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Zderzenie z betoniarką
Na skutek zderzenia samochodu osobowego                  
z betoniarką ranny został kierowca osobówki. 
Do tego napędzanego brawurą wypadku doszło 
w sobotni ranek (3 października) około godziny 
8.00, na odcinku drogi wojewódzkiej nr 631 między 
Wieliszewem a rondem w Zegrzu.

W wyniku zderzenia BMW 
zjechało z około czterome-
trowego nasypu wprost do 
lasu. W momencie przyby-
cia na miejsce służb ratunko-
wych jego kierowca cały czas 
przebywał w aucie. Sprawca 
zdarzenia był przytomny. 
Po wydobyciu go z pojazdu i 
udzieleniu poszkodowanemu 
pierwszej pomocy zdecydo-
wano o przewiezieniu go do 
szpitala. Mocno uszkodzony 
samochód został wyciągnię-
ty z lasu przy użyciu specja-
listycznego dźwigu. 
 
Kierowcy o wiele masyw-
niejszej betoniarki nic się 

nie stało, ucierpiał za to 
jego pojazd. Uderzenie 
było na tyle silne, że w cię-
żarówce odpadło koło. W 
tej sytuacji po towar z uzie-
mionej betoniarki szybko 
musiał przyjechać pojazd 
zastępczy. Działania służb 
na miejscu zdarzenia trwa-
ły około czterech godzin. 
Przez ten czas droga woje-
wódzka była całkowicie za-
blokowana. 
 
Kierowca BMW został uka-
rany mandatem za spowo-
dowanie kolizji. 

Zig

Zderzenie z autobusem     

Osobówką marki Renault 
kierowała 28-letnia kobie-
ta, za kierownicą autobusu 
siedział natomiast 60-let-
ni mężczyzna. Na szczęście 
żadnemu z uczestników 
zdarzenia nic poważnego się 
nie stało. Kierująca renault i 
jej pasażer zostali opatrzeni 
przez ratowników na miej-
scu zdarzenia. Nie wymaga-
li oni jednak hospitalizacji. 

Na miejscu były obecne 
dwa zastępy straży pożar-
nej z JRG Legionowo, jeden z 
OSP Skrzeszew, a także po-
licja i pogotowie. Prowadzo-
ne przez nie czynności trwały 
około półtorej godziny. Przez 
ten czas ruch odbywał się wa-
hadłowo. Kierująca renault za 
spowodowanie kolizji została 
ukarana mandatem.  

Zig

Na wyposażeniu pojazdu 
MAN TGE 3 z silnikiem o 
mocy 180 KM znajdują się 
między innymi dwumetro-
wy maszt oświetleniowy, 
tablica ostrzegawcza, zna-
ki drogowe, agregat prądo-
twórczy, zestaw do udzie-
lania pierwszej pomocy i 
wiele innych przedmiotów, 
które znacząco ułatwią po-
licjantom pracę na miejscu 
zdarzenia. We wnętrzu swe-

go ambulansu funkcjona-
riusze drogówki będą mo-
gli wykonywać podstawowe 
czynności służbowe, takie 
jak sporządzanie dokumen-
tacji, sprawdzanie osób czy 
pojazdów.
 
Ambulans Pogotowia Ruchu 
Drogowego został zakupio-
ny w ramach projektu „Do-
stosowanie zasobów sprzę-
towych służących poprawie 
bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego do dynamicznego 
rozwoju sieci TEN-T” z Pro-
gramu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko 
2014-2020. Na realizację 
tego przedsięwzięcia gar-
nizon stołeczny otrzymał 
13 mln zł.

oprac. zig

Tydzień
na sygnale

W piątkowy poranek (2 października) około 
godziny 5.30 na skrzyżowaniu ulic Nowod-
worskiej i Kościelnej w Skrzeszewie doszło 
do groźnie wyglądającej kolizji. Samochód 
osobowy zderzył się tam z autobusem.

Niebieski ambulans
Komenda Powiatowa Policji w Legionowie wzbogaciła się ostatnio o nowy spe-
cjalistyczny pojazd. Furgon APRD, czyli Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego, 
ma ułatwić pracę funkcjonariuszom wydziału ruchu drogowego działającym przy 
zabezpieczaniu miejsc wypadków drogowych, a także przyczynić się do poprawy 
bezpieczeństwa na powiatowych drogach.

Karambol na wiadukcie
W zeszłą środę (30 września) około godziny 
11.30 na legionowskim wiadukcie doszło do 
niewielkiego karambolu. Pas ruchu w kierun-
ku Zegrza był przez dłuższy czas całkowicie 
zamknięty.

W zdarzeniu uczestniczyły 
cztery samochody osobowe: 
citroen, toyota, volkswagen 
oraz ford. Na szczęście żaden 
z uczestników karambolu nie 
odniósł poważniejszych ob-
rażeń. Jedynie dwoje z nich 
zostało lekko rannych. O wła-
snych siłach zdołali oni jed-
nak opuścić swoje pojazdy. 
 
Na miejscu zdarzenia 
zjawiły się policja, cztery 

jednostki straży pożarnej                
i dwie karetki pogotowia. 
Na czas trwania czyn-
ności ruch na wiadukcie                                                       
w kierunku Zegrza był 
całkowicie zablokowany, 
co mocno skomplikowa-
ło życie innym użytkow-
nikom drogi. Pojazdy kie-
rowano w tym czasie na 
objazd ulicą Handlową. 

Zig

Ogolony złodziej
Legionowscy kryminalni zatrzymali ostatnio 
25-letniego mężczyznę, który na początku sierp-
nia okradł jedną z drogerii działających na terenie 
Legionowa. Łasy na gładki zysk złodziej usłyszał 
już zarzut kradzieży.
Łupem drogeryjnego zło-
dzieja padły… maszyn-
ki do golenia. Ich wartość 
była jednak niebagatelna, 
bo właściciele sklepu swo-
je straty wycenili na około 
700 złotych. Jak zdradza-
ją policjanci, identyfika-
cja podejrzanego nie była 
prosta. Kryminalnym uda-

ło się to dopiero pod koniec 
września, a w zeszłą środę 
(30 września) mogli go już 
zatrzymać. Za popełnio-
ne przestępstwo 25-letni 
mieszkaniec powiatu legio-
nowskiego będzie odpowia-
dał w warunkach recydywy. 

Zig
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Zaczęło się od razu po waka-
cjach. – Od 1 września otrzymu-
jemy informacje od dyrektorów 
szkół i przedszkoli o powtarza-
jących się alarmach związanych                                                          
z podłożeniem w placówce ła-
dunku wybuchowego lub nie-
bezpiecznej, toksycznej substan-
cji. Pierwsze alarmy dotyczyły 
II liceum ogólnokształcącego i 
przedszkola miejskiego nr 9. Te 
placówki zostały najbardziej do-
tknięte alarmami, ponieważ we 
wrześniu trzy razy były z tego po-
wodu ewakuowane – mówi na-
czelnik wydziału edukacji UM w 
Legionowie. Dyrektor PM nr 9 
potwierdza: – Najbardziej uciąż-
liwa była ta pierwsza ewakuacja. 
W sytuacji, kiedy w przedszko-
lu są zupełnie nowe dzieci – ma-
luchy, które w tym roku nie mo-
gły przejść tradycyjnego procesu 
adaptacji, to było ogromne wy-
zwanie dla pracowników przed-
szkola. Zarówno nauczycieli, jak 
i pozostałej obsługi. I tutaj mieli-

śmy najwięcej problemów, cho-
ciaż ewakuacja przebiegła nad 
podziw sprawnie. Może też dla-
tego, że warunki pogodowe po-
zwoliły na to, żebyśmy wyszli 
na plac, do punktów zbornych,                         
w kapciach, nie zakładając dzie-
ciom bucików. Przydała się też in-
wencja nauczycieli, którzy ogła-
szali konkursy na najszybsze 
opuszczenie sali czy dobiegnię-
cie do kącika dla ptaków – przy-
znaje Beata Piasecka. 

Przy tego rodzaju akcjach trudno 
jednak zawsze liczyć na szczęśli-
we zbiegi okoliczności. Nic dziw-
nego, że seria fałszywych alar-
mów budzi duży niepokój także 
wśród zwierzchników lokalnej 
oświaty. – Myślę, że to realny pro-
blem, jeżeli właściwie codziennie 
jest jakiś alarm i następuje ewa-
kuacja placówki oświatowej, albo 
na terenie miasta, albo na terenie 
powiatu. To jest zagrożenie za-
równo dla mienia, jak i dla zdro-

wia i życia ludzi. Zawsze przy tego 
typu ewakuacji może dojść do ja-
kiegoś nieszczęśliwego wypadku. 
Na szczęście mamy jeszcze do-
brą pogodę, ale za chwilę może 
przyjść już ta prawdziwa polska 
jesień, nie złota, lecz przynosząca 
deszcze, słotę, wiatr i temperatu-
rę w okolicach zera stopni. A wte-
dy te ewakuacje staną się już nie-
stety niebezpieczne dla zdrowia. 
Mamy okres pandemii, zwiększo-
nej liczby zachorowań na grypę 
i to nie jest dobry czas na tego 
typu wydarzenia – uważa Piotr 
Zadrożny, zastępca prezydenta 
Legionowa.

Tymczasem nieznani dotąd 
sprawcy zdają się pracować 
na pełnych obrotach. – Łącz-
nie osiem placówek zostało do-
tkniętych tymi alarmami. Oprócz 
dwóch wcześniej wymienionych 
były to jeszcze przedszkola miej-
skie nr 3, nr 5, nr 10, zespół szkol-
no-przedszkolny na ul. Jana Paw-
ła I i szkoła podstawowa nr 1.                                                                           
W przedszkolu miejskim nr 11 
mieliśmy taką sytuację, że e-mail 
o podłożeniu toksycznej substan-
cji został odczytany dopiero kolej-
nego dnia, w związku z tym nie 
odbyła się ewakuacja, natomiast 
policja ten e-mail zabezpieczyła – 
informuje Anna Łasińska. 

Z nieoficjalnych doniesień wyni-
ka, że jedno ostrzeżenie nade-
szło do Legionowa z Turcji, zaś 
kilka innych ze strony amerykań-
skiej uczelni wojskowej. Wiado-
mo jednak, że hakerzy stosują 
triki uniemożliwiające namierze-
nie ich komputera, więc szanse 

na złapanie sprawców wyda-
ją się znikome. Mniej więcej tak 
samo, jak – i to akurat dobra in-
formacja – groźba bombowe-
go lub chemicznego ataku. Ale 
bez względu na jego prawdopo-
dobieństwo, trzeba postępować 
zgodnie z przyjętymi procedu-
rami. – W przypadku otrzyma-
nia takiej wiadomości zawsze 
dyrektor kontaktuje się z naj-
bliższą powiatową jednostką po-

licji i w porozumieniu z nią zarzą-
dza ewakuację. Odbywa się ona 
w sposób standardowy, okre-
ślony w przepisach prawa. Wia-
domo, celem ewakuacji jest jak 
najszybsze opuszczenie budyn-
ku – mówi naczelnik miejskiego 
wydziału edukacji.

Najtrudniej, jak już wspomnia-
no, taką konieczność wytłu-
maczyć przedszkolakom. – Na 
szczęście nie reagują nerwowo, 
zawsze traktując to jako pewne 
wyzwanie. To także duża pra-
ca nauczycieli i zasługa naszych 
prowadzonych od lat ćwiczeń, 
które skupiają się nie tylko na 
skuteczności ewakuacji i wy-
pełnieniu wszystkich procedur, 
ale też pracujemy nad tym, aby 

nie powodować odruchu paniki, 
nie podnosić zbyt mocno głosu, 
aby dzieci nie odczuwały nerwo-
wej atmosfery. Prowadząc za-
jęcia edukacyjne z dziećmi, za-
wsze zwracamy uwagę na to, że 
słuchanie poleceń nauczyciela 
i dyscyplina w tym momencie 
warunkuje to, że są bezpieczne 
– podkreśla dyr. Beata Piasecka. 

