
WWW.MIEJSCOWA.PL | CZWARTEK 29 kwietnia 2021 | ISSN: 2084-5286 | Nakład 10000 egz.

nr 17/965, 

Marszałek inwestuje w powiat 

Delegacja z pompą
s. 16

s. 6

s. 14

s. 5Rodzice
mieli dość

Pełne ręce punktów

s. 3

Nagroda
z Wielkiej Litery

s. 2

Widząc Legionowo na pierwszej linii 
frontu walki o czyste powietrze, urzędnicy 
z innych gmin chcą z bliska poznać jego 
ekologiczny oręż. I chętnie wpadają 
podejrzeć, jak miasto i spółka KZB 
posługują się nim, zmuszając 
do kapitulacji kolejne „kopciuchy”
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Świadkami kolizji spowodowa-
nej przez 24-letniego miesz-
kańca powiatu byli dwaj żoł-
nierze z pobliskiej jednostki. 

Widząc, że mężczyzna jest pi-
jany, uniemożliwili mu dalszą 
jazdę i natychmiast wezwali na 
miejsce policję. Badanie alko-

matem wykazało, że w organi-
zmie młodego miłośnika wie-
czornych przejażdżek krążyły 
blisko dwa promile alkoholu. 

W toku dalszych czynności 
okazało się, że mężczyzna 

ma sądowy zakaz kiero-
wania pojazdami mecha-

nicznymi, zaś opel, którym 
się poruszał, tego same-
go dnia został przez niego 
skradziony z terenu jednej z 
posesji w Nieporęcie. Kiedy 
złodziej wreszcie wytrzeź-
wiał, śledczy przedstawi-
li mu zarzuty kradzieży po-
jazdu, kierowania w stanie 
nietrzeźwości oraz złamania 
sądowego zakazu. Grozi mu 
za to kara do pięciu lat po-
zbawienia wolności.

RM

TYDZIEŃ NA SYGNALE

Funkcjonariusze z Ko-
mendy Powiatowej Po-
licji w Legionowie zaj-
mujący się zwalczaniem 
przestępczości gospo-
darczej podejrzewali, że 
podrobione towary obie 
kobiety mogą sprzeda-
wać za pośrednictwem 
internetu. Ich przypusz-
czenia potwierdziły się 
podczas przeszukania 
jednego z lokali w cen-
trum Legionowa. Poli-
cjanci ujawnili tam biżu-

terię i ozdoby do włosów 
opatrzone zastrzeżony-
mi znakami towarowy-
mi. Zdaniem specjalisty 
zajmującego się roz-
poznawaniem znaków 
handlowych, właściciele 
podrobionych marek na 
skutek działalności obu 
kobiet mogli stracić na-
wet 200 tysięcy złotych! 
O dalszym losie zatrzy-
manych zadecyduje sąd. 

zig

Podróbki na 
sprzedaż

Rajd z zarzutami
W zeszłą sobotę (17 kwietnia) wieczorem pijany kierowca uderzył w wiatę 
jednego z przystanków autobusowych na terenie Białobrzegów. Jak się 
później okazało, kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu to nie było 
jedyne przewinienie, jakie mężczyzna miał na swoim koncie.

Na miejsce wypadku zjawiły się 
policja, karetka pogotowia oraz 
cztery zastępy straży pożarnej: 
z JRG Legionowo, z Wojskowej 

Straży Pożarnej z Zegrza i z OSP 
Wólka Radzymińska. Kierujący 
autem osobowym o własnych si-
łach zdołał opuścić uszkodzony 
pojazd. W momencie przybycia 
służb mężczyzna siedział na skra-
ju drogi. Natychmiast udzielono 
mu pierwszej pomocy medycznej. 
Po opatrzeniu kierującego zdecy-
dowano o przewiezieniu go do 
szpitala. Łoś nie przeżył zderzenia. 
 
W trakcie trwania czynności na 
miejscu zdarzenia droga na Mar-
ki była całkowicie zablokowana.  
 

Zig

Tydzień
na sygnale

Legionowscy policjanci zatrzymali dwie kobiety: 
48- oraz 27-latkę. Są one podejrzewane o handel 
podrobionymi towarami. Za popełnienie tego 
rodzaju przestępstwa Kodeks karny przewiduje 
nawet pięć lat więzienia.

Rodzice mieli dość
W sobotę (17 kwietnia) do dyżurnego komisariatu 
w Serocku wpłynęło zgłoszenie dotyczące wymu-
szania pieniędzy. Poszkodowanymi byli rodzice, 
od których ich 26-letni syn wyłudzał gotówkę. 
Mężczyzna miał też ich okraść. W rezultacie chciwy 
młodzieniec został zatrzymany.
Jak ustalili funkcjonariusze, 
mężczyzna od ponad mie-
siąca, grożąc rodzicom pobi-
ciem i spaleniem samochodu, 
wymuszał od nich różne kwo-
ty pieniędzy. Gotówkę prze-
znaczał następnie na alkohol. 
Poszkodowany zeznał też, że 
syn włamał się do budynku 
gospodarczego, skąd ukradł 

elektronarzędzia o wartości 
blisko 500 złotych.
 
Po zebraniu przez śledczych 
materiału dowodowego męż-
czyzna został doprowadzony 
do prokuratury, gdzie usły-
szał zarzut kradzieży z wła-
maniem oraz wymuszenia 
rozbójniczego. Prokurator 

poparł wniosek policjantów 
o zastosowanie wobec nie-
go środka zapobiegawcze-
go w postaci tymczasowego 
aresztu. Decyzją Sądu Rejo-

nowego w Legionowie 26-la-
tek został aresztowany na 
trzy miesiące.

Zig

Łoś pod kołami
We wtorek (20 kwiet-
nia) po godzinie 
ósmej rano na drodze 
wojewódzkiej nr 631                        
w miejscowości Wólka 
Radzymińska doszło 
do kolejnego groźnego 
wypadku z udziałem 
dzikiego zwierzęcia. 
Pod koła samochodu 
osobowego wpadł łoś.

Uderzył w 705
Dwie osoby zostały ranne w wyniku zderzenia 
samochodu osobowego z autobusem podmiej-
skim linii 705. Do zdarzenia doszło w zeszłą środę                             
(21 kwietnia) przed godziną 11.00 na ul. Wczaso-
wej w Białobrzegach.

W autobus uderzył samochód 
osobowy marki Dacia. W wyni-
ku zderzenia obu pojazdów ran-
nych zostało dwóch pasażerów 
autobusu. Na szczęście ich ob-
rażenia nie okazały się zbyt po-
ważne. Pomocy udzielono im na 
miejscu zdarzenia. 

W działaniach brały udział 
policja, straż pożarna i Ze-
spół Ratownictwa Medyczne-
go. W trakcie trwania czyn-
ności ruch na ul Wczasowej 
był mocno utrudniony. 

Zig
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Delegacjaz pompą
Podpatrywanie lepszych od siebie i korzystanie z ich doświadczeń to często 
najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu. Również w trudnym i nierównym 
jak dotąd boju z zanieczyszczeniem powietrza. Trudno się zatem dziwić, że 
obserwując Legionowo na pierwszej linii frontu, samorządowcy z innych gmin 
chcą u źródła poznać jego patenty na ekologiczne ogrzewanie. Takie jak choć-
by pompy ciepła, którym gorące przyjęcie przez mieszkańców miasta może 
otworzyć drzwi do szerszej popularności.

Tempo, w jakim dzięki miej-
skiemu wsparciu znikają z Le-
gionowa stare piece, jest jed-
nym z najwyższych w kraju. 
Większość beneficjentów pro-
gramu ich wymiany to miesz-
kańcy domów jednorodzin-
nych, którzy korzystając z 
gminnych środków, zamienia-
ją „kopciuchy” na nowoczesne 
źródła ciepła. Ale równie sku-
tecznie dymiące paleniska eli-
minowane są z zarządzanych 
przez spółkę KZB lokali komu-
nalnych. Tyle że przy użyciu 
całkiem innej, dostosowanej 
do ich specyfiki technologii. – W 
Legionowie od 2018 roku mon-
tujemy pompy ciepła w budyn-
kach komunalnych i w obiek-
tach prywatnych. Na początku 
potraktowaliśmy to jako pilo-
taż, żeby sprawdzić, czy to roz-
wiązanie sprawdza się w sta-
rych budynkach. A w kolejnych 
latach montowaliśmy już po 
kilkadziesiąt urządzeń rocznie, 
głównie w budynkach komu-
nalnych. Lecz jak wspomnia-
łem, korzystają z nich też oso-
by prywatne, głównie w tych 
domach, gdzie nie ma central-
nego ogrzewania oraz przyłą-

cza gazowego i gdzie często 
jest taka sytuacja, że nie wia-
domo kto odpowiada za stan 
budynku, nie ma właściciela 
albo są tylko najemcy, którzy 
„od zawsze” tam mieszkają. W 
takich lokalach proponujemy, 
aby na koszt gminy zamonto-
wać tego typu urządzenia, za-
stępując stare ogrzewanie z 
użyciem pieca typu „koza” lub 
starej kuchni węglowej – przy-
pomina Marcin Galoch, pełno-
mocnik prezydenta Legionowa 
ds. jakości powietrza i gospo-
darki niskoemisyjnej.

Powiało nowoczesnością
  
Często zresztą jest to jedy-
na alternatywa, zwłaszcza 
gdy mieszkańców nie stać na 
sfinansowanie centralnego 
ogrzewania i przyłącza gazo-
wego. Jedyna i zarazem mają-
ca szereg zalet. – Jak dotych-
czas nie stwierdzamy żadnych 
kłopotów związanych z funk-
cjonowaniem pomp ciepła. 
Krótko mówiąc, sprawdzają 
nam się one w eksploatacji. Po-
nieważ mamy na nie trzyletnią 
gwarancję, są poddawane co-

rocznemu przeglądowi gwa-
rancyjnemu. I jak dotąd pom-
py nie przysparzają problemów 
– mówi Jerzy Wilczyński, kie-
rownik działu eksploatacyjne-
go KZB Legionowo. – Tak na-
prawdę te urządzenia to są 
klimatyzatory z inwerterem, 
czyli z funkcją grzania. Latem 
można ich używać do schładza-
nia pomieszczeń, choć oczywi-
ście wiąże się to z kosztami i 
trzeba być świadomym, że to 
zimno nie jest za darmo. Nato-
miast zimą te pompy służą do 
ogrzewania. W porównaniu 
do kosztów ogrzewania elek-
trycznego są one mniej wię-
cej cztery razy tańsze od urzą-
dzeń w rodzaju popularnych 
„farelek” czy grzejników elek-
trycznych. Porównywalne z 
kosztami ponoszonymi przez 
mieszkańców posiadających 
ogrzewanie zasilane konden-

sacyjnym kotłem gazowym – 
dodaje Marcin Galoch. 
 
Niezależnie od korzyści ekono-
micznych, pozbycie się kopcą-
cego pieca przynosi też użyt-
kownikom inne profity. Inne, 
ale z reguły także przeliczalne 
na złotówki. – Nie muszą kupo-
wać i używać węgla, nie muszą 
też codziennie nim palić. Poza 
tym używanie węgla do ogrze-
wania lokalu mieszkalnego, 
obojętnie w jakim urządzeniu 
cieplnym, powoduje zabrudze-
nia i konieczność dokonywania 
dosyć częstych remontów. A to 
są przecież dodatkowe koszty. 
Natomiast z informacji, któ-
re do nas napływają, wynika 
że jest to ogrzewanie – oczy-
wiście przy umiejętnym użyt-
kowaniu – znacznie tańsze niż 
koszt zakupu węgla – twierdzi 
kierownik Wilczyński. Zysku-
ją więc lokatorzy, zyskuje też 
zawiadująca budynkami ko-
munalnymi spółka KZB. – Po 
pierwsze, redukujemy ilość 
wydostających się do atmosfe-
ry spalin i szkodliwych dla zdro-
wia związków chemicznych, a 
po drugie, w pewnym sensie 
zwiększamy bezpieczeństwo 
zamieszkiwania w tych budyn-
kach, ponieważ są one w więk-
szości drewniane, więc używa-
nie w nich palenisk i otwartego 
ognia stwarzało zagrożenie 
pożarowe – dodaje pracownik 
KZB Legionowo. 

