
WWW.MIEJSCOWA.PL | CZWARTEK 7 maja 2020 | ISSN: 2084-5286 | Nakład 10000 egz.

nr 19/918, 

Nastąpił zwrot w sprawie 
konsultowanych od dawna 
z PKP PLK planów drugiego 
legionowskiego tunelu pod torami. 
Ma on jednak powstać tam, 
gdzie obecnie znajduje się 
przejazd kolejowy 
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Zainfekowany BLIK
Kolejny przekręt z epidemią w tle! Tym razem, 
przy użyciu fałszywych domen internetowych 
oferujących najświeższe informacje na te-
mat koronawirusa, oszuści uzyskują dostęp                      
do naszych kont w serwisach społecznościo-
wych, a następnie wykorzystują je do wyłudza-
nia od naszych znajomych kodów BLIK.

Domeny, przed którymi na-
leży mieć się na baczności, 
to między innymi: korona-
wirusnews.com.pl, e-ko-
ronawirusnews.pl, koro-
nawirusnews.net.pl oraz 
ikoronawirusnews.pl. Sche-
mat takiego oszustwa jest 
od dłuższego czasu nie-
zmienny. Strony z artyku-
łami o koronawirusie do złu-
dzenia przypominają stronę 
znanego portalu informa-
cyjnego lub policji, a na jego 
końcu jest materiał video. 
Kliknięcie przycisku „play” 
wymusi konieczność zalo-
gowania się do serwisu Fa-
cebook. Jak przestrzegają 
policjanci, pod żadnym po-
zorem nie należy tego robić! 
W ten bowiem sposób oso-
by nieupoważnione uzyskują 
dostęp do naszego konta na 
portalu społecznościowym, 
a następnie za pośrednic-
twem aplikacji Messenger 
wysyłają do naszych znajo-
mych wiadomość z prośbą o 
szybką pożyczkę za pomocą 
kodu BLIK.

Jak zatem uchronić się 
przed takim atakiem? – 
Skontaktuj się ze swoim 
znajomym (najlepiej tele-
fonicznie), od którego do-
stałeś wiadomość z proś-
bą o pożyczkę. Nie jest 
wykluczone, że napraw-
dę potrzebuje on takiej 
pomocy finansowej, lecz 
powinniśmy to zweryfiko-
wać. Włącz też uwierzytel-
nianie dwuskładnikowe w 
serwisie Facebook. Opcja 
ta będzie wymagała od 
Ciebie podania dodatko-
wego hasła SMS podczas 
logowania, ale nie pozwoli 
na przejęcie Twojego kon-
ta. Zwróć również uwagę 
na adres strony, na której 
się logujesz. Swoje dane 
logowania do Facebooka 
wprowadzaj tylko na stro-
nie facebook.com. jest to 
jedyna strona, gdzie mo-
żesz je bezpiecznie wpro-
wadzić – radzą policjanci. 

KWP w Poznaniu/KGP, 
oprac. zig

TYDZIEŃ NA SYGNALE

Tydzień
na sygnale

Kierowali, choć
nie mogli
W zeszły wtorek (28 kwietnia) policjanci 
zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy kierowali 
samochodami mimo braku uprawnień. Wcze-
śniej zostały im one odebrane na mocy sądo-
wych wyroków i decyzji administracyjnych.

Pierwszy z pechowców 
został zatrzymany oko-
ło godziny 15.00 na tere-
nie Nieporętu. 35-latek 
kierował pojazdem mar-
ki Renault. Podczas kon-
troli okazało się, że legio-
nowski sąd orzekł wobec 
niego zakaz prowadze-
nia pojazdów mechanicz-
nych, który obowiązu-
je jeszcze do marca 2022 
roku. Drugi z kierujących 
wpadł natomiast po godzi-
nie 22.00 w Stanisławowie 
Pierwszym. Jak się okaza-
ło, 20-letni szofer kierują-
cy BMW wsiadł za kierow-

nicę pomimo cofnięcia mu 
uprawnień do kierowania 
pojazdami w drodze decy-
zji administracyjnej.
 
Za złamanie orzeczonego 
zakazu prowadzenia po-
jazdów grozi do trzech lat 
więzienia. Z kolei przestęp-
stwo polegające na kiero-
waniu pojazdem pomimo 
cofniętych uprawnień jest 
zagrożone grzywną, karą 
ograniczenia wolności 
albo pozbawienia jej na-
wet na dwa lata. 

zig

Trawka w dłoni
Policjanci zatrzymali 29-letniego mężczyznę, przy 
którym znaleziono narkotyki. Jak się okazało, był 
on już w przeszłości karany za podobne przestęp-
stwa. Grozi mu do trzech lat więzienia.

W trakcie patrolowania mia-
sta mundurowi zwrócili uwa-
gę na mężczyznę, który na ich 
widok zaczął się nerwowo za-
chowywać. Podczas legitymo-
wania go policjanci zauważyli, 
że chowa on coś w prawej dło-
ni. Jak szybko wyszło na jaw, 
była to marihuana. Podczas 
dalszej kontroli funkcjonariu-
sze znaleźli przy mężczyźnie 
kolejnych pięć porcji tego nar-

kotyku. 29-letni mieszkaniec 
Warszawy został zatrzymany i 
osadzony w policyjnym aresz-
cie. Amator trawki usłyszał za-
rzut posiadania narkotyków i 
przyznał się do winy. Ponieważ 
był on już wcześniej karany za 
to samo przestępstwo, przed 
sądem będzie teraz odpowia-
dał w warunkach recydywy. 

Zig

Dozory za znęcanie
W ostatnich dniach policjanci zatrzymali 
na terenie powiatu legionowskiego dwóch 
kolejnych mężczyzn podejrzewanych 
o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad 
osobami najbliższymi. Zatrzymani 
to 34- i 58-latek. Obaj usłyszeli już zarzuty.
Starszy z mężczyzn został za-
trzymany po tym, jak jego 
partnerka zgłosiła się na poli-
cję i powiadomiła, że od mniej 
więcej roku jest ofiarą prze-
mocy domowej. Z jej zeznań 
wynikało, że 58-latek wyjąt-
kowo często wszczynał awan-
tury, podczas których miał ją 
wyzywać, poniżać, popychać i 

szarpać. Miał jej też zabronić 
wychodzenia z domu i korzy-
stania z telefonu. Kobieta, nie 
mogąc już znieść tej sytuacji, 
wyprowadziła się do swojej 
ciotki. 58-latek nie chciał jej 
jednak dać spokoju i zaczął 
ją nachodzić w nowym miej-
scu pobytu. Tam właśnie zo-
stał zatrzymany przez policję. 

Z kolei 34-latek na komen-
dę trafił po domowej inter-
wencji. Po tym, jak wrócił 
on do domu pod wpływem 
alkoholu i wszczął – kolej-
ną, jak się okazuje – awan-
turę, jego partnerka zdecy-
dowała się wezwać policję. 
W momencie zatrzyma-
nia w organizmie 34-lat-
ka krążyły blisko trzy pro-
mile alkoholu. Jak zeznała 
pokrzywdzona, mężczyzna 
już od kilku lat notorycznie 
wszczynał awantury, pod-
czas których bił ją, wyzy-
wał i poniżał. 

Zatrzymani damscy bok-
serzy usłyszeli zarzut fi-
zycznego i psychicznego 
znęcania się nad osobami 
najbliższymi. Za popeł-
nione przestępstwo grozi 
im do pięciu lat pozbawie-
nia wolności. Obaj podej-
rzani zostali objęci policyj-
nym dozorem. Nakazano 
im też opuszczenie wspól-
nie zajmowanych loka-
li oraz zakazano zbliżania 
się i kontaktowania się z 
pokrzywdzonymi. 

Zig 



3CZWARTEK 7 maja 2020 TEMAT TYGODNIA

Powrót do normalności
Dokładnie 11 maja zarządzająca miejskimi 
obiektami sportowymi spółka KZB Legionowo 
planuje otworzyć je dla mieszkańców. Na razie 
jeszcze z wyłączeniem miejsc do gry znajdują-
cych się na terenach placówek oświatowych. 
Wytyczne dotyczące korzystania z boisk zosta-
ną opracowane i niezwłocznie przekazane do 
publicznej wiadomości po zaopiniowaniu przez 
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny 
w Legionowie.
Powyższa decyzja zarzą-
du spółki KZB była możliwa 
dzięki zapisom zawartym w 
rozporządzeniu Rady Mini-
strów z 2 maja br. w spra-
wie ustanowienia określo-
nych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wy-
stąpieniem stanu epide-
mii. Stopniowe popusz-
czanie cugli zwyczajnym 
do niedawna ludzkim ak-

tywnościom wychodzi na-
przeciw oczekiwaniom wie-
lu mieszkańcom, którym 
coraz mocniej doskwie-
ra brak możliwości upra-
wiania sportów zespoło-
wych. Wkrótce, oczywiście 
z uwzględnieniem wciąż 
obowiązujących reguł wal-
ki z koronawirusem, znów 
będą oni mogli wrócić do 
amatorskiej rywalizacji.  

Również 11 maja pro-
wadzone przez spół-
kę KZB Legionowo nie-
publiczne przedszkole 
Wesołe Sówki zamie-
rza uruchomić opiekę 
w budynku przy ul. Ja-
giellońskiej 40. Zgodnie 
z wytycznymi Główne-
go Inspektora Sanitar-
nego i Ministra Zdrowia, 
z przedszkola powin-
ny skorzystać głównie 
te maluchy, których ro-
dzice nie mają możliwo-
ści pogodzenia pracy z 
opieką w domu. Pierw-
szeństwo mają dzieci 
pracowników systemu 
ochrony zdrowia, służb 
mundurowych, pracow-
ników handlu i przedsię-
biorstw produkcyjnych, 
realizujących zadania 
związane z zapobiega-
niem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem CO-
VID-19. 

red.

Tunel i kolej-na decyzja
Wszystko wskazuje na to, że nastąpił kluczowy zwrot w sprawie konsul-
towanych od dawna z koleją planów drugiego legionowskiego tunelu pod 
torami. Ma on powstać tam, gdzie obecnie znajduje się przejazd kolejowy, 
czyli w ciągu ulic Polnej i Kwiatowej. W poprzednią środę oficjalnie poinfor-
mował o tym miejski ratusz.

Jak przypominają miejscy 
urzędnicy, „w ramach to-
czonych dyskusji i konsulta-
cji rozważane były trzy kon-

cepcje w dwóch możliwych 
lokalizacjach. Przedstawione 
rozwiązania bazowały na do-
stępnych informacjach i wie-

dzy w momencie ich prezen-
tacji”. Każda z nich posiadał, 
rzecz jasna, swoich zwolen-
ników i zagorzałych wrogów.

Wybór inwestycji na 
Bukowcu ma na celu po-
lepszenie warunków komu-
nikacyjnych dla mieszkań-
ców po zamknięciu obecnie 
funkcjonującego tam prze-
jazdu. W celu jak najszyb-
szej realizacji tunelu urząd 
miasta złoży w najbliższych 
dniach do spółki PKP Polskie 
Linie Kolejowe koncepcję 
budowy przeprawy w cią-
gu ulic Polna – Kwiatowa.

Cytując za legionowskim 
ratuszem, „Dokument 
oparty jest na obecnych 
warunkach technicznych 
i możliwościach formal-
nych stworzenia przepra-
wy. Na jego wpływ najwięk-
sze znaczenie mają zmiany 
w Master Planie dla Trans-
portu Kolejowego w Aglo-
meracji Warszawskiej. PKP 
PLK przeprowadziła w nim 
kompleksową analizę li-
nii kolejowych w obszarze 
Warszawskiego Węzła Ko-
lejowego. Szczegółowe ba-
dania objęły Warszawę i od-
cinki linii w promieniu około 

100 km od stolicy. Koleja-
rze wzięli w nim pod uwagę 
wzrost liczby mieszkańców, 
niewydolność układów dro-
gowych, konieczność pogo-
dzenia kolejowego ruchu 
aglomeracyjnego, regio-
nalnego, dalekobieżnego i 
towarowego oraz potrzebę 
dostosowania linii do rze-
czywistych potrzeb prze-
wozowych. Dla Legionowa 
oznaczać to będzie w przy-
szłości dodatkowe tory z 
Warszawy”.

