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na dzień pojawiają się przed nimi 

nowe wyzwania. W rozmowie 
z „Miejscową na Weekend” 

prezydent Roman Smogorzewski 
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Tydzień
na sygnale

Pożar u staruszki 
W niedzielę (15 marca) około godziny 11.00 do 
straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie o pożarze 
w bloku przy ul. Siwińskiego w Legionowie.

Kiedy strażacy przybyli pod 
wskazany adres, okazało się, 
że ognia nigdzie było nie wi-
dać. Nie było też widoczne-
go zadymienia. W jednym z 
lokali dało się co prawda wy-
czuć dym, ale dalej nie było 
wiadomo, gdzie może być 
źródło pożaru. Po dokładniej-
szym sprawdzeniu budynku 
strażakom udało się w końcu 
ustalić, skąd wydobywał się 
dym. Ponieważ nie mogli się 
dostać do mieszkania, posta-
nowili wejść tam siłą. 
 
Jak się okazało, przypa-
lił się postawiony na ga-

zie garnek z jedzeniem. 
Został on ugaszony, a po-
mieszczenie przewietrzo-
no. Strażacy sprawdzili 
też stężenie tlenku węgla. 
W mieszkaniu przebywa-
ła starsza, około stuletnia 
kobieta. Kontakt z nią był 
utrudniony. Nie była też 
świadoma tego, co stało 
się w jej mieszkaniu. Po za-
kończeniu akcji gaśniczej 
staruszką zajęła się poli-
cja. Funkcjonariusze za-
czekali aż do kobiety przy-
jadą jej opiekunowie.  

Zig

Gdy zastępy strażaków przy-
były na miejsce, okazało się, 
że płonie część wyposażenia 
warsztatu znajdującego się 
w jednym z pomieszczeń. W 
pierwszej kolejności strażacy 

wynieśli z płonącego budyn-
ku butlę z acetylenem, któ-
ra w każdej chwili mogła eks-
plodować. Pomieszczenie, w 
którym znajdowało się źródło 
ognia, zostało szybko uga-
szone. Znajdujące się w nim 
przedmioty wyniesiono na ze-
wnątrz i przelano wodą. Ogień 
na szczęście nie rozprzestrze-
nił się na pozostałe pomiesz-
czenia warsztatu. 
 
W działaniach gaśniczych brało 
udział pięć zastępów straży po-
żarnej. Na miejscu byli straża-
cy z JRG Legionowo oraz OSP 
Wola Kiełpińska i OSP Serock. 

Zig

Od momentu pojawienia się 
epidemii do jednostek policji 
wpływa coraz więcej informa-
cji o oszustwach związanych 
ze zwalczaniem koronawirusa.                                                                              
W sieci pojawiły się oferty 
sprzedaży środków, m.in. amu-
letów czy cudownych herbatek, 
które mają rzekomo uchro-
nić przed zachorowaniem, czy 
też – w przypadku zarażenia – 
spowodować cudowne ozdro-

wienie. Problem dotyczy nie 
tylko nieuczciwych sprzedaw-
ców, ale i podszywania się pod 
służby sanitarne i Ministerstwo 
Zdrowia oraz inne instytucje                                           
i organizacje, które walczą                                                
z rozprzestrzenianiem się i sze-
rzeniem koronawirusa.

Policjanci przestrzegają przed 
tego typu oszustami. – Nie dajmy 
się zwieść, nie kupujmy cudow-

nych środków mających nas rze-
komo uchronić przed zachorowa-
niem na koronawirusa czy nagle 
uzdrowić. Nie wpuszczajmy też 
takich osób do swoich domów                                                                                   
i o każdym tego typu przypadku 
informujmy Policję – przestrze-
gają mundurowi. Aktualnych in-
formacji na temat koronawiru-
sa należy szukać wyłącznie na 
sprawdzonych, oficjalnych stro-

nach: Ministerstwa Zdrowia. 
Głównego Inspektora Sanitar-
nego, Państwowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego, Światowej 
Organizacji Zdrowia i Narodowe-
go Funduszu Zdrowia. Więcej in-
formacji na temat koronowirusa 
można też uzyskać pod nume-
rem infolinii: 800-190-590.

KGP/oprac. zig

Tego feralnego dnia czerwo-
ne auto, nieustalonej nieste-
ty marki, za którego kierowni-
cą siedziała kobieta, nie ustąpiło 
pierwszeństwa i potrąciło pieszą 
przechodzącą przez oznakowa-
ne przejście dla pieszych. Spraw-
czyni zbiegła. Wszystkie osoby, 
które były świadkami tego zda-
rzenia lub mają jakiekolwiek in-
formacje na jego temat, są pro-

szone o kontakt z policjantami 
zespołu ds. wykroczeń Komen-
dy Powiatowej Policji w Legiono-
wie, pod nr tel. 47 724 82 68 lub 
całodobowo pod numerem tele-
fonu 47 724 82 13. Informacje 
można przekazywać również pi-
semnie na adres e-mail: kpp.le-
gionowo@ksp.policja.gov.pl. 

zig

Przekręt na wirusa
Pojawienie się koronawirusa wyzwoliło u niektó-
rych osób najniższe instynkty. Policjanci prze-
strzegają przed oszustami, którzy wykorzystując 
epidemię, oferują do sprzedaży środki mające 
rzekomo cudowne właściwości i zwalczające 
wirusa. Wciskają je w internecie lub podszywają 
się pod instytucje i organizacje mające na celu 
zwalczanie i zapobieganie szerzeniu się wirusa, 
czy też zajmujące się jego leczeniem.

Poszukiwani 
świadkowie
Legionowscy policjanci poszukują świadków zdarze-
nia drogowego, które miało miejsce 21 lutego około 
godziny 16.15 w Legionowie, na wysokości adresu 
Zegrzyńska 6. Wszystkie osoby posiadające wie-
dzę na temat tego zdarzenia są proszone o kontakt                             
z legionowską komendą policji. Kolejny pożar

w Maryninie 
W czwartek (12 marca) 
około godziny 17.00                            
w Maryninie (gm. Se-
rock) doszło do kolej-
nego tego dnia pożaru. 
Tym razem zapalił się 
warsztat ślusarski.                        
Na szczęście większość 
znajdujących się w nim 
pomieszczeń udało się 
uratować.

Dozór za przemoc
Legionowscy policjanci zatrzymali kolejnego domo-
wego kata. Tym razem to 54-letni mężczyzna, który 
przez kilka lat znęcał się fizycznie i psychicznie nad 
swoimi najbliższymi. Oprawca został zatrzymany 
po kolejnej domowej awanturze.

54-latek został zatrzymany przez 
legionowskich dzielnicowych we-
zwanych na interwencję domo-
wą. W momencie zatrzymania 
mężczyzna był pijany – w jego 
organizmie krążyło ponad 2,5 
promila alkoholu. Jak ustalili po-
licjanci, 54-latek przez kilka lat 
stosował przemoc, zarówno fi-
zyczną, jak i psychiczną w sto-
sunku do swoich najbliższych.

Prokurator przychylił się do wnio-
sku funkcjonariuszy i zdecydował 
o zastosowaniu wobec 54-latka 
środków zapobiegawczych w po-
staci policyjnego dozoru, zobo-
wiązując go do stawiennictwa w 
wyznaczone dni w jednostce Po-
licji. Nakazano mu także opusz-
czenie wspólnie zajmowanego lo-
kalu oraz zakazano mu zbliżania 
się do pokrzywdzonych.
 
Za fizyczne i psychiczne znęca-
nie się nad swoimi najbliższymi 
54-latek może trafić do więzie-
nia nawet na pięć lat.  

zig
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To była potrzebna inwestycja
Lodowa Arena, czyli nowe, zadaszone wcielenie legionowskiego lodowiska miejskiego, w ciągu zaledwie kilku 
miesięcy zdążyła podbić serca tysięcy miłośników łyżwiarstwa. O tym, jak rodziło się to uczucie i czym ono 
zaowocowało, rozmawiamy z Ireną Bogucką, prezesem spółki KZB Legionowo będącej właścicielem obiektu.
Kiedy zapadła decyzja o odesła-
niu na emeryturę wysłużonej, 
sezonowej ślizgawki i budowie 
wielofunkcyjnego, zadaszone-
go lodowiska, miała pani jakieś 
wątpliwości co do celowości tej 
inwestycji?

Ani przez chwilę. Takie mia-
sto jak Legionowo zasługiwa-
ło na nowoczesny obiekt spor-
towy, który w odróżnieniu od 
swego rozkładanego tylko na 
zimę poprzednika będzie słu-
żył mieszkańcom przez cały 
rok – poza sezonem zimo-
wym jako boisko treningo-
we dla młodych piłkarzy. Nie 
bez znaczenia był także fakt, 
że ten projekt doskonale wpi-
sał się w charakter Stadio-
nu Miejskiego, czyniąc z nie-
go kompleks sportowy, gdzie 
właściwie każdy miłośnik ak-
tywności fizycznej może zna-
leźć coś dla siebie. A poza tym, 
chociaż na początku nie nosi-
ła jeszcze przecież takiej na-
zwy, Lodowa Arena świetnie 
prezentuje się w sąsiedztwie 
istniejącej hali sportowej, któ-
rą – oczywiście nieprzypadko-
wo – trochę przypomina. 

Obawiała się Pani o termin za-
kończenia inwestycji? Wyko-
nawca poprzeczkę zawiesił so-
bie przecież bardzo wysoko.

Rzeczywiście, firma Moris Pol-
ska miała na realizację tego za-
dania tylko pięć miesięcy. Ale 
wcześniej budowała ona dla 

nas także pływalnię Wodne 
Piaski, więc dobrze znaliśmy 
jej metody działania oraz lu-
dzi, którzy na miejscu koordy-
nowali prace budowlane i pilno-
wali, aby wszystko przebiegało 
zgodnie z harmonogramem. 
Oczywiście zawsze zdarza się 
coś, co może go trochę zabu-

rzyć, ale tym razem ani przez 
moment nie pojawiło się zagro-
żenie, że inwestycji nie oddamy 
mieszkańcom w terminie. Tak 
więc, choć to lodowisko, obyło 
się bez poślizgu.

Na jego otwarcie przyszły setki 
mieszkańców. Czy później rów-

nie chętnie korzystali oni z ofer-
ty Lodowej Areny?

W mojej ocenie tak. Szybko 
okazało się, że przyciąga ona 
zarówno wiele rodzin oraz in-
dywidualnych użytkowników, 
jak też zorganizowane grupy 
z lokalnych placówek oświa-
towych. Bardzo dobrze ob-
razują to liczby. Od końców-
ki grudnia do 8 marca, kiedy 
to zapraszając na darmową 
przejażdżkę wszystkie pa-
nie zakończyliśmy łyżwiar-
ski sezon, lodowisko w ra-
mach wejść jednorazowych 
odwiedziło 41 tysięcy osób, 
a ponad sto zakupiło ofero-
wane przez nas karnety. Du-
żym powodzeniem cieszy-
ła się także wypożyczalnia 
sprzętu, z której skorzysta-
ło blisko 18 tysięcy naszych 
gości. To chyba najlepsze po-
twierdzenie, że pieniądze za-
inwestowane w ten obiekt zo-
stały dobrze wydane i była to 
potrzebna inwestycja.

Zdaniem jej wykonawcy, za-
stosowana w Lodowej Arenie 
technologia gwarantuje długą 
i bezawaryjną pracę. Czy te za-
pewnienia znalazły potwierdze-
nie w praktyce?

Owszem, jak dotąd nie mieli-
śmy z eksploatacją lodowiska 
żadnych problemów. Oczywi-
ście, jak w przypadku każdego 
nowego obiektu, jego personel 
musiał się go „nauczyć” i nabrać 
stosownego doświadczenia, ale 
poszło to dość szybko, a co naj-
ważniejsze, nie odbyło się kosz-
tem naszych klientów.

Klientów, pani zdaniem, zado-
wolonych?

W przeważającej większości 
tak. Jeśli zdarzyły się nam jakieś 
niedociągnięcia, wynikały głów-
nie z konieczności wdrożenia się 
w eksploatację tego, wbrew po-
zorom, bardzo skomplikowane-
go obiektu sportowego. Sądzę, 
że nasi pracownicy wykonali do-
brą robotę. Mało kto pewnie pa-
mięta, jak kapryśne i uzależnio-
ne od pogody było poprzednie 
lodowisko. W ostatnim sezonie 
jego użytkowania mogliśmy 
udostępnić je legionowianom 
w sumie przez zaledwie 45 dni. 
Teraz ani temperatura, ani opa-
dy atmosferyczne nie są już dla 
nas i łyżwiarzy odwiedzających 
Lodową Arenę żadną przeszko-
dą. I o to właśnie w tym całym 
przedsięwzięciu chodziło.  

