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Przejechał się

Tydzień
na sygnale

do paki

Brak uprawnień do kierowania pojazdami, ściganie listem gończym, posiadanie narkotyków
oraz kradzionych dokumentów – to długa lista
przewinień, jakie na swoim koncie miał 35-letni mężczyzna zatrzymany podczas rutynowej
kontroli drogowej.
Od samego początku interwencji 35-latek zachowywał
się bardzo nerwowo. Po sprawdzeniu jego danych w policyjnej bazie okazało się, że nie
ma on uprawnień do kierowania pojazdami. Wyszło też na
jaw, że kierowca jest poszukiwany na podstawie nakazu doprowadzenia do aresztu śledczego, wydanego przez Sąd
Rejonowy w Hrubieszowie.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony na komendę. Tam okazało się jeszcze,
że ma on przy sobie narkotyki.
Policjanci znaleźli u niego amfetaminę i mefedron.
W jego mieszkaniu policjanci zabezpieczyli kolejne porcje
środków odurzających. Ujawnili tam też dokumenty, między innymi dowody osobiste,

Markety w wodzie
legitymacje studenckie i prawa jazdy, które prawdopodobnie pochodziły z kradzieży. Zebrany przez śledczych materiał
dowodowy pozwolił na przedstawienie 35-latkowi zarzutów
posiadania środków odurzających o łącznej wadze ośmiu
gramów oraz przywłaszczenia
i ukrywania dokumentów, którymi nie miał prawa rozporządzać. Za te przestępstwa grozi

mu kara do trzech lat pozbawienia wolności.
Po zakończeniu czynności na
legionowskiej komendzie mężczyzna trafił już za kratki, gdzie
zgodnie z decyzją hrubieszowskiego sądu spędzi najbliższy
rok. Za kierowanie pojazdem
bez uprawnień został natomiast
ukarany mandatem.
zig

Pożar na letnisku
Siedem zastępów straży pożarnej walczyło
w zeszły czwartek (21 stycznia) z pożarem
domu letniskowego położonego w Komornicy przy ul. Wczasowej. W budynku znajdowały się dwie osoby. Nic im się na szczęście nie stało.

Nakryty z amfetaminą
W trakcie patrolowania
terenu miasta policjanci z legionowskiej
komendy zatrzymali
40-letniego mężczyznę.
Ujawniono przy nim
spore ilości narkotyków. Ich amator
usłyszał już zarzuty.

Zgłoszenie o pożarze
wpłynęło do Powiatowego Stanowiska Kierowania
Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie o godzinie 2.17. Gdy zastępy dotarły na miejsce, okazało
się, że płonie poddasze
sporego domu letniskowego oraz przylegająca do
niego – również sporych
rozmiarów – drewniana
altana. Kiedy wybuchł pożar, w budynku znajdowały się dwie osoby. Zdołały
one opuścić dom jeszcze
przed przybyciem strażaków. Nic im się na szczęście nie stało.

Dzięki szybkiej i sprawnej
akcji gaśniczej budynek
udało się uratować przed
spaleniem. Ogień strawił niestety część poddasza, całkowitemu spaleniu uległa też drewniana
altana. Działania strażaków na miejscu pożaru
trwały ponad trzy godziny. Uczestniczyły w nich
zastępy z JRG Legionowo, OSP Wieliszew, OSP
Skrzeszew, OSP Kałuszyn
i OSP Krubin. Na miejscu
były też obecne policja i
pogotowie energetyczne.
Zig

Funkcjonariusze od razu zwrócili uwagę na idącego chodnikiem
mężczyznę, który na widok radiowozu odrzucił coś na ziemię.

Jak się okazało, była to saszetka z białym proszkiem. Badania narkotesterem wykazało,
że to amfetamina, a znajdowało się jej tam w sumie dziesięć
gramów. 40-latek został zatrzymany i przewieziony na komendę. Mężczyzna usłyszał zarzut
posiadania środków odurzających. Przyznał się do winy. Za
popełnione przestępstwo grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.
zig

W zeszłym tygodniu legionowska straż pożarna
miała dwie dość nietypowe interwencje. Obie
dotyczyły uszkodzonych rur z wodą w sklepach
wielkopowierzchniowych. Pierwsza miała miejsce na terenie Kauflandu w Legionowie, druga
w Leroy Merlin w Jabłonnie.

O godzinie 1.35 w nocy
z poniedziałku na wtorek
(18/19 stycznia) do legionowskiej straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie z
monitoringu pożarowego
z marketu Kaufland znajdującego się w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej.
Gdy na miejsce dotarły
zastępy straży pożarnej,
okazało się, że awarii uległa rura doprowadzająca
wodę do instalacji pożarowej. Woda z uszkodzonej instalacji pod dużym
ciśnieniem zalewała wnętrze sklepu. Działania strażaków polegały na zakręceniu głównego zaworu i
zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia. Strażacy opuścili Kaufland dopiero o
godzinie 3.30. Sam sklep

Dachowanie po użyciu

licznej posesji, a następnie dachowała. Po zdarzeniu 29-latka
zdołała opuścić pojazd o własnych siłach, ratownicy uznali jednak, że wymaga ona hospitalizacji. Badanie alkomatem

Do drugiego, niemal identycznego zdarzenia doszło
w środę (20 stycznia) około godziny 14.30 w jabłonowskim Leroy Merlin. Informacja do straży również
trafiła z monitoringu pożarowego. Woda z uszkodzonej rury zasilającej tryskacze przeciwpożarowe
zalewała część hali handlowej i zgromadzony w niej
towar. Tutaj także działania
strażaków polegały na zakręceniu głównego zaworu i zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia. Posprzątanie zalanego sklepu należało już
do jego obsługi.
Zig

kara ograniczenia lub pozbawienia wolności oraz grzywna.

W niedzielę (24 stycznia) po godzinie 22.00 na
ul. Nowodworskiej w Skrzeszewie doszło do groźnie
wyglądającego zdarzenia. Auto osobowe wypadło
z drogi i dachowało. Kierująca nim kobieta, jak
szybko wyszło na jaw, nie była trzeźwa.

