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Każdemu po sośniei niech rośnie!

Tak jak patron legionowskiej „jedynki” symbolicznie ruszył kiedyś Ziemię, tak niebo i ziemię poruszyli 
też miejscy włodarze, by wreszcie, nie wykładając astronomicznych kwot, móc rozbudować szkołę.
Było bowiem jasne jak Słońce, że wszyscy nieziemsko się z tego ucieszą 

Pozamiatały w Pałacu

GDYBY KOMUŚ 
BYŁO MAŁO 
CIĘCIA, TO 

ZAPRASZAM
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W pobliżu stacji benzy-
nowej w Jabłonnie doszło 
do zderzenia samochodu 
osobowego z pojazdem 
z lawetą przewożącą ko-
parkę. Na miejscu inter-
weniowały trzy zastę-
py straży pożarnej z JRG 

Legionowo i OSP Jabłon-
na, policja oraz karet-
ka pogotowia. W trakcie 
trwania działań ruch na                                                 
ul. Chotomowskiej od-
bywał się wahadłowo. 

Zig

Zderzenie z lawetą

Tydzień
na sygnale

W zeszły poniedziałek (27 września) 
około godziny 15.00 na ul. Chotomowskiej                            
w Jabłonnie doszło do groźnie wyglądające-
go zdarzenia drogowego. Na szczęście nikt 
nie odniósł w nim poważniejszych obrażeń. 

Jednośladem
do pudła
Legionowscy kryminalni ujęli dwóch mężczyzn 
w wieku 42 i 43 lat podejrzanych o kradzieże 
motocykli oraz rowerów z terenu miasta. I zrobili 
to w idealnym momencie, bo podczas zatrzyma-
nia obaj delikwenci przewozili busem jeden ze 
skradzionych jednośladów.

Nad tą sprawą policjanci z 
Legionowa pracowali od po-
czątku września. Motocy-
kle i rowery znikały przede 
wszystkim z garaży pod-
ziemnych. W toku prowa-
dzonego śledztwa kryminalni 
wytypowali dwóch podejrza-
nych, którzy mogli być od-
powiedzialni za te kradzieże. 
Wiedzieli też, jakim samo-
chodem mężczyźni się po-
ruszają, a także ustalili, że 
jeden ze skradzionych mo-
tocykli jest nadal w ich posia-
daniu. Do zatrzymania doszło                                                                 
w zeszłą sobotę na tere-
nie Nieporętu. Na pace busa 
ujawniono skradziony kilka 
dni wcześniej motocykl. Oka-
zało się też, że 43-letni kie-
rowca dostawczego forda miał 
przy sobie marihuanę oraz że 
posiada on też na koncie do-

żywotni zakaz kierowania po-
jazdami mechanicznymi.
 
Zebrany w tej sprawie ma-
teriał dowodowy pozwo-
lił policjantom na przed-
stawienie zatrzymanym 
zarzutów kradzieży pięciu 
motocykli i trzech rowe-
rów. Ujęty 43-latek odpo-
wie dodatkowo za posiada-
nie środków odurzających                                            
i złamania zakazu sądowe-
go, a 42-latek za kradzieże 
będzie sądzony w warun-
kach recydywy. Na wnio-
sek policjantów i prokura-
tury sąd zastosował wobec 
obu mężczyzn środek zapo-
biegawczy w postaci tym-
czasowego aresztowania na 
okres trzech miesięcy. 

zig

Cios w hazard
Legionowscy policjanci z wydziału do walki                      
z przestępczością gospodarczą i korupcją wspól-
nie z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu 
Celno-Skarbowego kolejny raz wymierzyli mocny 
cios w lokalny nielegalny hazard.
W zeszłym tygodniu funk-
cjonariusze weszli wspól-
nie do lokalu, w którym jak 
podejrzewali, mogą być or-
ganizowane nielegalne gry 
hazardowe. Trop był dobry, 
bo na miejscu szybko zna-
leźli oni i zabezpieczyli sześć 
automatów do gier. Następ-
nie zostały one przekazane 
celnikom, którzy będą teraz 

prowadzili dalsze postępo-
wanie w tej sprawie. 

Warto przypomnieć, że za 
posiadanie nielegalnych 
automatów grożą surowe 
kary pieniężne – 100 tys. zł 
od jednego automatu. Ta-
kiej karze podlega zarów-
no urządzający nielegalne 
gry hazardowe, jak i wła-

ściciel lokalu, w którym taki 
proceder się odbywa. Do-
datkowo za urządzanie gier 
hazardowych wbrew przepi-
som ustawy lub warunkom 
koncesji lub zezwolenia gro-

zi odpowiedzialność karna: 
wysoka grzywna, kara po-
zbawienia wolności do lat 
trzech albo obie kary łącznie.

zig

Dachowanie w rowie
W czwartek (30 września) około godziny 18.00 na drodze wojewódzkiej 
nr 632 w Stanisławowie Drugim doszło do groźnego wypadku. 
Jego przyczyny ustala teraz policja.

Auto marki BMW kierowane 
przez około 50-letnią kobietę 

wypadło nagle z drogi, po czym 
dachowało w przydrożnym ro-

wie. Kierującą z rozbitego auta 
wydobyli kierowcy innych po-
jazdów. Ratownicy medyczni, 
którzy niebawem przybyli na 
miejsca zdarzenia, zdecydowali                          
o przewiezieniu poszkodowanej 
do szpitala. 
 
W działaniach, oprócz Zespo-
łu Ratownictwa Medycznego, 
uczestniczyły też policja oraz za-
stępy straży pożarnej z JRG Le-
gionowo, WSP Zegrze i OSP Kąty 
Węgierskie.  

Zig

Bezmyślny szofer
Mający w nosie nałożony na niego zakaz 33-letni 
mieszkaniec powiatu to kolejny kierujący zatrzy-
many przez policję, który prowadził pojazd mimo 
cofniętych uprawnień. Za popełnione przestęp-
stwo grożą mu nawet dwa lata więzienia.

Do zatrzymania 33-latka doszło 
w poniedziałek (27 września) 
przed północą na terenie gmi-
ny Wieliszew. Po sprawdzeniu                                 
w policyjnej bazie danych kieru-
jącego renaultem okazało się, 
że od marca bieżącego roku 
ma on decyzją administracyj-
ną cofnięte uprawnienia do kie-
rowania pojazdami mechanicz-
nymi. Zgodnie z jej dyspozycją 
każdy, „kto na drodze publicz-
nej, w strefie zamieszkania lub 
w strefie ruchu, prowadzi po-
jazd mechaniczny, nie stosując 
się do decyzji właściwego orga-
nu o cofnięciu uprawnienia do 
kierowania pojazdami, podle-
ga grzywnie, karze ogranicze-
nia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat dwóch”.

zig
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Czekamy na Państwa histo-
rie dotyczące dawnego Le-
gionowa, opisujące, jak to 
miasto wyglądało i jakie było 
przed wieloma laty. Wszyscy 
pamiętający te czasy miesz-
kańcy mogą mieć swój wkład 
w zawartość nowej rubryki. 
Liczą się każda opowieść i 
każdy punkt widzenia. Za-
chęcamy do podzielenia się 
swoimi historiami z inny-
mi ludźmi. Postarajmy się 

wspólnie uchronić lokalną 
przeszłość od zapomnienia!

Materiały w wersji elektro-
nicznej (mile widziane są 
również archiwalne zdjęcia) 
prosimy przesyłać na adres 
gazeta@miejscowa.pl i/lub 
info@kzb-legionowo.pl. Re-
dakcja zastrzega sobie pra-
wo skracania i redagowania 
nadesłanych tekstów. Moż-
na je również składać osobi-

ście, w Biurze Obsługi Klienta 
spółki KZB Legionowo przy 
ul. Piłsudskiego 3.

Zapisz się w historii!
Serdecznie zapraszamy naszych Czytelników 
do współredagowania nowej, poświęconej 
przeszłości Legionowa rubryki 
w „Miejscowej na Weekend”!

Inwestycja nr 1
Piątkową uroczystość, rozpo-
czętą od wniesienia sztandaru 
„jedynki” i odśpiewania hymnu 
państwowego, otworzyła dyr. 
placówki Ewa Jabłońska. – Ten 
rok szkolny, który właśnie rozpo-
częliśmy, jest dla nas wszystkich 
szczególny, ponieważ spełniło 
się nasze marzenie, bowiem w 
sierpniu bieżącego roku zakoń-
czony został po rocznej realiza-
cji projekt inwestycyjny pod na-
zwą „Rozbudowa i przebudowa 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Le-
gionowie” – powiedziała dyrek-
torka SP 1. Pod tymi słowami 
kryje się inwestycja, na którą 
szkolna społeczność czekała od 
kilku dekad. Dzięki niej, po bli-
sko 40 latach, przeszły bowiem 
do historii prowizoryczne baraki, 
w jakich uczyły się najmłodsze 
dzieci. A dzisiaj, zamiast niespeł-
na tysiąca metrów kwadrato-
wych, mają one do dyspozycji 
powierzchnię dwa razy większą. 
– Na dwóch kondygnacjach znaj-

dują się: świetlica szkolna, sala 
dydaktyczna dla oddziału przed-
szkolnego z oddzielną szatnią i 
toaletą dla dzieci, 12 sal dydak-
tycznych dla uczniów z oddziałów 
I-III i przestronna szatnia szkol-
na. Dodatkowo znajdują się tam 
gabinety specjalistyczne do pro-
wadzenia zajęć z uczniami, sale 
do zajęć ruchowych, pokój na-
uczycielski oraz pomieszczenie 
socjalne – wyliczała Ewa Jabłoń-
ska. A prezes spółki KZB Irena 
Bogucka dodała: – W budyn-
ku zastosowano najnowocze-
śniejsze rozwiązania z dziedzi-
ny odnawialnych źródeł energii, 
poprzez montaż paneli fotowol-
taicznych i solarnych. Zamonto-
wano w nim również wentylację 
mechaniczną, a we wszystkich 
salach znajduje się klimatyzacja. 
(…) Dzisiejszy dzień wieńczy wy-
siłek wielu osób, które przyczyni-
ły się do tego, aby uczniowie oraz 
pracownicy szkoły mogli korzy-
stać z efektów ich pracy.   

Efektów, które dobrze opisu-
ją słowa, takie jak: przestron-
nie, kolorowo i nowocześnie. Na 
co dzień podziwia je teraz pra-
wie trzystu uczniów z oddzia-
łu przedszkolnego i klas I-III. 
– Myślę, że to jest pierwsze ta-
kie miejsce w Legionowie, i je-
stem przekonany, że nie ostat-
nie, gdzie ten XXI wiek widać 
od razu po wejściu. Chciałbym 
podziękować pani dyrektor i 
całemu zespołowi nauczycie-

li i pracowników szkoły, a tak-
że uczniom i rodzicom za to, że 
się przemęczyli przez ten minio-
ny rok szkolny – bo było im dużo 
trudniej. Ale warto było czekać. 
Dziękuję wykonawcy, że zdą-
żył na czas, bo to też bardzo 
ważne, no i dziękuję pani pre-
zes za tę inwestycję, gdyż dzię-
ki temu, że prowadziła ją spół-
ka, było racjonalniej. Szukając 
wszystkich plusów, myślę że 
jednak najważniejszym z nich 
będzie dalsze podnoszenie ja-
kości pracy szkoły – powiedział 
do zebranych Piotr Zadrożny, 
zastępca prezydenta Legiono-
wa. – To miejsce pięknieje i sta-
je się coraz bardziej nowocze-
sne, ale niech wypełnia się też 
piękną treścią, którą przekazują 

nauczyciele, wychowawcy, ro-
dzice i cała kadra. Niech to bę-
dzie miejsce, w którym realizują 
się plany, aspiracje i marzenia – 
warto sięgać gwiazd! – zachęcał 
starosta Sylwester Sokolnicki. 

Tym stwierdzeniem nawiązał 
on oczywiście do naukowe-
go dorobku Mikołaja Koperni-
ka, czyli patrona legionowskiej 
„jedynki”. Bezpośrednio do 
uczniów zwróciła się też  repre-
zentantka wojewódzkiego sa-
morządu. – Życzę wam, dzie-
ciaki, żebyście codziennie czuli 
się w tej szkole radośnie i że-
byście z wielką przyjemnością 
do niej chodzili. Bo macie fajną 
szkołę, a dzisiaj już nawet pięk-
ną – mówiła Anna Brzezińska, 
dyr. OPS w Legionowie i radna 
Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego. Nawiasem mówiąc, 
przy okazji rozbudowy wypięk-
niała też starsza część szkoły. A 
to za sprawą modernizacji oraz 
powiększenia kuchni i stołów-
ki. Nic dziwnego, że podzię-
kowań i gratulacji padło w sali 
gimnastycznej „jedynki” całe 
mnóstwo. Widać jednak zbyt 
mało dla rady miasta, bo jej 
szef uznał za stosowne przypo-
mnieć kluczową rolę tego ciała. 
– Jak my nie klepniemy, to pan 
prezydent z własnej kieszeni 
tego nie wyjmuje… Broń Boże, 
nie chcę tu pomniejszać zasług 
pana prezydenta, ale taka jest 
po prostu prawda – z uśmie-
chem wyjaśnił Ryszard Brański. 