Tak czy inaczej, w szkołach co 
najmniej dwugodzinne „ewaku-
acyjne” przerwy w lekcjach to 
coraz większy problem. Zwłasz-
cza gdy powtarzają się one zbyt 
często. – Proszę pamiętać, że 
to rozbija pracę placówek i za-
kłóca proces nauczania. Tego 
typu alarmy, ewakuacje po-
wodują, że są odwoływane za-
jęcia, a jak wiemy, są jeszcze 
zaległości z roku ubiegłego, wy-
nikające chociażby ze zdalnego 
nauczania, dlatego utrudnia to 
cały proces edukacyjny – przy-
pomina Piotr Zadrożny. 

Póki co legionowski ratusz 
zwrócił się do Komendy Powia-
towej Policji z apelem o szcze-
gólne potraktowanie sprawy 
fałszywych alarmów w placów-
kach oświatowych. I oczywiście 
szybkie wyłowienie z sieci ludzi, 
którzy za nimi stoją. Także po 
to, aby sądy miały możliwość 
postawienia im nagannej oce-
ny z zachowania. 

Waldek Siwczyński

TEMAT TYGODNIA

Sprawdzian z ewakuacji
Początek roku szkolnego w legionowskiej i 
powiatowej oświacie należy do wyjątkowych 
nie tylko z powodu pandemii. Proces edukacyjny 
komplikuje również plaga fałszywych informacji 
o zagrożeniach, wysyłanych drogą elektroniczną 
do placówek oświatowych. Fałszywych, lecz 
powodujących całkiem realne konsekwencje.

Podejmowane są obecnie dzia-
łania określone przewidzianymi                                                                            
w takich okolicznościach pro-
cedurami. Dyrektor jest w kon-
takcie  z PSSE oraz oczekuje na 
pozytywną opinię w sprawie wpro-

wadzenia nauczania hybrydowe-
go. Bez niej nie jest to możliwe. 
W godzinach wieczornych będzie 
przeprowadzona dodatkowa de-
zynfekcja szkoły, mająca na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa sa-

nitarnego uczniów i pracowników.                                      
– W związku z zaistniałą sytuacją 
zwracam się do rodziców z apelem 
o ścisłe stosowanie się do wytycz-
nych Głównego Inspektora Sani-
tarnego – mówi Piotr Zadrożny, 
zastępca prezydenta Legionowa.

Sytuacja w „jedynce” jest dyna-
miczna i informacje o wszystkich 
zachodzących tam zmianach będą 
podawane na bieżąco. – Dzięku-
ję rodzicom za dotychczasową 
współpracę, zrozumienie i wspar-
cie naszych działań mających na 
celu zapewnienie bezpieczeństwa 
sanitarnego wszystkim uczniom 
i pracownikom szkoły. Jednocze-
śnie z góry dziękuję za współpra-
cę w tej trudnej dla nas wszystkich 
sytuacji. Przypominamy i prosimy 
o przestrzeganie wszystkich za-
sad sanitarnych – apeluje dyrek-
tor Ewa Jabłońska.

Jeszcze tego samego dnia dy-
rektor „jedynki” otrzymała ne-
gatywną odpowiedź PSSE w Le-
gionowie w sprawie możliwości 
wprowadzenia nauki w trybie 
hybrydowym. W związku z tym 
szkoła będzie funkcjonowała tra-
dycyjnie. Aktualnie 3 nauczycie-
li oraz ponad 40 uczniów zosta-
ło skierowanych na kwarantannę,                                  
a jeden z pracowników dydaktycz-
nych został objęty nadzorem epi-
demiologicznym. – Decyzja sane-
pidu jest dla nas niezrozumiała. 
Naszym celem jest zapewnienie 
jak największego poziomu bez-
pieczeństwa zarówno uczniom, 
jak i pracownikom szkoły. Dlate-
go popieraliśmy wniosek dyrek-
tora o przejście na hybrydowy tok 
nauczania – komentuje zastępca 
prezydenta Piotr Zadrożny.
 

Gadget

Włamał się na konto
Pięć zarzutów do-
konania kradzieży                    
z włamaniem na 
rachunek bankowy 
usłyszał 43-letni 
mieszkaniec powiatu 
legionowskiego. Grozi 
mu teraz za to nawet 
do dziesięciu lat po-
zbawienia wolności.
Do dokonania kradzieży 
43-latek wykorzystał przy-
właszczoną kartę banko-
matową.  Przy jej użyciu 

z konta pokrzywdzonego 
dokonał on pięciu trans-
akcji na łączną kwotę 150 
złotych. Ustalenie tożsa-
mości złodzieja było moż-
liwe dzięki analizie nagrań                                                                 
z monitoringu zamon-
towanego w jednym z 
miejsc, gdzie doszło do 
operacji. Za kradzież z wła-
maniem na rachunek ban-
kowy 43-latkowi grozi na-
wet dziesięć lat więzienia. 

zig

Koronawirus w „jedynce”
We wtorek (6 października) przed południem Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 1 w Legionowie podał 
komunikat o stwierdzeniu pozytywnego wyniku 
testu SARS-COV-2 u pracownika szkoły. Niezwłocznie 
po uzyskaniu informacji o tym fakcie powiadomiono 
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
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Urządzenia do rekreacji do-
brano tak, aby ćwiczący mo-
gli pracować nad różnymi 
partiami mięśni. Znajdują się 
wśród nich: wahadło, orbi-
trek, rowerek i tzw. biegacz. 
Wykonawcą siłowni będzie 
wyłoniona w postępowaniu 
przetargowym firma NOBA-
-EXIM Bartłomiej Norkowski. 
W myśl podpisanej 21 wrze-

śnia umowy, oprócz przygo-
towania terenu oraz montażu 
sprzętu do ćwiczeń, zajmie się 
ona również instalacją obiek-
tów małej architektury, takich 
jak ławka, tablica i kosz. Na 
realizację zadania wykonaw-
ca ma sześć tygodni od wpro-
wadzenia na budowę.

RM

Jak podkreślają miejscy 
urzędnicy, przyjmowa-

nie projektów do budżetu 
obywatelskiego powiodło 

się mimo pandemii oraz 
spowodowanych nią ogra-

niczeń. Sprawne zebranie 
projektów od mieszkań-
ców było możliwe głównie 
dzięki specjalnemu porta-
lowi służącemu do składa-
nia dokumentów w wersji 
elektronicznej. Dzięki temu 
rozwiązaniu piętnasty pro-
jekt mógł zostać wysłany 
o 22.25 ostatniego dnia 
przyjmowania zgłoszeń, 
już poza godzinami pra-
cy urzędu. Elektroniczne 
„biuro podawcze” cieszy-
ło się dużą popularnością. 
Dość powiedzieć, że w ten 
sposób złożono 14 pro-
jektów, a tylko jeden do-
tarł do urzędu w formie 
tradycyjnej. Dwie osoby 
zrezygnowały z przesła-
nia wniosków do weryfi-
kacji formalnej. – Zmiany 
związane z pandemią CO-
VID-19 nie wystraszyły 
mieszkańców, ale wręcz 
ich zmobilizowały i wyzwo-
liły kreatywność, czego do-
wodem jest 15 projektów 

– historycznych, bo złożo-
nych w pierwszej edycji 
BO. Wkrótce trafią one do 
zespołu ds. budżetu oby-
watelskiego w celu wery-
fikacji formalnej, a później 
do komórek urzędu mia-
sta, gdzie zostaną spraw-
dzone merytorycznie. Za-
pewne czasem projekt 
będzie wymagał doprecy-
zowania pod względem za-
kresu, a czasem zmodyfi-
kowania kosztorysu, ale 
będziemy robić wszyst-
ko, co w naszej mocy, by 
wątpliwości rozstrzygać na 
korzyść autorów. Nie ukry-
wam, że bardzo cieszę się, 
przeglądając listę zgłoszo-
nych projektów. Jest na 
niej mnóstwo ciekawych 
propozycji, dzięki czemu 
w przyszłorocznym gło-
sowaniu mieszkańcy nie 
będą mieli łatwego zada-
nia – mówi Piotr Zadrożny, 
zastępca prezydenta Le-
gionowa.

Statystyki dotyczące wnio-
skodawców są następują-
ce: projekty składały głów-
nie osoby liczące sobie od 
36 do 49 lat (ok. 45 proc.), 
kolejna grupa to 25-35 lat 
(ok. 36 proc.), znaleźli się 
także pragnący coś w swo-
im otoczeniu zmienić lu-
dzie w wieku 60+ (ok. 18 
proc.). Łączny koszt reali-
zacji wszystkich złożonych 
projektów (na podstawie 
szacunków wnioskodaw-
ców) wynosi prawie 2,5 
mln zł. Dotyczą one te-
renu całego Legionowa i 
przewidują: kurs pierw-
szej pomocy dla młodzie-
ży, młodzieżową strefę ak-
tywności, modernizację 
oświetlenia, place zabaw, 
projekt parku, remont bo-
iska ogólnodostępnego z 
trawy sztucznej, rewitali-
zację osiedlowego boiska 
sportowego na Kozłów-
ce, spotkania sąsiedzkie, 
szatnię sportową w Are-
nie Legionowo, szkołę Su-
per Babci i Super Dziadka, 
ścieżki rowerowe, a tak-
że zakup książek i audio-
booków.

red.
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Obywatelska piętnastka
Ostatniego dnia września zakończyło się przyjmowanie projektów                          
w Budżecie Obywatelskim Gminy Miejskiej Legionowo. W pierwszej edycji 
mieszkańcy złożyli ich piętnaście. Większość propozycji dotyczy zagad-
nień inwestycyjnych, są też jednak i takie, które kładą nacisk na sport, 
kulturę, czy zdrowie.

Nowa „pakernia” 
pod chmurką
W Legionowie przy ulicy Sobieskiego 8 powstaje 
kolejna w mieście siłownia plenerowa. Biorąc pod 
uwagę powodzenie już istniejących obiektów tego 
typu, również na niej mieszkańcy powinni chętnie 
wylewać siódme poty.

Bramka na próbę
W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19, przy 
wejściu do Urzędu Miasta Legionowo testowana jest 
bramka INID. Ma ona wesprzeć proces dekontamina-
cji ubrań wierzchnich, przenoszonych akcesoriów 
oraz skóry osób odwiedzających ratusz. Urządzenie 
będzie tam funkcjonowało do 15 października.

Cały proces dekontaminacji re-
alizowany jest bezdotykowo, 
przy użyciu wytworzonego i roz-
pylanego przez urządzenie aero-
zolu – mgły wytworzonej z płynu 
o silnych właściwościach bakte-
riobójczych i grzybobójczych. 
Zawiera on nanokoloidy sre-
bra i, co należy podkreślić, jest 
środkiem całkowicie bezpiecz-
nym dla skóry i odzieży, niepo-
wodującym pieczenia skóry, 

podrażnień oczu lub dróg odde-
chowych. – W związku z panują-
cą pandemią oraz zwiększającą 
się liczbą zachorowań, w trosce 
o zdrowie mieszkańców spraw-
dzamy możliwości zastosowania 
różnego rodzaju urządzeń prze-
ciwdziałających rozprzestrze-
nianiu się wirusa – tłumaczy Ka-
mil Stępkowski z Urzędu Miasta 
Legionowo. – Pragniemy, aby w 
dobie pandemii urząd mógł nor-
malnie pracować i by było to bez-
pieczne zarówno dla odwiedzają-
cych ratusz, jak i dla urzędników. 

Walory użytkowe bramek INID 
są lub były testowane także 
przez inne krajowe urzędy, mię-
dzy innymi na terenie Warszawy. 

RM

Kolizja z promilami
W środę (30 września), ale już po godzinie 18.00                      
w Legionowie doszło do kolejnej kolizji. Zderzyły się 
ze sobą dwa samochody osobowe. Jak się okazało,  
jej sprawca był pijany.
Do zdarzenia doszło na ul So-
bieskiego w okolicy stadionu. 
Volkswagen golf kierowany 
przez 29-letniego mężczyznę 
uderzył w tył poprzedzają-
cej go skody fabii. Autami po-
dróżowały w sumie trzy oso-
by. Na szczęście żadna z nich 
nie ucierpiała. Badanie alko-

matem wykazało, że w orga-
nizmie 29-latka krążyły ponad 
dwa promile alkoholu. Kierow-
ca golfa odpowie teraz przed 
sądem za kierowanie pojaz-
dem pod wpływem alkoholu, a 
także za spowodowanie kolizji. 

