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Tragiczna
czołówka
W poniedziałek (21 czerwca) około godziny 14.00 na 
drodze wojewódzkiej nr 631, na wysokości skrzy-
żowania ul. Modlińskiej i Przedpełskiego w Wieli-
szewie, doszło do tragicznego wypadku. W wyniku 
zderzenia ciągnika siodłowego i samochodu dostaw-
czego przewożącego butle z gazem zginął kierowca 
drugiego z tych pojazdów.
Ze wstępnych ustaleń poli-
cji wynika, że jadące od stro-
ny Skrzeszewa auto dostaw-
cze z niewiadomych przyczyn 
zjechało na przeciwległy pas 
i zderzyło się z nadjeżdżają-
cym z naprzeciwka TIR-em. 

Kierowca dostawczaka został 
zakleszczony we wnętrzu po-
jazdu. Aby go uwolnić, trze-
ba było użyć specjalistyczne-
go sprzętu hydraulicznego. 
Strażacy musieli też zabez-
pieczyć blisko sto butli z ga-

zem, które w wyniku zderze-
nia wytoczyły się na jezdnię. 
 
Stan kierowcy auta dostawcze-
go był bardzo poważny. Mimo 
godzinnej reanimacji nie uda-
ło się go niestety uratować. Le-

karz stwierdził zgon. Podczas 
prowadzenia czynności na miej-
scu tragedii ruch na drodze wo-
jewódzkiej nr 631 był całkowi-
cie zablokowany.

Zig

Spotkanie na rondzie
W niedzielę (20 czerwca) około godziny 14.00 na drodze krajowej nr 61 w 
Jabłonnie doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Na szczęście nikt w niej nie 
ucierpiał. Utrudnienia w ruchu na krajówce trwały około 40 minut.

Do zdarzenia doszło na 
rondzie Biskupów Płoc-
kich. Zderzyły się tam ze 
sobą opel vectra i suzu-
ki swift. Obydwoma sa-
mochodami podróżowa-
ło w sumie sześć osób, ale 
na szczęście żadnej z nich 
nic się w wyniku kolizji nie 
stało. Wszyscy uczestnicy 
zdarzenia o własnych si-
łach opuścili uszkodzone 
pojazdy. Na miejscu inter-
weniowały zastępy straży 
pożarnej z JRG Legionowo, 
OSP Jabłonna i OSP Legio-
nowo oraz policja. 

Zig

Nastolatka była poszukiwana, 
okazało się bowiem, że dziew-
czyna nie wróciła z przepust-
ki do poprawczaka. Policjanci 
sprawdzali adresy oraz miej-
sca, w których mogła się po-
jawiać poszukiwana. Docierali 
też do jej znajomych i bliskich. 
W zeszłą środę funkcjonariu-
sze wpadli w końcu na jej trop 
i doprowadzili do zatrzymania 

dziewczyny. Jak zwykle w po-
dobnych przypadkach, nielet-
nia po wykonanych czynno-
ściach została osadzona w 
Policyjnej Izbie Dziecka, skąd 
przewieziono ją do placówki 
wychowawczej oddalonej od 
Legionowa o kilkadziesiąt ki-
lometrów. 

Zig 

Nastolatka
na gigancie 

Zagęścił dochodzenie
Dzielnicowy z Nieporętu doprowadził do odzy-
skania zagęszczarki wartej blisko 14 tysięcy 
złotych. Urządzenie zostało skradzione trzy 
tygodnie temu.

Z informacji, do jakich dotarł 
nieporęcki policjant, wynika-
ło, że sprzęt mógł się znajdo-
wać na terenach leśnych w 
okolicy Kątów Węgierskich. 
Aby je potwierdzić, dzielni-
cowy udał się więc na miej-
sce. Jak szybko wyszło na 
jaw, skradziona zagęszczar-

ka faktycznie była tam ukry-
ta. Urządzenie zostało nie-
zwłocznie zabezpieczone, a 
następnie przekazane wła-
ścicielowi. Nieporęccy śled-
czy będą teraz ustalać dalsze 
okoliczności tej kradzieży. 

zig

Tydzień
na sygnale

Policjanci z zespołu do spraw nieletnich                         
i patologii z legionowskiej komendy policji 
zatrzymali 15-letnią dziewczynę, która decyzją 
sądu rodzinnego była poszukiwana celem 
doprowadzenia jej do Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego.

Poszukiwany
na dworcu
Policjanci z Legionowa zatrzymali kolejną osobę 
poszukiwaną listem gończym. W trakcie patro-
lowania miasta mundurowi zwrócili uwagę na 
mężczyznę kręcącego się bez określonego celu 
w okolicy legionowskiego dworca kolejowego. 
Postanowili go wylegitymować.

W trakcie sprawdzania w po-
licyjnej bazie danych okaza-
ło się, że 43-letni mężczyzna 
jest ścigany listem gończym 

oraz nakazem doprowadze-
nia, który wydał Sąd Rejono-
wy w Inowrocławiu. Na mocy 
jego decyzji za popełnione 

przestępstwa 43-latek ma 
do odbycia karę 240 dni po-
zbawienia wolności. Ponadto, 
jak ustalili mundurowi, Proku-
ratura Rejonowa w Mogilnie 
oraz inowrocławski sąd wy-

dały zarządzenia o ustaleniu 
miejsca jego  pobytu dla ce-
lów prawnych. Zatrzymany 
trafił już za kratki.

zig
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W ramach inwestycji, oprócz 
przebudowanej do dwóch pa-
sów w każdą stronę drogi kra-
jowej, zrealizowane zostaną 
też drogi dojazdowe do obsłu-
gi terenu przyległego do DK 61. 
Będą one włączać się do drogi 
krajowej w rejonie skrzyżowań 
z sygnalizacją świetlną. W miej-

scu obecnego ronda w Zegrzu, 
na skrzyżowaniu z DW 631, po-
wstanie wiadukt od strony Se-
rocka w kierunku Legionowa, 
a ruch lokalny ma odbywać się 
zlokalizowanym pod wiaduktem 
rondem turbinowym. Piesi i ro-
werzyści będą mogli korzystać 
z chodnika i ścieżki pieszo-ro-

werowej, które przy współpracy 
z gminą Wieliszew zostaną do-
świetlone. 

Konsultacje stanowiły oka-
zję do zadawania pytań, na 
które odpowiadali przedsta-
wiciele biura projektowego. 
Tematy budzące wątpliwo-

ści mieszkańców to m.in. za-
pewnienie bezpieczeństwa 
pieszych, zastosowanie ekra-
nów akustycznych czy wy-
właszczenia nieruchomości. 
Sporną kwestią jest np. pro-
ponowane przejście dla pie-
szych w poziomie jezdni, na 
które mieszkańcy oraz wójt 

się nie zgadzają. I chcą kład-
ki dla pieszych oraz rowerzy-
stów, z windami dla osób nie-
pełnosprawnych. Taka kładka 
powinna być też, ich zdaniem, 
zlokalizowana w sąsiedztwie 

przystanków komunikacji 
zbiorowej. Póki co inżyniero-
wie i przedstawiciele GDDKIA 
obstają jednak przy swoim.

oprac. WS

Odpady od kuchni
Sytuacja w tej branży jest, jak to się mówi, dynamiczna. Nic zatem dziwnego, że i dla legionowskich urzędników zapewnienie właściwego 
odbioru z miasta odpadów komunalnych bywa wyzwaniem. Na szczęście dotychczas, także pod względem ekonomicznym, udaje im się 
mu sprostać. Fakty są jednak takie, że bez pomocy mieszkańców będzie to już wkrótce właściwie niemożliwe.

Medialne plotki o tym, że 
Legionowo lada dzień cze-
ka śmieciowy armaged-
don, dotarły z czasem do 
samego ratusza. Urzędni-
cy wiele jednak sobie z nich 
nie robią. I zamiast nie-
sprawdzonych informacji, 
proponują mieszkańcom 
konkrety. – Nic nie zagraża 
odbiorowi odpadów z tere-
nu miasta. Właśnie została 
podpisana kolejna umowa z 
firmą MS-Eko, która obec-
nie odbiera miejskie odpa-
dy komunalne. Będzie ona 

obowiązywała od pierwsze-
go lipca do końca bieżące-
go roku. Zostało to spowo-
dowane przedłużającym 
się wyborem kolejnej fir-
my, która zajmie się odbio-
rem śmieci z terenu miasta. 
Mamy nadzieję, że w tym 
okresie uda nam się już do-
pełnić wszystkich formalno-
ści i wyłonimy następną fir-
mę, która przez kolejne 24 
miesiące będzie się tym zaj-
mować – uspokaja Kamil 
Stępkowski, rzecznik Urzę-
du Miasta w Legionowie.

Zanim to nastąpi, prawie 
wszystko będzie po sta-
remu. Prawie, bo już od 
pierwszego lipca legiono-
wianie będą musieli wyod-
rębniać ze swoich śmieci 
nowy rodzaj odpadów. – 
Do tej pory dzieliliśmy od-
pady na pięć frakcji, a te-
raz dojdzie nam frakcja 
bioodpadów kuchennych. 
Pod każda altaną śmietni-
kową będzie na nie pod-
stawiony brązowy pojem-
nik o pojemności 240 litrów 
z napisem BIO – zapowia-

da Jacek Kaca, zastępca 
kierownika referatu ochro-
ny środowiska Urzędu Mia-
sta w Legionowie. Dotych-
czas bioodpady lądowały, a 
przynajmniej powinny lą-
dować w pojemnikach na 
śmieci zmieszane. Teraz 
konieczna będzie zmiana 
przyzwyczajeń. To ważne 
nie tylko z punktu widzenia 
troski o środowisko, lecz 
także dla samorządowej 
ekonomii. – Bioodpady ku-
chenne są frakcją dużo tań-
szą niż odpady zmieszane. 
Cena zagospodarowania 
tych drugich na instala-
cjach wynosi w granicach 
1000 zł, natomiast biood-
pady można zagospodaro-
wać już za 600 zł za tonę – 
dodaje urzędnik. 

Różnica jest zatem zna-
cząca. A w przypadku Le-
gionowa można ją było do-
tąd mnożyć przez tysiąc, 
bo właśnie tyle ton odpa-
dów zmieszanych pro-
dukują miesięcznie jego 
mieszkańcy. Teraz, przy 
właściwej selekcji biood-
padów, ta liczba może zda-
niem fachowców zmniej-
szyć się mniej więcej o 

połowę. O tym, jak taka se-
lekcja powinna wyglądać, 
legionowianie dowiedzą się 
z rozpowszechnianej przez 
ratusz i spółdzielnię ulotki. 
Zawiera ona sporo informa-
cji, a z każdą z nich warto 
dobrze się zapoznać. – Jest 
to bardzo ważne, ponieważ 
od pierwszego lipca prze-
chodzimy na rozliczanie się 
z firmą względem ilości od-
padów, a nie tak jak do tej 
pory – ryczałtem, niezależ-
nie od ilości wytworzonych 
śmieci. Teraz za każdy ro-
dzaj odpadów będziemy 
płacili za tonę. Czyli jeżeli 
będziemy mieć mniej tych 
najdroższych, a więc odpa-
dów zmieszanych, będzie-
my automatycznie mniej 
płacić – zachęca do segre-
gowania Jacek Kaca. Z per-
spektywy mieszkańców, tej 
finansowej, do końca roku 
nic się jednak nie zmieni. 
– Stawki opłat za odbiór 
śmieci pozostają obecnie 
dokładnie takie same jak 
dotychczas – potwierdza 
rzecznik legionowskiego 
ratusza. 

