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- Starajmy nie wybierać się do 
lasu w pojedynkę. Jeśli jednak 
zdarzy się, że idziemy sami na 
grzybobranie, nasi bliscy po-
winni wiedzieć, gdzie się znaj-
dujemy. Podajmy im też przy-
bliżony czas powrotu;
- Jeśli wybieramy się do lasu w 
towarzystwie, nie oddalajmy 
się od tych osób. Pozostańmy z 
nimi w kontakcie wzrokowym;
- Kiedy rezygnujemy z grzy-
bobrania, poinformujmy o tym 
osoby, z którymi jesteśmy, jak 
i kogoś z bliskich;
- Kontrolujmy i zapamiętuj-
my punkty odniesienia, ele-
menty charakterystyczne w 
danym terenie, aby bez pro-
blemu znaleźć drogę powrot-
ną do miejsca, z którego wy-
ruszyliśmy;
- Zabierzmy ze sobą nałado-
wany telefon komórkowy oraz 
latarkę, które w momencie za-
gubienia w lesie mogą okazać 
się bardzo pomocne. Telefon 
możemy wykorzystać do we-
zwania pomocy. Pomoże rów-

nież odczytać naszą lokaliza-
cję oraz możemy skorzystać z 
aplikacji telefonu, która wska-
zuje naszą lokalizację rodzinie, 
jak również wzywanym służ-
bom ratunkowym;
- Pamiętajmy, że elementy od-
blaskowe czy jasny strój mogą 

okazać się bardzo pomocne w 
razie akcji poszukiwawczej;
- Jeśli nie znamy terenu, nie 
oddalajmy się zbyt daleko od 
swoich pojazdów, stacji czy 
przystanków kolejowych;
- Wybierajmy wczesną porę 
dnia na wędrówkę po lesie, nie 
po zmierzchu. Okres kończą-
cego się lata i początek jesie-

ni to czas, kiedy w nocy tem-
peratura jest niska i może być 
wtedy zagrożone nasze życie 
lub zdrowie;
- Zachowajmy środki ostroż-
ności – ostrożnie z ogniem;
- Udając się do lasu, dokład-
nie zabezpieczmy pojazd, po-
zamykajmy drzwi, okna, po-
zostawmy auto w widocznym 
miejscu, aby nie stanowiło ła-
twego łupu dla złodziei;
- Nie pozostawiajmy w pojeź-
dzie wartościowych przed-
miotów (sprzętu do na-

wigacji, laptopa, telefonu 
komórkowego, torebki, port-
fela, dokumentów);
- Nie nośmy ze sobą rzeczy 
wartościowych, aby uniknąć 
ich zagubienia;
- Warto być przygotowa-
nym na zmianę pogody, dla-
tego podczas leśnych space-
rów nieodzowna będą kurtka 

przeciwdeszczowa i odpo-
wiednie obuwie;
- Gdy wybieramy się na dłużej 
do lasu, zabierzmy ze sobą 
wodę oraz coś do jedzenia;
- Stosujmy się do oznako-
wań i regulaminów, które 
można znaleźć przy wej-
ściach do lasu;
- Nie śmiećmy, zabierzmy 
z lasu to, co ze sobą przy-
nieśliśmy;
-  Gdy znajdziemy niewybuch, 
niewypał z czasów wojny bądź 
inne przedmioty, nigdy ich nie 
dotykajmy, tylko niezwłocznie 
powiadommy Policję;
- Jeśli podejrzewamy, że ktoś 
z naszych bliskich zgubił się w 
lesie, natychmiast zaalarmuj-
my policjantów;
- Jeśli sami zabłądzimy w le-
sie, nie zwlekając zaalarmuj-
my Policję, starajmy się też 
dojść do najbliższej drogi, wte-
dy jest większa szansa na od-
nalezienie;
- Kiedy odnajdziemy drogę do 
domu, niezwłocznie powia-
dommy Policję, że już nie po-
trzebujemy pomocy. Oszczę-
dzi to czasu i zaangażowania 
wszystkich osób, które biorą 
udział w poszukiwaniach.

KGP/oprac. zig

TYDZIEŃ NA SYGNALE

Jak na grzybach nie znaleźć kłopotów
Sezon grzybowy w pełni i z pewnością wielu z nas 
wykorzysta piękną i właściwie ciągle jeszcze letnią 
pogodę na wyprawę do lasu. Policjanci z kolei przy-
pominają o kilku podstawowych zasadach, dzięki 
którym nasze grzybobranie będzie bezpieczne i uda 
nam się z niego równie bezpiecznie powrócić.

Napadnięta w mieszkaniu

Do tego bulwersującego 
zdarzenia doszło na terenie 
Serocka. Do mieszkania 
kobiety mężczyźni weszli 
przez otwarte okno. Obec-
na tam 74-latka została po-
walona na ziemię. Napast-
nicy uderzyli ją kilkakrotnie 
w głowę, z dłoni zerwali ko-
biecie złoty pierścionek i 
srebrny zegarek, a ze sto-
łu zabrali leżące na nim 25 
złotych. Tym skromnym łu-
pem nie cieszyli się jednak 
długo. Po upływie zaledwie 
doby obaj napastnicy wpa-
dli w ręce policji. Sprawca-
mi napadu okazali się dwaj 

mieszkańcy gminy Serock: 
44- i 35-latek.
 
Mężczyźni usłyszeli zarzut do-
konania rozboju. Zgromadzo-
ny przez dochodzeniowców 
materiał dowodowy pozwolił 
prokuratorowi na wystąpienie 
do sądu z wnioskiem o zasto-
sowanie wobec podejrzanych 
środka zapobiegawczego 
w postaci tymczasowego 
aresztowania. Sąd Rejono-
wy w Legionowie przychylił 
się do niego i obaj mężczyź-
ni najbliższe trzy miesiące 
spędzą pod kluczem.

zig

Beemka
w polu
W trakcie obchodu 
rejonu służbowego 
dzielnicowy z Wielisze-
wa zwrócił uwagę na 
BMW stojące na jednej 
z posesji. Jak się 
okazało, policyjny nos 
go w tym przypadku 
nie zawiódł.
Auto tej kultowej w pew-
nych kręgach marki stało 
na nieużytkowanej posesji. 
I zapewne ten fakt wydał się 

funkcjonariuszowi podejrza-
ny. Po sprawdzeniu w poli-
cyjnej bazie danych okazało 
się, że jest ono poszukiwane 
w związku z przywłaszcze-
niem, do którego doszło na 
terenie powiatu warszaw-
skiego zachodniego. Po wy-
konaniu przez policjantów 
wszystkich czynności pojazd 
wrócił do właściciela. 

Zig

Przemoc nie popłaca
Policjanci z Jabłonny zatrzymali 42-letniego mężczy-
znę podejrzewanego o fizyczne i psychiczne znęcanie 
się nad swoją partnerką. Agresor odpowie też za 
znieważenie funkcjonariuszy i kierowanie w stosunku 
do nich gróźb karalnych.

Zaczęło się od interwencji do-
mowej w sprawie awantury, 
którą wszczął pijany 42-la-
tek. Gdy policjanci przy-
byli pod wskazany adres, 
mężczyzna zachowywał się 
wyjątkowo agresywnie. W 
momencie, gdy funkcjona-
riusze próbowali go uspokoić, 
ten zaczął ich wyzywać i gro-
zić im pozbawieniem zdrowia 
oraz życia. Agresywny do-
mownik został natychmiast 

zatrzymany. Badanie alko-
matem wykazało, że w jego 
organizmie krążyły ponad 
dwa promile alkoholu. 

Jak ustalili policjanci, mężczy-
zna od kilku miesięcy wszczy-
nał awantury, podczas których 
ubliżał swojej partnerce, szar-
pał ją i popychał. Po wytrzeź-
wieniu zatrzymany usłyszał za-
rzuty fizycznego i psychicznego 
znęcania się nad osobą najbliż-
szą oraz kierowania gróźb ka-
ralnych i znieważenia policjan-
tów. Decyzją prokuratora został 
on objęty policyjnym dozorem, 
dodatkowo otrzymał też zakaz 
zbliżania się do pokrzywdzonej 
i nakaz opuszczenia miejsca za-
mieszkania. 

zig

Mefedron
w kurtce
Zgubiły go nerwowość 
i brak cierpliwości. W 
konsekwencji 23-latek 
z Legionowa odpowie 
teraz za posiadanie nar-
kotyków. Za popełnione 
przestępstwo grozi mu 
do trzech lat więzienia.
Legionowscy wywiadowcy 
pełniący służbę na terenie 
miasta zwrócili uwagę na za-
parkowaną przy drodze to-
yotę, w której znajdowało się 
czterech młodych mężczyzn. 
W trakcie kontroli jeden z nich 

zachowywał się wyjątkowo 
nerwowo. Twierdził, że spie-
szy się do domu i dopytywał 
się, jak długo potrwa jeszcze 
policyjna interwencja. Szyb-
ko wyszło na jaw, co było po-
wodem takiego zachowania. 
 
W kieszeni kurtki młodzień-
ca policjanci znaleźli dwa za-
winiątka z białym proszkiem 
w środku. Badanie narkote-
sterem wykazało, że był to 
mefedron. Narkotyk został 
zabezpieczony, a 23-latek 
zatrzymany i przewieziony 
na komendę. Za posiadanie 
środków odurzających Ko-
deks karny przewiduje karę 
do trzech lat pozbawienia 
wolności.

Zig 

Tydzień
na sygnale

Napadli na kobietę w jej własnym miesz-
kaniu, pobili ją i okradli. Na szczęście obaj 
wpadli już w ręce policji. Za rozbój grozi im 
nawet do dwunastu lat pozbawienia wolno-
ści. Obaj napastnicy zostali już tymczasowo 
aresztowani. 
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Pamiętacie państwo ustawę 
zwaną „Lex Szyszko”, dzięki 
której w kilka miesięcy zniknę-
ło z polskiego krajobrazu co naj-
mniej kilkaset tysięcy drzew? 
Tyle trwało, zanim ktoś w rzą-
dzie poszedł po rozum do głowy. 
Teraz dla odmiany, za sprawą 
rządowego bata na korona-
wirusa, będzie w kraju coś ro-
sło – głównie blokowiska oraz 
osiedla domów. I głównie tam, 
gdzie dotąd rosnąć nie mogły. 
Wszystko „dzięki” ustawie z 2 
marca br. o szczególnych roz-

wiązaniach związanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kry-
zysowych. A konkretnie jej art. 
12, który mówi, że „do projek-
towania, budowy, przebudo-
wy, remontu, utrzymania i roz-
biórki obiektów budowlanych, 
w tym zmiany sposobu użyt-
kowania, w związku z przeciw-
działaniem COVID-19, nie sto-
suje się przepisów ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo budow-

lane, ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. O planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym oraz 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O 
ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (…)”. Innymi słowy, 
deweloperzy, róbta, co chceta!

No i deweloperzy robią. Jak za 
pośrednictwem Facebooka po-
wiadomił mieszkańców wójt 
gminy Wieliszew, wśród pięciu 
innych dotyczących jej wnio-
sków wpłynął właśnie do sta-
rostwa dokument w sprawie 

budowy przy ul. Modlińskiej 
miejsca dla ludzi pokrzyw-
dzonych przez koronawirusa. 
Skromny ów przybytek ma li-
czyć sobie osiem pięter w górę 
i jedno w dół – zapewne dla do-
wożących pensjonariuszy am-
bulansów... I powstać na dział-
ce, która w myśl miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego jest przeznaczona 
pod zabudowę jednorodzinną 
do dwóch kondygnacji, ewentu-
alnie z niewielką częścią usługo-

wą. Mając w rękach „Lex Covid”, 
żadnych pozwoleń inwestor w 
zasadzie posiadać nie musi – in-
formuje tylko lokalną władzę i 
do dzieła! 

Jak łatwo zgadnąć, wieliszew-
ski wójt, ani mieszkańcy gminy 
o takich „prezentach” nie chcą 
słyszeć. – Już dzisiaj przygo-
towałem pisma do kilku służb, 
które powinny sprawdzić, czy 
nie nastąpiła próba złego odczy-
tania tych zapisów. Plus wnio-

sek do starosty o zatrzymanie 
inwestycji, która nijak ma się do 
działań antycovidowych – po-
wiedział Paweł Kownacki. I za-
razem poprosił o pomoc miesz-
kańców, dodając, że poparcie 
okolicznych szkół, duchowień-
stwa i swoich pracowników ma 
już potwierdzone. – Wygląda na 
to, że pomyliły się niektórym za-
pisy ustawy i prawnicy zaczy-
nają układać nasz świat po no-
wemu. Będziemy walczyć. (…) 
Ten koronawirus przewrócił 
nam świat do góry nogami, ale 
nie sądziłem, że aż tak bardzo 
– stwierdził wójt. Ano bardzo. 
Sądząc z jego słów, na mocy fe-
ralnej ustawy ktoś chce również 
postawić w Krubinie 50 domów, 
a w Skrzeszewie bloki… COVI-
DU-19 rzeczywiście trzeba się 
obawiać. 