Pijąc wodę z sieci wodociągowej, NIE MOŻNA zarazić się koronawirusem
Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), 
nie istnieje żadne zagrożenie dla rozprzestrzeniania 
się koronawirusa poprzez korzystanie z wody pocho-
dzącej z sieci wodociągowej.

WODA  Z  NASZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ JEST 
BEZPIECZNA I MOŻNA SPOŻYWAĆ JĄ BEZ OBAW. 

Koronawirusy mają niską odporność na promienio-
wanie UV i środki dezynfekcyjne, takie jak  podchloryn 

sodu i dwutlenek chloru, które stosują legionowskie 
wodociągi w procesach uzdatniania wody. Powyższe 
dezynfektanty skutecznie eliminują wszystkie tego 
typu wirusy. 

Woda dostarczana mieszkańcom Legionowa speł-
nia wszystkie wymagania jakościowe określone                                                         
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jako-
ści wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz 
wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej doty-

czącej jakości wody przeznaczonej do spożycia. Jest 
ona w pełni bezpieczna dla zdrowia, a w szczególności 
nie zawiera żadnych patogennych mikroorganizmów. 
W sposób ciągły prowadzona jest zarówno wewnętrz-
na, jak i zewnętrzna kontrola jakości wody. Wewnętrz-
na kontrola wody odbywa się w 26 różnych punktach 
na terenie Legionowa przez certyfikowane laborato-
rium posiadające akredytacje unijne, a zewnętrzna 
prowadzona jest przez Powiatową Stację Sanitarno-
-Epidemiologiczną w Legionowie, która wydaje ocenę 
jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Reasumując, woda z wodociągu miejskiego jest                                 
w pełni bezpieczna, tak więc stosujmy się do wszel-
kich zaleceń, jakie wydają służby sanitarne w kraju 
w kwestii przestrzegania zasad higieny osobistej. 
Myjmy często ręce i co najmniej raz dziennie bierz-
my kąpiel  w celu eliminacji szkodliwych patogenów, 
które giną w kontakcie z czystą wodą i mydłem. 
Woda z sieci wodociągowej oraz mydło mogą okazać 
się jednymi z najlepszych sprzymierzeńców w walce 
z koronawirusem.
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Były ordynator oddziału pedia-
trycznego szpitala w Białej Pod-
laskiej nie owijał w bawełnę. – 
Niestety, każdy kolejny dzień 
sprawia, że nasze możliwości 
obronne są coraz słabsze. Słabsze 
nie fizycznie, tylko nie mamy od-
powiedniego sprzętu medyczne-
go: począwszy od masek ochron-
nych, aż do innego wyposażenia. 

Brakuje go i chyba wszyscy o tym 
wiemy. Nie mówię tego po to, aby 
siać panikę i straszyć, ale to są 
fakty, którym można było wcze-
śniej zapobiec. Już nie mówię                                                                                  
o braku lekarzy specjalistów                          
i braku miejsc na oddziałach szpi-
talnych. (...) Zadajemy pytanie: 
ile mamy respiratorów? Jest ich 
pół tysiąca, ale ile z nich jest wol-

nych, tego nikt nie jest w stanie po-
wiedzieć. Mówię to z punktu widze-
nia praktycznego, bo ja doskonale 
wiem, co to znaczy, kiedy rodzi się 
dziecko i nie mam możliwości ra-
towania go, bo nie mam sprzętu – 
powiedział dr Riad Haidar. 

Na szczęście oprócz garnka dzie-
gciu dla systemu opieki zdrowot-
nej pochodzący z Syrii lekarz miał 
też dobre wieści. I chętnie miesz-
kańców nimi poczęstował. – Jesz-
cze jedna ważna rzecz: większość 
przypadków koronawirusa orga-
nizm sam jest w stanie zwalczyć 
Czyli nie każdy dodatni test jest 
powodem do strachu i obawy, że 
wyląduje się na oddziale reani-
macyjnym – uspokajał pediatra. 

Pragnąc podtrzymać dobry na-
strój gości, poseł Krzysztof Miesz-
kowski tematycznie przekroczył 
granice. Rzecz jasna nie dobrego 
smaku, lecz te rysowane na ma-
pie. A przy okazji wlał w serca ro-
daków trochę narodowej dumy. 
– Japończycy, kiedy dowiedzieli 
się, że mogą kupić u siebie pol-
ski spirytus, to natychmiast rzuci-
li się do sklepów i ten spirytus cał-
kowicie wykupili. Bo dowiedzieli 
się, że on chroni przed korona-
wirusem. Tak więc można po-
wiedzieć, że nasza kultura alko-
holowa ma duży wkład w walkę                                                       
z koronawirusem – żartował par-
lamentarzysta. Kto wie, może w 
nieodległej przyszłości cały świat 
ten nasz wkład jakoś doceni...?

Wonder

Wirus od kulis
Rozmawiając z przybyłymi do Poczytalni legionowianami o prezydenckiej kandydaturze Małgorzaty 
Kidawy-Błońskiej, dr Riad Haidar ocenił m.in. szanse krajowej służby zdrowia w walce z koronawi-
rusem. Mając na myśli przede wszystkim jej potencjał sprzętowy i organizacyjny. Mimo że nie jest 
najlepiej, przez chwilę powiało też optymizmem.

Ciągnik w ogniu
Pożar wybuchł około ósmej rano. 
Gdy zastępy przybyły na miejsce, 
większość ciągnika była już objęta 
płomieniami. Mimo natychmiast 
podjętej akcji gaśniczej oraz szyb-
kiego ugaszeniu ognia pojazdu nie 
udało się już uratować. Płomienie 
nie przeniosły się na szczęście na 
pobliskie zabudowania. W ak-
cji gaśniczej brały udział zastę-
py z JRG Legionowo, OSP Serock 
i OSP Wola Kiełpińska.  

Zig

Doszczętnie zniszczo-
ny ciągnik rolniczy 
to efekt pożaru, jaki 
w zeszły czwartek 
(12 marca) wybuchł 
na jednej z posesji 
w miejscowości Ma-
rynino (gmina Serock). 
Z ogniem walczyło 
pięć zastępów straży 
pożarnej.
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Ceniony pediatra, dr Riad Haidar, 
najwięcej mówił oczywiście o bo-
lączkach służby zdrowia. W sto-
sunku do działań jej obecnych za-
wiadowców wyraził mnóstwo uwag. 
– Sieć szpitali miała zmniejszyć ko-
lejki do lekarza, miała być dobrym 
rozwiązaniem finansowym dla kon-
dycji szpitali. Okazało się, że to jest 
strzał w kolano, a nawet w oba ko-
lana. Kolejki są coraz większe, a dłu-
gi szpitali coraz wyższe. Na chwilę 
obecną to ponad 15 mld zł. Zda-
niem pediatry wiele złego robią też 
w systemie ochrony zdrowia umo-
wy lojalnościowe, wiążące lekarzy 
z konkretną placówką medyczną. 
Choćby tych z jego specjalności, 
na których nadmiar, delikatnie mó-
wiąc, branża medyczna nie cierpi. – 
Wiadomo, że to są bardzo deficyto-
we specjalności, zarówno pediatra, 
jak i neonatolog. I zamiast zadbać 
o to, aby lekarze, którzy są specja-
listami w tej dziedzinie, mogli praco-
wać w przychodniach, w szpitalach 

i tak dalej, doprowadzono do sytu-
acji, że w większości szpitali dzie-
cięcych nie ma komu pracować. 
Przez to niektóre oddziały dziecię-
ce są niestety zamykane – stwier-
dził lekarz.   

Można leczyć lepiej

Obecnie polska służba zdrowia 
zmaga się z brakiem blisko 70 tys. 
lekarzy. Nie mówiąc o pozostałym, 
znacznie gorzej opłacanym perso-
nelu medycznym. Dlatego dr Ha-
idar nie tylko postawił diagnozę, 
lecz także – zachęcony przez pa-
cjentów – przedstawił terapię. – Jak 
macie zamiar postawić polską służ-
bę zdrowia na nogi, skoro państwo 
nie ma pieniędzy, nie ma lekarzy? 
Lekarze pouciekali, nie są szkoleni, 
no bo nikt nie chce, bo jest to bardzo 
źle opłacany zawód. Nie ma też pie-
lęgniarek. Jaki jest państwa plan? – 
zapytała jedna z uczestniczek spo-
tkania w Poczytalni. – Wcale to nie 

jest prawda, że nie ma pieniędzy. W 
systemie jest naprawdę dużo pie-
niędzy, także dzięki większym od-
prowadzanym do niego składkom. 
Pieniędzy z roku na rok jest więcej, 
ale są one źle wydatkowane. Podam 
taki przykład: pacjent trafia do szpi-
tala X i musi leżeć tam 3 dni, aby 
zrobić na przykład gastroskopię. A 
przecież to badanie można by zro-
bić w przychodni czy w poradni spe-
cjalistycznej, jeżeli NFZ zapłaciłby 
za procedurę, która nie jest wyko-
nana na oddziale szpitalnym. Wy-
szłoby to pięć razy taniej i w dodat-
ku nie byłoby problemu z brakiem 
miejsc w szpitalach. Bo często pa-
cjenci „sztucznie” leżą na tych od-
działach, ponieważ żaden szpital 
nie dostanie pieniędzy za wykona-
ną procedurę, jeżeli nie miną trzy 
dni – odpowiedział Riad Haidar. 

Inny biurokratyczny nonsens spra-
wia, że lekarze nie mają czasu zaj-
mować się chorymi. – Dlaczego 
mamy mało lekarzy? Bo lekarz, 
powiem na swoim przykładzie, 80 
procent czasu traci na „papiero-
logię”, na wypisanie dokumenta-
cji, bo musi być porządek w papie-
rach. Inaczej nie będzie zapłacone. 
Więc tylko 20 procent mojego czasu 
mam na pracę przy łóżku pacjenta. 
A przecież mogłaby powstać insty-
tucja asystenta lekarza, asysten-

ta pielęgniarki. Można też zmienić 
sposób przyjmowania studentów 
na oddziały medyczne: albo zwięk-
szyć liczbę miejsc na uczelniach, 
albo zmienić także system specja-
lizacji – radził pediatra. 

Przyroda na czysto

Małgorzata Kidawa-Błońska, jeśli 
zostanie prezydentem, receptę na 
uzdrowienie służby zdrowia zatem 
posiada. Podobnie ma się sprawa z 
ochroną środowiska. Tu z kolei dora-
dza wicemarszałek Sejmu poseł Ga-
briela Lenartowicz, od lat „siedzą-
ca” w tym temacie. W Legionowie 
mówiła m.in. o kryzysie klimatycz-
nym, odczuwalnym już teraz w po-
staci zmian klimatu i gwałtownych 
zjawisk atmosferycznych. – Musi-
my się zastanowić, jak ograniczyć 
skutki tych zjawisk. I to możemy ro-
bić. Druga kwestia to sprawiedliwa 
transformacja energetyczna, czyli 
coś, co ludzie kojarzą bezpośrednio 
z klimatem, a chodzi o neutralność 
klimatyczną, która będzie propono-
wana także w Unii Europejskiej na 
2050 rok. A na to, jeśli się dobrze 
przygotujemy, możemy pozyskać 
ogromne pieniądze europejskie. I 
to jest ten moment, kiedy możemy 
zrobić to za europejskie, a nie tylko 
za nasze pieniądze. Ta transforma-
cja się na świecie dzieje, cokolwiek 
byśmy nie powiedzieli. Jest tylko 
pytanie, czy my zdążymy wsiąść 
do tego pociągu i zyskać na ten cel 
pieniądze, czy nie? A trzecia ważna 
kwestia, która jednak nie jest utoż-
samiana z klimatem, ale w przy-

padku Polski jest istotnym elemen-
tem polityki klimatycznej, to walka 
ze smogiem. Polaków musi być stać 
na ekologiczne ogrzewanie i mamy 
tu przygotowane rozwiązania usta-
wowe, których patronem pani mar-
szałek zobowiązała się być, jak zo-
stanie prezydentem – zapewniła 
parlamentarzystka. 

