
Piłkarze Legionovii KZB Legionowo w fatalnym stylu zainaugurowali nowy sezon w III lidze. W drugiej kolejce, 
a w pierwszym rozgrywanym przez siebie ligowym meczu, ulegli na własnym boisku Świtowi Nowy Dwór 
Mazowiecki aż 0:3.

Zwycięska seria
Legionovia KZB Legionowo zrehabilitowała się po kiepskim starcie sezonu           
i w dwóch kolejnych ligowych meczach zdobyła komplet punktów. Podopieczni 
trenera Michała Pirosa w zaległym meczu pierwszej kolejki pokonali 1:0 Pogoń 
Grodzisk Mazowiecki, a następnie wygrali 2:0 z Concordią Elbląg.

III LIGA, GRUPA 1

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2 6 2 0 0 8-1

2. KS Kutno 2 6 2 0 0 6-3

3. Pelikan Łowicz 2 4 1 1 0 4-2

4. Broń Radom 2 4 1 1 0 3-1

5. Legia II Warszawa 2 4 1 1 0 5-2

6. Sokół Aleksandrów Łódzki 1 3 1 0 0 3-1

7. Lechia Tomaszów Mazowiecki 1 3 1 0 0 2-1

8. Ruch Wysokie Mazowieckie 1 3 1 0 0 2-0

9. Polonia Warszawa  2 3 1 0 1 3-2

10. Pogoń Grodzisk Mazowiecki 1 3 1 0 0 2-1

11. Olimpia Zambrów 2 3 1 0 1 4-4

12. Błonianka Błonie 2 3 1 0 1 3-4

13. Znicz Biała Piska 2 3 1 0 1 4-3

14. GKS Wikielec 2 3 1 0 1 6-4

15.  Huragan Morąg 2 1 0 1 1 1-3

16. RKS Radomsko 2 1 0 1 1 2-5

17. Jagiellonia II Białystok 2 1 0 1 1 2-4

18. Ursus Warszawa 2 0 0 0 2 3-5 

19. Unia Skierniewice 1 0 0 0 1 0-2

20. Legionovia Legionowo 1 0 0 0 1 0-3

21. KS Wasilków 2 0 0 0 2 2-8

22. Concordia Elbląg 2 0 0 0 2 1-7

0:3 (0:2)
Legionovia KZB Legionowo – Świt Nowy Dwór Mazowiecki

Bramki: Michał Drewnowski 9’, Radosław Kamiński 43’, Mateusz 
Długołęcki 90’

Legionovia: Jakub Stefaniak, Kacper Kaczorowski (83’ Jacek 
Lewandowski), Daniel Choroś, Marcin Kluska,  Jakub Karabin, 
Andrzej Trubeha, Marcel Mich (63’ Oliwier Olszewski), Patryk 
Koziara, Karol Barański, Michał Bajdur (83’ Mateusz Turkowski), 
Mateusz Kowalski (74’ Patryk Szeliga).                                              
 
Świt: Mateusz Prus, Kamil Tlaga, Karol Drwęcki, Radosław Kamiński, 
Bartosz Michalik, Kamil Wiśniewski (90’ Marcel Pruszkowski), 
Sebastian Cuch, Mateusz Długołęcki, Piotr Kusiński, Hubert Michalik 
(90’ Jacek Tkaczyk), Michał Drewnowski (90’ Piotr Wrzesiński).