Wonder

TEMAT TYGODNIA

Przeładunek
wątpliwości
Coś, co jeszcze do niedawna nie nastręczało krajowym gminom większych 
zmartwień – wywóz śmieci, dzisiaj staje się problemem, który nie tylko 
brzydko pachnie, ale i coraz więcej kosztuje. Samorządy, a w konsekwen-
cji mieszkańców. Nic dziwnego, że funkcjonujące na rynku firmy próbują 
dostosować się do nowych wymagań technologicznych, prawnych i ekono-
micznych. Jeśli w mieście powstanie punkt przeładunku odpadów, skutki 
owych działań mogą też być odczuwalne w Legionowie. Również takie 
przeliczalne na złotówki.

Każdy w śmieciowej bran-
ży wie, że jednym z najkosz-
towniejszych etapów pozby-
wania się surowca jest jego 
transport. Im dłużej i dalej  

trzeba śmieci wozić, tym cały 
proces jest oczywiście droż-
szy. Rady są na to z grubsza 
dwie: albo znajdzie się jakieś 
bliżej położone wysypisko, 

albo trwale, systemowo ob-
niży się koszty przewozu. Me-
todą wychodzącą naprzeciw 
zwolennikom tej drugiej opcji 
są tak zwane stacje przeła-

dunkowe, gdzie ze śmiecia-
rek odpady można przeła-
dować na dużą ciężarówkę i 
odpowiednio przygotowane 
przewieźć do miejsca prze-
znaczenia. Co to ma wspól-
nego z Legionowem? Na ra-
zie niewiele, ale może mieć, 
ponieważ dzierżawca frag-
mentu przemysłowego te-
renu przy ul. Sikorskiego 11 
– położonego w okolicach 
miejskiego Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych – złożył w lipcu 
br. wniosek o wydanie decy-
zji środowiskowej, która ma 
umożliwić stworzenie w tym 
miejscu stacji przeładunko-
wej. Nie, jak sugeruje jed-
na z lubiących siać trwogę 
lokalnych gazet – sortowni, 
lecz właśnie punktu, skąd 
śmieci przesyłano by w dal-
szą drogę.  

Biorąc pod uwagę topografię 
miasta, to praktycznie jedyne 
nadające się do takich celów 
miejsce, zgodnie z planem 
zagospodarowania prze-
strzennego z 2001 r. mogące 
służyć celom związanym z in-
frastrukturą techniczną – go-
spodarowaniem odpadami. 
Leży ono w pobliżu Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej, 
zlewni ścieków Przedsiębior-
stwa Wodociągowo-Kanali-
zacyjnego, a także zakładu, 
w którym kruszy się be-
ton odzyskany z rozbiórek 
budynków. No i, jak wcze-
śniej wspomniano, sąsiadu-
je z PSZOK-iem, w którym 

od kliku lat mieszkańcy doko-
nujący opłat za śmieci mogą 
zostawiać między innymi zu-
żyte akumulatory, baterie, 
opony, przeterminowane 
leki, chemikalia, czy odpady 
budowlane. Krótko mówiąc, 
daleko od budynków miesz-
kalnych, jednak nie na tyle, 
aby nie wzbudzić protestów 
i wątpliwości mieszkańców 
obawiających się pogorsze-
nia jakości życia. 

Na szczęście tutaj z pomo-
cą ludziom idą przepisy. 
Aby na jakimś terenie po-
jawiła się stacja przełado-
wująca odpady, konieczne 
jest uzyskanie zezwolenia w 
drodze decyzji administra-
cyjnej, wydanej przez Mar-
szałka Województwa Ma-
zowieckiego na podstawie 
wniosku. To właśnie do nie-
go wymagana jest decyzja 
środowiskowa, którą z ko-
lei wydaje gmina. A póki co 
fakty są takie, że w związku 
z brakami w dokumentacji 
nie wszczęto jeszcze postę-
powania środowiskowego w 
tej sprawie. Teraz ruch nale-
ży do dzierżawcy terenu, fir-
my MS ECO, która powinna 
dostarczyć do urzędu braku-
jące dokumenty. W związ-
ku z tym oraz koniecznością 
uzyskania opinii także od in-
stytucji zewnętrznych, jak 
podkreślają miejscy urzęd-
nicy, wskazanie ewentual-
nego terminu wydania decy-
zji środowiskowej jest w tym 
momencie niemożliwe. Albo 

jak kto woli, byłoby wróże-
niem z… odpadów. 

Dla przeciwników powstania 
na miejskich peryferiach sta-
cji przeładunkowej (a mimo 
wciąż mglistej przyszłości tej 
inwestycji, tacy już się poja-
wili) dobre wieści są nastę-
pujące: tego rodzaju obiekt 
służyłby wyłącznie obsłu-
dze mieszkańców Legiono-
wa i odpadów, które są przez 
nich wytwarzane. Ponadto, 
w rozumieniu ustawy o od-
padach, nie będą tam one 
składowane. Co do plusów 
posiadania własnej stacji 
przeładunkowej, w sprzyja-
jących okolicznościach stwa-
rza ona szansę na utrzyma-
nie wysokości opłat za odbiór 
śmieci w kolejnych przetar-
gach. Opłat, które obser-
wując bliższe i dalsze zakąt-
ki kraju, mogą w przyszłości 
tylko rosnąć.

Na koniec warto wspomnieć, 
że ewentualne powstanie 
śmieciowej stacji przeładun-
kowej nie ma żadnego związ-
ku z luźnymi na razie planami 
ratusza dotyczącymi budowy 
kosztownej i zaawansowa-
nej technologicznie Instala-
cji Termicznego Przekształca-
nia Odpadów. Na nią bowiem 
– oprócz szeregu instytu-
cji – muszą zgodzić się tak-
że mieszkańcy. I to w drodze 
rozpisanego przez gminę re-
ferendum.  

Gadget

Furtka do wieżowca
Dopiero co przez kraj przetoczyła się śmieszno-straszna wieść o sprytnym dewe-
loperze, którzy korzystając z zielonego światła od „Lex COVID”, zamierza ominąć 
wcześniejsze zakazy i w środku lasu pod Warszawą ulokować osiedle mieszkanio-
we, a wygląda na to, że podobny los spotka gminę Wieliszew. W niej z kolei, tuż 
przy zabytkowym kościele, może wyrosnąć… wieżowiec.
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Chociaż rządowy pro-
gram Czyste Powietrze 
nie funkcjonuje do-
tąd tak sprawnie, jak 
oczekiwali jego twór-
cy, są wciąż ludzie go-
towi podjąć wyzwanie, 
przebrnąć wszyst-
kie formalności, by na 
końcu uzyskać ocze-
kiwany finansowy i 
ekologiczny efekt. 
WFOŚiGW przyzna-
je pieniądze m.in. na: 
• wymianę starych źró-
deł ciepła (pieców i ko-
tłów na paliwa stałe) 
oraz zakup i montaż 
nowych źródeł cie-
pła, spełniających wy-
magania programu 
• docieplenie prze-
g r ó d  b u d y n k u 
• wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej 
• instalację odna-
wia lnych  ź róde ł 

energii (kolektorów 
słonecznych i insta-
lacji fotowoltaicznej) 
• montaż wentylacji 
mechanicznej z odzy-
skiem ciepła.

Jak donoszą powiato-
wi urzędnicy, punktu 
konsultacyjnego pro-
gramu Czyste Powie-
trze także nie ominęły 
komplikacje związane 
z COVID-19. Na szczę-
ście niezbyt dotkli-
we. Wszelkie informa-
cje oraz wsparcie dla 
mieszkańców udziela-
ne są w każdy czwar-
tek: telefonicznie pod 
nr. 22 76 40 185, elek-
tronicznie pod adre-
sem powietrze@po-
wiat-legionowski.pl 
albo na miejscu, w sie-
dzibie Starostwa Po-
wiatowego w Legiono-
wie, po wcześniejszym 
umówieniu się na spo-
tkanie.

red.

WYDARZENIA

Punkt od czystości
Od poniedziałku (21 września) działa w Starostwie 
Powiatowym w Legionowie długo oczekiwany punkt 
konsultacyjny programu Czyste Powietrze. Mieszkań-
cy powiatu legionowskiego zainteresowani pozyska-
niem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie mogą 
tam liczyć na pomoc w przebrnięciu przez wymagane 
w tym przypadku procedury.

W swojej publikacji autorka, 
na co dzień pracownik Refe-
ratu Komunikacji Społecz-
nej Urzędu Miasta i Gminy 
w Serocku, zebrała opowie-

ści siedmiu osób – obecnych 
mieszkańców gminy Se-
rock. To wspomnienia o ich 
dzieciństwie na wsi i w ma-
łym miasteczku, o zwycza-

jach towarzyszących ich 
rodzinom, świątecznych 
tradycjach i obrzędach. W 
książce przenikają się trzy 
światy: ten zamierzchły, 

który przybliża słowiańskie 
zwyczaje, dawny – pełen 
powrotów mieszkańców do 
lat młodości, i współczesny, 
którym autorka – poprzez 
nieco poetycki, czasami 
wręcz baśniowy komentarz 
– spina te trzy płaszczyzny 
w całość. 

„Czas płynie jak rzeka. Na 
serockiej ziemi od wieków 
snuje się pomiędzy dwie-
ma rzekami. Towarzyszy 
kolejnym mieszkańcom w 
ich codzienności. Odmie-
rza dni pomiędzy narodzi-
nami i odchodzeniem, pra-
cą i odpoczynkiem, zabawą 
i wytchnieniem. Zmienia-
ją się obyczaje, wartości, 
zmienia się człowiek. Lu-
dzie przychodzą i odcho-
dzą. Z pokolenia na poko-
lenie przechodzą rodowe 

historie, tradycje, zwycza-
je. Pozostaje niezmienne 
dwurzecze, pomiędzy któ-
rym nieprzerwanie toczą 
się gawędy o dawnych zwy-

czajach” – pisze Agnieszka 
Woźniakowska w zakoń-
czeniu swej książki. Osoby, 
które chciałyby ją otrzymać, 
wydawca zaprasza do se-

rockiej Izby Pamięci i Tra-
dycji Rybackich, w godzi-
nach jej otwarcia.

UMiG Serock/red.

Gawęda o folklorze
W niedzielę (13 września) w sali widowiskowej serockiego Centrum Kultury i Czytelnictwa odbyła się promocja książki 
autorstwa Agnieszki Woźniakowskiej „Tako rzecze dwurzecze. Serockie gawędy o dawnych zwyczajach”. Pozycja została 
wydana w ramach realizowanego w ubiegłym roku projektu „Rola Folklora, czyli serockie poszukiwania lokalnej obrzędo-
wości i gawędy o dawnych zwyczajach”.

Dzielnicowy 
miał nosa
Kolejna osoba ukrywa-
jąca się przed wymia-
rem sprawiedliwości 
na terenie powiatu 
legionowskiego została 
zatrzymana i trafiła 
za kratki. Tym razem 
poszukiwany mężczyzna 
został namierzony przez 
dzielnicowego z KPP 
w Legionowie.
W sobotę (19 września) po-
licjant uzyskał informacje, 
pod jakim adresem może 
przebywać osoba poszu-
kiwana. Funkcjonariusze 
wzięli to miejsce pod obser-
wację. Po kilkunastu minu-
tach zauważyli mężczyznę 
odpowiadającego rysopi-
sowi z listu gończego. Po 
wylegitymowaniu go oka-

zało się, że jest to 38-latek 
poszukiwany przez Sąd Re-
jonowy w Legionowie na-
kazem doprowadzenia do 
zakładu karnego. Ma on w 
nim spędzić zasądzone mu 
wcześniej 150 dni pozba-
wienia wolności za znisz-
czenie mienia. 

Zig
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Z roku na rok, w partnerstwie 
z miejskim ratuszem, spółka 
KZB modernizuje wiekowe 
często budynki i przystoso-
wując je do nowych wymagań 
technologicznych, czyni zara-
zem bardziej przyjaznymi dla 
mieszkańców. Oczywiście na 
tyle, na ile umożliwiają to stan 
techniczny oraz konstrukcja 
danego obiektu. Siedmioletnia 
kooperacja przyniosła już na 
tym polu wiele pozytywnych 
rezultatów: ekonomicznych, 
ekologicznych i społecznych. 
– Dzięki przeprowadzeniu ter-
momodernizacji połączonej z 
demontażem starych pieców 
na paliwa stałe udaje się jed-
nocześnie osiągnąć dwa cele: 
poprawę jakości życia loka-
torów i korzyści dla środowi-
ska. Po każdym takim remon-
cie znika z miasta kilkanaście, 
a czasem nawet kilkadziesiąt 
„kopciuchów”, jest to więc ko-
rzystne dla wszystkich jego 

mieszkańców – uważa Irena 
Bogucka, prezes zarządu spół-
ki KZB Legionowo.

