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Legionowskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej przeszło 
właśnie do kolejnego etapu działań 
na rzecz poprawy jakości powietrza. 
Do mety, kiedy to PEC stanie się 
całkiem „zielony”, już blisko

Szczepionkiczekają na seniorów
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Pojazdami jechało w su-
mie pięć osób. Czte-
ry podróżowały volvo, 
a seatem jechał tylko 
jego kierowca. Wszy-
scy uczestnicy zdarzenia 
opuścili pojazdy jeszcze 
przed przyjazdem służb. 
Żadna z nich nie wyma-
gała pomocy medycz-
nej. Jak ustalili policjan-
ci, wszystko wskazuje 
na to, że 34-letnia ko-
bieta kierująca volvo na 

skrzyżowaniu nie ustą-
piła pierwszeństwa prze-
jazdu i doprowadziła do 
zderzenia z seatem kie-
rowanym przez 27-let-
niego mężczyznę. Prze-
konana o swoim brak 
winy 34-odmówiła jed-
nak przyjęcia mandatu 
za spowodowanie kolizji, 
policjanci skierowali więc 
sprawę do sądu. 

Zig

Dzwon na
Jagiellońskiej 

Jak wynikało z relacji 
żony i córek podejrza-
nego, 52-latek od dłuż-
szego czasu miał się nad 
nimi znęcać psychicz-
nie. Będąc pod wpły-
wem alkoholu, wszczy-

nał awantury, podczas 
których ubliżał im, kry-
tykował je i wypędzał 
z domu. W momencie 
zatrzymania mężczy-
zna również był pijany. 
W jego organizmie krą-

żyło półtora promila al-
koholu. 
 
Śledczy przedstawili do-
mowemu oprawcy za-
rzut psychicznego znę-
cania się nad członkami 

najbliższej rodziny. Pro-
kurator zdecydował o 
zastosowaniu wobec 
niego dozoru policji oraz 
nakazał mu opuszcze-
nie lokalu zajmowanego 
wspólnie z pokrzywdzo-
nymi i zakazał zbliżania 
się do nich. Za popeł-
nienie tego przestęp-
stwa grozi mężczyźnie 
kara do 5 lat pozbawie-
nia wolności. 

RM

Płonący budynek zauważy-
ła przypadkowa osoba i to wła-
śnie ona zawiadomiła straż po-
żarną. Zgłoszenie wpłynęło o 

godzinie 16.33. Na miejsce za-
dysponowano w sumie trzy za-
stępy straży pożarnej: dwa z JRG 
Legionowo i jeden z OSP Choto-
mów. Mimo ich natychmiasto-
wej interwencji ani drewnianego 
domku letniskowego, ani stojącej 
obok niego altanki nie udało się 
już uratować. Spłonęły one do-
szczętnie. Na szczęście nikt w po-
żarze nie ucierpiał. Działania ga-
śnicze trwały blisko dwie godziny. 

Zig

Tydzień
na sygnale

W środę (17 marca) około godziny 15.00 na skrzy-
żowaniu ul Jagiellońskiej i Słowackiego w Legio-
nowie doszło do kolizji. Zderzyły się dwa samo-
chody osobowe. Na szczęście nikt nie ucierpiał. 

Rozbój
nie popłaca
Kilka dni temu legionowscy policjanci zatrzymali 
21-letniego mężczyznę podejrzewanego o to, że w             
listopadzie ubiegłego roku wspólnie z kolegą próbo-
wał dokonać rozboju w jednym z legionowskich par-
ków. Młodzieniec został tymczasowo aresztowany.
Obaj sprawcy, kopiąc i bijąc 
swoje ofiary, próbowali wy-
musić od nich pieniądze. Dzię-
ki zdecydowanej postawie po-
krzywdzonych oraz interwencji 
straży miejskiej rozbój uda-
ło się udaremnić, a krótko po 
jego dokonaniu zatrzymano 

pierwszego ze sprawców. Był 
nim 21-letni mieszkaniec po-
wiatu. Mężczyzna usłyszał za-
rzut usiłowania rozboju i został 
tymczasowo aresztowany na 
okres trzech miesięcy. – Śled-
czy jednak na tym nie zakoń-
czyli sprawy. Dalej, pod nad-

zorem prokuratury, prowadzili 
szereg czynności operacyjnych 
mających na celu ujęcie drugie-
go z napastników. Na początku 
marca został on zatrzymany. 
Był to również 21-latek z powia-
tu legionowskiego – mówi pod-
kom. Justyna Stopińska, rzecz-

niczka legionowskiej komendy. 
Mężczyzna także usłyszał zarzut 
usiłowania dokonania rozboju, 
po czym został aresztowany na 
okres trzech miesięcy. Grozi mu 
nawet dwanaście lat więzienia. 

zig

Przekręt na 
kod kreskowy
Policjanci z Legionowa zatrzymali 41-letnią kobietę 
podczas próby oszustwa w jednym z legionow-
skich sklepów. Za to, co zrobiła, 41-latka odpowie 
teraz przed sądem.

Kobieta została zatrzymana 
dzięki czujności pracującego w 
sklepie ochroniarza. – Z relacji 
pracownika ochrony wynikało, 
że 41-latka, korzystając z kasy 
samoobsługowej podczas pła-
cenia za zakupy, świadomie za-
niżyła wartość produktów, na-
klejając na nie kod kreskowy 
przypisany do buraka czerwo-
nego – relacjonują legionow-
scy policjanci. W ten sposób 

kobieta naraziła sklep na stra-
ty w wysokości 300 złotych. 
 
W momencie zatrzymania 
41-latka była pijana. W jej or-
ganizmie krążyło 1,5 promila 
alkoholu. Zebrany w tej spra-
wie materiał dowodowy po-
zwolił śledczym na przed-
stawienie kobiecie zarzutu 
oszustwa. 

zig

Domek poszedł
z dymem
Doszczętnie spalony 
domek letniskowy 
i przylegająca do niego 
altanka – to efekt 
pożaru, jaki w sobotę 
(20 marca) wybuchł 
w Chotomowie przy 
ul. Partyzantów.

Zatrzymany za przemoc
52-letni mieszkaniec powiatu to kolejna osoba zatrzymana przez policję 
za stosowanie przemocy w stosunku do członków swojej najbliższej 
rodziny. Za popełnione przestępstwo grozi mu teraz do pięciu lat pozba-
wienia wolności.
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Z ogrzewaniem są na czysto
Będąc jednym z krajowych liderów w zachęcaniu mieszkańców do likwidacji 
starych, kopcących pieców, Legionowo – poprzez aktywność miejskich spółek 
komunalnych – ekologiczne porządki robi też na własnym podwórku. Dzięki 
nim jedna z nich, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, przeszła właśnie do 
kolejnego etapu działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Efekty będą 
odczuwalne już wkrótce.
W legionowskim Przedsiębior-
stwie Energetyki Cieplnej nie 
od dziś lubią w temacie inwe-
stycji dać do pieca. Dowodem 
mogą być choćby poczynio-
ne przed kilkoma laty miliono-
we wydatki na instalację ko-
generacyjną. Sprawiły one, że 
około jednej czwartej produk-
cji PEC-u powstaje w oparciu o 
przyjazny dla środowiska gaz 
ziemny. Na więcej nie pozwala 
póki co głównie ekonomia. Pa-
trząc przez pryzmat pieniędzy, 
wciąż bardziej opłaca się wy-
twarzanie ciepła z miału wę-
glowego. – Jest to dalej paliwo 
o najniższej cenie, która prze-
kłada się na niższe koszty pro-
dukcji. Wprawdzie powolutku 
to się zmienia, jednak na dzień 
dzisiejszy wykorzystujemy w 
głównej mierze miał węglowy 
– przyznaje Leszek Sierzputow-
ski, dyr. ds. technicznych PEC 
Legionowo.

Rodziło to jednak i rodzi nega-
tywne konsekwencje dla śro-
dowiska. Nic dziwnego, że w 
legionowskim PEC-u od daw-
na myślano, jak to zjawisko 
ograniczyć. Myślano i jedno-
cześnie działano. I to działa-
no skutecznie, dzięki czemu 
Przedsiębiorstwo stało się o 
wiele mniej uciążliwe dla oto-
czenia. – Przy wykorzystaniu 
miału emitowana jest do at-
mosfery duża ilość szkodli-
wych substancji. Jedną z nich 
są pyły. Dlatego, mając na 
względzie zdrowie mieszkań-
ców, w zeszłym roku rozpo-
częliśmy inwestycję związa-
ną z budową nowej instalacji 
odpylania. Jest ona obecnie 
zamontowana na dwóch ko-
tłach i znajduję się w fazie 
prób. Natomiast trzeci kocioł 
będziemy robili w połowie bie-
żącego roku, tak więc w pełnej 
gotowości nowa instalacja bę-

dzie na przyszły sezon – doda-
je dyr. Sierzputowski. 

Już pierwsze tygodnie testów 
nowego rozwiązania dowiodły, 
że pod każdym względem było 
to dobre posunięcie. Nawet gdy 
podczas niedawnych mrozów 
miejska ciepłownia pracowa-
ła pełną parą, filtry dały radę. – 
Instalacja pracuje oczywiście w 
systemie automatycznym, choć 
w razie potrzeby może być także 
sterowana przez człowieka. W 
tym pierwszym wariancie dzia-
ła właściwie bezobsługowo i nie 
musimy się tu do niczego doty-
kać – mówi Waldemar Bednar-
ski, zastępca głównego energe-
tyka PEC Legionowo ds. energii 
cieplnej. To ważne, bo proces 
zatrzymywania i pozbywania się 
pyłów, a co za tym idzie – sama 
instalacja, jest dosyć skompliko-
wana. – Składa ona się z dwóch 
sekcji cyklonów, a pośrodku 

mamy sekcję filtrów worko-
wych, które odpylają nam spa-
liny. Cyklony robią to wstępnie, 
później spaliny trafiają właśnie 
do sekcji filtrów workowych, a 
po tym całość wędruje do za-
montowanych pod spodem za-
sobników pyłu. Następnie ich 
zawartość trafia na przenośni-
ki ślimakowe i do wanien odżuż-
lania, gdzie pył jest składowa-
ny razem z żużlem – tłumaczy 
energetyk. 

W tej chwili legionowska cie-
płownia może emitować do 
400 mg pyłów na metr sze-
ścienny. Wstępne szacunki 
zakładają, że gdy instalacja 
odpylania zacznie funkcjo-
nować w pełnym zakresie 
swoich możliwości, ta liczba 
zmniejszy się aż czterokrot-
nie. – Oznacza to znaczne, 
odczuwalne dla otoczenia 
ograniczenie w zakresie emi-
sji zanieczyszczeń, głównie 

pyłu PM 10 – podkreśla Le-
szek Sierzputowski. Na ko-
niec warto wspomnieć, ze 
zainstalowana w Przedsię-
biorstwie Energetyki Ciepl-
nej instalacja odpylania bę-
dzie kosztowała około trzech 
milionów złotych. Sporo, ale i 
mieszkańcy, i sam PEC szyb-
ko powinni dzięki niej wyjść 
na czysto.

Waldek Siwczyński

„Ci, których kochamy,
nie umierają nigdy,
bo miłość, to nieśmiertelność”

Panu

GRZEGORZOWI GRUCZKOWI
Prezesowi 

Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Sp. z o.o.

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

BRATA

Łączymy się w bólu po odejściu ukochanej osoby
Prezes oraz Pracownicy KZB Legionowo Sp. z o.o.

Pani

DOROCIE KUCHCIE

Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

MAMY

Łączymy się w bólu po odejściu ukochanej osoby
Prezes oraz Pracownicy KZB Legionowo Sp. z o.o.

Rząd dał, gmina musi rozdać
W związku z tym, że 15 marca województwo ma-
zowieckie dołączyło do regionów z zaostrzonymi 
zasadami bezpieczeństwa, z rządowej puli wojewo-
da przekazał mieszkańcom powiatu legionowskiego 
472 tys. maseczek chirurgicznych – po cztery na 
osobę. Teraz każda z gmin musi szybko zająć się 
ich dystrybucją, co w warunkach pandemii proste 
akurat nie jest. A biorąc pod uwagę fakt, że to „jed-
norazówki”, nie wydaje się też do końca sensowne.

Z rządowych magazynów 
maski trafiły najpierw do 
jednostek straży pożar-
nej. Na terenie Legiono-
wa, w siedzibie Ochotni-
czej Straży Pożarnej, czeka 
teraz dokładnie 216 550 
sztuk maseczek ochron-
nych, gmina zaś przygo-
towuje bezpieczny sys-
tem ich dystrybucji wśród 
mieszkańców. Każdy                                                                        
z nich otrzyma, jako się 
rzekło, cztery maseczki.                                                               
– W zaledwie kilka dni przy-
gotujemy szybką i skutecz-
ną dystrybucję do każde-
go z mieszkańców miasta. 
Wiąże się to z olbrzymią pra-
cą logistyczną. Pamiętajmy, 
że dystrybucja musi po-
trwać, ale bezpieczeństwo 
jest najważniejsze. Bezpo-
średnie dostarczanie jest 
pracochłonne i czasochłon-
ne, lecz zapobiega dodat-

kowym wyjściom z domu 
oraz ewentualnym kolej-
kom w punktach dystrybu-
cji maseczek. Jednocześnie 
chciałabym podziękować 
za współpracę Ochotniczej 
Straży Pożarnej, która ode-
brała, przewiozła i maga-
zynuje maseczki ochronne 
– mówi Justyna Borawska, 
kierownik Referatu Zarzą-
dzania Kryzysowego Urzę-
du Miasta w Legionowie. 