III LIGA, GRUPA 1

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Świt Nowy Dwór Mazowiecki 3 9 3 0 0 11-3

2.  Legia II Warszawa  3 7 2 1 0 9-3

3. KS Kutno 3 7 2 1 0 7-4

4. Legionovia Legionowo 3 6 2 0 1 3-3

5.  Błonianka Błonie 3 6 2 0 1 10-4

6. Polonia Warszawa 3 6 2 0 1 5-3

7. Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3 6 2 0 1 7-2

8. Pelikan Łowicz 3 5 1 2 0 4-2

9. Ruch Wysokie Mazowieckie  2 4 1 1 0 3-1

10. Sokół Aleksandrów Łódzki 2 4 1 1 0 3-1

11. Znicz Biała Piska 3 4 1 1 1 7-6

12. GKS Wikielec 3 4 1 1 1 9-7

13. Broń Radom 3 4 1 1 1 3-6

14. Huragan Morąg 3 4 1 1 1 2-3

15.  Olimpia Zambrów 3 3 1 0 2 5-6

16. Lechia Tomaszów Mazowiecki 2 3 1 0 1 3-5

17. RKS Radomsko 3 2 0 2 1 3-6

18. Unia Skierniewice 2 1 0 1 1 1-3

19. Jagiellonia II Białystok 3 1 0 1 2 2-5

20. Ursus Warszawa 3 0 0 0 3 5-8

21.  Concordia Elbląg 3 0 0 0 3 1-9

22.  KS Wasilków 3 0 0 0 3 2-15
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- Panie prezesie, szerokie 
uśmiechy pana i innych 
osób związanych z legio-
nowską siatkówką świad-
czą o tym, że powrót spółki 
PGE do jej sponsorowania 
przyjęliście z wielką rado-
ścią. Co dla LTS Legionovii 
oznaczają te dodatkowe, 
ponoć całkiem spore pie-
niądze? 

- Dadzą nam one stabilizację 
i spokój. To będzie taki bufor 
bezpieczeństwa, że bez obaw 
możemy nadal robić to, co ro-
bimy i możemy się skupić na 
dalszym rozwoju; pomyśleć 
o nowinkach technicznych i 
sprzęcie, który pomoże nam 
wskoczyć na jeszcze wyższy 
poziom. Jak wiemy, ważny 
jest każdy szczegół. Będziemy 

kierować się tym, aby naszym 
dziewczynom zapewnić jak 
najlepsze szkolenie, by mo-
gły jak najwięcej z niego wy-
ciągnąć.

- Jakiego rodzaju szczegó-
ły ma pan na myśli?

- Środki od sponsora pomo-
gą między innymi w zakupie 
różnego rodzaju trenażerów, 
a także sprzętu informatycz-
nego. Umożliwi on wszech-
stronną analizę czynionych 
przez zawodniczki postępów 
oraz ocenę ich kondycji fizycz-
nej. Trener od przygotowa-
nia motorycznego przygoto-
wał mi już listę odpowiedniego 

sprzętu, bo nie każda zawod-
niczka może pracować na tym 
samym. Niektóre mają proble-
my z plecami bądź z kolanami, 
więc musimy tak dostosować 
im ćwiczenia, aby nie obciąża-
ły ich organizmu, a zawodnicz-
ki były w pełni sprawne.

- W jakim miejscu, pod 
względem sportowym i or-
ganizacyjnym, znajduje się 
obecnie LTS Legionovia?

- Jesteśmy na etapie uzupeł-
niania i, że tak powiem, udo-
skonalania kadry. Chcemy, aby 
w każdej grupie było co naj-
mniej dwóch trenerów, rów-
nież w mini siatkówce. Od tego 

roku zmieniliśmy jej koordyna-
tora – to Piotr Dwojak, wielo-
letni trener Metra Warszawa, 
który zajmował się tam szko-
leniem dziewcząt. Robi fanta-
styczną pracę. Budujemy od 
fundamentów cała strukturę 

potrzebną do tego, by jak naj-
więcej legionowskich dziewcząt 
znalazło się później w naszym 
centralnym szkoleniu bądź tra-
fiało do kadry, bo to jest tak na-
prawdę celem. A później oczy-
wiście do pierwszego zespołu.