Z policyjnych ustaleń wynika,
że kierująca fordem mondeo
29-letnia kobieta nie dostosowała prędkości do warunków
panujących na jezdni, wypadła
z drogi, uderzyła w bramę oko-

został otwarty z kilkugodzinnym opóźnieniem.

wykazało, że w organizmie kobiety krążyło 0,3 promila alkoholu. Kodeks karny określa to
jako stan po użyciu alkoholu,
za co pechowej 29-latce grozi

Na miejscu interweniowało siedem zastępów straż pożarnej: JRG Legionowo i JRG
Nowy Dwór Mazowiecki, OSP
Kałuszyn, OSP Chotomów
i OSP Skrzeszew oraz policja
i zespoły ratownictwa medycznego. W trakcie trwania działań ruch na odcinku ul. Nowodworskiej był zablokowany.
Zig

Strażnicy
z kaloriami
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Jak zapewne w każdym większym mieście, również w Legionowie da się
znaleźć miejsca, gdzie gromadzą się osoby bezdomne. Ale już nie wszędzie
są one pod opieką lokalnych służb próbujących, zwłaszcza zimą, pomóc im
przetrwać największe mrozy. Ostatnio, za sprawą dużego spadku temperatury, funkcjonariusze Straży Miejskiej znów mieli z tym sporo pracy. Mieli
też jednak więcej niż dotąd możliwości zaradzenia bieżącym problemom
osób bez dachu nad głową.
Strażnicy odwiedzali głównie trzy miejsca, w których
rozlokowali się w Legionowie
bezdomni. Pomijając chętnie
odwiedzany przez nich dworzec kolejowy, są to częściowo zniszczone domy przy ulicach Krętej i Bandurskiego, a
także niedokończona piętrowa
willa przy ulicy Jasnogórskiej.
– Niestety, problem w tym, że
przy każdej próbie podjęcia
bezdomnego z takiego miejsca i przewiezienia do ośrodka, gdzie można go ogrzać – do
Caritasu czy do ogrzewalni na
Kozłówce, te osoby po prostu
nam odmawiają. Zdarzały się
takie przypadki, że bezdomny
jechał z nami, wydawało się, że
temat mamy rozwiązany i ura-

towaliśmy mu życie, a już na
drugi dzień albo jeszcze tego
samego dnia taki człowiek wracał na dawne miejsce. A my nie
możemy nikogo zmuszać, aby
gdzieś był na siłę przewożony
– zaznacza Adam Nadworski,
komendant Straży Miejskiej w
Legionowie.

były przez nas odwiedzane nawet dwa, trzy razy na dobę.
I nie ukrywam, że trzy osoby z takich miejsc udało nam
się skutecznie przewieźć do
placówek, gdzie mogły się
ogrzać i dostać ciepły posiłek – mówi komendant. A w
uzasadnionych przypadkach
otrzymać także nowe, czy-

Z sobie znanych względów
większość bezdomnych, mając w perspektywie opiekę na
terenie wymagającej trzeźwości noclegowni, wybiera jednak chłodną i głodną wolność.
– Ale gdy temperatury spadały
i wiedzieliśmy, że zbliża się do
nas już taka prawdziwa zima –
ze śniegiem oraz niskimi temperaturami, te nieruchomości

ste ubranie oraz podstawową opiekę medyczną.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Legionowo zgodnie z art. 35 ust.1
i 2, ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21
sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn.
zm.), podał do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Legionowo oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 26
stycznia 2021 roku do dnia 15 lutego 2021 roku, że
został umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas określony 3 lat od
dnia 01 marca 2021r., do dnia 29 lutego 2024 r. Grunt
część działki numer ewidencyjny 10/40 w obrębie
ewidencyjnym 68, położonej przy ulicy Olszankowej w
Legionowie, która stanowi własność Gminy Miejskiej
Legionowo. Grunt o powierzchni 1183 m2 przeznaczony jest na dzierżawę Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko –Własnościowej w Legionowie, w celu poprawienia warunków zagospodarowania terenu, dbanie
o walory estetyczne i funkcjonowanie osiedla
Bliższych informacji udziela Urząd Miasta Legionowo
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, /pok. Nr 3.06, II piętro/ lub pod nr tel.(22)766-40-57, (22)766-40-58.
Prezydent Miasta Legionowo
Roman Smogorzewski

Osobom, które wolały zostać
w zimnych pustostanach i
wracały na, nomen omen, stare śmieci, strażnicy pomagali natomiast w innych sposób.
– W tym roku pojawiła się taka
możliwość, żeby dostarczać
bezdomnym suchy prowiant

TEMAT TYGODNIA

pochodzący ze znajdującego
się przy starostwie magazynu
legionowskiego Caritasu. I my
to również robimy. No bo sama
dowożona przez nas ciepła herbata nie wystarcza. Bezdomny,
który jest często mało zaradny, nie zawsze poradzi sobie ze
znalezieniem jedzenia czy dostaniem od kogoś przysłowiowej kromki chleba – dodaje
Adam Nadworski. Beneficjen-

go zbyt późno. Mimo to Straż
Miejska czyni starania mające
na celu ograniczenie niebezpieczeństwa związanego z koczowaniem w obiektach niemal w
każdej chwili mogących się zawalić. – Nawet zgłaszaliśmy
taką sytuację do nadzoru budowlanego, który z racji swoich uprawnień może w tej kwestii jakoś zareagować. Bo taka
sytuacja stwarza jeszcze do-

rogu Jasnogórskiej i Kościuszki.
– Przebywają w nim bezdomni, którzy stworzyli sobie tam
nawet prowizoryczną kuchnię
polową, tak zwaną kozę. No i
ogrzewają się w ten sposób.
Oczywiście ich również odwiedzamy i także otrzymują oni
od nas doraźną pomoc, między innymi w postaci suchego
prowiantu – mówi komendant
Adam Nadworski. Sądząc z de-

ci realizowanej przez strażników akcji przyjęli ją oczywiście
bardzo ciepło. Rozumieją i akceptują zainteresowanie mundurowych swoim losem, a na
ich wizyty oraz żywność każdego dnia z niecierpliwością
czekają. W tym roku, co podkreśla komendant Nadworski,
nie było jeszcze przypadku, że
pomoc dotarła do bezdomne-

datkowe zagrożenie dla życia
i zdrowia przebywających tam
bezdomnych.

klaracji miejskich strażników,
zimowe monitorowanie sytuacji legionowskich bezdomnych zamierzają prowadzić
dopóki będzie istniała taka potrzeba. W pozostałych, cieplejszych miesiącach roku wystarczy po prostu – jak dotychczas
– mieć ich na oku.

Inna sprawa, że na miarę skromnych możliwości, w
przejmowanych przez siebie
pustostanach potrafią się oni
całkiem dobrze urządzić. Jak
choćby w objętym niedawno
kolejnym pożarem domu na

Na 100 procent warto

Chociaż taką możliwość polscy podatnicy mają od
wielu lat, ponad połowa z nich nadal nie korzysta
z możliwości przekazaniu 1% należnej fiskusowi daniny przy rozliczaniu PIT-u na rzecz organizacji pożytku
publicznego. A szkoda, bo ich działalność – także
w Legionowie i powiecie – dobrze służy wszystkim
mieszkańcom. Dlatego na sto procent warto im pomóc.
Prowadzone przez pracowników
fiskusa statystyki mówią jasno:
każdego roku coraz więcej osób
decyduje się wspierać działalność
organizacji społecznych, przekazując im jeden procent podatku przy rozliczaniu PIT-u. I to bez
wątpienia dobra informacja. Zła
jest jednak taka, że około 57 procent Polaków wciąż tego nie robi. A
szkoda, bo przekazując w ten sposób pieniądze nie ponosi się przecież żadnych kosztów, zaś sam
wybór organizacji przy wypełnianiu PIT-u jest bardzo prosty. Można w ten sposób pomóc między innymi chorym dzieciom, seniorom,
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osobom niepełnosprawnym i bezdomnym, lecz także wspierać ekologię, organizację imprez kulturalnych, opiekę nad zwierzętami i
mnóstwo innych pożytecznych inicjatyw. Każdy może znaleźć organizację, która najbardziej mu odpowiada. I każdy powinien.
Będąc legionowianinem planującym przekazanie 1% swojego podatku, warto pomyśleć o wsparciu
organizacji działających właśnie w
Legionowie. Dzięki temu ofiarowane pieniądze będą zostaną wykorzystane na działalność lokalnych
organizacji pożytku publicznego,

