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Znęcał się nad matką
Kolejny domowy oprawca
stanie przed sądem. 64-letni mężczyzna odpowie za
fizyczne oraz psychiczne
znęcanie się nad swoją
matką. Za popełnione
przestępstwo grozi
mu od trzech miesięcy
do pięciu lat pozbawienia
wolności.
Jak ustalili policjanci, domowy koszmar starszej kobiety trwał od marca bieżącego roku. Jej syn, będąc pod
wpływem alkoholu, notorycznie wszczynał awantu-

niem życia. Zebrany przez
dochodzeniowców materiał dowodowy pozwolił na
przedstawienie 64-latkowi zarzutu fizycznego i psychicznego znęcania się nad
osobą najbliższą. Prokurator przychylił się do wniosku
mundurowych i zdecydował
o zastosowaniu wobec mężczyzny policyjnego dozoru.
Nakazano mu też opuszczenie wspólnie zajmowanego lokalu oraz zakazano
mu zbliżania się do pokrzywdzonej.
ry, podczas których wyzywał
i popychał swoją matkę, za-

kłócał jej spoczynek nocny
i groził staruszce pozbawie-

Mężczyźni z ziołem
Kolejne zatrzymania za posiadanie narkotyków. Tym razem w ręce
policjantów z terenu powiatu legionowskiego wpadli 24- i 34-latek.
Znaleziono przy nich marihuanę.

Legionowscy policjanci zatrzymali
dwie kolejne osoby ukrywające się
przed wymiarem
sprawiedliwości.
Mężczyźni w wieku 41 i 47 lat byli
poszukiwani przez
Sąd Rejonowy
w Legionowie celem doprowadzenia ich do zakładu
karnego.

Śmierć na torach

W poprzednią środę około godziny 19.40
na torach kolejowych na wysokości osiedla
Kozłówka w Legionowie doszło do kolejnego
tragicznego wypadku. Tym razem pod kołami
pociągu zginął 34-letni mężczyzna. Śledczy
podejrzewają, że mogło to być samobójstwo.

zig

Pierwszy z mężczyzn został namierzony w zeszłą
niedzielę na terenie Nieporętu. Kryminalni z Legionowa znaleźli przy
nim zawiniątko z suszem
roślinnym. Badanie narkotesterem wykazało, że
była to marihuana. Natomiast starszy z mężczyzn został zatrzymany w zeszły piątek na
jednym z legionowskich
osiedli mieszkaniowych.
Policjanci z patrolówki
znaleźli przy nim szklaną fifkę z trawką w środku. Za posiadanie środków odurzających obu
mężczyznom grozi do
trzech lat pozbawienia
wolności.
zig

Dwa ptaszki w klatce

Tydzień
na sygnale

Młodszy z nich został
zatrzymany na terenie Legionowa. 41-latek zgodnie z nakazem doprowadzenia
wydanym przez legionowski sąd spędzi w
zakładzie karnym 141
dni za uchylanie się od
obowiązku alimentacji. Drugi z mężczyzn
wpadł na terenie Jabłonny. 47-latek z kolei w więzieniu spędzi
rok i dziewięć miesięcy za groźby oraz stalking.
zig

34-latek został potrącony
przez pociąg relacji Warszawa Gdańska – Nasielsk. Na miejscu natychmiast zjawiły się wszystkie
służby. Mimo szybko podjętej akcji reanimacyjnej
mężczyzny nie udało się
niestety uratować. Policjanci wspólnie z prokuratorem przesłuchali maszynistów pociągu oraz
sprawdzili stan ich trzeźwości. Nie byli pod wpływem alkoholu.

Śledztwo w sprawie tego
tragicznego wypadku jest
prowadzone z artykułu 172 par. 2 kk, czyli wypadku komunikacyjnego
ze skutkiem śmiertelnym.
Nie jest jednak wykluczone, że klasyfikacja tego
zdarzenia zostanie zmieniona na – jak podejrzewają śledczy – samobójstwo.
Ciało 34-latka zostało skierowane na sekcję zwłok.
Zig

Szofer z amfetaminą
Policjanci zatrzymali
44-letniego kierowcę volkswagena.
W trakcie kontroli
mundurowi ujawnili
przy nim amfetaminę.
Za posiadanie narkotyków grozi mu
do trzech lat pozbawienia wolności.
W trakcie patrolowania miasta
policjanci zwrócili uwagę na
volkswagena, którego kierowca widząc radiowóz, wyraźnie
przyspieszył. Auto zostało zatrzymane do kontroli. W trakcie
prowadzenia czynności 44-latek był bardzo zdenerwowany
i mocno trzęsły mu się ręce.

Szybko wyszło na jaw, co było
powodem takiego zachowania. W saszetce należącej do
44-latka mundurowi ujawnili
foliową torbę z białym proszkiem w środku. Jak się okazało,
była to amfetamina. Mężczyzna odpowie teraz za posiadanie środków odurzających.
Zig
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Jak na miasto uważane za jeden z bastionów Platformy i Koalicji Obywatelskiej, wyniki prezydenckich wyborów w Legionowie mogą świadczyć o tym, że jego polityczne mury zaczynają się kruszyć. W mieście triumfował co prawda Rafał Trzaskowski, ale od Andrzeja Dudy był lepszy tylko o niecałe cztery punkty procentowe.
Druga tura zapowiada się więc pasjonująco.

zażarta walka o zwycięstwo
toczyła się w gminie Niepo-

Co do jednego trudno było
mieć wątpliwości: już od
wczesnego ranka do lokali wyborczych sunęło w niedzielę mnóstwo chętnych i
tak było właściwie do 21.00,
czyli do zakończenia głosowania. W efekcie frekwencja
wyniosła w Legionowie imponujące 72,10%. Najwięcej mieszkańców zaznaczyło
krzyżyk przy nazwisku Rafała Trzaskowskiego – 11 419
(39,68%). Jego główny rywal, Andrzej Duda, mocno

jednak deptał mu po piętach,
zdobywając zaufanie 10 329
(35,89%) osób. Co do Szymona Hołowni, również legionowianie umieścili go na
trzecim miejscu wyborczego wyścigu, oddając na niezależnego kandydata z celebryckim rodowodem 3947
(13,71%) głosów. Teraz, gdy
na placu boju pozostali już
tylko dwaj rywale, olbrzymia
większość lokalnych wyborców od dawna wie, kogo za
niecałe dwa tygodnie osta-

Drewno w ogniu
W zeszły wtorek
(23 czerwca) około
godziny 22.30
w miejscowości Góra
w gminie Wieliszew
doszło do dużego
pożaru. W ogniu stanęła sporych rozmiarów sterta drewna.
Drewno oraz zrębki pochodziły z wycinki pobliskiego

lasu. Sterta, w które były
one ułożone, miała wymiary
siedem na dwadzieścia metrów. Gdy strażacy dotarli na
miejsce, cała ona stała już w
ogniu. Z pożarem walczyło
w sumie pięć zastępów straży pożarnej. Akcja gaśnicza
trwała kilkadziesiąt minut.
Przyczyna pożaru nie została ustalona.
Zig

tecznie poprze. To oznacza,
że losy tego pojedynku zależą przede wszystkim od tego,
który z polityków przyciągnie
do siebie więcej tych niezdecydowanych. Obaj podchody zaczęli jeszcze w niedzielę.
Jeśli chodzi o pozostałe gminy powiatu, w Jabłonnie Rafał Trzaskowski zgarnął 4347
(41,59%), Andrzej Duda
3316 (31,73%), a trzeci Szymon Hołownia 1599
(15,30%) głosów. Bardziej

ręt, gdzie pierwszy z polityków zdobył poparcie 3388
(38,35%), zaś drugi 3309
(37,46%)
wyborców.
Na najniższym stopniu podium
znów stanął
kandydat
ko j a r z o ny
z telewizją
TVN, zdobywając 1210
(13,70%)
głosów.
Równie zacięty pojedynek, ale tym
razem wygrany przez
urzędującego prezydenta, sprokurowali
uczestnikom wyścigu do pałacu
przy Krakowskim Przedmieściu wyborcy z gminy Wieliszew. Andrzej Duda znalazł
tam 3424 (38,94%) zwolenników, przy 3085 (35,08%)

głosów oddanych na Rafała
Trzaskowskiego. Tym razem
Szymon Hołownia sprząt-

nął im 1335 (15,18%) głosów. Popierany przez Zjednoczoną Prawicę kandydat
wygrał też w gminie Serock,
gdzie opowiedziało się za
nim 3515 (40,93%) uprawnionych do udziału w wybo-

rach mieszkańców. Drugi
był Rafał Trzaskowski 3013
(35,08%), a trzeci Szymon
Hołownia 1117 (13,01%)
głosów.

Wotum „absolutum”
Powiatowi radni podczas swojej czerwcowej sesji udzielili zarządowi powiatu
votum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok.

Z raportu o stanie powiatu, z którym powiatowi radni zapoznali się przed głosowaniem nad votum zaufania
dla zarządu, wynika, że w

3

TEMAT TYGODNIA

ubiegłym roku Rada Powiatu Legionowskiego spotkała się na 11 posiedzeniach,
podczas których podjęto 99
uchwał. W tym czasie za-

rząd powiatu spotkał się 45
razy, podejmując 274 uchwały. Za udzielaniem zarządowi
votum zaufania głosowało 18
radnych, dwóch wstrzymało

Po zsumowaniu wyników
z całego powiatu lokalnym
triumfatorem okazał się aktualny prezydent Warszawy, który znalazł uznanie 25
252 (38,58%) wyborców. Andrzeja Dudę poparło 23 893
(36,51%), natomiast trzeciego Szymona Hołownię 9208
(14,07%) osób. Powiatowa

frekwencja znacząco przekroczyła średnią krajową i wyniosła 72,80%.
Wonder

się od głosu, a jeden nie zagłosował w ogóle.
Absolutorium to akceptacja dla realizacji przez zarząd
budżetu powiatu za rok ubiegły, wyrażana przez radnych
w formie uchwały. Przed głosowaniem radni zapoznali się
ze sprawozdaniem finansowym za 2019 rok, informacją
o stanie mienia Powiatu Legionowskiego oraz uchwałą
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez jego zarząd
sprawozdaniu z wykonania
ubiegłorocznego budżetu powiatu. Za udzieleniem absolutorium głosowało 15 radnych,
przeciwko był jeden, a sześciu
wstrzymało się od głosu.
RM
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Jak bezpiecznie
wyjść z domu?