Nietrudno zgadnąć, że dla spo-
łeczności z ulic Przemysłowej 
4 i 16 oraz Słowackiego 13 fi-
nalizowana właśnie termomo-
dernizacja (kosztująca łącznie 

ponad 1,1 mln zł) była ważna 
z kilku powodów. Ma bowiem 
znaczenie zarówno praktycz-
ne, jak i psychologiczne, stano-

wiąc kolejny dowód, że miej-
skie lokale komunalne nie są 
traktowane po macoszemu. 
A kwestia poprawy ich tech-
nicznego standardu traktowa-
na jest bardzo serio. – Z jed-
nej strony chodzi o docieplenie 
elewacji budynku, a z drugiej 
o zmianę sposobu ogrzewa-

nia lokali, czyli likwidację pale-
nisk węglowych i podłączenie 
każdego z budynków do insta-
lacji gazowej. Będą z niej za-

silane indywidualne źródła cie-
pła, podgrzewające również w 
lokalach wodę użytkową. W 
praktyce oznacza to znaczne 
podniesienie standardu w tych 
trzech budynkach – informu-
je Jerzy Wilczyński, kierownik 
działu eksploatacyjnego spół-
ki KZB Legionowo. 

Owo podniesienie standardu 
objęło około ćwierć setki loka-
li, co oznacza, że z legionow-
skiej „mapy smogu” zniknęło 
lub lada moment zniknie do-
kładnie tyle samo mniejszych 
lub większych „kopciuchów”.                                         
I to zniknie, co warto podkre-
ślić, jeszcze przed nadejściem 
kolejnego sezonu grzewczego. 
– Prace są prowadzone przez 
wydział inwestycji urzędu mia-
sta, ale nasz udział – jako za-
rządcy i administratora tych 
budynków – jest tutaj nie-
odzowny. Chodzi między inny-
mi o rozwiązywanie pewnych 
problemów technicznych, nie 
do uniknięcia przy tego typu 
robotach – dodaje Jerzy Wil-
czyński. Co się tyczy ewen-
tualnych problemów finanso-

wych, lokatorów ocieplanych 
mieszkań one nie dotyczą, ich 
termiczną modernizację dosta-
li bowiem od samorządowego 
inwestora w prezencie. 

Obok kosztownego i wyma-
gającego większego zachodu 
ocieplania, spółka KZB prze-
testowała też inny sposób po-
zwalający mieszkańcom lo-
kali komunalnych rozstać się 
z węglowymi „kozami”. Roz-
wiązaniem okazały się ła-
twe w montażu, stosunko-
wo niedrogie i do złudzenia 
przypominające klimatyza-
tory powietrzne pompy cie-
pła. Sprawdziły się już one w 
budynkach przy Kolejowej 
184 i Reymonta 23 i 33, więc 

nic nie stało na przeszkodzie, 
aby szybko pójść za ekolo-
gicznym ciosem. – Aktualnie, 
we współpracy z miejskim re-
feratem ochrony środowiska, 
kontynuujemy działania do-
tyczące montażu pomp cie-
pła. W tym roku obejmie on 
około 25 lokali położonych w 
znajdujących się w naszych 
zasobach budynkach drew-
nianych na Daliowej 5 oraz 
przy Norwida 8 – zapowiada 
kierownik Wilczyński. Przed-
stawiciele spółki KZB wyty-
powali już przewidziane do 
montażu mieszkania, a cała 
operacja zakończy się jesz-
cze przed zimą.

Wonder

WYDARZENIA

Niedzielne obchody – ze 
względu na koronawiru-
sa skromniejsze, jedynie 

z częścią oficjalną – ogra-
niczyły się do tradycyjnej 
dziękczynnej mszy do-

żynkowej, która w połu-
dnie odbyła się w kościele 
Przemienienia Pańskie-
go w Wieliszewie. Po raz 
pierwszy w roli gospoda-
rza tego wydarzenia wy-
stąpił nowy proboszcz pa-
rafii – ksiądz Jan Strzyż. 
Oprócz miejscowych rol-
ników, w uroczystej su-
mie wzięli udział również 
przedstawiciele władz 
gminy Wieliszew, tamtej-
si radni oraz sołtysi. W da-
rze do ołtarza zaniesione 
zostały dożynkowy wie-
niec, koszt owoców, wa-
rzyw i kwiatów oraz sym-
boliczny bochenek chleba. 
Na zakończenie spotka-
nia do zebranych miesz-
kańców i gości zwrócili się 
wójt Paweł Kownacki oraz 
Halina Ziółkowska, sołtys 
wsi Poddębie. Wśród wie-
lu ciepłych słów podzięko-
wali rolnikom za ich pracę, 
która mimo postępu tech-
nicznego wciąż pozostaje 
trudna i wymagająca. 

red.

„Najwyższy czas przygotować 
się na długie jesienne wieczo-
ry i popołudnia, podczas których 
nie powinno zabraknąć dobrej 
książki – dla rodzica i dla dziec-

ka” – zachęcają legionowscy bi-
bliotekarze. Zachęcają i kuszą, bo 
za każdą wizytę w Poczytalni, za-
kończoną wypożyczeniem choć 
jednej książki z księgozbioru dzie-

cięcego, mały czytelnik otrzyma 
naklejkę. A po zebraniu dziesięciu 
zostanie uhonorowany imiennym 
dyplomem potwierdzającym jego 
czytelnicze zainteresowania. Co 
ciekawe, w bibliotecznej wypraw-
ce coś dla siebie znajdą także ro-
dzice. Przygotowana dla nich bro-
szura informacyjna przypomni o 
korzyściach wynikających z czy-
tania dzieciom oraz podpowie, 
skąd czerpać nowe inspiracje czy-
telnicze. Dzięki akcji dziecko ma 
szansę poznać ważne miejsce na 
czytelniczej mapie dzieciństwa i 
zostać pełnoprawnym uczestni-
kiem życia kulturalnego.

Miejska Biblioteka Publiczna w Le-
gionowie cały czas zaprasza do 
odbierania zestawów pochodzą-
cych z bieżącej edycji kampanii. 
Wyprawki dla dzieci urodzonych 
w latach 2014-2017 wydawane 
są przy stanowisku wypożyczalni.

RM

Wyprawa po wyprawkę
To dobra wiadomość i dla rodziców, i dla ich kilku-
letnich pociech. W legionowskiej Miejskiej Biblio-
tece Publicznej na każdego małego gościa w wieku 
przedszkolnym czeka wyjątkowa Wyprawka Czytel-
nicza przygotowana przez Instytut Książki. Wszystko 
dzięki projektowi realizowanemu w ramach ogólno-
polskiej kampanii promującej czytanie generacyjne 
„Mała książka – wielki człowiek”.

Plon tradycji
Tegoroczne uroczystości dożynkowe (13 września) 
mieszkańcy gminy Wieliszew obchodzili przy pięknej, 
słonecznej pogodzie. Obrodziło więc nie tylko cie-
płem, ale i dobrą atmosferą, pełną wdzięczności 
za plony ziemi oraz trudną pracę lokalnych rolników.

Będzie cieplej, będzie zdrowiej
Dzięki termomodernizacji zarządzanych przez spółkę KZB Legionowo budyn-
ków komunalnych przy ul. Przemysłowej 4 i 16 oraz Słowackiego 13 oferowany 
przez nie lokatorom standard znacząco się podniósł. Spadła natomiast liczba 
pieców pracujących w sezonie zimowym na miejski smog. 
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Rzecz jednak nie w samych 
turystycznych wabikach, 
zresztą rozpisywanie się tutaj 
o powszechnie znanych zale-
tach mazowieckiego „morza” 
pozbawione jest raczej sen-
su. Każdy tubylec oraz let-
nik je zna albo znać powinien. 
Nam natomiast się spodobał 
się graficzny sposób, w jaki 
nadzalewowi promotorzy za-

chęcają na stronie interneto-
wej do kontaktu ze swą orga-
nizacją. Pomysł jest, jak by nie 
patrzeć, nader świeży i elek-
tryzujący! Widząc w sieci taki 
objaw piarowej kreatywno-
ści, człowiek z miejsca nabie-
ra przekonania, że ci, którzy 
za nią stoją, nie zalewają. 

Aldo

WYDARZENIA

Wszyscy dla jednej
Mieszkańcy jabłonowskiego Przylesia już nieraz do-
wiedli, że w razie potrzeby umieją stać się sąsiedzkim 
monolitem. Potwierdzili to w pierwszą niedzielę wrze-
śnia, podczas dobroczynnej imprezy sportowo-rekre-
acyjnej pod nazwą „Bieg dla Gośki”. Trudno o lepszy 
przykład połączenia przyjemnego z pożytecznym.

Na wieść o nieszczęściu są-
siadki, jej znajomi zareagowa-
li błyskawicznie. – Gośka miała 
wypadek w grudniu, dowiedzie-
liśmy się o tym i trzeba było za-
cząć zbierać kasę. Ale później 
przyszedł koronawirus i nie 
było można, w związku z po-
wyższym robimy to teraz. A że 
nasze podwórko jest jakie jest 
i tu się zawsze integrujemy, no 
to działamy! – mówi Kasia Lu-
lis-Rzeszut, siła sprawcza całe-
go „zamieszania” ze Stowarzy-
szenia Kocham Przylesie. 

Sama poszkodowana z począt-
ku chciała powstrzymać przy-
jaciół, uznając, że są ludzie 
bardziej potrzebujący pomo-
cy. W końcu jednak, boryka-

jąc się ze skutkami wariackiej 
szarży odurzonego pirata dro-
gowego, zgodziła się na chary-
tatywną zbiórkę. – Pierwszego 
grudnia jechaliśmy całą rodzi-
ną autem i wyprzedzał nas inny 
samochód, który zjechał na nas 
i zaczęliśmy koziołkować. Aku-
rat z mojej strony uderzyliśmy 
w dwa drzewa, no i ja jako je-
dyna najbardziej ucierpiałam w 
wypadku. Mam uszkodzony, ale 
nie przerwany rdzeń, niedowład 
nóg, w lewej ręce też z począt-
ku miałam niedowład, ale teraz 
już jest lepiej. Miałam również 
połamany kręgosłup, żebra oraz 
mostek – wylicza Małgorzata  
Makarewicz. Te oraz inne ob-
rażenia sprawiły, że poszkodo-
wana przez miesiąc znajdowa-

ła się w śpiączce. Teraz wymaga 
żmudnej i długotrwałej rehabi-
litacji. A to oczywiście kosztu-
je. – Mam dziennie, od ponie-
działku do piątku, po pięć godzin 
ćwiczeń, a w soboty trzy godzi-

ny. Na szczęście stopniowo jest 
z moją sprawnością coraz lepiej.

Niedzielny „Bieg dla Gośki” był 
tak naprawdę propozycją nie 
tylko dla biegaczy. Na sześcio-
kilometrową trasę dziarsko ru-

szyli także chodziarze oraz ro-
werzyści. Co się tyczy wieku, 
była to jedna wielka katego-
ria open. Zaś frekwencja prze-
wyższyła nawet oczekiwania z 
natury optymistycznie nasta-

wionych organizatorów. – Spo-
dziewałam się, że będzie dużo 
ludzi, bo dużo zapisało się ich na 
Facebooku, to fakt. Pierwsze za-
łożenia były takie, że przyjdzie 
maksymalnie sto osób – no bo 
Covid, te sprawy, i ludzie się 

będą bali. Później poprosiłam, 
żeby medali było z górką 120, 
potem dzwoniłam i mówiłam, 
że to już za mało, bo mam 160 
zapisanych osób, później 180… 
A dzisiaj jest nas chyba coś oko-

ło trzystu – cieszy się Kasia Lu-
lis-Rzeszut. – Serce się raduje. 
To wspaniała, oddolna inicja-
tywa mieszkańców osiedla 
Przylesie, dla Gosi, żeby ją 
wesprzeć i żeby dalej mogła 
się rehabilitować. Cieszę się 

niezmiernie, że tak dużo osób 
włączyło się w tę akcję, także 
przedsiębiorców i sponsorów, 
których pani Kasia tutaj zor-
ganizowała. Naprawdę gra-
tuluję – dodaje Jarosław Cho-
dorski, wójt gminy Jabłonna.

Nie szczędząc ciepłych słów, 
na prośbę przylesian gmina 
wsparła ich wspomnianymi już 
pamiątkowymi medalami oraz 
pomocą organizacyjną. Przy-
datną, bo dobroczynna aktyw-
ność nie ograniczyła się tego 
dnia do letniej rekreacji. – Na 
pewno będzie tort, śpiewanie, 
tańczenie, występ gitarzysty 
i wokalisty Mateusza Wysoty, 
na pewno będzie też grill, dmu-
chańce, malowanie buziek, no i 
rozdawanie nagród, bo to jest 
najważniejsze – wymienia pani 
Kasia. Najważniejsze, poza 
oczywiście finansowym plo-
nem całej akcji. Ten zaś, trze-
ba przyznać, okazał się im-
ponujący. Dzięki licytacjom i 
ofiarności mieszkańców na re-
habilitację pani Małgosi uda-
ło się zebrać blisko 21 tys. zł. 
A przy okazji wyzwolić mnó-
stwo przyjacielskiej energii, 
która zapewne jeszcze nieraz 
się na Przylesiu przyda. 