na czym skorzysta wielu mieszkańców. Także osoby blisko nas,
które potrzebują wsparcia, będą
mogły łatwiej i szybciej otrzymać
pomoc. Obecnie na terenie miasta
funkcjonuje dziewięć organizacji
z siedzibą w Legionowie, jest zatem w czym wybierać. Oprócz nich
są także znane organizacje ogólnopolskie, mające w Legionowie
swoje oddziały.
W Legionowie mają siedzibę następujące OPP:
• EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE MŁODYCH FIZJOTERAPEUTÓW „YEAP POLSKA”, KRS:
0000231536
• FUNDACJA ANIMACJI ARTYSTYCZNEJ „SZACHRAJ”, KRS:
0000247711
• FUNDACJA EMANIO ARCUS,
KRS: 0000406931
• FUNDACJA GWIAZDKA, KRS:
0000472278

Waldek Siwczyński
• FUNDACJA „PROMIEŃ SŁOŃCA”, KRS: 0000226337
• LEGIONOWSKIE STOWARZYSZENIE „AMICUS”, KRS:
0000297627
• SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 132 SPOŁECZNEGO
TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO, KRS: 0000027457
• STOWARZYSZENIE AKTYWNI
SENIORZY - ZŁOTE LIŚCIE, KRS:
0000553036
• TOWARZYSTWO POMOCY
DZIECIOM „SERCE DZIECKA”,
KRS: 0000225275
W Legionowie działają również organizacje niemające tu siedziby,
wśród nich m.in.
• TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ
DZIECI, KRS: 0000114345 (Koło
Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy TPD w Legionowie)
• ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, KRS: 0000094699.
red.

Podwózka po zdrowie
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Po zarejestrowaniu się na rozpoczęte 25 stycznia szczepienia przeciwko
COVID-19, wielu najstarszych seniorów i osoby niepełnosprawne czeka
jeszcze większe wyzwanie – dotarcie do placówki medycznej. W Legionowie wyszedł im z pomocą miejski ratusz, uruchamiając darmowy dowóz
do wybranych przez pacjentów punktów szczepień.

lidzką, ale również dla osób
starszych, które mają problemy z poruszaniem się. Zależy nam na tym, żeby dzięki
zapewnieniu tego transportu dostępność do szczepień
była jak największa – mówi
Piotr Zadrożny, zastępca prezydenta Legionowa.

Grono beneficjentów samorządowej podwózki od początku jest jasno sprecyzowane. Niewiadomą stanowi
tylko liczba mieszkańców,
którzy zdecydują się z niej
skorzystać. Wedle orientacyjnych urzędowych sza-

cunków może to być od kilkudziesięciu do nawet kilkuset
osób. – Ten transport jest
przeznaczony zarówno dla
osób niepełnosprawnych, a
więc takich, które posiadają
orzeczenie o niepełnosprawności bądź też grupę inwa-

Będzie on się odbywał głównie w oparciu o samochody
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz legionowskiej Straży Miejskiej. Wykorzystany w
tym celu zostanie też specjalistyczny pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Cała operacja
w około osiemdziesięciu procentach ma być sfinansowana z budżetu państwa. – Będziemy tu bazować zarówno
na samochodzie, który posiada Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej, jak i na firmach zewnętrznych. Bardzo ważne
jest, aby dzwoniąc do nas,
być już wcześniej zapisanym na szczepienie i mieć
wyznaczony jego termin, bo
tylko wtedy będziemy mogli ten transport zapewnić –
dodaje zastępca prezydenta Legionowa.
Dla lepszego kontaktu z osobami zainteresowanymi dowozem na antycovidowe
szczepienie ratusz uruchomił
specjalną infolinię. Specjalną i bez wątpienia potrzebną, bo zaledwie przez kilka
pierwszych dni jej działania
z tej formy kontaktu skorzystało kilkudziesięciu mieszkańców. Przy czym, jak łatwo zgadnąć, liczba osób
dzwoniących pod numer 22
766 40 84 każdego dnia dynamicznie wzrasta. Można tylko ubolewać, że na razie większość z nich raczej
dzieli się problemami z dokonaniem rejestracji na zabieg. Czemu zresztą trudno

Uratowani przed
zamarznięciem
W zeszły poniedziałek
(18 stycznia) zanotowano wyjątkowo niską
temperaturę powietrza.
Dzięki zgłoszeniom
mieszkańców na numer
alarmowy być może udało się uratować dwóch
nietrzeźwych mężczyzn
przed zamarznięciem.

Pierwsze zgłoszenie do policji
wpłynęło około godziny 13.00.

Z relacji osoby zgłaszającej wynikało, że w przedsionku jednego z legionowskich kościołów
leży mężczyzna. Gdy policyjny
patrol dotarł na miejsce, okazało się, że jest on pijany. Ponieważ
znajdował się w okolicznościach
zagrażających jego życiu, w celu
wytrzeźwienia został on doprowadzony do legionowskiej komendy.
Kolejne zgłoszenie wpłynęło
przed godziną 15.00. Nietrzeźwy i zziębnięty mężczyzna siedział na klatce schodowej jednego z bloków. Będący na miejsce
zespół ratownictwa medycznego przebadał 43-latka. Nie wymagał on wprawdzie hospitalizacji, jednak z uwagi na stan
upojenia alkoholowego także i
on trzeźwiał pod opieką legionowskich policjantów.
Oprac. zig

się dziwić, skoro wyprodukowanych przez firmę Pfizer szczepionek przypada
na Legionowo zaledwie 150
tygodniowo. I dopóki na rynku nie pojawią się preparaty przygotowane przez inne
koncerny farmaceutyczne,
trudno oczekiwać, że ta sytuacja ulegnie poprawie. –
Infolinia działa w godzinach
pracy urzędu, czyli od ósmej
do szesnastej. Jest specjalnie dedykowany do tego celu
numer telefonu, należy jednak pamiętać, że nie udzielamy pod nim informacji na
temat samych szczepień, nie
zapisujemy na szczepienia, a

jedynie zapewniamy transport dla osób, które są już
na nie zapisane – przypomina Piotr Zadrożny.
Warto mieć to na uwadze, bo
miejscy urzędnicy nie posiadają najmniejszego wpływu
na proces realizacji szczepień.
W Legionowie przeprowadza
je pięć placówek medycznych: przychodnie EL-MED,
Zdrowie, klinika Mediq, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, a także
Zespół Opieki Zdrowotnej
„Legionowo”.
Wonder

Z lekcji na emeryturę
Podczas styczniowej sesji Rady Gminy Nieporęt
jej uczestnicy uroczyście pożegnali odchodzącą
na emeryturę Henrykę Galas, wieloletnią dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty. Pomimo sanitarnych
ograniczeń, pojawiły się przy tej okazji kwiaty,
piękne słowa, no i oczywiście – czemu trudno się
dziwić – łzy wzruszenia.