Pompy na pokaz

Póki co pompy ciepła zainstalo-
wano w Legionowie w blisko 40 
lokalach mieszkalnych. Pracu-
ją one w dziewięciu budynkach 
komunalnych, głównie drew-

nianych, pochodzących sprzed 
drugiej wojny światowej. A po-
nieważ pracują dobrze i wydaj-
nie, wieść o tym rozniosła się 
po bliższej oraz dalszej okoli-
cy. Nic dziwnego, że do Legio-
nowa zaczęły ściągać delega-
cje z innych gmin, pragnące na 
miejscu poznać zalety monta-
żu pomp ciepła. Ostatnio 
przedstawiciele ratusza i spół-
ki KZB pokazali je gościom z 
miasta, które dopiero bierze 
się za poważną wojnę z „kop-
ciuchami”. – Mamy w Otwoc-
ku przed sobą dosyć duże wy-
zwanie, to znaczy duży zasób 
lokali gminnych, w których naj-
częściej znajdują się stare źró-
dła ciepła –  kuchnie oraz piece 
węglowe. No i musimy je wy-
mienić. To jest konieczność i 
obowiązek, który nakłada na 
nas mazowiecka uchwała an-
tysmogowa. Generalnie rzecz 
biorąc, ciąży na nas obowią-
zek dążenia do poprawy jako-
ści powietrza w Otwocku, więc 
poszukujemy rozwiązań, które 
nam to umożliwią. Stąd też na-
sza wizyta tutaj, w Legionowie. 
Chcemy po prostu zebrać jakąś 
wiedzę, zebrać doświadczenia 
tam, gdzie takie rozwiązanie 
zostało już zastosowane i gdzie 
ono funkcjonuje – mówi Jakub 
Grzywacz, zastępca naczelni-
ka wydziału ochrony środowi-
ska Urzędu Miasta w Otwocku.  

Słuchając wyjaśnień gospo-
darzy, o licznych blaskach i 
kilku cieniach pomp ciepła 
goście mogli też porozma-
wiać z mieszkańcami. Wśród 
owych blasków są bez wąt-
pienia finanse. – Za ubiegły 
rok, przy oszczędnym użytko-
waniu, wyszła mi stówa mie-

sięcznie. A gdybym je tak 
bardziej rozpuścił, to pew-
nie byłoby o połowę więcej – 
zdradził gościom jeden z lo-
katorów stosujących pompy 
ciepła. Pozyskana w Legiono-
wie wiedza dała członkom dwu-
osobowej do myślenia. – Na 
pewno to, co tutaj widzimy, jest 
obiecujące. Zdarzają się jakieś 
zastrzeżenia, ale generalnie 
odbiór mieszkańców jest po-
zytywny i wydaje się, że to jest 
rozwiązanie, które w znacznym 
stopniu można by też przenieść 
na nasz otwocki grunt – ocenia 
Jakub Grzywacz.

Na fali popularności pomp 
ciepła nadal chcą też płynąć 
w Legionowie. Z dokonanej 
analizy wynika, że w najbliż-
szych latach ich liczba wzro-
śnie o co najmniej kilkadzie-
siąt sztuk. Przy czym barierą 
nie są tutaj pieniądze, lecz 
konieczność uzyskania zgo-
dy aktualnych użytkowników 
lokalu. Mimo że ze skuteczno-
ścią proekologicznej perswa-
zji bywa rozmaicie, w spółce 
KZB nie składają broni. – W 
tym roku planujemy zainsta-
lować te pompy w murowa-
nym, przedwojennym bu-
dynku przy ul. Narutowicza 
6, w budynku przy ul. Chro-
brego 18 oraz dokonać kil-
ku uzupełnień w budynkach, 
gdzie pompy ciepła już funk-
cjonują, ale w części loka-
li nie otrzymaliśmy zgody na 
ich montaż – zapowiada Jerzy 
Wilczyński. Pozostaje mieć 
nadzieję, że z czasem dzisiejsi 
sceptycy jednak zmienią zda-
nie i zgotują im w swoich lo-
kalach gorące przyjęcie. 

Waldek Siwczyński

Jak głosi urzędowy komuni-
kat, dyrektor Mazowieckie-
go Oddziału NFZ, po przepro-
wadzeniu analizy zgłoszonych 
Punktów Szczepień Po-
wszechnych, szczególnie w 
kontekście dotychczasowych 
doświadczeń w realizacji Na-
rodowego Programu Szcze-
pień Ochronnych przeciw-
ko wirusowi SARS-CoV-2 na 
terenie województwa, zde-
cydował o utworzeniu no-

wych Punktów Szczepień 
Powszechnych. A następ-
nie przekazał ich listę mazo-
wieckiemu wojewodzie. Jed-
na ze znajdujących się na niej 
pozycji dotyczy, jako się rze-
kło, utworzenia przez mia-
sto, spółkę KZB oraz Zespół 
Opieki Zdrowotnej „Legiono-
wo”  punktu szczepień w Lo-
dowej Arenie. 

Według nieoficjalnych infor-
macji obecnie trwa oczeki-
wanie na włączenie nowej 
placówki do krajowego syste-
mu. Więcej informacji w spra-
wie jej otwarcia dla pacjentów 
ma się pojawić w przyszłym 
tygodniu. 

RM
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Warto podkreślić, że dzięki prze-
budowie placówki przemodelo-
wana zostanie komunikacja w bu-
dynku. Po zakończeniu robót część 
przedszkolna będzie stanowiła sa-
modzielną, zamkniętą przestrzeń, 
zupełnie wydzieloną od szkoły, co 
powinno wpłynąć na wzrost bez-
pieczeństwa jej najmłodszych pod-
opiecznych. Skorzysta też szkoła, 
bo otrzyma do dyspozycji część 
pomieszczeń obecnie funkcjonu-
jących jako odziały przedszkolne. 
Co istotne, w ramach zadania pla-
nowane jest również wybudowa-
nie windy osobowej, która zwięk-
szy dostępność budynku dla osób 
niepełnosprawnych. Wisienką na 

inwestycyjnym torcie będzie wy-
posażenie sal w meble wolnosto-
jące, a także sprzęt składający się 
na zabudowę stałą.

Na mocy zawartej w połowie 
kwietnia umowy dotyczącej reali-
zacji wartych ponad 4,3 mln zł ro-
bót budowlanych zajmie się nimi 
firma JL Sp. z o.o. z siedzibą w Piąt-
nicy Poduchownej. Obecnie wyko-
nawca przystępuje do czynności 
związanych z organizacją procesu 
budowlanego i placu budowy. Naj-
bliższe tygodnie ma poświęcić na 
opracowanie harmonogramu prac 
i dostaw materiałów oraz przygo-
towanie planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia na placu budo-
wy. Konieczne będzie także wy-
dzielenie stref wyłączonych z ko-
rzystania przez osoby niezwiązane 
z inwestycją, przy zachowaniu 
bezpiecznych dróg komunikacyj-
nych dla użytkowników obiektu. 

– Z pewnością prowadzenie robót 
budowlanych w obrębie funkcjo-
nującej szkoły nie będzie zada-
niem łatwym i spowoduje pewne 
utrudnienia dla dzieci i ich opieku-
nów. Postaramy się jednak, aby 
niedogodności były jak najmniej 
odczuwalne dla wszystkich osób 
przebywających na terenie Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego 
– obiecuje Monika Głębocka-Su-
lima, kierownik referatu przygoto-
wania i realizacji inwestycji Urzędu 
Miasta i Gminy w Serocku.

Jeżeli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, z no-

wego, zmodernizowanego 
obiektu społeczność pla-
cówki w Woli Kiełpińskiej 
zacznie korzystać we wrze-
śniu przyszłego roku.

Wonder

Dodatkowe karetki 
na Mazowszu
Jak potwierdziły ostatnio służby prasowe 
mazowieckiego wojewody, dofinansował on ze 
środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
kolejne trzy dodatkowe Zespoły Ratownictwa 
Medycznego. Chodzi o lokalizacje w Legionowie 
(jeden dobowy i jeden dwunastogodzinny) oraz 
w Grójcu (jeden dwunastogodzinny).

Mazowiecki Urząd Woje-
wódzki podpisał w tym 
zakresie umowę z Zakła-
dem Opieki Zdrowotnej 
„Legionowo” oraz Radom-
ską Stacją Pogotowia Ra-
tunkowego. Ze środków 
Funduszu Przeciwdziała-
nia COVID uruchomiono 
dotychczas na Mazowszu 
łącznie dwanaście dodat-
kowych Zespołów Ratow-
nictwa Medycznego: trzy 
w Warszawie, dwa w Le-
gionowie oraz po jednym 
w Mińsku Mazowieckim, 
Siedlcach, Białobrzegach, 
Błoniu, Przysusze, Rado-
miu i Grójcu.  

Wedle zapewnień pod-
władnych wojewody, Kon-
stanty Radziwiłł na bieżą-
co monitoruje sytuację w 
Szpitalnych Oddziałach 
Ratunkowych oraz czas 
pracy zespołów ratow-
nictwa medycznego od 
momentu przyjęcia zgło-
szenia do momentu prze-
kazania pacjenta do szpi-

tala. Ponadto Wojewódzki 
Koordynator Ratownic-
twa Medycznego wraz z 
zespołem monitorują  24 
godziny na dobę sytuację                                                                                                          
w ratownictwie medycz-
nym, a we wszelkich 
trudnych przypadkach 
podejmują interwencję 
i wspomagają pracę ze-
społów ratownictwa me-
dycznego.

Jak mówią oficjalne dane, 
w ciągu ostatnich lat w wo-
jewództwie mazowieckim 
liczba Zespołów Ratow-
nictwa Medycznego wzro-
sła ze 187 do 202, z czego 
80 Zespołów Ratownictwa 
Medycznego zlokalizowa-
nych jest w Warszawie. 
Łączna liczba ZRM (uru-
chomionych również dzię-
ki środkom z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID) 
to 214, w tym 85 zlokali-
zowanych w rejonie opera-
cyjnym 14/01 Warszawa.

WS

Wola szkolnej rozbudowy
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej doczeka się kompleksowej rozbu-
dowy i modernizacji. Projekt zakłada m.in. utworzenie pięciu nowoczesnych sal 
przedszkolnych, z których każda będzie dysponowała bezpośrednim dostępem do 
łazienki. W ramach inwestycji powstaną także dodatkowe pomieszczenia do zajęć 
terapeutycznych oraz powierzchnie magazynowe.

Blacharz się ucieszy
Kierujący BMW zjechał 
z jezdni i uderzył w trzy 
zaparkowane na pobo-
czu pojazdy. Mężczyźnie 
na szczęście nic się nie 
stało. Zdarzenie miało 
miejsce w środę (21 
kwietnia) przed godziną 
21.00 na ul Modlińskiej 
w Jabłonnie.
Powody kosztownej kolizji 
są, póki co, nieznane. Wia-
domo natomiast, że trzy po-
jazdy uczestniczące kolizji to 
toyota, mercedes oraz infi-

nity. Wszystkie samocho-
dy zostały dość poważnie 
uszkodzone, kierującemu 
BMW jednak nic poważne-
go się nie stało. Został on 
opatrzony na miejscu ko-
lizji i tam pozostał do koń-
ca trwania czynności. Brały 
w nich udział zastępy stra-
ży z JRG Legionowo i OSP 
Jabłonna oraz policja i ka-
retka pogotowia. Działania 
na miejscu zdarzenia trwa-
ły około godziny. 

Zig

Wlazł kotek na drzewo
Nietypowych interwencji legionowscy strażacy 
zaliczyli w trakcie swojej służby naprawdę sporo. 
W zeszły czwartek (22 kwietnia) mieli właśnie do 
czynienia z jedną z nich.

Dokładnie o godzinie 13.36 
do Powiatowego Stanowi-
ska Kierowania Państwowej 
Straży Pożarnej w Legiono-
wie wpłynęło zgłoszenie o 
kocie, który wszedł na oko-
ło dziesięciometrowe drzewo 
i nie był w stanie samodziel-

nie z niego zejść. Na pomoc 
przerażonemu zwierzakowi 
zadysponowano dwa zastępy 
strażaków. Po około 40 minu-
tach kota udało się bezpiecz-
nie sprowadzić na ziemię. 

