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Tydzień
na sygnale

Wentylacja na haju 
Całkiem sporo, bo 23 gramy amfetaminy 
znaleźli policjanci w samochodzie należącym 
do 36-letniego mężczyzny. Podejrzany został 
zatrzymany. Po przesłuchaniu usłyszał zarzut 
posiadania środków odurzających.

Narkotyki zostały ujawnio-
ne w trakcie kontroli zapar-
kowanego na jednej z ulic 
auta marki Audi. W kana-
le wentylacyjnym pojaz-
du policjanci znaleźli grud-
ki białego proszku. Badanie 
narkotesterem wykazało, 
że była to amfetamina. W 

sumie aż 23 gramy. 36-la-
tek, do którego należały te 
narkotyki, został zatrzyma-
ny i noc spędził w policyjnej 
celi. Za posiadanie środków 
odurzających grozi mu do 
trzech lat więzienia. 

Zig

Tytoniowa kontrabanda zo-
stała ujawniona w sklepie 
wielobranżowym w Nieporę-
cie oraz w jednym z miesz-
kań na terenie Legionowa. W 
tym pierwszym miejscu poli-
cjanci zabezpieczyli w sumie 

940 sztuk nielegalnych pa-
pierosów oraz półtora kilo-
grama krajanki tytoniowej. 
Zatrzymali tam też 66-letnią 
obywatelkę Armenii, do któ-
rej należała ujawniona kon-
trabanda. 

W legionowskim mieszka-
niu należącym do 65-let-
niego mężczyzny funk-
cjonariusze z wydziału do 
walki z przestępczością go-
spodarczą znaleźli kolejne 
800 sztuk papierosów bez 
polskich znaków akcyzy. 
Plany jego wzbogacenia 
się puszczając tym samym 
z dym(ki)em.
 
Zatrzymanym, poza prze-
padkiem zabezpieczone-
go mienia, grozi wysoka 
grzywna oraz do trzech lat 
pozbawienia wolności.    

Zig

Rezerwacja na wyrok
Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku cztery osoby, które usiłowały okraść nieczynny 
hotel znajdujący się w okolicy Serocka. Podejrzani usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem. 
Grozi im za to do dziesięciu lat więzienia.

Mundurowi zjawili się przed tym ho-
telem, bo otrzymali informację, że 
w pobliżu obiektu kręcą się niezna-
ne osoby. Na miejscu zauważyli, że 
szyba w drzwiach wejściowych jest 
wybita, a tuż obok nich leżą noży-
ce do cięcia blachy i łapka budow-
lana. Z wnętrza budynku dobiega-
ły natomiast odgłosy rozmowy. W 
pewnym momencie policjanci za-
uważyli dwóch mężczyzn. Ci na ich 
widok zaczęli uciekać. Szybko zo-
stali jednak dogonieni i zatrzymani. 
Pozostała dwójka próbowała ukryć 
się we wnętrzu hotelu. Im również 
nie udało się uniknąć zatrzymania. 

W ręce mundurowych wpadli: 
20-letnia kobieta oraz 26-, 27- i 
38-letni mężczyźni. Dzięki szyb-
kiej reakcji mundurowych nie uda-
ło im się na szczęście nic ukraść. Po 
zebraniu materiału dowodowego 
zatrzymani usłyszeli zarzut usiło-
wania wspólnie i w porozumieniu 
kradzieży z włamaniem, za co gro-
zi do dziesięciu lat pozbawienia wol-
ności. Kara dla 26- i 38-latka może 
być jednak wyższa, bo przestęp-
stwa popełnili w warunkach recy-
dywy. 

Zig

Minął się
ze szczęściem
Legionowscy policjanci zatrzymali 21-letniego 
mieszkańca powiatu pułtuskiego, przy którym zna-
leziono narkotyki. Mężczyzna wpadł, bo samochód, 
którym się poruszał, nie miał… świateł mijania.

W momencie kontroli 21-latek był 
bardzo zdenerwowany. Jak wyni-
ka z relacji policjantów, trzęsły mu 
się ręce i nie był w stanie sensow-
nie odpowiadać na zadawane mu 
pytania. W trakcie dalszych czyn-
ności mundurowi znaleźli przy 
kierwocy cztery foliowe torebki z  
narkotykami w środku. W dwóch 
z nich była marihuana, a w dwóch 

amfetamina. Mężczyzna został 
zatrzymany i przewieziony na ko-
mendę. 21-latek usłyszał tam za-
rzut posiadania środków odurzają-
cych. Za popełnione przestępstwo 
grozi mu do trzech lat pozbawienia 
wolności. O jego dalszym losie za-
decyduje sąd. 

Zig

(Nie) dali im popalić
Policjanci z wydziału              
do walki z przestęp-
czością gospodarczą 
i korupcją zatrzymali 
66-letnią obywatelkę 
Armenii i 65-letniego 
mieszkańca Legionowa, 
a także zabezpieczyli 
znaczne ilości papiero-
sów bez polskich znaków 
akcyzy oraz krajankę 
tytoniową. Zatrzymanym 
grozi wysoka grzywna                  
i do trzech lat więzienia.

Nie uniknęli odsiadki
Policjanci z Nieporętu zatrzymali dwóch 
31-latków. Obaj byli poszukiwani przez sądy 
nakazami doprowadzenia do zakładu kar-
nego. Mężczyźni trafili już za kratki, gdzie 
odbędą zasądzoną im wcześniej karę.

Pierwszy z 31-latków to 
mieszkaniec naszego powia-
tu. Był on poszukiwany przez 
Sąd Rejonowy w Legionowie. 
Mężczyzna ma do odbycia 

karę ośmiu miesięcy pozba-
wienia wolności za znieważe-
nie i naruszenie nietykalno-
ści cielesnej funkcjonariusza 
policji. Drugi 31-latek to na-
tomiast mieszkaniec powia-
tu szczycieńskiego. On z kolei 
ma do odsiedzenia skromne 
134 dni za uporczywe uchyla-
nie się od obowiązku alimen-
tacji. Mężczyzna był również 
poszukiwany przez Prokura-
turę Rejonową w Szczytnie w 
celu ustalenia miejsca pobytu. 

zig

Płonie las
Aż dziesięć zastępów straży pożarnej, zarówno                                                                                           
z powiatu legionowskiego, jak i z Warszawy, walczy-
ło z pożarem lasu, jaki wybuchł w piątek (24 kwiet-
nia) około godziny 15.00 w okolicach Józefowa.
Z powodu suszy pożar zaczął 
się szybko rozprzestrzeniać. 
Po około pięciu godzinach 
walki z ogniem strażakom 
udało się go w końcu opano-
wać, jednak w jego wyniku 
spłonęło blisko cztery tysią-
ce metrów kwadratowych po-
szycia leśnego. W działaniach 

gaśniczych brały udział zastę-
py z JRG Legionowo, JRG 10 
z Warszawy, OSP Kąty Wę-
gierskie, OSP OSP Legiono-
wo, OSP Jabłonna, OSP Cho-
tomów, OSP Skrzeszew i OSP 
Kałuszyn. 

Zig
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Ze względu na epidemię koro-
nawirusa 14 marca targowisko 
zamknięto dla handlu obwoź-
nego i ze stosownym pozwole-
niem mogli tam pracować tylko 
właściciele wybranych pawilo-
nów. A taki stan dla nikogo nie 
był satysfakcjonujący. Dlate-
go też, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców, 
zarządzająca obiektem spół-
ka KZB Legionowo opracowała 
nowe, bezpieczne zasady han-
dlu. Zgodne z zaleceniami Głów-
nego Inspektora Sanitarnego w 
sprawie działań zapobiegających 
zagrożeniu epidemiologicznemu 

COVID-19 i na podstawie Roz-
porządzenia Rady Ministrów 
w sprawie ustanowienia okre-
ślonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystą-
pieniem stanu epidemii oraz 
spełniające aktualne przepisy 
prawa żywnościowego nakła-
dające na przedsiębiorców wy-
magania higieniczne, których 
celem jest zapobieganie zanie-
czyszczeniu mikrobiologiczne-
mu żywności. Kilka dni temu 
spółka uzyskała konieczną w 
tych okolicznościach akceptację 
sanepidu. – W dniu 27 kwietnia 
z Powiatowej Stacji Sanitarno-E-

pidemiologicznej otrzymaliśmy 
również wytyczne dla sprzedają-
cych i kupujących. W związku z 
powyższym na terenie Targowi-
ska Miejskiego w Legionowie do-
puszcza się jedynie handel pro-
duktami rolno-spożywczymi, 
roślinami oraz chemią i kosme-
tykami. Targowisko będzie czyn-
ne we wtorki, czwartki i soboty – 
dla klientów od godziny 7.00 do 
15.00. Oczywiście z uwzględnie-
niem czasu dla seniora od 10.00 
do 12.00, z wyłączeniem sobót – 
informuje Irena Bogucka, prezes 
zarządu spółki KZB Legionowo.

Przy zachowaniu wymaganej 
przepisami bezpiecznej odle-
głości, na poszczególnych pla-
cach wydzielono nowe stano-
wiska handlowe. Od wtorku do 
czwartku kupcy mogli telefo-
nicznie lub osobiście rezerwo-
wać miejsca na całym targo-
wisku. Dotychczasowa, znana 
stałym klientom „topografia” 
targu jest póki co nieaktualna. – 
Administrator wytyczył także je-
den wjazd i wyjazd na teren da-
nego placu. Sprzedawca będzie 
mógł tam wjeżdżać od 4.00 do 
7.00 rano, kiedy to otwieramy 
już wejście dla klienta. Każde z 
nich jest wyposażone w środek 
do dezynfekcji rąk, jak również 
pojemnik, do którego można 
wyrzucić zużyte rękawiczki. Na 
całym targowisku jest stojący po 
stronie sprzedających i kupują-
cych obowiązek noszenia ma-
sek ochronnych lub zakrywania 
ust i nosa, a także obowiązek no-
szenia wspomnianych wcześniej 
własnych rękawiczek. Dotyczy 
to zarówno klientów, jak i sprze-
dawców – zaznacza prezes KZB. 

W celu zapewnienia pracowni-
kom KZB możliwości weryfika-
cji liczby klientów targu, każda 
jego część będzie miała jedno 
wejście i wyjście. Przejęto, że 
maksymalna jednorazowa licz-
ba klientów może czterokrotnie 
przekraczać liczbę stanowisk 
handlowych. – Na teren targo-
wiska hurtowego klienci będą 
mogli wejść od ulicy Krasińskie-
go, naprzeciwko sklepu Netto, i 

tam również będzie wjazd. Je-
śli chodzi o place B, C i D, wej-
ście dla klientów jest od ulicy So-
bieskiego, naprzeciwko przejścia 
dla pieszych oraz od ulicy Wy-
sockiego. Wjazd jest jeden, vis 
avis parkingu od strony ulicy 
Wysockiego – mówi Irena Bo-
gucka. Przy niej również, choć 
po drugiej stronie ulicy Piłsud-

skiego, usytuowano wejście na 
zmodernizowane targowisko 
Mój Rynek. – Wszystkie zasady 
oraz wytyczne dotyczące korzy-
stania z obiektu znajdują się na 
stronie internetowej spółki KZB 
Legionowo i na jej profilu na Fa-
cebooku. Dostępne są również 
w biurze targowiska i w formie 
papierowej będą też wywieszo-

ne przy każdym wejściu i wjeź-
dzie na teren targowiska.
 
W oczekiwaniu na wejście ko-
nieczne będzie zachowanie co 
najmniej dwóch metrów odle-
głości od kolejnego klienta. War-
to również pamiętać, że osoby 
bez zakrytych nosa i ust oraz bez 
rękawiczek ochronnych na teren 
targowiska nie wejdą. 

Waldek Siwczyński

Czas na targowisko
Wygląda na to, że kupcy oraz bywalcy legionowskiego targowiska znów będą tam mogli robić interesy. Decyzja już została 
podjęta i jeśli nic złego się nie zdarzy, w pierwszą sobotę maja targ ponownie – choć z pewnymi ograniczeniami – zacznie tętnić 
życiem. Po miesiącu nastąpi weryfikacja sytuacji i zapadną decyzje dotyczące utrzymania bądź likwidacji kolejnych ograniczeń.

Wytyczne
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Legionowie dla osób sprzedających i kupujących

na Targowisku Miejskim w Legionowie
    I. Jeżeli sprzedajesz towar na targowisku, pamiętaj:

    • Bezwzględnie zasłaniaj usta i nos, nałóż rękawiczki ochronne;
    • Zwiększ częstotliwość mycia rąk, używaj środków do dezynfekcji rąk,         
nawet jeśli stosujesz rękawiczki;
    • Weryfikuj terminy przydatności do spożycia artykułów jakie oferu-
jesz;
    • Zapewnij właściwe warunki chłodnicze dla oferowanych artykułów, 
jeśli tego wymagają;
    • Zapewnij podawanie i pakowanie towaru przez sprzedającego, bez 
samoobsługowego zakupu;
    • Nie eksponuj żywności niepakowanej, przeznaczonej do bezpośred-
niego spożycia;
    • Dezynfekuj wszystkie powierzchnie w obrębie stoiska, zaopatrz się                
w środki dezynfekcyjne;
    • Bezwzględnie przestrzegaj właściwego gromadzenia odpadów po-
wstałych w obrębie stoiska. Po zakończonym handlu odpady zgromadź 
w foliowych workach;
    • W razie zaobserwowania objawów chorobowych u siebie                                                             
lub współpracowników, bezzwłocznie odsuń taką osobę od handlu;
    • Pilnuj zalecanego limitu ilości osób przy stoisku;
    • Preferuj płatność kartą;
    • Stosuj się do zaleceń administratora targowiska.