„Od 1981 roku, przez piętnaście lat pracy w Szkole Podsta-

dzy innymi działem oświaty,
kultury, sportu i turystyki. Na-

wowej w Nieporęcie i Szkole
Podstawowej w Białobrzegach,
została Pani zapamiętana przez
wychowanków i ich rodziców
jako wyjątkowy nauczyciel,
którego darzyli zaufaniem i
szczerą sympatią. Z dowodami tej sympatii spotyka się Pani
do dzisiaj, co potwierdza, jak
znakomitym była Pani peda-

tomiast od 2007 roku, najpierw
jako szefowa działu oświaty, a
przez następne jedenaście lat
dyrektor Gminnego Zespołu
Oświaty, pani Henryka z powodzeniem pomagała rozwijać
nieporęcką ofertę edukacyjną.
– Dziękujemy Pani za długolet-

gogiem, odgrywającym w życiu uczniów ważną rolę” – napisano w przekazanym świeżo
upieczonej emerytce podziękowaniu. W 1996 roku Henryka Galas rozpoczęła pracę w
Urzędzie gminy Nieporęt, gdzie
przez wiele lat kierowała mię-

nią współpracę, profesjonalizm
i godny najwyższego uznania
etos pracy, a także za ogromną kulturę osobistą, okazywaną wszystkim życzliwość i humor, na który zawsze mogliśmy
liczyć” – zgodnym chórem podkreślają nieporęccy samorządowcy.
WS
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Zatarg z pandemią
Powstanie

po serocku
Na internetowej stronie miasta i gminy Serock regularnie można znaleźć wciągające
opowieści o ciekawej i nierzadko burzliwej
historii tych terenów. Ostatnio pojawiła się
tam notka związana ze 158. rocznicą wybuchu
powstania styczniowego. Okazało się,
że również w powiecie legionowskim zostawiło ono swoje ślady.
Styczniową rebelię zapoczątkował przymusowy pobór młodych mężczyzn do
rosyjskiego wojska, tzw.
branka. Jak na ironię akcja
ta, mająca zapobiec zrywowi narodowemu przeciwko Rosji, przyśpieszyła go.
Po ogłoszeniu branki z Warszawy zaczęła uciekać młodzież męska, która w dniach
11-17 stycznia 1863 r. skryła
się w lasach jabłonowskich,
nieporęckich i popowskich.
Stamtąd zamierzała podążyć w stronę Karolina nieopodal Serocka, które miało być punktem zbornym.
Około dwustu zebranych
tam mężczyzn poprowadził
w kierunku Nasielska Robert Skowroński. Chłopcy
mieli dużo szczęścia, gdyż
wkrótce po opuszczeniu
przez nich Karolina do wsi
wpadli kozacy.
W powstaniu styczniowym
brało udział wielu mieszkańców z terenu dzisiejszej gminy Serock. Część z nich została skazana na więzienie
lub zesłana na Syberię. Pomocy powstańcom udzielała
lokalna ludność żydowska.
Żydzi z Serocka zaopatrywali szpital powstańczy w

Zatorach w żywność, leki
i ubrania. Na początku powstania mieszkańcy wystawili kapliczkę wotywną
w Wierzbicy, która znajduje się w pobliżu obecnego
ronda. Jeśli chodzi o walki
na ziemi serockiej, w czasie
powstania właściwie się tam
nie toczyły, gdyż w mieście
kwaterowały oddziały rosyjskie. Miał jednak miejsce pewien znaczący epizod
– rozbicie patrolu kozackiego pod Zegrzem 25 czerwca
1863 r. przez oddział Józefa
Sołowieja. Warto też wspomnieć o działalności oddziału
Roberta Jankowskiego, którego grupa operowała głównie w okolicach Nieporętu i
Radzymina. A gdy dowódca
zdecydował się na jej rozwiązanie, posiadaną broń
ukryto na wyspie na Narwi
znajdującej się naprzeciwko Zegrza.
Powstanie styczniowe upadło jesienią 1864 r. Dla Serocka i okolic nastał okres
stagnacji w handlu oraz rzemiośle. Kulminacją upadku
miasta było odebranie mu
praw miejskich przez cara
Aleksandra II w 1869 r.
RM/UMiG Serock

Podobnie jak inne tego typu obiekty w kraju, Targowisko Miejskie w Legionowie na pewien czas musiało
skapitulować przed koronawirusem. Zarządzająca
obiektem spółka KZB, myśląc głównie o kupcach oraz
ich klientach, zrobiła jednak wszystko, by handel
powrócił tam jak najszybciej. I tak właśnie się stało,
a rygorystyczne przestrzeganie procedur sanitarnych
sprawia, że na targu można znaleźć nie tylko mnóstwo
atrakcyjnych, niedrogich towarów, lecz także pełne
bezpieczeństwo.
Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie, na mocy
której miejskie targowisko 14

marca ubiegłego roku zostało zamknięte dla handlu obwoźnego, nikt nie przyjął z
radością: ani odwiedzający
je mieszkańcy, ani przedsiębiorcy, ani spółka KZB – zarządca pięciu placów targowych o łącznej powierzchni
ponad 20 tys. m2, na któ-

rych znajduje się blisko 800
stanowisk i 66 pawilonów
handlowych. Jedyną pociechę stanowił fakt, że nadal

działalność mogły prowadzić
pawilony usytuowane na terenie targu, pod warunkiem
zapewnienia warunków sanitarnych właściwych dla obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego. Dobre i
to. Z pomocą zarządcy obiektu kupcy szybko dostosowa-

li się do nowych wymogów i
kontynuowali pracę. Licząc po
cichu na jak najszybsze zniesienie wszelkich krępujących
handel ograniczeń.
Ich życzenia częściowo spełniły się już po kilku tygodniach. Otwarcie targowiska dla handlu obwoźnego,
choć jeszcze z wyjątkiem artykułów przemysłowych, nastąpiło 2 maja 2020 r. Natomiast od 14 maja na placu A,
czyli na Moim Rynku, umożliwiono też handlowanie „przemysłówką”. Po kolejnych kilkunastu dniach, płynąc na fali
obwieszczanych przez rząd
sukcesów w walce z pandemią, wszyscy sprzedawcy powrócili na miejsca, które zajmowali przed ogłoszeniem
stanu epidemii. Najpóźniej,
bo dopiero w połowie października, wznowiła działalność odbywająca się w każdą niedzielę Rupieciarnia.
Choć legionowskie targowisko szybko wróciło do dawnej
formy, zarówno sprzedawcy,
jak i osoby dokonujące tam
zakupów muszą teraz przestrzegać aktualizowanych na
bieżąco zasad bezpieczeństwa. Ponieważ większość z

nich obowiązuje też w innych
tego rodzaju miejscach, respektowanie przepisów sanitarnych nie napotyka na
targu problemów. Obok regularnych kontroli skuteczności
sprzątania placów oraz terenów przyległych przez firmę
odpowiedzialną za utrzymanie porządku na terenie targowiska, utrzymaniu higieny
sprzyjają umieszczone przy
każdym wejściu dozowniki
z płynem dezynfekującym,
które są uzupełniane na bieżąco, a w przypadku dewastacji – zastępowane nowymi.
Co ciekawe i ważne z perspektywy zmotoryzowanych klientów targowiska,
na początku listopada ubiegłego roku spółka KZB Legionowo podpisała umowę
najmu parkingu przy Sądzie
Rejonowym na ulicy Sobieskiego. Dzięki niej kierowcy
samochodów osobowych odwiedzający miejskie centrum
handlu pod chmurką mogą w
każdą sobotę w godz. 7.0015.00 bezpłatnie korzystać z
około stu położonych blisko
targu miejsc parkingowych.
Wonder