Zig
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Tak jak ostatnio, konsultacje 
przed egzaminem próbnym 
legionowskich ósmoklasistów 
będą odbywały się zarówno 
w formie zdalnej, jak i stacjo-
narnie, zaś próbny egzamin 
ósmoklasisty zostanie powtó-
rzony w dwóch placówkach 
oświatowych w celu spraw-
dzenia ustanowionych proce-

dur. Ponadto wszystkie miej-
skie szkoły wznawiają pracę 
świetlic oraz wydawanie obia-
dów. Tylko w Szkole Podstawo-
wej nr 1, gdzie ze względu na jej 
rozbudowę nie funkcjonuje te-
raz stołówka, zajęcia psycholo-
giczno-pedagogiczne będą od-
bywały się zarówno tradycyjnie, 
jak i online – w zależności od po-

trzeb. Dzieci z orzeczeniem o 
niepełnosprawności dalej będą 
mogły pracować zdalnie z tere-
nu szkoły. – Jesteśmy przygo-
towani do ponownego przej-
ścia na hybrydowe nauczanie, 
mamy to już przećwiczone, więc 
wszyscy wiedzą, co należy ro-
bić i jak działać. Przypomnę, 
że dla uczniów najmłodszych 

klas, którzy mieli problem z do-
stępem do nauki zdalnej, odpo-
wiednio wcześniej zakupiliśmy 
80 tabletów, które przekazali-
śmy dyrektorom naszych placó-
wek – mówi Piotr Zadrożny, za-
stępca prezydenta Legionowa.
Nauka hybrydowa to połą-
czenie edukacji zdalnej z tra-
dycyjną metodą nauczania. 
Część zajęć odbywa się sta-
cjonarnie, pozostałe w try-
bie zdalnym. To rozwiązanie 
pozwala zmniejszyć liczbę 
uczniów w szkole przeby-
wających w niej w tym sa-
mym czasie. Wprowadzenie 
takiego systemu nauczania 
jest działaniem mającym 
posłużyć przede wszystkim 
prewencyjnie, ograniczając 

liczbę zachorowań w woje-
wództwach objętych lokal-
nym lockdownem. Infor-
macje o tym, kiedy i które 
klasy uczą się stacjonarnie, a 
które zdalnie, rodzice legio-
nowskich uczniów otrzymali 

za pomocą dzienników elek-
tronicznych. Zamieszczone 
są one również na stronach 
internetowych poszczegól-
nych szkół.

RM 

Hybrydowa reaktywacja
Od poniedziałku (26 kwietnia) ponownie ruszyło w kraju nauczanie hybry-
dowe. Tak jak poprzednio, legionowskie placówki oświatowe są dobrze 
przygotowane na przyjęcie uczniów. Zgodnie z zapisami rozporządzenia 
przygotowanego przez administrację rządową, powstały już plany pracy, po-
twierdzono również odpowiednie zabezpieczenie w środki ochrony osobistej 
dostępne na terenie placówek oświatowych.

W opinii urzędników z gminy 
Nieporęt oraz pomysłodaw-
ców tej inwestycji, to nowe 
i zarazem nowoczesne roz-
wiązanie komunikacyjne 
oznacza mniejsze korki, a 
także większy komfort oraz 
bezpieczeństwo dla uczest-
ników ruchu. Do tego w cał-
kiem nieodległej perspek-
tywie czasowej, ponieważ 
oddanie do użytku dwupo-
ziomowego węzła drogowe-
go nastąpi najprawdopodob-
niej w połowie 2024 roku. 

Co istotne, mimo nieco 
„groźnej” nazwy, ronda tur-
binowego nie trzeba się oba-
wiać. Zwykle ma ono dwa lub 
więcej pasów ruchu, które 
na klasycznym rondzie tego 
typu są oddzielone od siebie 
wysepką lub rodzajem kra-
wężnika – nie ma więc swo-
bodnej możliwości zmiany 
pasa ruchu. Jest ona ograni-
czona do wybranych punk-
tów ronda. Kierowca przed 
wjazdem na skrzyżowanie 
musi zająć pas ruchu, któ-
ry wyprowadzi go w żąda-
nym kierunku. Każdy pas 
jest oznaczony znakami po-
ziomymi, dodatkowo są też 
znaki pionowe przed skrzy-
żowaniem. Jeśli zatem kie-
rowca chce jechać w lewo, 
to zajmuje odpowiedni pas 
(zazwyczaj lewy) i podą-
żając nim, wyjeżdża w wy-
branym kierunku. Jak pod-
kreślają eksperci, ronda 
turbinowe są bezpieczniej-
sze, zwłaszcza dla mniej 
doświadczonych kierow-
ców, i ograniczają możliwość 
ewentualnych kolizji.

Gadget

Obgadali obwodnicę
W połowie kwietnia w warszawskiej siedzibie Ma-
zowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich rozmawia-
no na temat realizacji drugiego odcinka obwodnicy 
Jabłonny. Impuls do zainicjowania dyskusji o tym 
przedsięwzięciu wyszedł ze strony Zarządu Powiatu 
Legionowskiego, w imieniu którego starosta Sylwe-
ster Sokolnicki wnioskował do marszałka woje-
wództwa o powrót do koncepcji budowy tej drogi.
Czwartkowe (15 kwietnia) spo-
tkanie, z udziałem przedsta-
wicieli MZDW oraz samorządu 
terytorialnego, dotyczyło moż-
liwych form współpracy przy re-
alizacji wspomnianego przedsię-
wzięcia Powiatu Legionowskiego 
oraz gminy Jabłonna, a także – 
w roli inwestora – Mazowieckie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Warszawie. Tyle na początek. 
Kolejnym prowadzącym do 
osiągnięcia celu krokiem mają 
być oficjalne wystąpienia stron, 
w których zadeklarują one za-
kres, w jakim mogą partycy-
pować w tej inwestycji. Później 
zaś przyjdzie czas na ujęcie tych 
zobowiązań w zawartym przez 
strony porozumieniu. – Jako 
że powiat legionowski odnoto-
wuje wciąż dynamiczny rozwój 
budownictwa mieszkaniowego, 
należy zawczasu zadbać o roz-
wój sieci drogowej tak, aby do-

stosować ją do rosnącej liczby 
mieszkańców i pojazdów – uza-
sadniają swoją inicjatywę po-
wiatowi włodarze. 

Planowany drugi odcinek jabło-
nowskiej obwodnicy powstałby 
na pasie gruntów zarezerwowa-
nych na ten cel w planach miej-
scowych, biegnącym od skrzy-
żowania ulicy Zegrzyńskiej z DK 
61 w Jabłonnie w stronę Nowe-
go Dworu Mazowieckiego, do ul. 
Modlińskiej w Jabłonnie. Reali-
zacja inwestycji pozwoliłaby na 
wyprowadzenie ruchu tranzyto-
wego poza centrum tej ostatniej 
miejscowości. Tak więc nie tylko 
lokalni samorządowcy, lecz tak-
że jej mieszkańcy bardzo liczą 
na to, że się na swoich nadzie-
jach nie przejadą. 

oprac. Aldo
/Powiat Legionowski

Inwestycja
w „turbinę”
To kolejna dobra wiadomość dla kierowców poruszających się w okolicach Jezio-
ra Zegrzyńskiego. W ramach trwających właśnie prac projektowych i konsultacji                  
w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 61 zapowiadana jest budowa w Zegrzu 
Południowym nowoczesnej estakady oraz ronda turbinowego. Ostateczna wersja 
projektu ma być znana w październiku.



6 CZWARTEK 29 kwietnia 2021WYDARZENIA

- Na rozbudowę, taką z praw-
dziwego zdarzenia, Szko-
ła Podstawowa nr 1 czekała 
ponad 30 lat. Co czuli jej na-
uczyciele i uczniowie, gdy już 
było wiadomo, że stary, pro-
wizoryczny blaszak odejdzie 
wreszcie do lamusa?

- Kiedy okazało się, że ta inwe-
stycja powstanie; że pawilon 
będzie zburzony i powstanie 
na jego miejscu nowe skrzy-
dło najstarszej w Legionowie 
szkoły podstawowej, bardzo 
się wszyscy ucieszyliśmy. A 
zwłaszcza ja, jako dyrektor, 
bo to jest dla mnie ogrom-

ne przedsięwzięcie. Ważne 
szczególnie dla naszych dzie-
ci oraz ich rodziców, bo w koń-
cu mogłam przed nimi stanąć 
i powiedzieć: „Słuchajcie moi 
drodzy, słuchajcie szanow-
ni państwo: za rok, mam na-
dzieję, że pierwszego wrze-
śnia 2021 roku, w nowym 
budynku naszej szkoły za-
brzmi pierwszy dzwonek. I 
zaczniemy uczyć się w obiek-
cie na miarę XXI wieku – w 
klasach, które są ciepłe, do-
brze oświetlone, kolorowe i 
nowoczesne”. Sprawiło mi to 
ogromną przyjemność. 

- Od początku całej szkol-
nej społeczności towarzy-
szył wyłącznie optymizm, 
czy może był on doprawio-
ny szczyptą wątpliwości?

- W momencie, gdy poinfor-
mowaliśmy rodziców i dzieci 
o tym, że jest taka koncep-
cja i dyrektor występuje z 
prośbą do Prezydenta Mia-
sta Legionowo, aby ta inwe-
stycja została zrealizowana, 
rodzice byli bardzo zadowo-
leni. Aczkolwiek podchodzi-
li do tego z dystansem, nie 
mając pewności, czy nam 
się to wszystko uda. Wie-
my przecież, jakie obecnie 
są czasy. W pewnym mo-
mencie, kiedy już wiedzieli-
śmy, że jest gotowy projekt 
i został on zaakceptowany, 
wszyscy byliśmy szczęśliwi, 
lecz właśnie wtedy świat zo-
stał zaatakowany przez ko-
ronawirusa. No i znów poja-
wił się znak zapytania, czy 
w okresie pandemii dojdzie 

do realizacji tej rozbudowy 
i czy faktycznie w zaplano-
wanym terminie zostanie 
ona zakończona.   

- Teraz, kiedy budynek 
stoi już w stanie surowym 
i trwają prace wykończe-
niowe, można już chyba 
być o to spokojnym...  

- Pomimo tego wszystkiego, 
pomimo pandemii, budowa 
trwa i jest realizowana zgod-
nie z harmonogramem. Dla-
tego bardzo wierzymy w to, 
że pierwszego września spo-
tkamy się tu na rozpoczęciu 
kolejnego roku szkolnego. 
Tak naprawdę rodzice oraz 
uczniowie już nie mogą się 
tego doczekać i pytają mnie, 
czy rzeczywiście pierwszego 
września widzimy się już w 
nowym budynku? Mam na-
dzieję, że tak i trzymam za 
to mocno kciuki.

rozmawiał
Waldek Siwczyński

Już nie możemy się doczekać
Trwającą właśnie rozbudowę kierowanej przez nią placówki Ewa Jabłońska, 
dyr. Szkoły Podstawowej nr 1 w Legionowie, obserwuje niemal każdego dnia                            
i od samego początku. I najlepiej wie, jakie ta inwestycja ma znaczenie dla 
całej szkolnej społeczności. A skoro tak, postanowiliśmy ją o to zapytać.