Ratusz wskazuje, że bez 
względu na miejsce budo-
wy tunelu konieczna bę-
dzie jego realizacja pod 
rozjazdem kolejowym. Po-
przednia koncepcja zakła-
dała uniknięcie takiego roz-
wiązania, ponieważ jest to 
jeden z najbardziej kry-
tycznych elementów infra-
struktury kolejowej dla du-
żych prędkości. Obecnie 
nie da się tego uniknąć. Na 
szczęście w związku z zale-
ceniami kolejarzy GDDKiA 
realizująca budowę drogi 

DK 61 potwierdziła zakłada-
ne terminy oddania trasy do 
użytku. Taka sytuacja sta-
nowi zabezpieczenie w razie 
zmniejszenia przepustowo-
ści na obecnym przejeździe 
na osiedlu Bukowiec lub 
nieprzewidzianej koniecz-
ności jego zamknięcia w 
trakcie prac nad tunelem.

Koncepcja budowy nie-
zmiennie zakłada powsta-
nie tzw. małego tunelu, czy-
li przewidzianego wyłącznie 
dla ruchu lokalnego. Tak 
więc, co warto podkreślić, z 
nowej przeprawy ze wzglę-
du na jej warunki technicz-
ne (wys. 3,5 m) nie będą 
korzystali kierowcy samo-
chodów ciężarowych. We-
dług planów znajdą się w 
niej dwa pasy ruchu oraz w 
części oddzielonej od dro-
gi ciąg pieszo-rowerowy. W 
ramach realizacji inwesty-
cji powstanie również ron-
do usprawniające ruch z ulic 
Przemysłowej i Kwiatowej.

Wonder
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Z początku miało być inaczej. 
– Pierwotnie nasz projekt za-
kładał 50-procentową zniżkę w 
opłacie stałej za kwiecień i maj. 
Jednak w związku z faktem, że 
premier poinformował, iż bę-
dzie istniała możliwość otwar-
cia żłobka od połowy przy-
szłego tygodnia, jeżeli taką 
decyzję podejmie organ pro-
wadzący, sytuacja się zmieniła 
– wyjaśnia Piotr Zadrożny, za-
stępca prezydenta Legionowa.

Dlatego zmieniła się również 
treść przygotowanej pod au-

spicjami prezydenta uchwały. 
I pewnie gładko by ona prze-
szła, gdyby nie fakt, że klub 
radnych Prawa i Sprawiedliwo-
ści przygotował własny, zakła-
dający większy bonus projekt. 
Do chwili opublikowania zapi-
su obrad prowadzonej zdalnie 
sesji dokładny przebieg dysku-
sji w tej sprawie nie jest zna-
ny. Wiadomo tylko, że opozy-
cja miała duże zastrzeżenia 
do pracy przewodniczącego 
rady, a pod głosowanie trafił 
ostatecznie prezydencki pro-
jekt. Trafił i stosunkiem głosów 

12 do 7, przy jednym wstrzy-
mującym, go przyjęto. – Decy-
zją rady miasta rodzice zostali 
całkowicie zwolnieni z kwiet-
niowej opłaty stałej za pobyt 
dziecka w żłobku. Jeżeli chodzi 
o marzec, bo tam też było kil-
ka dni, kiedy żłobek nie przyj-
mował dzieci, rodzice, których 

sytuacja materialna pogorszy-
ła się w wyniku epidemii, mogą 
starać się o rozłożenie płatno-
ści na raty lub umorzenie za-
ległości marcowej – mówi za-
stępca prezydenta. 

Wciąż natomiast nie ma 
pewności, jak sprawy poto-

czą się w maju. – Czekamy 
na wytyczne z sanepidu, w 
jaki sposób stworzyć grupy, 
jak liczne mają one być, jakie 
mają być wymogi sanitarne 
– zarówno dla rodziców, jak 
i personelu. I dopiero wtedy 
będziemy wiedzieli, czy je-
steśmy w stanie zapewnić 

opiekę dla wszystkich chęt-
nych, czy tylko dla niektó-
rych. Jeżeli będzie taka sytu-
acja, że część dzieci – mimo 
takiej woli rodziców – nie 
będzie mogło uczęszczać do 
żłobka miejskiego lub w ogó-
le nie będzie takiej możliwo-
ści, kolejne rozwiązanie do-
tyczące ulgi dla rodziców w 
zakresie opłaty stałej przed-
stawimy na sesji majowej – 
zapowiada Piotr Zadrożny. 

Według przyjętej właśnie 
uchwały rodzice lub opie-
kunowie prawni, którzy do-
konali już całościowej wpła-
ty za kwiecień, otrzymają 
zwrot nadpłaconej kwoty 
najdalej do 31 maja br. W 
przypadku, gdy z powodu 
skutków epidemii znaleźli się 
oni w trudnej sytuacji finan-
sowej, będą też mogli starać 
się o udzielenie ulgi w płat-
nościach w postaci umorze-
nia, odroczenia lub rozłoże-
nia należności na raty. 

Waldek Siwczyński

Żłobek z bonifikatami
W ostatnią środę kwietnia członkowie Rady Miasta 
Legionowo musieli pochylić się nad prezydenckim 
projektem ulg w opłatach za żłobek. Ulg wymuszo-
nych przez epidemiczny kryzys. Mimo że placówka 
pozostawała zamknięta, rodzice – na mocy wiążącej 
ich z nią umowy – wciąż bowiem musieli uiszczać 
pełną stawkę. Stąd taka reakcja ratusza.

Pierwszy z amatorów odlotu 
wpadł w piątek (1 maja) około 
godziny 20.00 na ul. Strużań-

skiej. W trakcie kontroli policjan-
ci znaleźli przy 24-latku haszysz. 
Narkotyk był ukryty w kieszeni 
kurtki. Ten sam patrol około pół-
nocy zatrzymał kolejnego ama-
tora narkotykowego odlotu. W 
samochodzie zaparkowanym 
na osiedlowym parkingu przy 

ul. Zegrzyńskiej mundurowi za-
uważyli mężczyznę. Postanowili 
więc sprawdzić, co o tak późnej 
porze robił on w tym miejscu. W 
trakcie wykonywania czynności 
służbowych mundurowi ujawnili 
w portfelu 37-latka biały proszek. 
Badanie narkotesterem wskaza-
ło, że jest to amfetamina. Ostatni 
z podejrzanych wpadł następne-
go dnia, również przed północą. 
Na ul. Sowińskiego mundurowi 
wylegitymowali dwóch młodych 
mężczyzn. Przy jednym z nich – 
20-latku, znaleziono foliową to-
rebkę, w środku której znajdo-
wała się metaamfetamina.

Wszyscy trzej mężczyźni 
usłyszeli zarzut posiadania 
narkotyków. O ich dalszym 
losie zadecyduje sąd. Grozi 
im do trzech lat pozbawie-
nia wolności. 

zig

Trzech do odlotu
W trakcie długiego 
majowego weekendu 
policjanci zatrzymali 
na terenie Legionowa 
trzech mężczyzn, przy 
których znaleziono nar-
kotyki. Były to haszysz, 
amfetamina i meta-
amfetamina. Za popeł-
nione przestępstwa 
zatrzymanym grozi 
do trzech lat więzienia.

Zmiana na straży
bezpieczeństwa
Pod koniec kwietnia na zasłużoną emeryturę 
odszedł Ryszard Gawkowski, pierwszy i dotych-
czas jedyny komendant utworzonej w 1991 roku 
Straży Miejskiej w Legionowie. Decyzją prezy-
denta miasta zastąpił go na stanowisku Adam 
Nadworski, wcześniej przez wiele lat pełniący 
funkcję zastępcy komendanta.

Po blisko 30 latach służby w legio-
nowskiej, tworzonej przezeń od 
podstaw formacji Ryszard Gaw-
kowski ustąpił miejsca młodszym. 
Oprócz podziękowań za pracę na 

rzecz mieszkańców Legionowa, 
podczas kwietniowej sesji rady 
miasta (niestety tylko zdalnej) pre-
zydent Roman Smogorzewski uho-
norował byłego już komendanta ty-

tułem „Zasłużony dla Legionowa”. 
Słynący z nowatorskich pomysłów 
i zaangażowania w swoją pracę Ry-
szard Gawkowski przez prawie trzy 
dekady kierowania strażą miejską 

pomógł rozbudować katalog jej 
zadań – oprócz tych związanych 
z bezpieczeństwem obywateli – o 
kwestie związane z ochroną śro-
dowiska, sprawami porządkowy-
mi oraz edukacją dzieci i młodzieży 
w zakresie właściwego zachowania 
na drodze. – Dziękuje za serdecz-
ność i okazaną życzliwość, jakich 
przez cały czas wykonywania swo-
jej pracy doświadczałem. Praca w 
Straży Miejskiej w Legionowie zapi-
sze się w mojej pamięci jako wspo-
mnienie, które przynosiło radość z 
poczucia realizacji projektów i za-
dań na rzecz mieszkańców Legio-
nowa – powiedział wzruszony Ry-
szard Gawkowski. 

Ponieważ bez dowódcy długo 
funkcjonować się nie da, już w 

czwartek (30 kwietnia) Adam 
Nadworski otrzymał z rąk pre-
zydenta miasta nominację na 
stanowisko Komendanta Straży 
Miejskiej w Legionowie. Po dzie-

sięciu latach pełnienia obowiąz-
ków zastępcy taki awans wydaje 
się naturalną i uzasadnioną z per-
spektywy dobra formacji konse-
kwencją dotychczasowej ścież-
ki zawodowej. Adam Nadworski 
jest absolwentem Wyższej Szko-
ły Policji w Szczytnie i uczestni-
kiem wielu kursów doskonalenia 
zawodowego. Został też odzna-
czony przez Prezydenta RP Brą-
zowym Krzyżem Zasługi. Pry-
watnie chętnie angażuje się w 
akcje społeczne i edukacyjne. 
Był inicjatorem spotkań doty-
czących bezpieczeństwa senio-
rów, a także uczestnikiem wielu 
spotkań oraz konkursów dla dzie-
ci i młodzieży.

Gadget
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Tężnia
w gotowości
Chociaż dzięki złagodzeniu towarzyszących pandemii ograniczeń można już 
uczęszczać do Parku Zdrowia, jej najważniejszy obiekt – tężnia solankowa 
wciąż jeszcze skazana jest na bezczynność. Okres jej nieoczekiwanego 
przestoju wykorzystano w zarządzającej całym obiektem spółce KZB Legiono-
wo do przeprowadzenia kompleksowych prac remontowo-konserwacyjnych.

Mężczyźni użyli w stosun-
ku do kobiety gazu łza-
wiącego, a następnie pró-
bowali ukraść jej torebkę. 
Pokrzywdzona – jak się 
okazało, słusznie – nie za-
mierzała jednak poddać się 
bez walki. Zaczęła krzyczeć 
i wzywać pomocy, co spło-
szyło obu spanikowanych 
napastników. Przed uciecz-

ką zdążyli jej jeszcze ukraść 
jej okulary korekcyjne war-
te około czterech tysięcy zło-
tych. Jak do wszystkich tego 
typu spraw, policjanci pode-
szli bardzo serio i szybko po-
jawiły się rezultaty. Śledztwo 
podjęte przez legionowskich 
kryminalnych doprowadziło 
ich do 25-letniego mieszkań-
ca Warszawy. Gdy policjanci 

zapukali do jego drzwi, męż-
czyzna nie krył zaskoczenia. 