To akurat dobra informacja. 
Zła jest natomiast taka, że 

po rozstrzygnięciu nowe-
go przetargu stawki raczej 
na pewno podskoczą. O 
ile – tutaj sporo zależy już 
od samych mieszkańców. 
Zwłaszcza tych z zabudo-
wy wielorodzinnej, gdzie 
segregowanie śmieci – choć 
bywa z nim coraz lepiej – 
wciąż jest dalekie od ideału. 
– Jeżeli zaczniemy wrzucać 
wszystko do pojemnika na 
odpady zmieszane, czyli w 
ogóle zaniechamy segre-
gacji, to może okazać się, 
że ta cena naprawdę spo-
ro wzrośnie. Stąd ogrom-
na prośba do państwa: se-
gregujmy odpady, bo to się 
naprawdę opłaca. Zagospo-
darowanie tony odpadów z 
tworzyw sztucznych czy ze 
szkła kosztuje około 300 
zł, a tych zmieszanych, jak 
już wspomniałem – ponad 
trzy razy więcej. Zatem im 
mniej ich wytworzymy, tym 
ta cena, którą płaci gmina, 
będzie niższa – przypomina 
zastępca kierownika miej-
skiego referatu ochrony 
środowiska.

Co do przedłużonej umo-
wy z firmą MS-Eko, zaszły w 
niej drobne zmiany. Chodzi 
głównie o różnicę w często-
tliwości odbioru odpadów 
zmieszanych z zabudowy 
wielorodzinnej. Zamiast 
trzech, od lipca będzie to 
następowało dwa razy ty-
godniu. Raz na tydzień z 
osiedli ma zaś znikać nowa 
frakcja śmieci, czyli biood-
pady kuchenne. 

Waldek Siwczyński

W drodze konsultacji
Mieszkańcy gminy Wieliszew są już po konsultacjach z przedstawicielami firm, które odpowiadają                                           
za przebudowę DK 61. Mogli w nich wziąć udział zarówno w formule stacjonarnej, jak i online. 
Spotkanie miało na celu m.in. poinformowanie ludzi o przewidzianych rozwiązaniach i parametrach 
technicznych. A przede wszystkim pokazanie układu drogowego, który w znaczącym stopniu zmieni 
lokalną komunikację.
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Projekt Serock SmartCity 
zakłada kompleksową cy-
fryzację gminy, w tym roz-
wój technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych 
oraz zwiększenie dostęp-
ności sieci światłowodowej 
dla mieszkańców i wdroże-
nie rozwiązań niwelujących 
oddziaływanie człowieka na 
środowisko naturalne. W 
osiągnięciu tych ambitnych 
celów ma pomóc m.in. wy-
miana doświadczeń pomię-
dzy ekspertami największe-
go na świecie producenta 
urządzeń telekomunikacyj-
nych a serockim samorzą-
dem. Na dalszych etapach 
współpracy obie strony chcą 
zaangażować się w budowę 
i wdrażanie innowacyjnych 
rozwiązań oraz analizowanie 
ich efektywności. – Ostat-
ni rok uświadamia nam, że 
technologie cyfrowe, do któ-

rych wielu z nas dotychczas 
podchodziło z pewną dozą 
nieufności, są niezbędnym 
narzędziem naszego co-
dziennego życia. To one po-
zwoliły nam przetrwać okres 
pandemii i w wielu przypad-
kach umożliwiły utrzyma-
nie aktywności zawodowej. 
Widząc te zależności, chce-
my rozwijać dostępność naj-

nowszych technologii dla 
mieszkańców miasta i gminy 
Serock i cieszymy się, że zy-
skujemy w tym zadaniu po-
tężnego sojusznika – mówi 
Artur Borkowski, burmistrz 
miasta i gminy Serock.

Przedstawiciel chińskiego 
koncernu jest przekonany, 
że z wprowadzeniem gmi-

ny Serock do technologicz-
nej ekstraklasy poradzi on 
sobie bez trudu. – W cza-
sach, gdy większość z nas 
nie tylko pracuje, ale i za-
łatwia sprawy urzędowe 
zdalnie, inwestycje w no-
woczesne rozwiązania IT, 
sieci 5G i światłowody są 
konieczne, aby stworzyć 
optymalną infrastruktu-
rę cyfrową. To właśnie ona 
jest kamieniem węgiel-
nym każdego inteligent-
nego miasta. Cieszę się, 
że Huawei może być part-
nerem Serocka w jego cy-
frowym rozwoju. Global-
nie zdobyte doświadczenie 
Huawei stawia nas w ide-
alnej pozycji, aby pomóc 
miejskim społecznościom 
w stymulowaniu innowacji 
i rozwoju, który ma uczy-
nić miasto bardziej atrak-
cyjnym dla mieszkańców 
czy przedsiębiorstw oraz 
inwestorów – uważa Ry-
szard Hordyński, dyrektor 
ds. strategii i komunikacji 
w Huawei Polska. 

Aldo

Organizator zapewni uczestni-
kom miejskich półkolonii, re-
alizowanych w II LO przy ul. 
Królowej Jadwigi oraz w SP nr 
3 przy ul. Broniewskiego, trzy 
posiłki dziennie (drugie śniada-
nie, obiad i podwieczorek) oraz 
ciekawy program rekreacyj-
no-edukacyjny. Zajęcia zosta-
ną podzielone na bloki tema-
tyczne: sport i zdrowie, zdrowe 
odżywianie, zajęcia kreatyw-
ne, sensoryka, ekologia, ma-

ster mind i wycieczki tematycz-
ne. W programie zaplanowane 
są następujące wycieczki auto-
karowe:

    • Akademia golfa - zajęcia na 
polu golfowym pod okiem wy-
kwalifikowanych instruktorów 
    • Dolina Mustangów - wizy-
ta w stajni, jazda konna, opieka 
nad końmi, karmienie, czysz-
czenie, obserwacja zwierząt w 
naturalnym środowisku 

    • Dzikie zwierzęta są wśród 
nas - wizyta w ogrodzie zoolo-
gicznym, spotkanie z pracow-
nikami ogrodu, lekcja eduka-
cyjna 
    • Wiatr i Woda - pływanie na 
łodziach żaglowych, nauka ste-
rowania i pracy żaglami 
    • Podwodny świat - zaję-
cia z nurkowania w maskach 
i nurkowym sprzęcie po-
wietrznym na basenie - Mia-
sto Wikingów - wyjazd do 

Jomsborg Vikings Hird 
    • Miasteczko zabawy i rozryw-
ki - wizyta w parku z atrakcjami 
sportowymi (ścianka wspinacz-
kowa, gigantyczne piłkarzyki, 
archer tag, dmuchańce itp.) 
    • Zabawa na farmie 
    • wycieczka do Dyniolandu, 
warsztaty ekologiczne, spacer 
w zakątku sensorycznym. 

Zapisy na półkolonie odbyły 
się elektronicznie, pod linkami 
dostępnymi na stronie inter-
netowej legionowskiego ratu-
sza. Podobnie jak w latach po-
przednich, oferta spotkała się z 
ogromnym zainteresowaniem. 
Kiedy już udało im się zapisać 
swą pociechę, rodzice musie-
li tylko pamiętać, aby po otrzy-

maniu elektronicznego potwier-
dzenia zapisu najpóźniej do 
21 czerwca opłacić wynoszą-
ce 200 zł koszty uczestnictwa. 
Biorąc pod uwagę liczbę posił-
ków i różnorodność propono-
wanych dzieciom rozrywek – 
raczej symboliczne.  

Aldo 

50% kolonii,
100% zabawy
Z tej wiadomości najbardziej ucieszyli się legionowscy uczniowie i ich rodzice. 
W miniony czwartek (17 czerwca) ruszyły elektroniczne zapisy na półkolonie 
współfinansowane przez Urząd Miasta Legionowo. Są one przeznaczone wyłącznie 
dla młodych mieszkańców miasta i w lipcu będą prowadzone na terenie dwóch 
miejskich szkół. Organizatorem półkolonii jest działająca od wielu lat na legio-
nowskim rynku Fundacja „Lupus”.

Powody
do ochłody
Przy tego typu inwestycjach to nieuniknione. 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legiono-
wo” poinformowało właśnie o czekającej odbior-
ców przerwie w dostawach ciepłej wody. A to 
nigdy, nawet gdy na dworze upał, nie są wieści 
przyjmowane przez mieszkańców bardzo ciepło… 
Plus jest taki, że do zapowiadanej operacji zosta-
ło jeszcze sporo czasu.
Zapowiedziana przez legio-
nowskie PEC niedogodność jest 
spowodowana planowanym 
przeglądem miejskiego syste-
mu ciepłowniczego oraz praca-
mi związanymi z przyłączeniem 
nowego, ekologicznego źródła 
ciepła. Chodzi o kotłownię ga-
zową o mocy 15 MW, budowa-

ną przez firmę Nowa Energia 
Legionowo Sp. z o.o. Przerwa w 
dostawie ciepłej wody użytko-
wej ma potrwać maksymalnie 
od godz. 7.00 23 w poniedzia-
łek 23 sierpnia do godz. 20.00 
w niedzielę 29 sierpnia. 

red.

Od grodziska do smart city
Poprzez współpracę z azjatyckim gigantem elektronicznym – koncernem 
Huawei, Serock ma wkrótce zaliczyć duży technologiczny postęp. Wszystko 
dzięki polsko-chińskiemu projektowi pod nazwą Serock SmartCity. W czwartek                      
(17 czerwca) Weizhi Dong, dyr. zarządzający Huawei Enterprise Poland Busi-
ness Group, oraz burmistrz Artur Borkowski podpisali w centrum konferencyj-
nym Narvil porozumienie w sprawie współpracy przy jego realizacji.
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Green Heat, czyli ciepło na zielono
Finansowany ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego projekt 
Green Heat będzie realizowany na terenie Legionowa przez Instytut Maszyn 
Przepływowych PAN, w tym KEZO w Jabłonnie. W miniony czwartek pod 
dachem Centrum Badawczym przy ul. Akademijnej 27 odbyło się spotkanie 
inauguracyjne z udziałem uczestników tej proekologicznej inicjatywy, mają-
cej na celu przyspieszenie procesu tzw. dekarbonizacji stosowanych przez 
mieszkańców systemów grzewczych.
W trakcie spotkania rozma-
wiano m.in. na temat założeń 
projektu oraz roli, jaką może 
w nim odegrać Legionowo – 
miasto, które poprzez udzie-
lanie dotacji i pomoc miesz-
kańcom od wielu lat skutecznie 
prowadzi proces wymiany pie-
ców węglowych na nowocze-
sne, przyjazne dla środowiska 
źródła ciepła. W towarzyszącej 
spotkaniu dyskusji wziął udział 

także Marcin Galoch, pełno-
mocnik prezydenta ds. jako-
ści powietrza i gospodarki ni-
skoemisyjnej. Opierając się na 
wieloletnich doświadczeniach 
w tym zakresie, opowiedział on 
zebranym o działaniach Legio-
nowa w sferze dekarbonizacji. 