Epidemia koronawirusa nie odpuszcza. Mimo że w społecznym odczucia najgorsze
już za nami, padają kolejne rekordy liczby zakażeń potwierdzonych badaniami
laboratoryjnymi od początku stanu epidemicznego w Polsce. Na skutek poluzowania rządowych restrykcji zamiast nakazu jest wybór – maseczka lub dwa metry
dystansu. Pytanie tylko, czy to wystarczy?
nie powstanie szczepionka lub nie
wytworzy się odporność zbioro-

Koronawirus jest wysoce zaraźliwym patogenem, który łatwo
przenosi się z człowieka na człowieka. Dotychczasowe obserwacje przebiegu zarażeń pokazują, że
COVID-19 to podstępna choroba,
która rozprzestrzenia się bezobjawowo. Możemy zarażać innych,
nawet gdy sami nie mamy symptomów choroby i o niej nie wiemy.
Jeśli zachowujemy dystans ok. 2
metrów lub nosimy maski w miejscach większego zagęszczenia, ryzyko zarażenia spada o 75, a zdaniem niektórych nawet o 90 proc.

Ponowne otwarcie gospodarki i
powrót do „normalności” z punktu widzenia naszego zdrowia psychicznego i ekonomii są bardzo
ważne. Trzeba jednak pamiętać
o podstawowym zabezpieczeniu siebie. Pandemia się nie skończyła. Codziennie słyszymy o nowych ogniskach choroby, które
często pojawiają się w zakładach
pracy. Wirusolodzy i epidemiolodzy ostrzegają też przed kolejną falą infekcji spowodowaną
otwieraniem się na bliższe kontakty międzyludzkie. Dopóki więc

wa, ryzyko narażenia siebie czy innych na zachorowanie jest realne.
Zgodnie z wytycznymi rządu, zasłaniamy twarz w miejscach, gdzie
zachowanie dystansu nie jest możliwe. Jest również lista miejsc,
gdzie maseczki są nadal obowiązkowe: komunikacja miejska, sklepy, teatry, kina, miejsca pracy, jeśli
nie ma zapewnionej odpowiedniej
odległości, siłownie, czy salony kosmetyczne. Podobną rekomendacje wydała też ostatnio WHO.
Maski rutynowo są noszone w
Chinach, Korei Południowej i innych państwach regionu. Profesor Sui Huang z Instytutu Biologii Systemowej w swoim raporcie
„COVID-19: Dlaczego wszyscy
powinniśmy nosić maski - nowe
uzasadnienie naukowe”1 pisze, że
powszechne użycie masek w krajach azjatyckich wpłynęło na „wypłaszczenie krzywej wzrostu zachorowań”. Wprawdzie noszenie
masek nie likwiduje całkowicie za-

grożenia, ale może je ograniczyć.
W Polsce, jak w innych krajach Zachodu, osłanianie twarzy i nosa
budziło dyskusje. Środowisko
naukowe jednak w większości
mówi jednym głosem: maseczki chronią innych, a do tego stanowią barierę dla bakterii, grzybów i wirusów. Na ile skuteczną,
zależy od rodzaju użytej ochrony.
WHO zaleca, by maski składały się
z trzech różnych warstw. Badania
naukowe pokazują też, że najskuteczniej z patogenami radzą sobie
maski wyposażone w filtry węglowe o minimalnym wskaźniku N95.
Oznacza to, że na włókninie filtrującej zatrzymuje się przynajmniej
95 proc. wirusów i bakterii oraz innych cząsteczek o wielkości 0,2
µm. W porównaniu zwykła bawełniana osłona absorbuje co najwyżej 20 proc. patogenów. – Co ważne, maseczek nie nosimy cały czas.
Dobrze robić przerwy. Nie zapominajmy też o odpowiedniej jej dezynfekcji. Wirusy, grzyby i bakterie
mogą się na niej osadzać. W czasie używania zawilgaca się też jej
wnętrze. Więc po pierwsze, przed
zdjęciem maski myjemy ręce i staramy się nie dotykać jej części zewnętrznej. Samą maskę najlepiej
uprać lub wyczyścić płynem na
bazie alkoholu, natomiast skutecznym sposobem dezynfekcji
filtra jest jego „wypiekanie” przez
30 minut w piekarniku nagrzanym do 70 stopni – radzi Agnieszka Pałac z firmy Medpatent.
Co jeszcze robić, by zmniejszyć ryzyko zakażenia? Jak najmniej uży-

Sesja pod specjalnym nadzorem
Już na pierwszy rzut oka było widać, że czerwcowa,
dziewiętnasta sesja Rady Miasta Legionowo należy
do wyjątkowych. Nie tylko dlatego, że odbywała
się po kilku miesiącach przerwy, w trakcie której
samorządowcy debatowali za pośrednictwem internetu. W ostatnią środę miesiąca mogli to wreszcie
zrobić z… zamkniętą przyłbicą.
Konieczność sprostania surowym wymogom sanitarnym wymusiła zastosowanie procedur, których w
ratuszu dotąd nie widziano.
Takich jak choćby rozsadzenie posiadaczy mandatów
w sposób uniemożliwiający
im nazbyt bliski kontakt fizyczny. Nic dziwnego, że w
krępujących przyłbicach i
oddaleni od siebie czuli się
trochę obco. – Ja zdaję sobie sprawę, że spotkaliśmy
się po tych dwóch czy trzech

miesiącach i chcielibyśmy ze
sobą porozmawiać, ale jeżeli będziemy tak czynić, to będziemy tutaj siedzieć bardzo
długo – lojalnie ostrzegł kolegów i koleżanki po mandacie Ryszard Brański, przewodniczący Rady Miasta
Legionowo.
Jego słowa okazały się poniekąd prorocze. Jednak nie
z racji gadulstwa radnych, a
przez długi i obfitujący w gorące tematy porządek obrad.

Swoje zrobiły też ograniczenia wynikające z konieczności zachowania reżimu sanitarnego. – Nie przechodzimy
na antresolę i do miejsca,
gdzie można było wychodzić na kawę. Przemieszczamy się tylko tu, zgodnie
z oznakowaniem. Będziemy mieć przerwę co godzinę
(…), żeby można było zejść
zaczerpnąć świeżego powietrza – dodał szef rady.

W środę bodaj najbardziej
czasochłonne okazały się
debaty nad absolutorium
oraz udzieleniem prezydentowi wotum zaufania –
ciekawe, obfitujące w zażarte starcia na linii szef
ratusza – opozycja. Koniec
końców, i jedno, i drugie
Roman Smogorzewski od
radnych otrzymał.
Wonder

wajmy dłoni. Powitanie łokciem od
dwóch miesięcy nikogo nie dziwi. Ta część ciała świetnie nadaje się też do otwierania drzwi, a
nawet wciskania guzików w windzie. Kod PIN możemy wbić kostkami zamiast opuszkami palców.
I jeśli tylko się da, korzystajmy z
opcji automatycznych. Światła na
przejściach i drzwi w komunikacji działają bez naszego udziału.
Mimo zniesienia limitów dotyczących liczby osób w sklepie, zachowajmy dystans. Odsunięcie się od

kogoś w kolejce nie jest obecnie
czymś dziwnym, a wręcz oczekiwanym. W trosce o siebie i innych
nie dotykajmy produktów w sklepie gołą dłonią. A w domu wszystko, co można, warto porządnie
umyć lub przetrzeć ściereczką
nasączoną płynem dezynfekcyjnym. Należy regularnie dezynfekować telefon i swój samochód,
szczególnie kierownicę oraz dźwignię zmiany biegów. I oczywiście
jak najczęściej myć ręce.
red.

Kwartet
na torach
Cztery miasta zainteresowane realizacją połączenia kolejowego między Zegrzem a Przasnyszem
podpisały w środę (24 czerwca) porozumienie
mające zbliżyć je do osiągnięcia tego ambitnego
celu. Obliczonego, jak łatwo zgadnąć, na lata.
Długie lata.
Miastami sygnatariuszami
porozumienia są: Serock,
Pułtusk, Maków Mazowiecki
i Przasnysz. Jest ono konsekwencją procesu zapoczątkowanego przyjęciem przez
spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe dokumentu ramowego pod nazwą „Master Plan
dla transportu kolejowego w
aglomeracji warszawskiej”.
Wskazuje on na potrzebę
budowy nowego szlaku kolejowego na kierunku północnym. Konsekwencją Master
Planu było pismo serockiego
burmistrza zapraszające do
współpracy przy tym projekcie miasta należące do potencjalnych beneficjentów nowej infrastruktury kolejowej.
Jak można przeczytać na
stronie internetowej serockiego samorządu, porozumienie
będące konsekwencję marcowego spotkania zaintereso-

wanych włodarzy w Makowie
Mazowieckim stanowi punkt
wyjścia dla dalszych starań
ukierunkowanych na promowanie i rozwijanie inicjatywy
budowy nowego połączenia
kolejowego północnego Mazowsza z Warszawą, niezależnego względem dotychczasowych szlaków kolejowych.
W najbliższym czasie przewidywane są kolejne rozmowy
dotyczące tej kwestii, zarówno przedstawicieli czterech
miast, jak i potencjalnych
nowych partnerów wspierających realizację przedsięwzięcia. Kolejne kroki wpisujące się w urzeczywistnienie
wspólnej idei zaplanowano
na lipiec. Mają one dać odpowiedź co do finansowych i organizacyjnych możliwości jej
realizacji.
RM/UMiG Serock
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Mój Rynek, czyli zmodernizowana część zarządzanego
przez spółkę KZB legionowskiego targowiska,
od początku miał służyć nie tylko prowadzeniu
handlu. I tak właśnie jest, na co w lipcu kolejny raz
mieszkańcy otrzymają artystyczny dowód. A zarazem
okazję do tego, aby dzięki pięknym dźwiękom odbywać w wyobraźni egzotyczne muzyczne podróże.