Waldek Siwczyński

Poczytalnia wraca do gry
Kulturalna kooperacja Stowarzyszenia Myślących 
Pozytywnie i Miejskiej Biblioteki Publicznej przynie-
sie wkrótce kolejne warte braw rezultaty. Krótko 
mówiąc, jesienią do legionowskiej Poczytalni 
wracają sztuki teatralne.

W czwartym sezonie spotkań 
z wielką sceną widzowie obej-
rzą dwa spektakle. Mimo hoj-
nej dotacji marszałka woje-
wództwa, w obecnej sytuacji 
więcej się po prostu nie dało. 
– Spektakle są dość drogie, a 
jeszcze w okresie pandemii nie 
bardzo możemy sobie pozwo-
lić na działania z udziałem wielu 
osób, bo mamy mocno ograni-
czoną liczbę publiczności. Takie 

są niestety przepisy. Wpadli-
śmy na pomysł, żeby ewentu-
alnie, aby obejrzało je więcej 
osób, transmitować te spekta-
kle online, ale wciąż czekamy 
na pozwolenie z urzędu mar-
szałkowskiego – mówi Jolanta 
Żebrowska ze Stowarzyszenia 
Myślących Pozytywnie.

Na początek, 18 października 
o godzinie 18.00, odwiedzi Po-

czytalnię łódzki Teatr ITO. Już 
teraz można zdradzić, że po-
każe on spektakl, którego le-
gionowscy widzowie prędko nie 
zapomną. – Właściwie trudno 
nawet powiedzieć „spektakl”, 
bo to jest czysta improwizacja; 
coś, co powstaje praktycznie 
bez scenariusza, głównie przy 
udziale widzów. Czyli tak na-
prawdę to oni będą reżysera-
mi i pomysłodawcami tego, 
co później będzie działo się na 
scenie. Nie wiemy, co z tego 
wyjdzie, wszystko w rękach 
publiczności – śmieje się orga-
nizatorka wydarzenia. Druga 
odsłona bibliotecznych spotkań 
z teatrem nastąpi w listopa-
dzie. Tym razem szczęśliwi po-
siadacze wejściówek zobaczą 
„Kolację pożegnalną” – inteli-
gentną francuską komedię w 
iście gwiazdorskiej obsadzie. 
– Rzeczywiście, gra aktorska 
jest tutaj naprawdę fantastycz-
na. Wystąpią u nas Małgorza-
ta Foremniak, Janusz Chabior 
i Piotr Gąsowski, więc możemy 
spodziewać się naprawdę bar-

dzo dużo śmiechu i wielu faj-
nych wrażeń. Ten spektakl za-
planowaliśmy na 15 listopada, 
także na godzinę osiemnastą. 

Ze względu na pandemię i tak 
skromna biblioteczna widownia 
musiała jeszcze zostać dodat-
kowo „odchudzona”. To ozna-
cza, że zasiądzie na niej mak-
symalnie 50 osób. Darmowe 
wejściówki już tradycyjnie 
będą do zdobycia drogą tele-
foniczną, w myśl zasady: kto 
pierwszy, ten lepszy. – O tym, 
kiedy te wejściówki będą roz-
dawane, poinformujemy na 
Facebooku. Myślę, że na po-
czątku października wszyst-
kie sprawy techniczne będą 
już znane, tak więc proszę za-
glądać na www.bibliotekale-
gionowo.pl i stronę Stowarzy-
szenia Myślących Pozytywnie. 
Na każdej z nich będzie moż-
na znaleźć informacje dotyczą-
ce obydwu spektakli – zachęca 
Jolanta Żebrowska. 

Wonder

OdLOTowy kontakt
Kiedy pierwsze litery nazwy organizacji składają się 
na słowo „lot”, trudno się dziwić, że jej członkowie 
miewają zabawne, odlotowe pomysły. Takie jak 
ludzie z Lokalnej Organizacji Turystycznej, którzy 
na stronie www.zegrze.org, kusząco zatytułowanej 
„Przystań w sercu Mazowsza”, zachęcają do odwie-
dzenia okolic Jeziora Zegrzyńskiego.
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Improwizacja na słodko
Miniony kulturalny tydzień stał, a właściwie brzmiał w Legionowie pod znakiem różnych 
odcieni muzyki jazzowej. Przy czym fotografie Matyldy Durki niezbicie dowodzą, 
że w trakcie piątej edycji Mazowieckiego Jazz Jam. nie tylko było czego posłuchać, 
ale i na co oraz na kogo popatrzeć.
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Cudowna 3-ka kociąt znalezionych na terenie gminy 
Otwock (ur. 01.07.2020) to: pręgowany NAPARSTEK, 
wesoły i rozbrykany NADGARSTEK, dostojny NAPOLEON. 
Chłopcy uwielbiają wspólne harce i pieszczoty. Maluchy 
lgną do człowieka i marzą o kochającym domu.

Tel:  795 845 242

GORĄCY APEL - ADOPTUJ KOTA

ISLA to 2-latka o średniej wielkości           
(26 kg) znaleziona na terenie gminy 
Wołomin, odebrana z hotelu dla zwie-
rząt w Kobyłce. Trafiła do Nas zaklesz-
czona i w trakcie cieczki (opieka wete-
rynarza). Dziewczyna lubi towarzystwo 
człowieka, jest bardzo grzeczna i spo-
kojna, ładnie chodzi na smyczy. Czar-
nulka chce wrócić do domu.

Tel:  795 845 242

HESTIA to 2-letnia małej wielko-
ści (8 kg) sunia znaleziona na tere-
nie gminy Wieliszew (zakleszczona 
- opieka weterynarza). Dziewczyn-
ka jest przestraszona sytuacją w ja-
kiej się znalazła, nie zabiega o kon-
takt z człowiekiem, smycz mocno ją 
stresuje. Mamy nadzieję, że szybko 
znajdzie się Jej opiekun. 

Tel: 795 845 242



10 CZWARTEK 24 września 2020OD REDAKCJI

Nie da ukryć, że po kil-
ku miesiącach wywołanej 
pandemicznym kagańcem 
posuchy w kulturze Legio-
nowo na dobre obudziło 
się już z imprezowego le-
targu. Momentami mogło-
by  się nawet wydawać, że 
spało zbyt długo, skutkiem 
czego sprawia wrażenie 
aż zanadto eventowo po-
budzonego. Tak przynaj-
mniej sytuacja wyglądała 
w minioną niedzielę, kie-

dy to tuż obok siebie – od-
dzielone jeno ażurowym 
płotem i pasem czyjejś zie-
mi niczyjej – rozgościły się 
dwie huczne imprezy. Jed-
na z nich oferująca muzy-
kę jako danie główne, dru-
ga zaś w roli przystawki do 
okładania się przez dzie-
ciarnię kolorowym prosz-
kiem. W efekcie zrodził się 
akustyczny kłopot, gdyż ta 
ostatnia nie żałowała decy-
beli i serwowaną przez di-

dżeja tłustą por-
cją disco beatów 
mogła zagłuszyć 
lekką, jazzową 
strawę podawa-
ną u MOK-ow-
skiej konkuren-
cji. Jak wieść 

niesie, niebezpieczeństwo 
zażegnał jej szef, pan Ze-
nek, który udał się do emi-
tera głośnych dźwięków i 
wynegocjował jego szyb-
szą tudzież cichszą ewa-
kuację. Czy (podobnie jak 
swoim gościom) podarował 
mu w zamian słoiczek dże-
mu, nie wiemy.

Skoro już zajęliśmy się dzi-
siaj muzyką, taką z ra-
cji na okres jej powstawa-

nia współczesną, warto na 
chwilę sięgnąć do historii 
owej dziedziny sztuki. Tym 
razem w jej aspekcie  zwią-
zanym z graniem i zwy-
kle mu towarzyszącym za-
rabianiem. Zainspirowała 
nas do tego informacja za-
czerpnięta niedawno pod-
czas naukowego festiwalu 
w Jabłonnie, kiedy to do-
szła naszych uszu sensacyj-
na wieść, iż nawet sam Fry-
deryk C. stawał czasem na 
jakimś paryskim rogu i żenił 
ludziom bilety na swoje kon-
certy. Jeśli to prawda, chy-
ba już domyślamy się źródła 
pochodzenia popularnego 
ongiś nie tylko wśród miło-
śników fortepianu zwrotu 
„wk...ny Chopin”… 

Szopka wokół żłobka
Dziś już mało kto pamięta, lecz 
byli w grodzie L. tacy, co twier-
dzili, że jeden miejski żłobek 
to stanowczo zbyt mało. Po-
nad dekadę temu rozgorzała 
przeto w kręgach zbliżonych 
do decydenckich debata na 
temat utworzenia filii słynnej 
stołecznej (czy raczej „Stolicz-
nej”...) placówki z ul. Kolskiej. 
Owszem, pomiędzy żłobkiem 
właściwym a „żłobkiem” pew-
na różnica istnieje, głównie jeśli 
chodzi o metryki klienteli, lecz 
zasadniczy przedmiot działal-
ności jest zbliżony. Oba przy-
bytki klient odwiedza nie cał-
kiem wiedząc, o co chodzi, w 
obu też może liczyć na kom-
pleksową obsługę (nie wyłącza-
jąc serwisu w przypadku awa-
rii systemów odprowadzania 
osobistych ścieków). No i osią-
gnąć ten zniewalający błogo-

stan, kiedy to człowiek z objęć 
mamy lub kumpli wskakuje w 
ramiona Morfeusza... Rozkosz-
na perspektywa!
 
Posiadanie własnej izby wy-
trzeźwień byłoby dla miasta ko-
rzystne w dwójnasób. Nie dość, 
że rozrywkowo aktywna część 
jego populacji biesiadowała-
by w poczuciu pewności za-
wianego jutra, to jeszcze „żło-
bek” otoczyłby opieką radnych, 
którzy przygotowują uchwały 
świadczące o braku trzeźwej 
oceny sytuacji w mieście. Albo 
na przykład młodych małżon-
ków pijanych od złudzeń do-
tyczących szans wytrwania w 
zaobrączkowanym duecie. Tak 
na marginesie, w języku hisz-
pańskim słowo „żona” w licz-
bie mnogiej oznacza „kajdan-
ki”. Mądry naród ci Hiszpanie. 

Może dlatego zamiast walczyć 
ze swymi połowicami, wzięli się 
za byki. Łatwiej wygrać. 
 
Tak czy siak, mimo ww. ko-
rzyści miejska oaza pijackiej 
szczęśliwości nie powstała. Na 
mój gust przez zwyczajną za-
zdrość ludzi władzy. Nie wie-
dzieć czemu ubzdurali sobie, 
że nawet od czasu do czasu za-
witać do tej najprzytulniejszej 
z izb im nie uchodzi. Bo to niby 
dyshonor zjechać z samorządo-
wych wyżyn do zataczającego 
się realu. Egoiści i psy ogrod-
nika! Tuż przed wyborami ten 
wstręt do procentów migiem im 
się wszak ulatnia. A każdy tylko 
liczy na okazję do kaca.

Alkohol, narkotyki i przemoc 
w stosunku do rówieśników, 
jak i do nauczycieli – tak 15 
lat temu wyglądała codzien-
ność polskich szkół. A powiat 
legionowski nie był wówczas 
żadnym wyjątkiem i sytuacja 
w oświacie nie odbiegała wie-
le od ogólnopolskich trendów.  

Jak wynikało ze statystyk, po-
nad 40 proc. uczniów z terenu 
powiatu poznało już smak alko-
holu, a 35 proc. miało do czynie-
nia z narkotykami. Coraz więcej 
niepełnoletnich wchodziło także 
w konflikt z prawem. Przestęp-
stwa, jakie najczęściej popeł-
niali, to drobne kradzieże i roz-
boje. Nic więc dziwnego, że to 
właśnie przemoc i patologiczne 
zachowania uczniów stały się 
głównym tematem posiedzenia 
komisji bezpieczeństwa rady po-
wiatu. – Zaprosiliśmy przedsta-
wicieli policji, straży miejskiej 
oraz dyrektorów szkół ponad-
gimnazjalnych z terenu powiatu 
– mówił nam szef komisji Stani-

sław Kraszewski. 
Największy problem z młodzie-
żą miał istniejący jeszcze wtedy 
Powiatowy Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Dębem. Przy-
padki pobić, dewastacje mienia, 
alkohol i narkotyki zdarzały się 
tam wyjątkowo często. – Doty-
ka to nie tylko uczniów, ale także 
nauczycieli. Gdy z nimi rozma-
wiałem, mówili mi, że obawiają 
się o własne bezpieczeństwo. Z 
ust uczniów często słyszą zwro-
ty typu: „Wiemy, jaki masz sa-
mochód i gdzie mieszkasz”, we-
dług mnie jest to już ewidentna 
groźba – mówił radny Kraszew-
ski. Na posiedzeniu komisji An-
drzej Siwiec, ówczesny dyrek-
tor szkoły w Dębem, apelował o 
zamontowanie w placówce mo-
nitoringu lub zatrudnienie firmy 
ochroniarskiej. – Jestem pełen 
podziwu dla pana Siwca. Jako je-
dyny spośród zaproszonych dy-
rektorów szczerze opowiedział o 
sytuacji w jego szkole. Pozostali 
zachowują się tak, jakby proble-
mu przemocy, alkoholu i narko-

tyków w ich placówkach nie było. 
Wydaje mi się, że myślą tylko o 
tym, by nie ucierpiało dobre imię 
szkoły – powiedział Kraszewski. 
 