SPORT

Zastrzyk energii i finansów
Pod koniec lipca działacze LTS Legionovii oficjal-
nie poinformowali o podpisaniu umowy sponso-
ringowej z Polską Grupą Energetyczną dotyczącej 
wsparcia kultury fizycznej grup dziecięcych 
i młodzieżowych. W rozmowie z prezesem Konra-
dem Ciejką zapytaliśmy, co to oznacza dla klubu 
oraz jego podopiecznych. 

Pomysł na marszałkowski tur-
niej przyszedł organizatorom 
równie łatwo, jak jego realiza-
cja. – Wystartowaliśmy w kon-
kursie publicznym urzędu mar-
szałkowskiego, nasz wniosek 
znalazł uznanie w oczach ko-
misji, no i dziś cieszymy się, bo 
przyjechały do nas, można po-
wiedzieć, najlepsze ekipy gra-
jące na co dzień w Superlidze i 
pierwszej lidze – mówi Dominik 
Brinovec, prezes KPR Legio-
nowo. Z ich ściągnięciem, jak 
twierdzi, problemów nie było. 
– Zdecydowaliśmy się na orga-
nizację takiego wydarzenia w 
czasach pandemii, w związku 
z tym szczególnie zadbaliśmy 
o wszystkie kwestie sanitarne. 
Dlatego też kluby bardzo chęt-
nie przyjechały na tę imprezę.

W pierwszym meczu legio-
nowskiego turnieju KPR-owi 
przyszło zmierzyć się z grają-

cą w PGNiG Superlidze druży-
ną z Kwidzyna. Trudno o bar-
dziej pożyteczny sparing. – Na 
pewno gra z takim doświadczo-
nym rywalem pozwala doszli-
fować pewne warianty, które 
ćwiczymy na treningach. Je-
steśmy po wstępnych ustale-
niach dotyczących taktyki gry i 
będziemy starali się sprawdzić, 
jak to będzie funkcjonowało w 
starciu z dużo mocniejszym 
przeciwnikiem. Na tle takiego 
rywala wszelkie niedokładno-
ści są widoczne jak na dłoni i 
potem będzie jeszcze na tre-
ningach sporo czasu, żeby do-
grać szczegóły i dopracować 
wszystkie elementy do perfek-
cji – uważa trener legionowian 
Marcin Smolarczyk. 

Temu miały również służyć 
pozostałe turniejowe me-
cze. – Wszystkie drużyny 
uczestniczące w tym turnie-

ju są bardzo mocne, więc 
o eksperymentowaniu nie 
ma mowy, bo ciężko ekspe-
rymentować z jakimiś nie-
sprawdzonymi rozwiąza-
niami. Bardziej będziemy 
bazować na tym, co przez 
pierwsze dwa tygodnie przy-
gotowań daliśmy radę wy-
pracować, no i grać w taki 
sposób, żeby to przynosiło 
skutek. A na kolejne rozwią-
zania przyjdzie czas dalej, z 
następnymi przeciwnikami. 
W zasadzie jesteśmy teraz w 
szczycie obciążeń treningo-
wych. Na pewno nie dosto-
sowywaliśmy ich ani inten-
sywności treningów pod ten 
turniej, bo to jest tylko jeden 
krok w budowaniu formy na 
ligowy sezon. Ten szczyt in-
tensywności na pewno bę-
dzie skutkował tym, że za-
wodnicy będą mieli okazję 
przetestować swoje umie-
jętności na zmęczeniu, co 
jest niebagatelne, szczegól-

nie w końcówkach spotkań. 
No i na tym nam też zależy – 
dodaje szkoleniowiec. 