W mieszkaniu napastni-
ka kryminalni znaleźli gaz, 
który został użyty podczas 
napadu, oraz spore ilości 
ukrytych w słoiku narkoty-
ków. Po zważeniu okazało 
się, że było to 50 gramów 
marihuany. Środki odurza-
jące zostały zabezpieczone, 
a 25-latek trafił do policyj-
nego aresztu. Mężczyzna 
usłyszał zarzuty dokona-
nia rozboju oraz posiadania 
znacznej ilości narkotyków. 
Na wniosek śledczych legio-
nowski sąd zastosował wo-
bec podejrzanego środek 
zapobiegawczy w posta-
ci tymczasowego aresztu. 
Aktualnie trwają poszuki-
wania drugiego ze spraw-
ców napadu.  

zig

Rozbój w windzie
Ponad dwa tygodnie temu w jednym z bloków na terenie Legionowa 
doszło do rozboju. Dwaj mężczyźni napadli w windzie na kobietę. Naj-
wyraźniej jednak coś poszło nie po ich myśli, gdyż udało im się ukraść 
swojej ofierze tylko, skądinąd kosztowne... okulary korekcyjne. Jeden 
z napastników został już zatrzymany przez policję.

Regularne doglądanie uwiel-
bianej przez legionowian tęż-
ni jest na stałe wpisane do obo-
wiązków konserwatorów z KZB, 
zwłaszcza po sezonie zimowym. 
W tym roku, jak wiadomo, okres 
przestoju rozsławionego przez 
uzdrowisko w Ciechocinku urzą-
dzenia uległ znaczącemu wydłu-
żeniu. Trudno się zatem dziwić, 
że do zwyczajowych, corocz-
nych prac obsługowych doło-

żono jeszcze tężni w wiosennej 
„promocji” lifting estetyczny. – W 
ramach prowadzonych ostatnio 
prac wyczyszczone, przebadane 
i sprawdzone zostały wszystkie 
urządzenia techniczne tężni, w 
tym zbiornik na solankę, pom-
pa i sterownik odpowiedzialny 
za jej funkcjonowanie. Nato-
miast aktualnie, wykorzystując 
sprzyjające warunki pogodowe, 
przeprowadzamy remont drew-

nianej konstrukcji obiektu, czy-
li zabezpieczamy ją odpowied-
nimi preparatami mającymi 
uchronić tężnię przed negatyw-
nym wpływem czynników at-
mosferycznych – informuje Je-
rzy Wilczyński, kierownik działu 
eksploatacyjnego KZB Legiono-
wo. Zaznaczając przy okazji, że 
większość robót – poza konser-
wacją infrastruktury technicznej 
– wykonali pracownicy spółki.  

Wcześniej, przy użyciu myjki ci-
śnieniowej, oczyścili oni również 
stanowiącą serce każdej tężni 
tarninę, a więc podstawowy ele-
ment całej konstrukcji – razem 
ze spływającą po niej solanką od-
powiedzialny za jej dobroczynne 
oddziaływanie na zdrowie.  

Równocześnie z konserwacją 
tężni ludzie z KZB zadbali też o 
stan całego Parku Zdrowia. Tam, 

gdzie zachodziła taka potrze-
ba, oczyszczono ławki, chod-
niki i alejki, zgrabiono również 
wszystkie trawniki. – Należy 
jednak pamiętać, że podobnie 
jak sama tężnia, wciąż pozosta-
ją nieczynne również urządzenia 
do rekreacji dla seniorów. Są już 
jednak gotowe do użytku i kie-
dy tylko będzie to możliwe, udo-
stępnimy je mieszkańcom – do-
daje Jerzy Wilczyński.    

Samo uruchomienie tęż-
ni – jeśli na szczeblu rządo-
wym zostanie wreszcie za-
palone zielone światło – to 
kwestia zaledwie kilku go-
dzin. Istnieje więc szan-
sa, że jeszcze tego samego 
dnia mieszkańcy będą mo-
gli udać się do Parku Zdro-
wia po... zdrowie.  

Waldek Siwczyński

Tężnia solankowa, inaczej gradiernia, to drewniana konstrukcja ze środko-
wym rdzeniem wypełnionym tarniną. Znajdują się tam też instalacja i urzą-
dzenia do pompowania solanki. W górnej części tężni, nad tarninowym rdze-
niem, jest koryto przelewowe umożliwiające spływ solanki. Z dolnego koryta 
płynie ona do zbiornika (znajdującego się obok tężni) i następnie ponownie 
jest tłoczona na górę. Cały proces odbywa się w obiegu zamkniętym.

Spływająca po tarninie solanka paruje i wytwarza w ten sposób aerozol na-
sycający powietrze cennymi mikroelementami, takimi jak wapń, magnez, jod, 
potas, brom, żelazo i sód. Inhalacje pomagają skutecznie walczyć z wieloma 
chorobami, a mikroklimat, który wytwarza się dzięki tężni, jest zbliżony do 
nadmorskiego. 

Dawka jodu, jaką przez godzinę pochłania się w tężni, jest równa ilości przyję-
tej w ciągu trzech dni pobytu nad morzem. Niestety, z tężni nie mogą korzystać 
wszyscy, którzy mieliby na to ochotę. Nie powinny tam bowiem przychodzić 
osoby cierpiące na choroby serca i zmagające się z nowotworami.

INSPEKTOR INFORMUJE
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legiono-
wie z 5 maja przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu 
legionowskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym 
zachorowanie na COVID-19.  

Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/
(w ciągu ostatniej doby): 188/(11) 
Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową/(ostatnia doba): 8/(0)
Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym/
(w ciągu ostatniej doby): 117/(0) 
Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia 
zakażenia COVID-19/(w ciągu ostatnia doby): 3/(0) 
Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem 
dodatnim/(w ciągu ostatniej doby): 52/(0) 
Liczba ozdrowieńców/(w ciągu ostatniej doby): 34/(0)
Liczba zgonów powiązanych z COVID-19/(ostatnia doba): 7/0
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Naszej Koleżance
Ewie Walczak

wyrazy głębokiego współczucia i szczerego żalu
z powodu śmierci

MAMY

składają
Dyrektor, Współpracownicy

wraz z Radą Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 1 w Legionowie

W trosce o bezpie-
czeństwo mieszkań-
ców oraz pracowników 
Urzędu Miasta Legio-
nowo obsługę bezpo-
średnią reguluje kilka 
poniższych zasad:

    1. Obsługa mieszkań-
ców na terenie Urzędu Mia-
sta Legionowo odbywa się 
wyłącznie na parterze ratu-
sza – wejście główne, przy 
ul. marsz. Józefa Piłsudskie-
go 41 

    2. Do odbioru lub przy-
jęcia pism na parterze ra-
tusza w uzasadnionych 
przypadkach będą pro-
szeni pracownicy komó-
rek organizacyjnych 

    3. Wszystkie wnioski i pi-
sma można składać wyłącz-
nie na parterze w Biurze Ob-
sługi Klienta 

    4. Każda osoba przeby-
wająca na terenie ratusza, 
ze względu na wymogi wy-
nikające z aktualnej sytu-
acji zagrożenia epidemicz-
nego, zobowiązana jest do 
zasłaniania ust i nosa przez 
noszenie maseczek, chust, 

szalików itp. Do dyspozycji 
klientów będą udostępnio-
ne rękawiczki
 
    5. Do odwołania urząd 
otwarty jest w godzinach 
8.00-16.00
 
    6. Kasa urzędu funkcjonu-
je w godzinach pracy urzędu 

    7. Biuro paszportowe 
funkcjonuje w godzinach 
pracy urzędu. 

Jeżeli w grę wchodzi zała-
twienie sprawy drogą elek-
troniczną, należy skorzy-
stać z adresu kancelaria@
um.legionowo.pl, poprzez 
platformę EPUAP. Urzęd-
nicy sugerują także, aby 
wszelkich płatności doko-
nywać poprzez bankowość 
elektroniczną.
 

red.

Legionowo, z wynikiem 60,9 
proc., znalazło się na 70 miej-
scu przygotowanego przez 
portal zestawienia, w którym 
uwzględniono miasta powyżej 
50 tys. mieszkańców. Taki sam 
wynik uzyskali kierowcy z Ło-
dzi i Ostrołęki. Sądząc z dekla-
racji właścicieli aut, najmniej 
bezszkodowych przejazdów 
zaliczają warszawiacy (53,8 
proc.), zaś najbardziej uważni 
są kierowcy z Raciborza (69,6 

proc.). Na marginesie war-
to wspomnieć, że najczęściej 
zgłaszany przez legionowian 
do ubezpieczenia model sa-
mochodu to opel astra.   

Duża liczba zgłaszanych 
„dzwonów” przekłada się 
oczywiście na wysokość 
składki ubezpieczeniowej. 
W 2019 r. legionowianie 
za ubezpieczenie OC płacili 
średnio 765 zł. Na Mazow-

szu więcej niż oni musieli na 
ten cel wykładać właścicie-
le pojazdów z Pruszkowa 
(787 zł). Na przeciwległym 
biegunie znaleźli się z kolei 
mieszkańcy Mielca, których 
obowiązkowa polisa koszto-
wała średnio 515 zł. – Kal-
kulując cenę ubezpieczenia 
OC, towarzystwa biorą pod 
uwagę wiele czynników, 
m.in. liczbę pojazdów i kie-
rowców, sieć dróg oraz sta-
tystyki wypadkowe. Wyso-
kie ceny ubezpieczeń OC 

w Legionowie nie powin-
ny specjalnie dziwić. Dro-
gi w tym mieście codzien-
nie przemierzają tysiące 
samochodów, a to z ko-
lei oznacza podwyższone 
ryzyko wystąpienia kolizji 
lub wypadku – tłumaczy 

Tomasz Kroplewski, kie-
rownik ds. rozwoju sprze-
daży rankomat.pl.

Dane Komendy Powiato-
wej Policji w Legionowie zda-
ją się potwierdzać to, co po-
przez swoje cenniki mówią 
firmy ubezpieczeniowe. W 
2019 roku na drogach powia-
tu legionowskiego odnotowa-
no 1442 kolizje, czyli aż o 146 
więcej niż rok wcześniej. 

RM

W łączności
z potrzebami
Tak jak funkcjonariusze wielu innych służb, 
również mundurowi z zegrzyńskiego Cen-
trum Szkolenia Łączności i Informatyki 
ruszyli do walki z koronawirusem. Od wielu 
dni pomagają, realizując transport mate-
riałów, przekazując maseczki i szkoląc 
żołnierzy zawodowych w zakresie wspar-
cia medycznego.
Żołnierze Centrum na bieżą-
co realizują zadania wspar-
cia społeczności lokalnej i 
administracji samorządowej 
w powiecie legionowskim. W 
trybie ciągłym działa także 
służba przeciwkryzysowa, 
która koordynuje zadania 
zespołów i zbiera potrzebne 
informacje we współpracy z 
Dowództwem Wojsk Obro-
ny Terytorialnej.

Ostatnio na terenie jednost-
ki zrealizowano szkolenie z 
udziałem kadry Centrum, 
według podziału na żołnierzy 
posiadających wykształcenie 
medyczne oraz tych bez nie-
go. Teraz mają oni wesprzeć 
działania zabezpieczające i 
logistyczne. Tematyka szko-
lenia obejmowała podsta-
wowe informacje dotyczące 
SARS CoV-2 oraz COVID-19, 
zalecenia i rekomendacje or-
ganów Wojskowej Inspekcji 

Sanitarnej i Państwowej In-
spekcji Sanitarnej oraz zasa-
dy higieny i separacji środo-
wiska pracy żołnierza. Każdy 
uczestnik został przeszkolony 
z zasad posługiwania się indy-
widualnymi środkami ochrony 
osobistej w aspekcie profilak-
tyki zakażeń, w tym kombine-
zonem ochronnym, różnymi 
rodzajami masek, rękawica-
mi ochronnymi oraz goglami.