Co ciekawe, Gabriela Lenartowicz – 
choć reprezentuje Koalicję Obywa-
telską – ma wiele wspólnego z rzą-
dową kampanią wymiany starych 
pieców. Kłopot w tym, że akurat nie 
za bardzo jest się tutaj czym chwa-
lić. – Opracowała program Czyste 
Powietrze, który po kilkunastu mie-
siącach, niestety w karykaturalnej 
formie, został wdrożony przez ten 
rząd. Świetny program – zepsuty, 
bo scentralizowany. Dzisiaj – za-
miast dać pieniądze samorządom, 
żeby wymieniać piece, tak jak w Le-
gionowie, Krakowie i wielu innych 
miejscach w Polsce – trzeba pisać 
jakieś wnioski do centrali w War-
szawie i ci urzędnicy nie są w stanie 
tego przerobić. Niby chcą dać pie-
niądze na pomoc, a tak naprawdę 
rozpatrują te wnioski tak, że jeżeli 
będą wymieniać piece w takim tem-
pie, to jeszcze przez 200 lat nie zo-
staną one wszystkie wymienione. 
Tak nie może działać państwo, więc 
pani poseł ma na to rozwiązanie – 
powiedział pełniący rolę gospoda-
rza poseł Jan Grabiec.

Politycznie o kulturze

Ze względu na obecność Krzysz-
tofa Mieszkowskiego, sporo czasu 
poświęcono też w trakcie rozmo-
wy szeroko rozumianej kulturze. 
Co zresztą, zważywszy na miejsce 
spotkania, było „oczywistą oczywi-
stością”. Na pierwszy ogień poszedł 

odwrót od książek. – Czytelnictwo 
jest jednym z narzędzi, które pro-
wadzi nas do samoświadomości, 
także demokratycznej. My w Eu-
ropie jesteśmy jednym z najsła-
biej czytających społeczeństw – 64 
procent Polek i Polaków nie bie-
rze w ciągu roku do ręki ani jednej 
książki. Wobec Duńczyków, Cze-
chów, Słowaków, Niemców, Fran-
cuzów i tak dalej to wynik drama-
tycznie niski. I chciałbym państwu 
powiedzieć, że nasza praca dzisiaj 
to jest tak naprawdę wypracowanie 
pewnego systemu wartości, który 
jest bardzo trudny do uwspólnienia. 
(...) Małgorzata Kidawa-Błońska w 
swoich pierwszych słowach pod-
czas konwencji powiedziała, że my 
w Rzeczpospolitej nie możemy to-
lerować cenzury i zawłaszczania in-
stytucji kultury. Ja jestem z tego po-
wodu bardzo zadowolony, bo to jest 
pierwsza poważna polityczka, która 
podjęła sprawę kultury – powiedział 
Krzysztof Mieszkowski.

Opisując realia, w jakich obecnie 
ona funkcjonuje, były dyrektor Te-
atru Polskiego we Wrocławiu nawią-
zał też to problemu teraz najistot-
niejszego. – Apeluję do państwa, 
aby nie dać się uwieść ubezwła-
snowolnieniu przez wirusa. Prawo 
i Sprawiedliwość będzie tym mani-
pulowało w sposób perfekcyjny. Ono 
wykorzysta dla utrzymania swojej 
władzy nawet zdrowie polskiego 
społeczeństwa. Można powiedzieć 
sentencjonalnie, że zdrowie polskie-
go społeczeństwa jest polską racją 
stanu. (…) Jeżeli my nie dzisiaj nie 
doprowadzimy do tego, nie wywal-
czymy prezydentury dla pani Mał-
gorzaty Kidawy-Błońskiej, to zna-
czy, że utracimy naszą demokrację.  

Waldek Siwczyński

Posłowie po słowie
Inaczej niż wielu kolegów po mandacie, parlamentarzyści, którzy wspierali 
w Legionowie Małgorzatę Kidawę-Błońską, mówili podczas kampanijnego 
spotkania nie tylko o samej kandydatce. Korzystając ze swej wiedzy, zdra-
dzili też mieszkańcom, jak widzą Polskę przez pryzmat dziedzin, którymi się 
zajmują. Było ciekawie.

OGŁOSZENIE
O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65)
w związku z ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Legionowo na dzień 12 marca 
2020 roku I przetargiem ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek gruntu, sta-
nowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo położonych w Legionowie Prezy-
dent Miasta Legionowa zawiadamia, że odwołuje przetarg na działkę:
poz.1 – działka nr ew.38 o powierzchni 1279 m2 w obr. nr ew.7 położonej w Legio-
nowie przy ul. bpa Władysława Bandurskiego 
       z tego powodu, że  brak jest możliwości zagospodarowania działki.
W zakresie pozostałych pozycji przetargowych i warunków przetargu ogłoszenie o 
przetargu, opublikowane w  Gazecie Miejscowej z dnia 6 lutego 2020 roku oraz na 
tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Legionowo oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej nie ulega zmianie.

wz. Prezydenta Miasta
Marek Pawlak

Zastępca Prezydenta Miasta

Wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do oddania w użyczenie

  Prezydent Miasta Legionowo podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art.35 ust.1 
i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2020 
roku, poz.65 ze zm.) przeznacza do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony,  część 
gruntu oznaczonego jako działka nr ewidencyjny 15/17 o powierzchni 72 m2  w obrębie 
ewidencyjnym 65, położonego w Legionowie przy  ulicy Jagiellońskiej, z przeznaczeniem 
pod budowę altanki śmietnikowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej Jagiellońska 17 w Legio-
nowie.
Dla działki prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczy-
stych Księga Wieczysta KW Nr WA1L/00000067/0.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo działka po-
łożona jest na terenie budownictwa wielorodzinnego.
Bliższych informacji udziela Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 - 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, /pok. Nr 3.04, II piętro/ lub pod nr tel.766-40-55.
Wykaz umieszcza się na tablicy informacyjnej Urzędu na okres 21 dni od dnia 12 marca 
2020 roku do dnia  2 kwietnia 2020 roku.

 wz.  Prezydent Miasta 
Piotr  Zadrożny

 Zastępca  Prezydenta
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Ukradli w Warszawie, 
wpadli w Legionowie
Legionowscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn 
w wieku 34 i 35 lat, którzy są podejrzewani o kra-
dzież perfum z drogerii na terenie Warszawy. Podej-
rzanych jako złodziei rozpoznali ochroniarze jednego 
ze sklepów z kosmetykami działającego na terenie 
Legionowa. Mężczyźni przyznali się do winy.

W ubiegłym tygodniu policjan-
ci zostali wezwani do jednej                                                               
z legionowskich drogerii. Pra-
cujący tam ochroniarze wy-
jaśnili funkcjonariuszom, że                                                
w jej dwóch klientach rozpo-
znali mężczyzn, którzy kil-

ka dni wcześniej okradli sklep                       
z kosmetykami w Warszawie. 
Łupem złodziei padły wów-
czas perfumy o wartości ponad 
1800 złotych. Wskazani przez 
ochroniarzy mężczyźni zosta-
li zatrzymani do wyjaśnienia.
 
Po zebraniu materiału dowo-
dowego śledczy przedstawili 
34- i 35-latkowi zarzuty kra-
dzieży. Podejrzani – miesz-
kańcy powiatu gostynińskie-
go – przyznali się do winy.                                  
O Ich dalszym losie zadecy-
duje sąd. Za kradzież grozi im 
do pięciu lat więzienia. 

Zig

Donos na pijaka
25-letni mężczyzna to kolejny szofer, który odpowie 
za kierowanie pojazdem na tak zwanym podwójnym 
gazie. Za jazdę po pijanemu grozi mu do dwóch lat 
pozbawienia wolności.
Zdarzenie miało miejsce w 
nocy z niedzieli na poniedzia-
łek (15/16 marca) na ternie 
gminy Wieliszew. Do dyżur-
nego tamtejszego komisaria-
tu wpłynęło zgłoszenie o tym, 
że ulicą Nowodworską poru-
sza się auto marki Mitsubishi, 
którego kierowca, jak wynika-
ło z informacji zgłaszającego, 
może być pod wpływem alko-
holu. Na miejsce niezwłocz-
nie udał się jeden z policyj-

nych patroli. Podejrzane auto 
udało się szybko zatrzymać. 
Badanie alkomatem wyka-
zało, że kierujący mitsubishi 
25-letni mężczyzna faktycznie 
był pijany. W jego organizmie 
krążyły ponad dwa promile al-
koholu. 25-latek został zatrzy-
many, policjanci odebrali mu 
również prawo jazdy. O jego 
dalszym losie zadecyduje sąd. 

Zig 

Dzięki postępującej od lat in-
formatyzacji większość spraw 
można już z fiskusem bez pro-
blemu załatwić przez internet. 
Usługi Twój e-PIT oraz e-De-

klaracje, dostępne na stro-
nie podatki.gov.pl, umożliwia-
ją klientom rozliczanie zeznań 
podatkowych w sposób szybki, 
bezpieczny, a przede wszyst-
kim bez konieczności odwie-
dzania urzędu skarbowego. Co 
obecnie ma jeszcze większe niż 
wcześniej znaczenie. 

W przypadku konieczności na-
wiązania bezpośredniego kon-
taktu z poszczególnymi urzę-
dami, można to zrobić poprzez 

platformę e-PUAP, ewentual-
nie skorzystać z infolinii oraz 
e-maili. 

RM

Fiskus tylko w sieci
W związku z czasowym 
ograniczeniem dostępu 
do urzędów skarbowych 
w województwie mazo-
wieckim, petenci zachę-
cani są do korzystania 
z elektronicznych form 
rozliczeń. Jak podano, 
ograniczenie spowodowa-
ne rozprzestrzenianiem 
się koronawirusa potrwa 
do 27 marca br.
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Panie prezydencie, w związku z ko-
ronawirusem cały kraj funkcjonuje 
na zwolnionych obrotach. Jak sy-
tuacja wygląda obecnie w Legio-
nowie?

Myślę, że cały świat zwolnił i musi 
zachowywać się zupełnie inaczej niż 
do tej pory. W Legionowie na razie 
jest bardzo dobrze, ale sytuacja jest 
niezwykle dynamiczna i powstają 
nowe problemy. Dzisiaj mamy w 
mieście tylko dwie rodziny objęte 
kwarantanną – to nie jest duże wy-
zwanie. Ale wystarczy jeden chory, 
który przejedzie się autobusem czy 
pociągiem, i nagle, w ciągu jedne-

go dnia możemy tych rodzin mieć 
50, 100 i 200. Tak więc przygoto-
wujemy się na gorsze. Wiemy, że 
mieszkańcy Legionowa mają róż-
ne problemy, dlatego zdecydowa-
liśmy się jeszcze utrzymać obsługę 
klienta w urzędzie. Gminy sąsied-
nie, jak Jabłonna, Serock, czy duże 
miasta typu Katowice, zdecydowa-
ły się całkiem zamknąć dla peten-
tów. Ale kwestie związane z Urzę-
dem Stanu Cywilnego, z dowodami 
osobistymi są często dla ludzi bar-
dzo ważne, dlatego wciąż na bie-
żąco je załatwiamy. W tym miejscu 
apeluję jednak do mieszkańców, że 
jeżeli mają takie potrzeby, sprawy 

nie cierpiące zwłoki – w związku z 
tym, że i minister zdrowia, i wszy-
scy epidemiolodzy przewidują, 
że sytuacja będzie w najbliższych 
dniach się pogarszać, a nie polep-
szać – niech udadzą się do urzędu 
jak najszybciej. Zmieniliśmy spo-
sób obsługi klienta właśnie w trosce 
o mieszkańców, ale też o urzędni-
ków, bo to również są mieszkań-
cy Legionowa, również wracają do 
swoich domów i się gdzieś prze-
mieszczają. Tak więc wszyscy 
solidarnie musimy dbać o swo-
je zdrowie. Zmieniliśmy sposób 
obsługi klienta, aby było po pro-
stu bezpieczniej. 

Czy ratusz bierze pod uwagę jakieś 
dalej idące ograniczenia dla intere-
santów?

Ile jeszcze da się utrzymać ciągłość 
obsługi, czy znowu nie będzie ja-
kiegoś stanowiska sanepidu jedno-
znacznie polecającego zamknięcie 
dużej przestrzeni publicznej, jaką 
stanowi Urząd Miasta Legionowo – 
tego nie wiemy. Ale generalnie za-
chęcamy do tego, aby kontaktować 
się telefonicznie, a wnioski składać 
drogą elektroniczną. Deklarujemy 
zarazem, że wszelkie opóźnienia ze 
strony mieszkańców nie będą koń-
czyły się upomnieniami ani karami. 
Naprawdę mamy szczególny czas, 
którego nikt nigdy w Polsce i na 
świecie nie przeżywał. W takiej, a 
nie innej rzeczywistości. I będziemy 
starali się stosować nowe rozwiąza-
nia i robić wszystko, aby mieszkań-
cy zostali w domach. Nie ma lepszej 
metody, lepszego lekarstwa na ko-
ronawirusa od kwarantanny i pozo-
stania w domu. Szczególną troską 
musimy otoczyć zwłaszcza senio-
rów, bo wiemy, że dla nich ten wi-
rus jest najgroźniejszy.   