Dystrybucja maseczek 
ma rozpocząć się w przy-
szłym tygodniu. Ze wzglę-
dów bezpieczeństwa będą 
one wkładane do skrzynek 
na korespondencję. Każ-
dy pakiet zostanie umiesz-
czony w kopercie i po-
zostawiony na 72 godz. 
„kwarantanny”.

Gadget
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ZaSUWają aż miło!
To z pewnością, zwłaszcza z perspektywy wielu mieszkańców, jedna z ważniej-
szych ostatnio gminnych inwestycji. Z tym większą więc satysfakcją seroccy 
urzędnicy zakomunikowali niedawno, że prace przy powstającej tam Stacji 
Uzdatniania Wody przebiegają zgodnie z planem.

Tegoroczna zima była wpraw-
dzie dla budowlańców mało 
sprzyjająca, jednak tym pra-
cującym przy serockiej Sta-
cji Uzdatniania Wody nie we-
szła za bardzo w paradę. Jak 
podkreśla samorządowy in-
westor, wewnątrz obiektu 
roboty były prowadzone bez 
przerwy i bez względu na pa-
nującą akurat temperaturę. 
Ich widocznym skutkiem jest 

zrealizowanie niemal w ca-
łości prac wykończeniowych 
części administracyjnej, a 
także montaż wyposażenia 
hali technologicznej. – Jeśli 
tylko pozwolą na to warun-

ki atmosferyczne, wkrótce 
rozpoczniemy prace zwią-
zane z zagospodarowaniem 
terenu na zewnątrz. Planu-
jemy, że roboty w ramach in-
westycji zostaną zakończone 
latem, co pozwoli na rozpo-
częcie procedur uzyskiwania 
pozwolenia na użytkowanie i 
ich zakończenie najpóźniej je-
sienią bieżącego roku – zapo-
wiada Monika Głębocka-Su-
lima, kierownik serockiego 
referatu przygotowania i re-
alizacji inwestycji.

oprac. RM

Administracja rządowa podzie-
liła seniorów na grupy wiekowe 
i każdej z nich przydzielono od-
rębne terminy rejestracji. Ten 
podział ma zapewnić pierw-
szeństwo osobom najstar-
szym, ale też usprawnić cały 
proces – zapisy powinny prze-
biegać bez komplikacji, dłu-
gotrwałego oczekiwania na 
połączenie i bez stania w ko-
lejkach. Od 18 do 20 marca na 
szczepienia przeciw COVID-19 
mogły rejestrować się osoby, 
które urodziły się w latach 
1952-1954, a jest ich w na-
szym kraju prawie milion. Je-
śli jednak ktoś z jakichś wzglę-
dów nie zapisze się terminie, 
będzie mógł zarejestrować się 
później.

W opinii wielu lekarzy przyję-
cie szczepionki daje nadzieję 
na powrót do normalności, ale 
szanse na to będą tym więk-
sze, im więcej osób przyjmie 
preparat. Osoby starsze po-
winny mieć przy tym na uwa-
dze, że należą do grupy ryzy-
ka i dla nich COVID-19 w wielu 
przypadkach jest chorobą bar-
dzo groźną, realnie zagrażają-

cą życiu. A jak pokazują sta-
tystyki, pandemia nie zwalnia 
i lawinowo wzrasta liczba za-
każonych, ale też osób, któ-
re przegrały walkę z chorobą. 
Krótko mówiąc, szczepionka to 
obecnie najlepsza profilaktyka.

  Zarejestrować można się na 
kilka sposobów:
    • Dzwoniąc na specjalną in-
folinię 989
Do rejestracji potrzebny będzie 
numer PESEL. Można także po-
dać numer telefonu komórko-
wego. Podczas rejestracji wy-
biera się dla siebie dogodny 
termin i miejsce szczepienia. 
Jeśli poda się numer telefonu 
komórkowego, po umówieniu 
wizyty otrzymuje się SMS-a z 
potwierdzeniem.
    • On-line na pacjent.gov.pl;
Po otwarciu tej strony widać 
komunikat o możliwości sko-
rzystania z e-Rejestracji na 
szczepienie. System zapro-
ponuje pięć dostępnych ter-
minów w punktach szczepień, 
które znajdują się blisko adre-
su pacjenta. Jeżeli propozy-
cje nie będą mu odpowiadać, 
może wybrać datę i konkret-

ny punkt szczepień za pomocą 
dostępnej wyszukiwarki. Zaraz 
po dokonaniu rezerwacji otrzy-
muje się powiadomienie SMS.
    • Wysyłając SMS;
Należy przygotować swój PE-
SEL oraz właściwy dla adresu 
kod pocztowy. Na numer 880 
333 333 trzeba wysłać wia-
domość o treści: Szczepimy-
Sie. Nastąpi połączenie z sys-
temem, a po podaniu kodu 
pocztowego i numeru PESEL 
– propozycja terminu w kon-
kretnym punkcie szczepień. 
Jeśli termin nie będzie dogod-
ny, można wybrać inne daty. 
Po zarejestrowaniu, na dobę 
przed szczepieniem, otrzy-
muje się SMS przypominają-
cy o terminie i miejscu wizyty.
Jeżeli w systemie rejestracji 

nie będzie wolnego terminu, 
system zachowa numer. Gdy 
tylko pojawi się możliwość za-
szczepienia, prześle stosowną 
informację.
    • Bezpośrednio w wybranym 
punkcie szczepień.
To kolejny, dostępny spo-
sób. Warto umówić się telefo-
nicznie. Numery do punktów 
szczepień dostępne są m.in. 
na stronie gov.pl/szczepimy-
sie. Warto pamiętać, że osobi-
sta wizyta w punkcie szczepień 
wiąże się niekiedy z konieczno-
ścią stania w kolejkach, ale też 
jest narażaniem się na ryzyko 
zakażenia. Jeśli zatem nie trze-
ba, lepiej zostać w domu i za-
pisać się zdalnie.

oprac. red.

Szczepionki czekają
na seniorów
Po seniorach, którzy ukończyli 69 lat, zapisywać się na szczepienia przeciw COVID-19 mogli od 
czwartku (18 marca) także 67- i 68-latkowie. Zdaniem lekarzy, bez względu na wiek, nie warto – 
mając taką możliwość – zwlekać z rejestracją, bo przyjęcie szczepionki jest jedną z najważniejszych 
zasad profilaktyki w dobie pandemii.

Zalew
i kanalizacja
Jak zapowiedzieli urzędnicy z serockiego referatu 
przygotowania i realizacji inwestycji, w bieżącym 
roku zaplanowano rozpoczęcie budowy sieci kana-
lizacji sanitarnej obejmującej części miejscowości: 
Borowa Góra, Dosin, Skubianka, Jachranka oraz 
Izbica, położonych wzdłuż istniejącego kanału sani-
tarnego w ul. Zegrzyńskiej.
Z uwagi na duży zakres przed-
sięwzięcia ma ono być realizo-
wane w kilku etapach. O ko-
lejności budowy zadecyduje 
gęstość zabudowy, liczba nie-
ruchomości gotowych do przy-
łączenia, a także perspektywa 
przyłączenia do kanalizacji ko-
lejnych. – Z tego właśnie po-
wodu za pośrednictwem pocz-
ty skierowaliśmy zapytanie do 
mieszkańców ulic Przygody 
w Borowej Górze i Brzozowej 

w Dosinie z prośbą o deklara-
cję przyłączenia swoich nieru-
chomości do planowanej sieci. 
Na podstawie otrzymanych od 
mieszkańców informacji zwrot-
nych rozważymy zasadność bu-
dowy sieci w tych drogach – in-
formują pracownicy referatu 
przygotowania i realizacji in-
westycji Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Serocku. 

Wonder 
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Pożaru, jaki wczesnym ran-
kiem wybuchł na siódmym 
piętrze spółdzielczego wie-
żowca na osiedlu Jagiellońska, 
większość jego mieszkańców 
nie zapomni pewnie nigdy. 
Samych pogorzelców – star-
szą kobietę oraz jej dorosłe-
go syna, kosztował on oczywi-
ście najwięcej. I to kosztował 
zarówno od strony emocjo-
nalnej, jak i materialnej. Kiedy 
strażacy ugasili wreszcie ogień, 
stało się się jasne, że dotknięci 
osobistą tragedią legionowianie 
zostali z niczym. Z niczym, lecz 
na szczęście nie sami. 

Z puli mieszkań pozostających 
w miejskiej rezerwie na wypa-
dek sytuacji nadzwyczajnych 
zarządzająca tymi nierucho-
mościami spółka KZB Legiono-
wo niezwłocznie przygotowa-
ła jeden lokal, a jej pracownicy 
zajęli się sprawami formalno-
-prawnymi, które pozwoliły na 
jego zasiedlenie. Po ich zakoń-

czeniu Prezydent Miasta Legio-
nowo mógł już oficjalnie prze-
kazać pomieszczenia rodzinie 
– odremontowane i gotowe do 
zamieszkania. Wspólnie z le-
gionowskim Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej, który od począt-
ku otoczył poszkodowanych 
troskliwą opieką, postarano się 
również o niezbędne wyposa-
żenie tymczasowego lokum. 
Ze swej strony spółka KZB po-
mogła w transporcie m.in. me-

bli i odzieży. – Prowadząc swo-
ją bieżącą działalność, musimy 
być przygotowani na takie nie-
oczekiwane zdarzenia. Dlate-
go gdy tylko otrzymaliśmy in-
formację o skutkach pożaru na 
osiedlu Jagiellońska, natych-
miast wdrożyliśmy stosowane 
w takich okolicznościach proce-
dury. Cieszę się, że po raz kolej-
ny z dobrym skutkiem – ocenia 
Irena Bogucka, prezes zarządu 
KZB Legionowo. 

Razem z przygotowaniem dla 
pogorzelców dachu nad głową 
ruszyła akcja zbierania dla nich 
odzieży – z płonącego miesz-
kania uciekli bowiem tylko w 
tym, co akurat mieli na sobie. 
Szybko okazało się, że w przy-
padku młodszego z nich po-
przeczka została zawieszona 
wyjątkowo wysoko... – Jeże-
li chodzi o odzież, pan jest wy-
sokim – ma 208 cm wzrostu, 
szczupłym mężczyzną i nosi 

buty w rozmiarze 50. Jeżeli 
ktoś może się podzielić takimi 
artykułami, prosimy o ich przy-
noszenie do naszego ośrodka 
– apelowała nazajutrz po po-
żarze Anna Brzezińska, dyr. 
legionowskiego OPS-u. Jak ła-
two się domyślić, z pozyska-
niem ubrań w odpowiednim 
rozmiarze był jednak kłopot. 
Wtedy jedna z zaangażowa-
nych w sprawę osób, legionow-
ska radna Anna Łaniewska, 
wpadła na świetny pomysł: – 
Doszłam do wniosku, że w Le-
gionowie odpowiednią odzież 
najprędzej uda nam się znaleźć 
wśród miejscowych koszyka-
rzy. Dlatego skontaktowałam 
się z prezesem klubu Legion 
Legionowo i poprosiłam go o 
zorganizowanie wśród zawod-
ników wsparcia dla poszkodo-
wanego mężczyzny – mówi 
przewodnicząca miejskiej Ko-
misji Zdrowia, Bezpieczeństwa 
i Spraw Społecznych. Nawia-
sem mówiąc, z czasem o całej 

akcji dowiedział się warszawski 
siatkarz Bartosz Krzysiek i on 
także zadeklarował podzielenie 
się zawartością swojej szafy. 

Tak czy inaczej, na hasło „po-
moc” legionowscy koszyka-
rze zareagowali błyskawicz-
nie. – Facet był wielki, a my też 
mamy w drużynie wielkich chło-
pów, więc szybko – wiedząc, że 
wyszedł on z tego pożaru w sa-
mej pidżamie – skrzyknęliśmy 
się na naszej klubowej gru-
pie i chłopaki co mogli, to dali – 
spodnie, koszule czy bluzy. Tak 
się niestety złożyło, że jeden z 
naszych najwyższych zawodni-
ków miał ostatnio przeprowadz-
kę i przy tej okazji sporo swo-
ich rzeczy wyrzucił. Gdyby nie 
to, zebranych przez nas ubrań 
byłoby nieco więcej – przyzna-
je Tomasz Matysiak, prezes klu-
bu Legion Legionowo. Mimo to 
koszykarze przekazali do OPS-u 
trzy duże torby pełne słusznych 
rozmiarów ubrań, które natych-
miast powędrowały do adresa-
ta. Trudno o piękniejszy chary-
tatywny rzut za trzy punkty.  