Inna prawda jest taka, że efekty 
rozbudowy i modernizacji „je-
dynki” przeszły oczekiwania na-
wet największych optymistów. 
Już po kilku dniach eksploata-

cji było to widać, jak na dłoni. 
– Pierwsze wrażenia najmłod-
szych i ich rodziców były niesa-
mowite. Wszyscy z uśmiechami 
na twarzy weszli do nowocze-
snego budynku, gdzie nie wie-
dzieli tak naprawdę, w którą 
stronę mają pójść. Zobaczy-
li przepiękne, kolorowe sale, 
fantastyczne meble, nowocze-
sny sprzęt multimedialny – to 
wszystko zrobiło na nich ogrom-
ne wrażenie. Byli pod nim rów-
nież, kiedy pierwszy raz prze-
kroczyli próg tego budynku, 
nasi nauczyciele – opowiada 
dyr. Ewa Jabłońska. 

Oby pozostało ono we wszyst-
kich jak najdłużej. Bo już daw-
no temu stwierdzono, że istnieje 
związek pomiędzy efektami na-
uczania, a warunkami, w jakich 
się ono odbywa. – Dzisiaj zachę-
caliśmy młodych ludzi do tego, 
żeby sięgali gwiazd. Myślę, że w 
tej nowej części dajemy im peł-
ne warunki, aby prowadzić pro-
ces edukacji przy wykorzystaniu 
najnowszych technologii. Wy-
obrażenie tego, jak ten obiekt 
powinien wyglądać, narastało i 
ostatecznie udało się postawić 
dwukondygnacyjny budynek, w 
pełni wyposażony i tak napraw-
dę samodzielny. Jestem prze-
konany, że będzie on doskona-
le służył młodym mieszkańcom 
miasta, a praca tutaj będzie dla 
każdego przyjemnością – mówi 
Piotr Zadrożny. Za tę przyjem-
ność trzeba było zapłacić ponad 
12 mln zł. Żaden z lokalnych de-
cydentów nie ma jednak wątpli-
wości, że były to mądrze wyda-
ne pieniądze. 

Waldek Siwczyński

Rozbudowę najstarszej legionowskiej podstawówki zakończono zgodnie z planem i 1 września dzieci 
mogły już zagościć w nowym skrzydle szkoły. Jego oficjalne otwarcie nastąpiło jednak niespełna 
miesiąc później – dzięki temu osoby oraz instytucje zaangażowane w realizowaną przez spółkę KZB 
inwestycję zyskały całkowitą pewność, że wykonały kawał dobrej roboty.
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Program
na lata
Przed kilkoma dniami ruszyły działania doty-
czące opracowania Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego dla Gminy Jabłonna na lata 
2022 - 2027. Od 1 do 14 października, w celu 
przeprowadzenia analizy potrzeb mieszkańców, 
mają oni udostępnione formularze do zgła-
szania przedsięwzięć, które zdaniem wypeł-
niających je osób powinny być zrealizowane                        
w ramach gminnego WPI.

Powyższe karty można znaleźć 
w internecie, ale są one też do-
stępne w Biurze Obsługi Inte-
resanta oraz dołączone do ko-
lejnego numeru ukazującego 
się w papierowej wersji infor-
matora „Wieści z naszej gmi-
ny”. Zgodnie z zapewnieniami 

urzędników, zebrane dane po-
mogą im sporządzić dokument 
dostosowany do potrzeb i pla-
nowanych inwestycji na tere-
nie gminy. Wypełnione karty 
można dostarczyć do 14 paź-
dziernika br. poprzez skrzynkę 
podawczą usytuowaną przy 

wejściu głównym do budyn-
ku Urzędu Gminy Jabłonna lub 
przez sołtysów. Można je rów-
nież przesłać na adres: Urząd 
Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 

152, 05-110 Jabłonna, z dopi-
skiem Ankieta WPI, lub na ad-
res mailowy: wpi@jablonna.pl.

red.

Nagroda 
za... grypę
Rada Naukowa Ogólnopolskiego Programu 
Zwalczania Grypy jak co roku wyróżniła 
samorządy, które w największym stopniu 
angażowały się w realizację projektów 
zdrowotnych w zakresie profilaktyki grypy. 
Z Mazowsza w gronie osiemnastu 
„Samorządowych Liderów OPZG” 
znalazła się gmina Nieporęt.
Kierowana przez wójta Ma-
cieja Mazura gmina otrzy-
mała także statuetkę „Pro-
pagatora Szczepień przeciw 
COVID-19”. Nagrody wrę-
czono laureatom w sobotę 
23 września, podczas deba-
ty Flu&Covid-19 Forum 2021. 
W imieniu gminy Nieporęt 
obie statuetki odebrała Bo-
gusława Tomasik, przewod-
nicząca Rady Gminy Niepo-
ręt. Tamtejsi samorządowcy 
oraz urzędnicy zostali doce-
nieni za zasługi na rzecz sze-

rzenia profilaktyki grypy oraz 
trud wkładany w realizację 
ważnych zadań z zakresu 
promocji ochrony zdrowia. 
W tym za realizację progra-
mu polityki zdrowotnej w za-
kresie szczepień ochronnych 
przeciwko grypie dla miesz-
kańców gminy w wieku 55+, 
a także za zasługi na rzecz 
profilaktyki szczepień prze-
ciw COVID-19 oraz ich pro-
mocję wśród społeczeństwa.

Gadget

Swoje korzenie omawiany pro-
blem ma… w ziemi. – Odnoto-
wujemy pewien niepokojący 
zwyczaj wśród użytkowników 
ogródków przyblokowych. 
Wiadomo, że podczas zabie-
gów pielęgnacyjnych w takich 
ogródkach: podcinania trawy 
czy przycinania jakichś gałą-
zek, pojawiają się odpady zie-
lone. Niestety część mieszkań-
ców nie ma chyba świadomości 
tego, że należy je pakować do 
worków i ustawiać przy gaba-
rytach. Tymczasem skoszona 
trawa czy gałęzie są po prostu 
luźno wrzucane do części na 
odpady wielkogabarytowe, no 

i pojawia się problem. Bo kiedy 
przyjeżdża firma, która ma te 
gabaryty odebrać, jej pracow-
nicy nie robią tego, tłumacząc, 
że są one przygniecione odpa-
dami zielonymi – mówi Monika 
Osińska-Gołaś, kierownik ad-
ministracji osiedla Sobieskiego.

W tej sytuacji obowiązek oczysz-
czenia altanki spada na pracow-
ników spółdzielni. Co nie jest ani 
łatwe, ani przyjemne, a zarazem 
odciąga ich od wykonywania in-
nych robót. – Gospodarz musi 
wydłubywać tą trawę czy gałę-
zie spośród leżących tam przed-
miotów, co jest czasochłonne i 

tak naprawdę nie zawsze sku-
teczne, bo kolejna osoba, która 
przeniesie tam meble czy jakiś 
sprzęt AGD, przygniata leżące 
tam odpady zielone. Stąd wła-
śnie nasza prośba do użytkow-
ników ogródków, żeby jednak 
zawsze pamiętać o tym, że od-
pady powstałe przy użytkowa-
niu ogródka należy pakować w 
worki i dopiero w takiej formie 
stawiać pod altanką, obok gaba-
rytów, tak aby firma śmieciowa 
mogła to odebrać – apeluje ad-
ministratorka. 

Dobrze by było wziąć sobie ten 
apel do serca. Ze względu na 

powszechność tego rodzaju 
działań cierpi bowiem estety-
ka spółdzielczych osiedli miesz-
kaniowych. Nie wspominając o 
przykrym zapachu, który w przy-
padku gnijących liści czy trawy z 
daleka atakuje lokatorów wyrzu-
cających śmieci. – Nie ma alta-
nek, gdzie nie pojawiają się takie 
luźno wrzucone w część gabary-
tową odpady zielone. Są altan-
ki gorsze, są lepsze pod kątem 
ich ilości, natomiast problem wy-
stępuje na wszystkich osiedlach. 
Warto również pamiętać, że ga-
baryty są zabierane częściej, zaś 
odpady zielone tylko raz na dwa 
tygodnie. Tak więc, w momencie 
gdy są one luźno wrzucone do al-
tanki, muszą trochę poleżeć, za-
nim ktoś przyjedzie i je odbierze 
– dodaje Monika Osińska-Gołaś. 

Pozytywna wiadomość jest 
taka, że nadchodzi zima, więc 
zielony kłopot wkrótce sam się 
rozwiąże. Ale tuż po niej, jak 
co roku, może przecież wrócić. 
Dlatego lepiej już teraz stoso-
wać się do zasad, dzięki którym 
wszystkim spółdzielcom będzie 
żyło się przyjemniej.  

Wonder

Gnijący kłopot
W zgodnej opinii pracowników spółdzielczej administracji to zjawisko spotykane na wszystkich legionow-
skich osiedlach. I chociaż wynika z troski o tamtejszą zieleń, w konsekwencji niewłaściwych zachowań 
części mieszkańców powoduje sporo komplikacji. No i, co tu kryć, brzydko pachnie.
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W związku z wygaśnięciem 
umowy sponsorskiej doty-
czącej nazwy DPD Arena Le-
gionowo, w czerwcu bieżące-
go roku ogłoszono konkurs 
mający na celu wyłonienie 

kolejnego sponsora tytular-
nego, a co za tym idzie – no-
wej nazwy hali. Jego oficjal-
ne ukoronowanie nastąpiło 1 
września, kiedy to pomiędzy 
Gminą Miejską Legionowo 

a spółką Legionovia S.A. za-
warte zostało porozumienie, 
w ramach którego hala przy 
ul. Chrobrego ma odtąd no-
sić nazwę IŁ Capital Arena Le-
gionowo. Umowa obowiązu-

je do 30 czerwca 2024 roku, 
a nowa nazwa i logo uwzględ-
niające markę sponsora tytu-
larnego stosowane będą we 
wszystkich oficjalnych doku-

mentach oraz materiałach 
promocyjnych. Sponsor zy-
skał też m.in. prawo do ozna-
kowania zewnętrznego, a 
także wewnętrznego obiektu 

oraz do wykorzystywania wi-
zerunku hali do realizacji wła-
snych celów marketingowych.

Co ważne, w ramach porozu-
mienia Legionovia S.A. zobo-
wiązała się – podobnie jak to 
miało miejsce za czasów po-
przedniego sponsora tytular-
nego – do pokrycia wydatków 
w zakresie prac modernizacyj-
nych na terenie hali. W okre-
sie obowiązywania umowy 
klub ma na to przeznaczyć 
410 tys. zł brutto.

WS
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Drugie chrzciny Areny
Ludzie zwykle takich problemów nie mają: nadane im podczas chrztu imiona 
noszą do końca życia. W przypadku obiektów użyteczności publicznej bywa 
jednak inaczej, co potwierdza przykład reprezentacyjnej legionowskiej 
hali sportowo-widowiskowej, której nowa pełna nazwa brzmi od niedawna                      
IŁ Capital Arena Legionowo.

Każdemu po sośnie
i niech rośnie!
Anonsowane przez legionowski ratusz 50 tysięcy drzew, jakie w tym i w przyszłym roku mają „do-
gęścić” miejskie tereny zielone, stanowiłoby razem całkiem spory las. Nic dziwnego, że chcąc zre-
alizować ten ambitny plan, najlepiej od razu – o ile jest to zgodne z prawami natury – zabrać się do 
pracy. I w poniedziałek prezes oraz część pracowników spółki KZB Legionowo tak właśnie uczynili.

Na pierwszy ogień miejskiej ak-
cji „Dogęszczamy zielenią!” (cho-
ciaż w przypadku terenów le-
śnych akurat z ogniem należy 
być ostrożnym…) poszło skrom-
ne trzydzieści sadzonek popular-
nych w Legionowie sosen. A wraz 
z nimi poszło w las, a konkretnie 
do popularnego zwłaszcza wśród 
seniorów Parku Zdrowia, kilku-
nastu pracowników zarządza-
jącej między innymi tym obiek-
tem spółki KZB. – Z prawdziwą 
przyjemnością rozpoczynamy 
dzisiaj działania, dzięki którym 
nasze miasto stanie się jeszcze 
bardziej zielone, a kilkadziesiąt 
tysięcy posadzonych w trakcie 
trwania akcji drzew przyczy-
ni się z czasem do poprawy ja-
kości powietrza, jakim oddy-

chają nasi mieszkańcy. Oprócz 
skwerów czy parków nowe rośli-
ny pojawią się również na tere-
nie placówek oświatowych oraz 
miejskiego stadionu – zapowia-
da Irena Bogucka, prezes zarzą-
du spółki KZB Legionowo.     