Na jakie wsparcie mogą liczyć 
mieszkańcy ze strony powołanych 
do tego celu, na co dzień udzielają-
cych go ludziom instytucji?

Ośrodek Pomocy Społecznej 
zrobi wszystko, żeby tym, którzy 
potrzebują pomocy, jej udzielić. 
My też przygotowujemy się do 
tego, że osób potrzebujących 
pomocy żywnościowej czy do-
starczenia lekarstw być może 
będzie więcej. W związku z tym 
rozmawiamy z firmami, któ-
re przygotowują pożywienie, i 
z Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej, z Bankiem Żywności, aby 
ściągnąć produkty spożywcze 

dla tych ludzi, jeżeli będzie taka 
potrzeba.  

Co należy zrobić w przypadku gor-
szego samopoczucia i stwierdzenia 
u siebie czy bliskich objawów ko-
jarzonych z grypą albo koronawi-
rusem?
Na stronach miasta i we wszyst-

kich publikatorach jest opisana 
procedura: gdzie zadzwonić i co ro-
bić, więc mam nadzieję, że wszy-
scy w obliczu zagrożenia postąpi-
my zdyscyplinowanie i solidarnie. 
A to nie są narodowe cechy Pola-
ków. Jesteśmy narodem, który ko-
cha wolność, czasami nawet w ro-
zumieniu trochę anarchistycznym. 
Ale to bez wątpienia nie jest czas na 
ułańską fantazję czy sarmacką wol-
ność, tylko trzeba tutaj brać przy-
kład z bardziej zdyscyplinowanych 
narodów. Na przykład z Chińczy-
ków, którzy poprzez zdecydowa-
ne działania potrafili zahamować 
rozwój tego wirusa. A przecież on 
właśnie u nich się zaczął, zaś Chiń-
czyków na zwartym terenie jest 
wielokrotnie więcej niż Polaków w 
różnych miastach. To pokazuje, że 
tylko zdyscyplinowanie i współod-
powiedzialność za siebie, ale też 
swojego sąsiada i członków rodzi-
ny, jest metodą na zwalczenie wi-
rusa. Bo w momencie, kiedy będą 
tysiące albo dziesiątki tysięcy za-
chorowań, to nie oszukujmy się: 
skoro nasz system opieki zdrowot-
nej nawet przy normalnej liczbie 
zachorowań najbardziej wydolny 
nie jest, może się okazać, że bę-
dzie problem. Mam nadzieję, że po 
raz kolejny legionowianie pokażą, 
że są naprawdę niezwykłą wspól-
notą i w trosce o siebie, swoich są-
siadów i najbliższych nie zlekcewa-
żą tego problemu i tam, gdzie jest 
to możliwe, pozostaną w domach. 

Jaki wpływ profilaktyka antywiruso-

wa wywarła na bieżące funkcjono-
wanie miasta? Mówi się, że oprócz 
utrudnień dla klientów banków, ap-
tek lub restauracji może również 
szwankować na przykład wywóz 
odpadów komunalnych. 

Tak, tu też się robią problemy, bo 
duża część pracowników firmy, któ-

ra nas obsługuje, nie pojawiła się 
dzisiaj (w poniedziałek – przyp. 
red.) w pracy. Z takich właśnie po-
wodów przed prezydentem miasta 
stają nowe wyzwania. Trzeba za-
bezpieczyć dostawy ciepła, wody 
i tak dalej, a przy tym koordyno-
wać różne sprawy pojawiające się 
wskutek działań administracji rzą-
dowej. A boimy się. Duża część pra-
cowników różnych służb rozchoro-
wała się, prewencyjnie nie przyszła 
do pracy, ma prawo do 14-dniowe-
go zasiłku na opiekę, no i zaczyna 
być naprawdę trudno. I jeżeli tych 
zachorowań będzie więcej – a bę-
dzie ich więcej, jeżeli nie będziemy 
przestrzegali tych podstawowych 
zasad, na czele z unikaniem kon-
taktu z drugim człowiekiem – to 
sytuacja może zrobić się napraw-
dę trudna. Oczywiście można ob-
winiać władzę, można robić z tego 
jakąś polityczną grę, co obserwuje-
my i pewnie będziemy obserwowali 
w skali kraju i w tej lokalnej, ale tak 
naprawdę to my wszyscy będziemy 
poszkodowani jako społeczeństwo.  

Co by pan powiedział wielu rodzi-
com, którzy mają teraz kłopot z 
zapewnieniem dzieciom opieki w 
związku z zamkniętymi placówka-
mi oświatowymi? Na co szczególnie 
powinni oni zwrócić uwagę?

Sam jestem ojcem i wiem, jak tą 
energię, która gdzieś tam w domu 
kipi, ciężko utrzymać. Ale naprawdę 
trzeba te nasze dzieci zatrzymać w 
domach, trochę odizolować, nawet 

od ich dziadków. Ale niech dzwo-
nią, niech z nimi rozmawiają, żeby 
nasi seniorzy też mieli takie poczu-
cie wsparcia i nie czuli się osamot-
nieni. Wszyscy przez te dwa tygo-
dnie, a może nawet ponad miesiąc, 
musimy zachowywać się odpowie-
dzialnie. To jest dla nas ważny eg-
zamin – trochę z miłości do bliźnie-
go, trochę z rozsądku i rozwagi. To 
naprawdę nie jest śmieszne. Oglą-
damy telewizję i pewnie pamięta-
my amerykańskiego koszykarza, 
który „kozaczył”, dotykał mikrofo-
nów i tak dalej, a po kilku dniach za-
chorował na koronowirusa. To ob-
raz skrajnie nieodpowiedzialnego 
zachowania. Tak więc bądźmy od-
powiedzialni za siebie i za innych.  

Czy w dłuższej perspektywie ta lo-
kalna walka z koronawirusem bę-
dzie dużym obciążeniem dla bu-
dżetu miasta? Czy jest on na takie 
trudności przygotowany? 

Na pewno będzie to obciążenie fi-
nansowe. Już dzisiaj musieliśmy 
poczynić, na razie niewielkie, wy-
datki, ale w momencie, gdy ta 
kwarantanna będzie dotykała wie-
lu osób, koszty zakupu i dostarcze-
nia żywności mogą być znaczne. 
Do tego słyszymy już niestety, że 
część pracodawców nie ma wyjścia 
i dokonuje zwolnień pracowników. 
A wszyscy wiemy, że miasto żyje z 
udziału w podatku dochodowym od 
osób fizycznych. Jeżeli ludzie będą 
tracili pracę, nie będą zarabiać albo 
będą zarabiać mniej, to odbije się 
to na finansach gminy. Na szczę-
ście jej sytuacja jest bardzo stabil-
na, mamy też dosyć dużą rezerwę 
ustaloną przy uchwalaniu budże-
tu w kwocie prawie miliona zło-
tych na tego typu zadania z za-
kresu zarządzania kryzysowego. 
Mamy więc możliwość, aby zarzą-
dzeniem prezydenta te pieniądze 
sprawnie przesuwać. Częściowo 
specustawa zwalnia nas – i świet-
nie, bo tutaj najważniejszy jest 
czas – z pełnych procedur prze-
targowych, ale wcześniej, aby 
uniknąć rozrzutnego wydatko-
wania publicznych środków, sta-
ramy się robić rozeznanie rynku i 
zbierać oferty na te rzeczy, które 
przewidujemy, że będziemy mu-
sieli zakupić. Mamy pieniądze na 
walkę z koronawirusem na tere-
nie miasta, na pomoc mieszkań-
com. Ale wiadomo, jak siądzie 
cała gospodarka, to odbije się to 
też na budżecie miasta i pewnie 
będziemy musieli go korygować. 
Tym niemniej sprawność zaku-
pów oraz funkcjonowania miasta 
pod względem finansowym jest 
absolutnie niezagrożona.      

rozmawiał Waldek Siwczyński

To dla nas ważny egzamin
W obliczu zagrożeń związanych z krążącą po świecie 
pandemią na rządzie oraz organach administracji 
samorządowej ciąży szczególna odpowiedzialność. 
I z dnia na dzień pojawiają się przed nimi nowe wyzwa-
nia. W rozmowie z „Miejscową na Weekend” prezydent 
Roman Smogorzewski szczerze i bez ogródek mówi, 
co to oznacza dla miasta, a także jego mieszkańców.
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DAM PRACĘ
 ■Stanowisko manicurzystce 
podnajmę i gabinet 
kosmetyczny 505 090 202

KUPIĘ
 ■Książki, podręczniki 
504267358
 ■Kupię mieszkanie 2-3 
pokojowe w Legionowie              
za gotówkę 884-392-434 

NIERUCHOMOŚCI  
WYNAJMĘ
 ■ Lokal 60m2 przy                                    
ul. W-skiej L-wo na różne 
cele 502 713 144
 ■Wynajmę domek bez wygód 
663 967 844

USŁUGI
 ■Cyklinowanie, układanie                
507 603 653
 ■Hydraulik Naprawy Awarie 
Remonty 692 827 915
 ■KOMPUTER naprawy 
dojazd 513820998
 ■Malowanie, tapetowanie, 
remonty - osobiście, 
solidnie 694 065 757
 ■Układanie paneli 
797 677 349
 ■Wszystko ze szkła, 
lustra, kabiny, grafika na 
szkle, naprawy domowe, 
hydraulika, meble na 
wymiar, solidnie, uczciwie 
513-256-043

TARGOWISKO ZAMKNIĘTE
W ostatnim tygodniu wszelkie decyzje dotyczące funkcjonowania targowiska
były konsultowane z Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Legionowie.
W dniu 14 marca w godzinach przedpołudniowych zgodnie
z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie
Zarząd spółki KZB Legionowo Sp z o.o podjął decyzję o zamknięciu
Targowiska Miejskiego w Legionowie do odwołania.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie
05-120 Legionowo, ul. Jagiellońska 11

Ogłasza konkurs ofert

na wykonanie robót remontowo- budowlanych na Osiedlu „Sobieskiego”, w następującym zakresie:

Remont wejść  do budynków – wymiana drzwi  wejściowych ze ślusarską boczną, remontem podestów  z wymianą pokrycia 
dachowego w  budynkach o nr 307 przy ul. Husarskiej 16, nr 412 ul. Leśna 23 i budynku  nr 505 przy ul.  Wilanowskiej 8.

 Szczegóły zakres robót do wykonania wg projektu budowlanego wykonawczego – do wglądu, w  Administra-
cji Osiedla „Sobieskiego” przy ul. Warszawskiej 86 A tel. kontaktowy (22) 774-30-65 wew. 1314 
– istnieje możliwość kserowania.   
  
   Oferta winna obejmować wykonanie w/w robót podstawowych oraz wszystkich towarzyszących.
   Kalkulację cenową należy wykonać dla każdego budynku oddzielnie.
   Kosztorysy ofertowe powinny umożliwić zawarcie ryczałtów /dokładna wycena/.
  
Dla przedstawienia obrazu firmy należy podać: jej historię, okres rękojmi – gwarancji  referencje oraz informacje o ewentual-
nych zadłużeniach lub ich braku z  ZUS i  Urzędu Skarbowego.
Zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej lub KRS.
Prosimy też o załączenie propozycji umowy.
Żądany okres gwarancji i rękojmi minimum 36 – miesięcy.  
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Spółdzielni lub przesłać pocztą w terminie do dnia 
17.04.2020 roku, do godz. 15:00

Rozstrzygnięcie  postępowania ofertowego, bez udziału zainteresowanych, nastąpi w terminie 14 kolejnych dni.
 Spółdzielnia nie zwraca ofert ani poniesionych kosztów.
Niniejsze ogłoszenie nie  stanowi żadnych skutków prawnych dla stron jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty 
w myśl art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.            
                                                                                        

ZARZĄD SML-W



9CZWARTEK 19 marca 2020 OGŁOSZENIA

GŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie

05-120 Legionowo, ul. Jagiellońska 11
tel. 0-22-774-30-65, wew. 1513

 
ogłasza konkurs ofert na doposażenie w przeciwporażeniowe wyłączniki 

prądu budynków mieszkalnych wielorodzinnych szt 29 w Legionowie .