Nadrzędnym celem dofinan-
sowanego kwotą ponad 5,7 
mln zł projektu Green Heat 

jest przyczynienie się do eli-
minacji stosowania kotłów na 
paliwa kopalne w Polsce, po-
przez opracowanie skutecz-
nych scenariuszy dekarboni-
zacji systemów grzewczych 
w skali gospodarstw domo-
wych. Jeżeli chodzi o Legio-
nowo, zakłada on przeprowa-
dzenie projektu pilotażowego 
w wybranej dzielnicy miasta 
oraz opracowanie „szytego na 

miarę” modelu biznesowego 
uwzględniającego wymaga-
nia konkretnych propono-
wanych rozwiązań techno-
logicznych oraz wskazanie 
potencjalnych inwestorów, 
jak również źródeł finanso-

wania w celu skutecznego 
wsparcia eliminacji kotłów 
na paliwa kopalne. 

Projekt podchodzi do tego za-
gadnienia w sposób interdy-
scyplinarny, traktując próbę 

zmiany systemu grzewcze-
go jako szansę na wprowa-
dzenie szerszej społecznej 
zmiany, polegającej na pró-
bie przejścia na zrównowa-
żony rozwój w energetyce, 
poprzez stymulację rozwoju 
nowych modeli biznesowych. 
„Należy oczekiwać, że zaan-
gażowanie lokalnej społecz-
ności i kluczowych interesa-
riuszy zaowocuje wzrostem 
obywatelskiej świadomo-
ści w stosunku do wyzwań 
związanych ze zrównoważo-
nym rozwojem. W projekcie 
założono, że prace realizowa-
ne będą z uwzględnieniem 
aspektów socjalnych, tech-
nicznych oraz ekonomicz-
nych” –  napisali realizatorzy 
przedsięwzięcia.

RM

Zanurzyć się
w zdrowiu
Chociaż kojarzy się raczej z rekreacją, na legionowską pływalnię Wodne Piaski 
można też wybrać się po zdrowie. Przy okazji Światowego Tygodnia Watsu zarzą-
dzany przez spółkę KZB obiekt stał się nawet czymś w rodzaju nieformalnej krajo-
wej stolicy tej unikalnej terapii. Po raz pierwszy, lecz raczej na pewno nie ostatni.

Główny powód zbiórki terapeu-
tów watsu był jeden, ale za to 
wyjątkowy. – Spotkaliśmy się 
dziś tutaj dzięki Magdzie Łuczak, 
która jest organizatorem Świa-
towego Tygodnia Watsu. Może-
my się spotkać raz w roku, po 
to, żeby pokazać, co to jest wat-
su i jakie przynosi korzyści te-
rapeutyczne. Podczas tego ty-
godnia dajemy darmowe sesje, 
prowadzimy różnego rodzaju 
wykłady, aby przybliżyć ludzi 
przede wszystkim do tak zwa-
nej szerokiej profilaktyki – mówi 
Krzysztof Miłkowski, instruktor-
-terapeuta watsu. 

Co do samej nazwy „watsu”, zło-
żyły się na nią angielskie słowo 
„water” oznaczające wodę oraz 
kojarzone głównie z masażem 
słowo „shiatsu”. – To bardzo 
przyjazna terapia, która jest for-
mą pasywną, gdzie pacjent leży, 
nie zanurza twarzy, a my delikat-
nie nim kołyszemy i go masuje-
my. Robimy różne uciski shiatsu, 

rozciągamy powięzi, manipulu-
jemy kręgosłupem po to, żeby 
pacjent odniósł jak najwięk-
sze korzyści zdrowotne. Nigdy 
nie przekraczamy granicy bólu, 
wręcz odwrotnie – staramy się, 
aby był jak najmniejszy – doda-
je pan Krzysztof. – To fantastycz-
na terapia, bardzo rozluźniająca 
i tak naprawdę dla każdego: dla 
młodszych i starszych, dla osób z 
problemami reumatoidalnymi, z 
autyzmem, dla cierpiących z po-
wodu jakiegoś większego bólu. 
Ciepła woda nas rozluźnia, daje 
nam odciążenie, dzięki czemu 
można wejść w to wszystko tro-
szeczkę głębiej i dać większą 
ulgę pacjentom. Później należy 
tylko przenieść to, co udało się 
wypracować w wodzie, na ze-
wnątrz, aby po skończeniu sesji 
watsu lepiej czuć się na lądzie – 
mówi Magdalena Łuczak, fizjote-
rapueta i terapeuta watsu.

W trakcie swego spotkania tera-
peuci oraz adepci watsu najwię-

cej uwagi poświęcili dolegliwo-
ściom kręgosłupa. I oczywiście 
temu, jak sobie z nimi radzić. – 
Będziemy mówić o profilaktyce 
kręgosłupa, ale także o terapii. 
Dzięki temu może większej licz-
bie ludzi uda się zapobiec scho-
rzeniom kręgosłupa, które póź-
niej dyskwalifikują ich w pracy i 
w społeczeństwie – zwraca uwa-
gę Krzysztof Miłkowski. Zdaniem 
szefowej Fundacji Zdrowie Jest 
Najważniejsze problem wciąż 
narasta. Stąd pomysł na kam-
panię profilaktyczną pod nazwą 
„Aktywny kręgosłup”, skierowa-
ną do osób prowadzących sie-
dzący tryb życia, a także do ludzi 
na wózkach i opiekunów osób 
niepełnosprawnych. – Kampa-
nię zorganizowaliśmy w związku 
z ukazaniem się raportów GUS-u 
oraz NFZ-u, z których wynika, że 
cztery na pięć chorób przewle-
kłych to efekt problemów z krę-
gosłupem. Teraz, w czasie pan-
demii, te problemy się jeszcze 
zwiększyły, zwłaszcza, co cie-

kawe, u młodych ludzi. Bo naj-
większa grupa osób, które nie 
ćwiczą i zaniechały aktywności, 
to ludzie w wieku od 26 do 40 
lat – podkreśla Agnieszka Dąb-
kowska, prezes Fundacji Zdro-
wie Jest Najważniejsze. Mając w 
swej nazwie „zdrowie”, fundacja 
zaczęła więc działać. Przydatne 
okazały się m.in. cotygodniowe 
webinaria, na których mówiono 
o tym, jak dbać o kręgosłup, ko-
ści i stawy. 

A w Wodnych Piaskach poka-
zano, co dla jego ich kondycji 
może zrobić watsu. – Są po-
jedyncze sesje, po których od 
razu czujemy się lepiej. Mamy 
lepszy sen i czujemy się bar-
dziej zmotywowani do działa-
nia. Natomiast udział w kilku 
sesjach, na przykład prewen-
cyjnie odbywanych raz w tygo-
dniu, to już są działania długo-
falowe, wpływające na układ 
kostny, układ krążenia i w ogó-
le na całe ciało – zapewnia in-

struktor. Na ciało, lecz także 
– jak zgodnie podkreślają te-
rapeuci – na psychikę. I raczej 
można im wierzyć, bo prze-
cież „w zdrowym ciele, zdrowy 
duch”. Szkoda tylko, że nad Wi-
słą terapia watsu to wciąż bar-
dziej medyczna nowinka niż 
codzienność. – Jest nas w Pol-
sce, czynnie pracujących, sto-
sunkowo mało, ponieważ nie 
ma dostosowanych do tego 
basenów. To jest tak napraw-
dę główny problem. Oczywi-
ście ktoś, kto chce zostać te-
rapeutą, może się zapisać na 
kurs, choć jest on długi, ponie-
waż podchodzi się do tego pro-
fesjonalnie, bo jednak pracuje-
my z ciałem drugiego człowieka 
i musimy uważać, żeby zwy-
czajnie nie zrobić mu krzyw-
dy – mówi Magdalena Łuczak. 

Obiektów posiadających warun-
ki do realizowania terapii watsu, 
jak powiedziano, nie ma wiele. 
Jednym z nich są legionowskie 

Wodne Piaski, gdzie sport wzo-
rowo udało się połączyć ze zdro-
wą rekreacją. – Tutaj jest fajne 
miejsce, ponieważ brodzik do-
stosowano do tego, co potrze-
bujemy zrobić: jest ciepła woda 
i jest odpowiednia głębokość 
niecki. I tak naprawdę dzięki 
temu możemy teraz promować 
tą naszą całą akcję watsu – cie-
szy się pani Magda. Oby zarów-
no jej organizatorom, lecz także 
pacjentom z Legionowa i powia-
tu jak najszybciej wyszła ona na 
zdrowie. – Cieszymy się, że za-
pewniając naszym gościom od-
powiednie warunki, możemy ze 
swej strony pomóc także w pro-
wadzeniu na terenie Wodnych 
Piasków zajęć terapeutycznych, 
wpływających na poprawę stanu 
zdrowia – mówi Irena Bogucka, 
prezes zarządu spółki KZB Le-
gionowo. – To kolejny dowód na 
to, jak bardzo ten obiekt był i jest 
mieszkańcom potrzebny. 

Waldek Siwczyński
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Trudną rolę bohatera spotu wziął 
na siebie kapitan zespołu Franci 
Brinovec. Został w nim zarazem 
i jedynym aktorem, i lektorem. 
„Droga sportowca na podium jest 
długa, kręta i trudna. Bo sukces 
zwykle rodzi się w bólach i ciszy 
sportowych hal. Szatnia to miejsce 
w tym procesie szczególnie wyjąt-
kowe. Od tego miejsca zaczyna się 
piękno sportowej przygody – to tu 
płaczemy po porażkach, to tu cie-
szymy się ze zwycięstw, to tu roz-
wiązujemy problemy i walczy-
my z fizycznym bólem. Każdego 
dnia poznajemy ludzi, z którymi 
dzielimy to wszystko – poznaje-
my przyjaciół” – przekonującym, 
mocnym głosem mówi w filmie 
Franci Brinovec.

Budżetowy pomysł KPR-u przewi-
duje modernizację jednej z szatni 
znajdujących się na terenie legio-
nowskiej Areny. W przyszłości mie-
liby z niej korzystać nie tylko zawod-
nicy Klubu Piłki Ręcznej Legionowo, 
lecz także przyjezdni sportowcy oraz 
odwiedzający miasto artyści. Jeże-

li chodzi o szczegóły, przygotowany 
przez szczypiornistów projekt zakła-
da zakup i montaż w szatni profe-
sjonalnych szafek, wymianę podbi-
cia sufitu, a także oczyszczenie oraz 
remont podłogi. „Chciałbym, aby to 
miejsce było mistrzowskie, tak jak 
mój zespół. Szatnia Marzeń to pro-
jekt nie tylko dla nas. To szatnia dla 
przyszłych młodych sportowców z 
całego Legionowa” – zapewnia wi-
dzów w filmie kapitan zespołu. 

Szacowany koszt realizacji pro-
jektu „Legionowska szatnia 
marzeń” wyniesie nieco ponad 
21 tys. zł. W trwającym wła-
śnie głosowaniu dotyczącym 
Budżetu Obywatelskiego Gmi-
ny Miejskiej Legionowo wyloso-
wał on numer, który zawodnicy 
KPR-u lubią najbardziej – nu-
mer jeden. 