Jej podwładni, rzecz jasna pod 
kierownictwem swojej szefo-
wej, przystąpili do pracy wypo-
sażeni w dokładną mapę terenu, 
pozwalającą uniknąć posadzenia 
któregoś drzewa na miejskiej 
sieci cieplnej czy wodociągowej. 
Jak można było oczekiwać, bio-
rąc pod uwagę wielkość ekipy w 
stosunku do posiadanej przez nią 
zielonej „amunicji”, poniedział-
kowe sadzenie sosen poszło bły-
skawicznie. I dobrze, gdyż tak 

właśnie miało być – chodziło po 
prostu o dobrą rozgrzewkę przed 
sadzonkową ofensywą na o wie-
le szerszą, ogólnomiejską skalę. 

Jak pisaliśmy przed tygodniem, 
ratusz zamierza kupić przede 

wszystkim sosny, brzozy, lipy 
oraz dęby, czyli drzewa, któ-
re dobrze znoszą legionow-
ską, w większości piaszczystą 
glebę. Następnie otrzymają je 
wszyscy chętni – indywidual-
ni mieszkańcy lub na przykład 
wspólnoty mieszkaniowe, któ-
rzy będą mieli chęci i możliwo-
ści posadzenia na swoim terenie 
nowych roślin. W razie ewen-
tualnych wątpliwości pracow-
nicy urzędu miasta pomogą w 
wyborze odpowiedniego miej-
sca, tak aby drzewo miało do-

bre warunki do rozwoju, a jego 
system korzeniowy nie dał się z 
biegiem lat we znaki schowanej 
pod ziemią miejskiej infrastruk-
turze technicznej. 

Wonder

Kwarantanna
z haczykiem
Nie jest to pierwsza i raczej też nie ostatnia 
próba żerowania przestępców na ludzkim 
strachu i obawach związanych z koronawi-
rusem. Ostatnio zaczęli oni wysyłać do abo-
nentów różnych sieci komórkowych fałszywe 
wiadomości SMS od nadawcy „Kwarantanna”, 
zawierające informację o nałożeniu na od-
biorcę rzekomego „szlabanu”. Przy czym, jak 
łatwo zgadnąć, nie chodzi tu o wprowadzenie 
kogoś w błąd, lecz o pozyskanie przydatnych 
do oszustw danych osobowych.
Obok wspomnianej infor-
macji, rozsyłana przez in-
ternetowych przestępców 
wiadomość zawiera tak-
że link prowadzący rzeko-
mo do strony informacyj-
nej, którego kliknięcie może 
być niebezpieczne dla apa-
ratu telefonicznego odbior-
cy. Nie należy więc klikać 
w załączony link i najlepiej 
od razu usunąć taką wia-
domość z telefonu, stanowi 
ona bowiem klasyczną pró-
bę wyłudzenia danych oso-
bowych. Warto pamiętać, że 
inspekcja sanitarna nigdy 

nie wysyłała ani nie wysyła 
ludziom wiadomości z prze-
kierowaniem do jakichkol-
wiek stron internetowych. 
 
Po ewentualnym skierowa-
niu na kwarantannę pra-
widłowy SMS, jaki dostaje 
posiadacz telefonu, ma na-
stępującą treść: „Jesteś na 
kwarantannie. Masz usta-
wowy obowiązek używania 
aplikacji Kwarantanna do-
mowa. Jest dostępna w Ap-
pstore i Google Play”. 

RM
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Na zadanie zostanie udzielone 
dofinansowanie z WFOŚiGW 
w Warszawie w kwocie 455 
tys. zł, w postaci częściowo 
umarzalnej pożyczki. Pierw-
sza transza w kwocie 250 tys. 
zł zaplanowana jest na ten rok 
2021, a druga – w kwocie 205 
tys. zł, na rok przyszły. Oprócz 
Jadwisina nowe zadanie z za-
kresu kanalizacji sanitarnej 
rozpocznie się także na grani-

cy miejscowości Borowa Góra 
i Dosin. Chodzi o budowę sieci 
w rejonie ul. Brzozowej. Z koń-
cem września zawarto umowę 
na realizację prac i planuje się, 
że roboty w terenie ruszą pod 
koniec października, a zosta-
ną zakończone z początkiem 
lata przyszłego roku. Zadanie 
jest realizowane przy udziale 
środków pozyskanych z tytu-
łu umorzenia wcześniej zacią-

gniętych z WFOŚiGW poży-
czek. Wartość dofinansowania 
to blisko 130 tys. zł. 

W ramach obu zadań, podob-
nie jak przy każdej budowie sie-
ci kanalizacji sanitarnej, gmi-
na oferuje budowę przyłączy 
kanalizacyjnych na terenach 
mieszkańców zainteresowa-
nych taką formą współpracy. 
Jej zasady reguluje umowa, 

którą każdy mieszkaniec może 
zawrzeć z gminą. Na jej pod-
stawie zleci ona wykonawcy 
konkretnego zadania budowę 
odcinka przyłącza od granicy 
działki do pierwszej studzien-
ki na terenie nieruchomości 
mieszkańca. Budowa przyłącza 
przez gminę jest usługą odpłat-
ną i nieobligatoryjną.

Oprócz inwestycji kanalizacyj-
nych w tym roku wystartują też 
rozbudowa i modernizacja se-
rockiej sieci wodociągowej. Z 
końcem września zawarto dwie 
umowy z tego zakresu. Jedna 
dotyczy przebudowy wodocią-
gu biegnącego w ul. Traugutta, 
na odcinku od ul. Nasielskiej do 
ul. Polnej. Nowa nitka zastąpi 

stary wodociąg o niedostatecz-
nej średnicy. Druga z inwesty-
cji polega na wykonaniu ostat-
niego etapu budowy odcinków 
sieci w rejonie ulic: Tchorka, Za-
kroczymskiej, Rzemieślniczej, 
Koszykowej, Warszawskiej, 
Norwida, Witkiewicza, Słowac-
kiego, Orzeszkowej i drogach 
wewnętrznych. Część robót wy-
konano już w poprzednich la-
tach. Teraz powstaną przejścia 
poprzeczne metodą bezwyko-
pową pod ul. Warszawską, odci-
nek sieci w ul. Orzeszkowej, oraz 
fragmenty łączących istniejące 
odcinki. Zakończenie realizacji 
pozwoli spiąć istniejące wodo-
ciągi z projektowanymi w układ 
pierścieniowy, który zapewni 
prawidłową eksploatację sieci.

RM
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Rok z wykopkami
Pod koniec września ruszyły roboty przy budowie sieci kanalizacji sanitar-
nej w ulicach Bursztynowej i Szmaragdowej w Jadwisinie. Inwestycja jest 
realizowana wspólnie z ich mieszkańcami, których wkład polegał na opraco-
waniu dokumentacji projektowej i przekazaniu jej gminie. Zakończenie prac 
ma nastąpić do czasu przyszłorocznych wakacji.

Ze wstępnych ustaleń wynika, 
że 47-letni kierowca mitsubi-
shi, z niewiadomych jak na razie 
przyczyn, zjechał na przeciwle-
gły pas ruchu i doprowadził do 
zderzenia z nadjeżdżającym z 
naprzeciwka samochodem cię-

żarowym. Kierowca osobów-
ki zginął na miejscu. Przyczyny 
oraz okoliczności tego tragiczne-
go zdarzenia wyjaśni policyjne 
śledztwo prowadzone pod nad-
zorem prokuratury. 

Zig

– Fajnie, że po dwóch latach pan-
demii wracamy do normalności i 
że dzieciaki mogą się ze sobą 
spotkać i rywalizować. Cieszyć 
ze zwycięstwa, trochę smucić z 
powodu przegranej, ale razem, 
ale z ludźmi. Człowiek jest isto-
tą stadną i wszystkim nam bra-
kowało takiej fizycznej, normal-
nej relacji z drugim człowiekiem 
– mówi prezydent Legionowa Ro-
man Smogorzewski. – Dlaczego 
dziewiąta paraolimpiada? Bo w 
ubiegłym roku się niestety nie 
odbyła. Dlatego spotkaliśmy się 
z wielką radością, aby uczcić ten 
dzień sportu. Wśród nas, oprócz 
trzystu zawodników, którzy tutaj 
rywalizują i zdobywają punkty, są 
również paraolimpijczycy, którzy 
przyjechali do nas z Tokio. Nasza 
paraolimpiada odbywa się w dniu 

rozpoczęcia Europejskiego Tygo-
dnia Sportu, którego jeden z pa-
raolimpijczyków jest ambasado-
rem – dodaje Jerzy Jastrzębski, 
prezes współorganizującej wyda-
rzenie Fundacji „Promień Słońca”.

Honorowi goście odbywających 
się w Arenie zawodów byli pod 
dużym wrażeniem frekwencji 
oraz ich organizacyjnego rozma-
chu. Na miejscu uczestnikom po-
magali zawodnicy legionowskie-
go KPR-u oraz siatkarki IŁ Capital 
Legionovii, a sportową atmosfe-
rę zawodów umiejętnie podkrę-
cał brylujący w tej konkurencji 
Janusz Patriak. – Jestem zbu-
dowany liczbą zawodników, któ-
rzy tu przyjechali i rywalizują ze 
sobą. To jest taki sport w naj-
czystszej postaci. Pokazuje, jak 

wiele te osoby dają z siebie, po-
kazuje ich emocje. I to jest piękne 
– uważa szermierz Adrian Castro, 
srebrny medalista Igrzysk Para-
olimpijskich w Tokio. – Myślę, że 
taka rywalizacja jest bardzo po-
trzebna, szczególnie wśród mło-
dych ludzi, bo wiadomo, że teraz 
dzieciaki nie chcą nawet uczęsz-
czać na WF. Fajnie widzieć takie 
przedsięwzięcie w Legionowie i 
oby tak dalej – nie ukrywa pły-
wak Kamil Otowski, inny uczest-
nik tokijskich igrzysk. A Jerzy Ja-
strzębski dodaje: – Dla naszych 
sportowców to bardzo ważne wy-
darzenie, ale też dla ich rodzin, 
znajomych, sąsiadów, ponieważ 
jest to coś niezwykłego, gdy oso-
by niepełnosprawne osiągają wy-
niki w sporcie, zdobywają meda-
le i błyszczą na arenie. Cieszymy 
się z tego bardzo.  

Uczestnicy powiatowej paraolim-
piady rywalizują zarówno w kla-
sycznych dyscyplinach sporto-
wych, jak i w tych kojarzonych 
bardziej z rekreacją. Wybór ro-
dzaju zmagań zależy głównie 
od stanu zdrowia oraz możli-
wości psychofizycznych. I cho-
ciaż mniej ważne są tu metry 
czy sekundy, sam start bywa 
dla zawodników ogromnym 
przeżyciem. Takim, po którym 
ślad w ich świadomości zostaje 
na bardzo długo. Bo właśnie w 

przypadku paraolimpijczyków 
wyjątkowo trafne wydaje się po-
wiedzenie „sport to zdrowie”. – U 
mnie to w zasadzie sport urato-
wał mi życie, bo po wypadku mo-
tocyklowym, w którym złama-
łem kręgosłup, było mi bardzo 
trudno się pozbierać. Wszystkie 
dotychczasowe marzenia i pla-
ny zostały właściwie zmiażdżo-
ne. A szermierka jakby wskazała 
mi drogę i cieszę się, że sport po-
jawił się w moim życiu i je odmie-
nił. Znalazłem nowe cele, nowe 
plany i w tym kierunku poszły 
wszystkie moje działania, przy-
nosząc w efekcie wiele meda-
li, w tym dwa paraolimpijskie 
– mówi Adrian Castro. Z kolei 
Kamil Otowski, sportowiec z po-
wiatu legionowskiego, gdy jesz-
cze pozwalało mu na to zdrowie, 
próbował swoich sił na boisku 
piłkarskim. – Natomiast potem, 
jak już było dużo gorzej, zdecy-
dowałem się wejść do wody, bo 
wiadomo, że ona bardziej poma-
ga człowiekowi w kryzysowych 
sytuacjach. No i nie rozstaję się z 
nią już od 11 lat. Sport pochłania 
lwią część mojego życia, ponie-
waż pływanie wymaga niezwy-
kłego nakładu pracy, którą trze-
ba włożyć, żeby osiągnąć sukces.   