Trudno w Legionowie o miejsce, które ostatnimi czasy tak
mocno zmieniło swoje oblicze.
Zmieniło oczywiście na lepsze. Jeszcze kilka lat temu,
zapomniana przez kupców,
leżała handlowym odłogiem.
Dzisiaj, dzięki staraniom legionowskiego ratusza, położona najbliżej ulicy Warszawskiej część Targowiska

Miejskiego z brzydkiego kaczątka wyrosła na okazałego łabędzia. Widzą to odwiedzający je mieszkańcy, coraz
częściej doceniają też lokalni
wytwórcy, którzy w komfortowych warunkach mogą na
przeznaczonym głównie do
handlu ekologicznymi płodami rolnymi Moim Rynku oferować klientom swoje towary.

Wzbogacona o scenę oraz ławki infrastruktura obiektu od początku przewidywała jego wykorzystanie na działalność
kulturalną. Wkrótce, korzystając z lipcowego (oby!) słońca,
miejscy animatorzy życia artystycznego zaproponują legionowianom sobotnie koncertowe wypady do różnych części
Europy i nie tylko. – „Muzyczne
podróże” to jak gdyby kontynuacja rozpoczętego w ubiegłych
latach cyklu „Kultura porusza”,
kiedy to odwiedzaliśmy z koncertami między innymi miejskie
parki i prezentowaliśmy mieszkańcom muzykę z całego świata. W tym roku, ze względu na
koronawirusa oraz związane
z nim ograniczenia sanitarne,
zdecydowaliśmy, że zrobimy te
koncerty w jednym miejscu, dla
siłą rzeczy nieco ograniczonej
liczby osób. I będzie nim właśnie Mój Rynek – mówi Anna
Szwarczewska, kierownik referatu kultury i współpracy Urzędu Miasta w Legionowie.
Pierwszą muzyczną wycieczkę zaplanowano na najbliższą

REGULAMIN IMPREZY
Impreza Muzyczne podróże, na „Moim rynku”,
w godz. 18:00 – 19:00
§ 1.
Organizatorem imprezy jest Gmina Miejska
Legionowo – Urząd Miasta Legionowo,
ul. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, tel. 22 766 40 78,
przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem
Kultury w Legionowie i KZB „Legionowo” Sp. z o.o.
§ 2.
Impreza odbywa się na „Moim rynku”, przy ul. Sobieskiego (ograniczony ulicami Wysockiego i Piłsudskiego)
w godz. 18:00 – 19:00,w terminach: 04.07, 11.07., 18.07.,
25.07.2020 r.
§ 3.
Wprowadza się bezwzględny zakaz wnoszenia na teren
imprezy broni palnej oraz innych niebezpiecznych
narzędzi.
§ 4.
Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i/lub
odpalania petard, fajerwerków i innych artykułów
pirotechnicznych.
§ 5.
Obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa
podczas przebywania na terenie imprezy oraz
poddaniu się badaniu temperatury ciała i dezynfekcji
rąk przed wejściem.
§ 6.
Każdy uczestnik wydarzenia musi wypełnić ankietę
uczestnictwa. Podanie danych przez uczestnika nie jest
przymusowe, jednak stanowi warunek konieczny do
wejścia na teren imprezy.
§ 7.
Zakazuje się wnoszenia na teren imprezy napojów

sobotę (4 lipca) „Pod niebem
Paryża”. Rozpocznie się ona o
godzinie 18.00 i na znanych
motywach snutych przez akordeon oraz fortepian powiedzie
słuchaczy w klimaty kojarzone

Nie żyje

Lech Jerzy Hryniszyn

Pożar na polu
golfowym

W sobotę (27 czerwca) nad ranem na polu golfowym
w Rajszewie wybuch pożar. W ogniu stanął znajdujący
się tam budynek gastronomiczny. Z żywiołem walczyły trzy zastępy straży pożarnej.
Zgłoszenie o pożarze wpłynęło w nocy, około godziny 3.30.
Gdy zastępy przybyły na miejsce, okazało się, że ogniem
jest objęty obiekt gastronomiczny o wymiarach 10 na 20
metrów. Z płonącego budynku strażacy wynieśli trzy butle
z gazem. Natychmiast zosta-

ły one schłodzone, dzięki czemu udało się uniknąć eksplozji.
Straty są jednak znaczne, ponieważ ogień strawił większość
budynku i jego wyposażenia.
Działania gaśnicze trwały ponad dwie i pół godziny.
Zig

W ubiegłym tygodniu zmarł dr Lech Jerzy
Hryniszyn, były miejski radny i przewodniczący
Rady Miasta Legionowo. Miał 68 lat.
Śmierć swego dawnego
kolegi i współpracownika miejscy samorządowcy przyjęli z głębokim żalem i smutkiem.
Pod opublikowanym na
miejskiej stronie internetowej pożegnaniem
podpisali się Prezydent
Miasta Legionowo, Przewodniczący Rady Miasta Legionowo, aktualni
członkowie Rady Miasta Legionowo oraz pracownicy legionowskiego
urzędu miasta. Składając rodzinie oraz bliskim
zmarłego wyrazy szczerego współczucia, napi-
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sali: „W poczuciu ogromnej straty żegnamy ś.p.
dr. Lecha Jerzego Hryniszyna, wspaniałego
Człowieka, wieloletniego
samorządowca, wykładowcę akademickiego,
cenionego i życzliwego
Kolegę, Radnego Rady
Miasta Legionowo
(2002-2006), Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo (20042006). Niewielu jest
ludzi, którzy pozostawiają po sobie tak wielką pustkę”.
red.

w szklanych opakowaniach.
§ 8.
W czasie trwania imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia
dużych toreb, pakunków oraz plecaków.
§ 9.
Na terenie imprezy obowiązuje zakaz parkowania
i zatrzymywania się pojazdów. Zakaz nie dotyczy
służb porządkowych imprezy oraz pojazdów straży
pożarnej oraz pogotowia ratunkowego.
§ 10.
Uczestników imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia
i posiadania oraz spożywania napojów alkoholowych.
§ 11.
Uczestnicy imprezy mają obowiązek stosowania się do
sugestii i poleceń służb porządkowych i organizatorów
imprezy.
§ 12.
Służby porządkowe imprezy uniemożliwią uczestniczenie w imprezie osobom nietrzeźwym lub zachowujących się agresywnie oraz posiadającym przy sobie
materiały pirotechniczne i przedmioty mogące stanowić
zagrożenie bezpieczeństwa.
§ 13.
Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność
za wyrządzone przez siebie szkody i ponosi wszelkie
koszty ich usunięcia. Za szkody wyrządzone przez osoby
nieletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
§ 14.
Osoby wykraczające w czasie imprezy przeciwko porządkowi publicznemu mogą zostać ukarane mandatem
przez uprawnione do tego służby porządkowe imprezy.
§ 15.
Potrzeby fizjologiczne można załatwiać wyłącznie
w przygotowanych w tym celu toaletach.

ze stolicą Francji. Kolejne koncerty z wakacyjnego cyklu „Muzyczne podróże” odbędą się na
targowisku Mój Rynek 11, 18 i
25 lipca. Towarzyszyć im będą
wiele mówiące o przewidywa-

nym repertuarze hasła „Wspomnienia z Alhambry”, „Egzotyczna podróż”, a także „Wróć
do Sorrento”.

Składamy najszczersze wyraz
współczucia z powodu śmierci

ś.p. dr Lecha Jerzego Hryniszyna
Łączymy się w bólu po odejściu
ukochanej osoby
Prezes oraz Pracownicy
KZB Legionowo Sp. z o.o.

Panu

Jerzemu Wilczyńskiemu

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TATY

Łączymy się w bólu po odejściu
ukochanej osoby
Prezes oraz Pracownicy
KZB Legionowo Sp. z o.o.

Aldo

Ochotnicy nie pękają
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Strażacy z legionowskiej OSP właściwie nigdy nie narzekają na nudę. Szeroki zakres działań, w jakich biorą udział, sprawia,
że zawsze jest coś do zrobienia. Ostatnio, w efekcie pandemii koronawirusa, druhom przybyły jeszcze kolejne zadania.
Realizowane, rzecz jasna, jak to u nich – na ochotnika.
Strażaccy ochotnicy słyną z
tego, że nie boją się nowych
wyzwań. Dlatego również do
starć z niewidzialnym wrogiem podeszli spokojnie i
bez lęku. – Nawiązaliśmy
ścisłą współpracę z legionowskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Dyrektor Anna Brzezińska stara
się pomagać tym ludziom,
a my im dostarczamy żywność. Możemy docierać również tam, gdzie są osoby ze
stwierdzonym koronawirusem. Miasto zakupiło nam
odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, mamy specjalne kombinezony, gogle,
przyłbice, rękawice. Ostatnio dostaliśmy też na ten cel
dotację od marszałka woje-

wództwa mazowieckiego.
Jesteśmy więc w pełni zabezpieczeni i zdolni do wykonywania nawet zadań z
podwyższonym ryzykiem –
zapewnia Tomasz Kołodziński, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie.
Oprócz dostarczania żywności ochotnicy działali też jak
gdyby w drugą stronę – wyrzucając śmieci osób zakażonych lub mogących mieć
koronawirusa. Ze względu na konieczność zapewnienia ratownikom ochrony, te prozaiczne z pozoru
czynności wymagały sporo
czasu, wysiłku i zaangażowania. – Później to się trochę zmieniło i po złagodze-

niu obostrzeń sanitarnych
mieliśmy nieco łatwiej. Ale
bez względu na to zawsze
jesteśmy gotowi do pomocy: pani Anna dzwoni, daje
nam adres, a my odbieramy

z OPS-u paczki i jedziemy do
ich adresatów. Nie ma problemu – dodaje prezes.

dzielnicach willowych. Nie mogąc najwyraźniej spojrzeć mu
w oczy, zwolennicy innego kandydata (kandydatów?) albo zamazywali je farbą, albo – ci bardziej radykalni – zdzierali cały
baner. Fotografie dokumentujące najbardziej spektakularne akcje dywersyjne szybko

wiadomo kto... jest jeszcze kilku kandydatów. Ale wandalizm
to wandalizm, to przestępstwo”
– przytomnie zauważyła jedna
z internautek. „Niestety, ludzie
nie potrafią uszanować tego,
że ktoś ma prawo do własnych
poglądów. Zarówno z lewa jak
i z prawa, brak wzajemnej tolerancji jest największym problemem społecznym powodującym wszechobecny hejt.
Smutne” – podsumowała inna
z komentatorek. A potępiając

ła: „Wstyd! zwykły wandalizm
i brak szacunku dla czyjegoś
mienia! Niezależnie jaka opcja,
bądźmy ludźmi”.

tego rodzaju działania, była legionowska radna zaapelowa-

Tego, że z ideologicznym
adwersarzem wojować

Legionowscy druhowie są
oczywiście świadomi czyha-

Rwą się do polityki
Nie da ukryć, również w Legionowie, że metody
walki politycznej coraz częściej – niekiedy całkiem
dosłownie – sięgają bruku. Przy czym, sądząc po
miejskich płotach i ogrodzeniach, zwolennicy
dwóch głównych kandydatów na urząd prezydenta
RP preferują zgoła odmienne metody dyskredytowania przeciwnika: jedni starają się działać z finezją,
drudzy raczej stawiają na siłę.