Niezależnie od tego, w porozu-
mieniu z władzami samorządo-
wymi powiatu legionowskiego, 
Centrum przekazało do jedne-
go z domów pomocy społecz-
nej maseczki, które pomogą 
chronić pensjonariuszy i perso-
nel ośrodka. Ponadto psycholo-
gowie z Zegrza służą pomocą 
na infolinii uruchomionej przez 
Wojska Obrony Terytorialnej. 

oprac red./por. Sławomir Szy-
mański, fot. CSŁiI

Kolizja statystyczna
Tylko nieco ponad 60 proc. legionowskich kierowców poszukujących 
w ubiegłym roku ubezpieczenia OC online zadeklarowało, że nie mu-
siało dotąd korzystać z zapewnionej przez polisę ochrony. Jak wynika                                                                                                                                       
z danych portalu rankomat.pl, to jeden z najgorszych rezultatów w kraju.

Otwarci na mieszkańców
Urząd miasta Legionowo jako pierwszy w powiecie uruchomił bezpośrednią 
obsługę mieszkańców. Od środy (6 maja), z zachowaniem wszelkich środ-
ków ostrożności, zaczęło działać usytuowane na parterze ratusza Biuro 
Obsługi Klienta. Wciąż jednak urzędnicy zachęcają, aby wszelkie sprawy, 
których charakter na to pozwala, załatwiać drogą elektroniczną bądź telefo-
nicznie, ewentualnie osobiście zrobić to w późniejszym terminie.
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W Legionowie o terminie 
wznowienia działalności przez 
publiczne placówki przed-
szkolne oraz żłobek zadecy-
dują ich dyrektorzy. Kierując 
się przede wszystkim odpo-
wiedzialnością za zapewnie-
nie bezpieczeństwa zarówno 
dzieciom, jak i pracownikom. 
Każda placówka intensywnie 
przygotowuje się do ponow-
nego otwarcia, co wymaga 
opracowania szczegółowych 
procedur bezpieczeństwa, 
harmonogramu opieki i no-
wej organizacji pracy w czasie 
epidemii. Warunki stopniowe-
go „rozruchu” są ustalane we 
współpracy ze służbami sa-
nitarnymi. Komunikatów w 
sprawie wznowienia działal-

ności należy szukać na stro-
nach internetowych poszcze-
gólnych placówek.

Jeśli chodzi o gminę Wieliszew, 
przygotowują się tam do po-
nownego uruchomienia przed-
szkoli i oddziałów przedszkol-
nych w szkołach od 11 maja. 
Podobnie jak w innych samo-
rządach, na razie dla niewiel-
kiej liczby dzieci – tych, których 
rodzice nie mają możliwości 
pogodzenia pracy z opieką w 
domu. Przy czym taka sytu-
acja będzie musiała być po-
twierdzona zaświadczeniem 
z zakładu pracy. Liczba dzieci 
w grupach zostanie ograniczo-
na do niezbędnego minimum, 
każde z nich musi być zdrowe, 
a wśród ich najbliższych nikt 
nie może przebywać na kwa-
rantannie lub w izolacji. Podję-
to już działania mające na celu 
opracowanie wewnętrz-
nych procedur bezpieczeń-
stwa na terenie placówek i 
zapewnienie środków higie-
nicznych potrzebnych do ich 
bieżącego funkcjonowania. 
Z każdej z nich, zależnie od 
wielkości, będzie mogło sko-
rzystać od 6 do 25 dzieci. 

W gminie Nieporęt do ostat-
nich rządowych regulacji pod-
chodzą z większym dystan-
sem. We wtorek (5 maja) na 
jej stronie internetowej opu-
blikowano w tej sprawie ko-
munikat. To jego obszer-
ny fragment: „Z rozeznania 
zapotrzebowania na opiekę 
przedszkolną dokonanego 
przez dyrektorów przedszko-
li i szkół podstawowych na 
dzień 4 maja wynika, że poza 
przedszkolem w Białobrze-
gach, w którym taką potrzebę 
zgłosiła większa grupa rodzi-
ców, potrzebę powrotu dzie-
ci do pozostałych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych zgło-
sili tylko pojedynczy rodzice. 
W związku z tym, po doko-
naniu oceny sytuacji bazo-
wej i kadrowej w placówkach 
przedszkolnych, Wójt Gminy 
Nieporęt informuje, że do dnia 
8 maja wszystkie przedszko-
la publiczne i oddziały przed-
szkolne w szkołach podstawo-
wych pozostaną zamknięte”. 
Jednocześnie zadeklarowa-
no, że informacja dotycząca 
otwarcia przedszkoli i szkol-
nych oddziałów przedszkol-

nych zostanie ogłoszona naj-
później do 8 maja. 

Najdalej idącą ostrożność za-
chował w tej kwestii Jarosław 
Chodorski, wójt gminy Ja-
błonna. W poniedziałek poin-
formował o tym mieszkańców 
za pośrednictwem internetu. 
„Po konsultacjach z dyrektora-
mi oraz specjalistami z zakre-
su epidemiologii, podjąłem 
decyzję o czasowym wstrzy-
maniu otwarcia przedszko-
li w naszej gminie do 21 maja 
2020 r. Okres inkubacji dla CO-
VID-19 (czyli czas od zarażenia 
do wystąpienia pierwszych ob-
jawów) wynosi od 2 do 14 dni. 
Oznacza to, iż istnieje szansa, 
że około 20 maja będą już do-
stępne miarodajne dane staty-
styczne odnośnie następstw 
otwarcia tych placówek na 
terenie naszego kraju, które 
postanowiły wznowić dzia-
łanie od 6 maja br. Proszę 
Państwa o cierpliwość i wy-
rozumiałość. Nadrzędną war-
tością wszystkich podejmo-
wanych przeze mnie decyzji 
jest zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców naszej gminy” 
– napisał wójt Chodorski.

Przede wszystkim, w 
związku z ogromną po-
pularnością targu, ku-
pującym udostępnio-
no dodatkowe wejścia. 
Obecnie ich rozmiesz-
czenie wygląda nastę-
pująco:

Mój Rynek – jedno wej-
ście od ul. Wysockiego, 

place B, C, D – jedno 
wejście od ul. Piłsudskie-
go, dwa wejścia od stro-
ny ul. Wysockiego oraz 
jedno wejście od ul. So-
bieskiego, na wysokości 
przejścia dla pieszych, 

plac E „hurt” –  dwa 
wejścia od ul. Krasiń-
skiego oraz dwa wejścia 
od ul. Kazimierza Wiel-
kiego.

Pozostałe wejścia, funk-
cjonujące gdy targ dzia-
łał normalnie, są aktu-

alnie zabudowywane 
stałym ogrodzeniem. 
Okazało się to koniecz-
ne, gdyż pierwotnie uży-
te w tym celu barierki 
przegrały w starciu z tłu-
mem ludzi, którzy nie-
jednokrotnie przeskaki-
wali tymczasowe zapory 
lub usiłowali je przesta-
wiać. – Trzeba mieć na 
uwadze, że handel na 
targowisku jest możli-
wy jedynie pod warun-
kiem zachowania wszel-
kich zasad zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się 
choroby zakaźnej. A 
niestety jest z tym jesz-
cze problem. Najbliż-
sze dni zweryfikują, czy 
mieszkańcy i sprzedaw-
cy przyzwyczaili się do 
nowych zasad i ich prze-
strzegają. Od tego bę-
dzie zależała decyzja o 
dalszym losie handlu na 
targowisku miejskim – 
zaznacza Irena Boguc-

ka, prezes spółki KZB 
Legionowo. 

Należy pamiętać, że przy 
wszystkich wejściach na 
legionowskie targowisko 
znajdują się pojemniki z 
płynem dezynfekującym. 
Każda osoba pragnąca 
zrobić tam zakupy musi 
przed wejściem na plac 
obowiązkowo dokonać 
dezynfekcji rąk lub uży-
wać własnych rękawiczek 
ochronnych. Nadal trze-
ba też mieć zakryte usta 
i nos. Osoby niespełniają-
ce tego wymogu nie będą 
wpuszczane na teren tar-
gowiska. 

Zgodnie z wytycznymi 
rządu nie obowiązują już 
godziny dla seniorów. Za 
to zakupy można teraz 
rozpoczynać nie od 7.00, 
lecz już od 4.00 rano. 

red.

Szturm na targowisko
Sobotnie otwarcie Targowiska Miejskiego 
w Legionowie pokazało, jak bardzo klienci 
się za nim stęsknili. A przy okazji wymu-
siło kilka zmian dotyczących organizacji 
jego pracy. Z uwagi na właściwy przebieg 
handlu i w trosce o zdrowie oraz kom-
fort mieszkańców pojawiło się tam kilka 
udogodnień.

Przedszkola jeszcze
nie dla wszystkich
Nadszedł trudny czas dla samorządowych zwierzchników oświaty. Mu-
szą podjąć decyzję, czy otworzyć uchyloną przez rząd furtkę i wpuścić 
część maluchów do przedszkoli, czy jeszcze z tym poczekać. W powie-
cie legionowskim zdania są podzielone.
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OGŁOSZENIA

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

SZARIK to 3-latek dużej wiel-
kości (30 kg) w typie owczarka 
niemieckiego, znaleziony na uli-

cy Lisa Kuli w Markach. Psiak lubi być w centrum uwagi, jest we-
soły i przyjacielsko nastawiony. Chłopak uwielbia głaskanie, daje 
sobie radę na smyczy i ogromnie tęskni za swoim człowiekiem.  
Tel:  795 845 242
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KUPIĘ
 ■Książki, podręczniki 
504267358

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
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Kiedy kobieta wspomina o 
zazdrości, z reguły wróży to 
mężczyznom rychłe kłopo-
ty. Na szczęście raczej nie w 
omawianym poniżej przy-
padku. Chcemy bowiem 
przypomnieć o słowach za-
słyszanych w lutym z ust 
pani komendant dowodzą-
cej w naszym powiecie swą 
policyjną trzódką. Słów wy-
powiedzianych w trakcie 
przedstawianego radnym 
w starostwie sprawozdania 

z jej ubiegłorocznej harów-
ki. Otóż kiedy już wymieniła 
wszystkie liczby i przytoczy-
ła resortowe statystyki, pani 
Anna zdradziła również słu-
chaczom, że wielu komen-
dantów sąsiednich komend 
szczerze jej na co dzień za-
zdrości. Czego? Ano, jak 
szybko wyszło na jaw, hoj-
ności lokalnych samorzą-
dowców, którzy ponoć raz 
po raz wspierają komisariaty 
nowym sprzętem oraz kasą. 

Co akurat, we-
dle słów pani ko-
mendant, gdzie 
indziej wcale nie 
jest normą... Dla 
powiatowych tu-
dzież gminnych 
radnych to zara-

zem powód do dumy i cał-
kiem dobra informacja. Bo 
może oznaczać, że przynaj-
mniej ze strony zwierzchnicz-
ki okolicznych policjantów nie 
grożą im póki co mandaty. 

Skoro już mowa o powie-
cie i jego samorządowych 
władcach, ironiczni obser-
watorzy kolei ich losów ra-
czyli podobno zwrócić ostat-
nio uwagę na ornitologiczny 
charakter zmian na kierow-

niczym Olimpie starostwa. 
Jaki jest wróbel, pardon, 
Wróbel, każdy z grubsza 
wie. To poczciwa i poży-
teczna ptaszyna, bez której 
trudno sobie wyobrazić nad-
wiślańską rzeczywistość. Z 
sokołem, pardon, „Soko-
łem”, mamy zaś całkiem 
inszą inszość. Nie dość, że 
należy on do ptaków wę-
drownych, to jeszcze jest 
słynącym z wyjątkowej bie-
głości drapieżnikiem. No a 
przy tym bywa szybszy od 
wiatru. Co to oznacza dla le-
gionowskiego powiatu, orni-
tolog raczy wiedzieć. Wyglą-
da w każdym razie na to, że 
wciąż – przynajmniej w sa-
mym jego zarządzie – po-
winno żyć się odlotowo. 