Wonder

Projekty na językach
Po dokonaniu formalności związanych z rejestracją projektów do le-
gionowskiego budżetu obywatelskiego, przyszedł czas na kolejny etap.                  
W poprzedni wtorek, tuż przed rozpoczęciem głosowania, zorganizowa-
no publiczną prezentację wszystkich dwunastu projektów, połączoną                           
z dotyczącą ich dyskusją. Przy pięknej, słonecznej pogodzie odbyła się 
ona w parku na tyłach miejskiego ratusza.

Biorąc pod uwagę aurę oraz 
ogólny klimat towarzyszący 
całemu przedsięwzięciu, wa-
runki do rozmowy uczestnicy 
spotkania mieli wymarzone. 
– Każdy z pomysłodawców 
projektów do budżetu oby-
watelskiego ma dzisiaj moż-
liwość opowiedzenia o swoim 
projekcie, a mieszkańcy mają 
okazję do zadania dotyczą-
cych go pytań. Wydarzenie 
jest na żywo transmitowa-
ne przez internet, w związ-
ku z tym każdy będzie mógł 
obejrzeć prezentację w cza-
sie rzeczywistym lub później, 
na przykład w momencie po-
dejmowania decyzji, na który 
projekt zagłosować. Jedno-
cześnie poprzednio prosili-
śmy mieszkańcy o zgłasza-
nie pytań do konkretnych 
projektów na naszym profilu 
facebookowym – mówi Kamil 

Stępkowski, rzecznik Urzędu 
Miasta w Legionowie.

Chociaż miejscy urzędnicy zro-
bili, co mogli, pierwsza edycja 
Budżetu Obywatelskiego Gmi-
ny Miejskiej Legionowo moc-
no rozciągnęła się w czasie. 
Zawiniła, jak to się mówi, siła 
wyższa. – Pandemia niestety 
trochę pokrzyżowała nam pla-
ny i coś, co miało się zdarzyć 
rok wcześniej, realizujemy te-
raz. Ale co najważniejsze, w 
tej pierwszej edycji nie zabra-
kło chętnych osób oraz orga-
nizacji, które złożyły projekty 
do oceny. I te projekty przed-
stawiono teraz mieszkańcom, 
którzy najbliższe tygodnie 
będą mieli na to, aby zagłoso-
wać i wybrać te, które zosta-
ną zrealizowane, czyli te, które 
uważają za najbardziej istot-
ne dla lokalnej społeczności – 

podkreśla Piotr Zadrożny, za-
stępca prezydenta Legionowa.

Legionowskie głosowanie 
ruszyło w środę 16 czerw-
ca. Przez pierwsze dwa dni, 
głównie za pośrednictwem 
internetu, wzięło w nim udział 
kilkuset mieszkańców. – Gło-
sowanie elektroniczne jest do-
stępne 24 godziny na dobę, 
natomiast w trzech punktach 
stacjonarnych, na karcie do 
głosowania, można wrzucić 
swój głos do specjalnie przy-
gotowanych urn. Te punk-
ty to Poczytalnia na terenie 
Centrum Komunikacyjnego, 
atrium miejskiego ratusza 
oraz filia nr 2 Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Legionowie 
– dodaje Kamil Stępkowski. 

Jeśli chodzi o wcielanie w 
życie wybranych przez le-

gionowian projektów, na 
wyniki głosowania czeka-
ją w ratuszu bez obaw. Po 
części dlatego, że inwesty-
cyjna współpraca z miesz-
kańcami to dla urzędników 
nie pierwszyzna. – Mamy 
już doświadczenie w re-
alizacji projektów razem 
z mieszkańcami. Od wie-
lu lat realizujemy tak zwa-
ną inicjatywę lokalną, gdzie 
mieszkańcy mogą zgłaszać 

swój projekt, a potem gmi-
na go realizuje. Filozofia 
budżetu obywatelskiego 
jest troszkę inna, ale nasi 
mieszkańcy już się nauczy-
li, że mogą liczyć na miasto i 
wspólnie z nami realizować 
projekty. Cieszę się z tego, 
że chociaż nie mamy obo-
wiązku zapisywania w miej-
skim budżecie środków na 
realizację budżetu obywa-
telskiego, to się na to zde-

cydowaliśmy – mówi Piotr 
Zadrożny. 

W pierwszej edycji legio-
nowskiego budżetu obywa-
telskiego jest do rozdyspo-
nowania pół miliona złotych. 
Zgodnie z harmonogramem, 
realizacja wybranych przez 
mieszańców projektów na-
stąpi w przyszłym roku.   

Waldek Siwczyński

Zręczny pomysł
Zwycięzcy pierwszoligowych rozgrywek piłki ręcznej – szczypiorniści KPR-u 
Legionowo, są świetni nie tylko na parkiecie. Kiedy więc już razem z działaczami 
postanowili zgłosić projekt do miejskiego budżetu obywatelskiego, zrobili to 
z kreatywnością równą tej prezentowanej w niedawno zakończonych rozgryw-
kach. Swoją inicjatywę nazwali „Legionowska szatnia marzeń”, a w celu jej 
popularyzacji przygotowali efektowny film promocyjny.

PRECEL to 4-letni średnia-
czek (14 kg), który trafił do 
Nas po nieudanej adopcji. 
Psiak lgnie do człowieka, 
lubi głaskanie, przytulanie i 
pieszczoty. Chłopak potrafi 
pięknie chodzić na smyczy, 
jest grzeczny, posłuszny i 
wpatrzony w człowieka. 
Dobrze dogaduje się z in-
nymi pieskami.

Tel: 795 845 242
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Ponieważ wszystko musi odbyć 
się zgodnie ze stosowną proce-
durą, powstał regulamin konkur-
su na nazwę sponsora general-
nego hali. Oferty można składać 
osobiście w Biurze Obsługi Klien-
ta lub za pośrednictwem poczty 
do 12 lipca br. – Obok realizowa-
nej misji rozwijania sportu wśród 
mieszkańców, Arena jest miej-

scem sportowej rywalizacji na 
szczeblach amatorskich oraz mi-
strzowskich o zasięgu ogólnopol-
skim i międzynarodowym, a tak-
że tworzy doskonałą przestrzeń 
dla realizacji projektów komer-
cyjnych. Naszym celem jest na-
wiązanie długofalowej współpra-
cy z partnerem wizerunkowym i 
biznesowym, z którym będzie-

my mogli współdziałać na rzecz 
realizacji naszej honorowej mi-
sji, czyli rozwijania sportu. Ze 
swojej strony gwarantujemy 
pracę z zespołem specjalistów, 
doświadczonych w zarządza-
niu tak nowoczesnym obiektem 
sportowo-widowiskowym – ko-
mentuje Michał Kobrzyński, kie-
rownik DPD Areny Legionowo.

Nowa nazwa i logo uwzględnia-
jące markę sponsora tytularne-
go stosowane będą we wszyst-
kich oficjalnych dokumentach 
oraz w materiałach promocyj-
nych. Sponsor zyska też mię-
dzy innymi prawo do oznako-
wania zewnętrznego, a także 
wewnętrznego obiektu oraz 
wykorzystywania jego wize-
runku do realizacji własnych 
celów marketingowych. Przy 
okazji warto wspomnieć, że 
legionowska hala to nie tylko 
boisko główne o powierzchni 
1305 m2 oraz trybuny dla bli-
sko dwóch tysięcy osób. Miesz-
czą się w niej także: siłownia, 
sala fitness, odnowa biologicz-
na, ścianka wspinaczkowa, 
sala konferencyjna, bar, ho-
tel, sezonowa wypożyczalnia 
rowerów, a także Punkt Infor-
macji Turystycznej.

WS

Arena do wzięcia
Tak jak to obie strony ongiś ustaliły, wkrótce wygaśnie umowa sponsorska hali Arena z firmą kurierską DPD               
i jej nazwa na stałe zniknie z legionowskiego obiektu. W związku z tym rozpoczęto właśnie poszukiwania nowe-
go mecenasa lokalnego sportu i rekreacji. Takiego, który zwiąże się z miejską Areną na co najmniej trzy lata.

I po poszyciu
W niedzielę (20 czerw-
ca) po godzinie 13.00 
doszło do kolejnego 
już w tym roku pożaru 
lasu. Tym razem zapa-
liło się poszycie leśne 
w okolicy Wieliszewa. 
Z ogniem walczyły 
cztery zastępy straży 
pożarnej.
Strażakom udało się po-
wstrzymać pożar, zanim 
zdołał on objąć większą 

powierzchnię lasu. Mimo 
to ogień strawił blisko trzy 
i pół tysiąca metrów kwa-
dratowych poszycia leśne-
go. Z pożarem walczyły 
cztery zastępy straży po-
żarnej: JRG Legionowo, 
OSP Wieliszew, OSP Skrze-
szew i Wojskowa Straż Po-
żarna z Zegrza. Na miejscu 
zjawił się także samochód 
gaśniczy Lasów Państwo-
wych oraz policja.  

Zig
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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

MINUTA, MIESIĄC, GODZINA I SEKUNDA to kociaki 
(ur. 01.04.2021) znalezione na terenie gminy Wieliszew. 
Maluchy są bardzo wesołe, ciekawskie i chętne do nawią-
zywania nowych znajomości. Uwielbiają wspólne harce. 
Dla kogo kuleczki szczęścia?

Tel:  795 845 242

KROMKA to pręgowa-
na 1,5 roczna kotecz-
ka znaleziona na tere-
nie Miasta Sochaczew. 
Od początku pobytu 
u Nas, czuje się pew-
nie i chętnie nawiązu-
je nowe znajomości. 
Uwielbia drapanie po 
brzuszku, jest spokoj-
na i grzeczna. Kto szuka swojej uroczej przyjaciółki?

Tel:  795 845 242
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Odpowiedzi na pytanie, czy 
warto czytać wiersze, znaj-
dzie się zapewne tyle, ile od-
powiadających na nie osób. 
Sporo zależy też, rzecz ja-
sna, od samych wierszy. 
Mogą to wszak być utwory 
całkiem, jak się to fachowo 
określa, białe, a mogą też 
obfitować w zgrabne rymy, 
nie wiedzieć czemu zwane 
w naszym kraju „często-
chowskimi”. Mniejsza jed-
nak o to. Bo konia z rzędem 

temu, kto bez wahania od-
powie na pytanie, czy i dla-
czego warto wiersze PISAĆ? 
Zwłaszcza gdy kleceniem 
wersów nigdy się nie zaj-
mował. Jak łatwo zgadnąć, 
nawiązujemy do tej dzie-
dziny literatury nieprzy-
padkowo, lecz w związku 
z ujawnieniem się kolejne-
go legionowianina, którym 
owładnęła poetycka wena. 
Inna sprawa, że akurat w 
przypadku cieszącego się 

emeryturą pana 
Erazma, raczy-
ła ona to uczynić 
dość dawno, bo 
w czasach, gdy 
liczył sobie oko-
ło dwóch dekad. 
Wtedy to zapłod-

niła go natchnieniem, cze-
go efektem stały się utwory, 
którymi teraz twórca chce 
zapełnić aż kilka tomików. 
Efektem wszak niejedy-
nym. A to dlatego, że inspi-
rację do wielu spośród zro-
dzonych wówczas utworów 
stanowiła ówczesna narze-
czona autora, który w ten 
sposób cierpliwie wydep-
tywał ścieżkę do jej przy-
chylności. O czym właśnie 
opowiada pierwszy z pla-

nowanych tomików, zaty-
tułowany „Do Twego serca 
pukam nieśmiało”. I tu do-
chodzimy do sedna naszych 
poetyckich ploteczek, a za-
razem do próby odpowie-
dzi na pytanie, czy warto 
czasem bywać wierszokle-
tą. No cóż, gdyby zapytać 
pana Erazma, z pewnością 
odrzeknie, że tak. Sądząc 
po tym, co wyznał podczas 
publicznej prezentacji swe-
go dziełka, pukanie do ser-
ca jego oblubienicy okazało 
się nader skuteczne, owo-
cując zarówno szczęśliwym 
związkiem małżeńskim, jak 
i trojgiem potomstwa. Wi-
dać poezja wciąż ma moc! 
Nawet jeśli tuż za nią za-
wsze skrada się proza życia.