Trudno powiedzieć, czy to
„dzieło” jednego człowieka,
czy zorganizowana akcja partyjnej bojówki, nie da się jed-

nak ukryć, że wyborcze podobizny Rafała Trzaskowskiego
miały w Legionowie ciężki żywot – i w blokowiskach, i w

znalazły się na Facebooku. „To
pokazuje wielki strach u działaczy PIS” – skomentował zdjęcia powiatowy radny KO. „Nie

jących na nich zagrożeń. Ale
po pierwsze, wiedzą jak ich
unikać, po drugie zaś liczą, że
dzięki przejęciu siedziby po
zawodowych strażakach będzie im na ochotniczej służ-

bie trochę łatwiej. – Zawsze
jest ryzyko. Ale poprzez takie drobne rzeczy, jak choćby nagrody dla strażaków – a
pamiętajmy, że jest to służba ochotnicza – lub stworzenie im odpowiednich warunków, staramy się czynić
ją łatwiejszą. Wkróce będą
oni mieli wreszcie wygodne
pomieszczenie, gdzie będą
mogli usiąść, odpocząć,
poczekać. Teraz po prostu
mamy gdzie oczekiwać na
akcje. Będziemy się starali
tak zorganizować czas wolny w OSP, żeby można było
na przykład podłączyć komputer, wykonać jakąś zdalną
pracę, no i wiadomo – „przy
okazji” wyjeżdżać! – śmieje
się Tomasz Kołodziński.
Oby tylko wyjeżdżać jak najrzadziej. O swoim poświęceniu i odwadze członkowie
OSP przekonywać nikogo
już nie muszą. Mieszkańcy
Legionowa przez lata zdążyli nabrać pewności, że na
miejskich ochotników można liczyć.
Waldek Siwczyński

można inaczej, dowiódł
autor banera, który pojawił się na jednym z legionowskich ogrodzeń.
Zamiast dorysowywać
urzędującemu lokatorowi pałacu prezydenckiego wąsy, robić mu makijaż sprejem, albo w ogóle
pozbawić twarzy, ktoś
podpisany jako „dziadek
Piotrek” po prostu dowcipnie poinformował, że
preferuje innego kandydata. Dowcipnie i ze
smakiem. Szkoda, że
takie „dziadki” są wśród
lokalnych działaczy w
mniejszości…
red.

Mandat od strażnika
CZWARTEK 2 lipca 2020

Węzeł na
krajówce

Dobre wieści nadeszły z warszawskiego oddziału
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Poinformowała ona, że ruszył przetarg na projekt
i rozbudowę liczącego 4,5 km odcinka DK 61 pomiędzy Legionowem a Zegrzem. Tuż przed nastaniem
ciszy wyborczej wpadli do miasta z tą nowiną ministrowie Mariusz Błaszczak oraz Andrzej Adamczyk,
aby przy remontowanej właśnie krajówce sławić
dokonania tzw. dobrej zmiany. Zbieżność dat
z prezydencką elekcją, jak zapewnił ten drugi,
była przypadkowa.

Wedle komunikatu GDDKiA ogłoszenie o zamówieniu trafiło już do publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej, co oznacza, że postępowanie zostanie wszczęte w najbliższych dniach. Jeśli chodzi o
podpisanie umowy z przyszłym wykonawcą, przy
braku odwołań od wyników przetargu ma to nastąpić w pierwszym kwartale przyszłego roku.
Przedmiotem zadania będzie rozbudowa 4,5 km
fragmentu drogi krajowej
nr 61 do przekroju dwujezdniowego z dwoma pasami
ruchu w obu kierunkach.
Zrealizowane zostaną też
drogi dojazdowe do obsługi terenu bezpośrednio
przyległego do drogi. Na
skrzyżowaniach pojawi się
sygnalizacja świetlna, a w
miejscu obecnego ronda w
Zegrzu, na skrzyżowaniu z
drogą wojewódzką nr 631,
powstanie węzeł. Piesi i cykliści będą mogli korzystać
z chodnika oraz ścieżki pieszo-rowerowej. Ponadto
droga zostanie wyposażona w urządzenia ochrony

środowiska i bezpieczeństwa ruchu.
Warto przypomnieć, że
prace związane z rozbudową DK 61 od granicy z Warszawą w kierunku Ostrołęki trwają już od 2006 roku.
Ich pierwszym etapem
była oddana dwa lata później obwodnica Jabłonny.
Kolejne trzy inwestycje to
tzw. przejścia przez Legionowo. Prace rozpoczęto
od budowy wiaduktu nad
torami oraz dojazdów do
niego, a kolejnym etapem
była rozbudowa DK 61 od
końca obwodnicy Jabłonny do wiaduktu. Oba zadania zostały zakończone w 2010 roku. Obecnie
w realizacji jest trzeci,
ciągnący się niczym spaghetti etap: od wiaduktu
do rejonu skrzyżowania z
ul. Wolską w Stanisławowie Drugim. Planowany
termin zakończenia robót to koniec maja 2021
roku. Póki co brak oficjalnych informacji, czy jest
on zagrożony.
WS/GDDKiA

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
pracuje nad projektem nowelizacji rozporządzenia
w sprawie wykroczeń, które da strażnikom miejskim
prawo karania osób uchylających się od regulowania
rachunków za odpady. Za tego rodzaju uniki będą
one mogły „zarobić” nawet do 500 zł.

Według informacji podanych przez dziennik
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„Rzeczpospolita”, co najmniej 5 mln Polaków wy-

miguje się od obowiązku
wnoszenia opłat za wywóz śmieci. Kłopot w tym,
że na mocy obowiązujących uregulowań prawnych obecnie trudno ich
w jakikolwiek sposób dyscyplinować i ukarać. Prowadzone w MSWiA prace
mają tę sytuację zmienić.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykroczeń
prawdopodobnie umożliwi funkcjonariuszom straży gminnych nakładanie
grzywien w drodze mandatu karnego do 500 zł
na osoby, która nie złożyły deklaracji, na podstawie której ustala się wysokość opłaty za wywóz
śmieci. Zgodnie z przygotowywanym w ministerstwie projektem taka
sama kara ma czekać

tego, kto w celu zmniejszenia opłat podał w niej
nieprawdę, zaniżając na
przykład liczbę domowników lub – co zapewne będzie trudniejsze do
udowodnienia – wbrew
wcześniejszej deklaracji,
nie segreguje odpadów.
Zdaniem „Rz”, jeśli nowelizacja w proponowanym kształcie wejdzie w
życie, podobnych konsekwencji mogą spodziewać
się również mieszkańcy,
którzy w celu zmniejszenia opłat za wywóz śmieci zadeklarowali założenie
przydomowego kompostownika, a w rzeczywistości takiego urządzenia
nie posiadają bądź z niego nie korzystają.
Aldo

Nocna zmiana kandydata
Gdyby krajowi politycy pracowali tak ciężko przez cały czas, Polska niechybnie
byłaby rajem… Tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników niedzielnych wyborów
prezydenckich dwaj najlepsi „zawodnicy” znów ruszyli w trasę. Pretendujący
do urzędu Rafał Trzaskowski zaczął od Wołomina, a około północy dotarł
do bazy Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
w Zegrzu Południowym.