W sobotnim spotkaniu w MMT-
S-em Kwidzyn legionowski KPR 
pokazał się z bardzo dobrej 
strony. Zdecydowanie wygrał 
pierwszą połowę, a cały mecz 
zremisował 33:33. Zdaniem 
pierwszego trenera gospoda-
rzy to jednak nie wynik miał li-
czyć się najbardziej. – Gene-
ralnie rzecz ujmując, dla nas, 
szkoleniowo, rezultat jest spra-
wą drugorzędną. Natomiast za-
wodnikom nigdy bym tego nie 
powiedział, bo to przecież wy-
nik jest efektem ich pracy. Wia-
domo z kim przychodzi nam 
rywalizować na tym turnie-
ju, dlatego dla nas trenerów: 
mniej i Michała, ważniejsze od 
rezultatu jest to, z czego on bę-
dzie wynikał. A zawodnicy po-
winni podchodzić do meczów w 
taki sposób, aby je chcieli wy-
grać – mówi Marcin Smolar-

czyk. W pozostałych starciach 
intencje legionowian znala-
zły odzwierciedlenie w końco-
wych wynikach. Wygrywając 
24:23, KPR pozbawił turnie-
jowych punktów ekipę Toru-
sa Wybrzeża Gdańsk, rywali z 
SRS-u Przemyśl pokonał nato-
miast 24:22. W całym, wygra-
nym przez kwidzynian różnicą 
bramek turnieju dało to miej-
scowym drugie miejsce. Na ko-
lejnych uplasowały się drużyny 
z Przemyśla i Gdańska. 

Wkrótce przed legionowianami 
kolejne przedsezonowe okazje 
do szlifowania formy. – Zagra-
my jeszcze bodajże osiem spa-
ringów, w tym za tydzień turniej 
w Radzyminie. Na ten moment, 
oprócz gospodarzy z SPR ROKiS 
Radzymin, swój udział potwier-

dzili Orlęta Zwoleń i drużyna z 
Pabianic. Dalej zagramy sparing 
z Orlenem Wisłą Płock II, przyje-
dzie do nas UJK Kielce, pojedzie-
my do Końskich – tak więc tego 
grania mamy bardzo dużo – za-
pewnia Dominik Brinovec. Tak 
samo, jak nadziei i oczekiwań na 
kolejny świetny sezon w pierw-
szej lidze. – Mamy naprawdę 
wyrównane obie siódemki, a 
za układanie tego wszystkiego 
zabrali się Marcin Smolarczyk z 
Michałem Prątnickim, naszym 
wciąż grającym zawodnikiem. 
Co prawda doszło do nas kilku 
młodych graczy i skład został 
właśnie odmłodzony, ale wy-
gląda to naprawdę obiecująco 
– dodaje prezes klubu.    

W trzeci weekend września, 
rozpoczynając nowy pierwszo-
ligowy sezon, KPR Legionowo 
zmierzy się na wyjeździe z AZ-
S-em UW Warszawa. 

Aldo

Prestiżowa rozgrzewka
W miniony weekend na parkiecie legionowskiej 
DPD Areny niepodzielnie rządziła piłka ręczna. 
Stało się tak za sprawą mocno obsadzonego Tur-
nieju o Puchar Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego. Oprócz gospodarzy, czyli KPR-u Legionowo, 
w imprezie pod honorowym patronatem Prezy-
denta Miasta Legionowo wzięły udział trzy ekipy. 
Superligę reprezentowały MMTS Kwidzyn i Torus 
Wybrzeże Gdańsk, zaś pierwszoligowców ORLEN 
Upstream SRS Przemyśl.

KPR Legionowo - MMTS Kwidzyn 33:33 (21:16) 
ORLEN Upstream SRS Przemyśl - Torus Wybrzeże 
Gdańsk 31:27 (16:16)
MMTS Kwidzyn - ORLEN Upstream SRS Przemyśl                                      
33:27 (16:15)
Torus Wybrzeże Gdańsk - KPR Legionowo 
23:24 (10:13)
MMTS Kwidzyn - Torus Wybrzeże Gdańsk 
34:28 (22:16)
KPR Legionowo - ORLEN Upstream SRS Przemyśl                                       
24:22 (12:15)
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Nad tym, czy w obecnej sytu-
acji należy organizować miej-
skie obchody rocznicowe, 
długo się w ratuszu nie zasta-
nawiano. Koronawirus tę bi-
twę przegrał z kretesem. – 
Mimo ograniczeń związanych 
z pandemią zdecydowaliśmy, 
że tak ważna rocznica, jak sto 
lat od Bitwy Warszawskiej, do 
tego w mieście, które jest ści-
śle związane z Marszałkiem i 
jego Legionami, musi być za-
znaczona. Dlatego też dzisiaj 