Marszałek inwestuje w powiat
Na terenie Portu Nieporęt-Pilawa powstaną pierwszy i jedyny punkt odbioru ścieków oraz tężnia solankowa dla 
mieszkańców i gości odwiedzających gminę. Z kolei gmina Serock opracuje wstępne studium planistyczno-
-prognostyczne dla budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz. Wszystko to dzięki wsparciu samorządu Mazow-
sza, który na oba projekty wyłoży ponad 2,1 mln zł.
Umowę w tej sprawie marsza-
łek podpisał w ubiegłą środę (21 
kwietnia). Co do celowości każ-
dej z inwestycji, Adam Struzik 
nie ma w tej kwestii najmniej-
szych wątpliwości. – To wyraz 
naszej mazowieckiej solidar-
ności. Czas pandemii nie należy 
do łatwych. Samorządy lokal-
ne często szukają dodatkowych 
źródeł wsparcia, by móc prze-
prowadzić niezbędne inwesty-
cje. Dlatego również w tym roku 
zabezpieczyliśmy całkiem spo-
rą kwotę, bo aż 250 mln zł na 
programy wsparcia. To ogrom-
na pomoc, zwłaszcza gdy więk-
szość miast, gmin wykluczana 
jest ze wsparcia udzielanego w 
ramach programów rządowych 
tylko z powodu przynależności 
politycznej. My nie patrzymy na 
sympatie polityczne, wspiera-
my każdego, kto o to wsparcie 
zabiega – podsumowuje mar-
szałek Struzik.

Instrument zadań ważnych to 
jeden ze sztandarowych pro-

gramów wsparcia realizowa-
nych przez samorząd woje-
wództwa mazowieckiego. Tylko 
w tym roku na jego realizację 
przeznaczono 151 mln zł, z cze-
go 95 mln zł na nowe projek-
ty. Część tych środków, jako się 
rzekło, pójdzie m.in. na kom-
pleksowe uporządkowanie go-
spodarki ściekowej na terenie 
Portu Nieporęt-Pilawa, a tak-
że na opracowanie wstępne-
go studium planistyczno-pro-

gnostycznego dla budowy linii 
kolejowej Zegrze-Przasnysz. 
Krótko mówiąc, w temacie in-
westycji będzie się działo. – 
Wsparcie na kompleksowe 
uporządkowanie gospodarki 
ściekowej na terenie portu jest 
istotne dla ich użytkowników, 
dla osób wypoczywających nad 
Jeziorem Zegrzyńskim, ale tak-
że dla ochrony przyrody i kra-
jobrazu tego obszaru. Nato-
miast druga inwestycja, na 

którą podpisaliśmy dziś umo-
wę, jest bardzo ważna z per-
spektywy realizacji inwestycji 
dotyczącej budowy linii kolejo-
wej Zegrze-Przasnysz. Dzięki 
temu wsparciu razem rozwija-
my infrastrukturę służącą pu-
blicznemu transportowi zbio-
rowemu oraz zmniejszamy 
wykluczenie komunikacyj-
ne mieszkańców powiatów le-
gionowskiego, pułtuskiego, 
przasnyskiego i makowskie-

go – podkreśla „chodząca” za 
obydwoma projektami radna 
województwa mazowieckiego 
Anna Brzezińska. 

Jeśli chodzi o punkt odbioru 
ścieków na terenie Portu Nie-
poręt-Pilawa, w ramach inwe-
stycji wybudowana zostanie 
sieć wodociągowa kanaliza-
cji sanitarnej odprowadzają-
cej ścieki socjalno-bytowe z 
budynków znajdujących się 
na terenie portu w Nieporęcie 
wraz z odbiorem ścieków z jed-
nostek pływających po akwe-
nie. Zamontowane tam zosta-
ną także nowoczesne moduły 
toaletowo-sanitarne oraz wy-
budowana zostanie tężnia so-
lankowa która z całą pewnością 
podniesie atrakcyjność terenu 
portu. – Dzięki zastrzykowi fi-
nansowemu, jaki gmina Nie-
poręt otrzymała od samorządu 
województwa mazowieckiego, 
na terenie Portu Nieporęt-Pila-
wa powstanie pierwszy i jedy-
ny punkt odbioru ścieków z 
jednostek pływających po Je-
ziorze Zegrzyńskim oraz tęż-
nia solankowa dla mieszkań-
ców i gości odwiedzających 
gminę. Budowa tężni w cza-

sach pandemii SARS-CoV-2 
ma szczególne znaczenie te-
rapeutyczne i rehabilitacyjne. 
Jestem przekonany, że sta-
nie się ona nie tylko niezwykle 
atrakcyjnym miejscem rekre-
acji i wypoczynku, ale przede 
wszystkim strefą rehabilita-
cji dla osób, które przeszły 
COVID-19 i cierpią z powodu 
chorób układu oddechowego – 
mówi Sławomir Maciej Mazur, 
wójt gminy Nieporęt. I doda-
je: – Realizacja projektu w oto-
czeniu Jeziora Zegrzyńskiego 
pozwoli zachować ten niewiel-
ki ekosystem dla następnych 
pokoleń, zapewniając coraz 
bardziej zurbanizowanemu 
społeczeństwu stałą i ogólnie 
dostępną możliwość kontaktu 
z żywą przyrodą.

Głównym celem inwestycji jest 
ochrona wód Jeziora Zegrzyń-
skiego, największego zbiorni-
ka wody wokół metropolii war-
szawskiej, miejsca rekreacji i 
wypoczynku mieszkańców Ma-
zowsza. Samorząd wojewódz-
twa na realizację tej inwestycji 
przekazał 1,5 mln zł. 

oprac. Wonder
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Ów powrót jest możliwy, ponieważ 
na dokończenie spisu mamy 14 dni 
od pierwszego logowania. Jeśli jed-
nak definitywnie zakończymy spis i 
potwierdzimy poprawność przeka-
zanych danych – nie ma już moż-
liwości ich poprawiania! Aplikacja 
jest intuicyjna i pozwala sprawnie 
przechodzić na kolejne strony for-
mularza spisowego. Informacje 
wymagane podczas spisu są ge-
neralnie proste i nie powinny na-
stręczać problemu – są to m.in. 
podstawowe dane osobowe, po-
ziom wykształcenia czy wykony-
wana praca. Wszyscy znają na 
nie odpowiedzi, jednak nie każdy 
wpisuje poprawne dane. Z czego 
to wynika? Najczęściej z pośpie-
chu, nieczytania pytań i odpowie-
dzi do końca. Rzadziej z niezrozu-
mienia pytania, skomplikowanej 
sytuacji, czy dylematów z wybo-
rem poprawnej odpowiedzi.

Nie wszystko jasne

Zdarzają się jednak pytania, przy 
których mieszkańcy mają wątpli-

wości. Chodzi np. o ustalenie relacji 
rodzinnych, wykonywany zawód, 
dane dotyczące mieszkania: po-
wierzchni użytkowej, statusu wła-
snościowego czy źródła ogrzewa-
nia. W takiej sytuacji lepiej upewnić 
się i wpisać poprawną odpowiedź 
nie później niż 14 dni od pierwsze-
go otworzenia formularza.

Problemy pojawiają się również 
przy temacie osób przebywają-

cych za granicą: czy należy takie 
osoby podawać w formularzu, czy 
nie. Odpowiedź zależy od stanu 
formalnego. Osoby wymeldowane 
i mieszkające na stałe za granicą 
nie muszą się spisywać. Jeśli jed-
nak dana osoba pozostaje zamel-
dowana w kraju, to niezależnie od 
tego, jak długo mieszka za granicą, 
powinna wypełnić obowiązek spi-
sowy i może to łatwo zrobić przez 
Internet. Jeśli ktoś podczas spisu 

zapomniał podać informacje o oso-
bie pełnoletniej, nic się nie stało – 
dana osoba może spisać się sama. 
W przypadku dzieci, informacje o 
nich może uzupełnić inna osoba do-
rosła, która jeszcze się nie spisała. 

Warto pamiętać o tych wszystkich 
zasadach, zwłaszcza w momencie 
potwierdzania zakończenia spisu. 
Nie ma bowiem możliwości po-
wrotu do ostatecznie zamknięte-

go formularza i poprawienia poda-
nych tam informacji

Spisz się bezpiecznie

Oprócz pytań związanych z apli-
kacją spisową, pojawiają się też 
zgłoszenia dotyczące dostępności 
spisu internetowego i telefoniczne-
go, metod w pełni bezpiecznych. 
W przypadku samospisu interne-
towego na stanowiskach utworzo-
nych w urzędach gmin i miast, ze 
względu na sytuację epidemiczną 
i obowiązujące obostrzenia, warto 
wcześniej sprawdzić telefonicznie, 
czy stanowisko komputerowe jest 
dostępne i czy nie ma do niego ko-
lejki. Jeśli chętnych jest za dużo, 
warto poczekać i zadzwonić za kil-
ka dni lub spisać się przez Internet 
z pomocą członka rodziny lub in-
nej bliskiej osoby. Spis kończy się 
30 września i choć zostało jeszcze 
dużo czasu, lepiej nie zostawiać 
tego obowiązku na ostatnią chwilę.
Bezpieczną alternatywą dla sa-
mospisu internetowego jest info-
linia spisowa dostępna pod nume-
rem 22 279 99 99. Wówczas sami 
inicjujemy kontakt z przeszkolo-
nym konsultantem infolinii, mając 
pewność, że rozmawiamy z osobą 
uprawnioną do przeprowadzenia 
spisu. W odpowiedzi na duże zain-
teresowanie tą formą spisu Urząd 
Statystyczny w Warszawie zwięk-
szył dziesięciokrotnie obsadę info-
linii, co powinno znacząco poprawić 
jej funkcjonowanie dla mieszkań-

ców województwa mazowieckiego. 
Wzmocnienie obsady spisu telefo-
nicznego zostało przeprowadzone 
przede wszystkim z myślą o oso-
bach starszych, które mogą w ten 
sposób bezpiecznie spisać się, nie 
wychodząc z domu.

Należy pamiętać, że w kwietniu 
nie będzie telefonów od rachmi-
strzów. W razie otrzymania telefo-
nu z wezwaniem do spisania się lub 
informacji, że dzwoni do nas rach-
mistrz, należy odłożyć słuchawkę i 
zgłosić ten fakt na infolinię spiso-
wą (22 279 99 99). Pamiętajmy, że 
rachmistrzowie nie pytają o konto, 
dochody, majątek, posiadane nie-
ruchomości czy sprzęty w mieszka-
niu. Nie pytają również o nasze wy-
jazdy, nie mają też prawa pytać o 
żadne dokumenty. Przypadki wyłu-
dzeń takich informacji, oprócz info-
linii spisowej, można również zgła-
szać w swoim urzędzie miasta lub 
gminy, a także na policji.

Ze względu na sytuację epidemicz-
ną i ograniczenia w funkcjonowa-
niu urzędów miast i gmin, warto 
by każdy, kto ma w rodzinie oso-
by starsze, zaproponował im po-
moc w wypełnieniu obowiązku 
spisowego. W tych trudnych ty-
godniach takie wsparcie dla osób 
szczególnie narażonych na ciężki 
przebieg COVID-19 ma niebaga-
telne znaczenie.

oprac. red.

Spisowe podpowiedzi
Po pierwszych tygodniach Narodowego Spisu Powszechnego 2021 można już zdiagnozować najczęstsze pomyłki popeł-
niane przez osoby korzystające z samospisu przez Internet. Najważniejsza porada dla spisujących się osób: warto się 
dobrze przygotować, dokładnie czytać pytania i podpowiedzi zawarte w aplikacji, a w razie wątpliwości lepiej sprawdzić 
daną informację i wrócić do formularza później.
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 ■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

CYTRYNEK – rudy kociak 
znaleziony razem z trójką bra-
ci w dniu 14.04.2021 na tere-
nie Marek przy ul. Spacerowej.
Kociaki nie miały chyba do tej 
pory styczności z człowiekiem. 
Do adopcji kotki będą gotowe 
za 1-2 miesiące.
Szczegółowe informacje pod 
nr telefonu: 666 345 888

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Ś.P. MARKA GORTATA

Łączymy się w bólu
po odejściu ukochanej osoby

Prezes
oraz Pracownicy KZB Legionowo Sp. z o.o.
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Przedstawiona poniżej 
zbieżność nazwisk jest, ma 
się rozumieć, przypadkowa, 
tak się jednak złożyło, iż po-
budziła ona naszą wyobraź-
nię, po czym zainspirowała 
do skreślenia kilku słów na 
ten temat. O co chodzi tym 
razem? Ano o niedawny 
mecz legionowskich piłka-
rzy ręcznych z drugim gar-
niturem Orlenu Wisły Płock, 
konkretnie zaś o fakt wy-
biegnięcia w ekipie gości na 

parkiet dwóch zawodników 
noszących znajomo brzmią-
ce w Legionowie nazwiska 
– Zadrożny oraz Błaszczak. 
Niby nic, a cieszy, gdyż oka-
zało się, że grając w jednej 
sportowej drużynie (choć 
tego dnia akurat lekko umo-
czyli), radzą sobie całkiem, 
całkiem. Bardziej nam znani 
posiadacze wspomnianych 
nazwisk: panowie Piotr i Ma-
riusz, w jednej sportowej 
drużynie jednak nie grają. 