Szczegółowy zakres robót określony jest w przedmiarach robót i projektach 
technicznych.
Dokumentacja projektowa w wersji papierowej i elektronicznej do wglądu 
i ewentualnego sporządzenia odpłatnych kserokopii potrzebnych oferentowi 
fragmentów dokumentacji znajduje się w Dziale Technicznym SML-W. Nato-
miast przedmiary robót są do pobrania w Dziale jw.
Oferent obowiązany jest sporządzić szczegółowe kosztorysy ofertowe dot. 
wykonania robót na bazie obowiązujących KNR-ów w oparciu o ceny zawarte 
w cenniku SEKOCENBUD wyd. IV kwartał 2019 r lub I kwartał 2020r umoż-
liwiające zawarcie umowy ryczałtowej. Oferent odpowiada za kompletność 
wyceny. 
Żądany okres rękojmi i gwarancji – 36 miesięcy.
Dla przedstawienia obrazu firmy należy podać  jej historię, referencje, oraz 
zaświadczenia o ewentualnym zadłużeniu lub ich braku w ZUS, Urzędzie Skar-
bowym, bankach, oraz zaświadczenie o wpisie do  Ewidencji Działalności Go-
spodarczej lub  KRS.
OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Spół-
dzielni lub przesłać pocztą w terminie do dnia 17 kwietnia 2020 r. 
do godz. 15:00. 
Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego, bez udziału zainteresowanych na-
stąpi w terminie kolejnych 2 tygodni.
Spółdzielnia nie zwraca złożonych ofert ani poniesionych kosztów.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty 
w myśl art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Zarząd Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie
05-120 Legionowo, ul. Jagiellońska 11

Ogłasza konkurs ofert

 na wykonanie robót remontowo- budowlanych w następującym zakresie:

    1. Remont docieplenia wraz z wykonaniem opaski w budynkach o nr: 22, 23, 30, 33, 35                      
na Osiedlu „Jagiellońska” –  tel. kontaktowy ( 22 ) 774-30-65  wew. 1211 lub 1213.
    2. Wymiana nawierzchni, dojść do klatek, parkingu w budynkach o nr: 22, 29, 35 na Osie-
dlu „Jagiellońska” –  tel. kontaktowy ( 22 ) 774-30-65  wew. 1211 lub 1213.
    3. Remont-wymiana okien w klatkach schodowych i piwnicach w  budynkach o  nr: 22, 
23, 30,  35 na Osiedlu „Jagiellońska” tel. kontaktowy  (22) 774-30-65  wew. 1213 na okna 
plastikowe, białe o współczynniku przenikania ciepła 1,0 W/m2K.
    4. Remont balkonów i podniesienie balustrad balkonowych w budynku o nr 29 na Osie-
dlu „Jagiellońska” tel. kontaktowy (22) 774-30-65  wew. 1213.

Szczegółowy zakres robót należy uzgodnić z  Administracją  w/w Osiedla.
Oferta winna obejmować wykonanie robót podstawowych oraz wszystkich towarzyszą-
cych.
Kalkulację cenową należy wykonać dla każdego budynku oddzielnie.
 Kosztorysy ofertowe powinny umożliwić zawarcie ryczałtów /dokładna wycena/.
 Obmiary należy wykonać  z natury lub z projektów, które  są w posiadaniu Administracji 
w/w Osiedla.  
     Prosimy też o załączenie propozycji umowy.
Dla przedstawienia obrazu firmy należy podać: jej historię, okres rękojmi, referencje oraz 
informacje o ewentualnych zadłużeniach lub ich braku.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Spółdzielni lub 
przesłać pocztą w terminie do dnia 17.04.2020 r.

Wybór oferenta, bez udziału zainteresowanych, nastąpi w terminie 14 kolejnych dni.

Spółdzielnia nie zwraca ofert ani poniesionych kosztów. Niniejsze ogłoszenie nie  stanowi 
żadnych skutków prawnych dla stron jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi 
oferty w myśl artykułu 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo unieważnie-
nia konkursu ofert bez podania przyczyny.

                                                                                                              Zarząd SML- W

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie
przy ul. Jagiellońska 11; 05-120 LEGIONOWO ogłasza

KONKURS OFERT NA :

Wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z tworzywa sztucznego w systemie HB Plast  
ale tylko rur i kształtek plus roboty towarzyszące i poinstalacyjne pomimo, że projekt zakłada 

system rur z tworzywa sztucznego „Banninger”w:

 budynku mieszkalnym nr 32 lokali 142 i nr 39 lokali 143 na osiedlu Jagiellońska,
 budynku mieszkalnym nr 504 lokali 32 na osiedlu Sobieskiego.

Dokumentacja techniczna, załącznik Nr 1 (wykaz robót) oraz załącznik Nr 2 (uzupełnienie projektu)

dla OFERENTA/WYKONAWCY na wymianę instalacji wody w w/w budynkach stanowiąca 

podstawę do sporządzenia szczegółowych kosztorysów ofertowych dla każdego wybranego 

budynku osobno  jest udostępniona do wglądu u pracownika Spółdzielni

PIOTR PĘTKOWSKI Dział Techniczny „GT” 

tel. (0-22) 774 30 65 wew. 1514, tel. kom. 509 080 463 w godz. 900-1300  poniedziałek i 800-1300  

wtorek, środa, czwartek i piątek przy ul. Królowej Jadwigi 8 w Legionowie.

Każdy zainteresowany złożeniem oferty swój przyjazd do siedziby Działu Technicznego w celu 

zapoznania się z projektem, uzupełnieniem do projektu i wykazem robót powinien poprzedzić 

telefonem w celu uzgodnienia godziny spotkania z przedstawicielem Inwestora. 

Oferty można składać dla całej grupy w/w budynków lub dla budynków wybranych z tej grupy, 

jeżeli możliwości przerobowe firmy są ograniczone.

Prosimy oferentów o nieliczenie w kosztorysach ofertowych kosztów zakupu do materiałów.
Oferty, w skład których powinny wchodzić: szczegółowe kosztorysy ofertowe na podstawie  

obowiązujących KNR-ów w oparciu o cennik SEKOCENBUD IV kwartał 2019r lub I kwartał 

2020r stosując ceny średnie dla całej gamy zaworów, uchwytów, filtrów, połączeń rozłącznych i 

materiałów budowlanych przy robotach poinstalacyjnych. Do sporządzonej oferty należy załączyć 

cennik z którego korzystano sporządzając wycenę na rury, kształtki, zawory regulacyjne MTCV-B 

fi 15 i izolację termiczną Thermaflex FRZ o grubości 20 mm dla średnicy rur od 20 do 110 mm  

wykazanych w projektach z uwagi na brak tych cen w cenniku SEKOCENBUD a także: aktualne 

dokumenty /z lutego 2020r/ typu  kopia zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, 

zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami w ZUS i w Urzędzie Skarbowym, zaświadczenie o nie 

karalności, wykaz stanu osobowego załogi, a także uprawnienia budowlane o specjalności 

wewnętrznej instalacji sanitarnej osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika robót w zaklejonych

kopertach należy składać w sekretariacie spółdzielni lub przesłać pocztą w terminie do dnia 10-04-
2020r  godz. 1500 
Spółdzielnia nie zwraca ofert ani poniesionych kosztów.

Niniejsze ogłoszenie nie rodzi żadnych skutków prawnych dla stron.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

                                                                                                      ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
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Niby nic wielkiego, a cieszy. 
Chodzi o antywirusowe ko-
munikaty, jakie w ostatnich 
dniach zawisły na drzwiach 
tudzież innych powierzch-
niach płaskich legionowskie-
go magistratu. Ich treść w 
krajowych przybytkach tego 
typu jest z grubsza podob-
na, przeto nią zajmować się 
nie będziemy. Bardziej urze-
kająca jest w tym przypad-
ku forma, a właściwie języki 
w jakich postanowili przemó-

wić do petentów podkomen-
dni pana Romana. Zamiast 
bowiem, wzorem większości 
swoich kolegów po pieczątce, 
poprzestać na ojczystej mo-
wie, nasi ambitni urzędnicy 
pokusili się o przetłumacze-
nie tekstu aż na trzy wersje 
dla zagranicznych petentów! 
I tak, o ile tacy delikwenci się 
napatoczą, zasady kryzyso-
wego funkcjonowania miej-
skiego ratusza poznają, za-
głębiając się w lekturę po 

angielsku, nie-
miecku i rosyjsku. 
Co de facto ozna-
cza, że miesz-
kańcy większości 
partnerskich gro-
dów Legionowa 
już u progu jego 

administracyjnego centrum 
uzyskają niemal wszystkie 
potrzebne informacje. Za-
brakło tylko notatki dla przy-
jaciół z chińskiego Jiujiang, 
ale i z tym – wedle naszej 
wiedzy – w razie potrzeby 
nie byłoby problemu. 

Co do innych problemów, 
tych natury finansowej, mia-
stu (sądząc po zapewnieniach 
jego szefa) takowe nie grożą. 
Krajowi, przynajmniej na ra-

zie, chyba również. Mimo to, 
mając w pamięci obrazki wi-
dywane ostatnio pod liczny-
mi w Legionowie placówka-
mi bankowymi, mieszkańcy 
na gotówkę w bankomatach 
rzucili się jak wcześniej na 
zawartość marketów. Przez 
co biedne maszyny w trymi-
ga pozbawili papierowej za-
wartości. Ci, dla których go-
tówki nie wystarczyło, stoją 
więc cierpliwie w kolejkach 
pod bankami, aby tam wy-
płacić swoje bilety NBP. Na 
nasz gust szkoda czasu. Cze-
go jak czego, ale banknotów 
w kraju nad Wisłą bankowo 
nie zabraknie! A jeśli nawet 
przez moment tak się zda-
rzy, rząd sobie  je hojnym ge-
stem dodrukuje.

Co nas bierze w papierze 
Zaczepiła mnie przed kilko-
ma dniami znajoma niewiasta. 
Przyjąwszy – skądinąd myl-
ne w moim przypadku – zało-
żenie, iż pan redaktor z gaze-
ty to człek musi być ogarnięty 
i światowy, zadała mi takie oto 
pytanie: – Sąsiedzie, ja rozu-
miem, że ludzie wykupują ze 
sklepów jedzenie, ale dlaczego 
zniknął z nich też cały papier 
toaletowy?! Niewiele (swoim 
zwyczajem) myśląc, jako praw-
dopodobny powód owego po-
pytu podałem kobiecinie oba-
wy konsumentów, żywiących 
uzasadnione przekonanie, że 
w rezultacie okołowirusowych 
komplikacji będą mieli przes… 
kupę zmartwień. Poza tym 
kwestionowana przez rodacz-
kę strategia zakupowa wyda-
je się mieć niepodważalny, na-

pędzany konsumencką logiką 
sens. Każdy księgowy wie, że 
tam, gdzie z jednej strony ser-
wowane są przychody, po dru-
giej prędzej czy później zjawią 
się rozchody. Tyle że tym razem 
z przedrostkiem „od”. 

Gdybym był marketingowcem 
wielkiej sieci handlowej, pogło-
ski o rozmaitych plagach roz-
puszczałbym przynajmniej 
raz w miesiącu. Zamiast dru-
kować kolorowe gazetki, wy-
starczyłoby szeptać naoko-
ło o czyhającym za progiem 
niebezpieczeństwie, a z mar-
ketów wszystko znikałoby jak 
świeże bułeczki. Nie tylko świe-
że bułeczki. Głodny nie na żar-
ty Polak być przecież nie lubi i 
uczyni wszystko, aby (jak prze-
strzegały dawniej babki) nie 

śnili mu się przez pusty brzu-
szek Cyganie. Kupuje więc je-
den z drugą Lach wszystko, co 
mu wpadnie w ręce i pod ladę 
nie ucieka, by na wszelki wypa-
dek zawalić żarłem pół chałupy 
i całą lodówkę. Której zresztą 
tę hojność zdarza się przyjmo-
wać dosyć chłodno. Pół biedy, 
jeśli trafiło na wzorową polską 
rodzinę, gdzie kilka razy dzien-
nie przy stole melduje się zwar-
ty oddział spragnionych strawy 
pacholąt. Inaczej spożywczych 
nadgorliwców, o ile chcą unik-
nąć dokarmiania śmietników, 
czekają garkołomne rewolu-
cje. Te zaś, jak wiadomo, by-
wają nieudane. I wtedy właśnie 
przydaje się papier... 

Epidemia koronawirusa nie-
malże całkowicie sparaliżo-
wała życie gospodarcze, spo-
łeczne i towarzyskie w kraju. 
Osiem lat temu było zgoła ina-
czej. Wiosną 2012 roku na-
stąpił bowiem szczyt przygo-
towań Polski do Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej Euro 
2012. Gorączkę towarzyszą-
cą najważniejszej piłkarskiej 
imprezie na Starym Konty-
nencie dało się też odczuć w 
Legionowie, jednym z miast - 
gospodarzy turnieju. 