Waldek Siwczyński

Strażacka akcja to efekt 
wsparcia, jakiego mun-

durowi ochotnicy z tere-
nu powiatu legionowskie-

go udzielili Narodowemu 
Programowi Szczepień. 
Teraz, w ramach swych 
dodatkowych działań, od 
kilku dni prowadzą oni 
dystrybucję ulotek propa-
gujących wiedzę na temat 
profilaktyki oraz szczepień 
przeciw COVID-19, skie-
rowaną – jak łatwo zgad-
nąć – do mieszkańców 
całego powiatu. Ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 
tych, którzy wciąż zasta-
nawiają się nad sensem 
przyjęcia szczepionki.

Ulotki profilaktyczne zo-
staną, jako się rzekło, 
rozwiezione przez dru-
hów ochotniczych stra-
ży pożarnych. Wcześniej 
strażacy z Państwowej 
Straży Pożarnej je sper-
sonalizowali, wpisując do 
każdej z nich numery te-
lefonów do gminnych ko-
ordynatorów szczepień 
przeciwko COVID-19. 

Gadget

Szykują się utrudnienia
W poniedziałek (22 marca) rozpoczęła się budowa 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Bocznej 
w Chotomowie. Jak informuje Urząd Gminy w Jabłon-
nie, prowadzone przez wykonawcę prace spowodują 
pewne utrudnienia w dojeździe do zlokalizowanych 
w tym rejonie posesji.

Technologia, także w rze-
czonej branży, idzie wpraw-
dzie do przodu, ale przy 

rozbudowie sieci wodo-
ciągowej lub kanalizacyj-
nej wciąż nie da się unik-

nąć znaczącej ingerencji w 
objęty pracami teren. Tak 
samo stanie się w przypad-
ku inwestycji wzdłuż cho-
tomowskiej ulicy Bocznej, 
gdzie dojazd do nierucho-
mości mieszkańcy mają 
mieć zapewniony w godzi-
nach popołudniowych i noc-
nych – od 18.00 do 7.00. 
Natomiast w pozostałych 
godzinach może on być 
utrudniony lub niemożliwy 
ze względu na prowadzone 
tam prace. Wykonawca za-
pewnia, że ewentualne nie-
dogodności będą w miarę 
możliwości minimalizowa-
ne i zapowiada – w zależ-
ności od aury oraz warun-
ków gruntowych – sprawne 
prowadzenie robót. Plany 
zakładają, że potrwają one 
około 3-4 miesięcy.

RM

Gaszą
wątpliwości
Nie od dziś wiadomo, że strażacy przydają się społe-
czeństwu w najrozmaitszych sytuacjach. I mogą mu 
służyć choćby tak, jak ostatnio ci z legionowskiego 
powiatu – szerząc wiedzę na temat antywirusowych 
szczepień.

Pomoc wysokiej jakości
Połączenie skutecznych, sprawdzonych procedur – realizowanych przez spółkę KZB Legionowo i Ośrodek Pomocy Społecznej 
– z pomysłowością oraz aktywnością ludzi dobrej woli sprawiło, że legionowskich pogorzelców, którzy na początku marca 
stracili dorobek całego życia, błyskawicznie otoczono kompleksową opieką. Włącznie z zapewnieniem im odzieży, co akurat 
w tym przypadku stanowiło spore wyzwanie.
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Wyjdzie TONA dobre
Serce można mieć na dłoni, można też trafiać do niego przez żołądek lub też od serca coś powiedzieć. Nie-
dawno zaś legionowianie pokazali, jak wspólnie napełniać je dobrocią. A to za sprawą dużego, metalowego 
pojemnika w kształcie symbolicznego serca, służącego do wrzucania plastikowych nakrętek przekazywanych 
później na cele charytatywne.

Znając ich generalne prze-
znaczenie, mieszkańcy nie-
mal od pierwszego dnia 
złapali ekologiczno-chary-
tatywnego bakcyla. I pomi-
mo upływu czterech miesię-
cy, ich zapał nie słabnie. – W 
minionym okresie już osiem 
razy udało nam się przeka-
zać nakrętki, które zostały 
zebrane od mieszkańców 
Legionowa. Dzięki temu 
uzbierało nam się ponad 
dwa i pół tysiąca litrów na-
krętek, co w przeliczeniu na 
kilogramy daje praktycznie 
pół tony – relacjonuje Kamil 

Stępkowski z Urzędu Mia-
sta w Legionowie.

Skoro tak, nic dziwnego, że 
pospolite sercowe ruszenie 
zyskało z czasem nazwę „Za-
kręcona tona”, świetnie od-
dającą jego praktyczną isto-
tę. Jednak to nie ze względu 
na nazwę, lecz z dobrego 
serca mnóstwo osób uzna-
ło, że udział w akcji, której 
patronuje serce, jest w do-
brym… tonie. – Serce zapeł-
nia się bardzo szybko. Cza-
sami jest to kwestia kilku dni, 
czasami tygodnia, dwóch, z 

zależności od pogody oraz 
od tego, jak często miesz-
kańcy pojawiają się w okoli-
cach ratusza – dodaje urzęd-
nik. Zdarza się również tak, 
że przynosząc pod ratusz 
większą liczbę nakrętek, lu-
dzie zostawiają je w pobliżu 
pojemnika. Dzięki temu oni 
oszczędzają czas potrzebny 
na ich wrzucenie do środka, 
a pracownicy urzędu szybciej 
mogą przerzucić zawartość 
do opakowań zbiorczych.

Chociaż liczba potrzebnych 
przy każdej zbiórce nakrętek 

jest ogromna, miejscy urzęd-
nicy liczą, że można by w ten 
sposób pomagać większej 
liczbie potrzebujących. Stąd 
właśnie wziął się pomysł roz-
szerzenia grona potencjal-
nych beneficjentów. – Za-
chęcamy zbierające nakrętki 
fundacje, organizacje poza-
rządowe, ale też osoby pry-
watne z terenu Legionowa, do 
zgłaszania się do urzędu mia-
sta poprzez specjalny formu-
larz dostępny na naszej stro-
nie www.legionowo.pl i do 
odbierania zebranych przez 
nas nakrętek, mających póź-
niej pomóc zgromadzić środ-
ki na leczenie osób chorych i 
niepełnosprawnych. Ponie-
waż nasze serce zapełniane 
jest dosyć szybko, jesteśmy 
w stanie regularnie przekazy-
wać jego zawartość podmio-
tom, które się do nas zgłoszą 
– zachęca Kamil Stępkowski. 

Jeśli w przyszłości legionow-
ska akcja „Zakręcona tona” 
jeszcze zyska na popular-
ności, w ratuszu rozważają 
ustawienie podobnych po-
jemników w innych częściach 
miasta. W razie czego warto 
się koło nich zakręcić...

Wonder

Śmierć w bloku

Ponieważ żadna z karetek ko-
łowych nie była dostępna, na 
miejsce wysłano śmigłowiec 
Lotniczego Pogotowia Ratun-
kowego. Zadysponowane tam 
też zostały zastępy straży po-
żarnej z JRG Legionowo oraz 

OSP Legionowo. Latająca ka-
retka lądowała na placu mię-
dzy blokami znajdującymi się 
w kwadracie ulic Broniewskie-
go, Kazimierza Wielkiego i Ja-
giellońskiej. 

Jak się okazało, u starszej ko-
biety doszło do nagłego zatrzy-
mania krążenia. Jako pierwsi 
kwalifikowanej pomocy me-
dycznej udzieli jej legionow-
scy strażacy. Niestety, mimo 
długotrwałej reanimacji, ko-
biety nie udało się uratować. 
Lekarz Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego stwierdził zgon.  

Zig

Jak groźny jest pożar łąk, można 
było przekonać się wiosną ubie-
głego roku, kiedy płonęły tere-
ny Biebrzańskiego Parku Naro-
dowego. Mimo że od wielu lat 
ARiMR, strażacy i inne instytucje 
przestrzegają przed wypalaniem 
traw, wciąż znajdują się osoby, 
które lekceważąc te apele, za nic 
mają stwarzanie zagrożenia dla 
zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt 

i niszczenie środowiska natural-
nego. No i nie dają się przeko-
nać, że pozytywne skutki wypa-
lania traw to niepoparty faktami 
mit. Wbrew obiegowej opinii wy-
palanie nie powoduje bujniejsze-
go odrostu traw, nie poprawia też 
jakości gleby. Co więcej, znaczą-
co obniża wartość plonów, ponie-
waż po przejściu pożaru gleba 
staje się jałowa i potrzebuje na-

wet kilku lat, aby wrócić do sta-
nu sprzed kataklizmu. Pożar jest 
tragiczny w skutkach dla całego 
ekosystemu – zniszczona zosta-
je nie tylko warstwa życiodajnej 
próchnicy, giną też zwierzęta. 
Jakby tego było mało, podpa-
lanie traw bywa często przyczy-
ną pożarów lasów i zabudowań 
gospodarczych, w których życie 
tracą także ludzie.

Zakaz wypalania traw określo-
ny został w Ustawie o ochronie 
przyrody oraz w Ustawie o la-
sach, a Kodeks wykroczeń prze-
widuje za to karę nagany, aresz-
tu lub grzywny, której wysokość 
może wynieść od 5 do 20 tys. zł. 
Jeśli natomiast w wyniku pod-
palenia trawy dojdzie do poża-
ru, który sprowadzi zagrożenie 
utraty zdrowia lub życia wie-

lu osób albo zniszczenia mie-
nia wielkich rozmiarów, wtedy 
sprawca – zgodnie z zapisa-
mi Kodeksu karnego – podlega 
karze pozbawienia wolności na-
wet do 10 lat. 

Oprócz tych sankcji wypalające-
mu grożą dotkliwe kary ze strony 
Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa. Zakaz wypala-

nia gruntów rolnych jest jednym 
z warunków, jakie rolnicy zobli-
gowani są przestrzegać, aby móc 
ubiegać się o płatności bezpo-
średnie oraz płatności obszarowe 
w ramach PROW 2014-2020. W 
przypadku jego złamania ARiMR 
może nałożyć na rolnika karę 
zmniejszającą wszystkie otrzy-
mywane przez niego płatności 
o 3 proc. W zależności od stop-
nia winy, może ona zostać obni-
żona do 1 proc. bądź zwiększona 
do 5 proc. Wyższe sankcje cze-
kają tych, co świadomie wypala-
ją grunty rolne – muszą oni liczyć 
się z obniżeniem płatności nawet 
o 25 proc. Za uporczywe wypala-
nie traw Agencja może też pozba-
wić rolnika całej kwoty płatności 
bezpośrednich za dany rok.

oprac. red.

Wypalone dopłaty
Mimo wielu apeli oraz tragicznych wypadków będących konsekwencją wypala-
nia traw, wiosną rośnie zagrożenie pożarowe związane z tym szkodliwym proce-
derem. Dlatego raz jeszcze warto przypomnieć, że jest on niezgodny z prawem 
i grożą za niego surowe sankcje karne, a także cofnięcie dopłat wypłacanych 
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W piątek (19 marca) 
około godziny 12.00 
służby z powiatu 
legionowskiego otrzy-
mały informację, że 
w jednym z mieszkań 
w bloku przy 
ul. 3 Maja w Legiono-
wie zasłabła starsza 
kobieta.
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Mazowsze inwestuje w siebie
Przebudowa jednego z legionowskich skrzyżowań czy też kompleksowe upo-
rządkowanie gospodarki ściekowej na terenie portów Nieporęt i Pilawa to 
tylko niektóre z 13 projektów z subregionu warszawskiego wschodniego, które 
zostaną zrealizowane dzięki wsparciu samorządu Mazowsza. Podczas ostatniej 
sesji sejmiku radni województwa podjęli decyzję o dofinansowaniu inwestycji 
ważnych dla regionu.

Jak zaznacza marszałek Adam 
Struzik, program znakomi-
cie wpisuje się w prowadzoną 

przez samorząd województwa 
mazowieckiego politykę opar-
tą na zasadach subsydiarności, 

pomocniczości i zrównoważo-
nego rozwoju. – Chcemy w ten 
sposób pomóc samorządom w 

realizacji inwestycji, których 
same, z uwagi na swe możli-
wości finansowe, nie byłyby w 
stanie sfinalizować. Wszyscy 
zdajemy sobie sprawę z tego, 
że budowa infrastruktury dro-
gowej, szkół, przedszkoli czy 
obiektów sportowych to pro-
jekty bardzo potrzebne i ocze-
kiwane przez mieszkańców, ale 
niestety są bardzo kosztowne. 
Żeby powstały, nie wystarczą 
dobre chęci. Potrzebne są pie-
niądze, a budżety miast, gmin 
czy powiatów nie są z gumy. 
Dlatego pomagamy.

W bieżącym roku radni woje-
wództwa mazowieckiego wyty-
powali do realizacji kolejne 82 
projekty. – Zakres zadań jest 
bardzo różnorodny: 32 projek-
ty dotyczą modernizacji dróg 
gminnych i powiatowych, a 50 
– infrastruktury edukacyjnej, 
sportowej, społecznej i rozwo-

ju obszarów wiejskich – zwraca 
uwagę Anna Brzezińska, prze-
wodnicząca sejmikowej Komi-
sji Rozwoju Gospodarczego, In-
frastruktury i Przeciwdziałania 
Bezrobociu.