Życie i spożycie
Bywało, że zajmowaliśmy pod 
tym względem daleeekie miej-
sce w Europie, później byliśmy 
w czubie, a teraz znajdujemy 
się tuż poza pierwszą dziesiątką 
największych opojów Starego 
Kontynentu. Fakt, podchmiele-
ni Czesi, whisknięci Irlandczycy, 
czy sąsiedzi spod znaku wursta 
i sznapsa wciąż wyprzedzają 
nas znacznie, ale już winożło-
pów znad Loary migiem powin-
niśmy dogonić. Pod tym wzglę-
dem perspektywy mamy wręcz 
niezmierzone! No, chyba że 
mierzyć je alkomatem... 
 
Wedle procentów zawartych w 
stosownych zestawieniach, pro-
centów przyjmujemy coraz wię-
cej i coraz więcej nas je przyj-
muje. Piwsko (co druga wydana 
złotówka), gorzałę i wińsko (tu 

akurat cieniutko, cieniutko...) 
żłopią nie tylko, jak zwykło się 
sądzić, Ojcowie-Polacy. Dziar-
sko, acz chwiejnie, dołączają też 
do nich Matki-Polki oraz masa 
nastoletnich lasek i ziomali. Sło-
wem, chleją u nas prawie wszy-
scy. Co ciekawe, mimo utyski-
wań na rosnące ceny żywności, 
przelewamy około 15 proc. for-
sy przeznaczanej na artykuły 
spożywcze. Gdyby ktoś chciał 
wiedzieć, ile kaski idzie na chleb 
nasz powszedni, proszę bar-
dzo: około 5 proc. Jak by nie li-
czyć, trzy razy mniej. To zresztą 
zrozumiałe, gdyż bez jedzenia 
człowiek może wytrzymać całe 
tygodnie, bez picia – ledwie kil-
ka dni. A Polak to przecież też 
człowiek. Tyle że brzydzi się 
wody i, jak jakie zwierzę, pić 
jej nie będzie! 

Procenty procentami, ale i tak 
najbardziej intrygująca wy-
daje się kwestia, czy pijemy 
po to, by dogonić szczęście, 
czy też – mogąc beztrosko 
spożywać – już je posiadamy. 
Bazując na swym doświad-
czeniu nie potrafię udzielić 
odpowiedzi. Ciągle, choć nie 
z takim jak dawniej zapałem, 
jej szukam. A może po pro-
stu jest tak, że spirytus my, 
Polacy, mamy we krwi? Spi-
rit to po angielsku m.in. duch, 
nastrój i energia. Wypisz-wy-
maluj to, co krąży nam w ży-
łach! A że nie krąży cały czas, 
ino po przechyleniu flaszki? 
Cóż, wciąż nad tym pracuje-
my. Do upadłego. 

W tym roku największa 
atrakcja turystyczna powia-
tu legionowskiego, czyli Je-
zioro Zegrzyńskie, obchodzi 
58 urodziny! Przypomnij-
my, jak w 2013 roku święto-
waliśmy półwiecze istnienia 
zalewu. A świętowaliśmy 
dosyć hucznie. 

Blisko sześć dekad temu Sto-
pień Wodny Dębe miał być 
jedynie fragmentem drogi 
wodnej Wschód-Zachód, łą-
czącej Związek Radziecki z 
NRD. Ambitne zamierzenia, 
jak to w PRL-u, zweryfikowa-
ła siermiężna rzeczywistość. 
– Plany były piękne. Z tego 
wyszły tylko dwa pojedynczo 
działające obiekty: Dębe na 
Narwi i Włocławek na Wiśle 
– historię zalewu na uroczy-
stości z okazji jego 50-lecia 
przypominał Zenon Chęć, za-
stępca dyr. RZGW w Warsza-
wie. – Później, w latach 60. 
i 70., powstały finansowane 
z budżetu państwa ośrodki 
wypoczynkowe. Kiedy zmie-

nił się ustrój, wszystko za-
częło upadać. Do tego stop-
nia, że na początku lat 90. 
wokół zalewu właściwie nic 
nie funkcjonowało – wspo-
minał Sławomir Maciej Ma-
zur, wójt gminy Nieporęt. 
Obecni na urodzinach go-
ście zgodnie podkreślali, 
że dopiero gdy pojawiły się 
samorządy, ruszyła budo-
wa kanalizacji, infrastruk-
tury technicznej, tworzenie 
planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz pozy-
skiwanie inwestorów. 
 
Na urodzinowym przyjęciu 
więcej niż o historii mówio-
no jednak o przyszłości tu-
rystycznej wizytówki po-
wiatu. I wcale jubilatowi nie 
słodzono. – Wykorzystanie 
Zalewu pozostawia wiele do 
życzenia. To jedyny zbior-
nik wodny dla trzymiliono-
wej aglomeracji, a często 
jego użytkowników można 
policzyć na palcach jednej 
ręki – mówił Roman Smogo-

rzewski, prezydent Legiono-
wa. Jego zdaniem rozwojo-
wa stagnacja zalewu wynika 
też z faktu, że położone nad 
nim ośrodki, zamiast działać 
razem, patrzą na siebie wil-
kiem. – Myślę, że temu miej-
scu mocno brakuje spójnej, 
jednolitej kampanii marke-
tingowej. Ono się cały czas 
kojarzy z Paskudą Zegrzyń-
ską, brudną wodą oraz dro-
gą i słabą ofertą. A to się na-
prawdę zmienia – ocenił szef 
legionowskiego ratusza. W 
trakcie konferencji zapo-
wiedziano, że ten promo-
cyjny indywidualizm odej-
dzie w zapomnienie. Między 
innymi za sprawą istnieją-
cego już wówczas od blisko 
10 lat Związku Gmin Zalewu 
Zegrzyńskiego. Jedno było 
pewne: jezioro ma ogrom-
ny potencjał i grzechem by-
łoby go nie wykorzystać. 
Patrząc, jak wiele osób wy-
poczywa teraz nad jego brze-
gami, można wysnuć wnio-
sek, że chyba to się udało.

Zalane urodziny

Arbuzowe orzeźwienie Sposób przygotowania:

Z arbuza za pomocą małej łyżeczki lub aplikatora do lodów wydrąż 
małe kuleczki. Poukładaj je na tacy, tak by się nie stykały i włóż do 
zamrażalnika.

Z pozostałej części arbuza wykrój kawałki i zmiksuj je w blende-
rze kielichowym. Zaparz herbatę i odstaw na bok. Przygotuj duży 
dzbanek i nasyp do niego kostki lodu oraz zamrożone kulki arbuza. 
Wlej herbatę i dodaj pokrojoną w plasterki cytrynę. Świeże liście ziół 
dodadzą pięknego aromatu.                  

                                                                               Smacznego!

Składniki:
• dojrzały arbuz
• herbata cytrynowa/czarna
• cytryna
• liście mięty lub melisy

Gdy przychodzą upały dobrym pomysłem jest przygotowanie mrożo-
nej herbatki z dodatkiem owoców. Taki napój nie tylko orzeźwia, ale 
również dostarcza wielu witamin.
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Według portalu najdrożej 
jest w Sopocie, gdzie naj-
tańsza oferta siedmiu nocy 
w trzygwiazdkowym hote-
lu wynosi aż 3 606 zł!. Po-
wyżej trzech tysięcy złotych 
za tydzień wakacji trze-
ba zapłacić także w Ustce 
(3 206 zł), Międzyzdrojach 
(3 184 zł) i Świnoujściu (3 
107 zł). Jeśli do tych absur-
dalnie wysokich cen nocle-
gów dołożymy krążące po 
sieci paragony grozy, czy-
li przykładowe rachunki za 

wyżywienie i liczne atrak-
cje nad polskim morzem, 
to koszt urlopu w kraju robi 
się wręcz astronomiczny. 
A już na pewno trudny do 
zaakceptowania, szczegól-
nie dla rodzin, dla których 
urlop i tak jest dużym wy-
zwaniem finansowym. Nic 
dziwnego, że wiele z nich 
rozgląda się w innych kie-
runkach, wiedząc, że  za 
3000 zł można zaliczyć cał-
kiem atrakcyjne wczasy 
w Albanii, Bułgarii, Chor-
wacji, Grecji albo Turcji.  
 
Jeśli chodzi o Polskę, mniej 
za nocleg zapłacimy w kwa-
terach prywatnych. W Ko-
łobrzegu i Międzyzdrojach 
siedem nocy w dwuosobo-
wym pokoju kosztuje 560 
zł. W Ustce i Łebie moż-
na znaleźć nocleg od 630 
zł. Drożej jest w Świnouj-
ściu (700 zł) oraz w Sopo-
cie (770 zł). Są to kwate-

ry oddalone od morza nie 
więcej niż 500 centrum i 
zlokalizowane blisko cen-
trum kurortu. Wprawdzie 
są to ceny o wiele niższe niż 
te proponowane przez ho-
tele, jednak w porównaniu 
z kurortami zagranicznymi 
nadbałtyckie miejscowości 
nadal wypadają bardzo dro-
go. Najdrożej jest w Chor-
wacji, gdzie najtańszy noc-
leg w kwaterze prywatnej to 
koszt 573 zł za 7 dni w dwu-
osobowym pokoju. Nieco 
mniej zapłacimy w Grecji 
(457 zł) i Albanii (387 zł). 
Najtaniej jest w Turcji (328 
zł) oraz Bułgarii (333 zł). 
 
Jedyna kategoria, w której 
wakacje w Polsce opłacają 
się bardziej, to… ubezpie-
czenie turystyczne. Polisę, 
która zapewni ochronę na 
czas urlopu w kraju, można 
znaleźć od 1,2 zł dziennie. 
Takie ubezpieczenie gwa-

rantuje wypłatę odszko-
dowania w razie następstw 
nieszczęśliwych wypadków, 
pokrycie kosztów leczenia 
i rehabilitacji po wypad-
ku czy OC w życiu prywat-
nym. – Ubezpieczenie nale-
ży dopasować do kierunku i 
charakteru wakacji. Przede 
wszystkim suma gwaranto-
wana kosztów leczenia nie 
powinna być niższa niż 30 
000 euro. Polisa powinna 
zapewniać ochronę w razie 
zachorowania na Covid-19. 
Jeśli planujemy aktywność 
podczas wakacji, np. wind-
surfing, koniecznie trzeba 
sprawdzić, czy polisa za-
pewnia taką ochronę – radzi 
Robert Pelczar, ekspert ds. 
ubezpieczeń turystycznych 
w rankomat.pl. Tak czy ina-
czej, warto być ostrożnym 
– to zawsze płaca się naj-
bardziej. 

red.