    II. Jeżeli dokonujesz zakupu na targowisku, pamiętaj:

    • Ogranicz czas zakupów na targowisku do koniecznego minimum;
    • Stosuj się do zaleceń administratora targowiska;
    • Bezwzględnie zasłaniaj usta i nos;
    • Stosuj rękawiczki jednorazowe oraz dezynfekuj ręce;
    • Stosuj się do obowiązującego limitu osób mogących przebywać                       
przy stoisku. Zachowuj wymagane odległości;
    • Wybieraj towar, ale go nie dotykaj. Towar podaje sprzedawca;
    • Weryfikuj terminy ważności zakupionego towaru;
    • Preferuj płatność kartą;
    • Odpady usuwaj tylko do miejsc w tym celu wyznaczonych.

Handel na targowisku jest możliwy jedynie pod warunkiem zachowania 
wszelkich zasad zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej.
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Zespoły Interwencji Kryzyso-
wych WOT stworzono na ba-
zie brygad obrony terytorial-
nej oraz sił kierowanych do ich 
wsparcia i utrzymywane są 

one w 6-godzinnej gotowości 
do podejmowania działań. Ich 
funkcjonowanie jest ściśle po-
wiązanie z istniejącymi w WOT 
Zespołami Oceny Wsparcia. 

Do głównych zadań ZIK nale-
ży: pobieranie wymazów od 
mieszkańców i personelu DPS 
oraz ich przekazywanie do la-
boratoriów; przeprowadze-
nie segregacji (triażu) miesz-
kańców i personelu w celu 
przygotowania ewakuacji do 
placówek medycznych; ewa-
kuacja mieszkańców i perso-
nelu do wskazanych placówek 
medycznych; dekontaminacja 
pomieszczeń, sprzętu oraz po-
jazdów użytych do ewakuacji; 
szkolenia mieszkańców i per-

sonelu w zakresie wdrożenia 
czynności mających na celu 
wyeliminowanie transmisji ko-
rona wirusa, a także odtworze-
nie pierwotnej zdolności placó-
wek do funkcjonowania.

Niezależnie od Zespołów In-
terwencji Kryzysowych, od 
18 marca terytorialsi prowa-
dzą ogólnopolską operację 
przeciwkryzysową pod kryp-
tonimem „Odporna Wiosna”. 
W bezpośrednie działania za-
angażowanych jest ponad 5 
tys. żołnierzy i przydzielo-
nych pod dowództwo WOT 
podchorążych akademii 
wojskowych. Celem operacji 
jest łagodzenie skutków kry-

zysu oraz wzmocnienie od-
porności na kryzys społecz-
ności lokalnych. W ramach 
„Odpornej Wiosny” teryto-
rialsi dostarczają żywność i 
leki, wspierają służby sani-
tarne i samorząd terytorial-
ny, współpracują z ośrod-
kami pomocy społecznej                                      

i Caritasem, wspierają ro-
dziny medyków, komba-
tantów, osoby starsze i 
przebywających w kwaran-
tannie, oddają krew oraz 
prowadzą infolinię wspar-
cia psychologicznego.

WS/AS

WYDARZENIA

Bezpieczeństwo i arytmetyka
Społecznego poczucia bezpieczeństwa nie da się dokładnie zmierzyć, a każdy z nas odczuwa je inaczej. 
Mimo to stróże prawa jakoś efekty swej pracy mierzyć przecież muszą. I tak właśnie robią, przedstawiając 
je w najważniejszych ich zdaniem liczbach. Te dotyczące naszego powiatu brzmią dość optymistycznie.

Zapewne mało kto wie, że bez-
pieczeństwa mieszkańców po-
wiatu legionowskiego strzeże 
na stałe blisko ćwierć tysiąca 
policjantów. Oprócz nich w ko-
mendzie powiatowej i czterech 
podległych jej komisariatach 
zatrudnionych jest jeszcze 40 
pracowników cywilnych. Jak na 
taką, całkiem sporą armię ludzi, 
w ubiegłym roku ich szefowa nie 
miała z nimi wiele problemów. 
– Odnotowano 62 przewinienia, 
w tym zero pod wpływem alko-
holu. Przeprowadziłam 54 roz-
mowy dyscyplinujące, wszczęto 
10 postępowań dyscyplinar-
nych, jedno umorzono, w czte-
rech przypadkach odstąpiłam 
od ukarania, a w czterech przy-
padkach wymierzyłam karę,                                                                        
w tym żadnej kary wydalenia 
ze służby – poinformowała w lu-
tym radnych mł. insp. Anna Ję-
drzejewska-Szpak, Komendant 
Powiatowy Policji w Legiono-
wie. Na przeciwległym biegu-
nie znalazły się liczne nagrody 
i wyróżnienia, nie tylko resor-
towe. Plus 64 awanse na wyż-
szy stopień służbowy. 

Jeśli chodzi o inne, ważniejsze 
liczby, dyżurni komendy powia-
towej przyjęli w ubiegłym roku 
ponad 32 tysiące zgłoszeń.                                    
I funkcjonariusze prewencji,                                           
i kryminalni mieli zatem co ro-
bić. – Odnotowaliśmy 2842 
przestępstwa, 101 mniej niż w 
roku 2018. 66,4 proc. z nich wy-

kryliśmy i ustaliliśmy 1279 po-
dejrzanych. Przestępczość kry-
minalna: w ubiegłym roku 1913 
tego typu przestępstw, czyli 91 
mniej niż rok wcześniej. Także 
nastąpił tu wzrost wykrywal-
ności: 62,2 proc. Ustaliliśmy 
825 podejrzanych – powie-
działa komendantka.  

Na potrzeby resortowych sta-
tystyk policjanci wyodrębnili 
swego czasu siedem kategorii 
przestępstw najbardziej uciąż-
liwych społecznie. Ich zwal-
czanie uznali za priorytetowe. 
Stąd warto wspomnieć, że aż 
79 sprawców udało się złapać 
na gorącym uczynku. – Łącz-
nie odnotowaliśmy o 39 tego 
typu zdarzeń mniej, przy wzro-
ście wykrywalności – na pozio-
mie 38 procent. Wytypowali-
śmy 221 podejrzanych. Jeżeli 
chodzi o przestępstwa rozbójni-
cze, w 2019 roku było 11 takich 
przestępstw, przy 92,3 procen-
cie wykrycia. Kradzież z włama-
niem: miniony rok to 193 tego 
typu zdarzenia, przy wykrywal-
ności 37 procent – dodała Anna 
Jędrzejewska-Szpak. Odnoto-
wano też jedno zabójstwo, 408 
kradzieży, 61 skradzionych aut, 
a także 11 bójek i pobić. Tra-
dycyjnie nie próżnowali rów-
nież handlarze narkotyków. 
– Efektów wykrywczych: 140 
wszczętych postępowań, 93,4 
proc. wykrytych, 150 podej-
rzanych. Ponad 56 kg zabez-

pieczonych wszelkiego sub-
stancji narkotycznych. 

Wobec podejrzanych o prze-
stępstwa kryminalne wszczę-
to przez cały ubiegły rok 
prawie 500 postępowań. Wy-

krywalność wyniosła 60 pro-
cent. Stuprocentowa była na-
tomiast w przypadku korupcji, 
na której trop mundurowi wpa-
dli 37 razy. Jak zdradziła po-
wiatowym radnym komen-
dant jednostki, jej ludzie przez 
12 miesięcy wszczęli ponad 
trzy tysiące śledztw i docho-
dzeń. Zaznaczyła przy okazji, 
że przestępczość nieletnich 
utrzymała się na podobnym 
poziomie jak rok wcześniej. – 
Bardzo ważna sfera pracy po-
licyjnej to skuteczność poszu-
kiwania osób ukrywających 
się przed organami ścigania 
oraz skuteczność poszukiwa-

nia osób zaginionych. W tych 
dwóch kategoriach KPP w Le-
gionowie stoi na bardzo do-
brym poziomie. W ubiegłym 
roku mieliśmy 21 zaginionych, 
gdzie wystąpiło bezpośrednie 
zagrożenie ich życia i zdrowia.   

Jednym z głównych celów po-
licji jest, cytując jej wysokich 
rangą funkcjonariuszy, „na-
sycenie terenu mundurem”. 
Ostatnio, przynajmniej w licz-
bach, wyglądało to całkiem do-
brze. W społecznym oglądzie 
policyjnej pracy wydatnie po-
mogły finansowane przez sa-
morządy służby ponadnor-
matywne i ponad 440 patroli, 
jakie zaliczyli na terenie powia-
tu słuchacze CSP. Wpadały też 
do niego czasem gościnnie pa-
trole ze stolicy. – Na terenie na-
szego powiatu pracują nie tylko 
miejscowi policjanci, ale także 
przyjeżdżają tu zapewniać bez-

pieczeństwo policjanci oddzia-
łów prewencji. W minionym 
roku pełnili u nas 922 służby, 
z wydziału drogowego komen-
dy stołecznej takich służb było 
53 i 80 z wydziału wywiadow-
czo-patrolowego KSP. Z tym, 
że te ostatnie to służby niewi-
doczne, ponieważ są pełnione 
przez nieumundurowanych 
funkcjonariuszy – zaznaczy-
ła komendantka.     

Zdaniem Anny Jędrzejew-
skiej-Szpak, co potwierdzają 
przedstawione radnym dane, 
powiat legionowski należy do 
najbezpieczniejszych w garni-
zonie warszawskim. – Mamy 
nadzieję, że strona służbowa 
też będzie dostrzegać to, że 
powiat się rozrasta i że tych 
zagrożeń na terenie powia-
tu jest coraz więcej. I choćby                                                  
w liczbie etatów, która zdaje 
się od wielu lat jest niezmienio-
na, będzie to miało odzwiercie-
dlenie i w tym, że gdzieś tam 
dostrzeżone zostaną te efekty, 
ale także potrzeby i tych poli-
cjantów będzie trochę wię-
cej – podsumował przewod-
niczący rady powiatu Leszek 
Smuniewski. Przydałoby się, 
bo lista założeń, jakie przy-
jęli na ten rok powiatowi gli-
niarze, jest długa i ambitna. 
– Zwiększenie poczucia bez-
pieczeństwa wśród mieszkań-
ców i gości powiatu legionow-
skiego, optymalizacja działań 
w związku ze zgłoszeniami 
na Krajowej Mapie Zagrożeń, 
utrzymanie zwiększonej licz-
by policjantów kierowanych 
do służby patrolowo-inter-

wencyjnej i efektywniejsze ich 
wykorzystywanie w służbie, 
zwiększenie poczucia bezpie-
czeństwa na drogach powia-
tu, w tym ograniczenie liczby 
wypadków i kolizji drogowych, 
zapewnienie szybkiej i prawi-
dłowej reakcji na zdarzenie, 
stałe podnoszenie jakości po-
stępowań przygotowawczych 
prowadzonych przez poli-
cjantów pionu dochodzenio-
wo-śledczego oraz do walki                                                            
z przestępczością gospodar-
czą i korupcją, a także zmniej-
szenie liczby spraw prowadzo-
nych powyżej trzech i sześciu 
miesięcy – wyliczała mł. insp. 
Anna Jędrzejewska-Szpak. – 
Zwiększenie ilości mienia za-
bezpieczonego od sprawców 
przestępstw, służące mak-
symalnemu ograniczeniu ko-
rzyści płynących z popełnie-
nia tego typu czynów, dalszy 
wzrostu skuteczności w ści-
ganiu sprawców przestępstw, 
ze szczególnym uwzględnie-
niem przestępstw narkotyko-
wych i o charakterze gospo-
darczym. Działania na rzecz 
spadku dynamiki w siedmiu 
kategoriach przestępstw oraz 
utrzymanie wysokiego pozio-
mu skuteczności policjantów 
w zakresie osób poszukiwa-
nych i zaginionych. 

A wszystko to przy kontynuacji 
pożytecznej współpracy z wła-
dzami samorządowymi oraz 
wymiarem sprawiedliwości. 
Tak aby owej sprawiedliwości 
zawsze stało się zadość.