Jabłonna z Jadłodzielnią
Przed kilkoma dniami rozpoczęła w Jabłonnie działalność tak zwana Jadłodzielnia, czyli miejsce, gdzie
można przekazywać żywność na rzecz osób, których
nie stać na jej zakup. Dedykowaną do tego przestrzeń
wygospodarowano w siedzibie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej przy ul. Zegrzyńskiej 1.
Miejsca, do których można
przyjść i za darmo wziąć stamtąd
produkty spożywcze, wyrastają
ostatnio w kraju jak grzyby po
deszczu. Chociaż akurat z przynoszeniem do Jadłodzielni grzybów lepiej uważać… Bo pomimo
swego dobroczynnego charakteru, podstawą funkcjonowania
takich placówek jest przestrzeganie ich regulaminu, mającego
zagwarantować konsumentom
dostarczonej przez mieszkańców żywności nie tylko wartości
odżywcze, lecz także zdrowotne
bezpieczeństwo.

Szczegóły dotyczące korzystania z jabłonowskiej Jadłodzielni znajdują się na plakatach oraz w jej regulaminie.
Mogła ona powstać między innymi dzięki sponsorowi: firmie
Black Red White i mieszczącemu się przez Zegrzyńskiej 15C
sklepowi MEBLOKET II Leszek
Machnicki, który ufundował
lodówkę służącą do przechowywania żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy.
RM
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Remonty kontra

epidemia

Obok bieżącego administrowania ich budynkami, spółdzielców zwykle najbardziej interesują plany remontowe legionowskiej SMLW.
A ponieważ równie ważne są one dla jej zarządu i pracowników,
na przełomie roku staje się to właściwie tematem numer jeden.
Zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdy realizację tego rodzaju zamierzeń
w każdej chwili może storpedować koronawirus. I dlatego trzeba
być przygotowanym na wszystko.
Pandemia pandemią, ale
zwyczajowy harmonogram
działań zarządu i administracji SMLW od lat jest podobny. Tym razem po prostu trzeba w nim uwzględnić
więcej zmiennych, na które
nie ma się absolutnie żadnego wpływu. – Na podstawie przeglądów, które przeprowadziliśmy w zeszłym
roku, opracowujemy właśnie
wstępne plany remontowe
na 2021 rok. Głównym naszym założeniem tradycyjnie jest bezpieczeństwo. W
związku z tym dalej będziemy modernizować dźwigi, a

tam, gdzie przegląd wskazał
taką konieczność, będziemy
remontować dachy. Oczywiście będą też remontowane balkony i loggie, wraz
z podniesieniem balustrad
na odpowiednią wysokość
– wymienia Agnieszka Borkowska, wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w
Legionowie.
Ponadto – tam, gdzie to okaże się konieczne – planowana jest wymiana instalacji
elektrycznej, a także instalacji ciepłej, zimnej i cyrku-

lacji wody. Część tych robót miała zostać wykonana
już w ubiegłym roku, lecz
ze względu na pandemiczne komplikacje spółdzielnia musiała tego zaniechać.
Zaniechać, ale nie zrezygnować. – Mam nadzieję, że w tym roku wszystko nam się uda, chociaż
liczymy się z ograniczeniami, bo wirus nie odpuszcza,
a przecież chodzi również o
prace, które prowadzi się w
lokalach mieszkalnych. Co
oczywiście wiąże się też z
rozmaitymi utrudnieniami, chociażby kilkugodzin-

nymi przerwami w dostawach wody. Mimo wszystko
mamy nadzieję, że co najmniej kilka budynków uda
nam się zrealizować – dodaje wiceprezes SMLW.
Do pewnych inwestycji zmuszą też spółdzielnię kolejne
zmiany w przepisach dotyczących gospodarowania
odpadami. Jednak w tym
przypadku nie chodzi już o
przedsięwzięcia tak skomplikowane i z perspektywy mieszkańców uciążliwe.
Co najwyżej wymagające
od nich zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń w

Budżet dopłaci do czynszu
Pojawiła się państwowa oferta pomocy dla osób
wynajmujących lokale mieszkalne dotkniętych
ekonomicznymi skutkami COVID-19. Najemcy oraz
podnajemcy mieszkań mogą, po spełnieniu odpowiednich warunków, otrzymać dopłatę do dodatku mieszkaniowego. Nowe przepisy dotyczą tylko
najemców mieszkań komunalnych, towarzystw
budownictwa społecznego, spółdzielczych czy
też wynajętych od osoby prywatnej lub firmy.

Powyższe wsparcie – nie
przysługuje ono osobom zamieszkującym własne mieszkanie – przewiduje możliwość ubiegania się o dodatki

mieszkaniowe powiększone o
dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dzięki
niemu wyższe dodatki mieszkaniowe przysługiwać będą

najemcom, w tym także na
rynku komercyjnym. Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę
do czynszu nie może przekroczyć 75 proc. czynszu opłacanego przez najemcę oraz nie
może być wyższa niż 1500 zł.
Dopłata do czynszu, finansowana z budżetu państwa ze
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, będzie przyznawana przez
gminę razem z dodatkiem
mieszkaniowym tym gospodarstwom domowym, które wniosek o te świadczenia
złożą do 31 marca br. Osoby zainteresowane taką formą wsparcia będą zobowiązane do wykazania, że w
ostatnich trzech miesiącach
ich średni miesięczny dochód
nie tylko upoważnia do otrzymania dodatku mieszkanio-

wego, ale też (np. na podstawie PIT-u za 2019 r.) był o co
najmniej 25 proc. niższy niż
w ubiegłym roku. Ponadto
dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę będzie
przysługiwał, jeżeli najemca
był najemcą lokalu mieszkalnego przed 14 marca 2020 r.
oraz ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek
mieszkaniowy powiększony
o dopłatę do czynszu.
Wysokość dopłaty stanowi
różnicę między kwotą dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu,
przyznanego w oparciu o obowiązujące przepisy, a kwotą dodatku mieszkaniowego,
jaka zostałaby przyznana na
zasadach ogólnych ustawy.
Aldo