Odrodzenie rodziny
Niemal każdy w naszej czarno-
widzącej nacji albo kiedyś był 
harcerzem, albo pieścił uszy 
trelami disco polo. Bankowo 
zatem słyszał, ba, nawet nucił 
słynny szlagwort „Bo wszyscy 
Polacy to jedna rodzina...”. Kto 
wie, może zastanawiał się wte-
dy jeden z drugim kuzyn hono-
ris causa, czy aby na pewno do 
dyrektora budy powinien mó-
wić „wujku”, a koleżankę Tosię 
z III c wypada traktować jak 
młodszą siostrę i pomóc jej w 
przyrodzie...? Familia to fami-
lia! Inny z kolei obywatel go-
tów jest trwać w świadomości 
pokrewieństwa z kandydatem 
Biedroniem, mimo dyskomfor-
tu, którego i syrop homoape-
tyczny nie uleczy. Tak czy siak, 
choć można mieć wątpliwości 
typu „co autor chciał przez to 

powiedzieć”, ów song zawiera 
ziarno prawdy – owszem, je-
steśmy rodziną. Lecz tylko pod 
warunkiem: że kraj zaatako-
wał wróg lub zdarzyła się ja-
kaś katastrofa. Po prostu musi 
być do d...   
 
Pomagamy sobie coraz chęt-
niej – o ile ktoś roześle do-
broczynne wici zwołujące na 
wojnę z nieszczęściem i oka-
zję do niesienia pomocy przy-
niesie nam na tacy. Cóż, nikt 
(poza, jak mawia znajoma nie-
wiasta, tyłkiem jej chłopa) nie 
jest doskonały. Lepsza stymu-
lowana gotowość niż sponta-
niczna obojętność. W życiu 
i we współżyciu. Swoją dro-
gą, dziwiłem się kiedyś anty-
kaczorowi Donaldowi, że nikt 
nie odradzał mu ordynowania 

narodowi przypowieści o zielo-
nej wyspie. Zapomniał, że ro-
daków optymizm nie kręci? Le-
piej było porównać ojczyznę do 
zatopionej w finansowym Oce-
anie Niespokojnym biednej Po-
lantydy. Budżet by wprawdzie 
od tego nie utył, ale lud nad Wi-
słą biedowałby w o wiele lep-
szym nastroju. Bo wspólnie. 
A tak każdy grał w zielone na 
własne konto. 
 
Podsumowując, stary harcer-
ski szlagier wciąż ma się do-
brze. Teraz wymaga jeno drob-
nej korekty. Ot choćby takiej: 
„Bo wszyscy Polacy to jedna 
rodzina, zwłaszcza gdy nagle 
COVID wojnę wszczyna”.

Epidemia koronawirusa wy-
wróciła do góry nogami wiele 
spraw, również egzaminy ma-
turalne. Dzisiaj powinniśmy 
być już po ich części pisem-
nej, a tymczasem abiturienci 
do matury przystąpią dopiero 
na początku czerwca. Przypo-
mnijmy dziś egzamin sprzed 
dekady. Egzamin niezwykły, 
bo po prawie 20 latach wróciła 
na niego matematyka. 

Zanim jednak maturzyści mogli 
się zmierzyć z rachunkami, cze-
kał ich najpierw egzamin z języ-
ka polskiego. Na poziomie pod-
stawowym abiturienci mieli do 
wyboru „Świętoszka” Moliera lub 
„Zdążyć przed panem Bogiem” 
Hanny Krall. Na maturze rozsze-
rzonej pojawiły się natomiast: 
„Żywot człowieka poczciwego” 
Mikołaja Reja, „Lalka” Bolesława 
Prusa i jedno z opowiadań Bru-
no Schulza. Większość maturzy-
stów zdających egzamin na po-
ziomie podstawowym na temat 
wypracowania wybrała wówczas 

komedię Moliera. – Chyba najle-
piej ją pamiętałem i wydawało 
mi się, że mogę najwięcej na ten 
temat napisać – mówił Łukasz, 
maturzysta z „Konopnickiej”.
 
Prawdziwe wyzwanie stanęło 
przed abiturientami drugiego 
dnia matur. W środę musieli się 
oni bowiem zmierzyć z matema-
tyką, która po prawie 20 latach 
wróciła na egzamin dojrzałości 
jako przedmiot obowiązkowy. 
– Lekki stresik na pewno jest 
– mówił tuż przed egzaminem 
Marcin z LO im. Marii Konopnic-
kiej – bo to przecież matema-
tyka. Będzie na pewno trudniej 
niż wczoraj. Nie wiadomo, na ja-
kie zadania trafimy. Może będą 
łatwe i zamknięte, to wtedy na 
pewno zdamy – dodał. Po egza-
minie maturzyści byli w niezłych 
nastrojach. W opinii wielu z nich 
matematyczny diabeł nie był 
wcale taki straszny, jak go ma-
lowano. Mieli więc najwyraźniej 
rację ci, którzy do matmy pode-
szli na większym luzie.  – Dzi-

siaj boję się o wiele mniej niż 
wczoraj. Wiem już jak ma-
tura wygląda. Mam więc na-
dzieję, że wszystko będzie 
dobrze – mówiła Marta.
  
O braku stresu zadecydował nie 
tylko chrzest bojowy, jaki abi-
turienci przeszli na egzaminie z 
polskiego, ale też to, że podczas 
przygotowań do matury na-
uczyciele położyli na matema-
tykę szczególny nacisk. – Nie 
ukrywam, że wyznaczyliśmy so-
bie zadanie, żeby dobrze przy-
gotować do matematyki. Stąd 
klasy o profilu na przykład hu-
manistycznym, miały dołożone 
godziny nauki tego przedmiotu. 
Ponieważ, jak wiadomo, wszy-
scy piszą ten sam egzamin i nie 
ma żadnej taryfy ulgowej dla 
humanistów czy innych profili. 
Myślę więc, ze na poziomie pod-
stawowym wszyscy powinni so-
bie poradzić – zapewniała Bry-
gida Wagner-Konstantynowicz, 
ówczesna dyr. LO im. M. Konop-
nickiej w Legionowie. 

Dekada z matmą 

Majowe grillowanie

Szaszłyki to potrawa szybka, prosta i niezwykle smaczna. Najlepiej użyć 
do tego delikatnego mięsa drobiowego oraz warzyw. Gdy nie mamy grilla, 
szaszłyki przygotujemy też w piekarniku lub na patelni.

Piersi kurczaka umyć, pokroić w dużą kostkę i włożyć do miski. Dodać do 
niej wyciśnięty czosnek oraz przyprawy i łyżkę oliwy. Całość wymieszaj 
i odstaw do lodówki. 

Mięso można przyprawić stosownie do smaku. Używamy przypraw 
i oliwy jak wyżej, ale możemy też pomoczyć je w delikatnym jogurcie 
czy też dodać ocet balsamiczny. 

Przygotować warzywa. Umyte pokroić je w podobnej wielkości cząstki. 
Można użyć pieczarek, kolorowej papryki, cebuli, ananasa, boczku. Jeśli 
planujemy przyjęcie, możemy przygotować kilka kompozycji smakowych. 
Warzywa wraz z mięsem nabijamy naprzemiennie na drewniane patyczki 
do szaszłyków. Kropimy wszystko oliwą, doprawiamy i kładziemy na gril-
la. Po opieczeniu jednej strony, przekładamy szaszłyki na drugą stronę. 

Życzymy smacznego!

• piersi kurczaka
• cukinie
• papryki (czerwona, żółta)
• cebule
• czosnek
• przyprawy (gotowy zestaw do grilla, 
tymianek, oregano, sól, pieprz, chili)
• oliwa

Co nam będzie potrzebne?
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Wystarczy chwilę przejść się 
po mieście, aby zobaczyć, że w 
wielu branżach działalność go-
spodarcza praktycznie stanęła. 
Inne borykają się natomiast z 
konsekwencjami spadku licz-
by klientów i co za tym idzie 
– obrotów. Zarówno w jed-
nym, jak i w drugim przypad-
ku utrzymanie się na bizneso-
wej powierzchni może być dla 
mnóstwa firm bardzo trudne. 
Mając to wszystko na uwadze, 
w legionowskim ratuszu – nie-
zależnie od działań i deklaracji 
rządu – stworzono Legionowski 
Pakiet Pomocowy dla Przedsię-
biorców, czyli program wspar-
cia i ułatwień na czas kryzysu 
oraz trudny okres, jaki nastą-
pi tuż po nim. – Aby ułatwić 
mieszkańcom korzystanie z 
Pakietu, przyjęte przez rad-
nych projekty uchwał zakła-
dają maksymalnie uprosz-
czone procedury. Program 
dotyczy głównie przedsiębior-
ców, którzy z jednej strony za-
pewniają miejsca pracy i two-
rzą koloryt miasta, a z drugiej, 
ich działalność w ogromnym 
stopniu wpływa na prywatne 
życie wielu legionowian. Zale-
ży nam, by jak najwięcej firm 
wyszło obronną ręką z kryzy-
su, którego doświadczamy na 
terenie całej Polski – mówi pre-
zydent Roman Smogorzewski.

LPPP oferuje szerokie spek-
trum różnego rodzaju rozwią-

zań. To przede wszystkim ulgi, 
odstąpienia, przedłużenia ter-
minów spłat i zwolnienia: w 
czynszach, dzierżawach, jak 
również opłatach podatko-
wych na rzecz miasta. Głów-
ny cel jest jeden: poprawienie 
płynności finansowej legionow-
skich firm. Program ma pomóc 
przetrwać im ten pierwszy, naj-
trudniejszy czas, a w rezultacie 
zapobiec podejmowaniu przed-
wczesnych decyzji o zlikwido-
waniu działalności lub o zwol-
nieniu pracowników.

Legionowski Pakiet Pomocowy 
dla Przedsiębiorców obejmuje:

    1. Odstąpienie od docho-
dzenia należności o charakte-
rze cywilnoprawnym na tere-
nie gminy Legionowo w 2020 
roku dla przedsiębiorców, któ-
rych płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z pono-
szeniem negatywnych konse-
kwencji ekonomicznych z po-
wodu COVID-19. Uzyskanie 
odstąpienia dotyczy wskaza-
nych w uchwale przedsiębior-
ców na okres 3 miesięcy. Nie-
zbędne jest złożenie wniosku 
oraz formularza informacyj-
nego w terminie do 30 czerw-
ca. Formularze dostępne są 
jako załączniki do uchwały za-

mieszczonej w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta 
Legionowo.

    2. Wyjątek od naliczania 
opłaty prolongacyjnej (roz-
łożenie na raty lub odrocze-
nie terminu spłaty podatku) 
w sytuacji, gdy ulgi w spłacie 
dotyczyć będą zobowiązań 
powstałych w okresie obowią-
zywania stanu zagrożenia epi-
demicznego i stanu epidemii, 
dla przedsiębiorców, których 
płynność finansowa uległa po-
gorszeniu w związku z pono-
szeniem negatywnych kon-
sekwencji ekonomicznych z 

powodu COVID-19. Niezbęd-
ne jest złożenie wniosku. 

    3. Zwolnienie z podatku od 
nieruchomości na terenie gmi-
ny Legionowo w 2020 roku 
dla przedsiębiorców, których 
płynność finansowa uległa po-
gorszeniu w związku z pono-
szeniem negatywnych kon-
sekwencji ekonomicznych z 
powodu COVID-19. Uzyskanie 
zwolnienia dotyczy wskazanych 
w uchwale przedsiębiorców na 
okres 3 miesięcy. Muszą oni 
przekazać korektę deklaracji 
na podatek od nieruchomości 
DN-1 (osoby prawne) lub ko-
rektę informacji o nieruchomo-
ściach i obiektach budowlanych 
IN-1 (osoby fizyczne) wraz z za-
łącznikami oraz formularz in-
formacyjny w terminie do 30 
czerwca. Formularz dostępny 
jest jako załącznik do uchwa-
ły zamieszczonej w BIP Urzędu 
Miasta Legionowo.