Na swój sposób o sukces osób 
niepełnosprawnych, już nie tylko 
w sportowym wydaniu, walczą 

miejscy i powiatowi samorzą-
dowcy. Mając świadomość, że 
dla każdej z nich to słowo ozna-
cza coś innego. – Od wielu lat 
Legionowo jak może, tak wspo-
maga osoby niepełnosprawne. 
To wyjątkowe miasto, gdzie są 
dwa Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej, gdzie od lat wspomagamy 
Koło Dzieci Specjalnej Troski przy 
TPD, gdzie Powiat Legionowski 
zmodernizował i rozbudował ze-
spół szkół specjalnych – w stan-
dardzie godnym, potrzebnym 
i takim na miarę XXI wieku, z 
nową Poradnią Psychologiczno-
-Pedagogiczną. Wszystkie in-
westycje, które realizujemy, są 
dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. W większo-
ści dla nich będą też przeznaczo-
ne mieszkania chronione, które 
wkrótce chcemy zbudować – za-
powiada Roman Smogorzewski. 

Taka lista wykonanych i za-
planowanych działań może i 
często robi wrażenie. Zwłasz-
cza na gościach z gmin, które 
mniej uwagi poświęcają spra-
wom osób z niepełnosprawno-
ścią. – To są ludzie naprawdę 
dotknięci przez los i my, zdro-
wi, powinniśmy pomagać tym, 
którzy mają inne możliwości i 
ograniczenia. To jest kwestia 
kultury, kwestia właściwej po-
stawy i także sport jest czymś, 
co pozwala współpracować ze 
sobą, pozwala uczyć się dru-
giego człowieka, no i daje po-
czucie własnej wartości – pod-
kreśla prezydent Legionowa. 
Poczucie dla osób pokrzywdzo-
nych przez życie często po pro-
stu bezcenne. 

Waldek Siwczyński

Czasem ułomni, zawsze niezłomni
Trwają X Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego. Ich stałym, nieodłącz-
nym elementem od początku są zmagania sportowe. W tym roku Paraolimpiada Dzieci i Młodzieży Powiatu 
Legionowskiego, z gościnnym udziałem zawodników z Pułtuska, odbyła się już po raz dziewiąty.

Śmiertelna czołówka
We wtorek (5 października) około godziny 15.00 na 
drodze wojewódzkiej nr 631 w Wólce Radzymińskiej 
doszło do tragicznego wypadku. W wyniku czoło-
wego zderzenia auta osobowego z ciężarówką na 
miejscu zginął kierujący osobówką.
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Płoną łąki
W zeszłą środę o godzinie 14.00 do Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej                                 
w Legionowie wpłynęło zgłoszenie o pożarze łąk 
i nieużytków rolnych w pobliżu miejscowości 
Łacha w gminie Serock. Na miejsca natychmiast 
udały się zastępy straży pożarnej.
Skuteczną akcję gaśniczą 
utrudniały podmokły i bagni-
sty teren, na którym doszło do 

pożaru, oraz porywisty wiatr 
sprzyjający szybkiemu roz-
przestrzenianiu się ognia. Po-

żar został w końcu opanowany, 
jednak w jego wyniku spłonę-
ło ponad trzy tysiące metrów 
kwadratowych powierzchni łąk 
i nieużytków rolnych. Strażacy 
podejrzewają, że mogło to być 
podpalenie. 

W akcji gaśniczej brały udział 
cztery zastępy straży pożarnej: 
z JRG Legionowo, OSP Serock, 
OSP Stanisławowo Zegrzyńskie 
i OSP Wola Kiełpińska. 

Zig

Drugi do 
mandatu
Do ciekawej i niecodziennej sytuacji doszło 
ostatnio na forum Rady Powiatu Legionow-
skiego. Po czerwcowym wygaszeniu przez 
nią mandatu jednego z radnych, do ich grona 
oficjalnie dołączył we wrześniu nowy-stary 
samorządowiec, reprezentujący gminę Nieporęt 
Wiesław Smoczyński.
Na czerwcowej sesji Rada 
Powiatu, w związku z niezło-
żeniem przez niego oświad-
czenia majątkowego, za-
decydowała o wygaszeniu 
mandatu Janusza Majew-
skiego  Przyczyną tego 
stanu rzeczy były kłopoty 
zdrowotne, które uniemoż-
liwiły samorządowcowi dal-
sze wypełnianie mandatu 
radnego. Zgodnie z zasada-
mi wyborów proporcjonal-
nych, jakie obowiązują przy 
wyborach samorządowych, 
mandat Janusza Majewskie-
go przypadł w udziale kolej-
nej osobie z największą licz-
bą głosów w wyborach w 

2018 roku, znajdującej się 
na liście Komitetu Wybor-
czego Prawa i Sprawiedli-
wości w okręgu wyborczym 
nr 6. Oznaczało to, że miej-
sce po byłym już radnym 
zajmie Wiesław Smoczyń-
ski, który uzyskał w wybo-
rach 574 głosy.

Po oficjalnym wskazaniu 
przez Komisarza Wybor-
czego, podczas wrześniowej 
sesji Rady Powiatu Legio-
nowskiego Wiesław Smo-
czyński złożył ślubowanie i 
objął mandat radnego. Je-
żeli chodzi o jego samorzą-
dową przeszłość, jest ona 
związana przede wszystkim 
z gminą Nieporęt. Przez wie-
le lat Wiesław Smoczyński 
pełnił funkcje jej wójta oraz 
radnego. Zasiadał też m.in. 
w prezydium rady powiatu. 
Za swoją pracę został od-
znaczony medalem Zasłu-
żony dla Gminy Nieporęt. 
Jest także współzałożycie-
lem Towarzystwa Przyjaciół 
Nieporętu i współtwórcą lu-
dowego zespołu muzyczno-
-tanecznego Nieporęciak.

oprac. WS

To był najciekawszy punkt w po-
rządku obrad wrześniowej, zdal-
nej sesji Rady Miasta Legionowo. 
Tym razem emocje uczestników 
wzbudziła wizja powstania przy 
ul. Herberta wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego „z usłu-
gami i garażem podziemnym 
wraz z zagospodarowaniem te-
renu i niezbędną infrastrukturą 
techniczną”. Ma się w nim zna-
leźć od 90 do 94 mieszkań. War-
to wspomnieć, że na sąsiednich 
działkach, po lewej i prawej stro-
nie, są już dwa inne bloki – jeden 
zamieszkany, a drugi dopiero w 
budowie. Krótko mówiąc, na po-
zór chodziło o inwestycję, jakich 
ostatnio wiele. Lecz tylko na po-
zór, gdyż cała sprawa taka prosta 
wcale nie jest. 

W dotyczących tej części Legio-
nowa planach jedna część prze-
widzianej pod inwestycję działki 
ma umożliwić rozbudowę cmen-
tarza, drugą zaś, do niej przylega-
jącą – powinny zająć droga i miej-
sca parkingowe. Dlatego miasto 
najpierw chciało usiąść do roz-
mów z obecną właścicielką tere-
nu – bo ewentualne negocjacje 
z deweloperem albo wspólnotą 
mieszkaniową mogą być o wie-
le trudniejsze, aby zgodziła się 
na sprzedaż wspomnianych frag-
mentów gminie. A dopiero pozo-
stałą część gruntu odsprzedała 
firmie budowlanej. Zaproszenie 
pozostało jednak bez echa. Ma-
jąca wejść w posiadanie całej, li-
czącej 6,7 tys. m² działki firma 
Leg-Bud posiada już notarial-

ne gwarancje jej nabycia, któ-
re ma nastąpić do końca bieżą-
cego roku. Krótko mówiąc, jest 
pozamiatane. W tej sytuacji ra-
tusz poinformował więc o podję-
tych krokach przewodniczącego 
rady miasta, mogąc tylko obser-
wować, co z tym fantem zrobią jej 
członkowie.     

Zapytany na sesji, jak brzmi opi-
nia ratusza, Piotr Zadrożny od-
rzekł, że najpierw powinno się 
podjąć decyzję w sprawie tere-
nu przewidzianego na rozbu-
dowę cmentarza i dopiero póź-
niej rozważać wyrażenie zgody 
na postawienie w pobliżu nowe-
go budynku. Inwestor był, rzecz 
jasna, innego zdania. Kontra-
takując, uczestniczący w sesji 
przedstawiciel Leg-Budu posta-
wił na uderzającą szczerość. Dał 
do zrozumienia, że jeśli radni nie 
„klepną” tej uchwały, to zamiast 
rozległego bloku wystrzelą tam 
w niebo dwa wysokie punktow-
ce, a poza tym – jak stwierdził – 
na sąsiedniej, podobnej działce, 
na której właśnie trwa budowa 

innego bloku, jest już zawiązana 
wspólnota mieszkaniowa, więc i 
tak w sprawie kolejnego kawałka 
„cmentarnej” działki miasto już 
się z nią nie dogada. – To bzdury 
– ocenia całe wystąpienie zapy-
tany przez nas o opinię ekspert 
lokalnego rynku nieruchomości. 
– Po pierwsze, legionowski Miej-
scowy Plan Zagospodarowa-
nia Przestrzennego nie dopusz-
cza tam wysokiej zabudowy, a 
po drugie, mając w ręku jedynie 
umowy przedwstępne na kupno 
lokalu, nie można jeszcze utwo-
rzyć wspólnoty mieszkaniowej.  

Tal czy owak, perswazja przed-
siębiorcy chyba zadziałała. Kie-
dy bowiem doszło do głosowa-
nia, stała się rzecz w tej kadencji 
przedziwna. Z otwartą przyłbicą 
nowy blok postanowili poprzeć 
tacy zaprzysięgli wrogowie „do-
gęszczania” miasta, jak Dariusz 
Petryka oraz Sławomir Traczyk. 
Nie bacząc na fakt (który mie-
siąc wcześniej stanowił ich ko-
ronny argument przeciwko budo-
wie osiedla przy ul. Kościuszki), 

że średnia wielkość lokalu wynie-
sie tam skromne 53 m², a i do 
stacji kolejowej jest o wiele da-
lej, nie zaprotestowali też Miro-
sław Grabowski i Bogdan Kiełba-
siński. Choć „ogarnęli” ten punkt 
porządku obrad ciut subtelniej – 
wstrzymując się od głosu. Naj-
sprytniej postąpili radni z klubu 
Prawa i Sprawiedliwości, któ-
rzy po prostu nie wzięli udziału 
w zdalnym oddawaniu głosów. 
Jego szef, zapytany o powód 
tego zaskakującego manewru, 
zasugerował, iż… tak samo po-
stępuje czasem opozycja z PO 
w radzie powiatu. No tak, to 
wszystko tłumaczy.

Po podliczeniu głosów okazało się, 
że rada wspaniałomyślnie zapaliła 
przed inwestorem zielone światło 
– uchwała w sprawie nowego bu-
dynku przy ul. Herberta przeszła 
jednym głosem. Co takiego skło-
niło dotychczasowych przeciwni-
ków stawiania w mieście nowych 
bloków do jej mniej lub bardziej 
jawnego poparcia, wiedzą tylko 
oni. Powody mogą być rożne: od 
osobistej sympatii do lokalnego 
przecież przedsiębiorcy, poprzez 
dostrzeżenie w rzeczonej inwe-
stycji wyjątkowych korzyści dla 
mieszkańców, aż do zwykłej prze-
kory – bo skoro „prezydenccy” w 
większości są akurat przeciwni, to 
im zrobimy na złość! Tak czy ina-
czej, chcąc w przyszłości zapew-
nić miastu możliwość rozbudowy 
cmentarza, zbyt wielu opcji ratusz 
teraz nie ma. Może poszukać w 
całej procedurze wad formalno-
-prawnych albo po prostu liczyć, 
że z nowym właścicielem działki 
uda się dogadać. W razie trudno-
ści, na pewno – nawet w szere-
gach opozycji – znajdą się radni, 
którzy w tym pomogą…

Wonder 

Kto wspiera dewelopera?
Wygląda na to, że wśród firm usiłujących stawiać w Legionowie nowe bu-
dynki mieszkalne są lepsze i gorsze. Przynajmniej według opozycyjnych 
radnych, z pasją tępiących dotąd wszelkie inicjatywy w tym zakresie. Tym-
czasem okazały blok, który ma powstać rzut… mandatem od cmentarza, ich 
wątpliwości już nie budzi. Przy głosowaniu nad lokalizacją tej inwestycji 
wrogowie „dogęszczania” albo nagle zamilkli, albo wprost zagłosowali na 
tak. Czyżby uznali, że życie przy ul. Zbigniewa Herberta będzie istną poezją…?
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USŁUGI
 ■malowanie agregatem                          
506 985 360
 ■montaż drzwi 
wewnętrznych                               
667 896 931
 ■hydraulik awarie remont 
692 827 915
 ■złota rączka 667 896 931
 ■przeprowadzki                                    
667 896 931

SPRZEDAM
 ■sprzedam mikrofalówkę, 
ławę, fotel, laptop, fax, 
radio 605 227 643
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POŻYCZKI
CHWILÓWKI DLA KAŻDEGO