kwestii wynoszenia śmieci. – Będziemy kontynuować zamykanie zsypów i
remonty altanek śmietnikowych. W celu uniemożliwienia podrzucania śmieci z
innych nieruchomości, chcemy, aby były one zamykane.
Ponieważ są to prace prowadzone na zewnątrz, nie powinno być z nimi większego
problemu. Liczymy, że firmy
budowlane przez pandemię
nie poupadały i przystąpią do
tych prac. Mamy też na uwadze, że prawdopodobnie od
lipca dojdzie nam wszystkim
do zbierania kolejna frakcja,
czyli będziemy w gminie Le-

gionowo osobno wyrzucać
odpady bio. Dojdzie więc kolejny pojemnik, dlatego tym
bardziej ważne jest, żeby
spółdzielcze altanki śmietnikowe były zamykane – uważa Agnieszka Borkowska.
Obok dużych i kosztownych
inwestycji, spółdzielcze administracje jak zwykle zamierzają przeprowadzać
drobne remonty, naprawy i
modernizacje. Obejmą one
między innymi chodniki, części wspólne budynków oraz
place zabaw.
Wonder

INFORMACJA
Gmina Legionowo w imieniu której działa
KZB Legionowo Spółka z o.o.
podaje do publicznej wiadomości
że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2020 roku,
poz.65 ze zm. ) na tablicach informacyjnych KZB Legionowo Sp. z o. o. oraz Urzędu Miasta Legionowo, na okres 21
dni tj. od dnia 28 stycznia 2021r. do 17 lutego 2021r. została umieszczona informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony
do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr
ewidencyjny 380/13 w obrębie ewidencyjnym 65 położonej na placu B Targowiska Miejskiego w Legionowie
przy ul. Jana III Sobieskiego o łącznej powierzchni 1,00m²
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, z przeznaczeniem pod dotychczasową działalność na rzecz firmy EURONET POLSKA Sp. z o. o. będącej dotychczasowym dzierżawcą, która korzystała z tej nieruchomości na
podstawie umowy dzierżawy zawartej na okres 3 lat.
Bliższych informacji udziela biuro Targowiska Miejskiego
w Legionowie pod nr tel. 22 774 94 05.
Prezes Zarządu
Irena Bogucka
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Czas dać koncert
Dobiegają końca legionowskie przygotowania do kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem, ze względu na pandemię, w mieście będą
działać tylko dwa sztaby. Mimo to znów chcą zawalczyć o finansowy rekord!
Największy sztab jak zwykle rozlokował się w liceum im. Marii Konopnickiej. – Nawet w normalnym trybie organizacja finału jest
ogromnym przedsięwzięciem. A teraz tym bardziej. Ja mam tę satysfakcję, że u nas od wielu lat to młodzież właściwie tworzy sztab, który
organizuje finały. Cała ta robota,
puszki, gromadzenie przedmiotów na licytacje, wszelkie działania
logistyczne to zasługa młodych ludzi. Nauczyciele oczywiście nadzorują te przygotowania, ale to młodzież gra tutaj pierwsze skrzypce
– zaznacza Mariusz Suwiński, nauczyciel i szef sztabu WOŚP w LO
im. M. Konopnickiej.

Za względu na ograniczenia sanitarne o tysiącach ludzi odwiedzających popularnego „Konopa”
można teraz zapomnieć. – Co roku
mieszkańcy Legionowa i powiatu
przychodzili tutaj tłumnie, co za-

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Legionowo
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Legionowo dla terenu oznaczonego symbolem 2UA w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Legionowa przyjętej uchwałą nr XXIII/291/2008
Rady Miasta Legionowo z dnia 3 września 2008 r.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020
r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 30, art. 39, art. 54 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r.,
poz. 283 ze zm.) w związku z uchwałą nr XIX/290/2020 z dnia
24 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla terenu oznaczonego symbolem 2UA
w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa przyjętej uchwałą nr XXIII/291/2008
Rady Miasta Legionowo z dnia 3 września 2008 r. (Dz. U. Woj.
Maz. Nr 134, poz 4023 z dnia 16.08.2009 r.)
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla terenu oznaczonego symbolem 2UA w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa przyjętej uchwałą
nr XXIII/291/2008 Rady Miasta Legionowo z dnia 3 września
2008 r. (Dz. U. Woj. Maz. Nr 134, poz 4023 z dnia 16.08.2009 r.)
Ww. projekt zmiany planu będzie dostępny w dniach od
05.02.2021 r. do 25.02.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta
Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, w godzinach pracy Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legionowo oraz na stronie internetowej www.legionowo.pl
Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie interesantów oraz pracowników Urzędu Miasta Legionowo, osoby
chcące zapoznać się z projektem zmiany planu wyłożonym do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu, proszo-

wsze nas bardzo cieszyło. Ale w
tym roku jesteśmy niestety w innej rzeczywistości. Na terenie szkoły wszystko tak naprawdę odbywać
się będzie zdalnie. Będziemy mieli studio, będą prowadzone relacje
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w mediach społecznościowych, być
może też na kanale YouTube. Prawdopodobnie będziemy także robili
relacje z przebiegu miejskiej zbiórki. No i z tzw. liczarni, czyli naszego „ministerstwa finansów”, gdzie
prym będą wiedli nauczyciele, którzy będą to nadzorować – dodaje
Mariusz Suwiński. Rzecz jasna z
pełną dbałością o bezpieczeństwo
sanitarne osób mających kontakt z
pieniędzmi. Na terenie miasta, pod
patronatem prezydenta i starosty,
będzie je zbierało 250 wolontariuszy z „Konopnickiej”. Jak nakazuje prawo, pod czujnym okiem opiekunów oraz nadzorujących lokalną
odsłonę akcji służb mundurowych.
Drugi legionowski sztab funkcjonuje
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 2. Jego uczniowie, z uwagi na
młody wiek, kwestować jednak nie
będą. Dlatego całą WOŚP-ową aktywność przeniesiono tam do internetu. – Sztab w „dwójce” działa jak
co roku, ale w całkiem innych wa-

ne są o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie planowanej wizyty pod nr telefonu (0-22) 766-40-60. Interesanci
wchodzący do Urzędu zobowiązani są do zakrywania ust
i nosa maseczką, przyłbicą albo odzieżą (szalik, chusta)
oraz do dezynfekcji rąk.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się on-line na platformie ZOOM w dniu 12.02.2021 r. o godz. 16.30. Chęć wzięcia udziału w dyskusji należy zgłosić mailowo na adres:
architektura@um.legionowo.pl do dnia 10.02.2021 r. do
godz. 16.00. Link do dyskusji on-line przesłany zostanie
w mailu zwrotnym.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Legionowo z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.03.2021 r. (włącznie).
Wnoszący uwagę podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz
adres zamieszkania albo siedziby.
Zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu zmiany
planu mogą być wnoszone:
1) w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Legionowo,
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo lub
2) w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na
adres: kancelaria@um.legionowo.pl lub
3) za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legionowo na stronie http://www.
bip.legionowo.pl oraz
4) za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej
ePUAP (adres skrzynki podawczej na ePUAP: /UMLegionowo/
skrytka).
Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust 1 pkt 1, art.
54 ust 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam, że
ww. projekt zmiany planu miejscowego podlega strate-