Na realizację instrumentu 
wsparcia zadań ważnych dla 
równomiernego rozwoju woje-
wództwa samorząd Mazowsza 
przeznaczy tym razem rekor-
dowe 151 mln zł, w tym ponad 
98 mln zł to pieniądze, które 
wspomogą nowe projekty sa-
morządów. Reszta pójdzie na 
kontynuację już rozpoczętych 
przedsięwzięć. W subregio-
nie warszawskim wschodnim 
wsparcie samorządu Mazowsza 
w ramach instrumentu wspar-
cia zadań ważnych dla równo-
miernego rozwoju wojewódz-
twa mazowieckiego otrzymało 
13 inwestycji na kwotę ponad 
31,5 mln zł.  

Jeżeli chodzi o powiat legio-
nowski, dla jego nieformalnej 
stolicy przewidziano środki na 
przebudowę skrzyżowania ulic 
Krasińskiego i ul. gen. Sowiń-
skiego. Z mazowieckiej skar-
bonki ma na to pójść dokład-
nie 1 254 600 zł. Z kolei gmina 
Nieporęt ma otrzymać 1,5 mln 
zł na kompleksowe uporząd-
kowanie gospodarki ścieko-
wej na terenie portów Nieporęt  
i Pilawa, położonych w oto-
czeniu Jeziora Zegrzyńskiego. 
Również znajdująca się w gro-
nie beneficjentów gmina Serock 
otrzyma natomiast okrągły mi-
lion na opracowanie Wstępne-
go Studium Planistyczno-Pro-
gnostycznego dla zadania pn. 
„Budowa Linii Kolejowej Ze-
grze – Przasnysz, jako realiza-
cja szlaku Kolei Północnego Ma-
zowsza”.

RM

Opisywane zdarzenie miało miej-
sce 10 marca, w późnych go-

dzinach nocnych, na terenie 
Jabłonny. Widząc samochód za-

parkowany w miejscu ulubionym 
przez chuliganów i wandali, za to 
szerokim łukiem omijanym przez 
porządnych mieszkańców, funk-
cjonariusze podeszli bliżej i ujrze-
li w środku jego kierowcę. A skoro 
już podeszli, poprosili go o okaza-
nie dokumentów. Wtedy dopie-
ro wyszło na jaw, jaka trafiła im 
się na patrolu szycha! Mężczyzna 
bowiem policjantom odmówił, ar-
gumentując to pełnieniem przez 
niego funkcji radnego. Mimo tej 
znamiennej deklaracji funkcjona-
riusze nie ugięli się przed powagą 
samorządowego majestatu i oto-
czyli posiadacza mandatu czu-
łą opieką. – W związku z odmo-
wą podania danych, a co za tym 

idzie, popełnieniem wykrocze-
nia z art. 65 Kodeksu wykro-
czeń, mężczyzna został zatrzy-
many w celu ustalenia danych 
osobowych – poinformowała 
podkom. Justyna Stopińska, ofi-
cer prasowa Komendy Powiato-
wej Policji w Legionowie. 

Następnego dnia, po ustaleniu jego 
danych osobowych, miłośnik noc-
nych przejażdżek autem został 
zwolniony. Według nieoficjalnych 
informacji chodzi o jednego z legio-
nowskich radnych, nieprzychylne-
go wobec obecnych władz miasta i 
za pośrednictwem internetu często 
dającego temu wyraz. Za popełnie-
nie wykroczenia z art. 65 Kodeksu 
wykroczeń grozi kara ograniczenia 
wolności albo grzywna. 

Gadget/źródło: PAP

Naszemu  Koledze

JANOWI KLIMCZAKOWI

wyrazy głębokiego współczucia i szczerego żalu
z powodu śmierci

MAMY
składają

Dyrektor, Współpracownicy 
wraz z Radą Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 1 w Legionowie

Dzwon z niczego
Jedna osoba ranna i trzy uszkodzone pojazdy to 
efekt wypadku, do jakiego doszło w piątek (19 mar-
ca) po godzinie 18.00 na ul. Objazdowej w Józefowie. 
Na miejscu interweniowali strażacy z JRG Legionowo 
i OSP Kąty Węgierskie, policja oraz pogotowie.

Z ustaleń policjantów wyni-
ka, że 55-letni kierujący volvo 
uderzył w materiały budowla-
ne stojące przy jednej z pose-
sji przy ul. Objazdowej w Józe-

fowie, a następnie wjechał w 
dwa samochody zaparkowa-
ne przy drodze. Kierowca volvo 
opuścił swój pojazd o własnych 
siłach, uskarżał się jednak na 

ból głowy. Po przebadaniu go 
na miejscu wypadku medycy 
zdecydowali o przewiezieniu go 
do szpitala. W trakcie trwania 

działań ruch na ul. Objazdowej 
był wstrzymany. 

Zig

Mandat nie zadziałał
Są funkcje, które sprawującym je osobom – niczym 
przysłowiowa sodówka – uderzają czasem do głowy. 
To zaś potrafi odbić się im później czkawką. Jej 
skutki miał ostatnio odczuć jeden z legionowskich 
samorządowców, który postawił się jabłonowskim 
policjantom i w rezultacie spędził noc na dołku.

Panu
JANOWI KLIMCZAKOWI

Kierownikowi Administracyjnemu 
w Szkole Podstawowej nr 1

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

MAMY

Łączymy się w bólu po odejściu ukochanej osoby
Prezes oraz Pracownicy KZB Legionowo Sp. z o.o.

„Ci, których kochamy,
nie umierają nigdy,
bo miłość, to nieśmiertelność”
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USŁUGI
 ■Hydraulik Naprawy Awarie 
Remonty 692 827 915
 ■KOMPUTER naprawy 
dojazd 513 820 998
 ■Malowanie, tapetowanie, 
remonty- osobiście, 
solidnie 694 065 757
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W SCHRONISKU
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

różnej wielkości, barwy, płci i charakteru psy
czekają na swój własny, bezpieczny

i przyjazny dom.

fundacjapsom.pl

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

ELEKTRYKA
Od kandydatów oczekujemy:
- wykształcenia min. zawodowego ,
- doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
- umiejętności pracy w zespole.
Na kandydatów oczekujemy 29.03.2021r, 
poniedziałek, godzina 15:00
w siedzibie KZB Legionowo Sp. z o.o.
przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 3,
sala obsługi klienta.
Prosimy o przyniesienie ze sobą CV.

 Pani

DOROCIE KUCHCIE

wyrazy głębokiego współczucia
i szczere kondolencje z powodu śmierci

MAMY
składają

Prezydent Miasta Legionowo, Rada Miasta Legionowo,
oraz

pracownicy Urzędu Miasta Legionowo

 Panu
GRZEGORZOWI GRUCZKOWI

Prezesowi PWK „Legionowo” Sp. z o.o. 
wyrazy głębokiego współczucia

i szczere kondolencje z powodu śmierci

BRATA

składają
Prezydent Miasta Legionowo, Rada Miasta Legionowo

oraz pracownicy Urzędu Miasta Legionowo
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Kiedy z obiektów sporto-
wych koronawirus wypro-
sił nagle kibiców, większość 
z nich łudziła się, że zrobił to 
tylko na chwilę. I lada ty-
dzień sobie pójdzie. Sta-
ło się jednak inaczej, przez 
co stadiony tudzież hale na-
dal świecą pustkami, a gdy 
już odbywają się tam jakieś 
zawody, sportowców oglą-
dają jedynie trenerzy oraz 
personel obiektowy. Tym-
czasem cisza, owszem, 

może i pomaga się bar-
dziej skoncentrować, ale 
oznacza również całkowity 
brak dopingu, a na dopin-
gu – może poza szachista-
mi – zawodnicy wszelkich 
dyscyplin być uwielbiają. 
Szczególnie ciężarowcy i 
kolarze... Tak czy owak, 
głośne okrzyki kibiców nie-
jednego sportsmena i nie-
jedną drużynę potrafiły wy-
dobyć z chwilowego dołka 
i ponieść ku zwycięstwu. 

Tym większa 
więc strata, lecz 
także tęsknota 
za wrzaskami z 
trybun. Niektóre 
stacje telewizyj-
ne radzą sobie 
z tym proble-

mem, puszczając w trak-
cie meczów zarejestrowa-
ne wcześniej kibicowskie 
trele i zgrabnie dopasowu-
jąc je do sytuacji na boisku. 
Widowisko ogląda się dzięki 
temu lepiej, no ale co zro-
bić z zawodnikami, którzy 
przecież żadnego dopingu 
nie słyszą? Okazuje się, że 
i na to są sposoby. W siat-
karskiej DPD IŁCapital Le-
gionovii Legionowo sięgnię-
to na przykład ostatnio po 

wokalne sample skan-
dujących kibiców, który-
mi raz po raz zagrzewa-
ne są do boju dziewczyny 
Alessandro Chiappiniego. 
I trzeba naprawdę dobrze 
rozglądać się po DPD Are-
nie, aby nabrać przekona-
nia, iż żadnych kibiców tam 
nie ma. Intryguje nas tyl-
ko kwestia tego, kto wziął 
udział w nagraniu i czy po-
wstaną jeszcze inne, bar-
dziej rozbudowane wersje 
elektronicznego dopingu? 
Przyśpiewki, gwizdy, te 
sprawy... sami wiecie. No i 
dla okrasy słowa uważane 
powszechnie za obelżywe. 
Skoro doping ma brzmieć 
wiarygodnie, bez nich się 
nie obejdzie!  

Krytyka pełnego koszyka
Na pierwszy rzut oka święta, 
choćby te z poniedziałkowym ole-
waniem bliźniego swego, niosą 
radość dla ludzi wiary. Tej zwy-
czajowej, powierzchownej, rza-
dziej zaś wynikającej z głębokich 
przemyśleń i tkwiącego w sercu 
przekonania o niebiańskiej przy-
szłości. Ale już kulinarna otocz-
ka tej celebracji, rzec można 
– skorupka, jest w obu przypad-
kach podobna, uginająca się od 
chleba naszego powszedniego. 
I tu dochodzimy do sedna spra-
wy. Z komercyjnego punktu li-
czenia przedświąteczny czas to 
tak naprawdę handlowe żniwa, 
w trakcie których lud zbiera do 
koszyków wszystko, co się na-
patoczy. Przy czym w nabywczy 
amok klienci nie wpadają skusze-
ni niską ceną. Wręcz przeciwnie, 
tu okazję czyni sama okazja – 
wszak kiedy jak kiedy, ale w TYM 

okresie wręcz musimy popuścić 
sobie pasa. No i robią się jaja.
  
Pal sześć, gdybyśmy mieli me-
tabolizm krokodyla czy pyto-
na. Wtedy upolowane przy stole 
ofiary można by spokojnie trawić 
przez kolejny miesiąc, w zamian 
przyjmując od natury jedynie tlen 
i oddając jej w podzięce obłocz-
ki metanu. Niestety, na tym eta-
pie ewolucji to u dwunożnych bie-
siadników wariant mało realny. 
Żre przeto, ciężko sapiąc, homo 
sapiens godzinami, modląc się już 
nawet nie o grzechów odpuszcze-
nie, lecz o zwykłe przeczyszcze-
nie. Po którym, nota bene, równie 
mocno radują się i dusza, i odku-
pione w mękach ciało. To drugie 
często bardziej. Powie ktoś: nic 
we wspólnym rodzinnym spo-
żywaniu pokarmów złego. Ow-
szem, obżarstwo dalekie jest od 

chrześcijańskiego umiaru w je-
dzeniu i piciu, pozwala jednak w 
tym zawirusowanym świecie na 
chwilę zwolnić i nacieszyć się fa-
milijnym towarzystwem. Pełna 
zgoda. Gdyby tylko jego żeńska 
część, po kilku dniach w ogniu ku-
chennej walki, miała jeszcze siłę, 
by czerpać radość z końcowego 
triumfu. U mnóstwa pań ulatu-
je ona wraz z pierwszym przy-
paleniem, przesoleniem lub gry-
masem twarzy konsumenta. 
Smutne, ale prawdziwe. Dlate-
go najczęściej to właśnie z ust 
ukrzyżowanych domowych ma-
ster szefów dobiega na finał tra-
dycyjne zaklęcie: „Święta, świę-
ta i po świętach!”. Nieśmiertelne 
jak ludzka dusza i głupota.

Kroniki policyjne powiatu 
legionowskiego obfitują w 
zdarzenia dziwne, tajemni-
cze, a czasem wręcz grote-
skowe. Dwanaście lat temu 
na łamach „Miejscowej” pi-
saliśmy o zdarzeniu jakby 
żywcem wyjętym z kulto-
wego cyklu komedii Sylwe-
stra Chęcińskiego o Kargu-
lu i Pawlaku. 