Gadget

Zespoły na kryzys
Od 20 kwietnia w każdym województwie dzia-
ła Zespół Interwencji Kryzysowych, utworzony 
na bazie brygad obrony terytorialnej oraz 
jednostek podległych Dowódcy Generalnemu 
RSZ. Ma on – na wniosek Głównego Inspektora 
Sanitarnego lub wojewody – wesprzeć ewaku-
ację i przywracanie zdolności do funkcjono-
wania Domów Pomocy Społecznej.
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Na skutek wprowadzonych w całym 
kraju ograniczeń flagę Rzeczypo-

spolitej Polskiej, owszem, można 
bezpłatnie otrzymać w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Serocku, ale w 
nieco inny niż wcześniej sposób. 
Ze względu na fakt, że nadal pozo-
staje on zamknięty dla interesan-
tów, flagi państwowe zostały wyło-
żone przy urnie na dokumenty, w 
przedsionku budynku. „Chętnych 
zapraszamy po odbiór, a wszyst-
kich mieszkańców zachęcamy do 
wywieszenia flag przed swoimi do-
mami na czas rocznic majowych: 
2 maja - Dzień Flagi RP i 3 maja - 
rocznica uchwalenia Konstytucji 3 
maja” – kuszą seroccy urzędnicy. 

red.

Takiej sytuacji nikt nie był w stanie 
przewidzieć. – Oczywiście przetar-
gi zostały ogłoszone, spłynęły też 
do nas oferty. Przejrzeliśmy je, ale 
z uwagi na to, że część remontów 
należy wykonać w lokalach, zde-
cydowaliśmy się na przesunięcie 
prac związanych z remontami typu 
wymiana instalacji ciepłej, zimnej i 
cyrkulacji wody, czy też polimery-
zacji instalacji gazowej. Przy czym 
polimeryzacja jest jeszcze o tyle 
trudniejsza, że w jej trakcie nale-
ży wstrzymać dostawy gazu do lo-

kali. Tak więc absolutnie nie mo-
żemy tego teraz zrobić – zaznacza 
Agnieszka Borkowska, wiceprezes 
SMLW w Legionowie.

Decyzja zarządu SMLW była o tyle 
łatwa i uzasadniona, że nie chodzi-
ło o prace mające związek z zagro-
żeniem bezpieczeństwa mieszkań-
ców. Takie roboty są priorytetowe 
i zwykle prowadzi się je na bieżą-
co. Zaś planowa modernizacja blo-
kowej infrastruktury bez problemu 
może kilka miesięcy poczekać. – 

Wszystkie zaplanowane na ten rok 
remonty będziemy prawdopodob-
nie realizować jesienią: wymiany 
wind, remonty balkonów, na kom-
pleksie nr 58 mamy też do zrobie-
nia dwa dachy. Tam również nie 
możemy teraz wejść, z uwagi na 
to, że są tam do wymiany „veluxy”, 
więc musielibyśmy wejść do loka-
lu, w którym są zamontowane, a to 
– jak wszyscy wiemy – na ten mo-
ment jest zabronione – dodaje wi-
ceprezes legionowskiej spółdzielni 
mieszkaniowej.

Na obecną chwilę trudno przy-
puszczać, aby jesienią wciąż 
obowiązywały w kraju za-
ostrzone środki bezpieczeń-
stwa. Ale biorąc pod uwagę 
trudne do przewidzenia efek-
ty walki z koronawirusem, nie 
jest to wcale wykluczone. Dla-
tego zarówno mieszkańcy, jak 
i pracownicy SMLW powinni być 
gotowi również na taką ewen-
tualność.

Wonder

WYDARZENIA

Remonty muszą poczekać
Jak już informowaliśmy, trudna sytuacja zwią-
zana z epidemią koronawirusa przełoży się też 
na spółdzielczy kalendarz remontów. Chociaż 
w legionowskiej SMLW dopięto już wszystko na 
ostatni guzik, inwestycyjny front robót trzeba 
było zatrzymać. Zatrzymać, nie zaś – co podkre-
śla zarząd spółdzielni – całkowicie odwołać.

Flagi na majówkę
Parafrazując znany 
z „Samych swoich” 
cytat, w serockim 
magistracie – i słusznie – 
wyszli z założenia, 
że wirus wirusem, 
a patriotyzm musi być 
po naszej stronie! Dlate-
go podobnie jak w latach 
poprzednich, całkiem 
za darmo umożliwiono 
mieszkańcom odebranie 
z gmachu urzędu flagi 
państwowej. 

Rozpoczynając kwietniową sesję 
rady, jej przewodniczący dłużej niż 
zwykle omawiał sprawy organiza-
cyjne. Szczególny nacisk położył na 
kwestię oddawania głosów. Szyb-
ko, bo już przy zmianach porządku 
obrad, wyszło na jaw, czemu tego 
dnia głosowania będą tak istotne. 
Jedna korekta wynikała ze skargi 
na uchwałę rady powiatu, ale druga 
miała o wiele większy kaliber. – Pan 
starosta Robert Wróbel na moje ręce 
złożył pismo informujące o rezygna-
cji z funkcji starosty legionowskiego. 
I w związku z tą rezygnacją jestem 
zmuszony zaproponować państwu 
wprowadzenie do porządku obrad 
uchwały dotyczącej przyjęcia rezy-
gnacji Roberta Wróbla z funkcji sta-
rosty. (…) Konsekwencją, wybie-
gam trochę w przyszłość, przyjęcia 
uchwały dotyczącej rezygnacji rad-
nego z funkcji starosty będzie wpro-

wadzenie do porządku obrad kolej-
nych projektów uchwał, związanych 
z wyborem nowego starosty i nowe-
go zarządu – zapowiedział Leszek 
Smuniewski. 

Argumentując oddanie powiatowych 
sterów, starosta raczej nie zaspoko-
ił ciekawości słuchaczy. – W lutym 
bieżącego roku podjąłem decyzję o 
tym, aby zrezygnować z funkcji sta-
rosty. Pandemia, która niepozytyw-
nie zaskoczyła nas wszystkich, zmie-
niła również moją decyzję. Uznałem, 
że nie jest to moment na podjęcie ta-
kiego kroku, z uwagi na to, że powiat 
wymagał wdrożenia wielu procedur, 
które miały i zabezpieczyły naszych 
mieszkańców przed skutkami pan-
demii. (…) Każdy z nas jest liderem 
na pewnym odcinku, na pewien 
czas, i ja uznałem, że ten czas mo-
jego liderowania się zakończył. I czas 
na nową energię, która będzie da-
lej kontynuowała projekty, które już 
rozpoczęliśmy i uwzględniliśmy nie 
tylko w strategii rozwoju, ale i uzgod-
niliśmy je z naszymi mieszkańcami. 
Jesteśmy do nich zobowiązani – po-
wiedział Robert Wróbel. Po czym za-
deklarował pełne wsparcie i pomoc 
dla nowych władz.   

Zamiast dyskusji, w tym miej-
scu sesji nastąpiły podziękowania 
członków zarządu powiatu. 

Podobnie jak oni, także wiceprze-
wodniczący rady nie wydawał się 
rezygnacją zaskoczony. – Cieszy 
mnie jedna rzecz: mimo tej, my-
ślę, smutnej informacji dla nas tutaj 
i dla mieszkańców powiatu legio-
nowskiego, cieszy mnie, że zo-
stajesz tutaj z nami, dalej jesteś i 
będziesz działał na forum rady po-
wiatu legionowskiego. (…) Więc ni-
gdzie nie uciekasz, nie pakujesz się, 
tak że dziękuję ci za to – słodził sta-
roście Przemysław Cichocki. 

Wśród podziękowań i życzeń po-
jawiły się też głosy krytycznie oce-
niające jego posunięcie. – Uważam, 
że każdy ma prawo decydować o 
sobie, na każdym etapie swojego 
życia, więc osobiście życzę powo-
dzenia w tej nowej ścieżce, która 
pan obrał. Jednakże wcale nie uwa-
żam, że my jesteśmy akurat teraz 
świetnie przygotowani na pande-
mię (…), bo jesteśmy przed szczy-
tem zachorowań, których nikt nie 
potrafi określić, jakie będą. Więc 
wydaje mi się, że moment nie jest 

odpowiedni – oceniła radna Alek-
sandra Bednarek. Podsumowując 
ten wątek, Robert Wróbel uniknął 
polemiki i dyplomatycznie odrzekł: 
– Każdemu z was dziękuję za do-
świadczenie i możliwość współpra-
cy z wami. Wierzę, że jako radny 
będę mógł to czynić dalej. Przyjmu-
ję każdy głos i przyjmuję każde do-
świadczenie, które mi zaoferowali-
ście w tym czasie.   

W przypadku rezygnacji starosty 
samo głosowanie to formalność. 
Bez względu na opinię radnych i 
tak staje się ona faktem. Mając w 
perspektywie wybór następcy, szef 
rady poprosił o opinię prawną doty-
czącą procedury głosowania w tej 
sprawie przez internet. – Z punk-
tu widzenia prawnego to wyglą-
da tak, że nie mamy szczegółowo 
uregulowanej tej procedury, nato-
miast mamy prawnie dopuszczo-
ną tą możliwość. Mamy w systemie 
również możliwość głosowania taj-
nego. (…) Mam nadzieję, że nasz 
system jest tak przygotowany, że 
nie ma możliwości, żeby na przy-
szłość wyniki głosowania tajnego 
ujrzały światło dzienne. To jest jak 
gdyby jedyny warunek tego głoso-
wania – zaznaczył mecenas Jacek 
Nieścior. Mimo nietypowych oko-
liczności, prawnik zarekomendo-
wał też powołanie „wirtualnej” ko-
misji skrutacyjnej. 

Kiedy wydawało się, że radni gładko 
dojadą do wyboru nowego starosty, 
uaktywniła się powiatowa opozycja. 
– Zgodnie z artykułem 31b Ustawy o 
samorządzie powiatowym – w cza-
sach pandemii, głosowania przez 

internet, różnych wątpliwości, któ-
re pan mecenas miał, jeżeli cho-
dzi o to glosowanie, a panowie in-
formatycy też podpierają się tylko i 
wyłącznie tym, co napisał dostawca 
sprzętu – nie musimy dzisiaj wybie-
rać zarządu. Zarząd mamy wybrać 
w trybie artykułu 27, czyli mamy na 
to dokładnie trzy miesiące. W związ-
ku z tym proponuję, żebyśmy jed-
nak z tym poczekali. Tym bardziej, 
że ust. 3 art. 31 mówi wyraźnie, że 
członkowie zarządu dalej pełnią swo-
je funkcje, do czasu wyboru nowe-
go zarządu. Tak więc myślę, że w 
tym wypadku pośpiech absolutnie 
nie jest wskazany – powiedział To-
masz Talarski. – Rozumiem panie 
radny pana sposób rozumowania. 
Nie podzielam wprawdzie, nato-
miast może pan wyrazić swoją wolę 
w drodze głosowania – odparł prze-
wodniczący Smuniewski. 

Gdy nie powiodła się próba złoże-
nia wniosku formalnego o odłoże-
nie wyboru starosty, radny Talarski 
zażądał wyjaśnień. – Ja nie rozu-
miem w tym momencie, dlaczego 
pan się tak spieszy? Dlaczego dzi-
siaj musimy powoływać starostę? 
Niech mi pan poda powody, dla któ-
rych musimy dzisiaj powołać zarząd 
powiatu. (…) Poproszę o pana argu-
mentację! Padło pytanie, padła też 
odpowiedź. – Odwołaliśmy przed 
chwilą pana starostę, odwołaliśmy 
zarząd i w mojej ocenie – oczywi-
ście państwo też podejmą stosow-
ną decyzję, czy wprowadzamy to 
do porządku obrad, czy nie wpro-
wadzamy – powinniśmy dla za-
chowania ciągłości władzy wybrać 
nowe władze powiatu.   

Ponieważ mecenas poparł przewod-
niczącego, wymiana zdań z Toma-
szem Talarskim trwała nadal. Opo-
nentów uspokoił dopiero Grzegorz 
Kubalski. Po omówieniu kwestii 
prawnych, członek zarządu powia-
tu odniósł się również do wcześniej-
szych uwag. – Ja tutaj nie dyskutu-
ję, czy starosta wybrał odpowiedni 
moment na to, żeby złożyć rezygna-
cję. Natomiast jeżeli już podjął decy-
zję, że w tym czasie tą rezygnację 
chce złożyć, uważam, że z punk-
tu widzenia dobra powiatu naj-
racjonalniejszym rozwiązaniem 
jest szybkie przesądzenie spra-
wy i wybranie zarządu, który bę-
dzie już działał w trybie, można 
powiedzieć, pełnoprawnym, a nie 
tylko na zasadzie wykonywania 
zadań w związku z tym, że nie zo-
stali wybrani następcy. 

Koniec końców do walki o fotel sta-
rosty stanęło dwóch rywali. Klub 
Bezpartyjnych Samorządowców 
zgłosił kandydaturę członka zarzą-
du powiatu Sylwestra Sokolnickie-
go, opozycja wystawiła zaś Micha-
ła Kobrzyńskiego, też zasiadającego 
wcześniej we władzach powiatu. Ma-
jąc na uwadze polityczny układ sił, 
wynik starcia był oczywisty: sto-
sunkiem głosów 14 do 7 zwycię-
żył pierwszy z kandydatów. Co cie-
kawe, na opuszczone przez niego 
miejsce w zarządzie powiatu wsko-
czył Przemysław Cichocki. Jego z ko-
lei na stanowisku wiceprzewodniczą-
cego rady zastąpił... Robert Wróbel. 
I niech ktoś teraz powie, że na sa-
morządowych sesjach wieje nudą...  