I rzeczywiście. Jak twierdzą dy-
rektorzy, w prowadzonych przez 
nich szkołach pod względem bez-
pieczeństwa wszystko jest w po-
rządku. – Nie przeczę, zdarza się 
czasem, że do szkoły przychodzi 
ktoś pod wpływem narkotyków 
lub też ktoś kogoś pobije. To jed-
nak bardzo sporadyczne wy-
padki, które natychmiast są roz-
wiązywane. Generalnie mogę 
powiedzieć, że akurat w mojej 
szkole jest bezpiecznie – mówi-
ła Wioletta Wuszt, ówczesna dyr. 
PZSP w Legionowie. Uczniowie 
wiedzą jednak swoje. – Narko-
tyki w szkole to żaden problem, 
wystarczy wiedzieć, do kogo się 
zwrócić i można je mieć w ciągu 
kilku godzin. Drobne kradzieże i 
bójki też zdarzają się dosyć czę-
sto – mówił uczeń jednej z legio-
nowskich szkół ponadgimnazjal-
nych. Cóż, samo życie…

Szkolna dżungla

Krem z marchwi

z kurkumą

i imbirem

Sposób przygotowania: 

na tłuszczu w dużym garnku podsma-

żyć cebulę i czosnek. Dodać mar-

chewkę i świeży imbir. Zalać wodą 

do poziomu warzyw i gotować do 

miękkości. Zupę zmiksować na krem. 

Na koniec doprawić solą, pieprzem

i dużą ilością kurkumy. Przed poda-

niem posypać natką pietruszki.

Smacznego!

Składniki:
• marchewka, obrana i pokrojona na mniejsze kawałki
• kawałek obranego, świeżego imbiru
• cebula
• mały ząbek czosnku
• świeża natka pietruszki do posypania zupy przed podaniem
• sól, pieprz do smaku
• oliwa z oliwek lub masło klarowane
• kurkuma w proszku
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Schronisko
w Nowym Dworze Mazowieckim otwarte

Zapraszamy wolontariuszy i odwiedzających
wt-nd 12.00-15.00

czekają ciekawe aukcje internetowe Fundacji !!!
NIE KUPUJ - ADOPTUJ PSA

Ruda TRASZKA to spokojna, małej wielkości sunia (5,5 kg) 
znaleziona w Legionowie. Dziewczyna po wypadku komuni-
kacyjnym (bez obrażeń, wykryto i operowano ropomacicze). 
Łagodny pieszczoch wraca do zdrowia, ładnie spaceruje na 
smyczy i bardzo tęskni za domem.

Tel:  795 845 242

KZB Legionowo Sp. z o.o.
poszukuje pracownika

do prowadzenia kasy w siedzibie Spółki
(umowa na 0,6 etatu).

Od kandydatów oczekujemy:
- wykształcenia min. średniego,
- doświadczenia na stanowisku kasjera,
- umiejętności obsługi kasy fiskalnej,
- umiejętności pracy pod presją czasu,
- łatwej adaptacji do nowych warunków.
Kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres e-mail info@kzb-legionowo.pl  
lub też złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta 
w siedzibie KZB Legionowo Sp. z o.o. 
przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 3 (parter) do dnia  30 września 2020r.

Wyprodukowanie określonej 
ilości żywności pochłania naj-
częściej kilka tysięcy litrów, a 
odzieży – nawet kilkadziesiąt 
tysięcy. Wytwarzanie opa-
kowań, które zazwyczaj na-
tychmiast trafiają do naszych 
śmietników, wymaga już za-
sobów wodnych szacowa-
nych na 650 do 800 mld m³ 
rocznie. W każdym regionie 
świata tak zwany ślad wod-
ny wygląda jednak różnie, 
w zależności od dostępnych 
zasobów, lecz także zwycza-
jów oraz stosunku do kwestii 
ochrony środowiska. 

Przystępując do analizy tego 
zagadnienia, eksperci z por-
talu rankomat.pl uruchomi-
li zarazem dostępną na jego 
stronie porównywarkę, dzięki 
której każdy może sprawdzić 
swoje zużycie tzw. wirtualnej 
wody. – W Rankomat od lat 
pomagamy oszczędzać czas 
i pieniądze. Dzisiaj chcemy 
wykorzystać nasze doświad-
czenie w znajdowaniu najlep-
szych rozwiązań do realizacji 
ważnego, ogólnospołecznego 
celu. Dlatego zachęcamy do 
skorzystania z nowej porów-
nywarki, dzięki której każdy w 
kilka minut dowie się, ile wody 
zużywa każdego dnia, a tak-

że, co może zrobić, by korzy-
stać z niej mądrzej i oszczęd-
niej. Mamy nadzieję, że nasze 
działania zainspirują Polaków 
do zmiany na lepsze, zwłasz-
cza w obliczu nadchodzących 
zmian klimatycznych – ko-
mentuje Tomasz Masajło, pre-
zes zarządu Rankomat.

Śladem śladu

O tym, ile naprawdę zuży-
wamy wody, mówi nam ślad 
wodny. Określa on sumę wody 
zużytej przez nas bezpośred-
nio i pośrednio (woda wirtual-
na). Bezpośrednio zużywamy 
wodę do picia, mycia, prania, 
czy sprzątania. Możemy łatwo 
określić jej ilość, ponieważ wi-
dzimy, kiedy ją wykorzystu-
jemy. Pośrednio zużywamy 
wodę wirtualną, która rów-
nież pochodzi z globalnych, 
wyczerpywalnych zasobów 
słodkiej wody.

Średni dzienny ślad wodny 
jednego mieszkańca/miesz-
kanki Polski wynosi 3900 li-
trów. Z danych GUS wynika, 
że przeciętny rodak zużywa 
bezpośrednio około 92 l wody. 
Oznacza to, że pośrednio, czy-
li w procesie konsumpcji towa-
rów i usług, zużywamy jej aż 

3808 l dziennie. Zużycie wirtu-
alnej wody w Polsce jest zatem 
bardzo duże. Są jednak kra-
je, które wykorzystują jej jesz-
cze więcej. Inna sprawa, że nie 
należy brać z nich przykładu… 

Są gorsi

Średni dzienny ślad wodny 
mieszkańców USA jest dwu-
krotnie wyższy niż w Polsce i 
wynosi 7800 l na osobę. Nie-
co mniejszy odnotowano dla 
Australii i Włoch (po 6300 l/
os.). W Skandynawii dzien-
ny ślad wodny na osobę wy-
nosi tyle samo co u nas – 
3900 l, w Egipcie 3700 l, a 
w Chinach już tylko 2900 l. 
Różnice w śladzie wodnym 
wybranych produktów spo-
żywczych są znaczące. Przy-
kładowo, jedno jajko (60 g) 
ma ślad wodny w wysokości 

196 l, 1 kg pomarańczy już 
560 l, natomiast 1 kg sera 
aż 3178 l. Im bardziej zło-
żony produkt, tym większy 
jest jego ślad wodny, gdyż 
na każdym etapie jego pro-
dukcji zużywana jest woda. 

Wyprodukowanie 1 kg woło-
winy pochłania jej aż 15415 
l, przy czym tylko 1 proc. 
śladu wodnego wołowiny to 
woda wykorzystywana do 
pojenia i mycia zwierzęcia 
oraz utrzymania gospodar-
stwa i jego otoczenia. Resz-
tę stanowi woda związana z 
konsumowanym przez zwie-
rzę pożywieniem. Ślad wod-
ny mają nie tylko produkty 
spożywcze, lecz także ubra-
nia. Co istotne, produkcja 
odzieży może pochłaniać 
znacznie większe zasoby 
wody niż przemysł spożyw-

czy. Do produkcji 1 kg ba-
wełny (tkaniny) zużywa się 
10 tys. l wody, a ślad wod-
ny skórzanych butów wynosi 
14503 l. Rocznie na świecie 
produkowanych jest 400 mln 
ton opakowań. Służą one do 
przechowywania żywności, 
ubrań, elektroniki i innych 
dóbr podczas transportu i 
magazynowania.

Wytwarzanie opakowań po-
chłania zasoby wodne, któ-
re szacuje się na 650 do 800 
mld m³ rocznie. Do wody uży-
tej na etapie wytwarzania do-
chodzi też ta zanieczyszczona 
wskutek produkcji opakowań. 
Określa ją szary ślad wodny 
opakowań. Ich średni rocz-
ny szary ślad wodny jest tak 
duży, że niejednokrotnie od-
powiada on ilości wody wyko-
rzystywanej przez kilka lat do 

użytku domowego.
A oto przykłady:
• wyprodukowanie aluminio-
wego opakowania pochłania 
tyle wody, ile wystarczyłoby 
mieszkańcom Londynu przez 
2,5 roku
• średni roczny szary ślad 
wodny metalowych opakowań 
odpowiada ilości wody wyko-
rzystywanej do użytku domo-
wego przez mieszkańców Au-
stralii przez rok    
• produkcja szklanych opako-
wań (roczny szary ślad) po-
chłania tyle wody, ile zużywa-
ją średnio mieszkańcy Francji 
przez 2 lata
• na roczną produkcję plasti-
kowych opakowań przezna-
cza się tyle samo wody, co do 
użytku domowego mieszkań-
ców Chin przez 6 miesięcy.

Każda rzecz, którą posiada-
my, ma własny ślad wodny. 
Aby być świadomym i od-
powiedzialnym konsumen-
tem, trzeba rozsądnie naby-
wać rzeczy, biorąc pod uwagę 
ślad wodny (i nie tylko wod-
ny), jaki one generują. – Jeśli 
nie możemy ograniczać kon-
sumpcji, starajmy się wybie-
rać produkty mniej uciążli-
we dla środowiska: zarówno 
podczas produkcji, jak i uty-
lizacji. Zastanawiając się nad 
wymianą działającego telefo-
nu na nowszy, miejmy w tyle 
głowy informację, że smart-
fon generuje ślad wodny w 
wysokości 12760 l, a planu-
jąc wymianę samochodu, 
zwróćmy uwagę, że ślad wod-
ny auta wynosi aż 380000 l 
wody – komentuje Marek 
Piątkowski, prezes Fundacji 
Aeris Futuro. Warto mieć to 
na uwadze, bo raczej prędzej 
niż później wodna lekkomyśl-
ność nie ujdzie nam na sucho.

red.

Powody do obaw
W ciągu jednego dnia statystyczny Polak zużywa 
średnio 92 litry wody z sieci wodociągowej – i jest 
to tak zwane bezpośrednie zużycie. Wartość ta nie 
uwzględnia jednak wody niezbędnej do produkcji 
żywności i innych wyrobów przemysłowych. Gdy 
weźmiemy je pod uwagę, okazuje się, że tak na-
prawdę wody zużywamy nawet... 40 razy więcej!
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Kosmiczne
ciekawostki
Są trzy teorie na tem-
at wielkości wszechświa-
ta. Jedna z nich mówi, że 
nie ma on końca, w związ-
ku z tym nigdy nie do-
trzemy do jego granic. 
Równie nieskończony wy-
daje się zbiór ciekawostek 
na temat kosmicznej prz-
estrzeni. Zebraliśmy dla 
Was te, które mogą Was 
najbardziej zainteresować.

Pierwszą osobą, która spo-
jrzała w przestrzeń kos-
miczną przez teleskop, był 
Galileusz. Miało to miejsce 
prawie 400 lat temu.

Ponieważ zapach jest 
zależny od kilku czyn-
ników środowiskowych, 
takich jak temperatura, 
wilgotność i wiek kwia-
tu, kwiaty pachną in-
aczej w kosmosie niż 
na Ziemi. Zapach róż-
nego rodzaju róż up-
rawianych na promie 
kosmicznym Discovery 
został później powielo-

ny i dodany do perfum 
„Zen” sprzedawanych 
przez japońską firmę 
Shiseido.

W kosmosie nikt nie 
usłyszy Twojego krzyku. 
W próżni nie rozchodzi się 
dźwięk.

W filmie 2001: Odyseja 
kosmiczna Bowman po-
winien wypuścić z płuc 
powietrze, zamiast robić 
wdech przed próbą po-
nownego dostania się na 
statek z kapsuły po tym, 
jak zamknął go HAL. Próż-

nia panująca w kosmosie 
uszkodziłaby płuca, gdyby 
były one wypełnione po-
wietrzem.

Nosi cię, żeby wy-
jechać i w samotnoś-
c i  odpocząć.  Do -

skonały pomysł, ale uważaj 
na drodze.  

Rzut oka do szafy 
uzmysłowił ci, że 
czas na zakupy? 

Jeśli tak, odwiedź kilka sk-
lepów. Zaszalej.