Ba, w politycznej 
również. Czego 
zapewne wypa-
da odrobinę ża-
łować, ponieważ 
zgoda, jak wia-
domo, buduje, 
przeto na lokal-

nym gruncie wspólnymi si-
łami dałoby się postawić coś 
więcej. A tak my, mieszkań-
cy, możemy tylko obserwo-
wać, na szczęście jeno w 
sferze słów i gestów, mur 
wzajemnej niechęci. Za to 
taki solidny, że może postać 
nawet dłużej niż ten, który 
swego czasu zmajstrowali 
sobie Niemcy w Berlinie.

Skoro już mowa o sporcie, tę-
skniąc za kibicami na trybu-

nach, niejeden zawodnik (gdy 
akurat zawodzi) odwykł przez 
ten czas od bezpośredniej, 
artykułowanej z nich kryty-
ki. Artykułowanej najczęściej 
głośno, soczyście i z użyciem 
słów, jakie rzadko padają w 
(przynajmniej polskim) par-
lamencie. Kiedy więc na sta-
diony oraz do hal ściągnie 
wreszcie publika, temu i owe-
mu poddanemu jej szorstkie-
mu osądowi graczowi mogą z 
wrażenia zmięknąć nogi. Że 
o zwiędnięciu uszu nie wspo-
mnimy... Z drugiej strony, le-
piej tak, niż gdyby miało się 
okazać, iż od oglądania wi-
dowisk sportowych kibice 
zwyczajnie się odzwyczaili. 
I generalnie gwiżdżą już na 
gwizdki pana sędziego.

Od płodu do głodu
Gdy jedne oseski wypompowu-
ją z mlekiem matki radość życia, 
inne już przy opuszczaniu zajmo-
wanego przez trzy kwartały lo-
kum, nawet gdy czynią to głów-
nym wyjściem, są przekonane, że 
wypuszczono je przez zaplecze. I 
dlatego od urodzenia są w czarnej 
d… Słuszne owo przeświadczenie 
czy niesłuszne, to insza inszość. 
Ale ofiarom zniesmacza cały tur-
nus na tej planecie, nawet jeśli 
wedle innych przebiega on wręcz 
nieziemsko. Źródłem owego żalu 
jest porównywanie się z innymi. 
Najgorzej zaś cierpią ci, co wybie-
rają zły punkt odniesienia. Jeśli ty-
powa skośnonoga oznaka przy-
jaźni gejszy i samuraja zestawi 
swe odnóża ze strzelistymi pod-
pórkami Anji Rubik, czuje się go-
rzej, niż gdyby sushi popiła kwa-
śnym mlekiem. Albo na przykład 
marnie uposażony fan motoryza-

cji: po kiego mu zazdroszczenie 
sułtanowi Brunei tuzinów nietu-
zinkowych aut? Lepiej niech wrzu-
ci luz i polubi swą starą skodę. 
Oszczędzi i na łzach, i na paliwie.
Czyli co, warto zamęczać się 
mrzonkami o byciu pięknym i bo-
gatym, czy lepiej sięgać po szczę-
ście, które mamy na wyciągnię-
cie chęci? Na chłopski rozum, 
druga opcja jest lepsza. Ano wła-
śnie, na chłopski… Kilka dekad lat 
temu amerykańcy zbawcy nawie-
dzali kambodżańskich rolników, 
wmUSAjąc w nich ofertę pomno-
żenia zbiorów z ryżowych poletek. 
Okazja, że klękajcie narody! Ow-
szem, lecz nie dla Khmerów, któ-
rzy tej Angkor Waty nie łyknęli, 
pytając: po co nam więcej ryżu, 
skoro tego, który uprawiamy, wy-
starcza? Jankesi wymiękli. Argu-
menty o zapasach i zyskach trafiły 
w dżunglowatą próżnię. Nawykły 

do konsumpcjonizmu, „cywilizo-
wany” człowiek uzna to za wie-
śniaczą krótkowzroczność. Błąd. 
Oni – choć podpowiadał im roz-
sądek, a nie świadomość konse-
kwencji – mieli rację. W ślad za 
gromadzeniem ryżu przyszłyby 
nadwyżki. Jeden miałby mniej, 
drugi więcej, zatem sąsiedzkie 
konfliktu gotowe. Z czasem na wsi 
błysnęłaby elektryczność, a wraz 
z nią szereg udogodnień, które 
zżytych z naturą ludzi na zawsze 
oderwałyby od korzeni, oddając 
w niewolę gadżetom. Bez sensu. 
Oni to rozumieli. My, zakomplek-
sieni ludzie z mentalnością Bory-
ny, już nigdy tego nie pojmiemy. 
Zbyt mocno pragniemy urodzaju. 

Odebrał gruntowne wy-
kształcenie, władał kil-
koma językami i był 
przedstawicielem arysto-
kratycznego rodu. Odważ-
nie płynął przez życie, nie 
bacząc na otaczające go 
czasy i ustroje. Aż wreszcie 
dopłynął do Jabłonny… Ja-
kieś 15 lat temu miłośnicy 
sztuk plastycznych mogli w 
Domu Ogrodnika spotkać 
się oko w oko z Francisz-
kiem Starowieyskim – 
światowej sławy grafikiem, 
malarzem i scenografem, 
człowiekiem wyjątkowym 
nie tylko ze względu na 
treść oraz formę tego, co 
umieszczał na papierze czy 
płótnie. Wyjątkowym i wy-
jątkowo kontrowersyjnym. 
W końcu to on, nawiązu-
jąc do kobiecej anatomii, 
zwykł mawiać: „Cyc nie 
k…s, nie musi stać”. A wie-
le jego wyrażanych głośno 

poglądów dalece odbiega-
ło od oczekiwań partyjnych 
kacyków i wyprzedzało 
skostniałą komunistycz-
ną epokę. Tak więc chyba 
tylko zbieżność terminów 
z papieską wizytą spowo-
dowała, że sala Gminnego 
Centrum Kultury i Spor-
tu nie była wypełniona po 
brzegi. Ci, którzy mimo 
wszystko zdecydowali się 
jednak posłuchać, co ma 
do powiedzenia ekscen-
tryczny polski artysta, na 
pewno nie żałowali. Pod-
czas spotkania można 
było nie tylko posłuchać, 
co mistrz sądzi na temat 
kondycji współczesnej 
sztuki, polityki czy nauki. 
Jak przystało na prawdzi-
wego kreatora, Starowiey-
ski zostawił po sobie zna-
ną już z plakatów wariację 
na temat Nike. Przy oka-
zji, czyniąc zadość docie-

kliwości widzów, wyjaśnił 
też m.in. na czym polega 
ruch „z ręki”, „z łokcia” lub 
„z nadgarstka” i czym się 
od siebie różnią. Po trwa-
jącej kilkadziesiąt mi-
nut pogadance wszy-
scy obecni wzięli udział 
w mini wernisażu prac 
artysty. Jak można było 
oczekiwać, także i w tych 
okolicznościach 76-let-
ni wówczas rysownik dał 
się poznać jako niezrów-
nany gawędziarz i recen-
zent – w tym przypadku 
swej własnej sztuki. Nie 
obyło się też bez rozdania 
kilku (albowiem w przy-
padku tego twórcy były 
one nader kunsztowne i 
pracochłonne) autogra-
fów. Niestety, jednych 
z ostatnich. Franciszek 
Starowieyski zmarł trzy 
lata później, w lutym 
2009 roku.

Pogadanka mistrza Franka

Niebo w gębie

Sposób przygotowania:

Aby znaleźć się w kulinarnym niebie, wystarczy mieć 15 minut wolnego czasu, 
opakowanie truskawek i czekoladę.

Truskawki umyj dokładnie i osusz. To bardzo ważne, bo na mokrych truskawkach nie będzie się trzymać 
czekolada. Zachowaj szypułki, nie obrywaj ich, bo będą potrzebne. Tabliczkę czekolady lub więcej 
(w zależności od ilości truskawek) pokrusz do garnuszka. W większym, osobnym garnku zagotuj wodę. 
Garnuszek z czekoladą trzymaj w kąpieli wodnej (zanurzaj w gotującej się wodzie) i mieszaj, aż czekola-
da się rozpuści. Truskawki trzymaj za zieloną część i maczaj w rozpuszczonej czekoladzie. 
Odkładaj je delikatnie na talerzyk. 

Takie truskawki można jeszcze udekorować posypką, płatkami kokosa lub paskami białej czekolady.  
                   

                                                                               Smacznego!
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Oficjalne dane mówią, 
co następuje: poszuku-
jąc ubezpieczenia OC 
dla swojego pojazdu, 23 
proc. mieszkańców Le-
gionowa zadeklarowało 
co najmniej jedną szko-
dę. Był to najwyższy wy-
nik w województwie ma-
zowieckim, który dał im 
26 miejsce w krajowym 
rankingu. Nawiasem mó-
wiąc, statystyczny „szko-
dowy” legionowianin ma 
38 lat i jeździ 13-letnim 
oplem astrą. Ilu miesz-
kańców miasta dokładnie 
wpisuje się w ten sche-
mat, nie wiadomo. Wia-
domo natomiast, że ceny 

polis OC dla tych kierow-
ców, którzy spowodowa-
li szkodę w zeszłym roku, 
były dość wysokie. Mu-
sieli oni za ten obowiąz-
kowy dokument zapłacić 
średnio 971 zł, gdy tym-
czasem średnia dla całe-
go miasta wyniosła sporo 
mniej, bo 705 zł. Tak czy 
owak, inni mają gorzej. 
– Towarzystwa ubezpie-
czeniowe, kalkulując ry-
zyko wystąpienia kolizji, 
biorą pod uwagę nie tylko 
dane kierowcy oraz jego 
pojazdu, ale także miej-
sce jego zamieszkania. 
Każde miasto jest inaczej 
oceniane przez ubezpie-

czycieli ze względu na sieć 
dróg, liczbę ich użytkow-
ników, czy też czas spę-
dzany przez nich w trasie. 
W związku z tym kierow-
cy z Wrocławia, Warszawy 
i Gdańska płacą więcej za 

OC niż na przykład miesz-
kańcy Legionowa – tłu-
maczy Tomasz Kroplew-
ski, kierownik ds. rozwoju 
sprzedaży rankomat.pl.   
 
Dzięki rankingowi por-
talu przedstawiającemu 
84 polskie miasta powy-
żej 50 tys. mieszkańców 
można sprawdzić, jak 
duży odsetek kierowców 
przyznał się do spowodo-
wania co najmniej jednej 
szkody. Legionowo zajęło 
w nim, jako się rzekło, 26 
miejsce. Inne mazowiec-
kie miasta wylądowały w 
tym rankingu niżej, na 
przykład Warszawa (22,9 
proc., 30 miejsce), Siedl-
ce (22,7 proc., 32 miej-
sce), Ostrołęka (20,5 
proc., 65 miejsce). W ska-
li całego kraju, przynaj-
mniej według złożonych 
deklaracji, najmniej szko-
dowych kierowców jest w 
Ostrowcu Świętokrzyskim 
(16,8 proc.), a najwięcej 
w Rudzie Śląskiej (26,1 

proc.). Jak zatem widać, 
legionowscy posiadacze 
aut są tuż, tuż od krajo-
wego topu...

Gadget

Szczerość
po legionowsku
Statystyki potrafią wprawdzie czasem być mylące, ale z reguły – o ile nie są sporządzane pod 
konkretne zlecenie – dobrze oddają rzeczywistość. Wypada więc chyba zaufać ekspertom                   
z portalu rankomat.pl, którzy podali ostatnio, że odsetek legionowian, którzy przy zawieraniu 
polisy OC mają już na koncie jakąś kraksę, jest najwyższy na Mazowszu. Wprawdzie tylko                 
o włos, lecz nasi zostawili w tyle nawet warszawiaków!