Waldek Siwczyński

(Nie)oczekiwana
zmiana miejsc
W trakcie kwietniowej sesji rady powiatu nastąpiła niezapowiedziana zmia-
na we władzach powiatu legionowskiego. Niezapowiedziana oficjalnie.                            
Bo w politycznych kuluarach o takiej rekonstrukcji szeptano już od wielu mie-
sięcy. W rezultacie od poniedziałku starostwo ma nowego szefa.
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Właśnie poinformowali o 
zakończeniu budowy ka-
nalizacji sanitarnej w ul. 

Wolskiej w Woli Aleksan-
dra wraz z odtworzeniem 
nawierzchni asfaltowej 

na odcinku około 370 m. 
Po zakończeniu odbioru 
zadania mieszkańcy do-
mów zlokalizowanych na 
tym odcinku będą mo-
gli zgłaszać się do Gmin-
nego Zakładu Komunal-
nego w celu podłączenia 
ich posesji do sieci kanali-
zacyjnej. Pojawiła się też 
ona w ul. Rumiankowej 
w Nieporęcie, a wkrótce 
rozpocznie się budowa 
przepompowni ścieków. 
Po zakończeniu prac sieć 
w ul. Rumiankowej zo-
stanie włączona do opa-
ski kanalizacyjnej Jeziora 
Zegrzyńskiego. Budowa 
kanalizacji w ul. Rumian-
kowej jest częścią projek-
tu obejmującego również 
wcześniejsze inwestycje 
w ul. Białego Bzu i w dro-
dze prowadzącej do Ko-
misariatu Policji w Niepo-

ręcie. Ich łączny koszt to 
przeszło 3,2 mln zł. 

Ponadto utwardzono kru-
szywem naturalnym alejki 
na ścieżce dydaktyczno-
-rekreacyjnej w Rembel-
szczyźnie, zaś w najbliż-
szym czasie planowane 
jest tam wykonanie na-
sadzeń roślinnych. Z kolei 
na ulicy Rybaki realizowa-
na jest przebudowa chod-

nika wraz ze zjazdami do 
posesji i dróg wewnętrz-
nych. Nowa nawierzch-
nia z kostki wykonana zo-
stanie na odcinku 600 m. 
Warte ponad 150 tys. zł 
prace potrwają do końca 
maja. Gmina kontynu-
uje też robotu w ulicach 
Spacerowej i Głównej w 
Ryni, gdzie na odcinku 
ponad 600 m powstaje 
następny odcinek ścież-

ki rowerowej, chodnika i 
nowej nawierzchni asfal-
towej. Koszt prac to 780 
tys. zł. Pierwszy etap in-
westycji, blisko kilometr 
od ul. Wczasowej w kie-
runku Ryni, zrealizowano 
w 2019 roku. 

Jeśli chodzi o właśnie re-
alizowane inwestycje, 
rozpoczęto układanie 
drugiej, ścieralnej war-
stwy asfaltu na ścieżce 
rowerowej wzdłuż Kana-
łu Żerańskiego. Trwają 
też prace wykończenio-
we i instalacyjne we-
wnątrz szatni przy boisku 
w Kątach Węgierskich. W 
przyszłym sezonie piłka-
rze dostaną do dyspozycji 
budynek, w którym znaj-
dą się dwie szatnie z sa-
nitariatami i natryskami 
oraz pokój dla trenerów 
i sędziów. Inwestycję re-
alizuje firma Wald-Glob z 
Pułtuska, a jej koszt wy-
niesie blisko 1,5 mln zł. 

RM

OGŁOSZENIA

Inwestycje wirusoodporne
Jak śpiewał niezapomniany Freddie Mercury, 
„przedstawienie musi trwać”. Również to inwe-
stycyjne. Nic dziwnego, że obok zmagań z epi-
demią poszczególne gminy starają się też reali-
zować założone w ich tegorocznych budżetach 
plany inwestycyjne. Całkiem dobrze radzą sobie 
z tym między innymi samorządowcy z Nieporętu.
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Wcześniej wszystko odby-
wało się w murach placó-
wek oświatowych. Teraz na-
leżało znaleźć inny sposób. 
– Przed wybuchem epide-
mii – zarówno w szkołach, 
jak i w przedszkolach – do-

żywialiśmy kilkuset uczniów 
z rodzin ubogich i niewydol-
nych społecznie. W związ-
ku z tym, co się wydarzyło, 
musieliśmy to dożywianie 
w placówkach oświatowych 
zakończyć – mówi Piotr Za-

drożny, zastępca prezyden-
ta Legionowa. Zakończyć, ale 
nie przerwać w ogóle. Szyb-
ko ustalono, że kaloryczna 
pomoc będzie trafiała do po-
trzebujących uczniów i przed-
szkolaków na dwa sposoby. 
– Robimy to albo poprzez do-
wożenie posiłków do domów, 
tak jak to dzieje się w przy-
padku osób starszych, lub też 
przekazując rodzicom bony 
na zakupy w sklepach. W ten 
sposób wspieramy ich domo-
we budżety, aby we własnych 
domach mogli zapewnić dzie-
ciom ciepłe posiłki. 

W realizacji legionowskiej 
akcji dożywiania uczniów 

ważną funkcję pełni Ośro-
dek Pomocy Społecznej. Bo 
często to właśnie jego pra-
cownicy posiadają najwięk-
szą wiedzę o rodzinach, któ-
re powinny być objęte takim 
wsparciem. – Tutaj oczywi-
ście ogromną rolę spełni-
li także dyrektorzy szkół, 
którzy informowali OPS o 
tych potrzebach. Na bieżą-
co mieli oni też informacje, 
jak wygląda sytuacja w do-
mach w związku z faktem, 
że nie ma już żywienia w 
szkołach – dodaje zastępca 
prezydenta. 

Legionowski OPS realizuje 
catering wraz z dowozem do 
domów uczniów, którzy na 
mocy decyzji administracyj-
nej otrzymywali dotąd po-
siłki w szkole. W przypadku 
jej braku rodzice oczeku-
jący takiej formy wspar-
cia powinni zgłosić ten fakt 
pracownikom Ośrodka Po-
mocy Społecznej.  

Wonder

Pieniądze
na gigabajty
Jak poinformowali tamtejsi urzędnicy, gmina 
Jabłonna złożyła wniosek w ramach programu 
„Polska Cyfrowa” na zakup 65 komputerów dla 
szkół podstawowych w Chotomowie i w Jabłonnie.                                                                                       
A ponieważ rozpatrzono go pozytywnie, wyczekiwa-
ny sprzęt trafi wkrótce do rąk uczniów i nauczycieli.

Jabłonowski wniosek doty-
czył kwoty 80 tys. zł prze-
znaczonej na realizację za-
dania pod nazwą „Stawiamy 
na edukację – szkoła otwar-
ta na nowe wyzwania”. I for-
malnym wyzwaniom, no-
men omen, sprostał. Dzięki 
pozytywnej ocenie przed-

stawionej dokumentacji, we 
wtorek (21 kwietnia) wójt Ja-
rosław Chodorski mógł pod-
pisać umowę, na mocy któ-
rej gmina Jabłonna otrzyma 
niebawem w ramach pro-
jektu 65 nowoczesnych, po-
trzebnych zwłaszcza teraz 
– w dobie zdalnej edukacji, 
komputerów dla podstawó-
wek w Chotomowie i w Ja-
błonnie. Urządzenia zostaną 
zakupione ze środków Pro-
gramu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020. 

red.

Kalorie dla wiedzy
Wśród działań związanych z zapobieganiem szerzeniu się koronawiru-
sa, w ratuszu prowadzą bądź koordynują wiele innych, które on moc-
no skomplikował. Jest wśród nich między innymi dożywianie dzieci i 
młodzieży. To, co z powodzeniem robiły dotychczas szkolne stołówki,                        
teraz trzeba realizować w inny sposób.

Miasto
Legionowo
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KUPIĘ
 ■Książki, podręczniki 
504267358

NIERUCHOMOŚCI  
WYNAJMĘ
 ■Kawalerka lux centrum 
602215034

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

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu nieruchomości Gminy Nieporęt przeznaczonych do najmu

    Wójt Gminy Nieporęt na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej 
wiadomości, że na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Nieporęt pod adresem: 05-126 
Nieporęt, Plac Wolności 1, na okres 21 dni, to jest od 30.04.2020 r. do 21.05.2020 r. oraz 
na stronie internetowej Urzędu Gminy Nieporęt, został wywieszony wykaz nieruchomości 
Gminy Nieporęt, przeznaczonych do najmu, obejmujący lokal użytkowy o pow. 30,15 m² 
zlokalizowany w budynku Urzędu Gminy Nieporęt w Nieporęcie przy Placu Wolności 1, na 
działce nr 128/10,  dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr WA1L/00063816/5, na okres do 3 lat. 

Wójt Gminy Nieporęt
Sławomir Maciej Mazur

Schronisko w Nowym Dworze Mazowieckim NIECZYNNE!
Potrzebujemy pilnie: kocy, ręczników, kołder (bez pierza), poszewek dla pod-
opiecznych (Prosimy zostawiać dary pod bramą, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 
ul. Leśna - przedłużenie ul. Sportowej) 
Chcesz adoptować psiaka - ZADZWOŃ - 795-845-242

PSIE SMUTECZKI:

CYRKONIA to 2-letnia małej wiel-
kości (11 kg) suczka znaleziona na 
terenie gminy Czosnów. Delikat-
ne pieszczoty sprawiają suni dużą 
przyjemność, a na smyczy nie ra-
dzi sobie za dobrze (wynik stresu).  
Właścicielu Gdzie jesteś?

Tel:  795 845 242

WALENCJA to 3-latka dużej wiel-
kości (30 kg), która pojawiła się z 
interwencji (Gmina Nieporęt, złe 
warunki utrzymania) wraz z inny-
mi dwoma pieskami. Sunia jest nie-
śmiała i wycofana, ale ładnie chodzi 
na smyczy i powoli otwiera się na 
człowieka. Skrzywdzona dziewczy-
na potrzebuje kochającego domku, 
aby zaufać ponownie. TYLKO AD-
OPCJA TYMCZASOWA !

Tel: 795 845 242
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W tak zwanej sieci można 
wyszperać mnóstwo mniej 
lub bardziej potrzebnych in-
formacji. A z reguły niepo-
trzebnych w ogóle. W każdej 
z tych grup zdarzają się wie-
ści zaskakujące, które u nie-
jednego internauty powodują 
znaczące uniesienie zdziwio-
nych brwi. Weźmy choćby py-
tanie, jakie raczył był ostatnio 
zadać pan Paweł, dowód-
ca gminy Wieliszew, na fo-
rum jedynie słusznego por-

talu społecznościowego. Oto 
ono: „Co mam wspólnego z 
zespołami King Crimson, Me-
tallica, Patem Metheny i for-
macją Guano Apes?”. Prawda, 
że intrygujące. Na szczęście 
szef samorządu nie kazał czy-
telnikom długo czekać na od-
powiedź – była linijkę niżej. 
„Tak jak oni, tak i ja odwiedzi-
łem legendarny i nieistniejący 
już sklep Zbigniewa Hołdysa. 
Oni tam robili za gwiazdy, a ja 
za pretendenta.:) Ponad 17 

lat temu nabyłem 
przepiękny instru-
ment Ibanez Ar-
twood AW10CE!!! 
Czemu o tym mó-
wię teraz? Plusem 
kwarantanny jest, 
że nauczyłem się 

więcej akordów przez dwa 
miesiące niż przez ostatnie 
17 lat... (…) Nie powiedzia-
łem więc ostatniego słowa w 
szołbiznesie!” – zadeklarował 
wójt Paweł. A zatem drżyjcie 
dzisiejsi gwiazdorzy i celebry-
ci – idzie nowe, gitarowe! Oby 
tylko, jak wspomniany instru-
ment, nie okazało się to pudło.

Skoro już mowa o muzyko-
waniu, doszły nas niedaw-
no słuchy, że muzyczny słuch 

posiada również obecny le-
gionowski starosta. Ba, po-
noć nawet ma na to wydane 
przez szkołę muzyczną kwi-
ty – że niby skończył ją śpie-
wająco! Całkiem możliwe. 
Wprawdzie nigdy nie słyszeli-
śmy szefa powiatu w wokalnej 
akcji, ale polityka – również ta 
samorządowa – to bez wąt-
pienia miejsce dla ludzi potra-
fiących wsłuchać się w ocze-
kiwania wyborców (tudzież 
niekiedy koalicjantów), umie-
jących też powtarzać ulubio-
ne w tej branży śpiewki. Wy-
pada tylko żałować, że tak 
mało polityków posiada mu-
zyczne wykształcenie. Może 
gdyby było inaczej, wszyscy 
słyszelibyśmy z ich strony 
mniej fałszów...?