Jeśli kogoś dziwi akurat taki
przystanek na kampanijnej
trasie, wystarczy rzut oka na
kalendarz. Tak się bowiem złożyło, że tuż po wyborach, czyli
29 czerwca, obchodzony jest w
naszym kraju Dzień Ratownika
WOPR. Jak widać, sztabowcy
kandydata KO odrobili lekcje i
zdecydowali się tę miłą okolicz-

ność dla dobra obu stron wykorzystać. Mimo ograniczonego czasu wizyty, świętujący
woprowcy przywitali i podjęli
swego gościa oraz członków
jego ekipy bardzo ciepło. Aż
chciałoby się rzec: czym chata, pardon, baza bogata. „Tuż
po północy, w Dniu Ratownika
Wodnego, przyjęliśmy życze-

nia od Pana Prezydenta Rafała
Trzaskowskiego. Dziękujemy
za wizytę i rozmowę o naszej
codziennej służbie” – napisali
legionowscy ratownicy na facebookowym profilu Legionowskiego WOPR.
W trakcie krótkiego briefingu prasowego w Zegrzu Po-

łudniowym urzędujący prezydent Warszawy zaprosił lub
jak kto woli – wyzwał swego
kontrkandydata na pojedynek, wspominając o potrzebie
telewizyjnej debaty ze starającym się o reelekcję Andrzejem Dudą. – Jestem otwarty
na każdą formułę, która będzie
miała formę prawdziwej debaty, w której pytania będą mogli
zadawać dziennikarze od lewa
do prawa, w której będą możliwe riposty, wzajemne pytania.
Jestem gotów do tej debaty
każdego dnia – zadeklarował
Rafał Trzaskowski. Wśród koniecznych do poruszenia kwestii wymienił on między innymi
edukację, służbę zdrowia oraz
sytuację na rynku pracy. – Nie
możemy sobie pozwolić na kolejną debatę zastępczą, gdzie
pyta się o to, co już miało miejsce albo zostało rozstrzygnięte – nawiązał do poprzednich
tego rodzaju starć prezydent
stolicy.
Drugą turę wyborów prezydenckich zaplanowano na niedzielę 12 lipca.
Aldo
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DAM PRACĘ
■■Szukam pracowników
do prac w ogrodach.
tel: 500 276 269

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

■■Kawalerka umeblowana
510 719 774

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

Redaktor Naczelny: Waldek Siwczyński - waldek@miejscowa.pl
Redakcja: Rafał Michałowski - rafal@miejscowa.pl
Igor Zieliński, Anna Krajewska, współpraca - Katarzyna Gębal
Dział reklamy: reklama@miejscowa.pl, tel. 797 175 329
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Koktajl z arbuza
Podczas upałów, kiedy przyjmujemy gości, możemy
przygotować prosty koktajl z arbuza. To łatwy i szybki przepis
na orzeźwiający napój. Wystarczy pokroić dojrzałego arbuza
na cząstki i usunąć z niego pestki. Owoc wkładamy do lodówki lub jeśli nie mamy czasu, do miksera dodajemy kostki lodu.
Miksujemy kawałki arbuza z kilkoma innymi owocami:
np. z truskawkami, jabłkiem lub gruszką. Napój wlewamy
do wysokich szklanek i dekorujemy listkiem mięty.

Siedemdziesiąt lat na rybach

Legionowskie Koło Miejskie nr
13 Polskiego Związku Wędkarskiego ma już 70 lat. W 2010
roku na łamach „Miejscowej”
towarzyszyliśmy legionowskim wędkarzom na 60. urodzinach ich organizacji. Z tej
okazji został jej uroczyście nadany nowy sztandar.

O mały włos od kołtunerii
Zastanawialiście się, czemu lud
tak rajcuje lektura, wróć, przeglądanie codzienników z superekspresowymi faktami? Pewnie nie,
bo i po co? Grać wszak mają one
na emocjach, a nie wywoływać refleksje lub próby analizy zjawiska.
Ale naukowcy, oczywiście amerykańscy, już się tym zajęli. Nie odkrywając zresztą Ameryki. Ponoć
homo tabloidus najobficiej ślini się
na widok wieści o seksie, mamonie, polityce, tudzież rozmaitych
tragediach, najlepiej przeżywanych z dala od niego. W aspekcie personalnym wygląda to tak,
że – nic nie ujmując komercyjnej
atrakcyjności pana Henia, któremu TIR staranował stodołę oraz
pani Krystyny noszącej w żołądku
zaszytą przez chirurga flaszkę po
Gorzkiej Żołądkowej – uwielbiamy oglądać osoby powszechnie

uznawane za znane, w sytuacjach
dalece, nazwijmy je, kłopotliwych.
Szansonistka bez gaci, nawalony aktor, bełkoczący polityk,
rozchełstany urzędnik na biesiadnej części wyjazdowego
szkolenia – to dopiero się czyta!
Zwłaszcza opatrzone dobitnym
komentarzem jakiegoś mistrza
ciętej słownej chłosty. Są wśród
owych celebrytów tacy znani tylko z tego, że są znani. Są także
– tu prym wiodą politycy – wyjadacze, którzy z wtopy potrafią
zgrabnie się wywinąć, ba, jeszcze zyskać na popularności! Paradoks? Wcale nie. Czemu poddani wybaczyli ongiś greckiemu
premierowi kochankę i nieślubne pacholę, a makaroniarze byli
dumni z tryskającego viagorem
Sylwka? Ano dlatego, że ci ONI,

ze świecznika, okazywali się być
tacy jak MY. Ze wszystkimi wadami, słabościami i gafami. Jakże
to pokrzepiające, jakże normalne. Fajni goście. Różni od typów,
którzy po demaskujących publikacjach, zamiast odpokutować brak czujności, nurkują w
plotkarskim bajorku, węsząc
za źródłem przecieku. Bo przecież „co ludzie powiedzą?!”. Oto
dulszczyzna w najczystszej postaci, tyle że nie literacka, lecz
życiowa. Zapominają jeno,
ważniacy, że te gdaczące medialne kaczki czytelnicy tak naprawdę mają tam, gdzie imć
Dulski swą familię, mówiąc pamiętne: „A niech was wszyscy
diabli!!!”. Albo i głębiej.

Nie od dziś wiadomo,
że robota miejskiego
radnego lekka nie jest:
trzeba łazić na przeróżne komisje, godzinami
wysiadywać na sesjach,
i w dodatku co jakiś czas
dźwigać do góry którąś z
górnych kończyn. Makabra! Co gorsze, to tylko
wierzchołek góry mandatowej, bo istnieją samorządowe zawiłości, o
jakich prosty lud nie ma

wbito symboliczne gwoździe.
Dzień po głównych obchodach
60-lecia istnienia Koła dla jego
członków zorganizowano urodzinowe zawody wędkarskie.

Jubileuszowe uroczystości
rozpoczęto od mszy świętej w kościele parafii św. Jana
Kantego w Legionowie. Podczas nabożeństwa ks. prałat
Lucjan Szcześniak poświęcił nowy sztandar, który ufundowano ze składek członków
„trzynastki” oraz jej sympatyków. Po nabożeństwie goście udali się do stanicy Koła
mieszczącej się w Zegrzu przy
ul. Rybaki, gdzie przebiegała
dalsza część uroczystości. Jej
główny punkt także był związany ze sztandarem. Pożegnano stary, który przekazano teraz legionowskiemu Muzeum
Historycznemu, a w nowy

Legionowscy wędkarze, co
oczywiste, na łowisku nie rywalizują tylko przy okazjach
okrągłych jubileuszy. Udowodnili to już tydzień po obchodach
60-lecia istnienia Koła, organizując drugą z pięciu przewidzianych regulaminem edycji zawodów spinningowych o
Grand Prix Koła Miejskiego nr
13 Polskiego Związku Wędkarskiego w Legionowie. Na wody
Jeziora Zegrzyńskiego wypłynęło blisko 40 wędkarzy. – Poziom, jak na nasze możliwości
i warunki, był bardzo dobry –
mówił po zawodach Mirosław
Konopka, sekretarz KM nr 13
PZW w Legionowie i jednocześnie sędzia główny zawodów. Trzeba bowiem pamiętać,
że ubiegłoroczna przyducha
znacznie zmniejszyła rybostan

bladego pojęcia. Dlatego, pamiętając, że wielmożni państwo radni
właśnie z niego się wywodzą, roztropne damy
z biura Rady Miasta Legionowo wyfasowały
przed kilkoma laty dla
swych dietetycznych
milusińskich przydatne
podręczniki. Oczyma
wyobraźni już widzieliśmy, jak wszyscy rzucają się na te elementa-

rze, ogarnięci
żądzą dogłębnego poznania swoich
praw i obowiązków! Byłoby to wszak w
ich stylu. Tia...
Rzeczywistość sprowadziła nas na ziemię.
Cósik nam się widzi,
choć po tak dłuuugim
czasie pamiętamy to
słabo, że wielu poprzestało wtedy – jak to
zdarza się temu i owemu przed sesjami – tylko na lekturze samego
spisu treści. Ma się rozumieć, ze zrozumieniem!
Cóż, dobre i to. Tak na
politycznym margine-

w jeziorze zegrzyńskim. – Rzeczywiście dała się nam ona we
znaki. Dzisiaj zostały wyłowione tylko okonie. Nie złapaliśmy
żadnego szczupaka, sandacza,
ani suma. Chociaż zawodnicy
mówili, że walczyli z takimi rybami, aczkolwiek nie udało się
ich wyjąć – dodał Konopka.
Tak więc ci, którzy nastawili się przede wszystkim na
okonia, mogli liczyć na zajęcie wysokiego miejsca w zawodach. Jednym z wędkarzy,
który tak właśnie zrobił, był
Józef Lupa, zwycięzca drugiej edycji zawodów o Grand
Prix legionowskiego koła. –
Do połowu tego okonia używałem metody bocznego troka oraz obrotówki. Część ryb
złowiłem na tak zwanego
bocznego troka, natomiast
część na blachę obrotową –
mówił pan Józef. O tym, że
ma on rękę do spinningu,
świadczył zdobyty rok wcześniej tytuł mistrzowski.
sie, najbardziej uważnymi czytelnikami projektów uchwał z reguły
są w gminnych radach
opozycjoniści. I dobrze,
bo gdyby nie oni oraz
ich późniejsza aktywność podczas sesji, z nudów można byłoby zjeść
własny mandat. A tak,
atak przeciwnika rządzącej koalicji budził kimających rajców lepiej
niż info o przelewie diety. Budził, bo teraz, kiedy całe obrady od razu
lecą do sieci, bezkarnie
spać się już nie da. I nic
a nic, nawet najbardziej
błyskotliwym radnym,
nie da się w tej sprawie
zaradzić.
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Przeciwciała receptą na koronawirusa?
Pandemia COVID-19 – mimo że trwa od kilku miesięcy – ciągle dostarcza nowych pytań odnośnie skutecznych
sposobów przeciwdziałania wirusowi oraz metod sprawdzania zdrowia i odporności społeczeństw. Celem
nadrzędnym wszystkich państw jest doprowadzenie do płynności ekonomicznej i bezpieczeństwa epidemiologicznego po całkowitym odblokowaniu ich gospodarek. Naukowcy oraz lekarze dużą wiarę pokładają
w wytwarzanych przez tak zwanych ozdrowieńców przeciwciałach, ale wciąż zagadnienie to budzi równie
silne nadzieje, co kontrowersje i obawy.
stać już na zawsze i uodpornić go na COVID-19 w przypadku kontaktu z wirusem.