Zig
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Zamiast, jak to jubilatka, cze-
kać na prezenty, pierwsza 

dama legionowskiego spor-
tu zaoferowała je mieszkań-

com sama. – Akcja „Lato z 
Areną” już za nami, nadeszła 

kalendarzowa jesień i przy-
gotowaliśmy dla mieszkań-
ców Legionowa szereg atrak-
cji sportowo-rekreacyjnych. 
Jak dobrze wiemy, „w zdro-
wym ciele, zdrowy duch”. My-
ślę, że w tych trudnych cza-
sach idealną profilaktyką dla 
utrzymania kondycji fizycznej, 
dla zdrowia, jest aktywność i 
nasza oferta opiera się właśnie 
na tego typu zadaniu – mówi 
Michał Kobrzyński, kierownik 
DPD Areny Legionowo.

Zasadniczy cel jest jeden: 
sprawienie, aby jeszcze więcej 
legionowian wyszło jesienią z 
domów, by aktywnie spędzać 
czas. A tym samym spróbo-
wało za jednym zamachem 
zyskać i na kondycji fizycznej, 
i na zdrowiu. Nie wspominając 
już o nowych znajomościach, 
które przy okazji wspólne-
go trenowania czy udziału w 
zawodach wydają się rów-
nie oczywiste jak rozgrzew-

ka. – Oferta jest skierowana 
tak naprawdę do wszystkich. 
Mamy szereg imprez i zawo-
dów dla najmłodszych, mamy 
coś dla młodzieży, ale ostat-
nio kładziemy też nacisk na 
przedstawienie oferty dla osób 
starszych, dla naszych senio-
rów. Jesienią proponujemy 
im cykliczne, regularne zaję-
cia jogi, nordic walking i róż-
nego rodzaju zajęcia rehabili-
tacyjne – dodaje szef obiektu.

Szczegóły dotyczące miej-
skiej oferty rekreacyjnej 
można znaleźć na stronie 
www.legionowo.pl oraz na 
facebookowym profilu DPD 
Areny. Jesienna propozycja 
lokalnych animatorów spor-
tu jest na tyle szeroka i uroz-
maicona, że zainteresowany 
fizyczną aktywnością miesz-
kaniec bez trudu powinien 
znaleźć coś dla siebie. – Każ-
de wydarzenie ma swoją spe-
cyfikę, tak więc zachęcam do 

odwiedzania naszej strony 
internetowej. Tam znajdują 
się wszystkie niezbędne in-
formacje. Zajęcia, zawody 
i atrakcje, które przygoto-
waliśmy, są oczywiście ści-
śle powiązane z panującymi 
obecnie obostrzeniami. Za-
mierzamy reagować na bie-
żąco i mam nadzieję, że bę-
dziemy w stanie utrzymać tą 
profilaktyczną jakość i miesz-
kańcy dosyć licznie będą mo-
gli korzystać z zaproponowa-
nych przez nas zajęć – mówi 
Michał Kobrzyński. 

Wydaje się to tym bardziej 
prawdopodobne, że miło-
śnikom ruchu sprzyja póki 
co pogoda. Jest ciepło, sło-
necznie i po prostu miło. A to 
dodatkowa zachęta do tego, 
żeby wstać z kanapy i złotą 
polską jesień uczcić z Areną 
na sportowo. 

Wonder

Cel przyświecający organiza-
torom tych wyjazdowych lekcji 
jest jasny: chcą, aby umiejęt-
ność pływania – choćby w stop-
niu podstawowym – opano-
wał każdy legionowski uczeń. 
O ile tylko pozwalają mu na to 
zdrowie i kondycja fizyczna. 
Idea trafiła na podatny, nomen 
omen, grunt i zapotrzebowa-
nie na zajęcia obejmujące na-
ukę oraz doskonalenie pływa-
nia zgłosiły w obecnym roku 

szkolnym Szkoły Podstawowe 
nr 1, 3, 4, 7, 8, Zespół Szkol-
no-Przedszkolny nr 2 oraz Spo-
łeczna Szkoła Podstawowa im. 
Noblistów Polskich. – Nauka 
pływania dla uczniów rozpoczy-
na się w drugim semestrze dru-
giej klasy szkoły podstawowej 
i jest kontynuowana w pierw-
szym semestrze trzeciej klasy. 
W tym okresie dzieci odbywa-
ją u nas przy udziale trenerów 
półgodzinne zajęcia, podczas 

których stopniowo zdobywają 
umiejętności pływackie – mówi 
Zbigniew Garbaczewski, kie-
rownik pływalni Wodne Piaski. 

Pewien wyjątek w tym edu-
kacyjnym schemacie stano-
wi tylko leżąca po sąsiedzku 
Szkoła Podstawowa nr 8, któ-
rej wszystkie klasy, pod okiem 
własnych nauczycieli, odby-
wają na pływalni zajęcia wy-
chowania fizycznego. W tym 
również, a właściwie przede 
wszystkim, prowadzone tam 
klasy sportowe.

Ponieważ z różnych przy-
czyn na zajęcia pływackie nie 
uczęszczają wszyscy młodzi 
uczniowie miejskich podstawó-
wek, część z nich spędza ten 
wolny czas w swojej macierzy-
stej placówce. Za jego organi-
zację odpowiada oczywiście 
szkoła. Podobnie zresztą, jak 
za transport dzieci do obiektu 
na Piaskach oraz powrót na tra-
dycyjne lekcje.  Dodatkowym 
wyzwaniem dla organizato-

rów lekcji pływania jest w tym 
roku konieczność zabezpiecze-
nia ich uczestników przed ko-
ronawirusem. Na terenie Wod-
nych Piasków przykłada się do 
tego szczególną wagę. – Panu-
jące u nas zasady bezpieczeń-
stwa przewidują między inny-
mi zachowanie odpowiedniego 
dystansu społecznego, dezyn-
fekcję rąk, a także obowią-
zek zakrywania ust i nosa w 
określonych miejscach na te-
renie pływalni. Co warte pod-
kreślenia, poszczególne grupy 
uczniów ćwiczą na wyznaczo-
nych torach, w związku z czym 
praktycznie nie są narażone na 
kontakt z innymi grupami czy 
klientami pływalni – podkreśla 
kierownik obiektu. 

Prawdopodobieństwo takiego 
kontaktu dodatkowo jest ogra-
niczone przez fakt, że zajęcia 
dla szkół odbywają się w go-
dzinach przedpołudniowych, 
czyli w okresie, kiedy z ofer-
ty Wodnych Piasków korzysta 
stosunkowo niewielu klientów 
indywidualnych. Tak czy ina-
czej, ich odpowiednia separa-
cja jest dla personelu pływalni 
priorytetem.  

Wonder

WYDARZENIA

Klasówki na mokro
Mając na wyciągnięcie ręki zarządzaną przez spółkę KZB Legionowo pływalnię 
Wodne Piaski, dyrektorzy miejskich publicznych i niepublicznych placówek 
oświatowych chętnie wykorzystują ten uniwersalny obiekt do realizowania na 
rzecz dzieci prowadzonych tam zajęć nauki pływania. Od września korzysta              
z nich regularnie kilkuset uczniów.

Radni za klubem
W trakcie wrześniowej sesji Rada Miasta Legio-
nowo podjęła decyzję o przedłużeniu najmu klubu 
osiedlowego znajdującego się na parterze budynku 
przy ul. Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej 16. Tak jak 
dotychczas, jego gospodarzami będą członkowie 
wywodzącego się z osiedla Piaski stowarzyszenia 
Wolontariat Legionowo.

W trakcie dyskusji, któ-
ra wywiązała się podczas 
omawiania tego punktu, 
podnoszono między innymi 
kwestię dostępności klubo-
wych pomieszczeń dla in-
nych, indywidualnych oraz 
instytucjonalnych użytkow-
ników. W związku z tym 
prezydent Roman Smogo-
rzewski zadeklarował po-
jawienie się w umowie naj-
mu zapisu mówiącego, że 
z pomieszczeń klubu osie-
dlowego, po wcześniej-
szym uzgodnieniu termi-
nu, będą mogły korzystać 
wszystkie organizacje dzia-
łające na Piaskach.  

Jeśli chodzi o Wolontariat Le-
gionowo, stowarzyszenie re-
alizuje obecnie m.in. pomoc w 
realizacji zakupów dla osób w 
kwarantannie lub o ograniczo-
nej sprawności ruchowej, któ-
re nie mogą liczyć na wsparcie 
bliskich; warsztaty kreatyw-
ne; zbiórkę plastikowych za-
krętek na cele charytatywne, 
a także punkt wsparcia dla 
osób zagrożonych uzależnie-
niem od alkoholu, uzależnio-
nych i współuzależnionych. 
Prowadzi również kawiaren-
kę integracyjną oraz punkt 
wymiany książek. 

Aldo

Arena kusi sportem
Obchodząca w tym roku dziesiąte urodziny DPD Arena Legionowo nie zwalnia 
tempa i zachęca do aktywnego spędzenia końcówki roku. Zwracając się za-
równo do nowych uczestników, jak też do osób, których do ruchu i sportowej 
rywalizacji zachęcać nie trzeba.
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Po kilku miesiącach funk-
cjonowania w cieniu koro-
nawirusa jedno wiadomo 
już na pewno: koszty jego 
niewidzialnej aktywno-
ści uderzyły legionowską 
SMLW po kieszeni. Pozosta-
je tylko, skądinąd wielowąt-
kowe, pytanie – jak moc-
no? – To bardzo trudne do 
oszacowania, bo nasza ewi-
dencja jest w stanie wyka-
zać tylko te wydatki, które 
są bezpośrednio związane 
z koronawirusem. I to jest 
około dwustu tysięcy zło-
tych – tyle mieliśmy na ko-
niec sierpnia. Ale problem 
jest szerszy, bo na przykład 
już w innej pozycji koszto-
wej jest zwyżka kosztów 
usług. Podniesienie płacy 
minimalnej na rzecz ludzi 
najmniej zarabiających – 
prawdopodobnie o najniż-
szych kwalifikacjach, bar-
dzo uderza w nasze koszty 
i odnosi się to do pokry-
wania tych kosztów przez 
mieszkańców – mówi Szy-
mon Rosiak, prezes zarządu 
SMLW w Legionowie.

Wystarczy nadmienić, że od 
stycznia najniższe wynagro-
dzenie skoczyło aż o połowę. 

A to nie wszystkie przed-
wyborcze prezenty, który-
mi ustawodawca zabiegał o 
swój elektorat. – Dodatkowo 
jeszcze takie drobne mani-
pulacje jak to, że na przykład 

premia od wynagrodze-
nia nie jest traktowana jako 
element wynagrodzenia, tyl-
ko osobno. No to siłą rzeczy 
musi to iść w górę. Mamy do 
wyboru swego rodzaju out-
sourcing, czyli zmniejszenie 
zatrudnienia i szersze wyj-
ście na rzecz firm zewnętrz-
nych, ale nasi mieszkań-
cy tego nie lubią. Oni wolą, 
kiedy obsługuje ich pracow-
nik spółdzielni, którego zna-

ją, wiedzą, że blisko mieszka 
i mają z nim kontakt. A je-
żeli sprząta firma, to w wie-
lu przypadkach musimy z 
tego rezygnować, mimo że 
poziom obsługi jest wysoki, 
przyzwoity. Ale mieszkań-
cy woleliby, żeby to był nasz 
pracownik – twierdzi prezes. 
Taki stan rzeczy ma wszak, 
jako się rzekło, swoją cenę. 
Lecz równie groźny, co po-
pulistyczna legislacja, bywa 
dla spółdzielczych finansów 
upływ czasu. W Legionowie, 
choć pod wieloma względa-
mi kondycja budynków jest 
bez zarzutu, też tu i ówdzie 
zaczyna on pokazywać swą 
destrukcyjną siłę. Na domiar 
złego, wspomagany niekie-
dy przez naturę. A przeciw-
stawić się takiemu duetowi 

nie sposób. – Po tych nie-
dawnych ulewach ujawniły 
nam się słabości konstruk-
cyjne niektórych odprowa-
dzeń wód deszczowych. Te-
raz jest „ping pong” między 
nami a administratorem sie-
ci, czy to jest wina jej, czy 
nasza. Pewnie po połowie, 
ale to bezwzględnie trze-
ba zrobić – mówi Szymon 
Rosiak. Oprócz problemów 
w okolicach piwnic są też 

do załatwienia sprawy na 
ostatnich kondygnacjach. 
A właściwie tam, gdzie się 
one kończą. – Czeka nas 
ogromna praca związana z 
naprawą dachów. Niektóre 
z nich są już 30 lat po re-
montach. Wszystkie znaj-
dujące się tam urządze-
nia wymagają całkowitej 
wymiany. Musimy też wy-
mienić instalację wodną w 
wieżowcach, bo w niskich 
budynkach to w zasadzie 
mamy to opanowane.  