Jeśli złapiesz doła, 
przetrwaj go jak 
wiosenną alergię.                   

A przez resztę roku będziesz 
kichać na wszystko.

Szczęście ci sprzyja. 
Może to wkrótce ob-
jawić, postaraj się 

jednak odrobinę mu pomóc.

M a s z  d o s y ć  b y c i a 
s i n g l e m ?  W e ź  j e d -
n a k  p o d  u w a g ę ,  ż e 

obok tego,  co  zyskasz,  coś 
też  s t rac isz .

Rozpiera cię energia 
i  m a s z  o c h o t ę 
przenos ić  góry.  To 

dobry czas, by trochę wokół 
siebie posprzątać.

Dopadnie cię wyp-
alenie zawodowe. 
Ale nim rzucisz ro-

botę, pomyśl, czy to dobry 
okres na jej szukanie? 

J a k a ś  z m i a n a  p o -
mogłaby spoj rzeć c i 
na życie przez różowe 

okulary.  Na początek niew -
ielka.

Zmierzysz się z kło-
potami w pracy. Nie 
d z i a ł a j  z b y t  r a -

d y k a l n i e ,  t o  n i e  c z a s  n a 
zmiany.

M a s z  s z a n s ę 
poznać kogoś, kto 
wprowadzi nową ja-

kość do twego życia. Nie 
przegap tego.

Dopisuje ci świetny 
nastrój, który może 
pogorszyć tylko rzut 

oka na wagę. W przyrodzie 
nic nie ginie...

Czeka cię poważna 
r o z m o w a  z  k i m ś 
b l i s k i m .  P o s t a r a j 

m n i e j  m ó w i ć ,  a  w i ę c e j 
słuchać. Ze zrozumieniem.

W  TYM  NASZYM  KOCHAN-
YM  MIEŚCIE  POJAWIA  SIĘ 

SZTUKA  DUŻO  LEPSZYCH LOTÓW  
NIŻ  MOJEGO  IMIENNIKA

Zenon Durka, dyr. Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Legionowie, zapowiadając 
ostatni koncert festiwalu Mazowiecki 
Jazz Jam.

■ ■ ■

Wścieklizną można się zarazić, jeśli się ugryzie 
wściekłego psa.

■ ■ ■
Kameleon ma oczy, które mogą kręcić 
głową dookoła.

■ ■ ■
Ślimaki są jadalne, ale tylko we Francji.

■ ■ ■
Węgiel może być kamienny i brutalny.

■ ■ ■
Wszystkie grzyby są jadalne, 
ale niektóre tylko jeden raz.

■ ■ ■
Młodzież w stanie nietrzeźwym może 
spowodować potomstwo.

■ ■ ■
Bakterie, które rozmnażają się przez kichanie, 
prowadzą tryb życia koczowniczy.

ROZRYWKA

Ola 8 lat

Takie okazje tylko w Legionowie: kupujesz laptopa, 
a stolik masz gratis wprost z ulicy!         fot. red.  
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Sokół Serock zremisował 
na wyjeździe 2:2 z rezer-
wami Świtu Nowy Dwór 
Mazowiecki. Legionovia II 
Legionowo, również na wy-

jeździe, wygrała 2:0 z Wisłą 
Dziecinów. Dąb Wieliszew, 
także w meczu wyjazdo-
wym, pokonał 1:0 Mazura 
II Karczew, a Wisła Jabłon-

na zremisowała u siebie 
3:3 z Wichrem Kobyłka.
 
W następnej kolejce Sokół 
w kolejnym meczu wyjaz-
dowym zmierzy się z Aga-
pe Białołęka, „dwójka” Le-
gionovii zagra u siebie z 
„dwójką” Świtu, Dąb po-
dejmie na własnym bo-
isku Wisłę Dziecinów, a ja-
błonowska Wisła zagra na 
wyjeździe z Olimpią War-
szawa. 

Elph 

W A-klasie grają dwa zespo-
ły z naszego powiatu: Madziar 
Nieporęt i Dąb II Wieliszew. 

W Klasie B występują z kolei: 
Mewa Krubin, Rotavia Niepo-
ręt oraz Impet Łajski.

Madziar, po sześciu kolejkach 
i mając jeden zaległy mecz, 
jest piąty w tabeli z dziewię-
cioma punktami na koncie. 
Zespół wygrał trzy mecze, a 
dwa przegrał. Rezerwy Dębu 
po sześciu meczach i z ośmio-
ma punktami na koncie znaj-
dują się o dwa oczka niżej. 
Wieliszewianie odnieśli dwa 
zwycięstwa, dwa mecze prze-
grali i dwa zremisowali. 
 
W B-klasie najwyższe, bo 10 
miejsce, zajmuje Mewa Kru-
bin. Drużyna ugrała cztery 
punkty, ma na swoim kon-
cie jedno zwycięstwo, je-
den remis i cztery porażki. 
Rotavia oraz Impet zajmu-
ją odpowiednio – ostatnie i 
przedostatnie miejsce w ta-
beli. Zespół z Nieporętu w 
sześciu spotkaniach zdo-
był trzy punkty, jeden mecz 
wygrał i pięć przegrał. Bilans 
Impetu Łajski to z kolei zale-
dwie jeden punkt, jeden re-
mis i pięć porażek. 

Elph  

SPORT

Asy z klasy
Po sześć kolejek mają już za sobą drużyny z powia-
tu legionowskiego grające w najniższych klasach 
rozgrywkowych. Najlepiej z nich radzą sobie 
Madziar Nieporęt i Dąb II Wieliszew, czyli beniamin-
kowie A-klasy. Zespoły, które zostały w Klasie B, 
dołują niestety w tabeli.

Sokół leci w górę
Sokół wiceliderem, Dąb i Legionovia II nadal w czubie 
tabeli, a Wisła niestety ciągle na jej dole – tak wyglą-
da sytuacja drużyn z powiatu legionowskiego 
po dziewięciu kolejkach w klasie okręgowej.

Zwycięstwo w końcówce
W ostatniej trzecioligowej kolejce Legionovia KZB Legionowo znów zgarnęła komplet punktów. 
W sobotnim (19 września) meczu podopieczni trenera Michała Pirosa odprawili z kwitkiem ostatni 
w tabeli KS Wasilków. Dzięki temu zwycięstwu legionowianie awansowali na drugie miejsce w tabeli.

Wygrana, choć w pełni zasłu-
żona, nie przyszła Legionovii 
wcale tak łatwo. Przez długi 
czas podopieczni trenera Pi-
rosa bardzo męczyli się z ze-
społem zajmującym 22 miej-
sce w tabeli i niemającym na 
swoim koncie ani jednego 
punktu. Legionovia atakowa-
ła, stwarzała groźne sytuacje, 
ale zawodziła skuteczność. W 
wielu sytuacjach podbramko-

wych legionowianom brako-
wało też odrobiny piłkarskie-
go szczęścia. Goście z kolei 
nastawili się przede wszyst-
kim na – momentami bar-
dzo desperacką – obronę. 
Dość powiedzieć, że w całym 
meczu tylko dwukrotnie, raz 
w pierwszej i raz w drugiej 
połowie, byli w stanie zagro-
zić bramce pilnowanej przez 
Pawła Błesznowskiego.

Na gola dla Legionovii trzeba 
było czekać aż do 77 minu-
ty. Jego strzelcem okazał się 
wprowadzony niespełna dzie-
sięć minut wcześniej na bo-
isko Patryk Szeliga. Asysto-
wał mu  Michał Bajdur. Wynik 
spotkania na 2:0 w 90 minu-
cie meczu ustalił Patryk Ko-
ziara, wykorzystując rzut kar-
ny podyktowany za faul na 
Andrzeju Trubesze. 

Po siedmiu meczach Legio-
novia ma na swoim koncie 16 
punktów, tylko jeden mniej od 
liderującego w tabeli Soko-
ła Aleksandrów Łódzki. I wła-
śnie te dwa zespoły zmierzą 
się ze sobą w następnej kolej-
ce. Spotkanie zostanie roze-
grane w sobotę 26 września o 
godzinie 16.00 w Aleksandro-
wie Łódzkim.

Aldo

2:0 (0:0)
Legionovia Legionowo – KS Wasilków

Bramki: Patryk Szeliga 77’, Patryk Koziara 90’ (k)

Legionovia: Paweł Błesznowski – Kacper Kaczorowski, Daniel 
Choroś, Mikołaj Gibas, Karol Barański, Jakub Karabin (84’ Filip 
Bućko), Patryk Koziara, Marcin Kluska, Bartosz Dąbrowski (68’ 
Patryk Szeliga), Michał Bajdur (90’ Konrad Puchalski), Andrzej 
Trubeha (90’ Jacek Lewandowski).                                           
 
KS Wasilków: Grzegorz Nowajczyk – Damian Wysocki, Piotr 
Dąbrowski, Bartosz Dudziński, Adam Butkiewicz, Michał Poduch 
(76’ Maciej Zieniewicz), Wojciech Nasuto, Mateusz Pasula, Jakub 
Jakimiuk, Przemysław Panek, Łukasz Rybakowski (78’ Jakub 
Kozłowski). 

III LIGA 2020/2021, GRUPA I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Sokół Aleksandrów Łódzki 7 17 5 2 0 15-4

2. Legionovia Legionowo 7 16 5 1 1 9-4

3. Pogoń Grodzisk Mazowiecki 7 15 5 0 2 15-5

4. Świt Nowy Dwór Mazowiecki 7 14 4 2 1 15-6

5. Polonia Warszawa 6 12 4 0 2 11-5

6. Pelikan Łowicz 7 12 3 3 1 12-9

7. Lechia Tomaszów Mazowiecki 7 12 4 0 3 11-14

8. Legia II Warszawa 7 11 3 2 2 17-12

9. KS Kutno  7 11 3 2 2 11-8

10. Błonianka Błonie 7 10 3 1 3 20-14

11. Jagiellonia II Białystok 6 10 3 1 2 7-7

12. GKS Wikielec 7 10 3 1 3 16-18

13. Znicz Biała Piska 7 8 2 2 3 12-14

14. Broń Radom 7 8 2 2 3 6-11

15. Unia Skierniewice 6 7 2 1 3 11-10

16. Huragan Morąg 7 7 2 1 4 9-14 

17. RKS Radomsko 6 6 1 3 2 5-11

18. Concordia Elbląg 7 6 2 0 5 7-15

19. Olimpia Zambrów 7 6 2 0 5 11-12

20. Ruch Wysokie Mazowieckie 3 4 1 1 1 4-5

21. Ursus Warszawa 7 4 1 1 5 10-14

22. KS Wasilków 7 0 0 0 7 2-24
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Policzek dla policzanek!
W miniony piątek, po dokładnie 194 dniach przerwy, siatkarscy kibice z 
Legionowa znów mogli oglądać w akcji swoją drużynę. I to od razu w starciu z 
mistrzyniami Polski, ekipą Grupy Azoty Chemika Police. Starciu, po przypomi-
nającym thriller tie-breaku, historycznym, bo pierwszy raz z „chemiczkami” 
zwycięskim.

W wyjściowym składzie go-
spodyń na pierwszą kolejkę 
TAURON Ligi znalazły się ka-
pitan Maja Tokarska, Julie Oli-
veira Souza, Jessica Rivero 
Marin, Olivia Różański, Shelly 
Stafford, Alicja Grabka oraz li-
bero Iza Lemańczyk. Najnow-
sze „zakupy” DPD Legiono-
vii miały więc od razu szansę 
zaprezentowania się kibicom. 
I wykorzystały ją znakomicie. 

Pierwszy punkt padł łupem 
mistrzyń kraju. Gospodynie 
nie pozostały dłużne, a na 
„dzień dobry” punktowała w 
DPD Arenie Olivia Różański, 
zagrywając na 1:2. Po chwi-
li jej ekipa objęła prowadze-
nie 4;2 i wykorzystując błędy 
i słabą obronę gości, powięk-
szyła je do stanu 8:4. Kiedy 
zrobiło się 11;6, trener poli-
czanek poprosił o czas. Bez 
efektów. Podopieczne Ales-
sandro Chiappiniego nadal 
grały z mistrzyniami jak rów-
ny z równym. Czego dowo-
dem ich prowadzenie w poło-
wie seta 13:8. Udany atak, a 
po chwili obrona szalejącej na 
skrzydle Różański pozwoliły 
Nowiankom wyjść na 15:9. 
I nic nie wskazywało na to, 
że tę przewagę mogą wkrót-
ce stracić. Dobrze atakowa-
ły, ambitnie broniły i gładko 
dojechały do końcówki inau-
guracyjnej partii. Lecz kie-
dy „chemiczki” doszły je na 

19:16, trener Chiappini za-
rządził „uspokajający” czas. 
Zaczęła się nerwówka, w 
trakcie której goście tracili już 
w pewnej chwili tylko jeden 
punkt (21:20). A za moment 
było po 23. Pierwszego set-
bola miały miejscowe, ale go 
nie wykorzystały. Skończyło 
się grą na przewagi, zwień-
czoną asem Alicji Grabki, któ-
ra ustaliła rezultat na 27:25.
 