WARUNEK - STAŁY DOCHÓD

NATYCHMIASTOWA WYPŁATA

W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

PON. - PT. 10:00 - 18:00

tel. 661-655-545

WłAŚCICIELU GDZIE JESTEŚ?
Spokojny ZIEMOWIT (ur. 2014; 16 kg) i Nieśmiała ZAPOMI-
NAJKA (ur. 2016; 10 kg), to psy znalezione na terenie gminy 
Wieliszew. Łączy ich prawdopodobnie wspólny dom, bo są mocno 
zżyte, oboje nie potrafią chodzić na smyczy. Na razie onieśmiele-
nie psiaków nie pozwala na bliskość opiekunów. Ziemowit i Zapo-
minajka czekają ...                                                    Tel:  795 845 242

fundacjapsom.pl
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Zaprawdę ogromny musi 
dręczyć legionowian głód 
wydarzeń kulturalnych! Bez 
względu na to, czy chodzi o 
kulturę całkiem wysokich, 
czy też raczej przyziemnych 
lotów. Skąd o tym wiemy? 
Ano jak zwykle – ze słysze-
nia. Tym razem wpadły nam 
w ucho wieści z kręgów zbli-
żonych do lokalnych anima-
torów wszelkich spektakli, 
koncertów tudzież innych 
wystaw i seansów. Wie-
ści dotyczące ich zdziwie-

nia tempem, w jakim miej-
scowa ludność wyrwała im 
z rąk wejściówki na niedaw-
ny retro show w wykonaniu 
Gołdy Tencer oraz jej ekipy 
z Teatru Żydowskiego. Dys-
trybuowane w trzech miej-
scach kwity, pozwalające za 
friko rozkoszować się powyż-
szym przedstawieniem, ro-
zeszły się mianowicie w za-
ledwie dwie godziny! Fakt, 
gdyby organizatorzy ocze-
kiwali w zamian choćby na-
wet symbolicznej odpłat-

ności, owo tempo z 
pewnością troszkę by 
spadło. Lecz raczej nie 
na tyle, aby nieaktual-
na stała się zawarta na 
wstępie teza dotyczą-
ca rozmiarów scenicz-
nego łaknienia miesz-

kańców grodu. Zresztą po 
tak długim pandemicznym 
poście kulturalna uczta im 
się po prostu należy! 

Skoro już poświęciliśmy tyle 
linijek jednemu, jak to się w 
XXI wieku mawia, eventowi, 
pociągniemy ten wdzięczny 
temat aż do końca – tema-
tu, nie nas. Tym razem zdra-
dzając jeden mały szczegó-
lik zza kulis obgadywanej tu 
instytucji artystycznej. Mały, 

acz wymowny. Dowiedzieli-
śmy się otóż, że w obsadzie 
aktorskiej warszawskiego 
Teatru Żydowskiego (przy-
najmniej tej, która wystą-
piła w ratuszowej sali wi-
dowiskowej) wykonawców 
kojarzącego się z nim po-
chodzenia jest raptem dwo-
je. Reszta po prostu, w mia-
rę wymagań scenariusza, 
pod ludzi wyznania Mojże-
szowego zgrabnie się pod-
szywa. Być może kogoś ta 
wiadomość zadziwi, innego 
zbulwersuje, ale na nas nie 
zrobiła większego wrażenia. 
Wrażenie zrobił natomiast 
fakt, że wszystkie scenicz-
ne kreacje „Żydów pocho-
dzenia aktorskiego” to był 
istny cymes!  

Można, wzorem informacyj-
nych szamanów z „Wiadomo-
ści”, tak prezentować staty-
styki, aby – pal licho zawarte 
tam wielkości! – zawsze nio-
sły żądany przez partię prze-
kaz. Można też, co właśnie 
demonstrują rządzący, wy-
korzystać liczby, by jeszcze 
mocniej przyprzeć rządzo-
nych do muru ich ekono-
micznych możliwości. Albo, 
jak kto woli, głębiej wcisnąć 
pedał tzw. gazu. Wkrótce 
ucierpią bowiem kierowcy, 
których w oparciu o alarmu-
jące dane dotyczące skutków 
„dzwonów” klasa panująca 
chce rozjechać finansowo. 
Dla wkurzonych szoferów 
wykręt władza ma prosty: im 
większe dowalimy kary, tym 
bardziej zwolnicie. Nie doda-
je tylko, że w owo zwolnienie 
powątpiewając, liczy na po-

kaźny zastrzyk do państwo-
wego budżetu.  

Fakty są smutne: Polska lide-
ruje w Europie w liczbie ofiar 
śmiertelnych na 100 wypad-
ków. Rzeczywiście, jest źle. 
Wtórując politykom, apelują-
cy do rozumów i sumień za-
wodowi rajdowcy przypomi-
nają, że każde 10 km/h mniej 
przekłada się na skuteczniej-
sze (czytaj: mniej krwawe) 
hamowanie. I pokazują dla 
przykładu kraje, gdzie wszy-
scy jeżdżą „pod linijkę”. To 
wszystko oczywiście prawda. 
Tylko czy uzasadnia ona oble-
kane właśnie w paragrafy pla-
ny przewidujące podniesienie 
minimalnych stawek manda-
tów o tysiące procent?! Przy-
puszczam, że wątpię. Tak 
samo zresztą (znając tem-
perament tudzież kompleksy 

drajwerów z byłych demolu-
dów), jak w skutki tego szalo-
nego manewru. I jeśli nawet 
kiedyś śmiertelne statystyki 
się w Polsce poprawią, stanie 
się tak raczej nie dzięki temu, 
że zwolnimy, lecz dlatego, że 
wielu z nas siedzenie za kół-
kiem sobie odpuści. Bądź to 
nie mając frajdy ze snucia się 
„pięćdziesiątką” wozami, do 
których producenci zaprzę-
gają coraz więcej koni; bądź 
z obawy o mandatowe auto-
-bankructwo, bądź też przez 
absurdalne koszty napełnia-
nia zbiorników paliwem. Tak 
więc, drodzy (oj, bardzo dro-
dzy) rządzący, bądźcie spo-
kojni – drogowe bezpie-
czeństwo nadjeżdża do nas 
wielkimi korkami! 

Niedawno obchodziliśmy ju-
bileuszowe, bo dziesiąte już 
Dni Osób Niepełnospraw-
nych Miasta Legionowo i Po-
wiatu Legionowskiego. Po 
raz pierwszy zorganizowa-
no je na początku marca 
2011 roku, a pomysł kultu-
ralno-społeczno-sportowej 
integracji różnych środowisk 
zrzeszających osoby niepeł-
nosprawne, a jednocześnie 
mocniejszego związania ich 
z resztą społeczeństwa, oka-
zał się prawdziwym strzałem 
w dziesiątkę. Gdy Dni Osób 
Niepełnosprawnych ruszały, 
szacowano, że w całym po-
wiecie mieszka ich od ośmiu 
do dziesięciu tysięcy. Spo-
ra ich część rzadko opusz-
czała swe domy, nie mówiąc 
już o jakiejkolwiek aktyw-
ności na forum publicznym. 
Jednym z powodów orga-
nizacji DON była właśnie 
potrzeba zmiany tej sytu-
acji. – Chcemy, żeby wszy-
scy mieszkańcy Legiono-
wa i powiatu czuli się w tym 

miejscu bardzo dobrze. Nie 
chcemy tworzyć kategorii: 
sprawny, niesprawny, czy 
niepełnosprawny. Chcemy, 
by wszyscy byli traktowa-
ni jednakowo – mówił Jerzy 
Jastrzębski, prezes Funda-
cji „Promień Słońca”, jeden z 
organizatorów imprezy. Nie-
stety nie zawsze tak było, a 
osoby niepełnosprawne nie-
mal na każdym kroku spo-
tykały się z problemami: 
począwszy od trudności wy-
nikających z barier architek-
tonicznych, aż po kłopoty ze 
znalezieniem pracy.    
 
Czy coś się przez dekadę 
zmieniło? O to trzeba by za-
pytać samych zainteresowa-
nych. Na pewno dzięki takim 
cyklicznym imprezom, jak 
paraolimpiada, plener ma-
larski i przeglądy twórczo-
ści osób niepełnosprawnych, 
każdy w powiecie patrzy na 
nie już nie ze zdziwieniem 
czy zażenowaniem, a bar-
dziej z czystą życzliwością. 

Od kilku edycji Dni Osób 
Niepełnosprawnych Mia-
sta Legionowo i Powiatu Le-
gionowskiego jest też przy-
znawany tytuł „Przyjaciół 
Niepełnosprawnych”. I co 
roku nie brakuje osób war-
tych jego otrzymania. Dzięki 
Dniom Osób Niepełnospraw-
nych od kilku lat popularyzu-
je się też w powiecie alterna-
tywne metody komunikacji 
oraz kształci rodziców w za-
kresie radzenia sobie z auty-
zmem u dzieci. 
 
Organizatorami imprezy od 
siedmiu edycji są: Fundacja 
„Promień Słońca”, Powiato-
wy Zespół Szkół i Placówek 
Specjalnych, Miejski Ośro-
dek Kultury, Arena Legio-
nowo, Niepubliczna Szko-
ła Podstawowa im. J.P. II, 
DPS „Kombatant” i Muzeum 
Historyczne w Legionowie. 
Wspierają ich też Staro-
stwo Powiatowe w Legio-
nowie oraz Urząd Miasta 
Legionowo. 

Dni z dychą!

Pierś z kurczaka w sobie śmietanowym

z zielonym koperkiem

Sposób przygotowania:
Piersi kurczaka pokroić w poprzek włókien w kawałki wielkości ok. 5 x 3 cm. 
Odstawić na bok. 
Obrać i pokroić cebulę. Na patelni rozgrzać tłuszcz i wrzucić wiórka cebuli oraz czosnek. 
Potem dodać pokrojonego kurczaka i podsmażyć mięso z wielu stron. 
Gdy powierzchnia białka się zetnie, a cebula zeszkli, można wlać śmietanę. 
Całość przykryć pokrywką i dusić przez około 15 minut. 
Posolić i popieprzyć do smaku. 
Dodać posiekany koperek i podać na talerze z gotowanymi ziemniakami.      Smacznego!

Składniki:
• 2 pojedyncze piersi kurczaka
• 2 duże cebule
• Duże opakowanie śmietany 30%
• 3 ząbki czosnku
• Świeży koperek
• Klarowane masło
• Sól, pieprz

Kwadratura kółka
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W większości domów kiedyś przychodzi ten 
moment, gdy domownicy zastanawiają się ja-
kiego psa wybrać. Dzieci są zafascynowane 
zwierzętami i wszyscy pedagodzy przyklasku-
ją temu pomysłowi, by towarzyszył im przyja-
ciel na czterech łapach. Dobrze jednak wiesz, 
że fascynacja ta może być krótka i po miesią-
cu to Ty właśnie będziesz zajmować się szcze-
niakiem i to Ty będziesz wychodzić z psem na 
spacer. Zanim więc wybierzesz tego wymarzo-
nego przyjaciela, zastanów się dobrze i przy-
gotuj siebie i dom na przyjęcie takiego gościa. 
Pies to nie zabawka i nie można go odłożyć na 
półkę, jeśli się znudzi domownikom. 

Jakiego psa wybrać? 
Najczęściej przyszli posiadacze psa kieru-
ją się wyglądem i panującą modą. Jedni lu-
bią puchate, inni sportowe sylwetki, małe 
lub duże stworzenia. Rzadko kiedy zastana-
wiamy się nad ich temperamentem, inteli-
gencją, zwyczajami i preferencjami. Zanim 
dokonamy wyboru warto poznać uwarunko-
wania danej rasy i odpowiedzieć sobie na py-
tanie, czy jesteśmy w stanie zaspokoić po-
trzeby takiego psa. 

Miejsce dla psa
Każdy z nas w domu ma kącik, w którym chętnie 
wypoczywa. Może to być kanapa, łóżko, przytul-
ny fotel. Pies też powinien takie miejsce mieć. To 
gwarancja dobrego snu i poczucia bezpieczeń-
stwa. Pies potrzebuje około 18 godzin snu. Je-
śli pies w nocy ma spać z nami w łóżku, powinien 
mieć również legowisko dzienne. Może to być ko-
cyk, mata lub klatka kennelowa. Oczywiście są 
psy, które mieszkają na zewnątrz w budzie, ale 
osobiście bardzo odradzam takie rozwiązanie. 
Zdarza się bardzo często, że pies pozostaje sam 
w ogrodzie przez cały dzień, a kontakty ograni-
czają się do podania miski z jedzeniem. By utrzy-
mać kontakt z psem, trzeba spędzać z nim czas. 
Psy są zwierzętami społecznymi.