Każdy chyba doskonale zna 
perypetie filmowych sąsia-
dów zza Buga – ich spór o 
miedzę, wieczne sąsiedz-
kie kłótnie i na koniec bra-
terskie pojednanie. Na to 
ostatnie sąsiedzi ze Stani-
sławowa w gminie Serock 
niestety chyba nie mieli co 
liczyć. Ich kłótnia, w której – 
dokładnie jak w filmie Chę-
cińskiego – poszło o miedzę, 
zakończyła się pobiciem, in-
terwencją policji i prokura-
torskimi zarzutami. 

 
Pod koniec kwietnia 2009 
roku 65-letni wówczas Fe-
liks S. orał pole. Orał, ale 
zdani em jego sąsiada pan 
Feliks zbyt głęboko zabro-
nował miedzę. Od słowa do 
słowa i między mężczyzna-
mi doszło najpierw do ostrej 
wymiany zdań, a później 
do rękoczynów. Jak wyni-
ka z informacji przekaza-
nych przez policję, Roman 
D. i Zdzisław P. zrzucili Felik-
sa S. z traktora i zaczęli go 
okładać kijami. Na miejsce 

sąsiedzkiej awantury we-
zwano natychmiast funk-
cjonariuszy z Komisariatu 
Policji w Serocku. Po kilku 
minutach przybyła tam też 
karetka pogotowia, bo jak 
się okazało, uczestnicy bój-
ki odnieśli w niej całkiem po-
ważne obrażenia. 
 
Prowodyrzy sąsiedzkiej bi-
jatyki: Roman D. i Zdzisław 
P. zostali zatrzymani przez 
policję. Postawiono im za-
rzut pobicia, za co groziło 
im nawet do trzech lat po-
zbawienia wolności. Okaza-
ło się też, że nie był to już 
pierwszy raz, kiedy policjan-
ci z Serocka byli zmuszeni 
interweniować u krewkich 
rolników. Sąsiedzki spór o 
miedzę ciągnął się tam bo-
wiem od dobrych(?) kilku 
lat. Czy kiedykolwiek się za-
kończył? O tym kroniki kry-
minalne już milczą.

Jak Kargul z Pawlakiem 

Zapiekane jabłka

Sposób przygotowania:

Średniej wielkości jabłuszko myjemy dokładnie i małą łyżeczka wycinamy od góry gniazdo nasienne. Następ-
nie bierzemy dostępne zwykle w domu produkty, takie jak rodzynki i czekolada. Kilka rodzynek wrzucamy do 
jabłka i dodajemy dwie kostki czekolady. Jabłko na talerzyku wkładamy do mikrofalówki na kilka minut 
i podgrzewamy. Gorące jabłko przekładamy na czysty talerzyk, dekorujemy bitą śmietaną i podajemy na stół.

Zamiast czekolady i rodzynek możemy użyć innych składników. Tu możliwości jest wiele, jeśli mamy żurawinę, 
dajemy żurawinę. Powidła, dżem, nawet cukierki – wszystko zależy od Twojej fantazji i zapasów.                 

                                                                                                                                               Smacznego!

To jest najszybszy deser świata!
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Wszystkie powyższe pytania ESKK 
zadało ekspertom i opracowało va-
demecum dla kandydatów, którzy 
nie wiedzą, jak podejść do swoich 
językowych zdolności.  

Języki obce w pracy 
– co mówią badania?

Jedynie 15,5 proc. pracodaw-
ców wspiera swoich pracowni-
ków w nauce języków obcych. 
Dziś, w czasie kolejnego lockdow-
nu i wszechobecnej pracy zdal-
nej, otwarcie biznesu na zagra-
niczne rynki wydaje się łatwiejsze 
i bardziej potrzebne niż kiedykol-
wiek dotąd. Są tego świadomi tak-
że pracownicy oraz kandydaci na 
pracowników. Czy w momencie, 
kiedy rzeczywistość powróci do 
„normalności” znajomość języ-
ków stanie się prawdziwą oczy-
wistością? – Przez pierwsze 10 lat 
naszej działalności rynek B2B był 
właściwie marginalny. Językowe 
umiejętności weryfikowano je-
dyne przy najwyższych stanowi-
skach i niewielu naszych klien-
tów myślało o tym, by języki obce 
przekuć w budowanie swojej po-
zycji na rynku pracy. Przez kolej-
ną dekadę współprace biznesowe 
na polu samokształcenia języko-
wego systematycznie rosły w siłę, 
stąd nasza decyzja sprzed kilku lat 
o odrębnej platformie e-learningo-
wej dla firm, gdzie można samo-
dzielnie administrować dostępami 
pracowników do poszczególnych 
kursów oraz zmierzyć ich zaan-
gażowanie i postęp. Zdaje się, że 
tendencja jest zwyżkowa po dziś 
dzień, kiedy to zarówno pracodaw-
cy, jak i pracownicy oraz uczestni-
cy rekrutacji coraz częściej myślą 
o swoim życiu zawodowym także 
przez pryzmat umiejętności języ-
kowych – komentuje Karolina Le-
wandowicz-Koszlajda, dyrektor 
Marketingu ESKK.

Kinga Makowska, specjalistka HR 
zajmująca się tematem rekruta-
cji pracowników, mówi: – Z bada-
nia przeprowadzonego przez SW 
Research na zlecenie ESKK wy-
nika, że aż 85 proc. responden-
tów zadeklarowało znajomość co 
najmniej jednego języka obcego, 

jednak tylko 35 proc. ankietowa-
nych wykorzystuje tę umiejętność 
w pracy. W tym gronie zaledwie 7 
proc. badanych mówi, że pracuje 
w języku obcym na co dzień. Ła-
two pomyśleć, że tak niski odsetek 
osób aktywnie wykorzystujących 
język obcy w pracy jest wyni-
kiem luki kompetencyjnej. Oka-
zuje się jednak, że problem wcale 
nie leży w podaży, bo aż 16 proc. 
respondentów deklaruje znajo-
mość języka obcego na poziomie 
zaawansowanym, a 36 proc. po-
siada kompetencje językowe po-
zwalające na swobodną komuni-
kację. Mamy więc do czynienia z 
sytuacją, w której wielu pracow-
ników uczy się angielskiego, nie-
mieckiego czy hiszpańskiego „na 
wszelki wypadek”, do tego czę-
sto na własną rękę – twierdzi eks-
pertka. Dla pracodawców ozna-
cza to konieczność spojrzenia na 
umiejętności językowe strategicz-
nie. Być może ekspansja bizneso-
wa na rynki zagraniczne dopiero 
przed nami. 

Co radzą eksperci?

Po pierwsze: ustal swój 
cel zawodowy

Kinga Makowska radzi, by nieko-
niecznie utożsamiać to zagadnie-
nie z klasycznym pytaniem „Gdzie 
widzisz się za 5 lat?”. – Często już 
na początku drogi zawodowej wie-
my, że są pewne aspekty, których 
będziemy szukać w pracy. Na przy-
kład: od zawsze chcieliśmy praco-
wać z liczbami, lubimy rozmowy z 
klientami i rozwiązywanie proble-
mów, albo wręcz przeciwnie - naj-
lepiej czujemy się, gdy komunika-
cji na co dzień nie jest zbyt wiele, 
za to możemy skupić się na zada-
niach wymagających dużej precy-
zji. Każdy obszar pracy wymaga 
innego poziomu płynności języ-
kowej. Przykładowo, popularny 
w Polsce sektor BPO/SSC zatrud-
nia ponad 250 tys. osób do obsłu-
gi procesów administracyjnych na 
skalę całego regionu. Niektórzy 
pracownicy sektora funkcjonują 
w stuprocentowo międzynarodo-
wym otoczeniu, posługując się ję-
zykiem obcym na co dzień, a część 

potrzebuje go tylko do pisania ma-
ili lub uzupełniania raportów – ko-
mentuje ekspertka. Znajomość 
swej obecnej lub docelowej bran-
ży to zatem podstawa wyznacze-
nia językowego celu na najbliższy 
czas. Przydatne mogą okazać się 
rozmowy z osobami, które pracują 
na stanowiskach, o które się ubie-
gamy, czy nawet zwykły interne-
towy research. 

Po drugie: nauka powinna 
być przyjemnością, 
a nie koniecznością

Jeżeli znajomość danego języ-
ka postrzegasz jako narzędzie 
pozwalające osiągnąć obrany 
cel, czyli przykładowo znalezie-
nie nowej pracy, dobrze jest do-
kładnie sprawdzić, czy rzeczywi-
ście potrzebujesz tej umiejętności 
oraz na jakim poziomie. W skró-
cie chodzi o to, by przestać bazo-
wać na utartych przekonaniach. 
Kto z nas nie słyszał nigdy stwier-
dzenia, że bez znajomości języ-
ków obcych nie ma się żadnych 
szans na rynku pracy. Nie trzeba 
chyba przypominać, że to stereo-
typ. – Być może obszar, w którym 
chcemy pracować, jest osadzony 
w konkretnym regionie, więc roz-
ważamy relokację do Niemiec czy 
Szwajcarii. Możliwe, że współpra-
cujemy z klientami z Chin i chcemy 
swobodniej się z nimi komuniko-
wać. Zdecydowanie warto zasta-
nowić się, czy potrzeba zawodowa 
jest osadzona na racjonalnych ar-

gumentach i czy da się ją przekuć 
w praktyczny plan. Oczywiście, je-
żeli zwyczajnie lubimy się uczyć ję-
zyków i traktujemy to jako hob-
by, takie argumenty nie będą nam 
potrzebne. Unikajmy jednak sytu-
acji, w których zaczynamy naukę 
nowego języka, nie mając zapa-
łu, chęci ani planu na wykorzysta-
nie nabytej kompetencji – do-
daje Kinga Makowska. – Wielu z 
naszych odbiorców jest uosobie-
niem idei „lifelong learning”, czyli 
takie spojrzenia na swoją eduka-
cję, które nie dzieli jej na poszcze-
gólne etapy, a w szczególności nie 
wyznacza momentu jej zakończe-
nia. Nauka to dla nas dziś nie tylko 
podnoszenie kwalifikacji zawodo-
wych, ale także sposób na ćwicze-
nie naszych „umysłowych mięśni” 
czy po prostu styl życia, który za-
kłada nieustanne odkrywanie i 
poszerzanie horyzontów. W tym 
ujęciu nauka języków obcych 
przestaje być przymusem narzu-
canym przez pracodawcę, a staje 
się świadomym wyborem – dodaje 
komentuje Magdalena Szajbe, dy-
rektor zarządzający ESKK.

Po trzecie: 
odpowiednie nastawienie

W Polskim systemie edukacji dużą 
rolę odgrywa szczegółowa i dość 
kategoryczna ocena poziomu na-
szej wiedzy. Podczas lekcji języka 
obcego w szkołach jesteśmy zmu-
szeni raczej zapamiętywać reguły 
językowe i udowadniać znajomość 

gramatyki i ortografii. Ostatecznie 
tworzy to w nas duży opór w uży-
waniu obcych języków. Mając w 
głowie wszystkie skomplikowane 
reguły, zwyczajnie boimy się, że 
popełnimy błąd, nie myśląc kom-
pletnie o tym, że mimo tego nadal 
będziemy zrozumiali. Nad takimi 
obawami warto popracować – to 
pewne schematy, które nieświa-
domie wpojono nam na poziomie 
podstawowej edukacji. Tymcza-
sem ważne jest, żeby komunikacja 
przychodziła naturalnie. Im więcej 
będziemy analizować każde wypo-
wiedziane słowo, tym, paradoksal-
nie, wolniej będziemy rozwijać się 
językowo i zawodowo. 

Bariera językowa 
i jak ją pokonać? 

Czym jest tak naprawdę barie-
ra językowa? Okazuje się, że w 
uproszczeniu to zwykły lęk przed 
oceną. – Zapewne niemal każdy 
z nas zna to uczucie, kiedy w in-
terakcji z kimś mało znaczącym, 
obcym, bez skrępowania swoimi 
błędami czy akcentem tłumaczył 
przechodniowi np. drogę do dwor-
ca. Jednocześnie w pracy, wobec 
ludzi, od których zależy nasza ka-
riera czy opinia, posługiwanie się 
językiem obcym wydaje się o wiele 
trudniejsze, a słowa wyparowują z 
głowy. Czujemy się wtedy jak nie-
przygotowany uczeń, wywołany 
przez nauczyciela do odpowiedzi. 
To uczucie ma też swoje uzasad-
nienie – to właśnie doświadcze-
nia z dzieciństwa kształtują w nas 
mało praktyczne przekonanie, że 
wszystko musimy robić idealnie, 
bezbłędnie, bo inaczej robimy to 
źle i nie jest to warte naszego wy-
siłku – komentuje Beata Rajba, 
psycholożka, wykładowczyni Dol-
nośląskiej Szkoły Wyższej. Na po-
konanie bariery językowej jest 
jednak kilka sposobów.

Udowodnij sobie, że potrafisz! 