Trwające od piątku do nie-
dzieli zawody na stałe weszły 
już do kalendarza imprez, na 
których warto i należy się po-
jawić. – Czekaliśmy półto-
ra roku, żeby wrócić wreszcie 
na parkiet. I wracamy z moc-
nym przytupem, mimo tego, 
że w tym roku już trzy razy ją 
przekładaliśmy. No ale w końcu 
dopięliśmy swego i dzięki temu 
możemy znowu zagościć w tej 

naszej pięknej Arenie – cieszy 
się Mariusz Mikołajek z legio-
nowskiego Studia Tańca Bor-
n2Dance. A wraz z nich cieszy-
li się też uczestnicy turnieju, 
mogąc wreszcie pokazać ju-
rorom i konkurencji przygoto-
wane, często specjalnie na nie-
go, układy.  

Główni organizatorzy impre-
zy: wspomniane Studio Tań-

ca Born2Dance oraz STN Le-
gionowo zdążyli przyzwyczaić 
uczestników do jej wysokiego 
standardu. Uznani sędziowie, 
nowoczesna oprawa audio-
wizualna, czy efektowny sys-
tem prezentacji wyników – to 
wszystko, obok umiejętności 
samych zawodników, sprawi-
ło, że przez całe trzy dni było 
w hali Arena naprawdę świa-
towo. – W piątek mieliśmy 

street popy, hip-hop. Przyje-
chała cała polska czołówka – 
półtora tysiąca tancerzy, któ-
rzy walczyli ze sobą po prostu 
niesamowicie. Poziom, wiado-
mo, najwyższy w Polsce. Je-

żeli ktoś uwielbia tę muzykę, 
ten styl tańca, to miał praw-
dziwą ucztę. Dzisiaj, w sobo-
tę, mamy disco, czyli cekiny, 

piękne i rytmiczne tańcze-
nie – także z udziałem krajo-
wej czołówki. Przyjechało pra-
wie ośmiuset tancerzy, którzy 
przy dynamicznej muzyce 
będą pokazywać swoje umie-

jętności i technikę taneczną: 
od solówek, po formacje – re-
lacjonuje jeden z pomysło-
dawców imprezy. Niedziela, 

przynajmniej pod względem 
natężenia dźwięku, była naj-
spokojniejsza. Około tysiąca 
tancerzy rywalizowało w ta-
kich kategoriach jak jazz, mo-
dern i mająca lokalne korzenie 
performing art improvisation. 

Na pierwszy rzut oka wszyst-
ko wyglądało więc podczas 
turnieju po staremu. Niestety 
jednak nie na trybunach. Ci, 
którzy na żywo chcieli obej-
rzeć popisy zawodników, mu-
sieli teraz zadowolić się trans-
misją w internecie. – Reżim 
sanitarny zmusza nas, orga-
nizatorów, do robienia pewne-
go rodzaju bloków, do ograni-
czeń, chociażby na widowni. 
Mimo że według przepisów 
mogliśmy wpuścić trochę wi-
dzów, nie zrobiliśmy tego ze 
względu na dobro uczest-
ników. Priorytetem było dla 
nas ich bezpieczeństwo. Dzię-
ki nim jest ta impreza i chce-
my o nich zadbać, dlatego wi-
downia jest bardzo mocno 
okrojona i są to głównie opie-
kunowie i trenerzy – przyzna-
je Mariusz Mikołajek. Inaczej 
się po prostu nie dało. Ale po-
mysłodawcy turnieju Time 
For Dance mają nadzieję, że 
w przyszłym roku uda im się 
wskoczyć w jego tradycyjny, 
styczniowy termin. I tak jak 
to bywało w poprzednich la-
tach, mocnym akcentem roz-
począć sezon krajowych im-
prez tanecznych. 

Wonder

Tańczenie w Arenie
Wśród imprez, które pandemia najdłużej trzymała w sanitarnej poczekalni, znalazł się turniej Time For Dance. Po kilku zmianach terminów 
ta znana w całej Polsce impreza wreszcie jednak mogła zostać przeprowadzona. W poprzedni weekend do legionowskiej Areny zjechały z 
tej okazji tysiące tancerzy pragnących sprawdzić się w rywalizacji z krajową czołówką.

Jak nie utopić kasy
To było do przewidzenia: wakacje nad polskim morzem, między innym przed 
pandemiczny lockdown, będą kosztowały jeszcze większe morze pieniędzy. 
Jak donosi rankomat.pl, za tygodniowy pobyt dwóch osób w trzygwiazdko-
wym hotelu nad morzem w szczycie sezonu trzeba będzie zapłacić 3 018 zł, 
czyli aż o 283 zł więcej niż przed rokiem. Za taką kwotę śmiało można już 
udać się na urlop na przykład do Grecji.
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Migawki (nie tylko) z parkietu
Legionowski turniej Time For Dance zdążył już zdobyć renomę i popularność w całym kraju. 
Nic dziwnego, że jego tegoroczna, opóźniona przez pandemię edycja znów przyciągnęła do 
Legionowa tysiące doskonałych tancerzy
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Arbuz jest też potrzeb-
ny dla osób, którzy mają 
za wysokie ciśnienie, 
bowiem jego spożywa-
nie powoduje obniżenie 
ciśnienia. Zmniejsza-
ja ryzyko zawału serca 
i udaru mózgu. Co jesz-
cze oferuje nam arbuz? 
Witamina A i C, B1, B2, 
B6, żelazo, potas, ma-
gnez, który poprawia 
elastyczność naczyń 
krwionośnych. Cyruli-
na zaś oczyszcza orga-
nizm z amoniaku. Jest 

to korzystane zwłasz-
cza dla osób uprawia-
jących sporty i osób na 
diecie wysokobiałkowej.

Ten owoc doda nam 
energii i poprawi kon-
centrację. Dzięki nim ła-
twiej zaśniemy. 

Arbuz jest też znany pod 
nazwą kawon i należy 
do roślin dyniowatych. 
Pochodzi z Południowej 
Afryki. Jest wykorzysty-
wany do wielu napojów 
i potraw oraz lubiany ze 
względu na niską kalo-

ryczność – około 30 kcal 
na 100 g owocu. Jakie 
potrawy można przy-
gotować? Lemoniady, 

koktaile i sałatki zawsze 
będą chętnie spożywa-
ne w letnie upalne dni.

- DOBRE  WIATRY 
PRZYWIAŁY  NAM  TU 

PIENIĄDZE  MARSZAŁKA                  
I  GOŚCI  

Roman Smogorzewski, podejmując 
samorządowców z województwa 
mazowieckiego.  

■ ■ ■

Poeta urodził się częściowo w Zaosiu,                                       
a częściowo w Nowogródku. 

■ ■ ■

Mickiewicz spotykał wielu ludzi,                                             
od których zawsze coś wynosił. 

■ ■ ■
Słowacki był wątły, bo odziedziczył płuca po ojcu.

■ ■ ■
Wiersze, które pisała Konopnicka, przedstawiały                  

obraz nędzy i rozpaczy.
■ ■ ■

Przykładem ludzkiej bezmyślności                                     
jest nowelka Prusa. 

■ ■ ■
Reymont zrósł się z lasem na wieki.  

■ ■ ■
Cnota zatopionych kobiet i dzieci pływała                        
po jeziorze Świteź w postaci białych lilii.

ROZRYWKA

Czy wiesz, że arbuz wzma-
ga potencję i pracę serca? 
Owoc ten zawiera 92 wody, 
jednak ma w sobie dużo wi-
tamin i minerałów. Ceni się 
go za przeciwutelniacze, 
które opóźniają proces sta-
rzenia i przyśpieszają pro-
ces regeneracji. Likopen, 
beta-karoten, luteina, zeak-
santyna i kryptoksantyna -  
pomagają chronić organizm 
przed rozwojem chorób no-
wotworowych. Działa też 
moczopępnie i jest poleca-
ny przy problemach z ukła-
dem moczowym. 

HOROSKOP
na nadchodzący

tydzień
RYBY

BARAN

BYK

BLIŹNIĘTA

RAK

LEW

PANNA

WAGA

SKORPION

STRZELEC

KOZIOROŻEC

WODNIK

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

wagę. W przyrodzie nic nie ginie...

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

więcej słuchać. Ze zrozumieniem. 

Nosi cię, żeby gdzieś 
wyjechać i w samotno-
ści odpocząć. Doskona-

ły pomysł, ale uważaj na drodze.

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

odwiedź kilka sklepów. Zaszalej.

Gdy złapiesz doła, prze-
trwaj go jak wiosenną 
alergię. A przez resztę 

roku będziesz kichać na wszystko.

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

nak odrobinę mu pomóc.

Zaczynasz mieć dosyć 
bycia singlem, weź jed-
nak pod uwagę, że obok 

tego, co zyskasz, coś też stracisz.

Rozpiera cię energia                                                                    
i masz ochotę przenosić 
góry. To dobry czas, by 

trochę wokół siebie posprzątać.

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

to dobry okres na jej szukanie?

Pomyśl o zmianie, któ-
ra pomogłaby spojrzeć 
ci na życie przez różo-

we okulary. Na razie drobnej.

Po weekendowej pauzie 
zmierzysz się z kłopota-
mi w pracy. Nie działaj 

zbyt radykalnie, bo na tym stracisz. 

Masz szansę poznać 
kogoś, kto wprowadzi 
nową jakość do twego 

życia. Bądź miły i tego nie przegap. Lenka 11 lat

O la la, to ci dopiero kusząca zabawka! 
fot. red.  
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W pozostałych meczach 
Dąb II Wieliszew wygrał 
walkowerem z Rozwojem 

Warszawa, który wiosną 
wycofał się z rozgrywek, 
B-klasowy Impet Łajski 

przegrał 0:7 z Wichrem II 
Kobyłka, Rotavia Nieporęt 
uległa 0:3 Bobrowi Tłuszcz, 

a Mewa Krubin wygrała 5:1 
z Legion
em Warszawa. 

 Na zakończenie sezonu 
w A i B-klasie w zaległym 
meczu 17. kolejki Madziar 
Nieporęt zagra u siebie z 
Bednarską Warszawa (26 
czerwca, godz. 15.00), Dąb 
II Wieliszew podejmie na 
własnym boisku Błyskawi-
cę Warszawa (26 czerwca, 
godz. 12.00), Impet zagra 
na wyjeździe z Wisłą Zakro-
czym (27 czerwca, godz. 
15.00), natomiast Rotavia 
w derbowym starciu zmie-
rzy się z Mewą Krubin (27 
czerwca, godz. 15.00). Go-
spodarzem spotkania bę-
dzie zespół z Krubina. 