Okręgówka 
nadrabia
Doczekaliśmy się w końcu wznowienia rozgrywek                     
w niższych ligach. Za drużynami dwie pierwsze ko-
lejki: aktualna i pierwsze z przełożonych marcowych 
spotkań. Po ostatniej serii meczów tabela ligi okręgo-
wej wygląda bardzo obiecująca. Trzy drużyny z powiatu 
legionowskiego zajmują w niej czołowe miejsca.
W środę 21 kwietnia wszystkie dru-
żyny rozegrały przełożone spotka-
nie 19. kolejki, którą pierwotnie 
zaplanowano na weekend 20-21 
marca. Wicelider tabeli Sokół Se-
rock wygrał na wyjeździe 6:1 ze 
Startem Otwock, Dąb Wieliszew, 
również w meczu wyjazdowym, 
pokonał 2:0 Mazura Radzymin, 
Legionovia II Legionowo na boisku 
rywala zremisowała 1:1 z rezer-
wami warszawskiej Polonii, a Wisła 
Jabłonna uległa u siebie 1:2 Aga-
pe Białołęka. Natomiast w bieżą-
cej kolejce Sokół Serock pokonał 
3:1 Mazura II Karczew, Dąb Wie-
liszew przegrał 1:2 z Bugiem Wy-
szków, a rezerwy Legionovii w der-
bowym spotkaniu rozbiły Wisłę 
Jabłonna 8:3.
 
W następnej serii gier Sokół za-
gra na wyjeździe z Wisłą Dzieci-
nów. Spotkanie zaplanowano na 
1 maja na godzinę 17.30. Dzień 

wcześniej (30 kwietnia) o godzinie 
19.00 „dwójka” Legionovii, również 
w meczu wyjazdowym, zmierzy się 
z Mazurem II Karczew. Na 1 maja 
na godzinę 11.00 zaplanowano ko-
lejne spotkanie derbowe. Tym ra-
zem Wisła Jabłonna podejmie Dęba 
Wieliszew. 
 
Po tej kolejce drużyny nie będą mia-
ły zbyt długiego odpoczynku, bo-
wiem już 5 maja zostaną rozegrane 
mecze 20 kolejki, pierwotnie zapla-
nowane na weekend 27-28 marca. 
Sokół Serock zagra u siebie z Vic-
torią II Sulejówek (godz. 19.00), 
Dąb Wieliszew podejmie Polonię II 
Warszawa (godz. 18.00), Legiono-
via II Legionowo na własnym bo-
isku zmierzy się ze Startem Otwock 
(godz. 10.00), a Wisła Jabłonna na 
wyjeździe zagra z Mazurem II Kar-
czew (godz. 17.00).

zig  

KLASA OKRĘGOWA 2020/2021, GRUPA WARSZAWA I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1 Bug Wyszków 19 48 15 3 1 61-14

2 Sokół Serock  20 47 15 2 3 67-26

3 Dąb Wieliszew 20 40 13 1 6 44-42

4 Legionovia II Legionowo  20 39 12 3 5 45-21

5 Wicher Kobyłka 20 39 12 3 5 54-35

6 Start Otwock 20 35 11 2 7 50-39

7 Naprzód Stare Babice  20 35 11 2 7 59-34

8 KS Wesoła (Warszawa) 20 34 9 7 4 49-39

9  Polonia II Warszawa 20 33 10 3 7 53-34

10  Mazur II Karczew 20 30 9 3 8 37-37

11  Świt II Nowy Dwór Mazowiecki 20 26 8 2 10 37-41

12  Wisła Dziecinów 20 22 7 1 12 48-55

13  Agape Białołęka (Warszawa)  20 20 6 2 12 35-53

14  Mazur Radzymin 20 19 6 1 13 28-62

15   Hutnik II Warszawa 20 15 4 3 13 26-58

16  Victoria II Sulejówek 20 15 4 3 13 31-55

17   Olimpia Warszawa 20 10 3 1 16 27-65

18   Wisła Jabłonna 19 8 2 2 15 35-76
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Wspomnienia z(amiast) wakacji
Aby zmienić otoczenie i odpocząć od codziennych obowiązków, nie trzeba wcale jechać na drugi koniec 
świata. Z perspektywy mieszkańców Mazowsza wystarczy udać się na któryś koniec kraju, choćby 
zjechać w dół mapy Polski, po to, by nacieszyć oczy widokami spod samiuśkich Tater!
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Dlaczego na tarczy księ-
życa, na skórce dyni czy 
na innych przedmiotach 
szukamy twarzy? Ten fe-
nomen to pareidolia – czy-
li mechanizm iluzji, jaki 
powstaje w naszym mó-
zgu. Wystarczą ciemniej-
sze plamy rozmieszczone 
podobnie jak na ludzkiej 
twarzy, a już wyobraża-
my sobie, że ktoś nas ob-
serwuje. Nasz mózg jest 
specjalnie wyczulony, aby 
dostrzec wzór cech, któ-
re rozpoznaje jako twarz. 

Próbuje też czytać emo-
cje. Według naukowców 
nasze mózgi ewaluowały, 
by ułatwić interakcje spo-
łeczne. Obserwowują też 
podobne zjawisko u zwie-
rząt inteligentnych. 

Dobrą stroną epidemii jest 
to, że ludzie coraz czę-
ściej sięgają po książki. 
Kwarantanna, przymuso-
we przebywanie w domu 
sprzyjają rozrywce w za-
ciszu domowych pieleszy, 
czyli czytaniu i słuchaniu 
książek. Takie informacje 
przekazały księgarnie in-

ternetowe, które w ostat-
nim roku zanotowały duży 
skok sprzedaży i zaintere-
sowania ich stronami inter-
netowymi.

Czy wiesz, że są gąsie-
nice, które potrafią kon-
sumować polietylen (pla-
stik)? Gąsienice te, żywiąc 
się tworzywem sztucznym, 
wydalają glikol etyleno-
wy, czyli rodzaj alkoho-
lu. Czyżby larwy barciaka 
większego były rozwiąza-
niem na ekologiczne pro-
blemy naszej planety?

NIE  WIDZĘ  ŻADNEGO 
PYTANIA  DO  MNIE,  Z 

CZEGO  JESTEM  BARDZO 
ZADOWOLONY

Ryszard Brański, przewodniczący 
Rady Miasta Legionowo podczas 
kwietniowej sesji.

■ ■ ■

Kochanowski jak żył, to był wesoły.
■ ■ ■

Mieszkanie, w którym mieszkał Radek, 
dochodziło do rozpaczy. 

■ ■ ■
Melchior Wańkowicz opisał bitwę o kasyno, 

zwane „MONTE”.
■ ■ ■

Grażyna różniła się od mężczyzny tym, 
że była kobietą.

■ ■ ■
Zakończenie jest ciekawe, główny bohater 

wysadza się w powietrze.
■ ■ ■

Szympansy mają ogon przystosowany 
do skakania z jednej gałęzi na drugą.

■ ■ ■
Zagłoba zakończył swoje życie śmiercią.

ROZRYWKA

HOROSKOP
na nadchodzący

tydzień
RYBY

BARAN

BYK

BLIŹNIĘTA

RAK

LEW

PANNA

WAGA

SKORPION

STRZELEC

KOZIOROŻEC

WODNIK

Czeka cię poważna roz-
mowa z kimś bliskim. 
Postaraj mniej mówić, a 

więcej słuchać. Ze zrozumieniem. 

Nosi cię, żeby wyjechać 
i w samotności odpo-
cząć. Doskonały po-

mysł, ale... gdy już się zaszczepisz.

Rzut oka do szafy 
uzmysłowił ci, że czas 
na zakupy? Jeśli tak, od-

wiedź kilka sklepów. W maseczce.

Jeżeli złapiesz doła, 
przetrwaj go jak wio-
senną alergię. A później 

będziesz kichać na wszystko.

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

nak odrobinę mu pomóc.

Masz dosyć bycia sin-
glem? Weź jednak pod 
uwagę, że obok tego, co 

zyskasz, coś też stracisz.

Rozpiera cię energia i 
masz ochotę przenosić 
góry. Zacznij jednak od 

porządków w życiu osobistym. 

Dopadnie cię wypalenie 
zawodowe. Ale nim rzu-
cisz robotę, pomyśl, czy 

to dobry okres na jej szukanie? 

Jakaś zmiana pomogła-
by spojrzeć ci na życie 
przez różowe okulary. 

Na początek niewielka.

Zmierzysz się z kło-
potami w pracy. Nie 
działaj zbyt radykal-

nie, to nie czas na zmiany. 

Masz szansę poznać 
kogoś, kto wprowadzi 
nową jakość do twego 

życia. Nie przegap tego.

Dopisuje ci świetny na-
strój, który może pogor-
szyć tylko rzut oka na 

wagę. W przyrodzie nic nie ginie...

Masz cerę naczynkową? Jedz dużo papryki. Papryka zawie-
ra duże ilości rutyny, specyfiku, który pozwala poprawić wy-
gląd kobiecej skóry. Naczynka włosowate rozszerzają się 
pod wpływem hormonów. Nadwrażliwa skóra, pękające na-
czyńka krwionośne to dolegliwośc wielu pań.

Ania 6 lat

Jak widać, nie tylko na drodze duży może więcej...
 fot. red.  
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W odbywających się nie-
mal „za miedzą” zawodach 
nie mogło też oczywiście za-
braknąć pływaków legionow-
skiego Delfina. Pod opieką 
trenerów Piotra Cesarczy-
ka oraz Daniela Krepsa re-
prezentowała go piątka mło-
dych sportowców: Antonina 
Pietuch, Antoni Lazurek, Igor 

Kozłowski, Filip Zabagło i Ja-
kub Rochnowski.

Zarówno w pierwszym dniu za-
wodów, na dystansach 50-me-
trowych, jak i w niedzielę, gdy 
pływano na setkę, zawodnicy 
z Legionowa niemal w każdym 
wyścigu bili swoje rekordy życio-
we, pokazując się jak z najlep-

szej strony na tle rywali z całego 
kraju. W porannych kwalifika-
cjach na 50 metrów uzyskali 
następujące wyniki: Antonina 
Pietuch – 50 m stylem dowol-
nym (33,22 s) awans do fina-
łu, 50 m stylem grzbietowym 
(37,33 s) awans do finału, 50 
m stylem motylkowym (38,65 
s) awans do finału; Antonii La-
zurek – 50 m stylem dowolnym 
(45,59 s) i 50 m stylem klasycz-
nym (1.01,19 s); Igor Kozłowski 
– 50 m stylem dowolnym (25,82 
s) i 50 m stylem motylkowym 
(27,74 s); Kuba Rochnowski – 

50 m stylem dowolnym (25,47 
s) i 50 m stylem motylkowym 
(28,01 s). Podczas wieczor-
nych finałów Antonina Pietuch 
zdobyła trzy medale, popra-
wiając swoje rekordy życio-
we na 50 m stylem dowolnym 
(32,64 s) II miejsce, 50 m sty-
lem grzbietowym (36,79 s) III 
miejsce i 50 m stylem motyl-
kowym (38,65 s) III miejsce. 

W niedzielę, na dystansach 
100-metrowych, legionowianie 
również uzyskiwali bardzo dobre 
rezultaty. Na wyróżnienie zasłu-

guje zwłaszcza niezawodna Tośka, 
która zgarnęła dwa brązowe krąż-
ki (100 m stylem dowolnym – 
1:12,83 i 100 m stylem grzbieto-
wym – 1:18,81s), plasując się na 
trzecim miejscu wśród najlepszych 
zawodniczek z rocznika 2010.

Pozostałe wyniki: Igor Kozłowski 
– 100 m stylem dowolnym (55,78 
s), Kuba Rochnowski – 100 m sty-
lem zmiennym (1:07,40 s), Filip 
Zabagło – 100 m stylem grzbie-
towym (1:04,28 s) i 100 m sty-
lem motylkowym (1:06,19 s). 