Niestety, są zjawiska, któ-
rych – przynajmniej z lokal-
nego poziomu – opanować 
się nie da. Takie chociażby jak 
inflacja, wzrost cen na rynku 
usług remontowo-budow-
lanych, czy wspomniane na 
wstępie ekonomiczne skut-
ki walki z koronawirusem. 
Wszystkie te kwestie spra-
wiają, że pytany o to, czy szy-
kują się wkrótce jakieś pod-
wyżki dla mieszkańców, szef 
SMLW odpowiada wprost: 
– Tak. Obniżyliśmy do paź-
dziernika odpis na fundusz 
remontowy w momencie, 
kiedy pojawił się COVID-19. 
Teraz musi on wrócić. A do-
datkowo z przerażeniem ob-
serwujemy, że koszty nieza-
leżne od nas – ogólne koszty 
eksploatacji – tak nam ro-
sną, że zastanawiamy się, 
jak zrobić, żeby od 1 stycz-
nia podnieść opłaty po stro-
nie eksploatacyjnej. Bo już 
zaczynamy mieć problemy z 
utrzymaniem ciągłości funk-
cjonowania spółdzielni.  

Ponieważ zabrzmiało to nie-
co dramatycznie, prezes Ro-
siak zarazem uspokaja: le-
gionowska spółdzielnia 
znajduje się w doskonałej 
kondycji finansowej. A zbi-
lansowanie wpływów i wy-
datków konieczne jest wła-
śnie po to, by cieszyła się nią 
jak najdłużej.  

Wonder
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Zawirusowana
ekonomia
Legionowska SMLW, tak samo jak inne krajowe mieszkaniówki, nie 
funkcjonuje w gospodarczej próżni i już wiele razy płaciła za fiskalne 
lub socjalne pomysły tej czy innej władzy. Wszystko wskazuje na to,                             
że wkrótce będzie zmuszona zrobić to ponownie. Dla mieszkańców                                              
oznacza to jedno: szykuje się podwyżka.

Hala czeka
na chrzciny
„Chcesz żeby Twoja firma była kojarzona na lokal-
nym rynku z aktywnym, zdrowym trybem życia? 
Chciałbyś, żeby to Twoja firma nadała nazwę i logo 
nowej hali sportowo-widowiskowej w Chotomowie? 
Marzysz o tym, by Twoja działalność była iden-
tyfikowana z nowoczesnością i sportem?” – tak 
Urząd Gminy Jabłonna zachęca do wzięcia udziału                        
w konkursie na sponsora tytularnego swego nowe-
go sportowego dziecka.
Czas na wzięcie udziału w 
jabłonowskim konkursie 
zainteresowane firmy mają 
do 16 października br. Okres 
obowiązywania umowy wy-
nosi od 3 do 5 lat. Mając do 
wyboru kilka ofert, komisja 
konkursowa zamierza kiero-
wać się średnioroczną wyso-
kością świadczenia zapropo-
nowanego przez uczestnika 
konkursu, przy założeniu, że 
wynagrodzenie za jeden rok 
nie może być niższe niż 21 
tys. zł netto. Wkrótce bę-
dzie wiadomo, czy gmin-
na oferta okaże się kuszą-
ca i obok legionowskiej DPD 
Areny także inna powiato-
wa hala zyska sobie moż-
nego mecenasa. Walorów 
obiekt przy ul. Partyzantów 
124a w Chotomowie ma w 
każdym razie sporo.  

Nowa, pełnowymiarowa 
hala z widownią na ponad 
200 osób została pomyśla-
na jako przestrzeń do upra-
wiania sportu, rozwijania 
pasji, organizacji rozgrywek 
sportowych i wydarzeń kul-
turalnych. Jest przygotowa-
na na organizację meczów 

ligowych siatkówki, koszy-
kówki i piłki halowej. Nowo-
czesny sprzęt nagłaśniający 
oraz rozwiązania architek-
toniczne mają zapewnić pu-
bliczności świetną akustykę 
podczas widowisk muzycz-
nych czy teatralnych.
Na parterze budynku uloko-
wano strefę sportową. Halę 
o powierzchni blisko 1400 
m² wyposażono w auto-
matycznie sterowane ko-
tary, które dzielą ją na trzy 
sale. Dzięki takiemu rozwią-
zaniu, w ramach zajęć lek-
cyjnych lub treningów sekcji 
sportowych, z sali jednocze-
śnie będą mogły korzystać 
trzy grupy po około 25 osób. 
Także konstrukcja trybun 
umożliwia ich łatwe składa-
nie i rozkładanie, w zależ-
ności od potrzeb użytkow-
ników. W strefie sportowej 
mieszczą się również biuro 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
pokój trenerów z węzłem sa-
nitarnym, pokój SKS, ma-
gazyn sprzętu sportowego 
oraz cztery zespoły sanitar-
no–szatniowe.

Aldo
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Znajdujące się w pomieszcze-
niach oczyszczacze powietrza 
zarządzana przez spółkę KZB 
placówka przedszkolna od po-
czątku posiada. Montaż czuj-
nika na zewnątrz powinien 
natomiast uchronić maluchy 
przed opuszczaniem żłobka, 
kiedy jakość powietrza w tej 
części miasta znacząco się 
pogorszy. A mając na uwa-
dze bezpośrednie sąsiedztwo 
wiekowego budynku komu-
nalnego, którego mieszkań-
cy często używają jeszcze 
pieców węglowych, zimą ta-
kie sytuacje raczej na pewno 
będą się zdarzały. – Musieli-
śmy dzieci przed tego rodzaju 
zagrożeniem uchronić. Stąd 
właśnie wziął się pomysł na 
rozwiązanie mające zmini-

malizować wpływ smogu na 
komfort podopiecznych „Mo-
tylkowego świata” – tłumaczy 
Piotr Zadrożny. 

Czujnik Airly to nowoczesne i 
czułe urządzenie, którego od-
czyty można w każdej chwi-
li sprawdzić na stronie inter-
netowej https://airly.eu/map/
pl/, a także za pośrednictwem 
dedykowanej na smartfony 
aplikacji Airly. Personel żłob-
ka dane o jakości powietrza 
będzie więc miał jak na dło-
ni. – Dzięki temu korzysta-
nie przez dzieci z placu zabaw 
można uzależnić od panują-
cych tam w danym momencie 
warunków atmosferycznych. 
Maluchy wyjdą na niego tylko 
wtedy, kiedy powietrze nie bę-
dzie zanieczyszczone – mówi 
Irena Bogucka, prezes spółki 
KZB Legionowo. 

Koszt zamontowanego w żłob-
ku, piątego zakupionego przez 
ratusz czujnika Airly to blisko 
dwa tysiące złotych, plus oko-

ło ośmiuset złotych za rocz-
ny abonament umożliwiający 
korzystanie z urządzenia. Kil-
ka kolejnych działa na tere-

nie miasta z inicjatywy i dzięki 
środkom Starostwa Powiato-
wego w Legionowie. 

Aldo  

Wykonawca opracuje dwa wa-
rianty koncepcyjne inwestycji, 
a następnie na podstawie wy-
branego wariantu stworzy kom-
pletny projekt i uzyska wszystkie 
niezbędne decyzje umożliwiają-
ce rozpoczęcie budowy. Trzy-
kondygnacyjny budynek ma 

mieć powierzchnię ponad 1500 
m² i powstanie na działce sąsia-
dującej ze Szkołą Podstawową 
im. Bohaterów Bitwy Warszaw-
skiej 1920 roku, która obecnie 
zapewnia liceum zaplecze loka-
lowe. Całkowity koszt przedsię-
wzięcia szacuje się na około 12 

mln zł. Harmonogram prac zakła-
da, że uczniowie liceum rok szkol-
ny 2023/2024 rozpoczną już w 
nowej siedzibie.

Dokonana w powiecie analiza 
demograficzna wskazuje, że w 
latach 2022-2034 można, liczyć 
– tak jak dotychczas – na rekru-
tację do maksymalnie dwóch klas 
pierwszych każdego roku, czyli 
mniej więcej 50 uczniów. Ozna-
cza to, że za dwa lata w placówce 
będzie się ich uczyć około 200. To 
pozwoliło wstępnie oszacować ku-
baturę, parametry oraz wymogi, 
jakim sprostać musi planowany 
budynek. Zadecydowano o zlo-
kalizowaniu w nim ośmiu sal dy-
daktycznych, trzech pracowni, 
siłowni, biblioteki, szatni oraz ob-
szernego holu z przeznaczeniem 
na spotkania i uroczystości dla 
społeczności szkolnej. Zaplecze 
stanowić będą cztery pomieszcze-
nia biurowe, pokój nauczycielski, 
gabinety pedagoga i pomocy me-
dycznej, pomieszczenia gospo-
darcze oraz osiem łazienek, w tym 
dwie dla osób z niepełnosprawno-
ściami. Nowa siedziba liceum bę-
dzie wyposażona w windę i wol-
na od barier architektonicznych.

oprac. RM/Starostwo Powiatowe 
w Legionowie

Jako przedsięwzięcia nie-
zwykle istotne dla bezpie-

czeństwa i poprawy jako-
ści życia mieszkańców, 

inwestycje polegające 
na budowie oświetlenia 
drogowego szczególnie 
wzięto sobie w serockim 
ratuszu do serca. Dzię-
ki takiemu podejściu 
nowoczesne i energo-
oszczędne oświetlenie 
LED zyskały ostatnio: uli-
ca Oliwkowa w miejsco-
wości Dosin, ulica Spa-
cerowa w miejscowości 
Kania Nowa, droga nr 
180404W w miejsco-
wości Guty oraz odcho-
dząca od trasy 180405W 
droga gminna w miej-
scowości Zabłocie. 

Ponadto na ukończe-
niu są roboty budowlane 
związane z oświetleniem 
drogi gminnej w miej-
scowości Jachranka. Pod 
koniec września nastą-
piło też otwarcie ofert w 
przetargu nieograniczo-
nym na budowę punk-
tów świetlnych na ulicy 
Borówkowej w Dosinie. 

WS

WYDARZENIA

Maluchy pod czujną ochroną 
Jak zapowiedzieli, tak zrobili. W połowie września, podczas spotkania                                                              
w ratuszu z udziałem m.in. zastępcy prezydenta Piotra Zadrożnego oraz pre-
zes spółki KZB Legionowo Ireny Boguckiej, zapadła decyzja o umieszczeniu 
na terenie filii Żłobka Miejskiego „Motylkowy świat” czujnika jakości powie-
trza. Kolejne w mieście urządzenie pod nazwą Airly już działa, od początku 
bieżącego tygodnia stojąc ma straży zdrowia podopiecznych funkcjonującej 
od września placówki.

Jasne jak bezpieczeństwo
Dzięki wsparciu finansowemu pochodzące-
mu z budżetu Województwa Mazowieckiego, 
udzielonemu w ramach „Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 
2020”, na terenie gminy Serock zrealizowano 
kolejny etap modernizacji funkcjonującego 
tam oświetlenia drogowego. Na początek

projekt
Urzędnicy z legionowskiego starostwa rozstrzygnęli 
właśnie przetarg na opracowanie projektu budynku 
z przeznaczeniem na siedzibę utworzonego w ze-
szłym roku Liceum Ogólnokształcącego im. Stani-
sława Lema w Stanisławowie Pierwszym. W ramach 
podpisanej z wykonawcą umowy przygotuje go za 
niespełna 100 tys. zł Przedsiębiorstwo Projektowo-
-Budowlane EKOBUD. Ma na to 12 miesięcy.