runkach i formie organizacyjnej. Teraz, grając razem z zespołem szkół
Milenium, zbieramy pieniądze do
e-puszek. Mamy ich łącznie 50 i zapraszamy do ich zapełniania. Należy
w tym celu wejść na naszą stronę na
Facebooku, gdzie znajduje się post,
w którym są zamieszczone linki poszczególnych wolontariuszy. Klikamy w dany link i dalej jest już prosto, bo można wpłacić pieniądze
albo przelewem elektronicznym,
albo Blikiem. Można to zrobić pod
imieniem i nazwiskiem, pod pseudonimem, można też anonimowo.
Wszystkie te pieniądze zasilą później
jedną dużą puszkę sztabową. Część
naszych wolontariuszy organizuje
aukcje na swoich własnych profilach
na Fb. Wspierają nas też legionowskie firmy, które organizują aukcje
swoich produktów – mówi Dorota
Kuchta, dyr. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Legionowie.
Przez internet kwestują oczywiście również w „Konopie”. Na po-

nad dwustu licytacjach można się
tam zaopatrzyć m.in. w sportowe
i kulturalne pamiątki, vouchery,
a nawet załatwić sobie prywatny lot samolotem. Póki co świetnie idzie zbiórka do legionowskich
e-skarbonek. Pod względem liczby ofiarowanych złotówek mieszkańcy już teraz plasują się w ścisłej krajowej czołówce. – To
zawsze była fajna akcja, zbieraliśmy naprawdę ogromne pieniądze. Najlepszym dowodem na to,
że jesteśmy rozpoznawalni, są –
w naszym przypadku – medal
25-lecia WOŚP – oraz to, że za
każdym razem. gdy pojawiamy
się w siedzibie fundacji po orkiestrowe gadżety, Legionowo jest
dobrze kojarzone. Nawet przez
samego „dyrygenta”, czyli Jurka
Owsiaka – podkreśla Mariusz Suwiński. I tak już zapewne pozostanie. Do końca świata i o jeden
dzień dłużej.
Waldek Siwczyński

gicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
W związku prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu ww. planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj.
projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Legionowie, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi do prognozy oddziaływania na
środowisko mogą być wnoszone, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 11.03.2021 r. (włącznie):
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Legionowo,
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym
na adres: kancelaria@um.legionowo.pl
Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Legionowo.
Zgodnie z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legionowo, na stronie internetowej miasta Legionowo: http://www.legionowo.pl
oraz w siedzibie Urzędu Miasta Legionowo.
Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że prawo
dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych
w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, przysługuje jeżeli nie wpływa na ochronę
praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
z up. Prezydenta Miasta
Marek Pawlak
Zastępca Prezydenta Miasta

8

OGŁOSZENIA

CZWARTEK 28 stycznia 2021

USŁUGI
■■KOMPUTER naprawy
dojazd 513 820 998

Redaktor Naczelny: Waldek Siwczyński - waldek@miejscowa.pl
Redakcja: Rafał Michałowski - rafal@miejscowa.pl
Igor Zieliński, Anna Krajewska.
Dział reklamy: reklama@miejscowa.pl, tel. 797 175 329
Druk: Grey Line Agencja reklamowo-wydawnicza
05-120 Legionowo, ul. ks. płk J. Mrugacza 1C Legionowo

CZWARTEK 28 stycznia 2021

OGŁOSZENIA

INFORMACJA
Prezydent Miasta Legionowo zgodnie z art. 35 ust.1 i 2, ustawy
o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn.zm.), podał do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Legionowo oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 26
stycznia 2021 roku do dnia 15 lutego 2021 roku, że został umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas określony 3 lat od dnia 01 marca 2021r., do dnia
29 lutego 2024 r. Grunt część działki numer ewidencyjny 335/1
w obrębie ewidencyjnym 65, położonej przy ulicy marsz. Józefa
Piłsudskiego w Legionowie, która stanowi własność Gminy Miejskiej Legionowo. Grunt o powierzchni 104 m2 przeznaczony jest
na dzierżawę Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko –Własnościowej w Legionowie, w celu poprawienia warunków zagospodarowania terenu, dbanie o walory estetyczne i funkcjonowanie
osiedla.
Bliższych informacji udziela Urząd Miasta Legionowo ul. marsz.
Józefa Piłsudskiego 41, /pok. Nr 3.06, II piętro/ lub pod nr tel.
(22)766-40-57, (22)766-40-58.
Prezydent Miasta Legionowo
Roman Smogorzewski

„Ci, których kochamy nie umierają
nigdy, bo miłość, to nieśmiertelność”

KZB Legionowo Sp. z o.o.

informuje, że posiada do wynajęcia
atrakcyjny lokal użytkowy położony
w Centrum Komunikacyjnym
w Legionowie, ul. Kościuszki 8A.

Lokal nr 1/28 o pow. 71,40 m².
Lokal wyposażony w kraty rolowane (rolokraty)
oraz w dużą witrynę wystawową od strony
ulicy Kościuszki, klimatyzację z możliwością
indywidualnego sterowania, wentylację,
instalację gaśniczą, czujki ruchu,
instalację telekomunikacyjną.

Serdecznie zapraszamy do negocjacji. Tel. 22 766 47 38
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Pierogowy raj
Co nam będzie potrzebne,
by zrobić zimową ucztę pierogową?

CZWARTEK 28 stycznia 2021
Sposób przygotowania:
Posiekaj drobno grzyby i cebulę. Cebulę i grzybki wrzuć na patelnie i podsmaż na oleju. Przepłucz kiszoną kapustę zimną wodą i dobrze odsącz. Następnie posiekaj ją dokładnie i wrzuć do garnka. Dolej szklankę wody i gotuj
około godziny mieszając, by się nie przypaliła. Na koniec dodaj cebulę, pieczarki i dobrze wymieszaj ze sobą.
Posól, popieprz farsz do smaku i odstaw na bok by ostygł.
Podczas, gdy nadzienie do pierogów stygnie, zajmij się wyrabianiem ciasta. Do dużej miski wsyp mąkę, odrobinę
soli oraz półtorej szklanki gorącej wody. Wyrób dobrze ciasto i odstaw na bok na 30 minut by odpoczęło. Pamiętaj by przykryć je ściereczką, by się nie zeschło na wierzchu.