najpierw modliliśmy się w ko-
ściele garnizonowym w inten-
cji ojczyzny, a następnie złoży-
liśmy kwiaty pod pomnikiem 
Józefa Piłsudskiego – mówi 
Piotr Zadrożny, zastępca pre-
zydenta Legionowa.

W tym roku, ze względu na 
koronawirusa, w uroczystym 
przemarszu do centrum mia-
sta nie mogli wziąć udziału jego 
mieszkańcy. Godnie legiono-
wian zastępując, zrobiło to w ich 

imieniu kilkudziesięciu człon-
ków grup rekonstrukcyjnych. 
Kiedy już w historycznej asyście 
przedstawiciele lokalnych władz 
i organizacji oddali hołd „Dziad-
kowi”, sercem miejskich uroczy-
stości stał się plac przy Domu 
Handlowym Maxim. To właśnie 
na nim miłośnicy odtwarzania 
przeszłości rozbili swój wojsko-
wy obóz. – Można tam zoba-
czyć, jak wówczas wyglądało 
wojsko, jakie miało uzbrojenie 
i mundury. I jak różne były to 

mundury, bo przecież ci żoł-
nierze często chodzili jesz-
cze w mundurach zaborców. 
Tak więc, dbając o elemen-
ty edukacyjne, pamiętamy o 
bohaterach, o tym, co wyda-
rzyło się w 1920 roku i pod-
kreślamy, jak ważna jest to 
dla nas rocznica – dodaje za-
stępca prezydenta.          

W tym roku pole do batalistycz-
nych wspomnień rekonstrukto-
rzy mieli wymarzone. Nic dziwne-
go, że do sobotniego boju ruszyli z 
wielkim animuszem. Z tym, że w 
odróżnieniu od walk pod stolicą, 

jego zwycięzca z góry był wszyst-
kim obserwatorom znany. Co 
oczywiście całemu z pasją ode-
granemu widowisku ani trochę 
nie zaszkodziło. – Będą to „Pola 
chwały 1920 roku”, zawierające 
kilka wątków związanych z wyda-
rzeniami z wojny polsko-bolsze-
wickiej i oczywiście linii Wisły, czy-
li Bitwy Warszawskiej. Weźmie w 
nich udział siedemdziesięciu re-
konstruktorów, dwa samochody 
pancerne, jedna ciężarówka i je-
den miotacz bomb – rocznik 1914 
rok – mówi Zbigniew Rowiński z 
Grupy Historyczno-Edukacyjnej 
„Szare Szeregi”.

Rocznik, rzecz jasna, tylko 
umowny. Bo przy ich całej 
dbałości o szczegóły, skut-
ków upływu czasu rekon-
struktorzy przeskoczyć nie 
są w stanie. Wiek niestety 
zrobił swoje. – Jeżeli chodzi 
o sprzęt i wyposażenie, to nie 
jest łatwo, bo minęło już po-
nad sto lat. Ale zawsze chce-
my jak najbardziej zbliżyć się 
do oryginału: sami szyjemy 
mundury i sami przygotowu-
jemy repliki broni oraz pojaz-
dów z tamtego okresu, gdyż 
praktycznie wszystkie one 
zostały już utracone. W tej 
chwili w Polsce znajduje się 
tylko jeden pojazd – czołg 
Renault FT 17, który odzy-
skaliśmy z Afganistanu. In-
nej ówczesnej broni pancer-
nej nie posiadamy – dodaje 
rekonstruktor. 