    4. Przedłużenia terminu płat-
ności podatku od nieruchomo-
ści na terenie gminy Legionowo 
w 2020 roku dla przedsiębior-
ców, których płynność finan-
sowa uległa pogorszeniu w 
związku z ponoszeniem nega-
tywnych konsekwencji eko-
nomicznych z powodu CO-
VID-19. W celu przedłużenia 
terminu płatności niezbędny 
jest wniosek oraz formularz 
informacji przedstawianych 
przy ubieganiu się o pomoc 
rekompensującą negatywne 
konsekwencje ekonomiczne z 
powodu COVID-19 przekaza-
ny w terminie do 30 czerwca. 
Formularz i wniosek dostępne 
są jako załączniki do uchwały 

zamieszczonej w BIP Urzędu 
Miasta Legionowo.

    5. Zwolnienie z podatku od 
nieruchomości na terenie gmi-
ny Legionowo w 2020 roku 
gruntów, budynków i budowli 
zajętych na prowadzenie dzia-
łalności przez organizacje po-
zarządowe, o których mowa w 
art. 3 ust. 2 oraz podmioty wy-
mienione w art. 3 ust. 3 usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie, których 
płynność finansowa uległa po-
gorszeniu w związku z pono-
szeniem negatywnych kon-
sekwencji ekonomicznych z 
powodu COVID-19. W celu uzy-
skania zwolnienia niezbędne 
jest złożenie korekty deklara-
cji na podatek od nieruchomo-
ści DN-1 wraz z załącznikami 
oraz oświadczenia o pogor-
szeniu płynności finansowej w 
związku z ponoszeniem nega-
tywnych konsekwencji ekono-
micznych z powodu COVID-19 
przekazany w terminie do 30 
czerwca. Oświadczenie do-
stępne jest jako załącznik do 
uchwały zamieszczonej w BIP 
Urzędu Miasta Legionowo. 

Jak już wspomniano, wszyst-
kie procedury dotyczące sko-
rzystania z któregokolwiek 
elementu LPPP zostały przez 
legionowskich urzędników 
maksymalnie uproszczone. 
Wszystko po to, aby stały się 
jak najbardziej czytelne i moż-
liwe do szybkiego wypełnienia. 
Bo w tym przypadku czas to na-
prawdę pieniądz. 

Wonder

Radni za pakietem
Zgodnie z oczekiwaniami przedstawicieli lokalnego biznesu legionowscy radni poparli na 
kwietniowej sesji rady miasta uchwały mające pomóc przedsiębiorcom i organizacjom poza-
rządowym w przetrwaniu kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa. Jak podkreślają 
w ratuszu, Legionowski Pakiet Pomocowy dla Przedsiębiorców to element większego progra-
mu wsparcia przygotowanego dla mieszkańców przez urząd miasta.

Schronisko w Nowym Dworze Mazowieckim NIECZYNNE!
TADEUSZ i SABINKA to bardzo zżyte ze sobą 
psiaki, które trafiły do nas z gminy Regimin 
(śmierć właściciela). Tadeusz (w ogłoszeniach 2 
tyg temu) to spokojny 12-latek dużej wielkości 
(25 kg), który w stosunku do nowo poznanych 
osób zachowuje ostrożność. 8-letnia, radosna 
Sabinka to sunia średniej wielkości (13,50 kg), 
która lgnie do człowieka, prosi o uwagę i przytu-
lanie. Kto pokocha taką Parę?

Tel:  795 845 242
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Wspomnienia z(amiast) wakacji
Dzisiaj razem ze zdjęciami naszych czytelników zawędrowaliśmy do Albanii, czyli kraju kojarzo-
nego nad Wisłą głównie z biedą, ciągniętymi przez osły wozami i odzianymi w dresy handlarzami 
aut. Tymczasem, sądząc po fotografiach, są to stereotypy mocno dla Albańczyków krzywdzące.
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Co oznacza, że jakaś półkula 
jest dominująca? Dominacja 
lewej półkuli nad prawą albo 
prawej nad lewą powoduje, że 
dużo sprawniej posługujemy 
się kończynami po przeciwnej 
strony ciała. 

Sprawdź, która półkula Twojego 
mózgu jest dominująca. Zapleć 
dłonie. Jeśli kciuk lewej ręki leży 
na prawym kciuku to znaczy, 
iż w Twoim mózgu dominuje 
prawa półkula. Odpowiada 
ona za intuicję, wyobraźnię, 
poczucie przestrzeni, rytmu, 
kolorów. Jeśli po złożeniu dłoni 
prawy kciuk jest na wierzchu to 
dominuje lewa półkula, która 

odpowiada za analityczne i 
logiczne myślenie oraz zdolności 
interpersonalne.

Jak poprawić działanie mózgu? 
Tak samo jak z jazdą na 
rowerze, musisz trenować by 
utrzymać go w dobrej kondycji. 
Pamiętaj o przerwach w pracy i 
ćwiczeniach. 

Leniwe ósemki – podnieś prawą 
dłoń kciukiem do góry. Patrząc 
na dłoń w powietrzu rysuj powoli 
poziomą ósemkę. Ćwiczenie 
zacznij od środka w lewą stronę. 
Powtórz je lewą dłonią. 

Żonglowanie – jabłka, 
pomarańcze mogą zastąpić 
piłeczki i pomóc Ci w treningu 

mózgu. Dzięki temu zwiększysz 
koncentrację, poprawisz nastrój 
i koordynację wzrokowo-
ruchową. Usprawnia też proces 
czytania w przypadku dysleksji.

Pamiętaj o śmiechu, o dobrym 
humorze – to gwarancja 
dobrego samopoczucia i zdrowia 
mózgu.

Nie stresuj się tak 
czekającym cię eg-
zaminem, bo od jego 

wyniku wcale nie zależy tak 
wiele. Sam się przekonasz.  

Gdzie dwóch się bije, 
tam...  wiadomo. 
W y k o r z y s t a j 

zamieszanie w firmie i zaim-
ponuj szefowi siłą spokoju.

Nadchodzi czas wyz-
wań i spraw do załatwie-
nia „na wczoraj”. Zach-

owaj koncentrację, a ze wszyst-
kim sobie poradzisz.

Z marzeniami zejdź 
na ziemię. Zamiast 
nakreślać sobie nie-

realne cele, wybierz metodę 
małych kroków.

K t o ś  d l a  c i e b i e 
w a ż n y  c h c e  z  t o b ą 
s z c z e r z e  p o r o z m a -

wiać.  Od twego s tanowiska 
będz ie  w ie le  za leżeć.

Pędzisz jak pocisk i 
myś l isz ,  że  n ic  c ię 
nie zatrzyma. Lecz to 

pozory i możesz wyłożyć się 
nawet na drobiazgu.

J e ś l i  c h c e s z 
osiągnąć cel, musisz 
ba rdz i e j  s i ę  po -

starać. Samo nic się nie 
zrobi, nawet dla ciebie.

B u j a s z  o s t a t n i o  w 
ob łokach ,  co  może 
jest i fajne, lecz cza-

sem w życiu przeszkadza. 
Pora na konkrety.

O  i l e  u d a  c i  s i ę 
przekonać wspólni-
k a  d o  n o w e g o 

p rzeds ięwz ięc ia ,  resz ta 
pójdzie po twojej myśli.

Wziąłeś na siebie 
wiele obowiązków i 
zaczynasz gonić w 

piętkę. Postaraj się robić 
mniej, za to dokładnie.

Szykuje się duża 
z m i a n a  w  ż y c i u 
uczuciowym. Pod 

warunkiem, że masz serce 
otwarte na miłość...

P r z y d a ł b y  c i  s i ę 
ruch  na  św ieżym 
powie t rzu .  Sama 

rezygnacja z jazdy windą 
to za mało.

Popraw działanie swojego mózgu!

Mózg składa się z dwóch półkul 
mózgowych. Półkule te oddziela 
szczelina podłużna mózgu. Mózg 
jest cały czas aktywny, a pomię-
dzy obiema półkulami zachodzi 
komunikacja, współpracują one 
i wspierają się. Dzięki lewej 
półkuli możesz myśleć i mówić 
logicznie, a także jesteś dobry 
z matematyki. Dzięki prawej pół-
kuli możesz być artystą i muzy-
kiem. Związana jest z myśleniem 
abstrakcyjnym, intuicją, kreatyw-
nością. Obie półkule odpowiadają 
krzyżowo m.in. za ruch kończyn. 

COŚ TEN SPRZĘT 
NIE CHCE ZE MNĄ 

WSPÓŁPRACOWAĆ
Mł. insp. Anna Jędrzejewska-Szpak, 
Komendant Powiatowy Policji w Legionow-
ie, podczas multimedialnej prezentacji efek-
tów pracy jednostki powiatowym radnym.

■ ■ ■

Bogumił kochał Barbarę przez całe noce
i dnie Dąbrowskiej. 

 ■ ■ ■
Napoleon był niski, ale na wszystkich 
patrzył z góry.

■ ■ ■
Stosunek chłopa do ziemi był przywiązany.

■ ■ ■
W zimie niektóre ptaki odlatują, 
a niektóre wzdychają.

■ ■ ■
Zenon Sienkiewicz skrzywdził żonę z dwu stron.

■ ■ ■
W średniowiecznym mieście ulice były tak wąskie, 
że z trudnością mogły się wyminąć dwa samochody.  

■ ■ ■
Poeta opisał różne wartości, o które warto zadbać 
w życiu, np. pijaństwo.

■ ■ ■
Stolicą Polski przeważnie jest Warszawa.

ROZRYWKA

Karolinka 5 lat

Obuwie niby z futerkiem, a jednak chyba nie na zimę...   
  fot. red.  
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Warto wspomnieć, że 
mimo młodego wieku 
osiemnastolatka z Bałka-
nów grywa już w senior-
skiej reprezentacji Sło-

wenii. Do DPD Legionovii 
mająca 188 cm wzrostu 
przyjmująca trafiła przed 
rokiem, jednak z uwagi na 
przepisy transferowe CEV 

mogła zadebiutować w jej 
barwach dopiero w stycz-
niu. – Po pierwsze, chcia-
łabym podziękować całej 
rodzinie DPD Legiono-
vii za mój pierwszy sezon 

poza Słowenią. Jestem 
szczęśliwa, mogąc pozo-
stać w Legionowie i tutaj 
rozwijać swoje umiejęt-
ności sportowe, wiedzę o 
siatkówce i doświadcze-

nie. Już nie mogę się do-
czekać powrotu do pracy 
ze sztabem i wszystkimi 
dziewczynami z zespo-
łu, a przede wszystkim 
występów przed fanta-
styczną legionowską pu-
blicznością! Wiem, że ich 
wszystkich mogę nazy-
wać swoją drugą rodziną 
– powiedziała zadowolona 
Zana Zdovc Sporer.

W tym samym czasie co 
koleżanka trafiła do klu-
bu również Marta Matej-
ko. Mierząca imponujące 
197 centymetrów wzrostu 
skrzydłowa poczyniła pod 
okiem trenera Alessandro 
Chiappiniego zauważalne 
postępy, co oczywiście nie 
uszło uwadze klubowych 
działaczy. Ku zadowole-
niu obu stron postanowili 
więc się z zawodniczką nie 

rozstawać. – DPD Legio-
novia Legionowo to świet-
ne miejsce do osiągania 
sportowych celów i rozwi-
jania siatkarskich kompe-
tencji. Profesjonalny sztab 
oraz zgrany zespół stwa-
rzają atmosferę i warun-
ki współpracy na wyso-
kim poziomie. Nie można 
też pominąć kibiców, któ-
rzy całym sercem i niesa-
mowitą energią wspiera-
ją nas na każdym meczu. 
Ogromnie się cieszę, że 
mogę tu zostać – zapew-
nia Marta Matejko. Teraz 
siatkarskim fanom pozo-
staje tylko trzymać kciu-
ki, aby obie zawodnicz-
ki jak najczęściej siebie 
oraz kibiców cieszyły tak-
że świetną grą w lidze. 