Wspomniany wcześniej napotka-
ny przechodzień może być lekar-
stwem na strach przed używa-
niem języka obcego. Im więcej 
takich nieformalnych rozmów za 
nami, tym silniejsze przekonanie, 
że poradzimy sobie także w sytu-
acji formalnej. Warto zatem zbie-
rać konwersacyjne doświadcze-
nie w sytuacjach prywatnych lub 
np. podczas kursów językowych 

– pamiętajmy, że to także czas, 
gdy szlifujemy swoje umiejętno-
ści i udowadniamy sobie, że potra-
fimy. Warto też zmienić nastawie-
nie i przestać być perfekcjonistą. 
– Podstawą szybkiego i w miarę 
bezbolesnego przełamania blo-
kady jest zmiana nastawienia. Je-
śli koncentrujmy się wyłącznie na 
swoich błędach, trudno nam za-
uważyć, że pomimo nich nadal je-
steśmy w stanie klarownie komu-
nikować swoje myśli – komentuje 
Beata Rajba. 

Językowe wpadki 
– jak sobie z nimi radzić? 

Przede wszystkim musimy zadać 
sobie pytanie: czy i w jakim stop-
niu ktokolwiek nasze błędy języ-
kowe zauważa oraz czy się nimi 
przejmuje? – Wraz ze studenta-
mi przeprowadziłam kiedyś eks-
peryment, który dowiódł, że aż 
72 proc. badanych nie zauważy-
ło, że rozmawia z inną osobą, kie-
dy ta schylała się pod ladą, by po-
dać im dodatkowe ulotki. Jedynie 
17 proc. osób uczestniczących w 
tej rozmowie miało niejasne wra-
żenie, że coś się nie zgadza, a tyl-
ko 11 proc. zauważyło zmianę roz-
mówcy – dodaje Beata Rajba. 

Ilekroć rozmawiamy z kimś i robi-
my błąd pamiętajmy, że nasi roz-
mówcy skupiają się raczej na tym, 
by zrozumieć, o czym mówimy, niż 
na tym, czy popełniamy błędy. Je-
żeli jednak mam już pewność, że 
wpadka się wydarzyła i została 
przez wszystkich zarejestrowa-
na, wystarczy przede wszystkim 
przejść nad nią do porządku dzien-
nego, lub obrócić w żart. Długie 
tłumaczenie działa na naszą nie-
korzyść – w końcu nawet posługu-
jąc się ojczystym językiem zdarza 
się nam popełniać błędy. 

Podsumowując: w stawianiu sobie 
poprzeczki dotyczącej znajomości 
języków obcych warto pamiętać o 
realnym zapotrzebowaniu na tego 
typu umiejętności na stanowisku, 
o które się ubiegamy. Nic nie za-
stąpi solidnego researchu i uczci-
wej oceny wymagań. Poza tym – 
nauczmy się popełniać błędy i nie 
być swoim najsurowszym kry-
tykiem. Lepiej jest zostać zrozu-
mianym popełniając błędy, niż nie 
komunikować się wcale – eksper-
ci wskazują, że to także perspek-
tywa rekruterów. Warto też dużo 
ćwiczyć i wykorzystywać okazje 
nie tylko do szlifowania języka, 
ale do przełamywania wewnętrz-
nych barier. Dzięki temu także sy-
tuacje formalne przestaną być sil-
nie stresujące.

Praca na językach
Znajomość języka obcego bywa kluczową kwestią podczas rekrutacji co coraz więcej stanowisk, nie tylko 
kierowniczych. Dlatego warto wiedzieć, jak przełamać barierę językową i w jaki sposób rozmawiać ze swoim 
potencjalnym pracodawcą o umiejętnościach językowych? A przede wszystkim, jak przygotować się do 
rekrutacji, która ma je zweryfikować? Istnieją bowiem sposoby na pokonanie związanego z nią stresu?
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Wspomnienia z(amiast) wakacji
Nie mogąc sobie pozwolić na egzotyczne podróże, wielu rodaków wybiera(ło) kraje, które są tuż 
za przysłowiową miedzą. Jednym z bardziej popularnych jest Litwa oraz jej stolica - Wilno. I komu 
jak komu, ale akurat chętnie odwiedzającym je Polakom trudno się tu akurat dziwić. 
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Czy wiesz, że najstarszym parkiem 
narodowym w Polsce jest Pieniński 
Park Narodowy? 

Każda matka sprawdza, czy jej no-
wonarodzone dziecko oddycha 
podczas snu. To zupełnie normalna 
reakcja rodzica. Jeśli jednak strach 
dominuje i rodzice wstają kilka, a na-
wet kilkanaście razy w nocy, warto 
skorzystać z monitora oddechu. 
W przypadku bezdechu u dziecka 
urządzenie to alarmuje rodziców. 

Czy wiesz, że delfiny potrafią rato-
wać topiących się ludzi?

Chcesz schudnąć i kupujesz pro-
dukty fit? Pamietaj, by sprawdzać 
dokładnie ich skład. Bywa, że nie-
które z nich są bardziej kaloryczne 
od zwykłych ich odpowiedników,                 
a fit są tylko… z nazwy!

Według naukowców pociąg do 
czekolady to nie kwestia łakom-
stwa, ale genów.

Czy zebra jest w czarne czy bia-
łe paski? Okazuje się, że naukow-
cy zastanawiali się nad tym pyta-
niem. Według ich zebra jest czarna 
w białe paski.

BARDZO  DZIĘKUJĘ                
ZA   AUTOPROMOCJĘ 

NA  RZECZ  PODATNIKÓW
Ryszard Brański, przewodniczący 
Rady Miasta Legionowo po długiej 
wypowiedzi jednego z radnych.

■ ■ ■

Jacek Soplica miał kilka wycieleń.
■ ■ ■

Będąc mały las mnie przerażał.
■ ■ ■

Aby uchronić się przed gruźlicą, 
trzeba wietrzyć pierzyny.

■ ■ ■
Chopin tęsknotę za ojczyzną wylewał na fortepian.

■ ■ ■
Kaj i Gerda nie byli ani siostrą ani bratem, 

tylko rodzeństwem
■ ■ ■

Na podjęcie decyzji druku dzieła 
„O obrotach ciał niebieskich” 

przybył sam Kopernik z żoną i dziećmi.
■ ■ ■

Starzy ludzie poumierali i w ten sposób 
zlikwidowano analfabetów.

ROZRYWKA

HOROSKOP
na nadchodzący

tydzień
RYBY

BARAN

BYK

BLIŹNIĘTA

RAK

LEW

PANNA

WAGA

SKORPION

STRZELEC

KOZIOROŻEC

WODNIK

W pracy odzyskasz spokój, 
ale dopiero po czekających 
firmę perturbacjach. Powi-

nieneś wyjść z nich mocniejszy. 

Ktoś od dawna kopie pod 
tobą dołki. Zastanów się, 
czy na pewno wszyscy 

wokół ciebie są godni zaufania?

Urlop należy ci się jak 
mało komu. Jeżeli tylko 
masz czas i pieniądze, ru-

szaj w drogę! Byle z dala od wirusa...

Twój biznes rozkręca 
się wolniej niż myślisz. 
Gwiazdy wieszczą ci 

jednak powodzenie w interesach.

Aktywność to świetna 
sprawa, ale ostatnio trochę 
przesadzasz. Mniej trenuj, 

a więcej uwagi poświęć rodzinie.

Niedawne wydarzenia 
nie wpłynęły korzystnie 
na twój nastrój. Spróbuj 

o nich zapomnieć i dalej rób swoje.

Jak na osobnika bardzo 
poukładanego, ostatnio 
zrobił ci się w życiu mały 

bałagan. Ale da się go ogarnąć. 

Wbrew temu, co myślisz, 
twoje otoczenie chce dla 
ciebie dobrze. Czasem 

tylko kiepsko ci to komunikuje. 

Na horyzoncie wyłoni 
się szansa na dodatko-
wy zarobek, jednak nie 

próbuj zatajać go przed fiskusem.

Twój partner chce ci 
o czymś powiedzieć. 
Ułatw mu to i znajdź 

chwilę na szczerą rozmowę.

Końcówka zimy nie słu-
ży twemu zdrowiu. Jeśli 
nie chcesz leczyć prze-

ziębienia, zadbaj o swój organizm.

Po wylizaniu ran z po-
przedniego związku po-
zwól sercu na kolejne 

zrywy. Będzie ci za to wdzięczne.

Gejsza to kobieta o du-
żych umiejętnościach 
artystycznych, która 
bawi gości śpiewem, 
tańcem, muzyką oraz 
rozmową. Opanowa-
ła ceremonię parzenia 
herbaty i sztukę do-
brych manier. Zna lite-
raturę i poezję. Zanim 
zostanie gejszą, przez 
sześć lat praktykuje. 
Nazwa gejsza pocho-
dzi od dwóch słów: gei 
– sztuka i sha – osoba. 

Zuzia 15 lat

- Dzwonię, bo nasz pies zaczął chyba mieć wysokie aspiracje
 fot. red.  
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Przed meczem na bardziej spięte 
wyglądały siatkarki z Radomia. 
Mimo że miały już w składzie nie-
obecną w pierwszym spotkaniu 
kapitan Katarzynę Skorupę i gra-
ły wzmocnione obecnością ścią-
gniętej transferem medycznym 
mistrzyni świata Any Bjelicy. W 
meczu widać tego już nie było. 
Inna sprawa, że również legiono-
wianki zaczęły bardzo skupione i 
od początku seta punkty zdoby-
wała na przemian każda z ekip. 
Jednak od stanu 4:4 gospodynie 
zgarnęły trzy punkty z rzędu i za-
częła się rysować ich przewaga. 
Lepiej broniły i wykazywały się 
większym sprytem przy siatce. 
Kiedy zrobiło się 12:6, trener Ric-
cardo Marchesi zarządził pierw-
szy czas. Jeśli było to tylko próba 
wytrącenia rywalek z równowagi, 

nic nie dała. Novianki grały jak w 
transie, wychodząc po kilku mi-
nutach na 17:8. Wtedy prowa-
dzący Radomkę Włoch drugi raz 
poprosił o przerwę. Po niej jego 
dziewczyny wreszcie zaczęły 
częściej punktować i przy sta-
nie 19:13 to Alessandro Chiap-
pini musiał wziąć zawodniczki 
na stronę. Niestety, po przerwie 
straciły kolejne dwa oczka i za-
częło się robić groźnie. Złą pas-
sę przerwała Shelly Stafford, ale 
na krótko i gdy było tylko 21:19, 
trener Chiappini znów popro-
sił o czas. Na próżno. Za chwi-
lę było już po 22. Przy drugim 
setbolu (25:24) dla Novianek 
sprawa oparła się o video we-
ryfikację, akcję anulowano, ale 
w powtórce Radomka znów się 
obroniła, a po chwili sama miała 

setbola. Po przestrzelonym ser-
wisie i bloku Julie Oliveiry Souzy 
ponownie miejscowe miały szan-
sę i ponownie jej nie wykorzysta-
ły. Festiwal chaosu i błędów z obu 
stron przerwali goście, wygrywa-
jąc 31:29. – Widziałyśmy, że gra 
się nam w ogóle nie klei, no i się 
zdenerwowałyśmy, bo bardzo 
chciałyśmy, a było czuć, że coś 
nam nie idzie– mówiła po me-
czu Agata Witkowska z E.Leclerc 
Moya Radomki Radom. – Miały-
śmy duże prowadzenie, a nie do-
wiozłyśmy tego do końca. Zabra-
kło nam konsekwencji na pewno 
– oceniała z kolei legionowska li-
bero Izabela Lemańczyk. 

W przerwie, sądząc po gestyku-
lacji ich trenera, legionowian-
ki wysłuchały wielu cierpkich 
słów. Na początku drugiej par-
tii nie wyglądało jednak na to, 
by przełożyły się one na lepszą 
grę nadszarpniętych przegraną 
seta gospodyń. Mimo to, wyko-
rzystując błędy gości, od stanu 
5:5 znów udało im się odjechać, 
tym razem na cztery oczka. Tre-
ner Radomki od razu postanowił 
przerwać tę passę. Po przerwie 
Novianki – dalekiej od ideału w 
grze blokiem – przez pewien czas 
utrzymywały skromną przewagę 
(14:12), powoli zdążając ku koń-
cowi seta. Gdy jednak na tablicy 
pojawił się wynik 17:16, trener 
Chiappini postanowił porozma-
wiać z zawodniczkami. Za chwi-
lę było już po 18. Skuteczny atak 
Olivii Różański dał DPD IŁCapital 
Legionovii skromne prowadze-
nie, zapowiadające kolejny ner-

wowy finisz partii. Chociaż No-
vianki z trudem znajdowały luki 
w bloku rywalek, dzielnie do-
trzymywały im kroku (23:23). 
Tuż przed pierwszym setbo-
lem dla Radomianek, Alessan-
dro Chiappini zarządził przerwę. 
Niestety, po kolejnej piłce zeszły 
na nią obie ekipy. Trener legiono-
wianek był wściekły.