W nauce widać dziś wyraźnie dwa trendy w zakresie
badania i leczenia ludzi na
koronawirusa. Pierwszym
są badania mające na celu
stworzenie i rozwój szcze-

pionek, czyli znalezienia
fragmentu wirusa, który podany człowiekowi w sposób
kontrolowany i bezpieczny,
wywoła u niego odpowiedź
immunologiczną mogącą zo-

Drugi trend to badania w
kierunku weryfikowania
roli przeciwciał u osób, które chorowały i wyzdrowiały,
a które dzięki temu mają je
już wytworzone. - To istotne z dwóch powodów. –
Przeciwciała to białka odpornościowe wytwarzane
przez nasz organizm, które są specyficzne dla danego czynnika chorobotwórczego, czyli patogenu.
Zrobienie powszechnych testów na jak największej części populacji wykryje obecność tych przeciwciał i poda
nam prawdziwą skalę epidemii w naszym kraju, ponieważ będziemy wiedzieć,
kto już ma przeciwciała, czyli
odporność, a kto nie. To ma
ogromne znaczenie psycho

społeczne i ekonomiczne, bo
osoby odporne mogą spokojnie wracać do pracy, do
normalnego życia, bezpiecznie kontaktować się z ludźmi i odmrażać gospodarkę
– mówi prof. Maciej Lesiak,
kierownik I Kliniki Kardiologii w Szpitalu Klinicznym
Przemienienia Pańskiego w
Poznaniu. – Drugim powodem jest to, że przeciwciała
od tzw. ozdrowieńców można wykorzystywać w leczeniu choroby i zapobieganiu
jej ciężkiemu przebiegowi. Możemy działać bardzo
szybko, właściwie w ciągu kilku dni podając choremu przeciwciała i zatrzymując rozwój choroby. To byłby
scenariusz idealny, do którego dąży medycyna.
Przeciwciała można rozpatrywać więc jako jako
metodę zarówno diagno-

Wakacje pod nadzorem

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa
dzieciom i młodzieży korzystającym z zorganizowanego wypoczynku w okresie letnim,
za sprawą decyzji szefa MON żołnierze Wojsk
Obrony Terytorialnej udzielą wsparcia organizującym go podmiotom. Poprowadzą m.in. szkolenia dla ich pracowników oraz personelu na
temat zasad bezpieczeństwa i przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Pierwszego czerwca br., wychodząc naprzeciw potrzebom zasygnalizowanym ze strony resortu rodziny, pracy i polityki
społecznej oraz resortu edukacji narodowej, minister obrony narodowej podpisał decyzję,
na mocy której polecił Wojskom
Obrony Terytorialnej wsparcie
tego typu podmiotów, w przypadku wystosowania wniosku
Głównego Inspektora Sanitarnego lub wojewody w tej sprawie. – Żołnierze WOT otoczą
opieką wszystkich, którzy będą
organizowali wypoczynek dzie-

ci i młodzieży w tym roku (…).
Zależy nam na tym, żeby młodzież i dzieci bezpiecznie mogły
wypocząć podczas wakacji (…).
Żołnierze WOT na postawie decyzji będą wspierać organizatorów letniego wypoczynku dzieci
i młodzieży, przede wszystkim
organizacje harcerskie – powiedział Mariusz Błaszczak.
Odnosząc się do prowadzonej
przez terytorialsów od początku
marca operacji „Odporna Wiosna”, minister dodał, że po raz
kolejny udowodnili, że ich służ-

styczną, jak i leczniczą,
obecnie jednak nie ma
jeszcze zadowalającej i
dobrze sprawdzonej metody mogącej być uznawaną za tzw. złoty standard dający 100 proc.
pewność wyników. – Chodzi o to, aby nie było wyników fałszywie dodatnich,
to znaczy takich, które by
wykazywały obecności
przeciwciał, czyli odporności u kogoś, kto jej tak naprawdę nie ma i odwrotnie:
aby nie pokazywały braku odporności u pacjenta,
który ją posiada. Fałszywe wyniki mogą wziąć się
stąd, że nie wszystkie testy są wciąż dokładne, specyficzne dla wirusa SARS-CoV-2. Większość z nas
miało już kontakt z innymi
typami koronawirusów sezonowych, które nie są tak
niebezpieczne, a na które
wyrobiliśmy sobie już odporność – wyjaśnia profesor. Co więcej, nie wszystkie rodzaje przeciwciał dają
odporność taką, jak tak
zwane przeciwciała neutralizujące. Ponadto zaobserwowano, że po przechoropewnią niezbędne wsparcie
logistyczne oraz psychologiczne. Zobowiązani są również do odkażania pomieszczeń, sprzętu oraz pojazdów
użytych do tych zadań. – Celem naszych działań będzie
ograniczenie możliwości zachorowania, ograniczenie

waniu ich miana nie zawsze
są tak wysokie, aby gwarantować odporność.
Nierozwiązanym dotąd problemem w stosowaniu przeciwciał na koronawirusa
jako leku jest to, że niestety nie wszystkie przeciwciała mogą zostać użyte do produkcji leku. Niektóre mogą
bowiem dawać odwrotne
skutki, a nawet nasilić objawy choroby i powodować
różne groźne powikłania.
Kolejnym wciąż badanym
aspektem jest znalezienie
odpowiedzi na pytanie, jak
długo przeciwciała utrzymują się w organizmie ludzkim i jak długo nas chronią.
– Przed nami jeszcze sporo pytań, na które na razie
nie znamy odpowiedzi. Wydaje się, że jako społeczeństwo naturalną odporność
na koronawirusa będziemy
uzyskiwać przez wiele lat, a
może i całe życie – kończy
profesor Maciej Lesiak. Jak
zatem widać, warto uzbroić się w cierpliwość.
red./Fundacja Instytut
Świadomości
możliwości transmisji koronawirusa, a w konsekwencji
zapewnienie bezpieczeństwa
dzieciom i młodzieży – powiedział gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.
WS/AS

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu nieruchomości
Gminy Nieporęt przeznaczonych do dzierżawy
ba jest bezcenna, jeżeli chodzi
o bezpieczeństwo Polski i Polaków. Odniósł się on także do
działalności infolinii wsparcia
psychologicznego WOT, podkreślając jak dobrą pracę wykonano. Teraz jej formuła się
zmieni: organizatorzy letniego
wypoczynku będą mogli uzyskać informacje na temat zasad, uwarunkowań prawnych
i możliwości wsparcia ich działań przez wojsko.
Na mocy decyzji ministra
do zadań WOT należeć ma

przede wszystkim prowadzenie szkoleń dla pracowników podmiotów organizujących wypoczynek dla dzieci
i młodzieży na temat zasad
bezpieczeństwa i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu
się koronawirusa. Ponadto
terytorialsi mają odpowiadać za udzielanie pomocy
medycznej i wykonywanie
zadań sanitarno-higienicznych oraz przeciwepidemicznych na rzecz podopiecznych
i personelu ośrodków. W razie konieczności żołnierze za-

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 ze 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 02.07.2020 r. do 23.07.2020 r. oraz
na stronie internetowej Urzędu Gminy Nieporęt,
zostaje wywieszony wykaz nieruchomości Gminy
Nieporęt, przeznaczonych do dzierżawy, obejmujący część działki ewid. nr 170/163 w Białobrzegach
dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw.
Nr WA1L/00045092/1.
			

Wójt Gminy Nieporęt
Sławomir Maciej Mazur
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Wspomnienia z(amiast) wakacji
Zalet krajów bałkańskich turystom reklamować nie trzeba. Każdy z nich, również Serbia,
oferuje im bowiem wiele różnorodnych atrakcji, w dodatku dostępnych na każdą, nawet
mniej wypełnioną pieniędzmi kieszeń.
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W miłości gwiazdy
zapowiadają udany czas, pełen
marzeń i romantycznych
wzruszeń.

Nie szastaj pieniędzmi, nie wydawaj wszystkiego
na zabawę, bo wpędzisz się
w finansowe kłopoty.

Podpiszesz korzystną umowę lub
zdobędziesz
nagrodę, na jaką od dawna
pracowałeś.

Ważna sprawa lub
finansowe negocjacje utkną w martwym
punkcie. Nie obawiaj się
zmiany strategii.

Najgorsze za tobą,
ale musisz pogodzić się z
niepowodzeniem, na które
już nie masz wpływu.

Pokonasz przeciwnika, z którym od
dawna nie dajesz
sobie rady. Wsłuchaj się w
swą intuicję.

Nie będziesz zwracał
uwagi na sprawy towarzyskie i zawodowe. Czekają cię
spokojniejsze dni.

Rozrzutność i chęć
imponowania innym
może skończyć się
debetem na koncie. Nie
ulegaj zachciankom.

Jeśli będziesz zdecydowany, zyskasz autorytet nawet wśród
tych, co mało cię cenili. Walcz o swoje.

UMIEM RUSZAĆ
USTAMI
Roman Smogorzewski, prezydent
Legionowa o swoich kwalifikacjach
do bycia chórzystą.

Lubisz żelki? Większość
z tych smakołyków jest
powlekana woskiem,
który wykorzystywany
jest w konserwacji dzieł
sztuki oraz w lakierach
samochodowych.
Odpryskuje Ci lakier
z paznokci? To może
być efekt złej kondycji
Twoich paznokci. Musisz
wzbogacić swoją dietę w
odpowiednie składniki i
mikroelementy.
Czy wiesz, że komórki
mózgu do prawidłowego
działania potrzebują

To dowód, że upał potrafi człowieka rozłożyć na łopatki...
fot. red.

więcej energii niż inne
komórki w naszym
organizmie?
Czy wiesz, że rekin w
wodzie widzi dziesięć
razy lepiej niż człowiek?
Te nawet 20-metrowe
drapieżniki mogą ważyć
do 12 ton.
Podobno im człowiek
bardziej leniwy, tym
ma większe szanse na
osiągnięcie sukcesu.
Ludzie leniwi, gdy
już zmuszą się do
pracy, zawsze szukają
najprostszego sposobu
na rozwiązanie
problemu.