Drugi set rozpoczął się od asa 
dla legionowianek, po potęż-
nym serwisie z wyskoku Jessiki 
Rivero Marin. Później górą były 
policzanki, lecz po kilku minu-
tach Novianki prowadziły 5:4. 
Nie czekając, aż znów się roz-
kręcą, trener Ferhat Akbas od 
razu wziął czas. Mimo lepszej 
gry jego podopiecznych, go-
spodynie do stanu 9:9 szły łeb 
w łeb. Później „chemiczki” wy-
pracowały skromną przewa-
gę. Gdy sięgnęła ona trzech 
„oczek” (11:14), szkolenio-
wiec zagubionych w tej fazie 
meczu Novianek wziął czas. 
Tyle że ich rywalki uporząd-
kowały już szyki i ani myśla-
ły znów pozwolić na nerwową 
końcówkę. Wprawdzie przy 
stanie 15:20 legionowian-
ki miały chwilę oddechu, lecz 
skuteczność mistrzyń Polski 
–  w połączeniu z nieudanymi 
serwisami rywalek – dopełniły 
dzieła. Chemik Police zwycię-
żył 25:19. 

Początek trzeciej partii piątko-
wego meczu miał wyrówna-
ny przebieg, z lekkim wska-
zaniem na miejscowe, które 
wyszły na 5:3 i do stanu 10:10 
utrzymywały rywalki na dy-
stans. Z czasem dało się za-
uważyć lepsze zgranie poli-
czanek, popełniały one też 
mniej błędów. Przegrywając 
10:12, trener Chiappini zapro-
sił zawodniczki na przerwę. 
Wiele nie wskórał, dlatego 
trzy stracone punkty później 
zrobił to ponownie. Ale dobrze 
już rozkręcone mistrzynie ani 
myślały zwalniać tempa. Przy 
ich prowadzeniu 19:14 tre-
ner z Polic wziął czas, by usta-
wić zespół na końcówkę partii. 
Mimo podejmowanych przez 
Novianki prób poprawienia 
wyniku, na udaną pogoń było 
zwyczajnie za późno. Po koń-
cowym ataku Igi Wasilewskiej 
jej drużyna zakończyła seta, 
zostawiając miejscowe z 19 
punktami. 

Na czwartą partię Novianki wy-
szły z wiarą w przełamanie ry-
walek. Objęły prowadzenie 4:1 
i trener z Polic z miejsca prze-
rwał grę. A gospodynie konty-
nuowały natarcie, odskakując 
na 8:4. Kilkadziesiąt sekund 
później, po ataku tej zawod-
niczki i poprawce Julie Olive-
iry Souzy było już 11:5. Zgro-
madzeni w DPD Arenie kibice 
uwierzyli w tie-breaka. Po-
liczanki goniły, ale rywalki 
nie oddawały pola. Przy sta-
nie 12:9 Alessandro Chiap-
pini wziął czas, by zmotywo-
wać zespół na drugą część 
seta. Inna sprawa, że kipią-
cym energią siatkarkom było 
to zbędne. Ostro „podgryzane” 
przez mistrzynie, broniły pro-
wadzenia jak lwice. Widząc na 
tablicy wynik 16:12, trener 
Akbas poprosił o przerwę. Po 
niej Novianki jeszcze wyrwały 
do przodu i wyszły na 18:13, 
a później 20:14. Tie-break był 
tuż, tuż. Niestety, trzy kolejne 
„oczka” zgarnęli goście, na co 

Chiappini od razu zareagował 
czasem. Po nim „chemicz-
ki” jeszcze zmniejszyły dy-
stans, dochodząc już tylko na 
21:22. Kolejne punkty zdoby-
ły jednak Novianki i miały set-
bola przy 24:21. Pierwszego, 
przez autowy blok, przegrały. 
Po ataku Rivero Marin kibice 
odetchnęli z ulgą – ich druży-
na wygrała do 22. 

Tie-breaka legionowianki roz-
poczęły koncertowo. Bły-
skawicznie wyszły na 5:1, a 
zaskoczone rywalki nie wie-
działy, co się dzieje. Niestety 
tylko przez moment. Zdoła-
ły dojść miejscowe na 5:5, te 
jednak znów odskoczyły i na 
zmianę stron schodziły przy 
stanie 8:6. Grały jak w tran-
sie, więc kiedy po ataku Ró-

żański zrobiło się 14:11, kibice 
już zaczęli otwierać szampana. 
Za wcześnie. Ich dziewczyny 
zgubiły trzy punkty z rzędu i 
szanse na końcowe zwycię-
stwo się wyrównały. Przeło-
mowy był kolejny punkt, wy-
grany po szalonej wymianie 
przez legionowianki. Co praw-
da następny straciły, lecz obija-
jąc rękami Olivii Różański blok 
rywalek, wygrały w tie-bre-
aku 17:15, zaś całe spotkanie 
3:2. Tym samym debiutująca 
w DPD Legionovii zawodnicz-
ka przypieczętowała swój wy-
bór na MVP meczu.

– Szczerze mówiąc, byliśmy 
dzisiaj pewni siebie, ponieważ 
dziewczyny bardzo dobrze tre-
nowały, były świetnie przygo-
towane. Oczywiście wciąż je-
steśmy nowym zespołem i 
mamy mnóstwo elementów 
do poprawienia, ale dobrze za-

prezentowaliśmy się w grach 
towarzyskich. Jestem napraw-
dę dumny z tego, co dzisiaj po-
kazaliśmy. Zwłaszcza po tym, 
kiedy straciliśmy trzeciego seta 
i graliśmy niezbyt dobrze. Ale 
wróciliśmy na właściwą drogę, 
znów z dużą pewnością sie-
bie weszliśmy w mecz, prze-
zwyciężyliśmy słabość i za-
graliśmy wielkie spotkanie 
– komentował je trener Ales-
sandro Chiappini. – Na prezen-
tacji drużyny powiedziałem, 

że liczymy na niespodziankę, 
bo ja znam i wierzę w siłę tej 
drużyny. W zeszłym roku po-
kazaliśmy, że możemy grać z 
najlepszymi, a w tym chcemy 
potwierdzić, że nie tylko potra-
fimy z nimi grać, ale też wy-
grywać. Bardzo mnie cieszy ta 
końcówka, to że potrafiliśmy 
odwrócić losy meczu, bo prze-
grywaliśmy 1:2, a dziewczyny 
nie zwiesiły głów i walczyły do 
końca. Mamy historyczne zwy-
cięstwo nad Chemikiem w eks-
traklasie. Ósmy sezon i pierw-
sze zwycięstwo, więc to cieszy 
– dodał rozradowany prezes 
klubu Konrad Ciejka.

Ze szczęścia nie posiadały się 
też, rzecz jasna, legionowskie 
siatkarki. – Byłyśmy przygoto-
wane na dobrą walkę, na cięż-
ki mecz, no więc tak – spo-
dziewałyśmy się tego. Nie 
wychodzimy na boisko po to, 

żeby przegrać, aczkolwiek w 
jakimś stopniu na pewno było 
to niespodzianką kolejki. Nato-
miast my chcemy mierzyć jak 
najwyżej. Oczywiście z poko-
rą, nie mamy tutaj narzuconej 
żadnej presji i chcemy grać do-
brą siatkówkę. Myślę, że jak 
zaczynać sezon, to tylko tak 
– mówi libero Izabela Lemań-
czyk. Sądząc, że może to być 
swego rodzaju lokata, która w 
przyszłości zaprocentuje więk-
szą pewnością siebie i wiarą we 
własne umiejętności. – Każ-
de zwycięstwo w jakiś spo-
sób scala zespół, ale cemen-
tują go również porażki. To nie 
jest żadna nowa filozofia. Na 
pewno będzie się lepiej praco-
wać w dobrej atmosferze, po 
wygranej przeciwko mistrzo-
wi Polski, bo wiadomo, że ona 
cieszy i waży dużo. Bardzo się 
cieszymy, że udało nam się to 
zrobić przed własną publiczno-
ścią i tak fajnie otworzyć sezon 
w Legionowie, bo kibice byli 
bardzo stęsknieni za siatków-
ką. My też, nie da się ukryć, 
czekałyśmy na ten mecz. Mia-
łyśmy głód gry i te meczowe 
emocje były przez nas mocno 
wyczekiwane. 

Nie chcąc wyróżniać żadnej 
ze swoich zawodniczek, tre-
ner Chiappini podsumowuje: 
– Dzisiaj najważniejsza była 
współpraca w zespole, kiedy 
dziewczyny nie będące akurat 
w ataku pomagały w obronie 
czy w przyjęciu. Mieliśmy kil-
ka trudnych momentów przy 
serwisie, szczególnie w dru-
gim i trzecim secie, kiedy robi-
liśmy zbyt dużo błędów i trochę 
straciliśmy kontrolę. Ale to, jak 
dziewczyny sobie pomagały, 
wspierały się, było dziś bardzo 
istotne i myślę, że ten rezul-
tat to zasługa całego zespołu.  

Waldek Siwczyński

3:2 (27:25, 19:25, 19:25, 25:22, 17:15)
Grupa Azoty Chemik Police - DPD Legionovia Legionovia

Legionovia: Tokarska, Souza, Rivero, Różański, Stafford, Grabka, 
Lemańczyk (libero) oraz Majkowska, Kulig, Szczyrba, Matejko, Dąbrowska.

Chemik: Grajber, Kowalewska, Kąkolewska, Brakocević, Wasilewska, 
Łukasik, Maj-Erwardt (libero), Bałdyga, Żurawska, Salas.
MVP:  Olivia Różański
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Szybki debiut
W sobotę (12 września) Jakub Rochnowski, 15-let-
ni motorowodniak reprezentujący WKS Zegrze i 
Team 87, zwyciężył w I eliminacji Motorowodnych 
Mistrzostw Polski, które zorganizowano w Trzciance 
(woj. zachodniopomorskie).

Pierwsze w tym sezonie zawo-
dy młodego motorowodniaka 
były jednocześnie jego debiu-
tem w dorosłej kategorii GT 30, 

czyli w klasie, w której łodzie 
napędzane silnikiem o mocy 
30 KM osiągają prędkość prze-
kraczającą 90 km/h. Póki co 

sezon zapowiada się obiecują-
co. Po pierwszych eliminacjach 
Jakub Rochnowski prowadzi w 
ogólnej punktacji z wynikiem 
1100 pkt. W bieżącym roku w 
rywalizacji startuje siedmio-
ro zawodników z polskich klu-
bów motorowodnych. Wielu z 
nich to utytułowani i doświad-
czeni motorowodniacy, jednak-
że „młoda krew” w tym sporcie 
z pewnością uatrakcyjni zma-
gania i wzmocni sportową ry-
walizację. Kolejna edycja Mo-
torowodnych Mistrzostw Polski 

odbędzie się 26 września w Ro-
goźnie (woj. wielkopolskie).

Jakub Rochnowski rozpoczął 
karierę zawodniczą w 2015 
roku w młodzieżowej kategorii 
GT15, zdobywając mistrzostwo 
kraju i utrzymując ten tytuł do 
2019 roku. Zawodnik zdobywał 
doświadczenie w barwach Woj-
skowego Klubu Sportowego 
Zegrze. Obecnie jest też człon-
kiem zespołu Team 87.

oprac. red.

Był pan obecny na Podpromiu, 
podczas sparingów z Develo-
presem. Jak ocenia pan dyspo-
zycję zespołu?

Pierwsze sparingi rzadko 
dają konkretne odpowiedzi. 
Wystarczy przypomnieć so-
bie wyniki meczów towarzy-
skich w ubiegłym roku i to, jak 
udany był sezon po nich. Nie-
mniej, widzę wiele powodów 
do optymizmu. Musimy pa-
miętać, że na razie indywidu-
alnie trenuje Olivia Różański, 
ekipa nie odbyła też zbyt wie-
le treningów z Alicją Grabką 
po jej powrocie ze zgrupo-
wania reprezentacji. Zespół 
z Rzeszowa to bardzo silny ry-
wal i uwzględniając wszystkie 

te fakty, jestem zadowolony 
z tego, jak wyglądała na jego 
tle nasza ekipa.

Podczas ostatniego okienka 
transferowego część osób za-
rzucała DPD Legionovii zbyt 
duże roszady i miały one do za-
rządu żal związany z niezatrzy-
maniem w ekipie Olgi Strantza-
li, Juliette Fidon-Lebleu i części 
pozostałych zawodniczek, któ-
re opuściły klub. Co pan na to?