Żywienie
Karma sucha, karma mokra, czy może BARF (Bio-
logically Appropriate Raw Food)? Zanim pies po-
jawi się w Twoim domu poczytaj o żywieniu zwie-
rząt, poradź się weterynarza. Zadbaj o to, żeby 
dobrze się odżywiał. Szczególnie ważne jest to 
w okresie szczenięcym, gdy intensywnie rośnie. 
Nie oszczędzaj na jedzeniu, od tego zależy bo-
wiem jego prawidłowy rozwój, ale nie przekarmiaj 

go. Ilość karmy i dawkowanie zależy od wielko-
ści psa oraz od aktywności. Pies uprawiają-
cy sporty, pies „kanapowiec”, psi senior i 
szczeniak mają różne potrzeby. 

Pielęgnacja i zdrowie
Długa sierść wymaga odpowiedniej 
pielęgnacji. Dbamy nie tylko o czesa-
nie, kąpiele, ale też sprawdzamy stan 
zębów, uszu i pazurów. Jeśli nie wiemy 
jak o nie dbać podczas wizyt u weteryna-
rza warto o to zapytać i poradzić się. Niektóre 
psy wymagają wizyty u groomera – fryzjera dla 
psów. Regularne odrobaczanie, środki przeciw 
kleszczom, szczepienia to określone koszty, któ-
re trzeba wziąć pod uwagę w budżecie domowym.

Czas
To najważniejsza sprawa, którą musimy prze-
myśleć. Czy nasze zaangażowanie ograniczy się 
do trzech spacerów dziennie, czy będziemy mieli 
czas na sporty, na zabawę, na aktywność fizycz-
ną i umysłową? Nie decydujmy się na psa, któ-
ry ma silny instynkt łowiecki, pasterski, który po-
trzebuje się wybiegać, jeśli nie mamy na to czasu. 
Niezajmowanie się psem zakończy się katastrofą. 
Musimy mieć czas, by zapewnić jego podstawo-
we potrzeby. W innym wypadku nie tylko nie zbu-
dujemy z nim więzi i nie będziemy mieli wpływu 
na jego wychowanie. Osamotniony pies, nudzą-
cy się pies, zestresowany pies oznacza kłopoty. 

Zestresowałam Was? Przyjaźń z psem to najcu-
downiejsza rzecz pod słońcem. Warta wszystkich 
wyrzeczeń. Pamiętajcie jednak, że decyzja o przy-
jęciu psa do domu nie może być pochopna. To od-
powiedzialność na kilkanaście lat za żywe, czujące 
stworzenie. W schroniskach jest wiele ofiar nie-
przemyślanych wyborów. Zanim pies pojawi się w 
Waszym życiu, siądźcie przy stole i ustalcie zasa-
dy. Zaplanujcie to! Mam nadzieję, że kolejne bar-
dziej szczegółowe porady pomogą Wam zmienić 
życie na lepsze, rozwiązać różne problemy i cie-
szyć się z Tej wyjątkowej przyjaźni.

Iwona Wymazał tel. 604 231 968
Hodowczyni, trenerka psów, dziennikarka, 
właścicielka pensjonatu dla psów 
FB @Brzozowy Hotelik

Mamo, tato, chcę  psa!
Pierwsze kroki przy wyborze przyjaciela. Co musisz wiedzieć o życiu z psem?
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Udany atak ze skrzydła
Oficjalne i uroczyste oddanie do użytku nowego, zgrabnie dopasowanego do ist-
niejącego budynku, skrzydła Szkoły Podstawowej nr 1 było świętem nie tylko dla 
jej uczniów, nauczycieli czy rodziców. Bo nawet w Legionowie nie aż tak często 
zdarza się inwestycja, która pod każdym względem zasłużyła na piątkę z plusem. 
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PAN  CAŁY  CZAS 
GADAŁ,  TO  JA  BĘDĘ 

BARDZO  KRÓTKO
Roman Smogorzewski, prezy-
dent Legionowa podczas otwarcia 
powiatowej paraolimpiady, odnosząc 
się do oratorskiej żywiołowości jej 
konferansjera.

■ ■ ■
Nel nałożyła mu piersi na głowę                                                  

i spokojnie usnęła.  

■ ■ ■

Oprócz zabitych na polu walki leżało                              
wiele obrażonych.    

■ ■ ■
Roland był bardzo towarzyski. Nawet po śmierci 

towarzyszy znosił ich trupy z pola walki.     
■ ■ ■

Służący doił krowę nad stawem, a w wodzie 
wyglądało to odwrotnie.    

■ ■ ■
Owczarz nie miał jednej nogi, a na drugą kulał.      

■ ■ ■
Osobiście uważam, ze “Wesele” napisał Wyspiański.

■ ■ ■
Prus chcąc z charakteryzować Ślimaka,                      

uwypuklił mu żonę.       
■ ■ ■

Kochanowski był studentem, poetą i za granicą.

ROZRYWKA

HOROSKOP
na nadchodzący

tydzień
RYBY

BARAN

BYK

BLIŹNIĘTA

RAK

LEW

PANNA

WAGA

SKORPION

STRZELEC

KOZIOROŻEC

WODNIK

Jeśli zastanawiasz 
się nad dużą inwe-
stycją, gwiazdy pod-

powiadają ostrożność.

Skoro jest ci źle, zrób 
rachunek sumienia 
i pomyśl, co warto 

wokół siebie coś zmienić. 

Albo będziesz czerpać 
z życia pełną garścią, 
albo brać ochłapy. 

Czas się zdecydować. 

Nie lekceważ pierw-
szych symptomów nad-
chodzącej zimy. Twoja 

odporność nie jest teraz najlepsza.

Można samotnie gnać 
przez życie, ale po co? 
Rozejrzyj się wokół, 

chętnych do pary nie brakuje.

Jesień wprawdzie 
ostatnio całkiem po-
godna, lecz ostrożności 

nigdy za wiele. Uważaj na drodze.

Z twojego związku od-
leciały motylki i zaczę-
ła się zwykła egzysten-

cja. Przełam ją czymś szalonym.

Podwyżka, wygrana na 
loterii, spadek – szyku-
je się przypływ gotów-

ki. Spróbuj jej szybko nie stracić.

Jeśli w pracy pojawi się 
ktoś nowy, staraj się 
nawiązać z nim dobre 

relacje. Kiedyś zaprocentują.

Finansowe troski już 
za tobą. Najgorsze mi-
nęło i nie zabraknie ci 

kasy na ekstra wydatki.

Uważaj na drugą po-
łówkę. Ona wpraw-
dzie jeszcze tego nie 

wie, ale ktoś zagiął na nią parol.

Latka lecą i odbicie w 
lustrze już nie to, co kie-
dyś. Przyjmij to do wia-

domości i weź się za siebie.  

Czy wiesz, że kury mają do-
skonałą pamięć? Potrafią 
poznać człowieka nawet 
po kilku miesiącach roz-
łąki. Pamiętają około 100 
twarzy. Można je tresować. 
Ptaki te potrafią śnić.

Mają też swój własny 
język. Potrafią ostrzegać 
stado przed drapież-
nikiem, informować o 
jedzeniu i wołać swoje 
dzieci. Kury mówią do 
piskląt, zanim się jesz-

cze wyklują. Jajka są ob-
racane przez cały dzień, 
a kura sprawdza, czy są 
równo ogrzane. Pisklę 
po opuszczeniu jaja roz-
poznaje matkę. Dzikie 
kury znoszą około 10-15 
jak rocznie. Kury na fer-
mie znosi przez rok oko-
ło 300 jaj. 

W naturze kury potrafią 
żyć nawet kilkanaście lat. 
W hodowli przemysłowej 
giną w wieku 6 tygodni, a 
nioski 1,5 roku. 

Serce kury bije od 220 do 
360 razy na minutę. 

Kogut, żeby zwrócić na sie-
bie uwagę, wykonuje taniec 
godowy. Kura obserwuje 
wielkość i kolor grzebienia: 
im większy i jaśniejszy grze-
bień, tym kogut ma większe 
szanse. Kogut potrafi być 
szarmancki wobec swoich 
pań, dzieli się jedzeniem i 
nakrywa skrzydłami, chro-
niąc przed deszczem. Ma 
kolorowe pióra na ogonie i 
jest większy niż samica.

Kura domowa to najliczniejszy gatunek 
ptaków na świecie. Jej populacja to 25 
miliardów osobników. Czy wiecie, że kura 
jest jednym z najbliższych krewnych 
tyranozaura?

Ania 8 lat

- Proszę odłożyć to na miejsce, a później marsz do kąta!  
fot. red.  
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Początek meczu należał raczej 
do gospodyń, w których sze-
regach prym wiodły dwie za-
wodniczki z dalekiej Brazylii. 
IŁ Capital Legionovia nieźle się 
broniła, ale zbyt często zawo-
dziła w ataku. To sprawiło, że w 
połowie seta goście tracili do Pa-
łacanek trzy punkty. Z czasem 
jednak lepiej ustawili celowni-
ki i doszli rywalki, a po emo-
cjonującej, zaciętej końcówce 
Novianki wygrały otwierającą 
partię 25:23. Początek drugiej 
znów okazał się bardzo wyrów-
nany. W efekcie kibice ogląda-
li ciekawy mecz, w którym żad-
nej z drużyn przez długi czas nie 
udawało się uzyskać większej 
przewagi. Po części dzięki ich li-
bero, bo zarówno grająca ongiś 
w Legionovii Magdalena Saad, 
jak i jej obecna kapitan Izabe-
la Lemańczyk broniły czasem 
nieprawdopodobne piłki. Prze-
łamanie nastąpiło dopiero przy 
stanie po 17, gdy bydgoszczan-
ki dodały gazu, uszczelniły grę 
blokiem, co w efekcie pozwoli-
ło im na luzie dokończyć drugie-
go seta. Novianki zdobyły w nim 
tylko 18 „oczek”.  

Na ich nieszczęście rozpędzo-
ne siatkarki Pałacu ani my-
ślały zwalniać. Podopieczne 
Piotra Mateli koncertowo gra-
ły blokiem, a że nie odstawa-
ły też rywalkom w innych ele-
mentach, wypracowały sobie 
niewielką, lecz stabilną prze-
wagę. Gdy Alessandro Chiap-
pini zdjął z boiska Alicję Grab-

kę, a pojawiły się na nim Diana 
Dąbrowska i Maja Szymań-
ska, legionowianki na finiszu 
zdołały się przebudzić. Bar-
dziej udany był on jednak dla 
gospodyń, które dowodzone 
przez Mari Casemiro wygrały 
25:22. To oznaczało, ze chcąc 
wywieźć z Bydgoszczy choć-
by punkt, kolejnego seta le-
gionowianki musiały rozstrzy-
gnąć na swoją korzyść. I tak 
właśnie się stało. Po krótkim 
odpoczynku Alicja Grabka za-
częła posyłać piłki tam, gdzie 
trzeba, zaś Olivia Różański ra-
ziła przeciwniczki skuteczny-
mi atakami. A ponieważ myliła 
się rzadko, w połowie partii jej 
drużyna prowadziła już pięcio-
ma punktami. Chociaż w żeń-
skiej siatkówce bywają niwelo-
wane i większe przewagi, Pałac 
nic już nie wskórał – po poraż-
ce do 18 musiał szykować się 
na tie-breaka. 

Musiał, lecz sądząc z wyda-
rzeń na parkiecie, tego nie zro-
bił. Dość wspomnieć, że w pią-
tej partii, po serii zagrywek Alicji 
Grabki, legionowianki prowa-
dziły już 8:0. Olivia Różański 
robiła, co chciała, zaś bydgosz-
czanki zbyt często gubiły się w 
ataku. Co prawda po zmianie 
stron podjęły pogoń za ekipą z 
Mazowsza, lecz nie były już w 
stanie odrobić strat i skończyło 
się na zdobyciu 11 punktów. Po 
zwycięstwie IŁ Capital Legiono-
vii 3:2 cenne dwa punkty zabra-
ła więc ona ze sobą.  