– Zawody w Mławie z całą pew-
nością można zaliczyć do uda-
nych, choćby z tego powodu, że 
większość naszych zawodników 
ustanowiła tutaj swoje nowe re-
kordy życiowe. Na pochwałę za-
sługują wszyscy nasi podopiecz-

ni, którzy poprzez swoją sportową 
walkę i zaangażowanie dają nam 
nadzieję na kolejne udane starty 
– zgodnie przyznają trenerzy Da-
niel Kreps i Piotr Cesarczyk. 

Aldo

Po kilku nieudanych próbach z obu 
stron, w drugiej minucie skutecz-
ne strzelanie w DPD Arenie rozpo-
częli gospodarze. Chwilę po tym, 
jak wyszli na 2:0, pierwsze trafie-
nie zaliczyli też teoretycznie ska-
zani na pożarcie goście. Na tyle 
jednak zmotywowani do spra-
wienia faworytom psikusa, że grali 
bez kompleksów, w szóstej minu-
cie obejmując prowadzenie 3:2. 
Wprawdzie kilkadziesiąt sekund 

później Kamil Ciok znów oddał je 
KPR-owi, ale było widać, że młodzi 
„nafciarze” chcą popsuć miejsco-
wym humor. I w 10 minucie znów 
mieli jedno „oczko” więcej. Mimo 
to kierowani z boiska przez Micha-
ła Prątnickiego legionowianie zda-
wali się być pewni swego i meto-
dycznie rozpracowywali obronę 
płocczan. Ponieważ jednak ich 
własna zbyt rzadko stawiała sku-
teczne zasieki, po kwadransie wy-

równanej gry było po 7 i wciąż raz 
jedna, raz druga ekipa znajdowa-
ła drogę do bramki rywala. Pierw-
si wyłamali się z tego schematu 
goście, w 19 minucie obejmując 
dwu-, a po chwili trzybramkowe 
prowadzenie 12:9. Wtedy Marcin 
Smolarczyk pierwszy raz popro-
sił o czas. Nie tylko on już wie-
dział, że ten mecz nie będzie 
spacerkiem. Także ze względu 
na świetną dyspozycję bram-
karza gości, który często stawał 
na drodze atakujących legiono-
wian. Zbyt często. Tymczasem 
pomysłowi w konstruowaniu ak-
cji wiślacy robili swoje. W 25 mi-
nucie prowadzili już 14:10 i wy-
glądało na to, że na przerwę to 
oni zejdą w lepszych nastrojach. 
Wtedy właśnie KPR zaliczył pio-
runujący finisz, po strzale Filipa 
Fąfary wychodząc dwie sekundy 
przed końcem pierwszej części 
meczu na remis po 14. Nic dziw-
nego, że druga zapowiadała się 
bardzo ciekawie.

Po przerwie pierwszy zapunktował 
wracający po kontuzji Tomasz Ka-
sprzak. Orlen szybko jednak od-
powiedział dwoma trafieniami, 
dając do zrozumienia, że nie za-
mierza składać przed liderem bro-
ni. I wciąż trudno było na parkie-
cie odróżnić, która ekipa w tabeli 
prowadzi, a która snuje się pod jej 
koniec. Przez kilkanaście minut 
obie drużyny szły łeb w łeb, lecz 
znów pierwsi wyłamali się z tego 
schematu płocczanie, wychodząc 
na 22:20. Było jasne, że jeśli KPR 
chce tego dnia zwyciężyć, musi za-
grać na maksimum swych aktu-
alnych możliwości. Pogoń za sku-
tecznymi pod bramką gośćmi szła 
jednak jak po grudzie: co miejsco-
wi zdobywali kontaktowego gola, 
to przeciwnik zaraz odbudowywał 
przewagę. Dopiero w 51 minucie 
KPR dociągnął do remisu 25:25. 
Kilkadziesiąt sekund później Filip 
Fąfara wyprowadził gospodarzy 
na prowadzenie, na co trener ich 
rywali z miejsca zareagował wzię-
ciem czasu. Po nim, mimo szans 
na podwyższenie wyniku, KPR 
się zaciął i płocczanie wyrównali, 
a później znów mieli jedną bram-
kę więcej. W 56 minucie gola na 
27:27 zdobył Kamil Ciok, przypła-
cając tę akcję lekkim urazem. Za-

powiadał się wyjątkowo nerwowy 
finisz. I taki był, lecz to gospodarze 
lepiej wytrzymali tę próbę. Na 90 
sekund przed końcem Fąfara za-
liczył trafienie na 29:28, poprawił 
Kamil Ciok i już nic nie mogło ode-
brać im zwycięstwa. Zwłaszcza że 
w bramce dwa razy pomógł kole-
gom Tomasz Szałkucki, uniemoż-
liwiając gościom wyrównanie. 
Środowe spotkanie KPR wygrał 
30:28 i umocnił się na prowadze-
niu w grupie C.

Już w sobotę (24 kwietnia), tym 
razem w wyjazdowym starciu z 

łódzką Anilaną, szczypiorniści 
KPR-u musieli walczyć o kolej-
ne ligowe punkty. I znowu losy 
zwycięstwa ważyły się niemal 
do ostatniej minuty spotka-
nia. Na szczęście po przegra-
niu pierwszej połowy 11:12, w 
drugiej lider z Legionowa przy-
spieszył, zagrał skuteczniej, 
dzięki czemu zwyciężył w ca-
łym meczu 26:25. Nad drugą 
w tabeli ekipą z Wielunia, któ-
ra rozegrała dotąd o jeden po-
jedynek mniej, KPR ma obec-
nie przewagę sześciu punktów. 

KPR Legionowo – Orlen II Wisła 
Płock 30:28 (14:14)
UKS Anilana Łódź – KPR Legiono-
wo 25:26 (12:11)

Aldo

Pełne ręce punktów
Za sprawą środowego (21 kwietnia), zaległego spotkania z Orlenem II Wisłą 
Płock szczypiorniści KPR-u Legionowo mieli na własnym parkiecie szansę 
umocnienia się na fotelu lidera grupy C I ligi. Zadanie wykonali, ale losy 
zwycięstwa ważyły się do samego końca meczu. Cztery dni później, tyle że                       
w Łodzi, sportowy thriller się powtórzył – na szczęście znów zakończył się              
on dla legionowian happy endem.

Rekordowa
piątka
W trzeci weekend kwietnia na Pływalni Miejskiej              
w Mławie odbyły się kolejne ogólnopolskie zawody, 
których gospodarzem był miejscowy klub pływacki 
Płetwal. Na starcie Otwartych Zawodów Pływackich 
o Puchar Północnego Mazowsza, odbywających się 
pod patronatem Burmistrza Miasta Mława, stawiło 
się pół tysiąca zawodników i zawodniczek z 44 
krajowych klubów.

Marcin Smolarczyk, trener KPR Legionowo

- To był świetny mecz dla kibiców. Myślę, że ten, kto oglądał trans-
misję w internecie, jest zadowolony. A kto nie oglądał, nich żałuje, 
bo była to fajna piłka ręczna. My cieszymy się z wyniku, ale cieszy-
my się też z gry, bo graliśmy fajnie, graliśmy całą drużyną, nato-
miast bolały nas niewykorzystane, klarowne i pewne sytuacje do 
zdobycia bramki. Zawodziła gdzieś nas tutaj skuteczność, a z kolei 
z tyłu młodzi zawodnicy Orlenu Wisły Płock, z którymi zawsze cięż-
ko nam się gra, mieli naprawdę dobrze nastawione celowniki i od-
dawali celne rzuty, z którymi nasi bramkarze nie mogli sobie pora-
dzić. To powodowało, że ten mecz był na styku. Natomiast z samej 
gry, a także realizacji przedmeczowych założeń można być zado-
wolonym. Dzięki uporowi, konsekwencji oraz grze drużynowej do-
wieźliśmy wynik do końca.
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Tak jak w kilku poprzednich spo-
tkaniach to Legionovia szybko 
wychodziła na prowadzenie, 
tak teraz to jej rywalowi udało 
się błyskawicznie zdobyć bram-
kę. Już w 7 minucie gości z Bia-
łej Piskiej na prowadzenie, po 
precyzyjnym strzale zza pola 
karnego, wyprowadził Marcin 
Fiedorowicz. Na odpowiedź go-
spodarzy nie trzeba było dłu-
go czekać. W 12 minucie rzut 
wolny perfekcyjnie wykorzystał 
Marcin Kluska. Po jego piekiel-
nie mocnym strzale bramkarz 
Znicza był bez szans. Po dopro-
wadzeniu do wyrównania Le-
gionovia poszła za ciosem i już 
w 29 minucie piłkarzom trene-

ra Pirosa udało się zdobyć drugą 
bramkę. Tym razem po dośrod-
kowaniu z rzutu rożnego piłkę 
w siatce umieścił głową Dariusz 
Zjawiński. 

Po zmianie stron Znicz za-
czął śmielej atakować. Już w 
niespełna dziesięć minut po 
wznowieniu gry udało mu 
się doprowadzić do wyrów-
nania. Druga bramka dla go-
ści była niemalże kopią akcji, 
po której gola zdobył Zjawiń-
ski. Na listę strzelców zapisał 
się tym razem Andrzej Kosiń-
ski. Od 61 minuty goście mu-
sieli grać w osłabieniu. Dru-
gą żółtą, a w konsekwencji 
czerwoną kartkę obejrzał 
bowiem strzelec pierwsze-
go gola, Marcin Fiedorowicz. 
Legionovia, widząc w tym 
szansę na zgarnięcie pełnej 
puli punktów, rzuciła się do 

ataku. Trzecią bramkę legio-
nowianom udało się zdobyć 
w 73 minucie. Gola na 3:2 
z rzutu wolnego strzelił Pa-
tryk Koziara. Do ostatniego 

gwizdka sędziego wynik już 
się nie zmienił i trzy punkty 
pozostały w Legionowie. 
 
W następnej kolejce Legio-
novia zmierzy się na wy-

jeździe z Unią Skierniewi-
ce. Spotkanie zaplanowano 
na sobotę 1 maja na godzi-
nę 15.00. 

Elph

III LIGA 2020/2021, GRUPA I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Pogoń Grodzisk Mazowiecki 25 59 19 2 4 57-23

2. Legionovia Legionowo 25 49 14 7 4 41-26

3. Świt Nowy Dwór Mazowiecki 25 46 14 4 7 45-29

4. Unia Skierniewice 25 42 13 3 9 47-33

5. Polonia Warszawa 25 42 12 6 7 44-28

6. Jagiellonia II Białystok 25 41 12 5 8 46-35

7. Znicz Biała Piska 25 40 11 7 7 43-34

8. Legia II Warszawa  25 40 12 4 9 45-33

9.  Pelikan Łowicz 26 40 11 7 8 41-36

10. KS Kutno 26 40 12 4 10 38-35

11. Błonianka Błonie 26 40 12 4 10 50-37

12. Sokół Aleksandrów Łódzki 26 38 10 8 8 40-24

13. GKS Wikielec 25 34 10 4 11 38-46

14. Lechia Tomaszów Mazowiecki 26 34 10 4 12 36-52

15.  RKS Radomsko 26 33 9 6 11 37-37

16. Broń Radom 26 33 9 6 11 29-39

17. Concordia Elbląg 26 31 8 7 11 29-35

18. Ursus Warszawa 25 31 9 4 12 33-35

19. Olimpia Zambrów 26 22 6 4 16 35-49

20. Ruch Wysokie Mazowieckie 26 18 3 9 14 23-56

21. Huragan Morąg 26 18 3 9 14 26-50

22. KS Wasilków 26 14 4 2 20 18-69

3:2 (2:1)
Legionovia Legionowo – Znicz Biała Piska

Bramki: Kluska (12′), Zjawiński (29′), Koziara (73′) – Fiedorowicz (7′), 
Kosiński (54′)

Legionovia: Krzywański – Kaczorowski, Bujak, Choroś, Barański (69′ 
Karabin), Mroczek, Koziara, Zjawiński, Papazjan (63′ Dobrogost), Kluska 
(90′ Lewandowski), Trubeha

Znicz: Radzikowski – Romachów, Dzienis, Kosiński, Denert (31′ 
Kalinowski), Jambrzycki (76′ Famulak), Kossyk (86′ Gondek), Furman, 
Jarosz, Fiedorowicz, Giełażyn

Legionovia KZB Legionowo w kolejnym ligowym meczu rozgrywanym na własnym boisku ponownie zafundo-
wała swoim kibicom piłkarski rollercoaster. Podopieczni Michała Pirosa znów musieli gonić wynik. Gdy im się 
to udało i nawet wyszli na prowadzenie, rywal zdołał wyrównać. Na szczęście legionowianie zdobyli kolejną 
bramkę i tym razem już nie dali sobie wyrwać zwycięstwa. Domowe starcie ze Zniczem Biała Piska zakończyło 
się wynikiem 3:2, a wszystkie bramki dla biało-żółto-czerwonych padły po stałych fragmentach.