Zig

KLASA A 2020/2021, GRUPA WARSZAWA I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. KTS Weszło Warszawa  25 70 23 1 1 157-10

2. Madziar Nieporęt 25 61 20 1 4 91-29

3. Huragan II Wołomin 26 45 13 6 7 77-54

4. WKS Rząśnik 26 44 14 2 10 68-64

5.  SKP Korona Warszawa 24 43 14 1 9 74-43

6. ŁKS Łochów 25 43 14 1 10 71-59 

7. Wkra Pomiechówek 26 39 12 3 11 66-65

8. GKS Dąbrówka 24 32 9 5 10 51-59

9. Błyskawica Warszawa 25 30 9 3 13 41-66

10. Dąb II Wieliszew 24 22 6 4 14 37-81

11. Coco Jambo Warszawa 25 22 7 1 17 48-118

12. Bednarska Warszawa 25 20 6 2 17 49-115

13. Rządza Załubice 24 18 5 3 16 37-69

14. Bednarska Warszawa 26 18 5 3 18 24-59

Mistrzowska 
rakieta
Antonina Piotrowicz, trenująca na co dzień 
w legionowskim Spektrum Sportu, zdobyła 
na odbywających się we Wrocławiu Mistrzo-
stwach Polski w Squasha tytuł mistrzyni 
kraju w kategorii dziewcząt poniżej 11 lat. 
Miejsca w czołówce zajęli także pozostali 
zawodnicy z klubowej sekcji squasha.

Na przeprowadzonych we 
wrocławskim klubie Hasta la 
Vista mistrzostwach kraju le-
gionowskie Spectrum Spor-
tu reprezentowało sześciu ju-
niorów. Wprawdzie nie wrócili 
oni do domów, tak jak „zło-
ta” Antonina Piotrowicz, z 
medalami, ale również – bio-
rąc pod uwagę rangę zawo-
dów – spisali się całkiem nie-
źle. Matylda Hamarowicz była 
dwunasta w kategorii GU13, 
Paweł Mienkus zajął dwudzie-
ste pierwsze miejsce w kat. 
BU15, Karol Krzywina był 
trzynasty w kat. BU15, Wik-
tor Paluchowski uplasował 
się na jedenastym miejscu 
w kat. BU13, a Jan Majocha 
wylądował na osiemnastym 
miejscu w kat. BU11. 

Z takiego obrotu spra-
wy opiekunowie młodych 
sportowców są, jak ła-
two zgadnąć, bardzo za-
dowoleni. – Nasza sekcja 
squasha liczy około czter-
dziestu juniorów, dlate-
go możemy mieć nadzieję 
na kolejne sukcesy naszej 
młodzieży. Systematyczne 
treningi pod okiem certyfi-
kowanych trenerów przy-
noszą kolejne sukcesy. 
Jednocześnie zapraszamy 
wszystkich chętnych do 
dołączenia do squasho-
wej ekipy i poznania tego 
wspaniałego sportu – mó-
wią przedstawiciele Spec-
trum Sportu.

Aldo

Rekordy na Bemowie
Gdyby ktoś przypadkiem miał takie obawy, rozegrane 13 czerwca XIV Grand Prix 
w Pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo nie było dla ekipy Delfina 
Legionowo pechowe. Klub reprezentowały tam gwarantujące ostatnio dobre 
rezultaty Amelia Kongiel oraz Antonina Pietuch. 
W warszawskiej rywalizacji 
o Puchar Burmistrza Dzielni-
cy Bemowo wystartowało bli-
sko dwustu zawodników z 21 
krajowych klubów. Utalento-

wane legionowskie pływaczki 
pojechały tam pod opieką tre-
nera Daniela Krepsa. Jak nale-
żało po nich oczekiwać, Anto-
nina Pietuch i Amelia Kongiel 

wstydu Delfinowi nie przynio-
sły. Obie zawodniczki kolej-
ny raz poprawiły swoje rekor-
dy życiowe, zajmując dzięki 
temu w swoich startach nastę-

pujące lokaty: Amelia Kongiel 
- 6 miejsce na dystansie 100 
m stylem zmiennym (1:26.71) 
i 10 miejsce na 100 m stylem 
dowolnym (1:17.64); Antonina 
Pietuch - 1 miejsce na 50 m sty-
lem grzbietowym (0:37.14) i 3 
miejsce na 50 m stylem dowol-
nym (0:33.20), co w jej kate-
gorii wiekowej dało jej ogółem 
trzecią lokatę. 

Aldo

Srebrny Madziar
Na jeden mecz przed końcem rozgrywek w klasie A ekipa Madziara Nieporęt może być pewna zakończe-
nia sezonu na drugim stopniu podium. W ostatniej kolejce, w spotkaniu na szczycie, Madziar pokonał 
3:1 lidera tabeli, KTS Weszło.

KLASA B 2020/2021, GRUPA: WARSZAWA I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Orły Zielonka  25 67 22 1 2 153-24 

2. Bóbr Tłuszcz 24 65 21 2 1 133-21

3. Wicher II Kobyłka 25 53 17 2 6 112-45

4. Wisła Zakroczym 25 49 16 1 8 95-62

5. Płudy Warszawa 24 45 15 0 9 96-69

6. Korona Jadów 25 45 14 3 8 109-73

7. Mazur II Radzymin 25 43 14 1 10 78-64

8. AON Rembertów 25 43 14 1 10 87-70

9. Lotnisko Modlin 25 27 8 3 14 58-102

10. Legion Warszawa 23 25 8 1 14 66-92

11. Farmacja Tarchomin 25 23 7 2 16 59-93 

12. Mewa Krubin 25 17 5 2 18 44-133

13. Rotavia Nieporęt 25 6 2 0 23 24-145

14.  Impet Łajski 25 1 0 1 24 20-141 
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Brąz dla Legionovii
Domowym meczem z wiceliderem, Świtem Nowy Dwór Mazowiecki, Legionovia KZB Legionowo za-
kończyła zmagania w sezonie 2020/2021. Po dwóch ostatnich spotkaniach – jednym zwycięskim 
oraz porażce – legionowski zespół zdołał obronić trzecie miejsce w tabeli i ligowe zmagania 
zakończył na najniższym miejscu podium.

Ubiegły tydzień był kolejnym, 
w którym trzecioligowcy roz-
grywali po dwa mecze. W 
środę 16 czerwca w spotka-
niu przedostatniej, 35 kolejki 
podopieczni trenera Michała 
Pirosa zmierzyli się na wyjeź-
dzie z rezerwami Jagiellonii 
Białystok. Zakończyło się ono 
wysokim zwycięstwem legio-
nowian, bo aż 5:1. Na bramki 
trzeba było jednak trochę po-
czekać. Do 40 minuty mecz 
był bowiem dość wyrównany i 
żadna z drużyn nie była w sta-
nie stworzyć sobie wyraźnej 
przewagi. Wielkie strzelanie 
w stolicy Podlasia rozpoczął 
Piotr Dobrogost, pokonując 
precyzyjnym strzałem z dy-
stansu bramkarza gospoda-
rzy. Jeszcze w pierwszej po-
łowie, za sprawą celnego 
trafienia Dawida Papazjana, 
było już 2:0 dla Legionovii. 
 
Po zmianie stron festiwal 
strzelecki w wykonaniu legio-
nowian trwał w najlepsze. W 
53 minucie gola na 3:0 zdobył 
Krzysztof Witecki. W 63 mi-
nucie sędzia podyktował rzut 
karny dla Legionovii, którą 
na czwartą bramkę dla bia-
ło-żółto-czerwonych zamie-
nił Michał Bajdur. Na osiem 
minut przed końcem regu-
laminowego czasu gry go-
spodarzom udało się zdobyć 
bramkę honorową. Strze-

lił ją Jakub Jarmołowicz. Na 
nic więcej białostocczan nie 
było już jednak w tym me-
czu stać. W 88 minucie wynik 
środowego spotkania na 5:1 
ustalił Marcin Kluska. 
 
Trzy dni po okazałej victo-
rii w Białymstoku Legiono-
via w ostatnim meczu sezo-
nu zmierzyła się na własnym 
boisku z wiceliderem, Świ-
tem Nowy Dwór Mazowiec-
ki. Niestety po raz kolejny w 
tym sezonie legionowianie 
musieli uznać wyższość dru-
żyny z sąsiedniego powiatu. 
Mecz zakończył się zwycię-
stwem nowodworzan 2:1. 
Tym razem to jednak Legio-
novia jako pierwsza zdobyła 

bramkę, a rywal musiał ją go-
nić. No i dogonił, a w konse-
kwencji przegonił. Pierwszą i 
jedyną bramkę dla legiono-
wian strzelił w 20 minucie An-
drzej Trubeha. Aż do 60 mi-
nuty Legionovii udawało się 
utrzymywać jednobramko-

we prowadzenie. Bramkę 
wyrównującą dla Świtu zdo-
był Łukasz Sosnowski, a wy-
nik spotkania na 2:1 ustali-
ło w 68 samobójcze trafienie 
Piotra Bujaka. 

Elph

III LIGA 2020/2021, GRUPA I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Pogoń Grodzisk Mazowiecki 35 77 25 2 8 84-37

2. Świt Nowy Dwór Mazowiecki 35 74 23 5 7 66-36

3. Legionovia Legionowo 35 64 19 7 9 68-48

4. Polonia Warszawa 35 59 17 8 10 63-39

5. Unia Skierniewice 35 52 15 7 13 60-50

6. Znicz Biała Piska 35 52 14 10 11 62-61

7. Legia II Warszawa 35 51 15 6 14 61-54

8. Jagiellonia II Białystok  35 44 13 5 17 57-69

9. KS Kutno 34 55 16 7 11 55-47

10. Ursus Warszawa 34 52 15 7 12 53-45

11. Błonianka Błonie 34 50 15 5 14 65-51

12. Lechia Tomaszów Mazowiecki 34 50 15 5 14 49-63

13. Broń Radom 34 49 14 7 13 46-44

14.  Sokół Aleksandrów Łódzki 34 48 12 12 10 53-31

15. Pelikan Łowicz 34 47 13 8 13 47-46

16. GKS Wikielec 34 46 13 7 14 50-57

17. Concordia Elbląg 34 45 12 9 13 44-46

18. RKS Radomsko 34 42 11 9 14 51-50

19. Olimpia Zambrów 34 40 12 4 18 51-59

20. Ruch Wysokie Mazowieckie 34 23 4 11 19 32-71

21. Huragan Morąg 34 22 4 10 20 39-76

22. KS Wasilków 34 15 4 3 27 21-97

  1:5 (0:2)
Jagiellonia II Białystok – Legionovia Legionowo

Bramki: Jarmołowicz (82′) – Dobrogost (41′), Papazjan (45′), 
Witecki (56′), Bajdur (63′ k.), Kluska (88′)

Jagiellonia II: Gostomski – Huczko, Czerech (46′ Chmielewski), 
Żukowski, Płoszkiewicz, Jarmołowicz, Szczygieł (80′ Jarosz), 
Tymendorf, Mościcki (46′ Maciejuk), Karpiński (66′ Mabiala), Sakowicz 
(56′ Lutostański)

Legionovia: Błesznowski – Kaczorowski (46′ Mroczek), Gołąb, Choroś 
(46′ Bujak), Karabin, Dobrogost, Koziara (46′ Kluska), Zjawiński 
(46′ Bajdur), Turkowski (56′ Witecki), Lewandowski, Papazjan

  1:2 (1:0)
Legionovia Legionowo – Świt nowy Dwór Mazowiecki

Bramki: Trubeha (20’) – Sosnowski (61’), Bujak (68’ s.) 