Ostatnim akcentem miejskich 
obchodów Cudu nad Wisłą było 
niedzielne odsłonięcie tabli-
cy pamiątkowej poświęconej 
księdzu Ignacemu Skorupce. 
Umieszczona ona została w Le-
gionowie, u zbiegu ulic Skorup-
ki i Jagiellońskiej, 

Waldek Siwczyński

ZAPOWIEDZI/RELACJE

Cud po rekonstrukcji
Piętnastego sierpnia – równo sto lat po tym, gdy na przedpolach Warszawy polscy żołnierze dali łupnia Armii Czerwonej – mieszkańcy 
Legionowa tradycyjnie walczyli o należną bohaterom pamięć. Jak zwykle bez wahania, chociaż tym razem przyszło im zmagać się 
z wrogiem równie groźnym, jak nacierające hordy bolszewików.

W każdą wakacyjną sobo-
tę, pod okiem absolwent-
ki Akademii Sztuk Pięk-
nych Katarzyny Gawlik, 

uczestnicy plenerów orga-
nizowanych w urokliwych 
zakątkach powiatu legio-
nowskiego tworzyli prace 
inspirowane otaczającą ich 
architekturą. Na płótnach, 

lecz także na papierze arty-
ści uwiecznili między inny-
mi zespół pałacowo-parko-
wy w Jabłonnie, budynek 
Muzeum Historycznego w 
Legionowie, Rynek Miejski 
w Serocku, pałac Krasiń-
skich w Zegrzu oraz kościo-
ły w Wieliszewie i Nieporę-
cie. Co warte podkreślenia, 
miłośnicy rysunku i malar-
stwa tworzyli nie tylko „do 
szuflady”, ich wybrane 
prace zostaną bowiem za-
prezentowane na wysta-
wie poplenerowej. A prze-
cież każdy artysta, choćby 
nawet amator, bardzo so-
bie ceni uznanie publicz-
ności...

Ostatni z malarskich Ar-
chi-plenerów zaplanowa-
no przy kościele w Choto-
mowie (ul. Partyzantów 8) 
w sobotę 29 sierpnia. 

oprac. WS

W trakcie swego interesują-
cego mini wykładu Katarzy-
na Chmielewska wyjaśniła 

pokrótce między innymi 
znaczenie liniatur w piśmie 
ręcznym oraz zasady od-

czytywania z nich cech cha-
rakteru. Ekspertka udzieliła 
też kilku praktycznych po-
rad: na przykład, jak chro-
nić się sprzed sfałszowa-
nym podpisem, a także 
opowiedziała wiele aneg-
dotek dotyczących jej pra-
cy w charakterze biegłego 
sądowego. Niejako na de-
ser gość serockiego Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa 
poddał analizie próbki tek-
stów napisanych przez kil-
ku uczestników spotkania 
i na tej podstawie spróbo-
wał określić główne cechy 
ich osobowości. Jak łatwo 
zgadnąć, pani Katarzyna 
spisała się w tej konkuren-
cji na medal! 

Aldo 

Poczuli pismo nosem
W czwartkowe popołudnie (20 sierpnia) Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Serocku zaprosiło 
mieszkańców na spotkanie z Katarzyną „Mają” 
Chmielewską – grafologiem, biegłym sądowym                              
i ekspertem w zakresie pismoznawstwa. Spotka-
nie ciekawe choćby dlatego, że o tym aspekcie 
kultury dotąd w tej placówce nie rozmawiano.

Z paletą
w plener
Na wakacyjne, pogodne 
weekendy Powiatowa 
Instytucja Kultury za-
proponowała amatorom 
sztuk plastycznych Ar-
chi-plenery malarskie, 
czyli cykl twórczych 
spotkań z okoliczną 
przyrodą i architektu-
rą. Wszak nie od dziś 
wiadomo, że i jedna, 
i druga natchnienia 
dostarczają artystom 
bez ograniczeń.