Trzeciego seta lepiej rozpoczęła 
grająca na coraz większym lu-
zie Radomka. Prowadząc 5:2, 
miała szansę zrobić to, co ich 
rywalki w pierwszym secie. Ale 
miejscowe nie dawały za wy-
graną i po bloku Mai Tokarskiej 
wyszły na 7:6 i kontynuowały 
natarcie. Na tyle skutecznie, że 
przy stanie 11:8 trener Marche-
si poprosił o czas. Na szczęście 
po nim atak Novianek, oparty 
w tej fazie meczu głównie na 
Olivii Różański, działał jak na-
leży (14:11). Do stanu 17:14 
wszystko szło dobrze. Później 
gospodyniom zabrakło w kilku 
piłkach szczęścia, ale pudłowa-
li też goście. W efekcie na finisz 
seta Novianki dojechały z prze-
wagę trzech oczek (20:17), 
mając kolejną szansę na po-
wrót do gry w tym meczu. Te-
raz już ostatnią. Dwie przegra-
ne piłki później o czas poprosił 
prowadzący je włoski szkolenio-
wiec. Wreszcie z dobrym rezul-
tatem: po bloku Marty Matejko 
zrobiło się 22:19 i od wygrane-
go seta dzielił miejscowe tylko 
mały krok. Pierwszego setbola 
miały przy stanie 24:20, dru-
giego już nie potrzebowały.

Czwartą partię DPD IŁCapital 
Legionovia zaczęła tak, jak koń-
czyła poprzednią, szybko wycho-
dząc na 4:1. Radomka się jednak 
ocknęła i rękami Any Bjelicy oraz 
Bruny Honorio wyszły na pierw-
sze prowadzenie (6:5). W obu 
ekipach było widać olbrzymią de-
terminację i chęć rozstrzygnięcia 
seta na swoją korzyść. Niestety 
z lekkim wskazaniem na gości, 
którzy utrzymywali skromną 
przewagę. Aż do kolejnej „cza-
py” Marty Matejko, po której zro-
biło się po 11. Ale za moment Ra-
domka znów miała dwa, a po asie 
Any Bjelicy – trzy oczka przewa-
gi (15:12). Wtedy trener Chiap-
pini zwołał krótką naradę. Tyle że 
jego dziewczynom wciąż szło jak 
po grudzie, a przyjezdne złapały 
wiatr w żagle. Ponieważ nałożyły 
się na to proste błędy gospodyń, 
po chwili Włoch wziął drugi czas, 
ale już przegrywając 13:19. I 
trudno było mieć nadzieję, że coś 
się zmieni – koniec seta zbliżał się 
zbyt szybko. Czwartą partię le-
gionowianki przegrały do 17, a 
całe sobotnie spotkanie 1:3. 

Po meczu w ekipie gospodarzy 
panowały złość i smutek. – Na 
pewno mamy do siebie sporo 

żalu, ponieważ pierwsze dwa 
sety były na przewagi. Patrząc 
na to z chłodną głową, wystar-
czyło zrobić cztery punkty wię-
cej. Ale może właśnie po tym 
poznaje się wielkie drużyny, 
kto te punkty w końcówce robi. 
Wiele rzecz powinniśmy zrobić 
lepiej i jesteśmy na tyle odpo-
wiedzialni, że możemy to przy-
znać od razu po meczu. Wiemy, 
co było źle i będziemy dążyć do 
tego, żeby w kolejnym to po-
prawić. Aczkolwiek szkoda, że 
przy naszej naprawdę nie naj-
lepszej dyspozycji byłyśmy w 
tych dwóch setach tak blisko. 
To na pewno boli – powiedzia-
ła Izabela Lemańczyk. W zgo-
ła odmiennym nastroju znaj-
dowali się goście. – Początek 
meczu był bardzo słaby dla nas 
i chyba byłyśmy podenerwowa-
ne jako zespół. Później to tro-
szeczkę zaskoczyło i nasza gra 
stała się bardziej płynna. Wy-
granie tych dwóch setów na 
pewno nas podniosło, aczkol-
wiek Legionovia się odbudo-
wała – zmieniła ustawienie i 
trochę pogoniła nas zagrywką. 
Nie było już tak łatwo. Czwarte-
go seta już zdominowałyśmy i 
wróciłyśmy na tory, na których 
powinniśmy być cały czas. 
Mamy nadzieję, że po trenin-
gach nasza gra w następnym 
spotkaniu będzie jeszcze lepsza 
– nie kryła Agata Witkowska. 

Trzeci i ostatni mecz tej fazy 
play-off rozegrają w środę w 
Radomiu. Legionowska libe-
ro sądzi, że uda się przystąpić 
do niego ze spokojną głową, w 
której nie będzie już śladu po 
sobotniej porażce w DPD Are-
nie. – Jesteśmy sportowcami, 
takie jest życie. Często na tur-
niejach gra się mecz za me-
czem i nie można rozpamięty-
wać porażek. Tak więc musimy 
się wziąć w garść, odpoczniemy 
i zaczniemy pracę już pod ką-
tem następnego spotkania. Ten 
dzisiejszy raczej nie zostanie 
nam w głowach. Teraz czeka 
nas mecz o wszystko, wszyst-
kie ręce na pokład i do boju!

Aldo

1:3 (25:15, 19:25, 23:25, 22:25)
 DPD IŁCapital Legionovia Legionowo 

– E.Leclerc Moya Radomka Radom 

DPD: Tokarska, Różański, Oliveira Souza, Rivero Marin, Stafford, 
Grabka, Lemańczyk (libero) oraz Kulig (libero), Dąbrowska, 
Matejko, Szczyrba.

E.Leclerc: Bjelica, Samara, Honorio, Łukasik, Skorupa, Bałucka, 
Witkowska (libero) oraz Moskwa, Biała, Picussa, Twardowska. 

Zabrakło trochę szczęścia
Po zwycięstwie na trudnym terenie w Radomiu 
siatkarki DPD IŁCapital Legionovii miały w sobotę 
olbrzymią szansę na pokonanie u siebie E.Leclerc 
Moya Radomki Radom i gładkie wejście do kolej-
nej fazy play-off rozgrywek TAURON Ligi. Niestety, 
rywalki zrewanżowały się im tym samym i po ich 
wygranej 3:1 o awansie do półfinału rozstrzygnie 
trzecie spotkanie.

Medale z Pomorza
W sobotę (20 marca) w Pruszczu Gdańskim odbyło 
się Grand Prix Polski Seniorów w Taekwondo ITF. 
Rywalizację przeprowadzono w ścisłym reżimie 
sanitarnym, a wśród zawodników startowała czte-
roosobowa reprezentacja LKSW Tajfun Legionowo.

Barwy legionowskiego klubu re-
prezentowali: Monika Nyrć, Ma-
rek Kostera-Kostrzewski, Marcin 
Książek i Agnieszka Gronczew-
ska. Przyznać trzeba, że występ 
na Pomorzu był dla nich wyjąt-
kowo udany. Monika Nyrć zaję-
ła pierwsze miejsce w układach 
formalnych II dan i trzecie miej-
sce w walkach w kategorii wa-
gowej 68 kg. Marek Kostera-Ko-

sterzewski był drugi w układach 
formalnych IV-VI dan, a Mar-
cin Książek zajął drugie miejsce 
w układach formalnych stopni 
uczniowskich, walkach w kate-
gorii wagowej 78 kg oraz w tech-
nikach specjalnych. Agnieszka 
Gronczewska tym razem wróci-
ła do domu bez medalu. 

oprac. zig
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Zespół z Łowicza był zde-
cydowanie najbardziej wy-
magającym przeciwnikiem, 
z jakim tej wiosny przyszło 
się zmierzyć drużynie z Le-
gionowa. Pierwsza połowa 
niedzielnego spotkania była 
dość wyrównana. Zarówno 
Pelikan, jak i Legionovia mie-
li swoje okazje podbramko-
we, ale nie potrafili zamienić 
ich na gole. Na brak skutecz-
ności miały zapewne wpływ 
zimowa aura, lecz także nie 
najlepszy stan murawy na 
boisku w Łowiczu. Gdy wy-
dawało się już, że na prze-
rwę obie drużyny zejdą przy 
bezbramkowym remisie, w 
ostatniej akcji pierwszej od-
słony meczu Pelikanowi uda-
ło się wyjść na prowadzenie. 
Bramkę „do szatni” z bliskiej 
odległości główką strzelił Kry-
stian Białas. 
 
Po zmianie stron Legionovia 
zareagowała tak, jak powin-
na zareagować ambitna, kla-
sowa drużyna. Już 10 minut 

po wznowieniu gry udało jej 
się doprowadzić do wyrów-
nania. Perfekcyjne dośrod-
kowanie Patryka Koziary z 
rzutu wolnego wykorzystał 
Dariusz Zjawiński, który pre-
cyzyjnym strzałem umieścił 
piłkę w bramce gospodarzy. 
Po zdobyciu bramki wyrów-
nującej Legionovia dążyła do 
zdobycia zwycięskiego gola. 
W 77 minucie w polu kar-
nym Pelikana został sfaulo-
wany Patyk Koziara. Sędzia 
wskazał na jedenasty metr, a 
rzut karny na bramkę na 2:1 
pewnym strzałem zamie-
nił Marcin Kluska, ustalając 
tym samym wynik niedziel-
nego spotkania. 
 
Przed piłkarzami Legionovii 
pozostał jeszcze jeden mecz 
w rundzie zasadniczej. W 
sobotę (27 maca) o godzinie 
15.00 legionowianie zmierzą 
się na własnym boisku z Bło-
nianką Błonie. 

RafaM

Polecieli
z Pelikanem

Powrót do hali w Radomiu, w 
której legionowianki wygrały 
niedawno 3:1, mógł nastra-
jać je dość optymistycznie. 
W odróżnieniu od osłabienia 
spowodowanego brakiem w 
składzie kontuzjowanej Julie 
Oliveiry Souzy. Jej nieco zde-
prymowane stawką koleżan-
ki gorzej weszły w mecz i już 
przy stanie 2:5 Alessandro 
Chiappini zawołał je na prze-
rwę. Po niej jego zawodnicz-
ki złapały więcej luzu i szyb-
ko odrobiły trzy punkty straty 
(7:7). Ale po kilku minutach 
wyrównanej gry miejscowe 
odzyskały przewagę i tre-
ner Chiappini znów postano-
wił interweniować, oczekując 
od drużyny większego zaan-
gażowania (12:16). Ponow-
nie z dobrym skutkiem i przy 
stanie po 16 czas wziął Riccar-

do Marchesi. Po chwili zrobił 
to znowu, bo jego zawodnicz-
ki zaczęły się gubić (19:20). 
Na krótko. Ponieważ w koń-
cówce Novianki zmarnowały 
szansę wyjścia na dwupunk-
towe prowadzenie, za mo-
ment same musiały bronić 
setbola (24:22). Raz się uda-
ło, lecz drugi raz już nie i było 
po wszystkim. 

Po fatalnym początku drugiej 
partii (0:4) trener legionowia-
nek od razu wezwał je na roz-
mowę. Później podjęły one 
próbę nadrobienia dystan-
su, co przy mało skutecznym 
ataku (zawodziła zwłaszcza 
Jessica Rivero Marin) i braku 
punktowych bloków szło im 
jednak bardzo opornie. Przy 
dużej przewadze gospodyń 
potrzebna była Noviankom 

seria kilku wygranych piłek, 
co wobec swobodnie grają-
cych radomianek z minuty 
na minutę stawało się coraz 
trudniejsze. Gdy te prowa-
dziły już 22:13, było jasne, 
że za moment obie ekipy zej-
dą na przerwę. Po wygranej 
25:15 w lepszych nastrojach 
zrobiły to oczywiście siatkar-
ki z Radomia.

Trzeci set był testem na od-
porność psychiczną poturbo-
wanych w poprzedniej partii 
legionowianek. Najlepiej do 
niego przygotowała się Oli-
via Różański, której ataki 

dały przyjezdnym prowadze-
nie 3:2. Chociaż wciąż miały 
dziurawą obronę, tym razem 
długo dotrzymywały kroku 
rywalkom, zmieniając się kil-
ka razy na prowadzeniu. Po 
kolejnym udanym ataku Ró-
żański i wyjściu DPD IŁCapi-
tal Legionovii na 13:11, tre-
ner gospodyń zawołał je na 
rozmowę. Później, prowa-
dząc 14:11, Novianki błyska-
wicznie straciły trzy punkty i 
znów musiały bić się o każdą 
piłkę. Kolejną dwupunktową 
przewagę (17:15) też straci-
ły, lecz ponownie ją odzyska-
ły. To był idealny moment na 

odjechanie rywalkom w koń-
cówce seta (20:17). Wzięty 
przez ich trenera czas na-
pędził Radomkę na tyle, że 
przy popełniających głupie 
błędy przeciwniczkach wy-
szły na remis po 21. Szczę-
śliwa dla gości końcówka 
dała im jednak setbola przy 
stanie 24:21. Za drugim ra-
zem niezawodna Olivia Ró-
żański obiła radomski blok i 
z okrzykiem „Jeszcze dwa” 
zaprosiła koleżanki na prze-
rwę (25:22). 

Niestety, już na początku 
czwartego seta radomianki 
dały do zrozumienia, że ich 
przegrana była tylko wypad-
kiem przy pracy. Gdy prowa-
dziły 5:1, Alessandro Chiap-
pini zmuszony był wziąć czas. 