Czy wiesz, że kameleon potrafi
ruszać oczami w dwóch różnych
kierunkach w tym samym czasie? Może też patrzeć w dwóch
różnych kierunkach. Ma chwytny
ogon i zrośnięte palce, którymi
chwyta gałęzi, na których siedzi.
Waży około kilograma. Poluje
za pomocą języka. Wyrzuca go
błyskawicznie przed siebie, gdy
tylko dostrzeże ofiarę. To zwierzę jest znane z tego, że potrafi
zmieniać kolor ubarwienia
w zależności od środowiska,
w którym przebywa. Ich barwa
zmienia się zależnie od stanu
emocjonalnego. Często w ten
sposób się komunikuje z innymi
osobnikami.

■■■
Na peron weszło małżeństwo obojga płci.

■■■

Niedźwiedź ryknął jak zabity.
Gwiazdy wróżą udany interes, zysk lub
znalezienie dobrej
posady.

Możesz otrzymać
wspaniałą wiadomość
lub zaproszenie na
ciekawą imprezę. Bądź
odważny, a zyskasz wiele.

Postanowisz uporządkować swoje
sprawy. Do nowych
wyzwań podejdź z ostrożnością.

■■■

Nasza Szkapa to przykład utworu
autobiograficznego.

■■■

Żaba zimuje w ten sposób, że wskakuje do wody,
rozciąga się na całą długość i zamarza.

■■■

Witkacy popełnił samobójstwo, bo nie
wiedział, co robić.

■■■

Skowronek to taki ptak, który wisi
w powietrzu i drze mordę.

■■■

Puszkin zmarł na modny wtedy pojedynek.

■■■

Widzimy jak stacza się szczyt nędzy.

Karolinka 5 lat

Zasłużony remis
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W zeszłą sobotę (27 czerwca) w samo południe Legionovia KZB Legionowo zmierzyła się na własnym boisku
z Resovią Rzeszów. Mecz był dość wyrównany i nie ma co ukrywać, niespecjalnie emocjonujący. Bezbramkowy remis był więc jak najbardziej sprawiedliwym wynikiem dla obu drużyn.

0:0

Legionovia Legionowo – Resovia
Bramki: Rafał Zembrowski 69’ (s.) – Marcin Kluska 42’, Oskar
Koprowski 82’
Legionovia: Damian Podleśny – Kacper Kaczorowski, Rafał
Zembrowski, Andrzej Trubeha (75′ Kacper Będzieszak) – Oskar
Koprowski, Karol Podliński, Patryk Kosiara, Michał Bajdur (46′
Mateusz Małek) – Marcin Kluska (88′ Konrad Zaklina), Daniel
Choroś. Trener Bogdan Jóźwiak.
Resovia: Marceli Zapytowski – Mateusz Geniec, Dawid Kubowicz,
Konrad Domoń, Radosław Adamski – Grzegorz Płatek (67′ Daniel
Świderski), Szymon Kaliniec, Bartłomiej Wasiluk, Szymon Feret
(82′ Karol Twardowski), Adrian Dziubiński (59′ Mateusz Kantor) –
Hubert Antkowiak. Trener Szymon Grabowski.

II LIGA 2019/2020

Przed tym spotkaniem rywal
Legionovii zajmował czwarte
miejsce w tabeli. Pamiętając
ostatnie mecze podopiecznych Bogdana Jóźwiaka z
czołówką ligi – Widzewem
Łódź oraz GKS-em Katowice,
można było mieć nadzieję na
z jednej strony emocjonujące widowisko, a z drugiej – na
korzystny rezultat legionowskiej ekipy. Nadzieje te miejscowym piłkarzom udało się
spełnić tylko połowicznie,

oczywiście o ile remis i jeden
zdobyty punkt można uznać
za korzystny wynik.
Od początku sobotniego starcia żadnemu z zespołów nie
udało się uzyskać wyraźniejszej przewagi. Początek spotkania był bardzo wyrównany. Nieco częściej przy piłce
byli co prawda goście, jednak
poza obecnością na połowie
Legionovii nie byli w stanie
zagrozić bramce pilnowanej

przez Damiana Podleśnego.
W drugiej połowie meczu obraz gry wiele się nie zmienił. Z
tą tylko różnicą, że mieliśmy
więcej sytuacji podbramkowych. Świetne okazje do zdobycia gola dla Legionovii mieli
między innymi Karol Podliński
oraz Mateusz Małek. Nie udało im się jednak umieścić piłki
w siatce. Szanse na zdobycie
bramki mieli też i gospodarze,
im jednak również brakowało
skuteczności.

Zuza już w Polsce

Tylko jeden sezon trwała włoska przygoda młodziutkiej Zuzanny Góreckiej
w ekipie Igor Gorgonzola Novara. Niedawno 20-letnia siatkarka, która na Półwysep
Apeniński udała się wprost z DPD Legionovii Legionowo, poinformowała o podpisaniu kontraktu z drużyną Grot Budowlanych Łódź.
Młoda, mierząca 181 cm
przyjmująca jest uważana za jeden z największych talentów w polskiej
siatkówce. Dotychczas
urodzona w Radomiu zawodniczka występowa-

ła w barwach MOS Wola
Warszawa, SMS PZPS
Szczyrk oraz wspomnianego już klubu z Legionowa. Ostatni sezon spędziła natomiast, jako się
rzekło, w szalenie mocnej

lidze włoskiej. Jej zespół,
Igor Gorgonzola Novara, w momencie wybuchu
epidemii koronawirusa i
wstrzymania rozgrywek
zajmował wysokie, trzecie
miejsce w tabeli Serie A.

Po bezbramkowym remisie
z rzeszowską Resovią Legionovia ma na swoim koncie
21 punktów i nadal zajmuje
przedostatnie miejsce w tabeli. Nad ostatnim Gryfem
Wejherowo ma siedem punktów przewagi, ale do wyjścia
ze strefy spadkowej brakuje
jej aż piętnastu punktów. Do
zakończenia sezonu pozostało jeszcze sześć kolejek.
Elph

M.

Pkt.

Z.

R.

P.

Bramki

1.

Widzew Łódź

28

54

16

6

6

59-30

2.

Górnik Łęczna

28

52

15

7

6

38-31

3.

GKS Katowice

28

51

15

6

7

50-33

4.

Resovia

28

46

12

10

6

44-24

5.

Olimpia Elbląg

28

44

11

11

6

40-29

6.

Bytovia Bytów

28

43

12

7

9

39-38

7.

Błękitni Stargard

28

41

12

5

11

46-45

8.

Górnik Polkowice

28

40

11

7

10

51-38

9.

Pogoń Siedlce

28

39

12

3

13

43-45

10.

Skra Częstochowa

28

38

11

5

12

30-35

11.

Znicz Pruszków

28

37

11

4

13

38-46

12.

Lech II Poznań

28

37

9

10

9

38-40

13.

Elana Toruń

28

36

10

6

12

37-41

14.

Garbarnia Kraków

28

35

9

8

11

32-33

15.

Stal Rzeszów

28

35

10

5

13

42-41

16.

Stal Stalowa Wola

28

34

9

7

12

33-41

17.

Legionovia Legionowo

28

21

5

6

17

24-49

18.

Gryf Wejherowo

28

14

3

5

20

21-66

Wcielenie (powoływanej już przez Jacka Nawrockiego do kadry
narodowej) Zuzanny Góreckiej w szeregi
„budowlanek” to – jak
mówi szef łódzkiego
klubu – efekt budowania drużyny w oparciu
o młode, zdolne Polki.
– Wierzę w ten zespół
i liczę, że dziewczyny będą się rozwijać z
korzyścią dla nas i całej polskiej siatkówki –
mówi Marcin Chudzik
Aldo
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ratunkowego”. Dziś jej funk-

Warto zaczerpnąć
informacji
Tuż przed rozpoczęciem letniej kanikuły, 29 czerwca, obchodzony jest ustanowiony w 1927 roku Dzień Ratownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Święto ma na celu popularyzację idei ratownictwa
wodnego, która w okresie wakacji staje się szczególnie ważną kwestią. Dlatego warto wiedzieć, kto owym
ratownictwem na co dzień się zajmuje.
Jeśli chodzi o… suche fakty,
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest specjalistycznym stowarzyszeniem
o zasięgu ogólnokrajowym,
powstałym na podstawie zarządzenia nr 74 Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z 11

kwietnia 1962 roku. Uzyskało osobowość prawną 9
października 1967 roku na
podstawie decyzji Ministra
Spraw Wewnętrznych. Jednostki WOPR są jednostkami
współpracującymi z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Na terenie powiatu legionowskiego funkcjonuje licząca ponad 400 członków
jednostka Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego
z siedzibą w Zegrzu Południowym. Uzyskała ona samodzielność i osobowość

prawną w 1999 roku, po likwidacji Stołecznego Wojewódzkiego Wodnego
Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego. W 2002 roku
z inicjatywy ratowników
LWOPR rozpoczęła działalność pierwsza w Polsce „pływająca karetka pogotowia

cję pełni nowoczesna łódź ratunkowa wyposażona zgodnie ze standardami karetki
podstawowej, której załogę
stanowią sternik i dwóch ratowników medycznych z Pogotowia Ratunkowego. Wodna karetka pełni służbę od 1
maja do 31 października w
systemie 12-godzinnym od
9.00 do 21.00. W 2003 roku
została utworzona Grupa
Ratowniczo-Poszukiwawcza Legionowskiego WOPR,
składająca się z ratowników
z najwyższymi uprawnieniami. Grupa pracuje przez cały
rok. Latem do jej zadań należy ratownictwo: medyczne, techniczne i poszukiwania podwodne, zimą zaś
ratownictwo lodowe. W okresie letnim dyżury ratownicze pełnione są w systemie
24-godzinnym w Bazie Ratowniczo-Szkoleniowej w
Zegrzu. Ratownicy czuwają także na plażach. Zimą
w każdą sobotę i niedzielę o
bezpieczeństwo dba wyspecjalizowana drużyna wyposażona w poduszkowiec
ratowniczy. Działalnością
dodatkową legionowskiego WOPR jest zabezpieczanie imprez sportowych i rekreacyjnych, odbywających
się na Zalewie Zegrzyńskim
oraz organizacja szkoleń ratowników wodnych na stopnie motorowodne i KPP.
W zeszłym roku legionowski WOPR obchodził 20-lecie
istnienia. – To jest dwadzieścia lat ciężkiej pracy, dwadzieścia lat wysiłków. Zbudo-

Biegi w czasach zarazy
Po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej
epidemią koronawirusa życie, także to sportowe, zaczyna wreszcie wracać w do normalności.
W sobotę w Legionowie odbyła się pierwsza
w tym roku impreza biegowa. Była to czwarta
już edycja półmaratonu leśnego „Na żarcie”.
Start liczącego 21 kilometrów biegu tradycyjnie już
zorganizowano na polanie
przy ul. Zakopiańskiej. Na
inauguracji legionowskiego
sezonu biegowego zameldowało się 70 biegaczek i bie-

gaczy. Impreza, jak prawie
wszystko dzisiaj, odbywała
się oczywiście w reżimie sanitarnym. Zarówno uczestnicy półmaratonu, jak i jego
organizatorzy oraz obsługa
zjawili się w nieodzownych
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w dzisiejszych czasach maseczkach. Na szczęście po
wystartowaniu można je
już było zdjąć.