Na przyjęcie reprezentacji Gre-
cji dopieszczano legionowski 
stadion: jego murawę, bież-
nię i całe zaplecze sanitarne. 
Zatroszczono się też o to, aby 
grupowi rywale Greków nie byli 
w stanie podglądać ich przygo-
towań. Z kolei hotel Warsza-
wianka w Jachrance dwoił się 
i troił, by zapewnić Hellenom 
jak najlepsze warunki byto-
we. Spece od miejskiego mar-

ketingu dumali natomiast, jak 
przy okazji Euro wypromować 
Legionowo, a także dać za-
robić lokalnym przedsiębior-
com. Pod koniec marca 2012 
w legionowskim ratuszu zor-
ganizowano nawet konferen-
cję poświęconą temu właśnie 
wyzwaniu. – Na bazie euforii 
i zainteresowania, jakie budzi 
Euro, chcemy przyciągnąć do 
siebie przedsiębiorców i spró-
bować nawiązać z nimi dialog 
oraz wysłuchać ich, żeby zo-
baczyć, jak można im w tych 
trudnych czasach pomóc – 
mówił wtedy prezydent Ro-
man Smogorzewski. 
 
Pomysłów, wykorzystujących 
szansę, jaką daje Euro 2012, 
władze miały kilka. – Mamy po-
mysł na kartę miejską, może 
powiatową, czyli kartę raba-
tową zachęcającą do zosta-
wiania pieniędzy właśnie w Le-
gionowie, a nie gdzie indziej. 
Chcemy też przejąć na sie-

bie koszty promocji lokalnych 
przedsiębiorstw – mówił prezy-
dent. Niestety, jego słowa trafi-
ły w pustkę, w sali widowisko-
wej zasiadło bowiem zaledwie 
kilkunastu przedstawicieli le-
gionowskiego biznesu. – Je-
stem w szoku, że jest takie 
małe zainteresowanie. A po-
tem nieobecni będą narzekać, 
że są niedostatecznie poin-
formowani, co władze miasta 
planują w stosunku do przed-
siębiorców – mówi jeden z lo-
kalnych biznesmenów. 
 
Spotkanie stało się więc pre-
tekstem do dyskusji na temat 
niskiej  aktywności społecznej, 
nie tylko przedsiębiorców, ale 
ogólnie legionowian. Zmiana 
mentalności to już jednak za-
danie o wiele bardziej skom-
plikowane i czasochłonne niż 
przygotowania do piłkarskich 
mistrzostw. Bo w zasadzie do 
dzisiaj niewiele udało się w tej 
materii zmienić. 

Biznes i Euro

Zapiekanka z makaronu

Potrawa łatwa, smaczna i szybka do przygotowania. Wystarczy 
kilka składników, by przygotować smaczne danie. Co nam będzie 
potrzebne?

Ugotuj makaron według przepisu na opakowaniu i odstaw na 
bok. Przygotuj warzywa, umyj je, obierz i pokrój w kostkę. Pie-
czarki pokrój w plasterki. Rozgrzej tłuszcz na patelni i podsmaż 
przez kilka minut na nim warzywa. W naczyniu żaroodpornym 
ułóż warstwami makaron i warzywa. 

Na zakończenie przygotuj sos z serem. W garnku wymieszaj 
sos ze słoika z 200 ml gotowanej wody. Dodaj do niego utarty 
na tarce żółty ser i wlej całość do zapiekanki. Potrawę włóż do 
rozgrzanego piekarnika na 30 minut i piecz w temperaturze 180 
stopni. 

Potrawę możesz urozmaicać poprzez dodawanie innych warzyw. 
Doskonale sprawdzają się np. brokuły, szpinak lub kalafior.

Życzymy smacznego!

• 250 g makaronu (świderki)
• 250 g pieczarek
• 250 g żółtego sera
• gotowy sos boloński 
lub słodko-kwaśny w słoiku
• 2-3 łyżki masła
• cukinia, papryka
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Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
w Legionowie

05-120 Legionowo, ul. Jagiellońska 11

Ogłasza konkurs ofert

na wykonanie robót remontowo- budowlanych
w następującym zakresie:

Remont dachu z wymianą płyty stropowej w budynku  nr 21 ul. 
Kazimierza Wielkiego 31 na Osiedlu „Jagiellońska” –  tel. kontakto-
wy ( 22 ) 774 – 30 - 65  wew. 1211 lub 1213.

Szczegółowy zakres robót należy uzgodnić z  Administracją
w/w Osiedla.
Oferta winna obejmować wykonanie robót podstawowych oraz 
wszystkich towarzyszących.
Należy wykonać kalkulację cenową.
 Kosztorys ofertowy powinien umożliwić zawarcie ryczałtów /do-
kładna wycena/.
 Obmiary należy wykonać z natury lub z projektów, które są w po-
siadaniu Administracji w/w Osiedla.  
 Prosimy też o załączenie propozycji umowy.
Dla przedstawienia obrazu firmy należy podać: jej historię, okres 
rękojmi, referencje oraz informacje o ewentualnych zadłużeniach 
lub ich braku.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie 
Spółdzielni lub przesłać pocztą w terminie do dnia 17.04.2020 r.
Wybór oferenta, bez udziału zainteresowanych, nastąpi w termi-
nie 14 kolejnych dni.

Spółdzielnia nie zwraca ofert ani poniesionych kosztów. Niniejsze 
ogłoszenie nie  stanowi żadnych skutków prawnych dla stron jest 
wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl artykułu 
66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia 
konkursu ofert bez podania przyczyny.
                                                                                                              Zarząd SML- W

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy 
      wiadomość o śmierci

Pani                   
TERESY WOSZCZYŃSKIEJ

wieloletniego pracownika Urzędu Skarbowego
w Legionowie.

Rodzinie, najbliższym oraz wszystkim
pogrążonym w bólu i żałobie  składamy

wyrazy  serdecznego współczucia, słowa wsparcia i otuchy.

pracownicy
Urzędu Skarbowego w Legionowie

●•• Zwierzaki  
        do adopcji
BRUNO to roczny unikatowo 
umaszczony (w pręgi) mie-
szaniec (MIX bokser/amstaf/
pitbull/dogo canario) o wadze 
25kg. Pies znaleziony w
Sochaczewie 06. 2019 r. Jest 
idealny na szkolenie obronne, 
choć brak mu pewności siebie 
(wymaga socjalizacji), ale warto 
to wspaniały mądry chłopak. 
Szukamy dla Bruna domu bez 
małych dzieci (nie kontroluje
swojej siły), z innym psem 
o podobnej żywiołowości 
do zabawy. Czy znajdzie się 
SPORTOWIEC, który podejmie 
wyzwanie aktywności Bruna?
WŁAŚCICIELU, GDZIE JESTEŚ? 
Dom Tymczasowy/umowa 
Adopcyjna. Tel:  505 437 406

WENA to około 3 letnia duża 
22 kg, czarna suczka w typie 
amstaffa znaleziona na terenie 
gminy Baboszewo. Dziewczyna 
jest przyjacielsko nastawiona do 
człowieka i bardzo żywiołowa. 
Sunia uwielbia pieszczoty, któ-
rych się ciągle domaga. Ładnie 
chodzi na smyczy,
choć potrafi mocniej pociągnąć. 
WŁAŚCICIELU, GDZIE JESTEŚ?
Możliwa Adopcja po 14-dniowej 
kwarantannie.

Tel:  795 845 242
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W ogniu walki
Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, jakie niedawno rozegrano w Wieliszewie, wzbu-
dziły u ich uczestników tyle emocji, co solidny pożar. I jak łatwo zgadnąć, podczas rywalizacji 
w poszczególnych konkurencjach bywało też gorąco. Co zresztą doskonale widać na załączo-
nych obrazkach.

     - Kiedy zabraknie ci wody do gaszenia, zalej się łzami

     - Mówiłeś im już, że strażak nie może mieć węża w kieszeni?

      - Jeśli dobrze nie odpowiesz, w remizie będziemy spaleni

    - Słuchaj, w tym namiocie jest strasznie mało miejsca

    - Gołym okiem widać, że macie iskrę do tego fachu

      - Macie tam pędzić, jak po ogień!

    - Gdzie tak lecisz?! Nie pali się!

     - Tomek, skasuj tą fotkę, bo spłoną ze wstydu
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Podobno Mc Donalds jest                       
w każdym kraju na świecie. 
Wyjątkiem jest Antarktyda.

Czy istnieją kobiety, które 
nie przejmują się wagą? Tak. 
To te, które są szczęśliwe w 
związkach.

Czy wiesz, że aby zapełnić 
60-kilogramowy worek                        
z surowymi ziarnami 
kawy trzeba zebrać owoce                           
ze 100 drzew?

Lubisz spać w skarpetkach? 
Pamiętaj, by miały luźny 

ściągacz, by nie ograniczały 
krążenia krwi w nogach. 
Naukowcy twierdzą, że 
zwyczaj zakładania skarpetek 
do łózka powoduje to, iż 
wydajemy się być spokojniejsi 
a nasz sen jest lepszy.

Czy wiesz, że według 
psychologów romantyczna 
miłość trwa od 12 do 24 
miesięcy? Potem ludzie się 
przyzwyczajają.

Nie zadzieraj z kobietą. 
Według badań naukowych, 
te są bardziej pamiętliwe od 
mężczyzn. Potrafią w czasie 
kłótni z partnerem wypominać 

rzeczy, które zdarzyły się 
kilka lat wcześniej. 

Tracisz poczucie czasu przed 
monitorem komputera? 
To uczucie podobne jest do 
odurzenia narkotycznego, 
a Twój organizm wytwarza 
dopaminę.

Czy wiesz, że palenie 
papierosów niszczy białko? 
Według naukowców ten 
negatywny wpływ na elastynę 
to powód tego, że kobiety, 
które palą, mają bardziej 
obwisłe piersi od tych,              
które nie palą papierosów.

Nic ci nie dolega? Do-
skona le .  M imo  t o 
należałoby pomyśleć 

o zdrowotnej profilaktyce. Na 
pewno nie zaszkodzi.  

Partner zbiera się, 
żeby coś ci pow-
iedzieć. Zachęć go do 

tego. Im szybciej się o wszyst-
kim dowiesz, tym lepiej.

Może pojawić się 
szansa na korzystną 
inwestycję. Jeśli trzy-

masz coś w skarpecie, to się 
nad nią zastanów.

Innych dopada teraz 
spadek formy, a ty 
będz iesz czu ł  s ię 

wyśmienicie. To dobry czas 
na życiowe zmiany.

Tw o j a  s k ł o n n o ś ć  d o 
p l a n o w a n i a  c z ę s t o 
przesłania c i  to,  co dz-

i e j e  s i ę  t u  i  t e r a z .  S p r ó b u j 
częśc ie j  żyć  chwi lą .

Miałeś trudny okres, 
jednak karta powinna 
s ię odwrócić .  Pode -

j m i j  d e c y z j ę ,  n a d  k t ó r ą 
zastanawiasz się od dawna.

Zwolni łeś obroty i 
wpadłeś w melan-
c h o l i j n y  n a s t r ó j . 

Pamiętaj jednak, że rywale 
mogą cię teraz wyprzedzić.

T w o j e  s e r c e  m o ż e 
wkró tce  ogrzać  nowe 
u c z u c i e .  J e ś l i  t y l k o 

jesteś na nie otwarty, rozejrzyj 
się. Może być tuż, tuż.

Uw i e l b i a s z  p ę d z i ć 
na drodze,  a le bądź 
o s t r o ż n y  –  w  t y c h 

dniach szczególn ie uważaj 
za  k ie rown icą .

Powinien nadejść 
przełom i fatalna at-
mos fe ra  w  p racy 

ustąpi miejsca dawnemu lu-
zowi i swobodzie.

Dzieci są u ciebie na 
p i e rwszym p l an i e . 
Lecz pamiętaj, że to 

nie musi oznaczać rezygnacji 
z własnych planów.

Z jednymi pieniędzmi 
s ię  rozstan iesz,  inne 
nieoczekiwanie wpadną 

ci  do kieszeni.  Odłóż coś na 
czarną godzinę.

■ ■ ■

Zmarły syn wyglądał jak prawdziwy trup. 
 ■ ■ ■

Niektóre obrazy Picassa można nawet oglądać, 
ale nie wszystkie.

■ ■ ■
Linijka 20 centymetrowa ma ponad 20 centymetrów.