Zwycięstwo
we fragmentach

Gra
w klasy

Pierwszą kolejkę po lockdownie mają za 
sobą także zespoły grające na co dzień w 
klasach A i B. W ich przypadku powrót na bo-
iska nie jednak był specjalnie udany. Na pięć 
drużyn z powiatu legionowskiego aż cztery 
przegrały swoje ligowe spotkania.
Madziar Nieporęt, zaj-
mujący po jesieni trzecie 
miejsce w tabeli A-klasy, 
wygrał na wyjeździe 2:1 
z Rządzą Załubice. Dru-
ga z A-klasowych drużyn 
– Dąb II Wieliszew, w me-
czu wyjazdowym prze-
grała aż 0:4 z GKS Dąb-
rówka. Porażki poniosły 
też wszystkie zespoły z 
powiatu grające na co 
dzień w B-klasie – Impet 
Łajski uległ 1:5 AON-owi 
Rembertów, Mewa Kru-
bin przegrała 2:7 z Płu-
dami Warszawa, a Rota-
via Nieporęt 2:4 z Wisłą 
Zakroczym. 
 

W majowy weekend, w 
ramach 19. kolejki A-kla-
sy i 18. B-klasy, Madziar 
Nieporęt podejmie u sie-
bie WKS Rząśnik (1 maja, 
godz. 11.00), Dąb II Wie-
liszew zagra na wyjeździe 
z Huraganem II Wołomin 
(1 maja, godz. 13.30), 
Rotavia Nieporęt w der-
bowym spotkaniu zmie-
rzy się na własnym bo-
isku z Impetem Łajski 
(1 maja, godz. 15.00), 
a Mewa Krubin zagra u 
siebie z Korną Jadów (2 
maja, godz. 16.30). 

zig    



16 CZWARTEK 29 kwietnia 2021ZAPOWIEDZI/RELACJE

Z uwagi na organizacyjny roz-
mach przedsięwzięcia, Powia-
tową Instytucję Kultury wes-
prze w jego realizacji szereg 
partnerów: Powiat Legionow-
ski, Miasto i Gmina Serock, 
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Legionowie, Liceum Ogól-
nokształcące im. Stanisława 

Lema w Stanisławowie Pierw-
szym oraz Centrum Kultu-
ry i Czytelnictwa w Serocku. 
Do udziału w warsztatach za-
chęcają oni następująco: „Ce-
nisz sobie niełatwo poddają-
ce się szufladkowaniu utwory 
Lema? Jesteś fanką „Dzien-
ników gwiazdowych”, fanem 

„Cyberiady”? Lubisz futury-
styczne rozważania i snucie 
utopijnych/dystopijnych wi-
zji przyszłości? Czujesz sym-
patię do lemowskich bohate-
rów – marzycielskie roboty, 
cybermistyków, genialnych 
wynalazców, filozofów o nie-
ograniczonej wyobraźni, nie-
ustraszonych badaczy i dziel-
nych międzyplanetarnych 
podróżników? A może dopie-
ro chcesz ich poznać? Intere-
suje Cię sztuka w różnych jej 
odmianach – literatura, te-
atr, taniec, muzyka, plastyka, 
film? Masz ochotę na artystycz-
ny międzygalaktyczny ekspe-
ryment? Wyrusz z nami w ko-
smiczną odyseję inspirowaną 
niezwykłą twórczością Stani-
sława Lema!”. 

Na grupę ochotników cze-
ka siedem „kosmicznych” 
warsztatów: 

8.05.2021 r., godz. 11.00-
16.00, Warsztat teatralno-bi-
blioteczny „Pamiętnik znale-
ziony w wannie”, prowadzenie: 
Betina Dubiel, Miejska Biblio-
teka Publiczna w Legionowie 
(ul. Kościuszki 8a): Na podsta-
wie wyszukanych w zasobach 
biblioteki cytatów z książek 

Lema, wykorzystując różne 
techniki teatralne, dramy, ję-
zyka migowego, uczestnicy 
warsztatów spróbują stworzyć 
rodzaj kosmiczno-teatralno-li-
terackiego chóru, przetwarza-
jącego myśl Lema na nowo. 

15.05.2021 r., godz. 11.00-
16.00, Warsztat plastycz-
no-rzeźbiarski „Powrót z 
gwiazd”, prowadzenie: Grze-
gorz Wajda, Miejska Biblio-
teka Publiczna w Legionowie 
(ul. Kościuszki 8a): Tworze-
nie wielkoformatowych am-
balaży i asamblaży w oparciu 
o wybrane fragmenty z twór-
czości Lema (z użyciem folii, 
kartonów, papierów, drutów i 
innych materiałów zapropono-
wanych przez uczestników). 
Podążając za główną osią 
fabuły „Powrotu z gwiazd”, 
uczestnicy postarają się 
odpowiedzieć na pytanie: 
czym dla mnie jest miejsce, 
z którego pochodzę, w któ-
rym żyję? Twórczość Sta-
nisława Lema zostanie tu 
skonfrontowana z twórczo-
ścią Tadeusza Kantora. 

22.05.2021 r., godz. 11.00-
16.00, Warsztat filmowy „Wi-
zja lokalna”, prowadzenie: 
Andrzej Wysocki, Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Legiono-
wie (ul. Kościuszki 8a): Uczest-
nicy będą pracować z filmami, 
które wcześniej nakręcili tele-
fonami. Tematyka oscyluje wo-
kół cytatów z twórczości Lema. 
Ideą jest stworzenie jednego, 

wspólnego, oryginalnego dzie-
ła, swoistego kolażu filmowe-
go, który będzie stanowić 
oprawę filmową finałowego 
widowiska. 

23.05.2021 r., godz. 11.00-
16.00, Warsztat tworzenia 
animacji „Powrót z gwiazd II”, 
prowadzenie: Andrzej Wysoc-
ki, Miejska Biblioteka Publicz-
na w Legionowie (ul. Kościuszki 
8a): Tworzenie animacji na ba-
zie powstałych podczas wcze-
śniejszych warsztatów dzieł 
wizualnych (asamblaży i am-
balaży). Będzie to połączenie 
trzech różnych gatunków wy-
razu artystycznego: literatury, 
plastyki i filmu (technika ani-
macji poklatkowej). 

29.05.2021 r., godz. 11.00-
16.00, Warsztat dźwięko-
wy „Summa technologiae”, 
prowadzenie: Natalia Tchoń, 
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Legionowie (ul. Kościuszki 
8a): tworzenie udźwiękowie-
nia powstałych wcześniej ani-
macji oraz utworów interpre-
tujących wybrany fragment z 
twórczości Lema (miksowa-
nie, przetwarzanie dźwięków). 
Do stworzenia dźwięków będą 
używane przedmioty codzien-
nego użytku. 

19.06 i 20.06.2021 r., godz. 
11.00-17.00, Warsztat tanecz-
no-ruchowy „Filozofia przypad-
ku” (dwudniowy, 2x6 h), pro-
wadzenie: Janusz Szymański, 
Miejska Biblioteka Publiczna 

w Legionowie (ul. Kościusz-
ki 8a) i plaża w Serocku: Pod-
czas tych warsztatów uczestni-
cy poznają siłę wyrazu ruchu i 
tańca współczesnego. W efek-
cie powstaną trzy etiudy cho-
reograficzne inspirowane twór-
czością Lema. 

25.06.2021 r., godz. 11.00-
19.00, Warsztat reżysersko-
-sceniczny „Czas nieutra-
cony”, prowadzenie: Betina 
Dubiel, plaża w Serocku: po-
łączenie wszystkich elemen-
tów powstałych na wcze-
śniejszych warsztatach i 
stworzenie lemowskiej kon-
stelacji/instalacji. 

Zwieńczeniem warsztatów 
ma być futurystyczne wido-
wisko – performance „Le-
mowskie konstelacje/insta-
lacje”, zaprezentowane w 
lipcową noc w kosmicznej 
scenerii serockiej plaży! 

Jeśli czujesz, że to może być 
coś dla Ciebie – zgłoś się! Do 
7 maja 2021 r. do godz. 16.00 
przyślij podpisaną kartę zgło-
szeniową (znajdziesz ją tu: 
www.pik.legionowski.pl) na 
adres lem@pik.legionowski.pl. 
W warsztatach mogą uczest-
niczyć uczniowie i uczenni-
ce szkół ponadpodstawo-
wych, mieszkający na terenie 
powiatu legionowskiego. W 
przypadku zagrożenia epide-
micznego prawie wszystkie 
warsztaty mogą być zrealizo-
wane w formule online na plat-
formie ZOOM, a premiera wi-
dowiska może się odbyć bez 
udziału publiczności. 

Aldo

Fantastyczna propozycja
Mając na względzie między innymi popularyzację dzieł światowej sła-
wy pisarza wśród młodych czytelników, Powiatowa Instytucja Kultury 
w Legionowie prowadzi właśnie nabór na warsztaty dla młodzieży w 
ramach projektu „Lemowskie konstelacje/instalacje”, dofinansowanego 
ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultury.

Nagroda z Wielkiej Litery
Legionowscy bibliotekarze są wielcy! Dzięki ich 
kreatywności Miejska Biblioteka Publiczna zdobyła 
trzecie miejsce w konkursie popularyzującym książki 
dla osób słabowidzących. Dzięki temu, podobnie jak 
inne nagrodzone placówki, już wkrótce powiększy 
ona swój księgozbiór o nowości z serii wydawniczej 
Wielkie Litery.
Organizatorem kierowanego do 
bibliotek konkursu był OSDW 
Azymut – dystrybutor książek, 
inicjator serii wydawniczej Wiel-
kie Litery, a także organizator 
Wirtualnych Targów Książki. Jak 
przyznają pomysłodawcy akcji, 
zainteresowanie uczestników 

przerosło ich najśmielsze ocze-
kiwania – w ciągu trzech tygo-
dni biblioteki nadesłały aż 155 
zgłoszeń, w tym między innymi 
zdjęcia, kolaże, animacje, wier-
sze, piosenki oraz filmy. I to wła-
śnie krótką, zabawną etiudą fil-
mową postanowili zawalczyć o 

konkursowe laury bibliotekarze 
z Legionowa. Jak widać, z powo-
dzeniem. Nic dziwnego, że zado-
woleni oznajmili na fejsbukowym 
profilu placówki (gdzie można 
też obejrzeć ich dzieło): „Nowe 
książki zbliżają się WIELKIMI 
krokami do naszej biblioteki!”.   

Trzecie miejsce w tak doborowej 
i licznej stawce na pewno może 
stanowić powód do satysfakcji. 
Tym bardziej, że wiąże się z po-
szerzeniem legionowskiej ofer-
ty dla słabiej widzących czytel-
ników. „Wybór zwycięzców był 

niezwykle trudny, dlatego posta-
nowiliśmy wyróżnić dodatkowo 
dwanaście bibliotek, do których 
wyślemy dyplomy z gratulacja-
mi i podziękowaniami za udział 
w konkursie. Zgodnie z regula-
minem trzy nagrodzone biblio-
teki (I, II i III miejsce) otrzyma-
ją pakiety kilkudziesięciu książek 
wydanych w serii Wielkie Lite-
ry. Mamy nadzieję, że nowości 
w księgozbiorze ucieszą czytel-
ników” – napisali organizatorzy 
konkursu. 

Wonder