Aldo

Choć trafiła do Legiono-
wa zaledwie przed rokiem, 
świetną grą i ujmującym 

uśmiechem Olga Strantza-
li szturmem zdobyła serca 
miejscowych fanów siat-

kówki. W tym czasie czte-
rokrotnie udało jej się wy-
walczyć tytuł MVP meczu, 
a trzy razy kibice demo-
kratycznie wybierali ją na 
zawodniczkę miesiąca. 
Nic dziwnego, że w kolej-
nym sezonie mieli ochotę 
na więcej. Tak się jednak 
nie stanie. – Fantastyczny 
sezon Olgi zwrócił na nią 
oczy całego siatkarskie-
go świata. Dostała propo-
zycje gry z czołowych klu-
bów najlepszych lig Europy 
i my rozumiemy jej wybór. 
Oczywiście zaproponowa-
liśmy znacznie lepszy kon-
trakt, jednak nie stać nas 
na licytowanie się z kluba-
mi o budżecie kilkukrotnie 
wyższym od naszego. Po-
zostaje życzyć powodze-
nia i powiedzieć sobie: „do 
zobaczenia później”, po-
nieważ zapewniliśmy się 
wzajemnie, że chcieliby-
śmy kiedyś powrócić do tej 
współpracy – powiedział 
prezes Konrad Ciejka.

Sądząc ze słów samej za-
wodniczki, nie jest to wy-
kluczone. – Chciałam z 
całego serca podziękować 
rodzinie DPD Legionovii. 
Ten rok to nie była dla mnie 
tylko praca, lecz ogromna 
przyjemność gry dla takiej 
publiczności. Od pierw-
szych dni sezonu czułam 
wsparcie kibiców i ekipy. 
To dla mnie zdecydowanie 
najtrudniejsze pożegnanie 
– przyznała ze smutkiem 
sympatyczna Greczynka, 
kierując się chyba nie tylko 
zwyczajową w takich oko-
licznościach kurtuazją. A 
na koniec, symbolicznie 
ocierając działaczom łzy 
z oczu, dodała: – Ten se-
zon to początek wspania-
łego okresu dla tego ze-
społu. Mam nadzieję, że 
się nie żegnamy, a tylko 
mówimy „do zobacze-
nia”. Będę za wami bar-
dzo tęsknić! To był zdecy-
dowanie najlepszy sezon 
w mojej karierze.

Skoro więc wiadomo, że 
Olga Strantzali już w Le-
gionowie nie gra, pojawia 
się pytanie: kto ją na po-
zycji przyjmującej zastą-
pi? Konkretnego nazwiska, 
póki co, nikt w klubie gło-
śno nie wymienia. Wyraź-
nie dają tam jednak do zro-
zumienia, że kandydatka 
jest już raczej „dogadana”. 
– Bardzo żałujemy, że Olga 
odchodzi, niemniej, byli-
śmy przygotowani na to, 
że może podjąć taką decy-
zję. Wiemy już, kto postara 

się „wejść w jej buty” w ko-
lejnym sezonie, niestety w 
związku z pewnymi zapisa-
mi kontraktowymi będzie-
my mogli to ogłosić kibicom 
dopiero na początku czerw-
ca – powiedział menedżer 
klubu Maciej Szewczyk. To 
oznacza, że legionowskich 
fanów żeńskiej siatkówki 
czeka około miesiąca nie-
pewności. A później, miej-
my nadzieję, przyjemna 
niespodzianka. 

Aldo

Olga pogra za euro
Wielu kibicom siatkarskiej DPD Legionovii, jak również jej działaczom od kilku tygodni spę-
dzała sen z powiek kwestia nowego kontraktu greckiej przyjmującej Olgi Strantzali. Toczyły 
się negocjacje, lecz niestety z przykrym dla legionowskiego klubu finałem. Lubiana, ceniona                   
i cenna zawodniczka zdecydowała się na transfer do włoskiej Serie A.

Młodzież
zostaje
Łatwo zrozumieć, że uwagę większości kibiców 
przyciągają głównie zmiany, jakie przed rozpo-
częciem sezonu zajdą w pierwszym składzie DPD 
Legionovii. Ale o jakości drużyny świadczą także 
dobre, pełnowartościowe zawodniczki rezerwo-
we. Przed kilkoma dniami zarząd klubu potwier-
dził przedłużenie kontraktów z dwiema utalento-
wanymi siatkarkami: 18-letnią Zaną Zdovc Sporer 
oraz niespełna 22-letnią Martą Matejko.
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Drugi sezon
w II lidze
Dziś przypominamy drugi sezon gry Legionovii Legionowo w II lidze. Mowa 
tu o sezonie 2014/2015, będącym pierwszym po zreformowaniu rozgrywek 
i uczynieniu z II ligi rozgrywek na szczeblu centralnym. Legionovia swój 
kolejny rok obecności na drugoligowych boiskach zakończyła na 11 miej-
scu, zapewniając sobie pewne utrzymanie.

Dorobek punktowy legiono-
wian w sezonie 2014/2015 to 
42 punkty, co stanowiło bar-
dzo bezpieczną, bo aż dwuna-
stopunktową przewagę nad 
strefą spadkową. Na 34 spo-
tkania Legionovia 11 wygra-
ła, 14 przegrała i 9 zremiso-
wała. Bilans bramek drużyny 
z Parkowej to 48-48. Jak więc 
widać, niemal przez cały se-
zon Legionovia grała w kratkę. 
Na szczęście o utrzymanie ze-
spół nie musiał drżeć do ostat-
niej kolejki. Na pięć meczów 
przed zakończeniem rozgry-
wek podopieczni ówczesnego 
trenera legionowian, Słoweń-
ca Roberta Pevnika, mieli sie-
dem punktów przewagi nad 
strefą spadkową. Teoretycz-
nie był to więc spory zapas, 
ale nie gwarantował on jesz-
cze pewnego utrzymania. W 
podobnej sytuacji jak Legio-
novia były jeszcze Nadwiślan 
Góra, Górnik Wałbrzych, Pusz-

cza Niepołomice i Okocimski 
KS Brzesko. Niemal pewna 
spadku była Limanovia Lima-
nowa.

Grad bramek w Tarnobrzegu

Mocno legionowian do utrzy-
mania przybliżył wyjazdowy 
mecz 30 kolejki z Siarką Tar-
nobrzeg. Po emocjonującym 
spotkaniu Legionovia poko-
nała gospodarzy 4:3. Ma-
jąc dużą potrzebę wygranej, 
legionowianie od pierwsze-
go gwizdka sędziego odważ-
nie ruszyli na bramkę rywala. 
W 4 minucie bliski pokonania 
golkipera Siarki był kapitan 
legionowskiej drużyny Kamil 
Tlaga. Trzynaście minut póź-
niej do siatki gospodarzy trafił 
Paweł Wolski, który przelobo-
wał bramkarza Siarki z obrębu 
pola karnego. Z prowadzenia 
goście cieszyli się do 30 minu-
ty spotkania. Wówczas wpro-

wadzony chwilę wcześniej na 
plac gry Rafał Parobczyk naj-
lepiej odnalazł się w zamie-
szaniu pod bramką Mikołaja 
Smyłka i doprowadził do re-
misu. Biało-żółto-czerwonym 
jednak jeszcze przed prze-
rwą znów udało się wyjść na 
prowadzenie. W 42 minucie, 
po asyście Wolskiego, na li-
stę strzelców wpisał się Szy-
mon Lewicki. Spotkanie w Tar-
nobrzegu dostarczyło sporo 
emocji także w drugich czter-
dziestu pięciu minutach. W 57 
minucie indywidualną akcją 
popisał się Paweł Wolski. Po-
mocnik z wielką swobodą mi-
nął dwóch rywali w polu kar-
nym i pewnym strzałem drugi 
raz pokonał bramkarza go-
spodarzy. Mimo dwubramko-
wej straty Siarka nie podda-
ła się i w 60 minucie zdobyła 
kontaktową bramkę. Mikołaj 
Smyłek dał się zaskoczyć ude-
rzeniem z rzutu wolnego Da-

riuszowi Frankiewiczowi. W 72 
minucie 19-letni bramkarz Le-
gionovii popełnił spory błąd w 
wyprowadzeniu piłki. Chcąc 
ratować sytuację, Smyłek 
sfaulował Marcina Truszkow-
skiego we własnym polu kar-
nym. Sędzia wskazał na jede-
nasty metr. „Jedenastkę” na 
wyrównującą bramkę zamie-
nił faulowany chwilę wcześniej 
Truszkowski. Ostatnie słowo w 
tym meczu należało jednak do 
Legionovii. Na dziesięć minut 
przed końcem regulaminowe-
go czasu gry bardzo dokładnie 
z rzutu wolnego przymierzył 
Dejan Krljanovic, zdobywa-
jąc bramkę na wagę trzech 
punktów. 

Utrzymanie po porażkach 

Pewność utrzymania się na 
kolejny sezon na centralnym 
szczeblu rozgrywkowym Le-
gionovia zyskała po dwóch… 

przegranych meczach. Pierw-
szy to domowa porażka 2:3 z 
Energetykiem ROW Rybnik, a 
drugi to wyjazdowe spotkanie 
ze Stalą Stalowa Wola, zakoń-
czone wynikiem 2:1 dla go-
spodarzy. Po pierwszej. bez-
bramkowej połowie w drugich 
45 minutach kibice gromadze-
ni w Stalowej Woli doczeka-
li się w końcu bramek. Wynik 
spotkania w 53 minucie otwo-
rzył lider klasyfikacji strzelców 
II ligi Łukasz Sekulaski. 24-let-
ni napastnik nie pomylił się w 
sytuacji sam na sam z legio-
nowskim bramkarzem Paw-
łem Waśkówem, zdobywając 
swojego dwudziestego siód-
mego gola w tym sezonie. Ale 
miejscowi na prowadzeniu byli 
przez zaledwie cztery minuty. 
Później piłka trafiła w polu kar-
nym do niepilnowanego Pawła 
Wolskiego, który zdobył swoją 
czwartą bramkę w trzecim ko-
lejnym meczu. W 62 minucie 

podkarpacki zespół znowu ob-
jął prowadzenie. Tym razem 
gola dla podopiecznych trene-
ra Jaromira Wieprzęcia strze-
lił Kamil Jakubowski, który mi-
nął kilku rywali i strzałem zza 
pola karnego skierował piłkę 
do siatki. Legionovii nie udało 
się już odrobić tej straty. 

Mimo tych dwóch bolesnych 
porażek na dwie kolejki przed 
końcem sezonu Legiono-
via Legionowo mogła być już 
pewna utrzymania w II lidze. 
Stało się to możliwe dzięki 
zgubieniu punktów przez Ko-
twicę Kołobrzeg, która zremi-
sowała 1:1 z MKS Kluczbork. 
W sezonie 2014/2015 z ligi 
spadły Górnik Wałbrzych i Li-
manovia Limanowa. Na zaple-
cze ekstraklasy awansowa-
ły natomiast MKS Kluczbork, 
Zagłębie Sosnowiec i Rozwój 
Katowice. 

red.

Kiedy wystartują niższe ligi?
Jak wynika z zapowiedzi władz polskiej piłki, 
w ostatni weekend maja piłkarska ekstrakla-
sa ma wznowić rozgrywki przerwane przez 
epidemię koronawirusa. Tydzień później mają 
zacząć grać drużyny z pierwszej oraz drugiej 
ligi. Niestety na razie nie wiadomo, kiedy na 
boiska wybiegną w końcu zawodnicy z niż-
szych klas rozgrywkowych.