Po dwóch kolejkach TAURON Ligi 
legionowska drużyna zajmuje w 
tabeli czwarte miejsce, z dwo-
ma punktami przewagi nad Bu-
dowlanymi Łódź oraz UNI Opole. 
Pytany o gotowość swoich pod-
opiecznych do walki o najwyż-
sze cele ich trener studzi jednak 
aż tak optymistyczne nastroje. 
– Jest o wiele za wcześnie, aby 
o tym mówić. Wciąż, jako ze-
spół, nie gramy w komplecie. 
Cała drużyna jest jeszcze w fa-
zie dogrywania różnych elemen-
tów i mniej więcej do grudnia z 
pewnością nie będziemy mogli 
ocenić, jaka naprawdę jest war-
tość tego zespołu. Sądzę, że w 
styczniu będzie łatwiej powie-
dzieć, które drużyny będą sta-

nowić ścisły top. Jednak z tego, 
co wiem na podstawie dokony-
wanych przez kluby transferów 
oraz reorganizacji, poziom całej 
ligi na pewno się podniósł. Jest 
wiele dobrych zespołów i bę-
dzie fajnie, jeśli podejmiemy 
twardą walkę w każdym me-
czu. Musimy być do niej dobrze 
przygotowani mentalnie i go-
towi na wszystko, bo jestem 
przekonany, że w tym sezo-
nie nie będziemy mieli ani jed-
nego łatwego meczu. To, jak 
sobie z tym poradzimy, zade-
cyduje, czy znajdziemy się w 
ścisłej czołówce ligi – ocenia 
Alessandro Chiappini. Jego 
zdaniem potencjał obecna dru-
żyna ma w każdym razie spo-
ry. – Na pewno, także dzięki 
dokonanym transferom, zro-

biliśmy duży krok w kierunku 
poprawy jakości gry. Jeśli cho-
dzi o personalia, jestem bar-
dzo zadowolony z dziewczyn, 
które mam do dyspozycji. Po-
siadamy fajną mieszankę do-
świadczonych oraz młodych, 
zdolnych zawodniczek, które 
według mnie w stosunkowo 
krótkim czasie będą grały bar-
dzo dobrze. Jestem optymistą 
także dlatego, że cały zespół 
jest skoncentrowany na treno-
waniu, pracuje bardzo ciężko i li-
czę, że każdego dnia będziemy 
stawali się trochę lepsi, a dzięki 
temu tak szybko, jak to możli-
we zaczniemy grać na sto pro-
cent swoich możliwości.  

Elph

Pozamiatały w Pałacu
W drugim spotkaniu tego sezonu siatkarki IŁ Capital Legionovii wprawdzie 
mocno się napracowały, lecz do swoich domów wracały w dobrych nastro-
jach. A to dzięki sobotniemu zwycięstwu w tie-breaku nad ekipą Polskie 
Przetwory Pałac Bydgoszcz, które pozwoliło mazowszankom rozgościć się 
w samym czubie tabeli TAURON Ligi.

KLASA OKRĘGOWA 2021/2022, GRUPA WARSZAWA I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. KTS Weszło Warszawa  8 21 7 0 1 37-8

2. KS Łomianki 8 19 6 1 1 22-12

3. Start Otwock  8 18 5 3 0 17-9 

4.  Józefovia Józefów 8 16 5 1 2 13-8

5. Polonia II Warszawa 8 16 5 1 2 22-15

6. Legionovia II Legionowo 8 14 4 2 2 15-9

7. SRT Halinów   8 13 4 1 3 15-15

8. Dąb Wieliszew  8 11 3 2 3 17-11

9. Naprzód Stare Babice 8 11 3 2 3 13-13

10. Bug Wyszków 8 10 3 1 4 14-15 

11. Świt II Nowy Dwór Mazowiecki 8 9 3 0 5 22-20

12. KS Wesoła (Warszawa) 8 5 1 2 5 10-31

13. Mazur II Karczew 8 5 1 2 5 8-16 

14. PKS Radość (Warszawa) 8 4 0 4 4 11-23

15. Madziar Nieporęt 8 4 1 1 6 18-32 

16. Wicher Kobyłka 8 4 1 1 6 8-25

2:3 (23:25, 25:18, 25:22, 18:25, 11:15)
 Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz 
– IŁ Capital Legionovia Legionowo 

Polskie Przetwory Pałac: Bokan, Balmas, Casemiro, Hage, 
Majkowska, Bałdyga, Saad (libero) oraz Szperlak.

IŁ Capital Legionovia: BBarfield, Szczyrba, Gryka, Różański, Erkek, 
Grabka, Lemańczyk (libero) oraz Damaske, Stefanik, Szymańska, 
Dąbrowska, Tokarska.

MVP: Izabela Lemańczyk (Legionovia). 

Na zapleczu
bez zmian
Ostatnia kolejka w IV lidze i w lidze kręgowej 
nie przyniosła zbyt dużych zmian w układzie 
tabeli. Czwartoligowy Sokół Serock nadal jest 
bez punktu. Grające w lidze okręgowej Legio-
novia II Legionowo i Dąb Wieliszew plasują się 
w środku stawki, a beniaminek, czyli Madziar 
Nieporęt, nadal znajduje się w dole tabeli.
Drużyna Sokoła Serock od-
niosła już dziesiątą porażkę z 
rzędu. Tym razem „mydlarze” 
przegrali u siebie ze Stoczniow-
cem Płock 1:6. W następnej 
kolejce serocczanie zmierzą 
się na wyjeździe z Hutnikiem 
Warszawa. Spotkanie to odbę-
dzie się w sobotę 9 październi-
ka o godzinie 15.30. 
 
W o wiele lepszym nastroju 
była Legionovia II Legionowo, 
która wygrała na wyjeździe 
1:0 z Mazurem II Karczew. 
Dąb Wieliszew tym samym 
stosunkiem bramek przegrał 
u siebie z Józefovią Józefów, a 

Madziar Nieporęt, również na 
własnym boisku, zremisował 
4:4 z PKS Radość. 
 
W najbliższy weekend szósta 
w tabeli Legionovia II Legiono-
wo zagra u siebie z wicelide-
rem – KS Łomianki (niedziela 
10 października, godz. 18.00), 
Dąb Wieliszew na wyjeździe 
zmierzy się z Bugiem Wy-
szków (sobota 9 października, 
godz. 18.00), a Madziar Niepo-
ręt, również w meczu wyjaz-
dowym, zagra z Józefovią Jó-
zefów (sobota 9 października, 
godz. 12.00.

zig
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Zwycięzców się wprawdzie nie 
sądzi, ale przyznać trzeba, że 
starcie z gośćmi z Radomia nie 
było najlepsze w wykonaniu 
podopiecznych trenera Michała 
Pirosa. Nawet grając z przewa-
gą najpierw jednego, a potem 
dwóch graczy, nie potrafili oni ja-
koś specjalnie zagrozić bramce 
Broni. Od pierwszego gwizdka 
sędziego legionowianie dali się 
zepchnąć do defensywy i już w 
12 minucie goście powinni wyjść 
na prowadzenie. Na szczęście w 
sytuacji sam na sam świetnie w 
bramce Legionovii zachował się 
Jan Krzywański i zdołał sparo-
wać strzał rywala na rzut roż-
ny. Gospodarze zaczęli groźniej 
atakować od 33 minuty, po tym 
jak drugą żółtą i w konsekwen-
cji czerwoną kartkę zobaczył 
Matheus Dias. Gracze Legionovii 
byli jednak bardzo nieskuteczni 
i w pierwszej połowie wynik nie 
uległ już zmianie. 

Po przerwie obraz gry wiele 
się nie zmienił. Legionowianie 
atakowali, a osłabiona brakiem 
jednego gracza Broń blokowa-
ła dostęp do własnej bram-
ki, licząc przede wszystkim 
na kontry. W 76 minucie sytu-
acja gości z Radomia zrobiła się 
jeszcze bardziej dramatyczna, 
kiedy po dwóch żółtych kart-
kach sędzia wyrzucił z boiska 
kolejnego gracza z Radomia. 
Tym razem czerwonym karto-
nik zobaczył Elian Hernandez. 
Po kolejnym osłabieniu goście 
cofnęli się do jeszcze głębszej 
defensywy, licząc już tylko na 
to, że uda im się utrzymać bez-
bramkowy remis. 
 
Co ciekawe, Broń mogła jed-
nak ten mecz nawet wygrać. 
W czwartej minucie doliczo-
nego czasu gry zawodnik go-
ści znów miał szansę znaleźć 
się sam na sam z Janem Krzy-

wańskim. Tym razem jednak 
golkiper Legionovii pewnie 
wyszedł z własnej szesnast-
ki i zdołał wybić piłkę. Chwilę 
później to Legionovia cieszyła 
się z bramki. W ostatniej ak-
cji meczu pewnym strzałem 
pokonał bramkarza gości Mi-
chał Bajdur. Było to trafienie 
na wagę trzech punktów. Spo-
tkanie skończyło się wynikiem 

1:0, a dla podopiecznych tre-
nera Pirosa był to już ósmy z 
rzędu mecz bez porażki. 
 
W następnej kolejce Legionovia 
zmierzy się na wyjeździe z Pe-
likanem Łowicz. Spotkanie zo-
stanie rozegrane w niedzielę 10 
października o godzinie 12.00. 

Elph

30:31 (14:16)

MKS Wieluń – KPR Legionowo

Najwięcej bramek: dla MKS-u - Artur Bożek 8, Arkadiusz 
Galewski i Szymon Famulski - po 5; dla KPR-u - Filip Fąfara 12, 
Tomasz Kasprzak 8.  

III liga 2021/2022,  grupa I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1  Legionovia Legionowo 11 26 8 2 1 22-12

2  Pilica Białobrzegi 10 20 6 2 2 21-14 

3 Polonia Warszawa 10 19 6 1 3 20-10 

4 Lechia Tomaszów Mazowiecki 11 19 6 1 4 21-13

5 Unia Skierniewice 11 19 6 1 4 20-14

6 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 10 18 5 3 2 18-13

7 KS Kutno 11 18 5 3 3 14-13 

8  Pelikan Łowicz 10 15 3 6 1 15-10

9  Legia II Warszawa 10 15 4 3 3 15-12

10  Broń Radom 10 13 4 1 5 13-15 

11 GKS Wikielec 11 13 3 4 4 13-16

12  ŁKS II Łódź 10 13 4 1 5 16-20

13  Ursus Warszawa 10 12 3 3 4 16-20

14  Jagiellonia II Białystok 10 12 4 0 6 13-18

15  Znicz Biała Piska 11 11 3 2 6 17-18

16  Mamry Giżycko 10 10 3 1 6 10-20

17  Wissa Szczuczyn 11 8 1 5 5 9-16 

18  Sokół Aleksandrów Łódzki 11 7 1 4 6 14-20

19  Błonianka Błonie 10 7 2 1 7 12-25

  1:0 (0:0)
Legionovia Legionowo – Broń Radom 

Bramki: Michał Bajdur (94’)

Legionovia: Krzywański – Budek, Zaklika, Smuga (Karabin 73’), 
Zjawiński, Bajdur, Bujak, Wojdyga (Szerszeń 73’), Mroczek (Waszkiewicz 
80’), Dobrogost (Balicki 60’), Kaczorowski (Sonnenberg 80’).

Broń: Kosiorek – Bartosiak, Kośmicki, Wrześniewski, Olszewski, 
Grudzień (Głowacki 70’), Dias, Kumoch (Poręba 70’), Elian, Kielak 
(Zborowski 84’), Goliasz (Kowalczyk 70’).

Broń nie
wypaliła
Michał Bajdur został bohaterem sobotniego (2 października) starcia Legio-
novii KZB Legionowo z Bronią Radom. Dzięki jego trafieniu w ostatniej akcji 
meczu legionowianom udało się wygrać kolejne ligowe spotkanie i jeszcze 
wygodniej umościć na fotelu lidera.

Bohater ostatniej akcji
Gdyby to spotkanie odbywało się w Legionowie, miejscowi fani szczypiorniaka wspominaliby je 
zapewne latami... Swoje trzecie zwycięstwo w Lidze Centralnej, tym razem nad MKS-em Wieluń,             
KPR odniósł jednak na wyjeździe. Zwycięstwo, które faworyzowani goście – rękami Franci 
Brinovca – dosłownie wyszarpali w ostatnich sekundach meczu.
Jako zwycięzca swojej grupy 
w pierwszej lidze i jedna z ekip 
typowana do wygrania utwo-
rzonej w tym roku Ligi Cen-
tralnej, KPR Legionowo je-
chał do Wielunia bez lęku. To 
gospodarze mieli prawo oba-
wiać się starcia z ekipą, której 
kilku zawodników z powodze-
niem występowało wcześniej 
w PGNiG Superlidze. I pierw-
sza połowa sobotniej rywali-

zacji zdawała się odzwiercie-
dlać powyższy, przynajmniej 
teoretyczny układ sił. Chociaż 
stawiali twardy opór i walczyli 
o każdą piłkę, gospodarze ze-
szli na przerwę przegrywając 
14:16. Nic też nie wskazywa-
ło na to, że po jej zakończeniu 
miejscowi kibice zobaczą jak 
gdyby... inny mecz. Zresztą o 
wiele bardziej z ich perspekty-
wy interesujący. 