COVID w ofensywie
W ostatnich dniach komunikaty Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie 
przedstawiające sytuację epidemiologiczną na 
terenie powiatu legionowskiego związaną z koro-
nawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie 
na COVID-19 zaczynają odzwierciedlać to, co dzieje 
się w całym kraju. Liczba chorych rośnie.
Szczególnie spektakularny 
był komunikat z 5 paździer-
nika, informujący o tym, że 
łączna liczba przypadków 
potwierdzonych laborato-
ryjnie z wynikiem dodatnim 
wzrosła w ciągu poprzed-
niej doby aż o 59 przypad-
ków, osiągając łączną liczbę 
287 chorych. Szybko oka-
zało się, że wpłynęła na ten 
fakt sytuacja zdiagnozowana 
w jednej z prywatnych legio-

nowskich placówek opiekuń-
czych dla seniorów. 

Łączna liczba osób aktualnie ob-
jętych kwarantanną domową 
oscyluje ostatnio wokół pół tysią-
ca przypadków, a mieszkańców 
objętych izolacją jest około set-
ki. Na szczęście rośnie też liczba 
ozdrowieńców, których aktualnie 
jest już ponad 170. 

 
red.
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OGŁOSZENIE

     Prezydent Miasta Legionowo informuje, ze na 
okres 21 dni tj. od dnia 5 października do 26 paź-
dziernika 2020 roku został umieszczony na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legionowo 
przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 oraz na stro-
nie internetowej Urzędu www.bip.legionowo.pl 
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzeda-
ży, w trybie bezprzetargowym, na rzecz ich użyt-
kowników wieczystych, na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)

1. Działka położona w Legionowie przy ul. Ze-
grzyńskiej oznaczona nr ewidencyjnym 1/17                     
w obrębie ewidencyjnym 63 o pow. 4875 m2. 

Prezydent Miasta
mgr Roman Smogorzewski

INFORMACJA

 Prezydent Miasta Legionowo podaje do publicznej wiado-
mości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 
ze zm.) na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Legionowo na 
okres 21 dni tj. od dnia 1 października 2020 roku do dnia 22 paź-
dziernika 2020 roku, został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do 
oddania w najem, na okres 9 miesięcy od dnia 27.10.2020r. do dnia 
17.06.2021r., na rzecz podmiotu Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. 
E. P. Gubała z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 22, 05-120 Legionowo, 
pomieszczeń o powierzchni użytkowej 117,6 m2 (pomieszczenie 

A2.01 sala ślubów) w budynku Centrum Informacyjno-Administra-
cyjnego przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 w Legionowie zlokalizowa-
nym na działkach nr ewidencyjny 1 i 2 w obrębie nr ewidencyjny 39 
stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo z przeznacze-
niem na prowadzenie koncertów muzyki klasycznej.

 Bliższych informacji udziela Urząd Miasta Legionowo - Wy-
dział Administracyjno-Gospodarczy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 
41, /pok. Nr 4.10, III piętro/ lub pod nr tel. 766-40-82

Prezydent Miasta
mgr Roman Smogorzewski

DAMKA to 2-letnia małej wielko-
ści (9 kg) suczka znaleziona na 
terenie gminy Czosnów. 
Dziewczyna jest nieśmiała, po-
woli się przełamuje, niestety nie 
umie chodzić na smyczy. 

Tel:795 845 242
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Oprócz podziału na dobrych 
i złych, lokalni samorządo-
wi władcy dzielą się też na 
takich, którzy w internecie 
robią jedynie zakupy, oraz 
tych wykorzystujących sieć 
do wirtualnych kontaktów 
z poddanymi. Tudzież do 
osiągnięcia innych możli-
wych dzięki temu medium 
celów. Na gruncie legio-
nowskiego powiatu przodo-
wać w tej kwestii zdaje się 
wieliszewski wójt, pan Pa-

weł (co, nawiasem pisząc, 
potwierdzałoby nieoficjalną 
teorię wiążącą takie skłon-
ności z datą urodzenia). Nic 
zatem dziwnego, że kiedy 
pewien przedsiębiorczy de-
weloper zdradził plany wci-
śnięcia do gminnej stolicy 
„sanatorium” dla ofiar pan-
demii, wójt z miejsca ruszył 
do komputera i nacisnął en-
ter. My jednak nie o tym, 
lecz o jednym z wpisów 
dokonanych przez dzisiej-

szego bohatera 
pod gazetowym 
tekstem na te-
mat covidowej 
samowolki. Miał 
on się tam ponoć 
wyrazić, że takie 
deweloperskie 

prezenty mogą sobie na 
sesjach klepać legionowscy 
radni, ale w jego mandato-
wej stajni to nie przejdzie. 
Krótko mówiąc, wetknął 
sąsiadom zza między solid-
ną szpilę. I tu właśnie pora 
na podsłuchaną przez nas 
plotkę. Głosi ona mianowi-
cie, że tego i owego męża 
z legionowskiego pante-
onu wspomniana opinia 
odrobinkę ubodła. Mani-
festując swe niezadowole-

nie, przypomnieli oni zara-
zem, iż o ile w Wieliszewie 
olbrzymie bloczysko robi-
łoby koło pióra miejscowe-
mu planowi zagospodaro-
wania przestrzennego, w 
Legionowie nowe obiekty 
są z nim w zgodzie. Trud-
no więc dziwić się jednym 
radnym, że nie popiera-
ją budowlanego bezpra-
wia, drugim zaś, że dzia-
łają zgodnie z przepisami. 
Na chłopski, pismaczy 
rozum owo zastrzeże-
nie brzmi dość logicznie. 
Gdzież tam jednak na-
szym wąskim horyzon-
tom myślowym do inte-
lektualnej głębi tych, co 
przed wyborami wodzą 
nas na pokuszenie...

Wynaturzony z natury
Przyznaję, jestem zboczeń-
cem na punkcie małej, domo-
wej ekologii. Flaszką lubię za-
silić pojemnik na szkło, popitkę 
wrzucić do plastików, a papie-
rem chętnie wspieram fabry-
kę, która znów przerabia go 
na papier. Taki, co to później 
– inaczej niż książki – trafia do 
rąk każdego rodaka. Lubię te 
wynaturzenia i tyle. Pomimo 
faktu, że bywają czasochłon-
ne tudzież upierdliwe. Cóż, ja-
kieś wady człowiek musi prze-
cież mieć... Ale nawet mnie, 
który swego czasu z miłości do 
natury romansował z natury-
zmem, nie przyszłoby do łba 
leźć i gardłować przeciwko bu-
dowie obwodnicy czy robieniu 
drzewom piłą trwałej ondulacji. 
Rozumiem bowiem, że cywili-
zacja bywa niekiedy mało cy-

wilizowana. Hmm, widać eko-
log jam w temacie zielony.         

Są jednak tacy, co przyrodni-
czą krucjatę prowadzą bez bra-
nia jeńców. Choćby pewna pani 
z osiedla Sobieskiego, która zwy-
myślała ongiś dokonywaną przez 
speców z SMLW pielęgnację ko-
ron drzew. I obsobaczając ekipę 
za ów lifting, wykazała się facho-
wą wiedzą na ich temat. Drzew, 
nie speców. Zaimponowała mi: 
samotna i drobna, wdarła się 
między rozgrzanych gwałcicie-
li natury, by bronić jej czci. Wer-
balnie dała im z liścia i od hero-
icznego ratowania spadających 
koron korona jej z głowy nie spa-
dła. Szacun. Ileż dzieliło tę nie-
wiastę od masy interesownych 
oszołomów, którzy wypchany-
mi zieleniną gębami gotowi są 

oprotestować choćby budowę 
warzywniaka. Z reguły po to tyl-
ko, aby wyrwać od inwestora tro-
chę szmalu. I to nie na kupno na-
sion lub sadzonek. Smutne.
 
Chronić więc naszą matulę Zie-
mię czy pomagać jej zdychać? 
Rośnie grono tych, co tę rodzi-
cielską agonię chcą odwlec. Jed-
nak większość ludzi czeka chyba 
na spadek. I w pewnym sensie 
mogą się go doczekać – wtedy, 
gdy planeta pomoże sobie sama. 
Tak jak to już bywało (dinozaury 
świadkami), zrobi pewnego dnia 
„Aaa psik!” i każe nam spadać.                   
A gdy już nastanie pierwotna czy-
stość, znów jakiś Adam z Ewą za-
czną bałaganić od początku.

Do istnienia lotniska w Modlinie 
każdy z nas już się przyzwycza-
ił i pewnie wielu wylatywało z 
niego na zagraniczne wojaże. 
Przypomnijmy więc dzisiaj, jak 
powstawał modliński port lotni-
czy. Jesienią 2012 roku prace 
związane z jego budową były 
mocno zaawansowane. Nie-
mal gotowa była już dwuipółki-
lometrowa droga startowa dla 
samolotów, a budowa głów-
nego terminalu pasażerskie-
go była mocno zaawansowa-
na.  Dokładnie 17 października 
nasza redakcja wzięła udział w 
uroczystości zawieszenia tam 
tradycyjnej wiechy. – Ten ter-
minal będzie obsługiwał około 
dwóch milionów pasażerów. A 
to się przekłada na 24 tysią-
ce operacji lotniczych – mó-
wił wówczas Piotr Okienczyc, 
prezes zarządu spółki Mazo-
wiecki Port Lotniczy Warsza-
wa-Modlin. Budową terminalu 
zajmował się Mostostal, któ-
ra wybudowała między inny-
mi Areną Legionowo. Jak za-

pewniali jego przedstawiciele, 
w listopadzie 2012 roku budy-
nek miał zostać całkowicie za-
mknięty, tak aby można było 
prowadzić we wnętrzu prace 
wykończeniowe. – Będziemy 
je wykonywać w dosyć sprzy-
jających warunkach, ponie-
waż zamierzamy uruchomić 
tu tymczasowe ogrzewanie 
poszczególnych obszarów. 
Dzięki temu możemy mieć 
pewność, że zostaną one wy-
konane z odpowiednią jako-
ścią – zapewniał Jarosław Po-
piołek, prezes Mostostalu. 
 
Lotnisko miało zostać uru-
chomione w drugim kwartale 
2012 r., jednak osoby związa-
ne z budową zapewniały, że ki-
bice, którzy przylecą na Euro, 
będą już tam lądować. A do-
kąd planowano latać? – To lot-
nisko regionalne. Długość drogi 
startowej pozwala na obsługę 
samolotów Boeing 737 i Airbus 
320. Są to w skali świata raczej 
regionalne samoloty, latające 

po Europie i najbliższych oko-
licach, czyli powiedzmy, Pół-
nocna Afryka i Bliski Wschód. 
Liczymy jednak, że w przy-
szłości będziemy się rozwijać 
– mówił Okienczyc.       

Dzięki lotnisku miała się nato-
miast rozwijać część Mazow-
sza usytuowana na północ od 
Warszawy. W tym również Le-
gionowo, bo planowano, że po-
jawią się nowe miejsca pracy, 
znacznie poprawi się komuni-
kacja z Warszawą, nie mówiąc 
już o szeroko otwartym oknie 
na świat. – Okolice lotniska 
będą też idealnym miejscem 
do lokalizacji zakładów prze-
mysłowych. Tak jest na przy-
kład w Finlandii, gdzie wokół 
nowego portu lotniczego roz-
winęła się duża ilość firm z dzie-
dziny nowoczesnych technolo-
gii. Dla tej części Mazowsza i 
okolicznych gmin to jest więc 
ogromna szansa na rozwój – 
mówił osiem lat temu marsza-
łek Adam Struzik.

Raport z lotniska

Placki z cukinii z marchewką

i natką pietruszki

Cukinie myjemy, marchew obie-
ramy, ścieramy warzywa na grub-
szych oczkach tarki. Cebulę kroimy 
w grubsze piórka, natkę siekamy 
drobno. Całość mieszamy z mąką, 
jajkiem i mlekiem. Doprawiamy 
i smażymy na rozgrzanej patelni 
z odrobiną oliwy.
                                                                                                      

Smacznego!