Ropiejący biznes
Z dziada pradziada powta-
rzają nam, że pazerność nie 
popłaca. Tak samo jak kilka 
innych ludzkich aktywności 
zmierzających do puszczenia 
bliźniego z torbami lub też – 
to wariant dla fanów energicz-
nych, wąsatych elektryków – 
w skarpetkach. Powtarzają i 
nic, bo człowiek – w odróż-
nieniu od większości tak po-
gardzanych przez siebie zwie-
rząt – ani myśli poprzestawać 
na zaspokojeniu głodu. On się 
musi nachapać! No więc cza-
sem wychodzi to bokiem jed-
nostce, a czasem całym kra-
jom. Reszcie zaś wychodzi na 
dobre. Weźmy choćby ceny 
benzyny czy oleju napędo-
wego, których poziom obniża 
się teraz szybciej niż znikała 
ongiś zawartość baku przeła-

dowanej wywrotki marki Ził. 
Oczywiście nim jeszcze z ka-
nistrem na lewo podłączył się 
do niego szofer... 

Przeciętny konsument lub 
jak kto woli – nabywca pa-
liw płynnych mógł przeoczyć 
info, że pod koniec 2016 roku 
nafciarze z krajów OPEC oraz 
Rosji dogadali się w kwestii 
wspólnego ograniczenia wy-
dobycia ropy naftowej. Po co? 
Bo jak czegoś jest mniej, to od 
razu zyskuje na wartości. Nie 
trzeba też martwić się o po-
pyt. W Polsce szaremu poły-
kaczowi nafty zostawało jeno 
bluzganie przy dystrybutorze 
i okazjonalne słuchanie człon-
ków rządu, twierdzących ja-
koby na paliwie państwo za-
rabiało tak mało, że prawie 

musi do interesu dokładać. Aż 
tu nagle Chiny – kraj dotąd na 
wachę najbardziej łasy, od-
wdzięczyły się światu zarazą, 
przez co cały biznes spalił na 
panewce. Wobec kantów ro-
syjskiego partnera i w ciszy 
wyłączanych wszędzie silni-
ków, szejkowie odeszli od sto-
łu i mleko, pardon, ropa się 
rozlała. Na szczęście nie do-
słownie, dlatego skaziła tyl-
ko planowane dochody pro-
ducentów, a kierowcom dała 
możliwość tańszego karmie-
nia ich mechanicznych koni. 
Tylko patrzeć, jak na zapas 
zaczną napełniać nią barył-
ki. I dobrze, byle nie prze-
sadzili z pazernością. 

Zbliża się majówka. W tym roku 
będzie ona jednak wyjątkowo 
smutna. Z powodu epidemii koro-
nawirusa prawie wszystkie impre-
zy plenerowe w mieście zosta-
ły bowiem odwołane. Zostaje 
nam więc tylko powspominać, 
jak w poprzednich latach świę-
towaliśmy te dni. 

Ta data dla legionowian to nie tylko 
kolejna rocznica uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja. Jest ona też bardzo 
ważna dla historii Legionowa. Tego 
bowiem dnia w 1919 roku osada 
Jabłonna Nowa dostała nazwę Le-
gionowo, a w 1952 nasze miasto 
otrzymało prawa miejskie. – Mu-
siała nad nami czuwać opatrz-
ność boża, że właśnie z tym tak 
bardzo istotnym dla historii Polski 
dniem wiążą się też najważniej-
sze dla naszego miasta chwile – 
mówił w 2008 roku podczas ma-
jowych uroczystości prezydent 
Roman Smogorzewski. 

Podczas tych samych obchodów, 
poza oczywiście częścią patriotycz-

ną, na którą tradycyjnie składała 
się msza za ojczyznę oraz składa-
nie kwiatów pod pomnikiem Polski 
Walczącej, pokuszono się jeszcze 
o to, aby legionowianie… napisa-
li własną konstytucję. Pomysł ze 
stworzeniem legionowskiej usta-
wy zasadniczej miał w zamierze-
niu być chwilą oddechu od poważ-
nych patriotycznych uroczystości. 
– Z jednej strony chcieliśmy, aby 
tegoroczne obchody były ciut bar-
dziej wesołe od pozostałych, ale 
żeby jednocześnie nawiązywało 
to do obchodzonej właśnie rocz-
nicy. Zależało nam także na tym, 
aby mieszkańcy Legionowa po-
czuli, co to znaczy tworzyć prawo. 
Wszystko to oczywiście z dużym 
przymrużeniem oka – tłumaczyła 
pomysł Ewelina Odrzywołek, ów-
czesna szefowa miejskiej promocji. 
No i chyba legionowianie też tak do 
tego podeszli. Nowa miejska kon-
stytucja, zamiast zbiorem praw, 
stała się swoistym koncertem ży-
czeń. Znalazły się w niej bowiem 
m.in. postulaty dotyczące popra-
wy jakości oferty kulturalnej i re-

kreacyjnej, poprawy bezpieczeń-
stwa oraz miejskiej infrastruktury.
 
W kolejnych latach ciekawych 
pomysłów na to, jak uczcić 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 Maja nie brakowało. Na przy-
kład w 2011 roku w atrium ra-
tusza stanęła kopia obrazu Jana 
Matejki „Konstytucja 3 Maja 
1791 roku” o wymiarach 4x6 m. 
Reprodukcja była tłem dla przed-
stawienia historycznego przy-
gotowanego przez warszawską 
grupę artystyczną Fundacja ART, 
która do Legionowa przyjechała 
na zaproszenie Muzeum Histo-
rycznego. – To przedstawienie 
ma przede wszystkim przybli-
żyć mieszkańcom okoliczności 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Postacie, które są na tym obra-
zie, niejako wyjdą z niego i będą 
odtwarzały wydarzenia sprzed 
220 lat – mówił wtedy Jacek 
Szczepański, dyr. muzeum.
 
A od kilku lat 3 maja pachnie w Le-
gionowie grillem i disco polo…

Legionowskie Trzecie Maje

Domowe żelki

Domowe żelki wyglądają rewelacyjnie i smakują jeszcze lepiej. 
Wykorzystując soki, herbatę czy galaretki możemy tworzyć kształty i kolory 
jakie chcemy. Mamy przy tym gwarancję, że nie dodano do nich ulepszaczy. 
Co nam będzie potrzebne, by stworzyć takie smakołyki?

Do garnka wlewamy sok owocowy i wsypujemy żelatynę. 
Mieszamy i pozostawiamy około 10 minut na boku, by żelatyna 
napęczniała. Następnie dodajemy sok z cytryny, mieszamy 
i stawiamy na małym ogniu. Mieszamy do momentu aż się 
żelatyna rozpuści i dosładzamy do smaku. Nie gotujemy!

Tak przygotowany specyfik rozlewamy do foremek i czekamy 
aż ostygnie (możemy użyć formy do pralinek lub kostek lodu). 
Chłodne wkładamy do lodówki na kilka godzin by stężało. 

Żelki można zrobić też z syropu owocowego, herbaty 
lub odgazowanej coca-coli. Wszystko zależy od nas samych.

Życzymy smacznego!

• 100 ml owocowego soku

• 2 łyżeczki soku z cytryny

• 1 łyżka cukru

• 6 łyżeczek żelatyny w proszku
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Sytuacja epidemiologiczna skła-
nia wiele osób do refleksji dotyczą-
cej kondycji własnego ciała, która 
w okresie mniejszej aktywności fi-
zycznej może się pogarszać. A to 
źle, bo dbałość o dobrą formę jest 
jednym z podstawowych elemen-
tów kształtowania odporności, tak 
istotnej zwłaszcza w obecnym cza-
sie. Niestety Polacy generalnie nie 
mają się tu czym chwalić. Staty-
styki związane z otyłością są alar-
mujące i podczas kwarantanny 
prawdopodobnie ulegną pogor-
szeniu. Według danych Narodo-
wego Funduszu Zdrowia, jeszcze 
przed okresem pandemii trzech na 
pięciu dorosłych mieszkańców na-
szego kraju miało nadwagę. Do-
datkowo, co czwarty jest otyły i 
w tym aspekcie prognozy nie są 

optymistyczne – w 2025 roku od-
setek ten może wzrosnąć do jed-
nej trzeciej społeczeństwa. – Pro-
blemy związane z nieprawidłową 
masą ciała dotyczą osób w każ-
dym wieku. Siedząca praca, chro-
niczne zmęczenie i niehigieniczny 
tryb życia nie sprzyjają aktywno-
ści fizycznej. Tymczasem długie 
tygodnie, potencjalnie spędzone 
niemal wyłącznie za biurkiem i na 
kanapie, jeszcze pogłębią pro-
blem naszego społeczeństwa. 
Pamiętajmy, ruch jest potrzebny 
zarówno w kontekście utrzyma-
nia formy fizycznej, jak i psychicz-
nej. Podczas treningów wydziela-
ją się endorfiny, czyli popularne 
hormony szczęścia – mówi Jere-
mi Niedbałowski, trener i założy-
ciel szkoły EasyWave. 

Zadbaj o siebie!

Niektórzy zaniechanie aktyw-
ności fizycznej w domu tłuma-
czą brakiem specjalistycznego 
sprzętu. To jednak tylko wy-
mówka. Do utrzymania swo-
jego ciała w dobrej formie nie 
są niezbędne takie przyrzą-
dy, jak bieżnia, stacjonarny ro-
wer, czy zestaw hantli. – Klu-
czem jest dobór odpowiednich 
ćwiczeń. Pełnowartościowy 
trening, składający się z obo-
wiązkowej rozgrzewki, części 
zasadniczej i rozciągania, nie 
wymaga od nas wielkiej prze-
strzeni i może być wykonany z 
pomocą ciężaru własnego cia-
ła – tłumaczy trener, podkre-
ślając zarazem, że w kontek-
ście dbania o formę ważnym 
elementem jest systematycz-
ność. – Wiele osób rozpoczyna 
ćwiczenia bez odpowiedniego 
przygotowania. Często począt-
kowe treningi są zbyt intensyw-
ne, co niestety kończy się bó-
lami mięśni. W ten sposób nie 
wzmocnimy ani swojego cia-
ła, ani umysłu. Przetrenowa-
nie może bowiem skończyć się 

spadkiem motywacji i porzu-
ceniem decyzji o prowadzeniu 
zdrowszego trybu życia. Znacz-
nie lepsze rezultaty osiągniemy 
ćwicząc 3 razy w tygodniu po 
30 minut, a następnie wydłu-
żając czas wysiłku – zauważa 
Jeremi Niedbałowski.

Zestaw ćwiczeń 
na początek

Pierwszą częścią treningu jest 
rozgrzewka, często zaniedby-
wana przez początkujących 
sportowców. Tymczasem jest 
ona tak samo ważna jak za-
sadnicze ćwiczenia. To bo-

wiem przygotowanie naszego 
ciała do wysiłku poprzez uela-
stycznienie mięśni i podniesie-
nie tętna. Na dobry start wy-
starczy na nią poświęcić 7-10 
minut. W miejscach o małej 
powierzchni, jak mieszkania, 
zaleca się trucht w miejscu, 

skipy lub bieg bokserski. Do-
brym uzupełnieniem tej czę-
ści treningu będą znane już 
ze szkoły podstawowej skło-
ny głowy, krążenia ramion, 
bioder i kolan oraz pajacyki, 
brzuszki, pompki (należy pa-
miętać, by dostosować liczbę 
powtórzeń do swojej formy i 

aby ćwiczenia wykony-
wać od górnych partii cia-
ła do dolnych). 

Główna część treningu po-
winna być równie zróżni-
cowana. Może składać się 
z takich ćwiczeń, jak ro-
werek, bieganie/marsz w 
miejscu, czy chodzenie po 
schodach, jeżeli mieszka się 
w domu. Oczywiście nie ma 
przeszkód, by wzbogacić ją 
też o elementy, które zosta-
ły wykonane podczas roz-
grzewki. Niektórzy posia-
dają podstawowe sprzęty 
do ćwiczeń, takie jak drą-
żek czy hantle. Z powodze-
niem można je wykorzy-
stać do wzmacniania siły 
mięśni. W warunkach do-
mowych warto również wy-
próbować popularny i łatwy 
w wykonaniu trening obwo-
dowy. Polega on na ułoże-
niu w plan poszczególnych 
stacji, na których wykonu-
je się różne ćwiczenia. Tre-
ning obwodowy łączy w 
sobie ćwiczenia spalające 
tkankę tłuszczową, a także 
te wzmacniające i rzeźbią-

ce całą sylwetkę. To idealne roz-
wiązanie dla osób, które dopie-
ro zaczynają swoją przygodę z 
aktywnością fizyczną, bo w od-
różnieniu od treningu siłowego 
nie obciąża tak mocno stawów.