■ ■ ■
Chopin, największy polski kompozytor, 
pisał wyłącznie na fortepianie.

■ ■ ■
Wszyscy czujemy się dobrze z wyjątkiem 
dziadka, który umarł.

■ ■ ■
Stułbia rozmnaża się przez fikanie koziołków.  

■ ■ ■
W próbówce można robić nie tylko doświadczenia, 
ale i dzieci.

■ ■ ■
Naukowo rzecz ujmując, nie ma wschodów ani 
zachodów Słońca, jest tylko kręcenie się Ziemi 
w jedną lub w drugą stronę.

Lubisz żurawinę? To jeden 
z najzdrowszych owoców. Zawie-
ra dużo błonnika, witamin 
z grupy B, witaminę C i E, a także 
sodu, potasu, fosforu, wapnia, 
magnezu i żelaza.
Czy wiesz, że zapach deszczu 
zmniejsza stres?

TYM RAZEM TO NIE 
JA WZDYCHAŁEM

Roman Smogorzewski, prezydent 
Legionowa podczas sesji rady miasta, 
w reakcji na uwagę jednego z radnych, 
że komentuje on w ten sposób jego wy-
powiedzi.

Ania 5 lat

Fakty są takie, że dwóm popularnym dziennikom w super ekspresowym 
tempie wyrosła groźna rywalka...     fot. red.  
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Najciekawszym z perspektywy ki-
biców z powiatu legionowskiego 
spotkaniem 16. kolejki ligi okręgo-
wej w grupie Warszawa I miało być 
z pewnością derbowe starcie pią-
tej w tabeli Legionovii II Legiono-
wo z przedostatnią Wisłą Jabłonna. 
Dwie pozostałe drużyny z powiatu, 

czyli Dąb Wieliszew i Sokół Serock, 
miały się zmierzyć odpowiednio ze 
Świtem II Nowy Dwór Mazowiec-
ki i Wichrem Kobyłka. B-klasa, w 
której także występują cztery dru-
żyny z powiatu legionowskiego, 
czyli Madziar Nieporęt, Dąb II Wie-
liszew, Mewa Krubin i Rotavia Nie-

poręt, swoje rozgrywki miały wzno-
wić 28 marca. 

Na ubiegłotygodniowym nadzwyczaj-
nym posiedzeniu zarządu PZPN usta-
lono jednak, że wszystkie rozgrywki 
niższego szczebla oraz młodzieżowe 
zostały zawieszone do 29 marca. Za-
lecono również odwołanie wszelkich 
meczów sparingowych i turniejów. 
Związek zaznaczył również, że okno 
transferowe zostało przesunięte i za-
kończy się wraz z rozpoczęciem roz-
grywek w danej klasie.    

Elph

Liga w cieniu epidemii
Zataczająca coraz szersze kręgi epidemia koronawirusa położyła się też cieniem na rozgrywkach piłkarskich. 
Ubiegłotygodniowe kolejki w Ekstraklasie oraz w I i II lidze już się nie odbyły. W poniedziałek (16 marca) 
Departament Rozgrywek PZPN podjął decyzję o odwołaniu dwóch kolejnych kolejek w obu ligach, czyli 24. i 25. 
Oznacza to, że piłkarze na boiska wrócą najwcześniej w kwietniu. O ile w ogóle jeszcze w tym sezonie zagrają.
Ledwie tydzień temu wy-
dawało się, że mimo rosną-
cej liczby przypadków za-
chorowań na koronawirusa 
COVID-19 piłkarskie ligi na 
szczeblu centralnym, czy-
li zarówno Ekstraklasa, jak i 
I oraz II liga będą dalej roz-
grywały swoje mecze. – PKO 
Ekstraklasa, Fortuna I liga i II 
liga będą się odbywały zgod-
nie z normalnym trybem bez 
udziału widzów. W wypadku, 
gdyby mecze przez pewien 
czas nie mogły się odbywać 
w związku z zarządzeniami 
organów administracji pań-
stwowej, zostanie ustalony 
nowy terminarz. Dopuszcza 
się opóźnienie końca rozgry-
wek o maksymalnie tydzień 
– czytamy w oficjalnym ko-
munikacie Polskiego Związku 
Piłki Nożnej, ogłoszonym po 
nadzwyczajnym posiedzeniu 
zarządu związku z 12 marca 
2020 roku. 

Decyzja PZPN-u wywołała nie-
małe poruszenie w środowisku 
piłkarskim. Zawodnicy  Le-
gionovii KZB Legionowo jako 
pierwsi w kraju, bo w zaled-
wie kilka godzin po ogłoszeniu 
stanowiska władz polskiej pił-
ki, odmówili wyjazdu na ligowy 
mecz. Stanowisko graczy po-

parł zarząd klubu. W wydanym 
przez Legionovię oświadczeniu 
czytamy: „Dziś po treningu za-
wodnicy Legionovii Legionowo 
podjęli decyzję odnośnie wy-
jazdu na sobotnie spotkanie z 
Górnikiem Polkowice. Po ko-

munikacie PZPN na temat kon-
tynuowania rozgrywek II ligi 
zawodnicy Legionovii Legio-
nowo sprzeciwili się wyjazdo-
wi do Polkowic. W wojewódz-
twie dolnośląskim występuje 
największe ognisko zachoro-
wań na koronawirusa. Zarząd 
Legionovii poparł decyzję za-

wodników i wysunął prośbę 
do władz PZPN o przesunięcie 
terminu na czas, gdy sytuacja 
się uspokoi. Zdrowie zawodni-
ków oraz sztabu szkoleniowe-
go jest w tym momencie naj-
ważniejsze”.

W ciągu następnych kil-
ku godzin coraz więcej dru-
goligowych klubów zaczęło 
się opowiadać za zawiesze-
niem rozgrywek do momen-
tu ustabilizowania się sytu-
acji. Za kontynuacją gry bez 
udziału publiczności były je-
dynie: Górnik Polkowice, Wi-

dzew Łódź, Stal Stalowa Wola 
i Skra Częstochowa. Głosy o 
konieczności przerwania roz-
grywek docierały też z Ekstra-
klasy. Apelował o to między 
innymi Jakub Błaszczykow-
ski z Wisły Kraków, a zespół 

Górnika Zabrza z obawy przez 
koronawirusem nie wyjechał 
w czwartek na piątkowy mecz 
z ŁKS-em, prosząc jednocze-
śnie władze Ekstraklasy i PZP-
N-u o znalezienie bezpieczne-
go terminu na rozegranie tego 
spotkania.
 
Władze polskiej piłki zostały 
więc niejako trochę zmuszo-
ne do zmiany swojej decyzji. 
Ekstraklasa zawiesiła rozgryw-
ki i nie planuje ich wznowienia 
do końca marca. PZPN z ko-
lei najpierw odwołał wszystkie 
mecze 23. kolejki w I i II lidze, 
a następnie także i dwóch ko-
lejnych. – Polski Związek Pił-
ki Nożnej podkreśla, iż zdro-
wie zawodników i wszystkich 
uczestników rozgrywek za-
wsze było i jest dla PZPN naj-
wyższą wartością. 

Jednocześnie przypominamy, 
iż umocowani formalno-praw-
nie reprezentanci środowisk 
klubów ESA, I i II ligi podczas 
czwartkowego (12 marca) po-
siedzenia Zarządu PZPN opo-
wiedzieli się za kontynuowa-

niem rozgrywek zgodnie z 
terminarzami. Tym samym 
wyrażamy szczere zdziwienie 
i zaniepokojenie nagłą zmia-
ną stanowiska przez dużą 
część klubów drugiej ligi do-
tyczącą omawianego proble-
mu, jednocześnie w najmniej-
szym stopniu nie bagatelizując 
sprawy – czytamy w kolejnym 
oświadczeniu PZPN. 
 
Odwołane mecze mają być, 
zgodnie z informacjami prze-
kazywanymi przez władze 
związku, rozegrane w naj-
bliższym możliwym terminie. 
Nie jest jednak wykluczone, 
że tegorocznych rozgrywek li-
gowych nie uda się już dokoń-
czyć. Na nadzwyczajnym po-
siedzeniu PZPN ustalono, że w 
takim przypadku jako końco-
we tabele w Ekstraklasie oraz 
I i II lidze zostaną uznane te 
po ostatniej w pełni rozegra-
nej kolejce. A to oznacza, że 
Legionovia niestety spadnie do 
III ligi. Ale nic nie jest jeszcze 
przesądzone. 

RafaM  

W zeszły weekend miała się też rozpocząć runda 
rewanżowa w lidze okręgowej. Jednak podobnie jak 
mecze w wyższych klasach rozgrywkowych, także 
spotkania na tym szczeblu zostały zawieszone 
ze względu na zagrożenie koronawirusem.

Warto podkreślić, że spół-
ka KZB Legionowo zamknę-

ła do odwołania wyłącznie 
miejskie place zabaw. Decy-

zje w sprawie innych tego ro-
dzaju obiektów znajdujących 
się na terenie gminy należą 
do poszczególnych wspólnot 
mieszkaniowych oraz zarządu 
SMLW. Stosowne informacje 
na ten temat są już sukcesyw-
nie rozwieszane na zamyka-
nych placach zabaw.

Zarząd spółki, postępując w du-
chu zaleceń administracji rzą-
dowej, zaapelował też, aby w 
razie konieczności załatwienia 
sprawy skorzystać z możliwości 
dokonania tego drogą elektro-
niczną: e-mailowo - info@kzb-
-legionowo.pl lub telefonicznie 
– numery telefonów do po-
szczególnych działów dostęp-
ne pod adresem https://kzb-le-
gionowo.pl/kontakt. Wszelkich 
płatności na rzecz spółki należy 
w miarę możliwości dokonywać 
przy wykorzystaniu bankowo-
ści elektronicznej. 

 
red.

Zamknięte baseny i place zabaw
Jak 12 marca poinformował zarząd spółki KZB 
Legionowo, zarządzane przez nią pływalnia Wodne 
Piaski oraz basen przy ul. Królowej Jadwigi zostały 
zamknięte do odwołania. Trzy dni później, w związku 
z sytuacją epidemiologiczną i koniecznością zapobie-
gania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, podjęto 
również decyzję o zakazie korzystania z publicznych 
placów zabaw na terenie gminy Legionowo.

Okręgówka też nie pogra
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Bazą imprezy była Szkoła 
Podstawowa im. Bronisła-
wa Tokaja w Nieporęcie. Nie-
opodal, na skraju Lasów Nie-
poręckich, znajdowały się 
start i meta wyścigów, trady-
cyjnie rozegranych na trzech 
dostosowanych do umiejęt-
ności kolarzy dystansach. – 
Cieszy rekordowa frekwen-
cja wśród uczestników. Dla 
nas jest to kolejny sygnał, 
że organizujemy imprezy 
na dobrym poziomie. Wraz 
z kolarzami z całej Polski szy-
kujemy się do naszego głów-
nego cyklu LOTTO Poland 
Bike Marathon, a zimowa se-
ria wyścigów Poland Bike w 
Markach, Nieporęcie i Kobył-
ce jest świetną rozgrzewką 
i testem formy przed sezo-

nem letnim – mówi Grzegorz 
Wajs, organizator Zimowego 
Poland Bike Marathon.   

Jeżeli chodzi o wyniki, na tra-
sie MAX (35 km) zwyciężył 
Kamil Kuszmider (KK Catena 
Wyszków), który wyprzedził 
Bartosza Niebielskiego (Ka-
myk Radzymin MTB Team) 
i Kacpra Skalskiego (Świat 
Rowerów Team). Wśród ko-
biet wygrała natomiast Iza-
bela Kamińska (Sklepbicykl.
pl-Perfectsource), przed Ka-
tarzyną Skurą (Jacoobcyc-
les BKK Team) i Karoliną 
Podgórską (Roztocze Cyc-
ling Team).

Dystans MINI (18 km) naj-
szybciej pokonał Filip Sur-

dyk (Kamyk Radzymin MTB 
Team), finiszując przed Mi-

chałem Bojarczakiem (AGR 
Podlasie) i Maciejem Petry-

szynem (UKK Huragan Wo-
łomin). W rywalizacji kobiet 
triumfowała zaś Justyna Tar-
nowska (Bike Salon Team), 
wyprzedzając Katarzynę 
Radziszewską (MCP Bike 
Team) i Julitę Tomaszewską 
(Timbud Team).