Składniki:
•  cukinia 1 sztuka
•  marchew 1 sztuka
•  cebula 1 sztuka
•  natka pietruszki 1 pęczek
•  mleko 2-3 łyżki
•  mąka pszenna 2-3 łyżki
•  jajko „zerówka” 1 sztuka
•  sól szczypta, pieprz szczypta, oliwa do smażenia
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OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Legionowo

ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego  miasta Legionowo  dla obszaru tzw. „Śródmieścia Legionowa”.

  Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)  oraz art. 30, art. 39, 
art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XXXVII/520/2017 z 
dnia 28 grudnia 2017 r. Rady  Miasta Legionowo w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla ob-
szaru tzw. „Śródmieścia Legionowa”.

  zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla ob-
szaru tzw. „Śródmieścia Legionowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ww. projekt planu będzie dostępny w dniach od 20.10.2020 r. do 09.11.2020 r. w siedzi-
bie Urzędu Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, w godzinach pracy Urzędu, 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legionowo oraz na stronie internetowej 
www.legionowo.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbę-
dzie się w Urzędzie Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, w sali widowisko-
wej (I piętro), w dniu 04.11.2020 r. o  godz. 16.30.

  Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie interesantów oraz pracowni-
ków Urzędu Miasta Legionowo, osoby chcące zapoznać się z projektem planu wy-
łożonym do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu, proszone są  o wcześniejsze 
telefoniczne zgłoszenie planowanej wizyty pod nr telefonu (0-22) 766-40-60. Inte-
resanci wchodzący do Urzędu zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką, 
przyłbicą albo odzieżą (szalik, chusta) oraz do dezynfekcji rąk.
Jednocześnie informuję, że ze względu na trwający stan epidemii i potrzebę zapew-
nienia odpowiedniego dystansu społecznego maksymalna liczba osób jednocześnie 
przebywających  na dyskusji publicznej jest ograniczona. Chęć wzięcia udziału w 
dyskusji  należy zgłosić telefonicznie pod nr telefonu (0-22) 766-40-60 lub mailo-
wi na adres: architektura@um.legionowo.pl do dnia 04.11.2020 r do godz. 15.30. W 
przypadku zgłoszenia się liczby osób przekraczających możliwości organizacyjne 
zaplanowana została druga dyskusja publiczna w dniu 05.11.2020 r.  o godz. 16.30.
Planowane dyskusje publiczne odbędą się z uwzględnieniem wszelkich wymogów 
wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. 
Mając powyższe na uwadze apeluje się o poszanowanie wszelkich ograniczeń wyni-
kających z tego faktu.”

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwe-
stionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Legionowo z oznaczeniem nieru-

chomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.11.2020 r. 
(włącznie). Wnoszący uwagę podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres za-
mieszkania albo siedziby.
 
Zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym uwagi do projektu planu mogą być wnoszone:  
1) w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 
41, 05-120 Legionowo lub
2) w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szcze-
gólności poczty elektronicznej na adres: kancelaria@um.legionowo.pl lub
3) za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Mia-
sta Legionowo na stronie http://www.bip.legionowo.pl oraz
4) za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP (adres skrzynki po-
dawczej na ePUAP: /UMLegionowo/skrytka).

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust 1 pkt 1, art. 54 ust 2 i 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam, że ww. projekt planu miejscowego podlega 
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. 
W związku prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu ww. planu miejscowego do publicz-
nego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko 
do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie, 
opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. 
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą 
być wnoszone, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.11.2020 r. (włącznie):
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 
05-120 Legionowo;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bez-
piecznym podpisem elektronicznym na adres: kancelaria@um.legionowo.pl

Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Legionowo.

Zgodnie z art. 17a  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legionowo, na stronie internetowej miasta 
Legionowo: http://www.legionowo.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta Legionowo.
Zgodnie z art. 8a ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym  informuję, że prawo dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzy-
skanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, 
przysługuje jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

z up. Prezydenta Miasta
Marek Pawlak

Zastępca Prezydenta Miasta

INFORMACJA

 Prezydent Miasta Legionowo podaje do publicznej 
wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 
2020 roku, poz. 65 ze zm.) na tablicach informacyjnych Urzę-
du Miasta Legionowo na okres 21 dni tj. od dnia 7 paździer-
nika 2020 roku do dnia 28 października 2020 roku, został 
wywieszony wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem, na 
okres 36 miesięcy od dnia 1.11.2020r. do dnia 31.10.2023r., 
na rzecz podmiotu Klub Sportowy „Legion” z siedzibą przy ul. 
Bolesława Chrobrego 50B 05-120 Legionowo, pomieszczeń 
o łącznej powierzchni użytkowej 33,0 m2 (pomieszczenie 
klubowe nr 045 – 20,2 m2, pomieszczenie nr 002 – 12,8 m2) 
w hali widowiskowo-sportowej DPD Arena Legionowo przy 
ul. B. Chrobrego 50B w Legionowie zlokalizowanej na dział-
kach nr ewidencyjny 49/5 w obrębie nr ewidencyjny 33 sta-
nowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo, z przezna-
czeniem na realizacje zadań statutowych najemcy.

 Bliższych informacji udziela Urząd Miasta Legiono-
wo – Wydział Administracyjno-Gospodarczy ul. marsz. Józefa 
Piłsudskiego 41, /pok. Nr 4.10, III piętro/ 
lub pod nr tel. 766-40-82.

KZB Legionowo Sp. z o.o. 
informuje, że posiada do wynajęcia atrakcyjny lokal użytkowy położony 

w Centrum Komunikacyjnym w Legionowie, ul. Kościuszki 8A.

Lokal nr 1/28 o pow. 71,40 m².

Lokal wyposażony w kraty rolowane ( rolokraty ) oraz w dużą witrynę wystawową od strony 
ulicy Kościuszki, klimatyzację z możliwością indywidualnego sterowania, wentylację, 

instalację gaśniczą, czujki ruchu, instalację telekomunikacyjną.

Serdecznie zapraszamy do negocjacji.
Tel. 22 766 47 38
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Wspomnienia z(amiast) wakacji
Nawiązując do naszych wakacyjnych reminiscencji, jeden z czytelników zaprosił 
ostatnio redakcję na sentymentalną przejażdżkę po Monte Carlo. Chętnie skorzy-
staliśmy z propozycji, bo fotograficzne argumenty miał nie do odrzucenia.
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KOSMICZNE 
CIEKAWOSTEKI

Nikt nie wie, ile gwiazd 
istnieje w Drodze Mlec-
znej. Szacunki waha-
ją się od 100 miliardów 
do 400 miliardów. I Dro-
ga Mleczna jest tylko jed-
ną ze 140 miliardów gal-
aktyk, wiele z nich jest 
jeszcze większych. Niek-
tórzy astronomowie twi-
erdzą, że przy tak dużej 
liczbie gwiazd, jest bardzo 
prawdopodobne, że liczba 

zaawansowanych cy-
wilizacji w Drodze Mlecznej 
jest liczona w milionach, 
a ich odkrycie to jedynie 
kwestia czasu.

Przestrzeń kosmiczna jest 
tak ciemna, ponieważ wi-
dzimy światło tylko wtedy, 
gdy uderzy w obiekt i odbi-
je się od niego.

Astronauci w przestrzeni tra-
cą około 1% ich masy mię-
śniowej każdego miesiąca, 
jeżeli nie wykonują co naj-
mniej 2 godzinnych ćwiczeń, 
każdego dnia.

Ponad 100 prochów ludzi 
zostało wypuszczonych 
w przestrzeń kosmiczną, 
w tym twórcy Star Treka 
Gene Roddenberry oraz 
psychologa i pisarza Ti-
mothy’ego Leary’ego. 
Pierwsze ludz-
kie prochy, które 
opuściły Układ 
Słoneczny to te 
Clyde’a Tomb-
augha, człowie-
ka, który odkrył 
Plutona. Jego pro-
chy są na pokładzie 
sondy kosmicznej New 
Horizons. Koniec jej mi-

sji jest planowany na 11 
czerwca 2022 roku.

Pełny koszt skafandra, 
jaki noszą kosmonauci, to 
niecałe 11 milionów dola-

rów.

SZANOWNI  PAŃSTWO,  
PROSZĘ  O  DELIKATNE                                                                                                  

OBCHODZENIE  SIĘ                                          
Z  URZĄDZENIAMI

Ryszard Brański, przewodniczący 
Rady Miasta Legionowo podczas jednej                        
z sesji, w trosce o stan elektronicznego 
systemu do głosowania i zarządzania 
obradami.

■ ■ ■

„Marsz Turecki” Mozarta wcale nie był 
marszem tureckim, on się tylko tak nazywał.

■ ■ ■
W czasie wakacji widziałem operę, 
ale tylko z wierzchu.

■ ■ ■
W karczmie muzykant rżnął skrzypce 
od ucha do ucha.

■ ■ ■
Chopin znał się na muzyce, a szczególnie 
na fortepianie.

■ ■ ■
Beethoven był głuchy, ale przynajmniej widział 
co komponował.

■ ■ ■
Hejnał w radiu grany jest na trąbce codziennie 
i w niedziele.

■ ■ ■
W naszej szkole jest dziewczęcy chór mieszany.

ROZRYWKA

HOROSKOP
na nadchodzący

tydzień
RYBY

BARAN

BYK

BLIŹNIĘTA

RAK

LEW

PANNA

WAGA

SKORPION

STRZELEC

KOZIOROŻEC

WODNIK

Gdy uwierzysz we 
własne siły, możesz 
dużo zdziałać. Pozała-

twiaj zaległe sprawy urzędowe.

Zaplanuj podróż życia 
i uprzedź o wyjeździe 
szefa. Gwiazdy mówią, 

że nie udasz się w nią samotnie…

Tym, co masz, chętniej 
dziel się z innymi. Ni-
gdy nie wiadomo, kiedy 

sam znajdziesz się w potrzebie.

Nie wszystko będzie 
przebiegać bez prze-
szkód. Możliwe problemy 

w związku, na szczęście przejściowe.

Czeka cię ważna roz-
mowa z szefem, warto 
się do niej przygotować. 

W domu też może być nerwowo.

Nie zapominaj, że 
grunt to rodzinka! Tak-
że ta dalsza, do której 

w końcu powinieneś się odezwać.

Twoje ciało dopomina 
się solidnej porcji świe-
żego powietrza. Rusz 

się i nie siedź tyle na kanapie!.

Mniej narzekaj, a częściej 
pokazuj światu pozytyw-
ne oblicze. Zachowaj dys-

krecję i nie powtarzaj plotek.

Życiowi soliści mają 
sprzyjający czas na za-
proszenie do niego ko-

goś nowego. Raczej nie odmówi.

Nagle zapragniesz zdo-
być nowe kwalifikacje. 
I dobrze, to odpowied-

ni czas na podjęcie wyzwania.

Miej w nosie plotki na 
swój temat. W związku 
zrobi się gorąco, nieko-

niecznie od pozytywnych emocji.

Zadbaj o wygląd, szcze-
gólnie o skórę. Jeśli po-
jawiło się na niej coś nie-

pokojącego, udaj się do dermatologa Kasia 10 lat

- Jeszcze po kielichu czy zapadamy w zimowy sen?   
fot. red.  
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Koniec serii
Dla Legionovii KZB Legionowo zakończyła się świetna passa siedmiu kolej-
nych meczów bez porażki. W sobotę (3 października) legionowianie prze-
grali u siebie 1:2 ze Zniczem Biała Piska. Zwycięska bramka dla gości padła                     
w doliczonym czasie gry.

Początek meczu nie wskazywał 
na to, że Legionovia nie wywal-
czy w nim choćby punktu. Spo-
tkanie nie mogło się bowiem za-
cząć lepiej dla podopiecznych 
trenera Michała Pirosa. Już w 
drugiej minucie sędzia podyk-
tował dla Legionovii rzut karny, 

który na bramkę  zamienił kapi-
tan legionowian Patryk Koziara. 
Gospodarzom nie udało się jed-
nak zbyt długo utrzymać pro-
wadzenia. W 35 minucie do wy-
równania doprowadził Dawid 
Kalinowski. W pierwszej połowie 
meczu wynik już się nie zmienił. 