Dysponując w domu odrobiną 
miejsca i matą do ćwiczeń, można 
wykonać prosty trening obwodo-
wy. Istnieje bardzo dużo ćwiczeń, 
do których nie potrzeba żadnych 
dodatkowych przyrządów, znaj-
dujących się zwykle na siłowni. 
Ćwiczenia, które można włączyć 
do takiego treningu, to: przysiady, 
burpees, wspinaczka w podporze, 
plank, twist rosyjski, przysiad-wy-
skok, wypady, wykroki i dotykanie 
kolanem do łokcia w podporze. Je-
żeli jednak niezbędne jest dodat-
kowe obciążenie, którego nie ma 
w domu (np. hantli), warto wyko-
rzystać np. butelki z wodą. Czas 
ćwiczeń zależy wyłącznie od ak-
tualnej kondycji fizycznej. Osoby 
początkujące powinny zacząć od 
30 sekund pracy i 15 sekund prze-
rwy, stopniowo zwiększając z każ-
dym treningiem okres wysiłku.

Na zakończenie należy po-
święcić kilka minut na rozcią-
ganie. To pomoże w efektyw-
niejszej regeneracji, a także 
zwiększy mobilność i uchroni 
przed kontuzjami. W tej części 
mogą królować skłony (zarów-
no w siadach, jak i pozycji sto-
jącej), skręty (uwaga: nie ro-
bimy skrętów szyi, a skłony) i 
skrętoskłony. 

Nie wiesz jak zacząć? 

W razie jakichkolwiek wątpli-
wości nie należy bać się zasię-
gnięcia porady eksperta. Na-
wet jeżeli ma się wrażenie, że 
odpowiedź na nurtujące py-
tania jest oczywista. Facho-
wa pomoc bowiem nie tyl-
ko uchroni nasze ciało przed 
przetrenowaniem, ale także 
wesprze w znalezieniu mo-
tywacji. Teraz, gdy siłownie 
są zamknięte, wielu trenerów 
udziela profesjonalnych wska-
zówek on-line. To dodatkowy 
bodziec, by zacząć regularne 
ćwiczenia. Nie dla pięknej wa-
kacyjnej sylwetki, ale dla zdro-
wia i dobrego samopoczucia. 

red.

OGŁOSZENIA

Zdrowie zaczyna się od ćwiczeń
Pomimo coraz lepszej, momentami prawdziwie 
wiosennej aury, walka z pandemią koronawi-
rusa wymaga od nas pozostania w domach. 
Powoduje to, że wiele osób ograniczyło aktyw-
ność fizyczną. Jednak należy pamiętać, że ruch 
jest szczególnie istotny dla naszego zdrowia, 
również – co w tych okolicznościach może być 
równie ważne – psychicznego. Dlatego właśnie 
podpowiadamy, jak bezpiecznie rozpocząć 
wzmacnianie ciała i… ducha.

Śmierć w pożarze
W czwartek (23 kwietnia) około godziny 10.00 
do straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie 
o pożarze domu jednorodzinnego znajdującego 
się w Zegrzu Południowym przy ul. Granicznej. 
Był on niestety tragiczny w skutkach.

Wnętrze domu było moc-
no zadymione. W jednym 
z pomieszczeń strażacy 
znaleźli nieprzytomnego 
mężczyznę. Poszkodowa-
ny został natychmiast wy-
niesiony na zewnątrz bu-
dynku, gdzie przekazano 
go załodze karetki pogo-

towia. Na pomoc dla niego 
było już niestety za póź-
no. Lekarz stwierdził zgon. 
Przyczynę oraz okoliczno-
ści śmierci około 60-letnie-
go mężczyzny wyjaśni poli-
cyjne dochodzenie. 

Zig

Z policyjnych ustaleń wynika, 
że auto marki Toyota Camry, 
jadąc ulicą Szwajcarską, wy-
padło nagle z drogi i wjecha-
ło do pobliskiego rowu. Samo-
chodem podróżowały dwie 

osoby: 38-letni mieszkaniec 
Warszawy i 26-letnia miesz-
kanka powiatu legionowskie-
go. Oboje zdążyli o własnych 
siłach wyjść z pojazdu jeszcze 
przed przyjazdem służb. Nic 
poważnego im się nie stało. 
 
Szybko okazało się jednak, że 
oboje byli pijani. Badanie alko-
matem wykazało, że w ich or-
ganizmach krążyło po półto-
ra promila alkoholu. Sprawę 
bada teraz policja. Funkcjo-
nariusze będą między innymi 
ustalać, kto kierował autem. 

Zig

Rów z promilami
W nocy z wtorku na 
środę (21/22 kwietnia) 
na ul. Szwajcarskiej              
w Legionowie doszło 
do groźnie wyglądają-
cego wypadku. Jego 
uczestnikom na szczę-
ście nic się nie stało. 
Nie oznacza to jednak, 
że ominą ich kłopoty.
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Wspomnienia z(amiast) wakacji
Dzisiaj podróż dosłownie za miedzę, do Berlina - miasta które choć nie jest na topie tury-
stycznych destynacji, ma gościom naprawdę wiele do zaoferowania. A że posiada mnóstwo 
różnych twarzy, niemal na każdym kroku potrafi odwiedzających pozytywnie zaskoczyć.
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Wiesz jakie zwierzę 
rozmnaża się 
najszybciej? Największą 
zdolność do prokreacji 
ma samica nornika 
zwyczajnego. Dojrzałość 
płciową osiąga w 
wieku 25 dni. Może 
rodzić nawet 17 razy                                      
w ciągu roku, a wydaje                            
na świat za każdym 
razem do 8 młodych.

Czy wiesz, że 93% 
ludzi zanim zaśnie liczy                               
ile godzin będzie spało?

Czy wiesz w jaki sposób 
bezpiecznie podłączyć 
telefon do ładowania? 
Najpierw podłącz 
ładowarkę do prądu, a 
potem dopiero do telefonu. 
W razie wystąpienia 
przepięcia telefon nie 
zostanie uszkodzony.

Czy wiesz, że dorosły 
niedźwiedź potrafi biec tak 
szybko jak galopujący koń?

Zwykła woda jest przez 
niektórych traktowana 
jak lekarstwo. Czy wiesz, 
że woda wypita zaraz po 
przebudzeniu pomaga 

aktywować organizm?     
Wypij wodę przed 
posiłkiem, a wspomożesz 
trawienie. Woda obniża 
ciśnienie, pomaga przy 
nagłych bólach głowy, a 
przed snem zapobiega 
atakom serca i udarom.

Czy wiesz, że kolarze 
golą sobie nogi? Badania 
wykazują, że rowerzyści 
jeżdżą szybciej.

Ludzie bardziej 
inteligentni lubią pracę 
pod presją czasu i 
zostawiają więcej rzeczy 
ma ostatnią chwilę.

Przez nawał obow-
iązków nie masz ter-
az czasu dla part-

nera. To cię może kosztować 
jego utratę.  

Powinno dopisywać 
c i  z d r o w i e  i 
powodzenie w fi-

nansach. Tylko pamiętaj, 
szczęściu warto pomóc!

Trudno teraz myśleć 
o urlopie i urwaniu się 
daleko od domu. 

Niemniej twojej głowie przy-
da się relaks.

W miłości (podziękuj 
kwarantannie) czas 
sprzyjający ekspery-

mentom. Randka też powin-
na być udana.

Dobry  czas  na  za ła -
g o d z e n i e  z a d a w n i -
o n y c h  k o n f l i k t ó w . 

Jeś l i  chcesz  s i ę  doksz ta ł -
cać,  z rób to .

M o ż e s z  o t r z y m a ć 
ciekawą propozycję 
nowej pracy. Nawet 

jeżeli wyda ci się bez sensu, 
rozważ ją.

Zaskocz par tnera 
szalonym pomysłem, 
a  t e n  d o c e n i 

przełamanie codziennej ru-
tyny. Tylko nie szastaj kasą...

N i e  w s p o m i n a j 
dawnej miłości,  lecz 
r o z e j r z y j  s i ę  z a 

nową.  A jak  min ie  k ryzys , 
wybierz się do lekarza.

Uczuc ie  uczuc iem, 
lecz nie możesz za-
w s z e  u s t ę p o w a ć . 

Postaw na swoim, a zyskasz 
upragniony szacunek.

W pracy spokój, ale 
nie daj sobie wejść 
na głowę. Bo jeśli 

raz coś za kogoś zrobisz, 
tak już zostanie.

M i m o  l e k k i e g o 
„koronawirusowe-
go” doła będziesz w 

świetnej formie fizycznej. 
Spróbuj to wykorzystać.

U w a ż a j  n a  i n -
t r y g a n t ó w,  k t ó r z y 
próbują obniżyć twoje 

notowania u szefa. Da się to 
zrobić nawet zdalnie...

■ ■ ■

Podstawowym zbożem chlebowym Węgier
jest tytoń. Prócz warzyw uprawia się tam 
również konie. 

 ■ ■ ■
Synowie bogatej szlachty wychowywali się 
w łonach piastunek, które opowiadały 
dzieciom straszne opowieści.

■ ■ ■
Kopernik wstrzymał słońce, ruszył ziemię 
i od tego czasu dzieją się na niej dziwne rzeczy.

■ ■ ■
Małpa jest to człowiek, 
któremu się nie powiodło.

■ ■ ■
Car idąc do celu opierał się na mordzie.

■ ■ ■
Biesiadowali przy suto zastawionych stolcach.  

■ ■ ■
Aleksander Wielki był dlatego sławny, 
bo założył wielkie reformy.

Jeśli zanurzysz na kilka chwil 
cytrynę w gorącej wodzie, 
wyciśniesz z niej więcej 
soku. Podobny efekt uzy-
skasz, jeśli poturlasz nią po 
blacie kuchennym lekko na-
ciskając, a potem przekroisz 
w poprzek. Niektórzy wkła-
dają ten owoc też na chwilkę 
do mikrofalówki.

PAN PREZYDENT 
ZAWSZE LUBIŁ 

WZNIOSŁE SŁOWA
Ryszard Brański, przewodniczący 
Rady Miasta Legionowo podczas 
uroczystego wręczenia medali na stule-
cie nazwy miasta.

Ania 5 lat

Ciekawe, czy ktoś wziąłby takiego gościa na stopa...?   
  fot. red.  
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Utalentowana, mierząca 173 cm li-
bero Klaudia Kulig dołączy do dru-
żyny w miejsce Agnieszki Adamek, 
która w innym klubie postanowiła 
szukać pewnego miejsca w pierw-
szym składzie. Pochodząca z Mal-
borka 23-letnia siatkarka jest wy-
chowanką tamtejszego Orła. Jako 
zawodniczka Atomu Trefla Sopot 
cieszyła się już nawet z tytułu wi-
cemistrzyni kraju i poznała smak 
europejskich pucharów. Po trzech 
sezonach spędzonych w klubie z 
Trójmiasta na rok przeniosła się 
do Krakowa, zaś ostatnie dwa se-
zony spędziła, grając w barwach 

Energi MKS-u Kalisz. – Bardzo się 
cieszę, że będę reprezentować 
klub z Legionowa. Mam nadzieję, 
że współpraca z tak dobrym szta-
bem szkoleniowym i świetnymi 
zawodniczkami zaowocuje upra-
gnionym medalem – mówi uro-
dzona 1 maja zawodniczka, któ-
ra chociażby z tego tytułu ciężkiej 
pracy na pewno się nie boi... Po-
dobnie zresztą jak trenowania pod 
okiem uznanego włoskiego szko-
leniowca, którego metody zdąży-
ła już poznać. – Jestem zadowo-
lony, że Klaudia chce być częścią 
naszej siatkarskiej rodziny. Znamy 
się ze współpracy w Krakowie. To 
utalentowana, ciężko pracująca za-
wodniczka z ważnym ligowym do-
świadczeniem z ostatnich dwóch 
sezonów. Jest bardzo pozytywna i 
będzie ważnym wsparciem nasze-
go zespołu – uważa trener Alessan-
dro Chiappini.

Mająca 185 cm wzrostu środkowa 
Paulina Majkowska urodziła się w 
1995 roku i należy do wyróżniają-
cych się zawodniczek w pierwszo-
ligowej stawce. Jest wychowanką 
TPS Rumia, później grała również 
w barwach takich ekip, jak Geda-

nia Gdańsk, Ekstrim Gorlice i KS 
Murowana Goślina. Ostatnie czte-
ry sezony spędziła w szeregach Jo-
kera Mekro Energoremont Świe-
cie, z którym w minionych dwóch 
sezonach wywalczyła mistrzo-
stwo pierwszej ligi. Ponadto Pauli-
na Majkowska dwukrotnie zdobyła 
z gdańską Gedanią juniorskie mi-
strzostwo Polski. A to już niezła re-
komendacja. – Jestem bardzo za-
dowolona, że w przyszłym sezonie 
będę reprezentowała barwy DPD 
Legionovii Legionowo. Rozwój i ry-

walizacja na najwyższym poziomie 
zawsze były moim priorytetem, 

dlatego cieszę się, że dołączam do 
drużyny. Jestem pewna, że przy-
szły sezon przyniesie dużo dobre-
go. Pozdrawiam wszystkich kibiców 
DPD Legionovii! Mam nadzieję, że 
tak, jak ja, czekacie na rozpoczęcie 
sezonu – mówi 25-letnia środkowa. 