Skupione i podrażnione go-
spodynie sprawiały wraże-
nie, jakby szybko chciały 
wybić rywalkom z głów ma-
rzenia o zwycięstwie, co przy 
prowadzeniu 9:3 miało solid-
ne podstawy. Legionowian-
ki próbowały im się wpraw-
dzie odgryzać, lecz z marnym 
skutkiem. Czas Chiappiniego 
przy stanie 5:13 był właściwie 
ostatnią szansą na odwróce-
nie losów meczu. Szansą jed-
nak tylko iluzoryczną. A Bru-
na Honorio i Ana Bjelica raz 
po raz zdobywały punkty dla 
Radomki, przybliżając koniec 
ćwierćfinałowej rywalizacji. 
Czwartego seta miejscowe 
przekonująco wygrały do 10, 
a całe spotkanie 3:1.

Po wtorkowej przegranej w 
ćwierćfinale siatkarkom DPD 
IŁCapital Legionovii pozosta-
ła już tylko gra o siódme miej-
sce w TAURON Lidze.

Aldo

III LIGA 2020/2021, GRUPA I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Pogoń Grodzisk Mazowiecki 20 48 16 0 4 46-16

2. Legionovia Legionowo 20 39 11 6 3 30-18

3. Znicz Biała Piska 20 37 10 7 3 38-24 

4. Unia Skierniewice 20 36 11 3 6 35-22

5. Jagiellonia II Białystok 20 35 10 5 5 40-25 

6.  Świt Nowy Dwór Mazowiecki 20 34 10 4 6 36-23

7. Polonia Warszawa 20 34 10 4 6 32-20

8. Legia II Warszawa 20 31 9 4 7 34-24

9. Sokół Aleksandrów Łódzki 20 31 8 7 5 31-16

10. KS Kutno 20 30 9 3 8 29-29

11. Pelikan Łowicz  20 29 8 5 7 31-30

12. Błonianka Błonie 20 29 9 2 9 38-31

13. RKS Radomsko 20 29 8 5 7 30-27

14.  GKS Wikielec 20 25 7 4 9 26-39 

15.  Concordia Elbląg 20 24 6 6 8 22-24

16. Ursus Warszawa 20 22 6 4 10 27-31 

17. Broń Radom 20 21 5 6 9 21-34

18. Lechia Tomaszów Mazowiecki 20 21 6 3 11 24-46

19. Ruch Wysokie Mazowieckie 20 17 3 8 9 20-38

20. Huragan Morąg 20 16 3 7 10 21-36

21. Olimpia Zambrów 20 15 4 3 13 25-38

22. KS Wasilków 20 8 2 2 16 15-60

Radomka jednak za mocna
Trzecie starcie pomiędzy DPD IŁCapital Legionovią 
Legionowo a E.Leclerc Moya Radomką Radom musiało 
już dać odpowiedź na pytanie, która z tych drużyna 
wejdzie do półfinału rywalizacji w fazie play-off TAU-
RON Ligi. Po nieco ponad dwóch godzinach chwilami 
tylko wyrównanego boju swoją wyższość pokazały 
siatkarki z Radomia i dzięki zwycięstwu 3:1 to one 
pozostają w grze o krajowy czempionat.

3:1 (25:23, 25:15, 22:25, 25:10)
 E.Leclerc Moya Radomka Radom 

– DPD IŁCapital Legionovia Legionowo 

Radomka: Skorupa, Rodrigues, Moskwa, Honorio, Bjelica, 
Bałucka, Witkowska (libero) oraz Biała, Picussa.

Legionovia: Grabka, Różański, Tokarska, Szczyrba, Rivero, Stafford, 
Lemańczyk (libero) oraz Matejko, Dąbrowska, Majkowska, Kulig (libero).
MVP: Ana Bjelica (Radomka). 

Mimo że po pierwszej połowie Legionovia KZB 
Legionowo przegrywała niedzielny (21 maca) wyjaz-
dowy mecz z Pelikanem Łowicz, to w drugich 
45 minutach spotkania podopiecznym trenera 
Michała Pirosa udało się odwrócić losy rywalizacji 
i ostatecznie zgarnąć pełną pulę punktów. Dzięki 
trzeciemu zwycięstwu w rzędu Legionovia umocniła 
się na pozycji wicelidera pierwszej grupy III ligi.
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PodPOWiedź z historii
W miniony piątek przypadały imieniny marszałka Józefa Piłsudskiego. To dobra okazja, aby przy-
pomnieć o kierowanej przez twórcę Legionów, działającej też na obszarze dzisiejszego powiatu 
legionowskiego Polskiej Organizacji Wojskowej. Bo oprócz tego, że patronuje ona głównej ulicy na 
Kozłówce, wielu mieszkańców wie o POW... niewiele.
Na przeciwległym biegunie wie-
dzy znajduje się dr hab. Jacek 
Szczepański, autor wydanej 
niedawno książki „Peowiacy i 
ich losy (Jabłonna, Chotomów, 
Krubin, Wieliszew). Wiedzy, 
która dzięki tej publikacji sta-
ła się teraz o wiele pełniejsza. – 
Organizacje peowiackie na na-
szym terenie powstały dosyć 
późno, bo w marcu 1917 roku 
– wtedy, kiedy POW przez krót-
ki moment działało półlegalnie. 
Był to okres, gdy powstała Tym-
czasowa Rada Stanu Królestwa 
Polskiego, kiedy jej działacze – 
wraz z Józefem Piłsudskim – 
mieli nadzieję na utworzenie 
armii polskiej przy Królestwie 
Polskim. Natomiast władze nie-
mieckie storpedowały te pomy-
sły i w związku z tym, właśnie 
w lipcu 1917 roku, POW prze-
szła do konspiracji – przypomi-
na Jacek Szczepański.  

Wbrew temu, co sugeruje na-
zwa organizacji, skupiała się 
ona na czymś więcej niż jedy-
nie militarnych aspektach wal-
ki o niepodległość. – Peowiacy 
mieli za zadanie nie tylko szkolić 
się militarnie, ale również krze-
wić myśl niepodległościową 

Józefa Piłsudskiego w terenie. 
Organizowali odczyty, zbiórki, 
przedstawienia teatralne. Był to 
szeroki ruch społeczny. Z regu-
ły tworzyli go młodzi chłopcy i 
młode dziewczyny, w wieku 17-
19 lat, przeważnie dzieci miej-
scowych gospodarzy z Jabłon-
ny, Chotomowa czy z Krubina. 
To była przede wszystkim mło-
dzież wiejska, która ukończy-
ła miejscowe szkoły powszech-
ne i później pomagała rodzicom 
na roli; młodzież przepojona 

ideą odzyskania niepodległo-
ści poprzez własny czyn zbroj-
ny, bez oczekiwania pomocy z 
zewnątrz – dodaje autor, dyr. 
Muzeum Historycznego w Le-
gionowie.

Traktująca o lokalnych peowia-
kach, anonsowana już przez 
nas książka Jacka Szczepań-
skiego, w przystępny sposób 
przybliża sylwetki czołowych 
działaczy POW. I co bardzo 
istotne, z wielu anonimowych 

dotąd dla potomności osób czy-
ni wyraziste postaci. Innymi 
słowy, ludzi z krwi i kości, któ-
rych dokonania czytelnikowi ła-
twiej dzięki temu zachować w 
pamięci. Choćby przez pryzmat 
starć peowiaków ze zwolenni-
kami endecji, która obrała inną, 
opartą na dyplomacji drogę do 
odzyskania wolności. – Oni byli 
postrzegani przez Narodową 
Demokrację jako zbyt radykalni 
i z tego powodu nastąpiły drob-
ne tarcia. Ale w źródłach mamy 

potwierdzone tylko dwa czy 
trzy przykłady – mówi histo-
ryk. Generalnie, przynajmniej 
wśród rodaków, POW działała 
w pokojowy sposób. – Proces 
pracy ideowej był prowadzony 
równolegle ze szkoleniem mi-
litarnym. Nasze punkty orga-
nizacyjne POW podlegały pod 
komendę obwodu praskiego, z 
którego przysyłano kurierami 
rozkazy, materiały propagan-
dowe, instruktorów wojsko-
wych, ale również takich, któ-
rzy prowadzili odczyty.  

Odsłaniając przeszłość, książ-
ka „Peowiacy i ich losy...” za-
myka też w pewnym sensie hi-
storyczną eksplorację lokalnej 
aktywności POW. Z głębszych 
i bardziej przejrzystych źródeł 
wiedzę na ten temat czerpać 
będzie już bowiem niezwykle 
trudno. – Te wiadomości zosta-
ły zweryfikowane przez źródła, 
które znajdują się w Central-
nym Archiwum Wojskowym. 
Przede wszystkim są tam dwa 
bardzo cenne zespoły dla histo-
rii naszych organizacji peowiac-
kich. Pierwszy to Komisja Kwa-
lifikacyjna Polskiej Organizacji 
Wojskowej. Jest to zespół liczą-
cy kilkadziesiąt tysięcy podań 
peowiaków z ziem polskich, w 
których opisywali swoje losy w 
czasie pierwszej wojny świa-
towej i załączali do tego orygi-

nalne dokumenty. To źródło nie 
było jeszcze do tej pory prze-
badane, a okazało się, że kil-
kudziesięciu peowiaków z na-
szego terenu również złożyło 
tam swoje podania. Komisja 
ta działała w latach 1937-39 i 
weryfikowała te podania bar-
dzo precyzyjnie i szczegółowo 
– zaznacza dr. Szczepański. 
A to dlatego, że ich zawartość 
miała wpływ na emerytalne 
świadczenia peowiaków. – To 
jest zespół, nad którym spę-
dziłem ponad dwa lata, prze-
glądając te wszystkie podania 
i wyłuskując poszczególnych 
peowiaków z Chotomowa, z 
Wieliszewa, z Krubina czy z 
Jabłonny. Później ta wiedza 
została skonfrontowana z ze-
społem archiwalnym POW, w 
którym znajdują się oryginal-
ne dokumenty. Jest tam za-
chowane archiwum komendy 
obwodów podmiejskich, więc 
można było zestawić to, co 
znajduje się w tamtym pierw-
szowojennym archiwum, z do-
kumentami z końca lat trzy-
dziestych. Dzięki temu mamy 
dosyć pełny i ciekawy obraz 
tych wydarzeń – dodaje legio-
nowski regionalista. Ciekawy 
na tyle, że może on być atrak-
cyjny nie tylko dla badaczy lo-
kalnej przeszłości.  

Waldek Siwczyński

Na zachętę organizatorzy wir-
tualnej projekcji dołączyli frag-
ment materiałów prasowych 
dotyczących filmu. „«Pina» nie 
jest biografią (…) choreograf-
ki Piny Bausch. To raczej hołd 
złożony przez Wima Wendersa 
jej twórczości i hymn na cześć 
sztuki. W subtelnym, wyci-
szonym filmie niemiecki twór-
ca staje w obronie najdelikat-

niejszych wartości ‒ uczuć, 
piękna, szacunku dla drugie-
go człowieka. Reżyser zareje-
strował najważniejsze przed-
stawienia artystki ‒ «Święto 
wiosny», «Vollmond» i «Caf 
Miler». Poprosił członków jej 
zespołu o wykonanie czę-
ści układów na ulicach nie-
mieckiego Wuppertalu. W fil-
mie niemal nie padają słowa, 

środkiem ekspresji tance-
rzy jest ciało. «Pina nauczyła 
mnie, że nie trzeba zalewać wi-
dzów potokami słów ‒ mówi 
autor dokumentu. ‒ Otworzy-
ła mi oczy na to, ile można za-
komunikować gestem albo po-
przez stworzenie odpowiedniej 
przestrzeni»”. 

Gościem internetowego spotka-
nia po seansie będzie Katarzy-
na Kozyra – rzeźbiarka, autorka 
instalacji i filmów wideo, czoło-
wa reprezentantka nurtu sztuki 
krytycznej, a w kontekście pre-
zentowanego filmu: autorka wi-
deo-instalacji „Święto wiosny”. 

„Pina”, seans online: 27 marca 
(sobota), godz. 19.00 (obowią-
zują zapisy) 
Rozmowa dziennikarki Mag-
daleny Felis z Katarzyną Kozy-
rą: 27 marca, godz. 21.00 (po 
filmie) – na profilu facebooko-
wym PIK (https://www.facebo-
ok.com/powiatowa.instytucja.
kultury/). Osoby zainteresowa-
ne obejrzeniem filmu proszo-
ne są o przesłanie maila o treści 
„PINA” na adres: animacja@pik.
legionowski.pl do 26.03.2021 r. 
Seans jest bezpłatny, jednak 
liczba widzów pozostaje ogra-
niczona.

oprac. red.

„Pina” i magia kina
Trzecim z kolei obrazem pokazanym w nowym cyklu 
Powiatowej Instytucji Kultury „Kino otwarte na 
sztukę” będzie film dokumentalny „Pina”, będący 
swego rodzaju hołdem dla twórczości wybitnej 
niemieckiej choreografki Piny Bausch (1940-2009).