Legionovia: Błesznowski – Kaczorowski, Bujak, Choroś, Karabin, 
Mroczek, Koziara, Zjawiński (75’ Dobrogost), Bajdur, Kluska, Trubeha 
(75; Papazjan)

Świt: Lamanowicz – Kamiński, Cuch, Drwęcki, Cieślak, Wiśniewski, 
Kuźma (80’ Bykowski), Sosnowski, Michalik, Niesłuchowski (46’ 
Tkaczyk), Ciach (54’ Drewnowski)

Sokół poleciał do czwartej ligi
Dzięki zwycięstwu 3:0 w zaległym meczu na szczycie z dotychczasowym liderem ligi okręgowej, Bugiem Wy-
szków, oraz pokonaniu w bieżącej kolejce 6:1 Mazura Radzymin, na jeden mecz przed końcem sezonu Sokół 
Serock zapewnił już sobie pierwsze miejsce w  tabeli i awans do czwartej ligi.
W pozostałych spotkaniach ligi 
okręgowej Legionovia II Legiono-
wo wygrała walkowerem z Hutni-
kiem II Warszawa, Dąb Wieliszew 
zremisował 2:2 z KS Wesoła, a 
Wisła Jabłonna przegrała 0:5 z 

Naprzodem Stare Babice. We 
wtorek 22 czerwca rezerwy legio-
nowskiego zespołu zagrały też za-
legły mecz 23. kolejki, którą pozo-
stałe zespoły rozegrają dopiero w 
sobotę 26 czerwca. Mimo porażki 

4:6 z Bugiem Wyszków legiono-
wianie zapewnili sobie na koniec 
rozgrywek miejsce na podium. 
 
W ostatnim w tym sezonie meczu 
Sokół zmierzy się z Wisłą Jabłon-

na (26 czerwca, godz. 11.00), a 
Dąb Wieliszew zagra z zespołem 
Naprzodu Stare Babice (także 26 
czerwca i także godz. 11.00).

zig
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Pierwszego dnia, co zrozumia-
łe, zawartość darmowych księ-
garń pod chmurką była wyjąt-
kowo kusząca. – Wszystkie 
budki zostały wyposażone 
dzięki naszej ścisłej współ-
pracy z wiodącą na rynku fir-
mą Dressler Dublin. Jeste-
śmy jej ogromnie wdzięczni, 
ponieważ są to same perełki, 
hity wydawnicze. Zależy nam 
na tym, aby ta idea została 
podtrzymana i aby mieszkań-
cy pamiętali, że to jest budka 
do wymiany książek. Chodzi o 
to, żeby te hity mogły rotować 
i żeby nie było tak, że bierzemy 
i nic tam w zamian nie zosta-
wiamy – mówi Karolina Kęp-
ska-Tlaga, wiceprezes zarzą-
du Stowarzyszenia Inicjatyw 
Obywatelskich „Działamy Lo-
kalnie”. Wśród wyłożonych na 
początek książek znalazły się 
też klasyczne lektury dla dzie-
ci. – Piękne wydania, również 
te najbardziej chodliwe, tak 
więc zachęcamy, aby tę ideę 
propagować również wśród 
dzieci. Bo to one za pięć, dzie-
sięć lat będą ją przekazywały. 

No i jak pojadą za granicę albo 
do innego miasta, to już będą 
wiedziały, na czym ona polega.    

Legionowskie budki do book-
crossingu pojawiły się w pię-
ciu lokalizacjach: przy ul. So-
wińskiego, w Parku Zdrowia, 
w pobliżu wielopoziomowego 
parkingu przy Szwajcarskiej, 

na Bukowcu C przy ulicy Dłu-
giej oraz na osiedlu Młodych. 
Ponieważ ta ostatnia ruszyła 
nieco wcześniej, wiadomo już 
trochę, jak pomysł stowarzy-
szenia się w mieście przyjął. – 
Wiemy, że budka funkcjonuje, 
pojawiły się tam pewne pozy-
cje,  których na początku nie 
było. Tak więc mieszkańcy z 

nich korzystają. Jesteśmy do-
brej myśli i wierzymy, że bę-
dzie dochodzić do wymiany 
książka za książkę i to wszyst-
ko będzie dobrze funkcjono-
wać – dodaje Rafał Florczyk. 

Uczestnicy budkowej inaugu-
racji, która odbyła się w ple-
nerze, na tyłach miejskie-

go ratusza, byli w tej kwestii 
optymistami. Mając oczywi-
ście świadomość, że to tylko 
jeden z elementów mogących 
pomóc w przywróceniu książ-
kom roli, jaką przez całe wie-
ki z powodzeniem pełniły. – Te 
budki na pewno nie zastąpią 
bibliotek, natomiast są czymś, 
czego mieszkańcy oczekują i 
czymś, co z przyjemnością 
mogliśmy wspólnie z jednym 
z legionowskich stowarzy-
szeń zrealizować – powiedział 
do zebranych Piotr Zadrożny, 
zastępca prezydenta Legio-
nowa. Niezależnie od wspar-
cia samych czytelników, pięć 
budek z książkami – tak jak to 
zrobiły przy okazji ich wtorko-
wego otwarcia – będą zasilać 
miejskie instytucje. Na czele 
z muzeum, ośrodkiem kultu-
ry oraz, rzecz jasna, bibliote-
ką. – Bardzo nas cieszą takie 
inicjatywy, jak każda, która 
zwiększa dostępność książki 
w Legionowie. Śmiało może-
my zadeklarować, że systema-
tycznie będziemy uzupełniać 
zapasy książkowe. Nasi wspa-
niali czytelnicy darowują nam 
książki, ale też filmy, tak więc 
obiecujemy, że będziemy tutaj 
coś dokładać, jak tylko zrobi się 
trochę bardziej pusto – zapo-
wiada Karolina Błaszczak-Mo-
dzelewska, zastępca dyr. Miej-
skiej Biblioteki Publicznej.

Wśród włożonych do budek 
pozycji znalazł się także tomik 
wierszy Erazma Domańskiego 
zatytułowany „Do Twego ser-
ca pukam nieśmiało”. Znany 
dotąd raczej jako badacz lo-

kalnej przeszłości, teraz po-
stanowił on zaprezentować 
mieszkańcom swoje drugie 
oblicze. – Ten tomik był pisany 
kiedyś, bardzo dawno temu, a 
dziś dedykowany jest młodzie-
ży. Pisałem te wiersze do szu-
flady, mając około dwudziestu 
lat. Ponieważ od kilku lat pa-
ram się piórem, postanowiłem 
to, co zebrałem – a lubię licz-
bę siedem – wydać w siedmiu 
tomach – zdradził legionow-
ski autor. 

Traktujące o miłości wiersze 
Erazma Domańskiego spo-
tkały się z ciepłym przyjęciem 
słuchaczy. Jeszcze bardziej 
gorąco mieszkańcy powita-
li ideę bookcrossingu. Dlate-
go właśnie animatorzy książ-
kowej inicjatywy lokalnej chcą 
pójść za ciosem i rozpowszech-
nić swój pomysł w całym po-
wiecie. – Na pewno z takim 
zaproszeniem czy propozy-
cją wystąpimy do pozosta-
łych gmin. I mam nadzieję, że 
w ramach takiej inicjatywy lub 
innych środków to po prostu 
się spodoba i my, jako stowa-
rzyszenie, które opiera swoją 
działalność na terenie powia-
tu, będziemy mogli kontynu-
ować ten projekt. Tak, żeby on 
był jeszcze bardziej zauważal-
ny i dla nas jak gdyby flagowy. 
Myślę, że byłoby to z korzyścią 
dla wszystkich – uważa Karoli-
na Kępska-Tlaga. Trudno mieć 
co do tego jakiekolwiek wątpli-
wości. Wszak nie od dziś wia-
domo, że kto czyta, nie błądzi. 

Waldek Siwczyński

Budki z bookami
W poprzedni wtorek oficjalnie ruszył w Legionowie kolejny projekt mający popularyzować czytelnictwo. 
Z uwagi na swoją specyfikę wydaje się on być wręcz skazany na sukces. – Stowarzyszenie Inicjatyw Oby-
watelskich „Działamy Lokalnie” wspólnie z Urzędem Miasta Legionowo zrealizowało inicjatywę lokalną 
dotyczącą powstania i wyposażenia pięciu budek do wymiany książek, czyli do bookcrossingu. Ich funk-
cjonowanie jest bezpłatne i polega na wymianie książka za książkę, a ma na celu zapewnienie ciągłego 
obiegu książek wśród czytelników – tłumaczy prezes organizacji Rafał Florczyk.

Finał na słodko
W piątek (25 czerwca), na zakończenie pierwszego półrocza z internetowym cy-
klem „Kino otwarte na sztukę”, Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie zapra-
sza widzów na muzyczny film biograficzny zatytułowany „Sugar Man” – zdobywcę 
Oscara w kategorii Najlepszy dokument.
Zachęcając do jego obejrze-
nia, organizatorzy podkreślają, 
że „Sugar Man” to wzruszają-
cy, porywający dźwiękami oraz 
niezwykłą historią nietuzinko-
wego artysty film „o nadziei, in-
spiracji i potędze muzyki”. W 
materiałach dystrybutora na-
pisano o nim tak: „Uniwersalna 
i zaskakująca opowieść o potę-
dze przypadku i roli szczęścia w 
ludzkim życiu. Niewiarygodna, 
pełna niespodzianek, a do tego 

prawdziwa historia życia Sixto 
Rodrigueza, piosenkarza, któ-
remu wróżono karierę większą 
niż Bobowi Dylanowi, a o któ-
rym… nikt nie słyszał”.  

Gościem rozmowy po filmie 
będzie Bartosz Mikołaj Naza-
ruk – pochodzący z Sejn mu-
zyk i pedagog, perkusista DA-
GADANA, Zakopower i Kayah. 
„Obecnie działa jako muzyk 
sesyjny i koncertowy oraz jako 

muzyk teatralny. Na swoim 
koncie ma wiele nagrań płyto-
wych, utrzymanych w bardzo 
szerokiej stylistyce ‒ od sym-
fonicznej muzyki klasycznej, 
jazz, pop, po muzyką z pogra-
nicza free jazzu i awangardy. 
Jako muzyk koncertowy grał z: 
Leszkiem Możdżerem, Kayah, 
Piotrem Polkiem, Urszulą Du-
dziak, Marią Sadowską, Novi-
ką, Janem Smoczyńskim, Hali-
ną Mlynkovą, Kasią Popowską, 

Natalią Nykiel, Gienkiem Lo-
ską, Michałem Rudasiem i ze-
społem DAGADANA. Stara się 
łączyć tradycję z tym co nowe, 
żywiołowość muzyki ludowej 
z jazzem, drum’n’bassem czy 
rockiem” (zakopower.pl/bio-
grafia-lukasz.php). 

„Sugar Man”, 25 czerwca, godz. 
19.00. Seans online godz. 
21.00, rozmowa Magdaleny Fe-
lis z Bartoszem Mikołajem Na-
zarukiem na profilu FB: facebo-
ok.com/powiatowa.instytucja.
kultury. Osoby zainteresowa-
ne obejrzeniem filmu powinny 
do 24 czerwca przesłać maila o 
treści: „SUGAR” na adres: ani-
macja@pik.legionowski.pl. Se-
ans jest bezpłatny, jednak liczba 
widzów ograniczona. 

RM