W kategorii open mężczyzn
trasę półmaratonu „Na żarcie” najszybciej pokonał wielokrotny triumfator legionowskich biegów leśnych
Maciej Dutkiewicz z Team
Dutkiewicz. 21-kilometrową trasę pokonał on w czasie 01.18.01. Drugi był Paweł
Witkowski z Wieliszew Heron

waliśmy z moimi kolegami,
współpracownikami, z tą
młodzieżą, która przychodzi do nas cały czas, piękną bazę, mamy dużo sprzętu. Mamy pewność, że jest to
profesjonalna służba, która
dba o bezpieczeństwo osób
przebywających na obszarach wodnych powiatu legionowskiego, a przede wszystkim na Jeziorze Zegrzyńskim
– mówił wtedy prezes Legionowskiego WOPR Krzysztof
Jaworski.
Ratownicy legionowskiego WOPR nie mogą narzekać na nudę. Tylko w zeszłym roku podjęli 19 akcji
w stosunku do osób tonących oraz 194 czynności z
zakresu pierwszej pomocy
i medycznych. Przeprowadzono 50 ewakuacji z przekazaniem poszkodowanych
państwowemu ratownictwu medycznemu. Ratownicy uczestniczyli również
w 69 akcjach technicznych.
WOPR realizuje także szkolenia z zakresu ratownictwa
wodnego - w zeszłym roku
wydał 91 zaświadczeń o pozytywnie ukończonym kursie. Prowadził też działalność
profilaktyczną i edukacyjną.
W warsztatach dotyczących
bezpieczeństwa na obszarze
zbiorników wodnych wzięło
udział 1251 osób, głównie
uczniów. W sezonie letnim
ratownicy WOPR zabezpieczyli trzy kąpieliska na terenie powiatu – w Wieliszewie,
Nieporęcie i Serocku.
RM/Powiat Legionowski

Team z czasem 01:20:18, a
trzeci Kamil Rybus. Jego czas
to 01:24:45. W kategorii
open kobiet najlepsza okazała się Patrycja Bereznowska z Wieliszew Heron Team
z czasem 01:28:15, drugie
miejsce zajęła Klaudia Krajewska, która trasę półmaratonu przebiegła w czasie
01:37:47, a trzecie Barbara
Przepiórka z Naprzód Młociny – 01:40:27.
Najlepszą zawodniczką z Legionowa była Klaudia Krajewska, zaś najlepszym zawodnikiem Mateusz Kościelski z
Bravehearts Legionowo.
Elph
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Koronawirus sprawił, że także legionowian czeka w tym sezonie coś na kształt kulturalnej posuchy.
Ze względu na związane z nim zagrożenie wiele tradycyjnych miejskich imprez zostało bowiem odwołanych. Na szczęście życie, również to artystyczne, nie znosi próżni. Grając pandemii na nosie, w Legionowie przeniosło się ono na balkon miejskiego ratusza.
Tego w pobliżu prezydenckiego gabinetu jeszcze
nie grali! – „Muzyczny balkon” to wyjątkowa inicjatywa rozpoczęta przez urząd
miasta, promująca przede
wszystkich naszych młodych lokalnych artystów,
występujących w związku z
panującą sytuacją na balkonie legionowskiego ratusza
– mówi Kamil Stępkowski,
z Urzędu Miasta w Legionowie. Dzięki temu unikalną scenerię mini koncertów
pomysłodawcom udało się
połączyć z całkiem praktycznymi korzyściami. Na czele z
bezpieczeństwem artystów
oraz oczywiście słuchaczy. A

i o frekwencję podczas tego
rodzaju imprez też można
być spokojnym. – W związku z faktem, że ulica marszałka Józefa Piłsudskiego
jest jedną z głównych w Legionowie i ruch odbywa się
na niej praktycznie przez
cały czas, mamy nadzieję,
że z tym wydarzeniem kulturalnym dotrzemy do jak
największej liczby mieszkańców. Dzięki balkonowi
muzycznemu każdy chociaż
na chwilę będzie mógł zatrzymać się, posłuchać muzyki i w tym trudnym dla nas
wszystkim czasie, jakim jest
pandemia, będziemy mogli
delektować się muzyką wy-

konywaną przede wszystkim przez legionowskich
artystów – dodaje urzędnik.
Pierwszy, zaplanowany na
22 czerwca koncert balkonowego cyklu ze względu
na silną ulewę trzeba było
odwołać. Tydzień później
deszcz również chciał artystom wejść w paradę, ale
udało się to mu tylko częściowo. Dzięki temu w poniedziałkowe popołudnie z
ratuszowego balkonu dotarło do uszu przechodniów kojące brzmienie
skrzypiec. Nikola Rosa
wplotła je w znane muzyczne hity, zapewniając

mieszkańcom widowiskową i unikalną rozrywkę.
Do tego, dosłownie oraz w
przenośni, na wyjątkowo
wysokim poziomie.
Niestety, drugi z zaplanowanych tego dnia występów
już się nie odbył. Jak obiecują organizatorzy, solidną
porcją gitarowych dźwięków legionowianie zostaną
poczęstowani za tydzień.
Bo raczej trudno przypuszczać, że deszcz okaże się aż
tak złośliwy, by padać na artystów i słuchaczy w każdy
wakacyjny poniedziałek.
Wonder

Dezynfekcja na gorąco
Gdy po niedzielnych wyborach prezydenckich opadł już przysłowiowy
kurz, miejsca głosowania należało przywrócić do sanitarnej normalności.
W Legionowie szczególny nacisk położono na placówki oświatowe, które
jak zwykle w takich okolicznościach najczęściej stawały się lokalnymi
przyczółkami demokracji.

Tym razem, za sprawą pospolitego obywatelskiego ruszenia, demokratyczne święto obchodzono w mieście
naprawdę na bogato. – Frekwencja w Legionowie dopisała, wyniosła ponad 70
procent, więc do lokali wybor-

czych znajdujących się na terenie miasta przyszło bardzo
wielu mieszkańców. Część z
nich tradycyjnie przygotowano w szkołach, przedszkolach
oraz w naszym żłobku miejskim – informuje Kamil Stępkowski z Urzędu Miasta w

Legionowie. Wystarczy wspomnieć, że niektóre pomieszczenia do głosowania odwiedziło w niedzielę nawet dwa
tysiące osób. To, co w normalnych okolicznościach byłoby tylko częścią wyborczej
statystyki, w czasach pande-

mii stało się przyczynkiem do
ponadstandardowych działań miejskich urzędników. –
W związku z tym, dla zdrowia naszych najmłodszych
mieszkańców, ich rodziców
oraz pracowników oświaty,
podjęto decyzję o dezynfekcji wszystkich miejsc, w których na terenie poszczególnych placówek znajdowały
się lokale wyborcze – dodaje
przedstawiciel ratusza.
Nazajutrz po głosowaniu
do akcji wkroczyli fachowcy z firmy PSG Polska. Z
tego powodu w poniedziałek nieczynnych było dwanaście legionowskich placówek
oświatowych. Korzystając ze
sprawdzonych, certyfikowanych i bezpiecznych dla ludzi
środków, specjaliści prowadzili tam tak zwane zamgławianie. – Skuteczność tej
metody zależy generalnie od
rodzaju użytego preparatu
oraz pomieszczenia, do którego powinien on być dobrany.
Zaletą zamgławiania ULV jest
to, że całe pomieszczenie na-

sycamy środkiem dezynfekującym. Po okresie karencyjnym wszystkie powierzchnie
zostają wytarte i dany lokal,
całkowicie zdezynfekowany,
można już oddać do dyspozycji użytkowników – zapewnia Piotr Krupa, właściciel firmy PSG Polska.
Co ważne, okres wyłączenia
pomieszczeń z eksploatacji
jest stosunkowo niedługi. –
Dla zamgławiania ULV jest to
kilka godzin, które są potrzebne na opadnięcie powstałej
w trakcie jego wykonywania mgły. Oczywiście można by też zastosować chemię
punktowo, ale w takim przypadku, wiadomo, może się
wkraść błąd ludzki – przyznaje szef firmy. Dzięki rozpyleniu

preparatu w całym pomieszczeniu ewentualne pomyłki i
niedociągnięcia można wyeliminować. Jest to tym bardziej
istotne, że wiele miejskich
placówek nadal pozostaje w
użyciu, Dla rodziców legionowskich przedszkolaków
tegoroczne wakacje są bowiem inne niż wszystkie. Z
uwagi na obowiązujący stan
epidemii urzędnicy z ratusza
opracowali nową organizację
opieki. Zgodnie z jej zasadami w lipcu i sierpniu każde
przedszkole będzie prowadziło dyżur wakacyjny tylko dla
uczęszczających tam wcześniej dzieci. Na zgłoszenie
swoich pociech rodzice mieli
czas do 29 kwietnia.
Waldek Siwczyński