Najmłodsi zawodnicy ści-
gali się na trasie FAN (6,5 
km). Wśród chłopców 
zwyciężył Cezary Wścisły, 
przed Karolem Skrzyńskim 
(obaj z Kamyk Radzymin 
MTB Team) i Michałem 
Jedynakiem (LKK LUKS 
Sławno). W gronie dziew-
cząt wygrała Kamila Klaus, 
przed Natalią Dobrzyńską 
(obie z Kamyk Radzymin 
MTB Team) i Marią Am-

brożkiewicz (Warszawski 
Klub Kolarski).

W rywalizacji drużynowej 
triumfował w Nieporęcie KK 
Catena Wyszków, przed Re-
tro Stork Team i Kamyk Ra-
dzymin MTB Team, a kla-
syfikację rodzinną – bo i 
taka jest przez organizato-
rów prowadzona – wygra-
li Drzewieccy, przed Surdy-
kami i Klausami.

Zimowy Poland Bike Ma-
rathon w Nieporęcie został 
zorganizowany przy współ-
pracy z Urzędem Gminy 
Nieporęt i siecią SklepRowe-
rowy.pl. (fot. Poland Bike)

red.

Dziewczyny z apetytem na sukces
Alessandro Chiappini, włoski trener siatkarek DPD Legionovii Legionowo, podkreśla, że jego młoda, skompleto-
wana przed tym sezonem drużyna wciąż się zgrywa. I sądząc po wynikach oraz coraz lepszej grze, musi być 
w tym dużo racji. Korzystając z okazji, po jednym z wygranych meczów zapytaliśmy, co na ten temat sądzi 
libero Legionovii Izabela Lemańczyk.

Legionowska zawodnicz-
ka jest podobnego zdania, 
jak jej utytułowany szkole-
niowiec. – No tak, to był ze-

spół tworzony praktycznie 
od podstaw. Bardzo wie-
le się zmieniło, doszło wiele 
nowych zawodniczek i stwo-

rzyły tę drużynę jakby od po-
czątku. Tak więc na pewno 
nasze zgranie nie jest jesz-
cze idealne, ale też nie może-

my mówić, że mamy jakieś 
super mankamenty, bo jed-
nak w tabeli jesteśmy dosyć 
wysoko, na co przed sezo-
nem nikt nie stawiał. Myślę, 
że winy za czasem słabszą 
grę nie ma co zwalać na brak 
zgrania, ale po prostu wiele 
zależy też od naszej dyspo-
zycji dnia – uważa kapitan 
DPD Legionovii. 

Tak czy inaczej, świadome 
swoich możliwości siatkar-
ki z DPD Areny mają zamiar 
sprawić jeszcze niejedną 
niespodziankę. A w rezulta-
cie pozytywnie zaskoczyć na 
koniec sezonu i swoich kibi-
ców, i zarząd klubu. – Apetyt 
zawsze rośnie w miarę jedze-
nia, ale chcę tylko skromnie 

przypomnieć, że przed sezo-
nem naszym celem było szó-
ste miejsce, tak że wszystko, 
co wyżej, będzie nas satys-
fakcjonować. Zespół jest faj-
ny, gra nam się razem dobrze 
i im więcej, tym lepiej. Nie 
kalkulujemy i chcemy sięgać 
jak najwyżej – zapewnia Iza-
bela Lemańczyk. 

W przypadku legionowskiej 
ekipy realne wydaje się w 

tej chwili nawet ligowe po-
dium. Faza play-off rządzi 
się jednak swoimi prawa-
mi i na takie dywagacje jest 
zdecydowanie za wcześnie. 
Zwłaszcza w kontekście za-
wieszenia rozgrywek z po-
wodu koronawirusa. Jedne-
go kibice mogą być pewnie: 
emocji w pojedynkach ich 
siatkarek nie zabraknie. 

Aldo

Nieporęt
na pedały
Aż 470 amatorów jazdy na rowerach górskich wystar-
towało w ubiegłym tygodniu na terenie gminy Niepo-
ręt w drugim etapie organizowanego przez Grzegorza 
Wajsa cyklu Zimowy Poland Bike Marathon 2020. Tym 
samym był to zdecydowanie największy do tej pory 
zimowy maraton MTB w Polsce. I równie wielka atrak-
cja dla jego obserwatorów oraz uczestników.
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Tę radosną informację 
przesłała do miasta Anna 
Czerniak – honorowy pre-
zes organizacji, za regu-
larne wspieranie Fundacji 
„Dr Clown”. Tym samym 
Hanna Przymusińska już 
po raz ósmy wpisała się 
do zaszczytnego grona 
najlepszych darczyńców 
wspierających działania 

Fundacji – przekazują-
cych na jej rzecz 1% po-
datku i rekomendujących 
tę formę wsparcia przyja-
ciołom i krewnym – trosz-
czących się o los chorych 
i cierpiących podopiecz-
nych Fundacji „Dr Clown”.

Dzięki zaangażowaniu lu-
dzi o wrażliwych sercach, 

do których należy też 
pani Hania, Fundacja „Dr 
Clown” w trakcie 20-le-
niej działalności w 90 
miastach dotarła z pomo-
cą do 60 tys. chorych i sa-
motnych dzieci oraz osób 
dorosłych. – Jako zarząd, 
a także słuchacze Legio-
nowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku z całego 

serca gratulujemy pani 
Hannie Przymusińskiej 
zaszczytnego tytułu i ży-

czymy dużo radości czer-
panej z pomagania innym 
– mówi w imieniu uni-
wersyteckiej społeczno-
ści Grażyna Chojnowska. 

oprac. red.

Ambasadorka uśmiechu
„Dzień bez uśmiechu jest dniem straconym”  – takie oto słynne motto autorstwa Charliego Chaplina znaj-
dowało się na kopercie zaadresowanej do mieszkanki Legionowa Hanny Przymusińskiej. Wtajemniczeni 
wiedzieli, że w środku kryła się fantastyczna wiadomość o nagrodzeniu wieloletniej działaczki społecz-
nej honorowym tytułem Ambasador Fundacji „Dr Clown” 2020.

Nad wszystkim jak zwykle od 
początku czuwał szef Fundacji 
Promień Słońca. – Dzisiaj wrę-
czymy kolejne ordery „Przyja-
ciel Niepełnosprawnych”. Jest to 
bardzo ważny moment naszej 
uroczystości. Później zaplano-
waliśmy również przesłuchania 
w Konkursie Małych Form Te-
atralnych i Medialnych. Ponadto 
na koniec wystąpi ze swoim re-
citalem gwiazda polskiej sceny 
Danuta Stankiewicz. Więc bę-
dzie się u nas działo bardzo dużo 
– zapowiadał Jerzy Jastrzębski. 
Nie podejrzewając zapewne na-
wet, jak bardzo... 

Na czwartkowe otwarcie Przeglą-
du Twórczości IX Dni Osób Nie-
pełnosprawnych licznie przyby-
li zarówno reprezentanci tego 
środowiska, jak i ci, którzy je 
wspierają. Z przedstawicielami 
lokalnych samorządów na cze-
le. – Pomysłodawcy wybrali bar-
dzo dobre rozwiązanie. Wybra-
li współpracę i kooperację wielu 
podmiotów, aby razem zreali-
zować wielkie dzieło. Myślę, że 
w tym tkwi tajemnica sukcesu 
tego, że spotykamy się tu już po 
raz dziewiąty i jest nas coraz wię-
cej. Tak więc życzę wszystkim, 
aby tegoroczne Dni były jak na-

jobfitsze w wydarzenia, atrakcje, 
w radości i emocje z waszej stro-
ny – powiedział Piotr Zadrożny, 
zastępca prezydenta Legionowa. 
– Szanowni niepełnosprawni, tak 
naprawdę nie jesteście niepełno-
sprawni. Mówi się tak ładnie, że 
jesteście sprawni inaczej. Dzięki 
wam powiat legionowski jest bo-

gatszy. Wnosicie do niego bardzo 
dużo i za to chciałbym wam po-
dziękować – mówił z kolei wice-
starosta Konrad Michalski.
Formę podziękowania dla boha-
terów czwartkowej uroczysto-
ści stanowiły ordery „Przyjaciel 
Niepełnosprawnych”. W tym 
roku decyzją kapituły otrzyma-
li je: Ewa Lewicka, była dyrek-
tor Powiatowego Zespołu Szkół 
i Placówek Specjalnych, oraz 
Grzegorz Ratigowski, który od 
lat popularyzuje wśród osób 
niepełnosprawnych sztuki wal-
ki. – Nauczyłam się wspania-
łej prawdy: od radości, którą 

daje okazywanie uczuć, o wie-
le ważniejsza jest radość, jakiej 
doznajemy, kiedy okazujemy 
komuś wdzięczność – cytując 
klasyka, dziękowała Ewa Le-
wicka. – Praca z takimi osoba-
mi, w przypadku mojego klubu 
jest to sport, jest czystą przy-
jemnością. Tym większą, kiedy 
one przywożą medale, godnie 
reprezentując miasto i powiat 
w całej Polsce oraz za granicą 
– dodał  Grzegorz Ratigowski.

Gdy przyszedł czas na część ar-
tystyczną, scenę przejęła Danu-
ta Stankiewicz. I nie zwlekając 
ani chwili, zaprosiła do współ-
pracy prowadzącego impre-
zę Andrzeja Sobierajskiego. – 
Proszę, rączki lekko spocone, 
ale nie szkodzi. Emocje, dobrze, 
dobrze… – zagrzewała do wspól-
nego występu piosenkarka. Przy 
czym na przechadzce z samym 
konferansjerem nie poprze-
stała. Bez świadomości, że no-
szą to samo nazwisko, Danuta 
Stankiewicz wzięła też w obro-
ty członka zarządu powiatu. Ten 
zaś poddał się artystce bez wal-
ki… A wisienką na koncertowym 
torcie była tego dnia cha-cha z 
wicestarostą, zwieńczona zna-
ną z popularnego przeboju wy-
mowną frazą: „już nie ma sen-
su przed kochaniem bronić się”.  

Nie ma sensu bronić się tak-
że przed kolejnymi wydarze-

niami w ramach lokalnych Dni 
Osób Niepełnosprawnych. W ich 
trakcie odbędzie się między in-
nymi (choć trudno powiedzieć, 
czy w zaplanowanym wcześniej 
terminie) prelekcja na temat 
przyjaznych dla nich tras tury-
stycznych. I dużo, dużo więcej. 
– Przewidujemy również warsz-
taty fotograficzne dla uczestni-
ków DON, rozpoczęły się na-
tomiast warsztaty kulinarne, 
które po raz pierwszy organi-
zuje dla uczestników Centrum 
Integracji Społecznej w Legio-
nowie. No i będą pozostałe, tra-

dycyjne już imprezy, czyli pa-
raolimpiada, plener malarski 
oraz spotkania w Domu Pomo-
cy Społecznej i w Muzeum Hi-
storycznym w Legionowie – wy-
licza Jerzy Jastrzębski. 

Przez blisko dekadę miejsko-
-powiatowa impreza znacząco 
zmieniła postrzeganie osób nie-

pełnosprawnych przez miesz-
kańców. Zmierzyć i policzyć 
się tego nie da, ale dostrzec 
gołym okiem jak najbardziej. 
– Dni Osób Niepełnosprawnych 
aktywizują ich środowisko. To 
jest ich ważna funkcja społecz-
na. Ale ponadto informują lo-
kalne społeczeństwo o tym, że 
niepełnosprawni są wśród nas 
i trzeba również o nich pamię-
tać i o nich dbać, wspierać, po-
magać. I również odpowied-
nio traktować, bo w przeszłości 
różnie z tym bywało. Sądząc po 
tym, co się dzieje na zewnątrz, 
jest coraz lepiej, bo osoby nie-
pełnosprawne znajdują miej-
sce na praktykach zawodo-
wych w różnych instytucjach, 
cieszą się ich zainteresowa-
niem, są zapraszane. I dzieje 
się wokół niepełnosprawnych 
coraz więcej. Coraz więcej roz-

mawia się o pracy i mieszka-
niach wspieranych, chociaż są 
to tematy bardzo trudne do 
rozwiązania. Ale jeżeli jest do-
bra wola, można zrobić wszyst-
ko, bo to jest od ludzi dla ludzi 
– podsumowuje nauczyciel z 
PZSiPS w Legionowie.
 

Waldek Siwczyński

Talenty do Przeglądu
Rozpoczęte w styczniu IX Dni Osób Niepełnosprawnych 
Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego mają po-
trwać aż do listopada. Jedna ze składających się na nie 
imprez zagościła 5 marca w sali widowiskowej ratusza. 
Imprez wyjątkowych i za sprawą bogatego programu, 
i tego, czego w nim wcześniej nie było. Wszak rzadko 
widuje się samorządowców ruszających do tańca 
z gwiazdą sceny. Choć raczej nie na ochotnika…