Takie są prawa rynku. Nasz 
klub jest obecnie znacznie bar-
dziej atrakcyjny dla zawodni-
czek, niż jeszcze kilka lat temu, 
nie możemy jednak rywalizo-
wać z włoskimi gigantami, a 
często nawet z czołowymi eki-

pami naszej rodzimej ligi. Mu-
simy zrozumieć te dziewczyny 
w momencie, kiedy otrzymu-
ją ofertę zawierającą – na przy-
kład – stuprocentową pod-
wyżkę. Niemniej, coraz więcej 
siatkarek z najwyższej półki 
decyduje się na grę właśnie u 
nas. To cieszy. Zostały z nami 
między innymi Izabela Lemań-
czyk, Alicja Grabka, Maja To-
karska i Julie Oliveira Souza, 
dołączyły Olivia Różański i Jes-
sica Rivero Marin… Co do pre-
tensji dotyczących zbyt dużej 
rotacji składu – rozumiem, że 
kibice przywiązują się do za-
wodniczek, chcą je oglądać 
jak najdłużej. Ale tak właśnie 
wygląda ta branża: część siat-
karek lubi zmieniać otocze-

nie, podejmować kolejne wy-
zwania. Zachęcają je do tego 
ich agenci, bo przecież trans-
fer leży również w ich intere-
sie. Jednak na tle innych ekip z 
TAURON Ligi nasze przetaso-
wania wcale nie były tak głę-
bokie. Zespół opuściło siedem 
zawodniczek – mniej siatkarek 
odeszło tylko z Chemika Police 
i Pałacu Bydgoszcz, a więc – tu 
zwracam się do kibiców – nie 
ma powodu do obaw.

Sztab szkoleniowy zaplanował 
przed nadchodzącym sezonem 
aż jedenaście sparingów. Jaka 
jest pańska opinia o tak dużej 
liczbie gier kontrolnych?

To prawda, jest ich dużo, ale 
pamiętajmy, że w tym roku nie 
gramy w turniejach – są to po-
jedyncze spotkania oraz dwu-
mecze. Bardzo zależy nam na 
jak najlepszym zgraniu nowe-
go zespołu i sprawdzeniu go w 
boju z najsilniejszymi, dlatego 
entuzjastycznie patrzę na pla-
ny Alessandro i jego sztabu. Za-
gramy po dwa spotkania z każ-
dym z pozostałych zespołów z 
pierwszej piątki ostatniego se-
zonu, do tego z mocno wzmoc-
nioną Radomką i beniaminkiem 
ze Świecia. To doskonałe spraw-
dziany przed trudami sezonu.

Przed pańskim klubem nowy 
sprawdzian, jakim będzie start 
w Pucharze CEV. Z czym wiąże 
się taki krok?

To prawda, nowy dla nas front 
europejski to fantastyczne, ale 
też trudne wyzwanie. Start w 
Pucharze CEV to dodatkowe 
obciążenie naszego budżetu i 
prawdziwy sprawdzian orga-
nizacyjny. Wszyscy z niecier-
pliwością czekamy na start 
zmagań, uważam, że to świet-
na nagroda za udany sezon 
2019/20! Postaramy się nie za-
wieść oczekiwań kibiców, ale też 
naszych własnych.

Postaramy się nie 
zawieść oczekiwań
Dzięki uprzejmości klubu DPD Legionovia Legionovia publikujemy rozmowę                        
z prezesem Konradem Ciejką. A w niej jego komentarz dotyczący pierwszych 
sparingów zespołu, aktywności podczas okienka transferowego, a także euro-
pejskich wojaży drużyny.

W sobotniej (19 września), pierwszej kolejce 
rozgrywek I ligi piłki ręcznej w grupie C KPR 
Legionowo zdecydowanie wygrał na wyjeździe 
z warszawskim AZS-em Uniwersytet Warszaw-
ski 30:18. I potwierdził tym samym przedsezo-
nowe zapowiedzi oraz aspiracje do walki 
o końcowy triumf w rozgrywkach.

Udane sparingi zaliczone w 
trakcie przygotowań przed 
ligą sprawiły, że występujący 
jeszcze całkiem niedawno w 
PGNiG Superlidze szczypior-
niści faworyzowanego KPR-u 
wyszli na parkiet pewni swe-
go, a ich dominacja właściwie 
ani przez chwilę nie podlega-
ła dyskusji. Pierwszą połowę 
legionowianie wygrali z bez-
pieczną przewagą pięciu bra-
mek, w drugiej zaś jeszcze 
podkręcili tempo i w rezul-
tacie pokonali graczy z „uni-
werka” aż dwunastoma tra-
fieniami. Najskuteczniejszy w 
legionowskiej ekipie był tego 
dnia Kamil Ciok, który w der-
bowym pojedynku z warsza-
wiakami rzucił osiem bramek. 

W drugiej kolejce, w sobo-
tę 26 września, KPR Legio-
nowo zagra na własnym 
terenie z drużyną SCKS 
Jurand Ciechanów. Począ-
tek spotkania w DPD Are-
nie o godz. 18.00.  

AZS UW Warszawa – KPR 
Legionowo 18:30 (9:14) 
Najwięcej bramek: dla AZ-
S-u UW - Wiktor Przybysz, 
Szymon Salamoński - po 
5, Wiktor Urbański, Miłosz 
Zawadzki, Dawid Szpejna 
- po 2; dla KPR-u - Kamil 
Ciok 8, Jakub Brzeziński 6, 
Krystian Wołowiec 5. 

Aldo

KPR oblał akademików 
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Jam. o smaku jazzowym
Inspirując się nazwą tego wydarzenia, śmiało można stwierdzić, że ubiegły 
tydzień upłynął miejskiej kulturze na słodko. A to za sprawą piątej edycji 
imprezy ochrzczonej przez pomysłodawców mianem Mazowiecki Jazz Jam. 
Legionowo. Zbieżność nazw z kultowym warszawskim festiwalem jest w tym 
przypadku... nieprzypadkowa.

Jako klub będący ongiś mu-
zyczną filią „dżemborki”, MOK 
zwyczajnie dalej robi swoje. – 
To jest jakby kontynuacja Jazz 
Jamboree. Straciliśmy prawo 
do tej marki, jako że ktoś ją 
okopał, jest hermetyczna, i nie 
nam się pozwala do niej wejść. 
Może jak byśmy się uparli…? 

Ale po co, jeżeli możemy być 
oryginalni i stworzyliśmy wła-
sny Jazz Jam. – z nawiązują-
cą do Jazz Jamboree kropką na 
końcu. Jest to fajne, jest ma-
zowieckie i jest pięknie, bo za-
ufał nam marszałek, który jest 
głównym sponsorem, wspiera-
ją nas także oczywiście urząd 
miasta, pan prezydent i pan 
starosta. Pojawiają się też inne 
osoby, które coś nam dają, na 
przykład słoiki z dżemem, któ-
re rozdajemy publiczności po 
koncertach – mówi Zenon Dur-
ka, dyr. Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Legionowie.

Jednak to nie owocowe prze-
twory, lecz dobra muzyka jest 
najlepszą wizytówką tej impre-
zy. Na legionowskim „dżemo-
wisku” występowali najwięk-
si polscy, znani też w świecie 
jazzmani, tacy jak Adam Ma-
kowicz, Leszek Możdżer, Wło-
dzimierz Pawlik, czy Andrzej 
Jagodziński. Dominacja piani-
stów w gronie gości Jazz Jamu 

jest, jak się okazuje, zamierzo-
na. – Dlatego, że festiwal po-
święciliśmy Krzysztofowi Ko-
medzie Trzcińskiemu i nosi on 
oficjalną, wymyśloną przeze 
mnie nazwę „Wielcy trzydzie-
stoletni”, będącą taką parafra-
zą pomiędzy „Pięknymi dwu-
dziestoletnimi” Marka Hłaski a 

„Szpetnymi czterdziestoletni-
mi” Agnieszki Osieckiej.

Zanim na tegorocznym Jazz 
Jamie zagrały gwiazdy, dwa 
razy rozgrzewała mieszkań-
ców Legionowska Szkoła Blu-
esa. A ponieważ koncertowa-
ła na miejskim rynku, trudno 
było tego nie usłyszeć. Zasad-
niczą, by tak rzec, część festi-
walu rozpoczął także bluesman 
– gitarzysta Roman Puchow-
ski, który w piątek zabrał słu-
chaczy z sali widowiskowej ra-
tusza w rejs po Missisipi. Dzień 
później, na scenie przed Miej-
skim Ośrodkiem Kultury, poja-
wił się kwartet Piotra Schmid-
ta. Program „Tribute to Tomasz 
Stańko” był hołdem złożo-
nym znakomitemu trębaczo-
wi przez jego kolegów i współ-
pracowników. Swą kulminację 
Mazowiecki Jazz Jam. miał w 
niedzielę. Na początek zaśpie-
wała dla publiczności Małgo-
rzata Markiewicz z zespołem. 
W plenerze, przy pięknej, sło-

necznej pogodzie pastelowe, 
jazzujące melodie smakowa-
ły słuchaczom niczym wybor-
ny dżem.   

Gdy już zapadł zmrok, na sce-
nę weszli klawiszowiec Jan 
Smoczyński, perkusista Pa-
weł Dobrowolski oraz ich dwa 

zacni goście: amerykański trę-
bacz Michael Patches Stewart i 
legenda światowego jazzu Mi-

chał Urbaniak. – Zrobimy dzi-
siaj taki przegląd utworów, 
które ja, grając z Michałem 
Urbaniakiem już od jakichś 20 
lat, miałem przyjemność wy-
konywać, plus kompozycje, 
które fascynowały Michała i 
mnie we wczesnych etapach 
naszego muzycznego rozwo-

ju. Podwaliny jazzu w rodza-
ju utworów Horace’a Silvera 
czy Wayne’a Shortera. Chcia-
łem się skupić na tym, żeby-
śmy mieli fajną zabawę – mówi 
pochodzący z rozegranej nie-
poręckiej rodziny Jan Smo-
czyński. – Strasznie lubię grać 
z organami, od dzieciństwa by-
łem zakochany w tej muzyce. 
Obaj z Michaelem ją lubimy, 
tak więc będzie fajne granie, 
tak jak na jamie, tak jak to 
Bóg stworzył jazz. Grając z 
Patchesem, czuję się, jak-
bym był w Nowym Jorku. 
Jest takie pewne powiąza-
nie. A przez pandemię i tak 
dalej dawno nie byłem w 
domu… – nostalgicznie do-

daje Michał Urbaniak, który 
na koncert w Legionowie, po-
kazując siłę przyjaźni i muzy-
ki, przyjechał właściwie pro-
sto ze szpitala. 

Jak w domu mogli się za to po-
czuć fani jazzu, słysząc zna-
jome motywy i wysmako-

wane dźwięki w wykonaniu 
mistrzów muzycznej impro-
wizacji. Ale zdaniem Michała 
Urbaniaka docenić ich piękno 
mogą nie tylko wytrawni słu-
chacze. – Jazz jest muzyką 
popularną, wbrew temu, co 
się przyjęło w Polsce i w Euro-
pie. Prosty jazz, taki „z korze-
niami”, jest dla każdego i każ-
dy może go słuchać. A równie 
dobrze również tańczyć. W ja-
zzie nie ma nic do rozumienia, 
chyba że słucha się dużo prze-
kombinowanej, przeintelektu-
alizowanej muzyki, która brzmi 
jak jazz, ale jazzem nie jest. To 
prosta muzyka i jak się ją czu-
je, to jest duża frajda – twierdzi 
Michał Urbaniak. A jego młod-

szy kolega od czarnych i bia-
łych klawiszy uzupełnia: – Za-
wsze powtarzam, że nie jest 
istotne, czy na widowni sie-
dzi tylko jedna osoba i kim ona 
jest. Nawet jeżeli jest z przy-
padku, może to być taki mo-
ment, koncert, który odmie-
ni jej życie, korzystnie na nią 

wpłynie. A jeżeli nie odmie-
ni całego życia, to chociaż po-
prawi humor na parę godzin. I 
to jest istotne.   

Plenerowym koncertom Jazz 
Jamu towarzyszyła wystawa 
fotografii gwiazd obecnych na 
poprzednich edycjach impre-
zy. A świeciły one, jako się rze-
kło, bardzo jasno. – To fajnie, 
że jest taki festiwal, potrak-
towany trochę na luzie, jak 
jam. Czyli w sposób, do jakie-
go jazz był stworzony – mówi 
Michał Urbaniak. – Trzeba so-
bie uświadomić, że mamy w 
Legionowie festiwal na pozio-
mie najwyższym, powiedział-
bym światowym. I trzymajmy 
się tego – dodaje dyr. Durka. 
Jan Smoczyński taką tezę wy-
daje się podzielać. – Jednak ta 
światowość wydarzenia to nie 
jego lokalizacja, tylko to, co 
wydarza się na scenie i wśród 
publiczności. Ja od zawsze 
walczę ze stwierdzeniami w ro-
dzaju „o, to takie nie polskie, 
tylko światowe!”. Bo mamy 
swój język, mamy swoich ar-
tystów, świetnych wykonaw-
ców, świetną muzykę i świetne 
festiwale. Jest bardzo dobrze, 
więc jest światowo, ale jedno-
cześnie po polsku. Nic temu 
„po polsku” nie umniejszając.

Piąta edycja Mazowieckiego 
Jazz Jamu pod wieloma wzglę-
dami była na piątkę z plusem. 
Kolejny raz potwierdziło się, 
że mieszkańcom Legionowa i 
okolic smakują jazzowe nuty. 

Waldek Siwczyński