I jej nowy trener, i klubowi działacze 
pokładają w siatkarce duże nadzie-
je. – Paulina to zawodniczka z silną 
motywacją, ma duże umiejętności 
zarówno techniczne, jak i fizyczne. 
Ma ważne doświadczenie z parkie-
tów pierwszej ligi. Będzie dużym 
wsparciem dla naszego zespołu. 
Przed nią debiut w TAURON Lidze, 
choć starałem się o jej pozyskanie 
do swojej ekipy już jako trener w 
Krakowie – przyznaje trener Ales-
sandro Chiappini. A prezes Konrad 
Ciejka dodaje: – Od dłuższego cza-
su przyglądaliśmy się grze Pauliny. 
To podstawowa zawodniczka naj-
silniejszego pierwszoligowca, bar-
dzo wszechstronna środkowa. Wie-
rzę, że będzie świetnie pasować do 
naszej ekipy. 

Trener Chiappini będzie miał 
twardy orzech do zgryzienia, bo 
bezpośrednią rywalką Pauliny 

Majkowskiej będzie Shelly Staf-
ford, jedna z najlepszych ame-
rykańskich środkowych młode-

go pokolenia. Urodzona w 1997 
roku, pochodząca z Cypress w 
Teksasie zawodniczka mierzy 
192 centymetry wzrostu. W 
ostatnim roku Shelly Stafford 
została wyróżniona w kilku ce-
nionych zestawieniach i plebi-
scytach najlepiej rokujących 
zawodniczek w Stanach Zjed-
noczonych. Najbardziej presti-
żowym jest dla niej miejsce w 
pierwszym zespole AVCA, a więc 
Amerykańskiego Stowarzysze-

nia Trenerów Siatkówki (The 
American Volleyball Coaches 
Association). 23-letnia zawod-
niczka znalazła się również na 
kilku podobnych listach talen-
tów opublikowanych między 
innymi przez największą ame-
rykańską sportową stację tele-
wizyjną ESPN. – Shelly to wielki 
talent z Baylor University. Posia-
da wszystkie najważniejsze dla 
nas umiejętności techniczne i 
fizyczne, dzięki czemu już dziś 
jest przymierzana przez tre-
nera kadry narodowej Karcha 
Kiralyego do składu na Igrzy-
ska Olimpijskie w roku 2024. 
Szkoleniowiec ma o niej dobrą 
opinię i cieszymy się, że Shel-
ly do nas dołącza. To siatkar-
ka z ogromną motywacją, by 
jak najlepiej rozpocząć swoją 
siatkarską przygodę w Europie 
– sądzi Alessandro Chiappini.

Sama zawodniczka również ma 
nadzieję, że za oceanem dużo 
zyska na swojej sportowej war-
tości. – Jestem bardzo podeks-
cytowana i wdzięczna za szan-
sę dołączenia do rodziny DPD 
Legionovii. Już nie mogę się do-
czekać możliwości pobierania 
nauk u fantastycznego trenera 
i wspólnej walki z innymi utalen-
towanymi zawodniczkami – sko-
mentowała swój transfer Shelly 
Stafford. Z pewnością owej wal-
ki, tyle że już z ligowymi rywalka-
mi, nie mogą się również docze-
kać legionowscy kibice. 

Aldo/DPD Legionovia

Nowości od kuchni
Jak informowaliśmy przed tygodniem, do ekipy DPD Legionovii Legionowo dołączą w najbliższym sezonie trzy kolejne młode 
zawodniczki: Klaudia Kulig, Paulina Majkowska i Amerykanka Shelly Stafford. Dzisiaj, w ślad za klubowymi specami 
od marketingu, pora przedstawić je nieco bliżej. Resztę dziewczyny pokażą wkrótce na parkiecie.

Pokopią
w czerwcu
Wiadomo już, kiedy rozgrywki wznowi Ekstra-
klasa. Piłkarze z najwyższej klasy rozgrywkowej                                                                     
na boiska mają wrócić w ostatni weekend 
maja. Tydzień później pierwsze mecze powinny 
rozegrać zespoły z I oraz II ligi. Wiadomo też, 
że wszyscy piłkarze pierwszego i drugiego 
szczebla rozgrywkowego mają przejść testy                          
na obecność koronawirusa.
Jak będzie wyglądała droga 
drugoligowców do wznowienia 
rozgrywek? – Najpierw dwu-
tygodniowa izolacja zawodni-
ków, których stan zdrowia bę-
dzie na bieżąco monitorowany 
i raportowany. Jeżeli u kogoś 
wystąpią symptomy wskazu-

jące na COVID-19, od razu po-
winniśmy o tym wiedzieć. Li-
czymy, że do takiej sytuacji 
nie dojdzie, ale te dwa tygo-
dnie monitoringu są niezbęd-
ne. Później piłkarze przejdą te-
sty na obecność koronawirusa 
i zaczną treningi: najpierw w 

mniejszych grupach, a po na-
stępnych dwóch tygodniach 
już wspólnie. Na koniec znów 
testy i gramy – mówił w wy-
wiadzie dla portalu „Weszło” 
Łukasz Wachowski, dyrek-
tor Departamentu Rozgrywek 
Krajowych Polskiego Związku 
Piłki Nożnej. 
 
Mecze będą rozgrywane bez 
udziału publiczności. W trenin-
gach, a także już w ligowych 
spotkaniach będzie mogła 
uczestniczyć tylko wytypowa-
na maksymalnie 50-osobo-
wa grupa. Wszystkie te osoby 
mają zostać poddane testom. 
Nie wiadomo jednak jeszcze, 
kto za nie zapłaci. Mówi się, 
że koszty ma pokryć PZPN, 
ale żadne oficjalne decyzje w 
tej sprawie dotąd nie zapadły. 
Nie wiadomo też, co się stanie 
z zespołem w przypadku, gdy 
u któregoś z piłkarzy zostanie 
wykryty koronawirus. Zgodnie 

z ustaleniami ma on być trak-
towany jako zawodnik kontu-
zjowany. Ale co z resztą dru-
żyny? Czy zostanie poddana 
obowiązkowej kwarantannie i 
czy mecze, które miała roze-
grać, zostaną przegrane wal-
kowerami? Tego póki co nie 
wiadomo. Nierozstrzygnięta 
jest też na razie kwestia za-
wodników, którym z dniem 30 
czerwca kończą się kontrakty, 
ani też tego, co robić w przy-
padku, gdy klubom z tym sa-
mym dniem – jak to było w 
umowach – skończy się dofi-
nansowanie ze strony samo-
rządów. 
 
Jak przygotowania do wzno-
wienia sezonu wyglądają w Le-
gionovii? Klub nie ma warun-
ków do tego, żeby wyizolować 
całą drużynę. Zawodnicy oraz 
sztab szkoleniowy przebywają 
w domu. Stamtąd wysyłają do 
odpowiedniej osoby w klubie 

zdjęcia kart medycznych, na 
których zapisują mierzoną dwa 
razy dziennie temperaturę oraz 
czy pojawiają się u nich jakieś 

niepokojące objawy. Fotogra-
fie kart są następnie wysyłane 
do PZPN. Po dwóch tygodniach 
takiej domowej izolacji zawod-
nicy mają być poddani pierw-
szym testom. Treningi rów-
nież na razie odbywają się w 
domach. Każdy z zawodników 
otrzymuje od trenerów zesta-
wy zajęć i ćwiczeń do samo-

dzielnego wykonania. Następ-
nie raporty o nich są odsyłane 
do szkoleniowców. Prawdopo-
dobnie w połowie maja powin-

ny się rozpocząć już normalne 
treningi, najpierw w mniej-
szych, potem w większych 
grupach. Pierwszym rywalem 
Legionovii po wznowieniu roz-
grywek będzie Górnik Polko-
wice. Spotkanie zostanie ro-
zegrane na wyjeździe. 

Elph
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Sezon 2013/2014, w którym 
Legionovia zaczynała przy-
godę z II ligą był ostatnim, w 
którym była ona podzielona 
na dwie grupy: wschodnią i 
zachodnią. Od następnego 
sezonu została zreformo-
wana, a stary podział za-
mieniono na jedną 16-dru-
żynową ligę. Wiązało się to 
z tym, że utrzymania mo-
gło być pewnym tylko osiem 
pierwszych zespołów z każ-
dej grupy. Końcówka rozgry-
wek wschodniej grupy II ligi, 
gdzie grała Legionovia, była 
więc niezwykle emocjonują-
ca. Na kilka kolejek przed ich 
końcem o utrzymanie mogły 
być spokojne tylko trzy czo-
łowe drużyny. Także Legio-
novia nie mogła być pewna, 
że w następnym sezonie za-
gra w II lidze. Stało się tak za 
sprawą nierównej formy w 

końcówce rundy wiosennej, 
a przede wszystkim słabszej 
gry na własnym boisku.

Końcówka w kratkę 

W 30 kolejce, a więc na pięć 
meczów przed końcem rozgry-
wek, podopieczni Marka Pap-
szuna przegrali u siebie 2:3 
ze Stalą Rzeszów, która mia-
ła już małe szanse na utrzy-
manie. Po tej wpadce Legio-
novia rozgromiła na wyjeździe 
4:0 Świt Nowy Dwór Mazo-
wiecki, aby zaraz potem ulec 
na własnym boisku 1:3 Rado-
miakowi Radom. Gdyby Le-
gionovia wygrała wówczas to 
spotkanie, byłaby niemal pew-
na utrzymania, a tak drżeć mu-
siała o to niemal do ostatniej 
kolejki. Teoretycznie w dwóch 
ostatnich meczach sezonu Le-
gionovia musiała zdobyć mi-

nimum punkt, ale inne mecze 
mogły się tak ułożyć, że mogło 
to być jednak za mało. 
 
Ogromne znaczenie dla lo-
sów Legionovii miało spotka-
nie w 33 kolejce z Limanovią 
na jej boisku. Przed tym me-
czem gospodarze mieli o je-
den punkt mniej od drużyny z 
Legionowa, więc pewne było, 
że piłkarzy Marka Papszuna 
czeka bardzo trudne zadanie. 
Zwycięstwo mogło dać każdej 
z tych drużyn utrzymanie, ale 
porażka mogła oznaczać poże-
gnanie z II ligą. Oczywiście było 
to uzależnione także od wyni-
ków na innych boiskach.

Z Limanovią o utrzymanie

Na szczęście Legionovia roze-
grała bardzo dobry mecz. Jak 
można było się spodziewać, 
gospodarze od początku sta-
rali się grać agresywnie i wy-
soko atakowali gości. Jednak 
to przyjezdni pierwsi strzelili 
gola. W 17 minucie do wbie-
gającego w pole karne Kami-
la Tlagi piłkę zagrał Antonio 
Calderon. Skrzydłowy Legio-
novii trafił w poprzeczkę, jed-

nak jego dobitka była już cel-
na i goście objęli prowadzenie 
1:0. Po przerwie przewaga Le-
gionovii zrobiła się jeszcze wy-
raźniejsza. W 53 minucie szyb-
ka kontra gości zakończyła się 
umieszczeniem piłki w bram-
ce gospodarzy, jednak Adam 
Czerkas, który pokonał Walde-
mara Sotnickiego, był na spa-

lonym. Dwie minuty później 
Czerkas w polu karnym ograł 
dwóch obrońców, ale wspa-
niałą interwencją popisał się 
bramkarz Limanovii. W 60 mi-
nucie Sotnicki znów uratował 
swój zespół przed utratą bram-
ki. Tym razem obronił uderze-
nie z 14 metrów Tlagi. Dopie-

ro w 66 minucie pierwszy raz 
groźniej zaatakowali piłkarze 
z Limanowej. Marcinkowski 
wspaniałą interwencją obro-
nił strzał Skiby. Chwilę póź-
niej doskonałej okazji nie 
wykorzystał Calderon. W 69 
minucie obrońcom gospoda-
rzy uciekł Czerkas, lecz mając 
przed sobą tylko bramkarza, 
trafił prosto w niego.

Piorunująca końcówka

Wydawało się, że niewykorzy-
stane sytuacje gości mogą się 

zemścić w końcówce, ale to 
właśnie Legionovia w ostatnich 
minutach wykazała się lepszą 
skutecznością. W 88 minucie 
Sebastian Janusiński zagrał 
piłkę do wbiegającego w pole 
karne Dawida Ryndaka. Skrzy-
dłowy Legionovii ograł Damia-
na Majchera i mocnym uderze-

niem w okienko podwyższył 
wynik na 2:0. W drugiej minu-
cie doliczonego czasu gry Ar-
tur Skiba trafił w poprzeczkę. 
Odpowiedź gości była błyska-
wiczna. Minutę później, kiedy 
akcja przeniosła się w pobliże 
pola karnego Limanovii, wspa-
niałym strzałem pod poprzecz-
kę popisał się Antonio Calde-
ron. Skiba tym razem nie był 
w stanie zapobiec utracie gola. 
Legionovia zasłużenie wygrała 
3:0, a wynik mógł być jeszcze 
wyższy, bo zawodnicy trenera 
Papszuna wypracowali sobie 
jeszcze kilka doskonałych sy-
tuacji bramkowych.