Trudno na gorąco ocenić, czy to 
zasługa wyjątkowo skutecznej 
gry wielunian, czy raczej braku 

koncentracji graczy KPR-u. Fak-
ty są w każdym razie takie, że 
na 11 minut przed końcem me-

czu MKS prowadził 27:21 i raczej 
trudno było oczekiwać, że goście 
zdołają wywieźć z Wielunia choć-
by punkt. Z czasem jednak go-
rąca atmosfera na ławce KPR-u, 
poparta doświadczeniem i celno-
ścią wysyłanych do boju graczy, 
sprawiła, że gol po golu legiono-
wianie zaczęli zbliżać się do coraz 
bardziej podenerwowanych go-
spodarzy. Pod ich bramką pew-
nością imponowali za to punk-
tujący tego dnia jak szalony Filip 
Fąfara oraz Tomasz Kasprzak, 
którzy na samym finiszu meczu 
doprowadzili do remisu. Wte-
dy jednak, będąc w posiadaniu 
piłki, MKS zdołał oddać celny 
strzał. Na szczęście skończy-
ło się tylko na obiciu bramkarza 
KPR-u. Mając przed sobą zaled-
wie 9 sekund gry, trener Marcin 
Smolarczyk wziął czas, po któ-

rym goście zadali decydujące 
uderzenie – dzięki szybkiej akcji 
na skrzydle piłkę w siatce zroz-
paczonych gości umieścił Fran-
ci Brinovec. Po wieńczącym ten 
strzał ostatnim gwizdku sędzie-
go strzelec i jego koledzy z dru-
żyny byli, rzecz jasna, w zgoła 
odmiennych nastrojach...

Po trzech kolejkach Ligi Central-
nej KPR Legionowo znajduje się 
w gronie trzech drużyn z kom-
pletem zwycięstw. Oprócz niego 
punktów nie straciły dotąd lide-
rujący AZS-AWF Biała Podlaska 
i zajmujący trzecią lokatę KPR 
Ostrovia Ostrów Wielkopolski. 
W kolejnej kolejce, w niedzielę 
10 października, legionowianie 
podejmą we własnej hali Śląsk 
Wrocław. 

Aldo
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Z perspektywy organizatorów 
wybór tej lokalizacji był oczywi-
sty. – Chcemy pokazać miastu, 
że to jest jego święto. Jesteśmy 
z jazzem już od 1993 roku, czy-
li bardzo długo. To jedna z wizy-
tówek Legionowa. Zaczynaliśmy 
Jazz Jamboree jako jedyny wtedy 
festiwalowy klub poza Warszawą. 
Więc to było coś. Teraz mamy już 
nasz własny Jazz Jam., czyli lokal-
ną kontynuację tamtej imprezy. 
Dzisiaj, jak zwykle na początek, 
chcemy przypomnieć korzenie ja-
zzu, czyli dixieland. Dlatego Vistu-
la River Brass Band – zespół za-
służony, z ponad 50 latami stażu. 
Może nie wyglądają, ale są świet-
ni, no i wciąż w formie – zapew-
niał Zenon Durka, dyr. Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Legionowie.

Są, chociaż pandemiczny roz-
brat z publicznością także we-

teranom dał się we znaki. – Tro-
chę nam to podcięło skrzydła, 
bo nie było dużo pracy. Bardzo 
fajnie, że teraz znowu moż-
na razem zagrać, a nie, jak do-
tąd, montować jakieś prowi-
zorki w mniejszych składach. 
Bo nie ma to jak zagrać z ca-
łym zespołem – przyznaje Lech 
Szprot, lider Vistula River Brass 
Band. Występu pod chmurką, w 
tym przypadku nie tylko tą me-
taforyczną, on i jego ludzie się 
nie obawiali. Dla jazzowych tra-
dycjonalistów to naturalne śro-
dowisko koncertowe. – Jeżeli 
chodzi o granie w plenerze, je-
steśmy zaprawieni w boju. Ko-
rzenie takich jak nasz zespołów 
są w Nowym Orleanie, a tam-
tejsze bandy grywały właśnie 
na ulicach czy na różnych para-
dach. Dla nas granie na plene-
rach to też chleb powszedni, po 

prostu normalność. Tyle że mo-
głoby być dzisiaj troszkę cieplej.   

Życzenie lidera szybko zosta-
ło spełnione – i za sprawą aury, 
i dzięki żywiołowo reagującej 
publiczności. Jeszcze raz okaza-
ło się, że jazzowych standardów 
serwowanych przez Vistula River 
Brass Band czas po prostu się nie 
ima. Uśmiechy na ustach zasłu-

chanych legionowian były dla 
muzyków swego rodzaju rekom-
pensatą za pandemiczną posu-
chę. – Nie takie katastrofy jazz 
przetrwał, więc przetrwa rów-
nież tę. Nie ma się co obawiać. 
Chociaż ten polski jazz tradycyj-
ny coraz bardziej jest w defensy-
wie. Mało jest adeptów grających 
ten rodzaj jazzu, bo wszyscy od 
razu chcą grać jazz nowoczesny, 
czyli nie przechodzą tych natural-
nych szczebli. A większość pol-
skich muzyków jazzowych za-
czynało kiedyś właśnie od jazzu 
tradycyjnego i dopiero później 
stopniowo przechodzili do innych 
gatunków. Przykładem może tu 
być nieżyjący już niestety gigant, 
Tomek Szukalski. No a teraz, co 
mnie trochę smuci, mało mamy 
zespołów grających tradycyj-
ny jazz. Cóż, takie są czasy, ale 
może to się kiedyś zmieni – ma 
nadzieję Lech Szprot. 

Sobotnia inauguracja legionow-
skiej „dżemborki” zaostrzy-
ła apetyt mieszkańców na ko-
lejne koncerty Mazowieckiego 
Jazz Jamu. Tegoroczna edycja 
tej organizowanej przez MOK, a 

współfinansowanej ze środków 
Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego imprezy zapowiada 
się naprawdę wyjątkowo. – Wy-
stąpi u nas między innymi Ewa 
Bem – gwiazda, która niecały rok 
temu, po różnych perypetiach 
życiowych powróciła na scenę, 
bo zapewne – wzorem wielu in-
nych muzyków – stwierdziła, że 
to właśnie muzyka trzyma ją 
przy życiu. Tak samo legendar-
ny Jan „Ptaszyn” Wróblewski. Po 
różnych kłopotach zdrowotnych 
nagle okazało się, że choć nie po-
winien już grać, to gra, bo to trzy-
ma go przy życiu. I my chcemy 

pokazywać takie osoby.  Pole-
cam też jeszcze zespół O.N.E., 
czyli zespół złożony z samych 
pań, które grają na różnych in-
strumentach dętych. 

Ciekawym uzupełnieniem festi-
walu będzie jak zwykle wystawa 
fotograficzna, w planach są także 
warsztaty muzyczne. Co do sa-
mych koncertów, odbędą się one 
22, 23 i 24 października. Bezpłat-
ne wejściówki na każdy z nich ro-
zeszły się wprawdzie w mgnieniu 
oka, ale osobom pragnącym po-
słuchać tuzów krajowego jazzu 
szef Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry zaleca nie porzucać nadziei. – 
Wejściówki się czasem rozdaje 
różnym osobom, które później 
nie przychodzą. Więc jeśli ktoś 
ma zapał do jazzu, to być może 
uda mu się – a myślę, że tak – 
wejść przed koncertem i zająć 
jakieś dodatkowe miejsca – do-
daje dyr. Durka. Miejsca oczywi-
ście w sali widowiskowej ratusza. 
Bo także w roli festiwalowej sce-
ny dla jazzmanów sprawdza się 
ona znakomicie.  

Waldek Siwczyński

Vistula na słodkipoczątek
Zarządzane przez spółkę KZB targowisko Mój Rynek od samego początku 
miało nie tylko handlowe, lecz także kulturalne aspiracje. I w minioną 
sobotę kolejny raz potwierdziło, że nie były one na wyrost. Tym razem zmo-
dernizowana przed kilkoma laty część targu stanowiła miejsce inauguracji 
Mazowieckiego Jazz Jam. Legionowo.

Poznajcie Fredę i Zuzę!
Już w najbliższy wtorek (12 
października) sala widowisko-
wa legionowskiego ratusza 
znów zamieni się w teatr. Tym 
razem będzie w nim można 
obejrzeć (i to całkiem za dar-
mo!) komedię „Freda i Zuza”, 
z Magdaleną Wołłejko i Magda-
leną Wójcik w rolach głównych. 
Salwy śmiechu gwarantowane!

Trzy podwójne wejściówki na 
wtorkowy spektakl od ponie-

działku od godz. 9.00 będą 
czekały na naszych Czytelni-
ków w Biurze Obsługi Klien-
ta spółki KZB Legionowo przy                        
ul. Piłsudskiego 3.

Legionowo sala widowiskowa ratusza, 7.10, godz. 16.00
Dzień Seniora 2021. W programie: poezja Anny Czachorowskiej, 
koncert Zenka Durki, chór ERIN, zespół Młodzież 50+, Asocjacyjna 
grupa biesiadna, wystawa Danuty Andrzejewskiej „Obraz w tkani-
nie zaklęty”.

Legionowo parking przy Arenie Legionowo, 8.10-10.10
Food Truck Festival. Piątek: 15.00-21.00, sobota: 12.00-21.00, 
niedziela: 12.00-20.00

Legionowo Galeria Sztuki Ratusz, 8.10, godz. 19.00
Kraj-obrazy – wystawa poplenerowa. Prezentuje ona owoce pra-
cy uczestników tegorocznych letnich plenerów malarskich z cyklu 
Kraj-obrazy. Pejzaże tworzone w różnych lokalizacjach powiatu 
legionowskiego powstawały pod okiem artystki Katarzyny Gawlik. 
Na wystawie będzie można zobaczyć osobiste interpretacje ma-
lowniczych okolic Serocka, Wieliszewa, Jabłonny, Józefowa, Ze-
grza, Dębego, Nieporętu, Rajszewa, Skierd i Skrzeszewa. Swoje 
prace zaprezentują: Małgorzata Żmuda, Hanna Samsel, Mariola 
Falkowska, Ewa Elsner, Agnieszka Dołowy, Małgorzata Bartel, To-
masz Bartel i Izabela Barańska.

Legionowo Poczytalnia, 9.10, godz. 9.00-12.00
Piknik naukowy „Matmę można polubić!”. Jak długi jest nanometr? 
Ile ważymy na Księżycu, a ile na Marsie? Czy matematyka może 
być rytmiczna? Co to są te hektopaskale? Czy tabliczka mnożenia 
może być zabawna? Ile mierzy pantofelek? Odpowiedzi na te i spo-
ro innych pytań znajdziecie, odwiedzając rodzinny piknik naukowy, 
który po długiej przerwie odbędzie się w Poczytalni. A co będziemy 
robić? Sprawdzać, co się dzieje, kiedy zmniejszamy ciśnienie at-
mosferyczne; rozszczepiać białe światło przy użyciu spektrosko-
pów; bawić się liczbami, figurami geometrycznymi i tabliczką mno-
żenia; zaglądać do mikroskopów; układać parkiety; sprawdzać, ile 
ważymy na Księżycu; robić przeróżne bryły; budować z klocków,                                                                                                            
w tym również z magnetycznych; układać układanki.

Legionowo dziedziniec przy ratuszu, 9.10, godz. 9.00
Mobilna Akcja Poboru Krwi zorganizowana przez 
Polski Czerwony Krzyż. 

Legionowo Poczytalnia, 9.10, godz. 11.00-19.00
Noc Bibliotek w Poczytalni. W programie: piknik naukowy 
12.00-14.00, Ekobingo 14.00-16.00, film dla dzieci 6+ „Operacja 
Człowiek w Czerni” 14.00-15.30, Planszowisko 2.0 16.00-19.00. 

Jabłonna Gminna Biblioteka Publiczna, 
9.10, godz. 14.00-20.00
Noc Bibliotek w Jabłonnie. Wypożyczalnia czynna w godzinach 
14.00-17.00. Od godz. 15.00 Teresa Nowa-Chęcińska będzie pod-
pisywać swoją powieść „Jaśminy”. Godz. 17.00 kabaret Pół-serio 
wystąpi z programem pt. „Kolorowy zawrót głowy”. Wstęp wolny. 

Powiat transmisja online, 9.10, godz. 16.00-20.00
Noc Bibliotek – Czytanie Wzmacnia. Powiatowa Biblioteka Publicz-
na opublikuje materiał filmowy autorstwa dr Wandy Matras-Masta-
lerz o mocy książki, jej znaczeniu terapeutycznym i roli dla zdro-
wia psychicznego, o jej wykorzystywaniu do zmniejszania stresu, 
eliminowania poczucia osamotnienia i wykluczenia, szczególnie 
podczas pandemii.

Serock Centrum Kultury i Czytelnictwa, 9.10, godz. 18.00
Spektakl komediowy „Freda i Zuza”. Bilety w cenie 40 zł do nabycia 
w kasie CKiCz lub na stronie www.biletyna.pl.

Legionowo Muzeum Historyczne, 10.10, godz. 15.00
Muzeum Historyczne w Legionowie zaprasza na prelekcję dra 
Adama Kaczyńskiego oraz wernisaż wystawy „Najciekawsze 
mapy historyczne Legionowa i okolic”.

Serock Centrum Kultury i Czytelnictwa, 10.10, godz. 18.00
Muzyczny Podwieczorek – jubileuszowy koncert Anny Osmako-
wicz. Na fortepianie będzie jej akompaniował Paweł Stawiński. 
Zapisy na koncert w CKiCz.