W ostatnim, wydanym 20 
kwietnia komunikacie Pol-
skiego Związku Piłki Noż-
nej poinformowano, że 
rozgrywki trzeciej ligi oraz 
pozostałych klas rozgryw-
kowych piłki nożnej i fut-

salu, kobiet i mężczyzn, 
we wszystkich katego-
riach wiekowych zostały 
zawieszone do 11 maja. 
Można się więc spodzie-
wać, że pod koniec tego 
tygodnia powinniśmy 

poznać plan PZPN-u na 
wznowienie rozgrywek 
również na tych szcze-
blach rozgrywkowych. 

Na marginesie war-
to wspomnieć, że wie-
lu działaczy oraz kibi-
ców zastanawia się, czy 
również zawodnicy i za-
wodniczki tych drużyn, 
podobnie jak ich kole-
dzy z ekstraklasy oraz 
pierwszej i drugiej ligi, 
obowiązkowo zostaną 
poddani testom na obec-
ność koronawirusa? Już 
wkrótce Polski Związek 
Piłki Nożnej będzie zmu-
szony udzielić odpowie-
dzi także i na to pytanie. 

Zig
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- Jakie były twoje pierwsze 
wrażenia na wieść o tym, że 
Wiosenne Czarowanie 2020 
odbędzie się online?

- Kiedy obserwowałam, jak dra-
stycznie się zmienia sytuacja w 
naszym kraju, zaczęłam się 
martwić, że festiwal się po pro-
stu nie odbędzie i przygotowy-
wałam się na taką decyzję. Jak 
wielkie było moje zaskoczenie, 
kiedy to na jednej z pierwszych 

odpraw na Discordzie usłysza-
łam, że Wiosenne ma być cał-
kowicie online-CAŁKOWICIE! 
Wszystkie występy, koncerty, 
czy nawet nocne granie. Pierw-
sze, co pomyślałam – szaleń-
stwo, nie uda się, kto to będzie 
oglądać? „Żaba” mnie jednak 
przekonał, że wystarczy się 
mocno postarać, żeby zebrać 
ludzi, którzy nie tylko wystą-
pią, ale będą śledzić na bieżą-
co. Jako, że jestem w sztabie 

Wiosennego, po wielu, do-
syć burzliwych rozmowach 
z moimi kolegami Krzysiem 
i Jankiem postanowiliśmy, że 
zrobimy wszystko jako sztab 
oraz BiOS, aby to przedsię-
wzięcie wypaliło. 

- Jak została zreformowana 
praca BiOS-u oraz organiza-
cja festiwalu?

- Uff, to będzie dosyć długa wy-
powiedź. Cóż, musieliśmy usu-
nąć kilka grup, których praca 
była całkowicie analogiczna, 
jak np. catering czy higieniści. 
W reszcie grup, które zosta-
ły, zmieniliśmy sposób, w jaki 
mają wykonywać zakres swo-
ich obowiązków. Było to dosyć 
ciężkie, ponieważ był mały pro-
blem z przegrupowaniem ludzi. 
Nie trwało to na szczęście dłu-
go. Stworzyliśmy jeszcze dwie 
grupy zajmujące się materiała-
mi i tzw. lokowaniem produk-
tu, czyli czy jest logo festiwa-
lu na materiale itp. Wiosenne 
Czarowanie pod względem re-
gulaminu również przeszło kilka 
ważnych metomorfoz – w tym 
roku trzeba wykonać min. jeden 
utwór. Tegoroczne hasło SAVE 
THE WORLD nabrało szczegól-
nego sensu. Pierwotnie chodziło 
o ukazanie idei współczesnego 
patriotyzmu poprzez upamięt-

nienie 100. rocznicy Bitwy War-
szawskiej w kontekście podej-
mowanych działań na rzecz 
naszej planety. Teraz docho-
dzi zdrowie i bezpieczeństwo 
uczestników, które jest bezcen-
ne, przy jednoczesnym zacho-
waniu idei festiwalu. Wiosenne 
Czarowanie zawsze miało łą-
czyć ludzi, niezależnie od tego, 
czy są zrzeszeni z ZHP, czy nie; 
jak wyglądają czy kim są. 
Najważniejsza dla nas była 
i jest radość czerpana z wy-
konywania muzyki, zarówno 
swojej, jak i „coverowanej”, 
oraz szerzona atmosfera 
braterstwa i wspólnoty. W 
tym roku będzie to trudne, 
ponieważ jesteśmy #Ra-
zemAleOsobno, jednakże 
wierzymy, że dzięki uczest-
nikom oraz przygotowane-
mu programowi będziemy 
w stanie choć odrobinkę 
przybliżyć atmosferę, jaką 
się czuło na festiwalu.

- To rzeczywiście bardzo 
nietuzinkowe przedsię-
wzięcie. Nie sądzę, żeby 
ktoś wcześniej robił festiwal 
online! Powiesz nam trosz-
kę więcej o haśle Wiosenne-
go Czarowania 2020?

- Tak, oczywiście. Niejedno-
krotnie natura potrafiła nam 

pokazać, że czas o nią za-
dbać, ale tym razem zosta-
liśmy oblani kubłem zimnej 
wody. Nie tylko od niej, ale my 
sami też jesteśmy tego przy-
czyną. Działania na rzecz ra-
towania świata są niezbędne, 
aby flora i fauna wokół wy-
glądały tak, jak je znamy, je-
śli nie lepiej. Pewno państwo 
pamiętacie, że były i są akcje 
„Sprzątania świata”. Uczestni-
czyłam w takowej zorganizo-
waną przez szkołę dla absol-
wentów szkoły podstawowej 
parę lat temu i to, co można 
było znaleźć, przechodziło na-
sze wszelkie oczekiwania: zu-
żyta pielucha czy porozrzuca-
ne części od odkurzacza. Parki 
czy lasy nie są przecież po to, 
aby zostawiać tam rzeczy, któ-
re są nam niepotrzebne lub się 
popsuły, prawda? Tylko teraz 
jak to połączyć z ideą współ-
czesnego patriotyzmu przez 
upamiętnienie 100. roczni-
cy Bitwy Warszawskiej? Ana-
logicznie, tak jak przed wie-
kiem bronimy świat przed 
katastrofą – wówczas czer-
woną od krwi, która miała być 
ceną za przejęcie władzy nad 
światem przez bolszewików, a 
teraz czerwoną od podnoszą-
cej się temperatury. Co do ro-
bienia festiwalu online, szcze-
rze, to jest naprawdę coś, co 

wydaje się niemożliwe, ale jest 
do zrobienia i myślę, że może 
wpłynąć na wydarzenia robio-
ne w internecie. 

- Wspominałaś o koncer-
tach. Kogo będziemy mieli 
okazję posłuchać?

- Jestem przekonana, że nu-
dzić się nie będziemy! Wystą-
pią m.in. Krzykaśki – zespół 
reprezentacyjny Dolnoślą-
skiej Chorągwi ZHP, które 
swoimi żywymi oraz rado-
snymi głosami pobudzą nas 
do życia i podniosą na duchu. 
Usłyszeć też będziemy mo-
gli Grupę na Swoim wraz To-
maszem „Bory” Borkowskim 
z utworem „Tato, chodź po-
jedźmy w góry”, a na koncer-
cie galowym zaśpiewa i za-
gra nam Robert Kasprzycki 
z Martyną Ordak – zdobyw-
czynią nagrody Grand Prix X 
Wiosennego Czarowania. Dla 
takich osobistości warto włą-
czyć Wiosenne Online.

- Słusznie. To kiedy zaczy-
nacie?

- Wiosenne Czarowanie odby-
wa się między 15 a 17 maja. 
Zaczynamy w piątek (15 maja) 
o godzinie 16.11. Zapraszamy 
do udostępniania oraz brania 
udziału i wspólnie muzyką ra-
tujmy świat!

- Dziękuję za wywiad.

- Ja również dziękuję.

Czarowanie online
„To już będzie XI EDYCJA tego festiwalu. Wielu 
myślało, że się po prostu nie odbędzie, ale znów 
organizatorzy nie przestają nas zaskakiwać!                      
Z racji tego, że Wiosenne Czarowanie kręci się 
wokół kreatywności, przeprowadzę wywiad SAMA 
ze SOBĄ” – napisała do nas dh. Natalia Lenart. 
Przeczytajcie, zapowiada się ciekawa rozmowa...

Założenie projektu jest takie, 
że bez pomocy legionowian 
jego realizacja będzie po pro-
stu niemożliwa. – Poszukujemy 
wspomnień, zdjęć, historii z Le-
gionowa, którymi mieszkańcy 
chcieliby się podzielić z innymi. 
Nagrane wywiady i świadectwa 
stworzą zalążek Archiwum Hi-
storii Mówionej w Bibliotece, a 
przede wszystkim będą okazją 
do wspólnej refleksji nad histo-
rią naszego miasta i jego prze-
mian – mówi Tomasz Talarski, 
dyr. Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Legionowie.  

Pomysł na projekt narodził się 
przy okazji obchodów 100-le-
cia nadania miastu nazwy Le-
gionowo. Skupia się on nie tyl-
ko na zbieraniu świadectw i 
pozyskiwaniu opowieści, pla-
nowane są też bowiem warsz-
taty dotyczące historii i źró-
deł historycznych dla uczniów 
szkół podstawowych, prowa-
dzone przy udziale członków 
Stowarzyszenia Pracownia Et-
nograficzna oraz pracowników 
Muzeum Józefa Piłsudskiego w 
Sulejówku. Jeśli wszystko do-
brze pójdzie, jesienią zostanie 

otwarta wystawa pod nazwą 
„Pierwsze dni Niepodległo-
ści”, a zebrane od miesz-
kańców materiały i wywiady 
posłużą do stworzenia spek-
taklu-słuchowiska, który wy-
stawiony zostanie w roczni-
cę zdobycia koszar na terenie 
obecnego Legionowa. 

Do projektu zaangażowani 
będą seniorzy z biblioteczne-
go chóru oraz z Fundacji Pra-
cownia Kompetencji, ale każ-
dy mieszkaniec, niezależnie od 
wieku, może czuć się zaproszo-

ny do wspólnego poszukiwania 
historii, dzielenia się nimi i bu-
dowania Archiwum. W ramach 
projektu odbędą się m.in. 
warsztaty rodzinne. Wzorując 
się na starych zdjęciach Legio-
nowa, rodzice z dziećmi zbudu-
ją w ich trakcie domki-lampio-
ny, a przy okazji dowiedzą się, 
jak wyglądało życie w dawnej 
osadzie oraz będą mogli po-

dzielić się własnymi historiami. 
Powstałe podczas warsztatów 
domki posłużą do stworzenia 
makiety miasta, zaś archiwal-
ne zdjęcia zostaną przetworzo-
ne na retrofotografie, z który-
mi będzie można spacerować 
po Legionowie. 

Jesienią seniorzy i młodzież 
popracują pod okiem pedago-

gów teatru, plastyków i mu-
zyków nad spektaklem-słu-
chowiskiem, który zostanie 
wystawiony w listopadzie, w 
rocznicę zdobycia koszar le-
gionowskich. Forma będzie 
nawiązywała do XIX-wiecz-
nych „niknących obrazów”, 
obrazków patriotycznych wy-
świetlanych wraz z komenta-
rzem podczas różnych rocznic 
i spotkań. Po zarejestrowaniu 
spektakl w formie słuchowiska 
będzie dostępny w bibliotece. 

Z powodu zamknięcia insty-
tucji kultury część projekto-
wych działań przeniesiono 
do internetu, Informacji o 
planowanych wydarzeniach 
należy szukać na stronie in-
ternetowej i facebookowej 
Poczytalni, a także na spe-
cjalnie zaprojektowanych 
plakatach i ulotkach. 

oprac. red.

Obrazki z historii
Mimo ograniczeń w działalności instytucji kultury Miejska Biblioteka 
Publiczna w Legionowie nie poddaje się i zaprasza mieszkańców do 
udziału w nowym, dofinansowanym z programu „Niepodległa” projek-
cie bibliotecznym. Zatytułowano go „Niknące obrazy”, a dotyczy Legio-
nowa w kontekście odzyskania przez Polskę niepodległości.