Jest utrzymanie!

Trzy punkty zdobyte w Li-
manowej definitywnie prze-
sądziły, że Legionovia w na-
stępnym sezonie zagrała 
w zreformowanej II lidze. 
To był niewątpliwie ogrom-
ny sukces beniaminka, któ-
ry w pierwszym sezonie gry 
na tym szczeblu rozgrywek 
zdołał wygrać rywalizację 
z wieloma klubami o więk-
szych tradycjach piłkarskich 
i ze znacznie większymi bu-
dżetami. W II lidze Legiono-
via utrzymała się aż do se-
zonu 2017/2018. Po rocznej 
przerwie do niej wróciła. 

red.

Wiedząc, że samo wygranie I ligi do powtórnego znalezienia się w elicie 
krajowego szczypiorniaka nie wystarczy, o pomoc w zebraniu potrzebnych 
środków działacze i zawodnicy KPR-u Legionowo poprosili również kibiców. 
Korzystając z portalu zrzutka.pl, klub stara się pozyskać pieniądze, które 
pomogą mu zgromadzić 2 mln zł konieczne do tego, by po wygraniu barażo-
wego dwumeczu mógł występować w PGNiG Superlidze.

Już raz, mając możliwość gra-
nia w elicie, KPR nie sprostał 
ligowym wymogom licen-
cyjnym. Teraz, co zrozumia-
łe, wolałby tego losu unik-
nąć. Tymczasem z powodu 
pandemii sytuacja jest jesz-
cze trudniejsza, a przyszłość 
– finansowa i sportowa – peł-
na niewiadomych. „Od 8 mie-
sięcy dzielnie walczyliśmy, by 
w sezonie 2020/2021 bić się 
z najlepszymi w rozgrywkach 
PGNiG Superligi. Nasze sta-
rania zaowocowały możliwo-

ścią udziału w turnieju bara-
żowym, którego zwycięzca 
(przy spełnieniu wymogów li-
cencyjnych) awansuje w hie-
rarchii sportowej. Obwaro-
wania licencyjne zakładają 
wykazanie minimalnego bu-
dżetu w wysokości 2 mln zł 
netto, co zrozumiałe, nie jest 
rzeczą prostą. Kryzys, jaki nas 
spotkał, mocno ogranicza pole 
manewru, możliwość współ-
pracy ze sponsorami, a także 
jednostkami samorządowymi, 
dlatego zwracamy się z prośbą 

bezpośrednio do Was. Wspól-
nie możemy zawalczyć o ze-
branie środków, które pomo-
gą nam w spełnieniu marzeń” 
- apelują do kibiców działacze 
oraz zawodnicy klubu.   

Społeczność KPR-u wierzy, 
że każda złotówka przybliża 
klub do realizacji zamierzeń. 
Za okazaną pomoc każde-
mu sportowcy zamierza-
ją się odwdzięczyć. W tym 
celu przygotowany został, 
jak to ujęli pomysłodawcy, 

pakiet świadczeń. Wygląda 
on następująco:

wpłata >15 zł = 1 darmowy 
bilet na przyszłoroczne zma-
gania
wpłata >100 zł = klubowy 
kubek
wpłata >300 zł = klubowy 
szalik
wpłata >500 zł = koszulka 
meczowa z nazwiskiem
wpłata >1000 zł = karnet 
na sezon 2020/2021
wpłata >2500 zł = pakiet VIP

wpłata> 5000 zł = pakiet 
sponsora/partnera klubu.

Należy pamiętać, że awans 
do PGNiG Superligi zawodnicy 
KPR-u Legionowo muszą sobie 
najpierw wywalczyć na boisku. 
Mając tego świadomość, po-
wzięli oni wobec darczyńców 
ważną deklarację: „ (…) chce-
my zaznaczyć, że w przypad-
ku niepowodzenia i nieuzyska-
nia licencji przewidujemy zwrot 
wszelkich wpłat, jeżeli uznacie 
to za stosowne. Jeżeli zdecydu-

jecie się pozostawić środki na 
naszym koncie, obiecujemy 
przeznaczyć je na sportową 
walkę w kolejnych sezonach”.
 
Chcąc zasilić klubową kasę, 
należy wejść na portal zrzut-
ka.pl, wyszukać tam KPR Le-
gionowo, a następnie wybrać 
kwotę wsparcia. Jego benefi-
cjenci mają nadzieję, że magia 
internetu również w tej spra-
wie pomoże im zdziałać cuda. 

Aldo

Najpierw zrzutka,
potem rzuty

W pierwszej czwórce
Dziś wspominamy pierwszy sezon gry Legiono-
vii Legionowo w II lidze. Był on jak do tej pory 
najlepszym w wykonaniu z drużyny z Legio-
nowa na tym szczeblu rozgrywek. Na koniec 
sezonu drużyna zajęła czwarte miejsce i pew-
nie utrzymała się w reformowanej wówczas II 
lidze, z której spadało wtedy aż 10 zespołów!
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Realizowana właśnie przez 
miasto inwestycja obej-
muje wymianę istniejącej 
nawierzchni syntetycznej, 
utworzenie nowego ciągu 
komunikacyjnego, dosta-
wę i montaż urządzeń re-
kreacyjnych (znajdą się 
tam huśtawka „bocianie 
gniazdo/hamak”, karuze-
la integracyjna oraz urzą-
dzenie linowe), dostawę i 
montaż urządzeń siłowni 
plenerowej dla dzieci (ro-
werek i stepper, biegacz) 

na nawierzchni piaskowej 
oraz dostawę i montaż 
obiektów małej architek-
tury: bramki do piłki noż-
nej, ławki z oparciem, ław-
kę z przewijakiem, kosze 
na śmieci, tablicę informa-
cyjną oraz grę podwórko-
wą – naklejkę „gąsienica 
abecadło”.

Dodatkowo wykonawca 
zamontuje tam trzy furt-
ki, a także wymieni braku-
jące przęsła w ogrodzeniu 

oraz zamontuje zadasze-
nie piaskownic. Z kolei fir-
ma PWK Legionowo prze-
stawi kurtynę zraszającą 
oraz wymieni znajdującą 
się pod nią nawierzchnię. 

Planowana data zakoń-
czenia modernizacji pla-
cu zabaw na Piaskach to 
8 maja br.

red.

ZAPOWIEDZI/RELACJE

Muzyka musi grać z tancerzem
Mariusz Mikołajek z Born2Dance Studio, jeden z pomysłodawców                        
i organizatorów legionowskiego turnieju Time for Dance, opowiedział 
„Miejscowej na Weekend” o tym, po czym poznać dobrego tancerza              
i co zrobić, aby nim zostać.

- Przy okazji festiwalu tanecz-
nego, który ściągnął do Legio-
nowa całą krajową czołówkę, 
warto porozmawiać o tym, co 
się tu tańczy. Jakie są charak-
terystyczne cechy poszczegól-
nych stylów? 

- Hip-hop jest typowym tań-
cem ulicznym. To muzyka ze 
Stanów Zjednoczonych, robio-
na tam od wielu lat. Tanecznie 
przeszło to z typowego rapu 
do hip-hopu. Ten styl przyje-
chał więc zza oceanu i zdobył u 
nas bardzo wielu fanów. Wzię-
ło się za to bardzo dużo grup, 
no a poziom tego jest na świe-
cie kosmiczny. Doskonale tań-
czące grupy są też w Polsce. 
Disco dance to z kolei świet-
na, rytmiczna muzyka, bardzo 
dynamiczna, wymagająca od 

tancerzy dobrego rozciągnię-
cia i sprawności, no i niebywa-
łej kondycji. Modern czy jazz 
– wiadomo, piękna, liryczna 
muzyka i wspaniała technika. 
Każdy z tych tańców opiera się 
na zupełnie innej technice ta-
necznej, zupełnie innym przy-
gotowaniu. W jednym potrze-
ba więcej akrobatyki, w drugim 
gimnastyki, a w trzecim pięk-
nej płynności i świetnej „podło-
gi”, żeby złapać te trzy poziomy 
tańca. Różnią się te wszystkie 
tańce ogromnie. W zasadzie 
można by wyłączyć muzy-
kę, popatrzeć na tancerza i od 
razu wiadomo, co tańczy. Ale 
najfajniejsze jest to, że właści-
wie może on nawet tylko iść i 
już po samym chodzie oraz ko-
stiumie da się ocenić, co on tak 
naprawdę tańczy. 

- W tym, co dla laika wydaje 
się bardzo podobne, zawiera 
się zatem mnóstwo tanecznej 
treści. Jak wybrać styl dla sie-
bie najwłaściwszy?

- Jeżeli młody człowiek ma 
ochotę potańczyć w dresach, 
typowo na ulicy: może tro-
chę breaka, trochę electric bo-

ogie, trochę popu, funky. Zno-
wu idzie gdzie indziej i tańczy 
disco. A jeśli chce wyjść od kla-
syki i pięknie „popływać”, wy-
biera jeszcze inny taniec. Więc 
dla każdego znajdzie się co coś 
miłego i dobrego.

- Rywalizacja podczas tur-
nieju miła już często nie jest. 

Dla uczestników bywa nato-
miast stresująca. Na co głów-
nie zwracają uwagę jurorzy? 

- Przede wszystkim zaczyna 
się od techniki – to jest pod-
stawa. Bierze się ją pod lupę, 
żeby zakwalifikować tancerza 

i określić, na jakim jest pozio-
mie. Później dochodzi jeszcze 
image, później show, jak się 
zachowuje, jak odbiera mu-
zykę – te wszystkie czynniki 
mają wpływ. Dochodzi rów-
nież różnorodność ruchów, w 
hip-hopie na przykład spraw-
ność fizyczna. Ale też wyczu-
cie muzyki, które stanowi 
fundament w każdym tańcu. 
Muzyka musi tak grać z tan-
cerzem, żeby stanowili jed-
ność. Jeżeli tancerz swoje, 
a muzyka swoje, to bar-

dzo łatwo to ocenić. A jeżeli 
wspólnie „płyną”, robi się faj-
nie, bo nawet laik jest w sta-
nie to docenić. Widać, kiedy 
tancerz ma świetnie przy-
gotowany każdy ruch, każ-
dy dźwięk, każde słowo. Robi 
się ruchy do sylab, do syn-

kopy – każdy choreograf ma 
swoje sposoby, żeby zadzi-
wić publiczność i oczywiście 
podnieść ocenę u sędziów. 
- Mało kto wie, że całkiem nie-
dawno Legionowo stało się ko-
lebką nowego stylu tańca. Proszę 
opowiedzieć o nim coś więcej.
- Mamy swoją rodzimą kon-
kurencję, którą przed pię-
cioma laty tu wymyśliliśmy 
– performing art improvisa-
tion, która zdobywa poklask 
nie tylko w Europie, bo moc-
no zainteresowała się nią 

nawet światowa federacja i 
właściwie już chyba nawet w 
tym roku znajdzie się ona na 
mistrzostwach świata. Bar-
dzo dużo tancerzy moder-
nowo-jazzowych ściąga się 
na tą konkurencję, bo uzna-
ją ją za bardzo fajną i dobrą. 

Tańczą do muzyki, nie ukła-
dając choreografii. Improwi-
zują, czyli pokazują swój wy-
soki kunszt, dlatego że jest to 
konkurencja dla tancerzy już 
naprawdę zaawansowanych. 

- A jak zaawansowany pod 
względem swej renomy jest 
legionowski turniej Time for 
Dance? Sądzi pan, że zna tę 
imprezę już cała Polska?  

- Każdy organizator będzie 
chwalił swoją i mówił, że 
jest najlepsza w kraju. A ja 
mówię: od poziomu śred-
niego w górę każda impreza 
jest świetna. A my na pew-
no poniżej niego nie scho-
dzimy. Przez dwa dni wy-
stąpiło u nas 1600 tancerzy, 
co świadczy o tym, że chcą 
oni tu przyjeżdżać, zresz-
tą z roku na rok jest ich co-
raz więcej. Nawet kiedy klu-
by nie mogą przyjechać, to 
dzwonią do mnie i mówią, 
że im przykro, ponieważ – 
z reguły ze względów finan-
sowych – nie przyjadą, ale 
szykują się już na przyszły 
rok. Poza tym faktem jest, 
że Time for Dance to pierw-
sza taneczna impreza w 
roku, jak gdyby otwarcie ta-
necznego sezonu w Polsce. 
Nic dziwnego, że widać tutaj 
tak wielu ludzi.

Radosne piski na Piaskach
Wykorzystując czas, kiedy place zabaw z konieczności świecą pustkami, miasto realizuje ich 
remonty i modernizacje. Gdy tylko zakończy się społeczna kwarantanna spowodowana koro-
nawirusem, z nowego oblicza lokalnego centrum dziecięcej rozrywki będą mogli cieszyć się 
najmłodsi mieszkańcy osiedla Piaski.