 
Drugie 45 minut spotkania były 
dość wyrównane. Mimo okazji 
żadna z drużyn nie była w sta-
nie przechylić szali zwycięstwa 
na swoją korzyść. Gdy wydawa-
ło się, że przy Parkowej dojdzie 
do podziału punktów, już w do-

liczonym czasie gry bramkę dla 
Znicza strzelił Mateusz Ruszczyk. 
Po tej porażce Legionovia spadła 
na piąte miejsce w tabeli, jednak 
tylko punkt dzieli ją od podium.
 
Następny mecz podopieczni tre-
nera Pirosa zagrają dopiero 17 
października. O godzinie 15.00 
podejmą u siebie Huragan Mo-
rąg. Zaplanowane na niedzie-
lę 11 października mecz z re-
zerwami Legii Warszawa został 
przełożony ze względu na po-
wołania legionistów do drużyny 
narodowej. Zaległy mecz z dru-
żyną z Warszawy zostanie roze-
grany 21 października o godzi-
nie 13.00. 

zig

Gdzie jak gdzie, ale w Legio-
nowie rywalizacji żabkarzy 
zabraknąć nie mogło. – Dzi-
siaj styl klasyczny – styl, któ-
ry od wielu lat jest, można po-
wiedzieć, ulubionym stylem 
naszych zawodników. Dawid 
Szulich to aktualny rekordzi-
sta Polski na 50 m klasykiem, 
a Michał Perl jest w nim zimo-
wym mistrzem świata. Tak 
więc styl klasyczny jest moty-
wem przewodnim tych zawo-
dów – mówi Rafał Perl, prezes 
UKS Delfin Legionowo. – Rze-
czywiście, przez wiele lat była 
to nasza specjalność. Po to tak-
że robimy takie zawody, aby z 
grona naszych zawodników 
wyłonić jakieś kolejne talenty, 
które poszybują jeszcze wy-
żej niż my. Bardzo byśmy tego 
chcieli – dodaje legionowski 
olimpijczyk i rekordzista kra-
ju. – Styl klasyczny na pewno 
nie jest łatwy, ale już najmłod-
sze dzieci zachęcamy do pły-
wania popularną „żabką”. Je-

śli nawet nie pełnym stylem, 
to chociaż z deską, żeby pra-
cowały same nogi. Wszystko 
po to, aby cały czas się rozwi-
jały i coraz szybciej pływały – 
mówi Michał Perl. Chętnych 
do poprawiania swych umie-

jętności, jak to w Delfinie, było 
w bród. A jeśli nawet nie do po-
prawiania, to na pewno do do-
brej i zdrowej zabawy. – Mamy 
tutaj ponad 70 zawodniczek i 
zawodników, a także kilkuna-
stu rodziców, którzy będą star-

towali w sztafetach rodzinnych 
– mówi prezes Delfina. 

Wbrew powszechnemu odczu-
ciu, właściwe pływanie „żabką” 
łatwe wcale nie jest. Zwłaszcza 
na poziomie sportowym, kiedy 

w rywalizacji ważna jest każda 
setna sekundy. Ale rzecz jasna 
i w tym stylu, pod pewnym wa-
runkami, można liczyć na suk-
cesy. – Przede wszystkim, jak 
w każdym sporcie, ważne są 
wytrwałość i systematyczność. 
Poza tym styl klasyczny wyróż-
nia się szczególną pracą nad 
koordynacją, nad rytmem pły-
wania. Jeżeli chodzi o pływanie 
sportowe, jest bardzo zaawan-
sowany technicznie. Chociaż 
wielu ludzi pływa „żabką”, to 
nie jest to ta sama „żabka”, co 
na zawodach. Tak więc liczą się 
tu nie tylko walory fizyczne, ale 
na pewno bardzo dużo czasu 
trzeba też poświęcić na techni-
kę – podkreśla Dawid Szulich. 
Im szybciej zacznie się nad nią 
pracować, tym oczywiście le-
piej. – Myślę, że to jest bardzo 
uzależnione od wieku. Gene-
ralnie, czym bardziej zawod-
nik się przykłada, tym większe 
ma szansę, że szybciej opanu-
je ten styl – dodaje Michał Perl. 

W trakcie niedzielnych za-
wodów jednym wychodził on 
doskonale, inni uświadomi-
li sobie, ile jeszcze muszą w 
klasyku poprawić. Jedno jest 
pewne: już wkrótce pływacki 
sezon 2019/2020 oficjalnie się 
w Delfinie zakończy. – Podsu-
mujemy tą całą naszą zabawę, 
zawody klubowe, 11 paździer-

nika, na uroczystym zakoń-
czeniu sezonu. Najlepszym 
zawodnikom całego cyklu wrę-
czymy wtedy nagrody oraz tro-
fea sportowe – zapowiada Ra-
fał Perl. Tym samym najszybsi 
klubowi żabkarze będą mieli 
szansę na powiększenie swo-
jej medalowej kolekcji. 

Nawiasem mówiąc, sam UKS 
Delfin także zamierza rosnąć 
w pływacką siłę. – Planujemy 
cały czas rozwijanie sekcji po-
przez tworzenie nowych grup, 
prowadzonych przez piątkę na-
szych trenerów. Mamy już tych 
grup więcej niż w zeszłym roku 
i myślę, że jeszcze w tym roku 
„dobijemy” do 150 zawodni-
czek i zawodników. Powięk-
szyliśmy też sekcję mastersów, 
tak więc powinno to być z ko-
rzyścią dla wszystkich, którzy 
uczestniczą w tych zajęciach, 
no i dla całego pływania w UKS 
Delfin – uważa prezes Perl. Co 
do korzyści innego rodzaju, by-
walcy Wodnych Piasków mogli 
w niedzielę, i to bez przerywa-
nia własnej rekreacji, pokibi-
cować młodym zawodnikom. 
A przy okazji czegoś się od nich 
nauczyć. Krótko mówiąc, kla-
syczny przykład obustronne-
go pożytku, który nie był tyl-
ko... na wodzie pisany. 

Waldek Siwczyński

1:2 (1:1)
Legionovia Legionowo – Znicz Biała Piska

Bramki: Koziara 2`(k) – Kalinowski 35`, Ruszczyk 90’+

Legionovia Błesznowski – Gibas, Barański, Bajdur, Kaczorowski, 
Kluska, Koziara, Trubeha, Dąbrowski, Karabin, Worach.                                           
 
Znicz: Radzikowski – Kossyk, Fiedorowicz, Furman, Giełażyn, 
Jambrzycki, Kalinowski, Kosiński, Kuśnierz, Molski, Romachów.

III LIGA 2020/2021, GRUPA I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Pogoń Grodzisk Mazowiecki 9 21 7 0 2 18-6

2. Świt Nowy Dwór Mazowiecki 9 20 6 2 1 22-9

3. Sokół Aleksandrów Łódzki 9 18 5 3 1 15-5

4. KS Kutno 9 17 5 2 2 15-8

5. Legionovia Legionowo 9 17 5 2 2 10-6

6. Polonia Warszawa 9 17 5 2 2 19-10

7. Pelikan Łowicz 9 15 4 3 2 14-12

8. Lechia Tomaszów Mazowiecki 9 15 5 0 4 16-19

9. Legia II Warszawa 9 14 4 2 3 18-15 

10. RKS Radomsko 8 12 3 3 2 12-12

11. Znicz Biała Piska 9 12 3 3 3 15-16

12. Jagiellonia II Białystok 8 11 3 2 3 8-11

13. GKS Wikielec 9 11 3 2 4 17-22

14.  Unia Skierniewice 8 10 3 1 4 12-11

15.  Błonianka Błonie 9 10 3 1 5 20-17

16. Ursus Warszawa 9 10 3 1 5 13-14

17. Olimpia Zambrów 9 9 3 0 6 16-15

18. Broń Radom 9 9 2 3 4 8-16

19. Huragan Morąg 9 7 2 1 6 13-20

20. Concordia Elbląg 9 7 2 1 6 8-17

21. Ruch Wysokie Mazowieckie 6 6 1 3 2 8-12

22. KS Wasilków 9 1 0 1 8 3-27

Klasycznie na finał
W poprzedni weekend na zarządzanej przez miejską spółkę KZB pływalni Wodne Piaski odbyły się trzecie 
tegoroczne zawody klubowe UKS Delfin Legionowo. Trzecie i zarazem ostatnie. Pandemia sprawiła bo-
wiem, że w sezonie 2019/2020 więcej takich sprawdzianów przeprowadzić się nie udało. Tak czy inaczej, 
zarówno wody, jak i dobrej zabawy wszyscy mieli tego dnia pod dostatkiem.
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A – nie jest źle, 
B – kiepsko
Za nami ósma kolejka w klasach A i B. Dla dru-
żyn z powiatu legionowskiego sytuacja w tabeli                  
w wyższej klasie rozgrywkowej nie wygląda źle. 
Z kolei w B-klasie trzy zespoły z naszego terenu 
zajmują trzy ostatnie miejsca w tabeli.

Ostatni weekend w A-klasie 
przyniósł kibicom spotkanie der-
bowe. W starciu rezerw Dębu 
Wieliszew z Madziarem Niepo-
ręt lepsi okazali się gracze z Nie-

porętu. Pokonali oni swoich są-
siadów aż 5:0. W B-klasie Impet 
Łajski uległ u siebie 1:4 zespoło-
wi Płudy Warszawa, Mewa Kru-
bin przegrała aż 0:12 z Orłami 
Zielonka, a Rotavia Nieporęt w 
ogóle zrezygnowała z wyjazdu 
na mecz z Koroną Jadów. 
 
W dziewiątej kolejce Madziar 
Nieporęt zmierzy się z Huraga-
nem II Wołomin, a Dąb II Wie-
liszew z Wkrą Pomiechówek. 
B-klasowcy zagrają: Impet Łaj-
ski z Mazurem II Radzymin, 
Mewa Krubin z Lotnisko Modlin, 
a Rotavia Nieporęt z Farmacją 
Tarchomin. 

zig

Piątkowe spotkanie legiono-
wianki zaczęły koncertowo. 
Przestraszeni goście, którym 
na razie ewidentnie w lidze nie 
idzie, pierwszy punkt zdobyli 
dopiero przy 6:0 dla Legiono-
vii, zaś uśmiechnięte gospo-
dynie do stanu 8:1 grały wła-
ściwie bezbłędnie. Po kilku 
minutach łodzianki weszły w 
mecz, z kolei Novianki, głów-
nie w przyjęciu, zaczęły się 
mylić. Po autowym ataku Ri-
vero-Marin zrobiło się już tyl-
ko 10:7, a przestój miejsco-
wych trwał nadal. Widząc, że 
jest zaledwie 11:10, Alessan-
dro Chiappini już nie czekał i 
zaprosił zawodniczki na prze-
rwę. Gra się wyrównała i choć 
gospodynie wciąż prowadzi-
ły, to tylko jednym, dwoma 
punktami. Kąsała je m.in Zu-
zanna Górecka, która jeszcze 
niedawno występowała w klu-
bie z Legionowa. Ale czas mi-
jał, a Legionovia wciąż prowa-
dziła. Niestety tylko do stanu 
po 20. Po chwili świetnie bro-
niące „budowlanki” pierwszy 
raz wyszły na prowadzenie. 
Kiedy znów wszystko wróciło 
do „normy” i zrobiło się 23:21, 
trener Krzyształowicz popro-
sił o czas. Mimo to pierwsze-
go setbola, przy 24:22, mia-
ły Novianki. Ani jednego, ani 
drugiego jednak nie wyko-
rzystały i zaczęła się gra na 

przewagi. Kilkuminutową 
wojnę nerwów lepiej wytrzy-
mały gospodynie, wygry-
wając 29:27. Poirytowany 
błędami swoich dziewczyn 
Alessandro Chiappini mógł 
się trochę uspokoić...

Drugi set od początku był wy-
równany, z małym wskaza-
niem na gospodynie. Sku-
teczne ataki Jessiki Rivero plus 
dobra gra blokiem wyprowa-
dziły je na 8:4, co trener ło-
dzianek skwitował wzięciem 
czasu. Skrzydłowe z Legiono-
wa wciąż jednak dbały o to, by 
goście za bardzo się nie zbliży-
li. Udawało się to mniej więcej 
do stanu 12:10, gdy miejsco-
we poczuły na plecach oddech 
rywalek. Mimo że gra obu ekip 
nie była wolna od błędów, ob-
fitujący w zacięte wymia-
ny mecz mógł się podobać. 
Zwłaszcza kibicom w Arenie, 
bo to ich drużyna przez długi 
czas prowadziła. Tym dłuższy, 
że w połowie seta aparatura 
zafundowała sporą przerwę 
w rywalizacji... Lepiej zniosły 
ją łodzianki, które doszły prze-
ciwniczki tylko na jeden punkt 
(16:15). Remis był tuż, tuż, 
jednak Novianki wciąż ucie-
kały spod topora. Trochę spo-
kojniej zrobiło się, gdy po błę-
dzie rywalek wyszły na 20:17. 
Dwa challenge’e później było 

już jednak 20:19, a za chwilę 
po 21. Przed kolejną wojną w 
końcówce poirytowany trener 
Novianek znów wezwał je na 
rozmowę. Punkty Shelly Staf-
ford i (po bloku) Julie Oliveiry 

Souzy dały ich drużynie set-
bola przy stanie 24:22, a po 
przestrzelonym ataku „bu-
dowlanek” miejscowe cieszy-
ły z wygrania drugiego seta. 

Początek trzeciej partii do złu-
dzenia przypominał tę po-
przednią. Także pod wzglę-
dem liczby popełnianych przez 
łodzianki błędów. Przy 7:3 dla 
Legionovii Błażej Krzyszta-
łowicz spróbował przywrócić 
swym zawodniczkom koncen-
trację. Z umiarkowanym skut-
kiem, gdyż stopniowo ulatnia-
ła się z nich wola walki. Wynik 
10:4 zdawał się to potwier-
dzać. I gdyby legionowianki 
lepiej kończyły swe ataki, by-
łoby po sprawie. Tak jednak 
nie było, więc kiedy zrobiło się 
11:8, trener Chiappini – tym 
razem nieco spokojniejszy – 
wziął zawodniczki na rozmo-
wę. Lecz całkiem spokojny być 
nie mógł, bo legionowianki za-
liczyły serię głupich błędów, co 
zmniejszyło ich przewagę za-
ledwie do jednego „oczka” 
(13:12). Goście desperacko 
walczyli o remis i długo byli od 
niego o krok. Przy gubionych 
i zdobywanych seriami przez 
obie ekipy punktach nikt w 
DPD Arenie nie mógł być pe-
wien końcowego rozstrzy-
gnięcia. Nieco luźniej zrobiło 
się w końcówce, gdy Novian-

ki wyszły na 19:16. Wyszły i 
już nie dały się dopaść. Tym 
razem setbola i zarazem me-
czbola wywalczyły przy stanie 
24:21. Skończyły za drugiem 
razem, zwyciężając do 22, a 

cały mecz 3:0. Jego MVP zo-
stała, po raz trzeci w tym se-
zonie, Olivia Różański.

Aldo

KLASA  A  2020/2021, GRUPA:  WARSZAWA I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. KTS Weszło Warszawa  8 22 7 1 0 57-3

2. SKP Korona Warszawa 8 21 7 0 1 36-11

3. ŁKS Łochów 8 21 7 0 1 27-11

4. Madziar Nieporęt 8 18 6 0 2 32-11

5.  Wkra Pomiechówek 8 15 5 0 3 25-18

6. Huragan II Wołomin 8 12 3 3 2 19-16

7. Błyskawica Warszawa 8 11 3 2 3 17-21

8. WKS Rząśnik 8 10 3 1 4 19-22

9. Rozwój Warszawa 8 8 2 2 4 18-15 

10. Dąb II Wieliszew 8 8 2 2 4 19-22

11. Coco Jambo Warszawa 8 6 2 0 6 20-51

12. GKS Dąbrówka 8 5 1 2 5 9-32

13. Rządza Załubice 8 4 1 1 6 11-28

14. Bednarska Warszawa 8 0 0 0 8 9-57

3:0 (29:27, 25:22, 25:22)

DPD Legionovia Legionowo – Grot Budowlani Łódź

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

Budowlani: Nowicka, Lisiak, Górecka, Jones-Perry, Fedusio, Moskaw, 
Stenzel (libero) oraz Kędziora, Lewandowska, Kędziora.

KLASA  B  2020/2021, GRUPA:  WARSZAWA I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Bóbr Tłuszcz  8 22 7 1 0 47-6

2. Orły Zielonka 8 21 7 0 1   49-8 

3. Wisła Zakroczym 8 18 6 0 2 42-21

4.  AON Rembertów 8 16 5 1 2 27-26

5. Wicher II Kobyłka 8 15 5 0 3 41-16

6. Płudy Warszawa 8 15 5 0 3 27-17

7. Korona Jadów 7 13 4 1 2 35-21

8. Mazur II Radzymin 8 12 4 0 4 13-24

9. Farmacja Tarchomin 8 8 2 2 4 22-22

10. Legion Warszawa 8 6 2 0 6 23-40

11. Lotnisko Modlin  8 6 2 0 6 17-43

12. Mewa Krubin 8 5 1 2 5 16-44

13. Rotavia Nieporęt 7 3 1 0 6 7-40 

14. Impet Łajski 8 1 0 1 7 5-43 

Łódź odpłynęła
bez punktów
W piątkowe (2 października) popołudnie siatkarki DPD Legionovii znów spra-
wiły swoim kibicom miły prezent. W domowym starciu z Grot Budowlanymi 
Łódź wygrały po obfitującym w emocje meczu 3:0 i umocniły swoją pozycję 
w czołówce TAURON Ligi.
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„Odkrywamy nasze dziedzic-
two” to konkurs dla tych, co 
lubią fotografować, mieszka-
ją lub uczą się na Mazowszu, 
znają miejsca, które warto 
pokazać innym – i co ważne, 
potrafią to zrobić za pośred-
nictwem fotografii. W pierw-
szej edycji pt. „Dziedzictwo 
drewnianej architektury Ma-
zowsza” organizatorzy chcą 

zainteresować uczestników 
konkursu budownictwem 
drewnianym – wymagają-
cym szczególnej troski oraz 
pośpiechu w utrwalaniu jego 
wartości. Każda kolejna edy-
cja zostanie poświęcona in-
nemu rodzajowi zabytków, 
dzięki czemu fotograficy co 
roku będą eksplorować inny 
obszar tematyczny.

Aby wziąć udział w kon-
kursie, należy zrobić jed-
no zdjęcie nawiązujące do 
tegorocznego tematu. Nie 
mogą to być jednak budyn-
ki znajdujące się na tere-
nach skansenów i muzeów 
wsi. Oceniane będą kre-
atywność oraz jakość fo-
tografii. W konkursie mogą 
wziąć udział wyłącznie foto-

grafowie, którzy robieniem 
zdjęć nie zajmują się zawo-
dowo. Zgłoszenia są przyj-
mowane do 15 październi-

ka. Więcej informacji oraz 
formularze zgłoszeniowe 
można znaleźć na stronie 
mazovia.pl.

Zwycięskie zdjęcia we-
zmą udział w głosowaniu 
internautów, którzy wyło-
nią laureata konkursu pu-
bliczności. Odbędzie się 
ono na stronie www.fa-
cebook.com/Mazowiecki-
SzlakTradycji, a nagrodę 
otrzyma uczestnik, które-
go zdjęcie zdobędzie naj-
więcej głosów (like’ów). 
Na finalistów czekają 
atrakcyjne nagrody pie-
niężne: zdobywca pierw-
szego miejsca otrzyma 3 
tys. zł, drugiego – 2,5 tys. 
zł, a trzeciego – 2 tys. zł. 
Laureat wybrany przez in-
ternautów otrzyma 1 tys. 
Zł, planowane są też trzy 
wyróżnienia po 500 zł. 

WS

Program imprezy
wygląda
następująco: 

13.30 -15.00
 
Schronisko dla roślin: 
warsztaty z tworzenia kul 
kokedama. 
Kokedama to japońska 
technika uprawy roślin w 
kulach wypełnionych od-
powiednim podłożem oraz 
mchem. 

15.30 – 17.30
 
Katarzyna Enerlich: spo-
tkanie autorskie i warsztaty 
zielarsko-kosmetyczne. 
Jak zrobić własny kosme-
tyk z tego, co jest pod ręką? 
Skąd brać zioła i rośliny do 
własnych wyrobów? 

18.00-19.00 (I grupa) 
19.00-20.00 (II grupa)
 
Fundacja Sztuka Ciała: 
warsztaty ruchowo-dźwię-
kowe dla dzieci. Rośliny są 
jak ludzie: ruszają się, wy-
dają dźwięki, żyją – wspól-
nie poczujmy, jak to jest 
być rośliną! 
 

W godzinach 
12.00-20.00 

Dzielnik Roślinny: przez 
cały dzień będzie można 
podzielić się swoimi rośli-
nami, wymienić z inny-
mi, wziąć kawałek Biblio-
teki Roślin do swojego 
domu! 

Zapisy na warsztaty od-
bywają się drogą elek-
troniczną, pod adresem 
zapisy@bibliotekalegio-
nowo.pl. Liczba miejsc 
ograniczona. W zgłosze-
niu należy podać imię, 
nazwisko i wiek uczest-
nika oraz informację o 
wybranym warsztacie. 

Legionowski projekt 
jest realizowany dzięki 
grantowi finansowemu 
z Funduszu Naturalnej 
Energii. Organizatorem 
konkursu jest Operator 
Gazociągów Przesyło-
wych GAZ-SYSTEM S.A., 
a jego partnerem Fun-
dacja „Za górami, za la-
sami”.

ZAPOWIEDZI/RELACJE

Pstryk i nagroda!
„Dziedzictwo drewnianej architektury Mazowsza” to hasło pierwszej edycji 
konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”. Konkurs organi-
zowany przez samorząd województwa ma na celu zwrócenie uwagi na piękno, 
bogactwo i różnorodność tradycyjnej architektury Mazowsza. Prace można 
wysyłać do 15 października br.

Poczytalnia na zielono
W najbliższą sobotę (10 października) przypada Noc Bibliotek, tym razem odbywająca się pod 
hasłem „Klimat na czytanie”. A skoro tak, legionowska Poczytalnia zamieni się wówczas w ekolo-
giczny, zielony zakątek, wręcz stworzony do przyjemnej lektury. Będzie to zarazem podsumowanie, 
a jednocześnie oficjalne otwarcie Biblioteki Roślin oraz stworzonych w bibliotece oaz roślinnych.

Sokół wciąż
na pudle

Najważniejszym wydarze-
niem jedenastej kolejki z per-
spektywy kibica z terenu po-
wiatu legionowskiego było 
derbowe starcie Sokoła Se-
rock z rezerwami Legionovii 
Legionowo. Tym razem lepsi 
okazali się serocczanie, któ-

rzy pokonali „dwójkę” 1:0. 
Dąb Wieliszew wygrał 3:0 ze 
Świtem II Nowy Dwór Mazo-
wiecki, a Wisła Jabłonna prze-
grała 2:3 z KS Wesoła. 
 
W dwunastej kolejce szykują 
nam się kolejne derby. W so-
botę (10 października) o godzi-
nie 11.00 Sokół zmierzy się na 
wyjeździe z Dębem Wieliszew. 
Tego samego dnia o godzinie 
15.00, także w meczu wyjaz-
dowym, Wisła zagra z rezerwa-
mi Hutnika Warszawa, a dzień 
wcześniej o godzinie 20.15 Le-
gionovia II Legionowo, rów-
nież na wyjeździe, zmierzy się 
z Agape Białołęka. 

zig

Sokół Serock coraz 
wygodniej rozsiada się 
na fotelu wicelidera ligi 
okręgowej w grupie War-
szawa I. Dąb Wieliszew i 
Legionovia II Legionowo 
nadal pozostają w czubie, 
a Wisła Jabłonna po 
kolejnej ligowej porażce 
spadła niestety na ostat-
nie miejsce w tabeli.