Składniki:

• cztery szklanki mąki

Przygotuj stolnicę. Posyp ją mąką. Rozwałkuj trzecią część ciasta posypując mąką tak by się nie skleiło. Weź dużą
szklankę i wykrawaj koła o średnicy około 7 centymetrów. Do każdego takiego ciasta wkładaj łyżkę farszu, składaj
na pół i zlepiaj brzegi. Pamietaj, by nie zostawiać dziur, bo w trakcie gotowania pierogów farsz wypłynie. Gdy ciasto nie chce się skleić, można brzegi przejechać lekko zmoczonym w wodzie palcem. Tak przygotowane pierogi
odkładaj na bok, na powierzchnię wysypaną mąką i przykryj wilgotną ściereczką.

przennej tortowej
• 4 łyżki masła
• 800 g kiszonej kapusty
• 500 g pieczarek
• 2 duże cebule
• sól

Gotowe pierożki wrzucaj na wolno gotującą się, osoloną wodę (można dodać do niej łyżkę oleju). Gdy pierogi
wypłyną na powierzchnię, przykręć lekko gaz, poczekaj 4 minuty i wyławiaj je cedzakiem. Odsączone pierogi
wkładaj do miski z odrobiną masła, by się nie skleiły.
Pierogi możesz jeść z omastą, podsmażoną cebulką lub boczkiem.
Smacznego!

Spółka ze spółką
Rozbujane szczęście
Gdym pewnego dnia, owładnięty poobiednią sennością,
próbował szyć kolejny tekścik, moje wysiłki rozdarł na
pół charakterystyczny, znany
mi od lat dźwięk. Tak skrzypieć
mogła tylko poczciwa, stara
huśtawka z pobliskiego placu zabaw! „To na pewno ona”
– pomyślałem, lecz nie o huśtawce, a o istocie wprawiającej
w ruch to zmyślne urządzenie.
I aby się upewnić, podszedłem
do okna. Oczywiście zgadłem.
Nastoletnie, sądząc z wyglądu, dziewczę, jak niemal każdego dnia zapamiętale próbowało zadać kłam prawom fizyki
i na dłuższy czas stracić kontakt z ziemią.
Trzeba samemu zobaczyć –
bo opisać nie sposób – jej za-

chowanie, gdy tak unosi się w
powietrzu. Nieobecna twarz,
przymknięte oczy, rytmicznie poruszające się, wyzwolone z objęć grawitacji młode
ciało. Ekstaza. Czasem zastanawiałem się, co sprawia, że
(przynajmniej na pozór) zwyczajna, atrakcyjna dziewczyna, bez względu na porę dnia,
roku i pogodę, regularnie spędza po kilka godzin na kawałku
drewna? Różne dziwne myśli
przychodziły mi do głowy: począwszy od wyganiających ją
z domu kłopotów, a skończywszy na próbach zwrócenia na
siebie uwagi jakiegoś rówieśnika. Aż kiedyś dotarło do mnie
coś ważniejszego – uświadomiłem sobie, jak bardzo jej tego
bujania można pozazdrościć.
Jak bardzo warto mieć taką

własną „huśtawkę” – swoje
miejsce i swój sposób na wyrwanie się z zaklętego kręgu
codziennej egzystencji.
W tym zwariowanym, pędzącym na obrazkowe skróty świecie coraz mniej mamy
czasu na refleksję, za czym i
po co w ogóle gonimy. Nie zaprząta nam głów pytanie, czy
po latach przepychania się z
innymi powiemy sobie z czystym sumieniem, że było warto? Ja tam wątpię. Już mam co
do tego spore wątpliwości. Pewien jestem natomiast jednego: tylko z osobistą, prywatną
„huśtawką” można się w życiu
naprawdę zabujać.

Tak się jakoś smacznie złożyło, że ostatnimi czasy najgłośniej jest o Legionowie z
powodu krnąbrności działających w nim przedsiębiorców z branży gastronomicznej. Działających, a
właściwie – na skutek opuszczenia przed ich lokalami sanitarnego szlabanu – niedziałających. Stąd właśnie
ich wspomniana krnąbrność,
podająca w wątpliwość sens
nakładania na firmy serwu-

Dziś mało kto chyba o tym pamięta, ale gdyby osiem lat temu zapadły inne decyzje, to w Legionowie
zamiast trzech miejskich spółek
mielibyśmy dwie. Jesienią 2013
roku pisaliśmy w „Miejscowej” o
pomyśle władz miasta, który miałby polegać na połączeniu PEC Legionowo i KZB Legionowo w jedno
superprzedsiębiorstwo.
Jeden z punktów listopadowej sesji Rady Miasta Legionowo brzmiał:
„Rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na połączenie jednoosobowej spółki Gminy Miejskiej Legionowo działającej
pod firmą Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z
o.o. z jednoosobową spółką Gminy
Miejskiej Legionowo działającą pod
firmą KZB Legionowo Sp. z o.o., w
trybie łączenia się przez przejęcie”. A tak ten projekt uzasadniał
prezydent Legionowa: – Pomysł
przyłączenia miejskiej spółki PEC
„Legionowo” do KZB pojawił się

jące jadło ograniczeń, z jakimi wiele innych biznesów
zmagać się już nie musi.
Czy z lubością kolportowane przez media zapowiedzi wznowienia działalności
na przekór obowiązującym
przepisom spotkały się z
akceptacją, czy też z potępieniem odbiorców, trudno
powiedzieć. Bywało zapewne, jak to w życiu, rozmaicie. Najważniejsze z punktu
widzenia (a przede wszyst-

po pozytywnych doświadczeniach
związanych z przekształceniem
Zakładu w spółkę. Przejęła ona w
zarząd budynki szkół i przedszkoli miejskich, stadion, tereny sportowo-rekreacyjne oraz część mienia
gminy. Nie było zwolnień pracowników, a spółka przyniosła miastu
oszczędności w zarządzaniu nieruchomościami. Stąd pojawił się pomysł przeniesienia pod skrzydła
KZB także PEC. Jednym z głównych celów było stworzenie sprawnej ekonomicznie i organizacyjnie
jednostki komunalnej. Połączone
spółki mogłyby efektywnie działać nie tylko w dotychczasowych
obszarach, lecz także zwiększyć
zakres funkcjonowania. Wstępnie planowane było powiększenie
działalności o produkcję i sprzedaż

li oni nawet do prezydenta list
otwarty, w którym wyrazili żal z
powodu tego, że ani ich, ani zarządu spółki jedyny właściciel jej
udziałów o wszystkim nie poinformował. Zwracali uwagę na
ponad 40-letnią historię przedsiębiorstwa, jego perspektywy
rozwojowe, a także niesięganie
po finansową pomoc do kieszeni
właściciela. Przestrzegali też, że
przejęcie PEC-u zagrozi podpisaniu umowy kogeneracyjnej z programu JESSICA, co de facto oznaczałoby koniec marzeń o produkcji
energii elektrycznej. Władze miasta z projektu się ostatecznie wycofały. – Podjąłem tę decyzję po
odbyciu spotkań z przedstawicielami związków zawodowych PEC
„Legionowo”. Związki poprosi-

energii elektrycznej – wyjaśniał Roman Smogorzewski.

ły o dalsze rozmowy mające na
celu wyjaśnienie wszelkich obaw
i wątpliwości pracowników spółki
– tłumaczył Roman Smogorzewski. Jak dzisiaj widać, obu spółkom
wyszło to na dobre.

Pomysł połączenia miejskich spółek zaskoczył wszystkich, a najbardziej pracowników PEC. Napisakim liczenia) restauratorów jest
to, że mnóstwo
sympatii wzbudzili oni u swoich
p o t e n c j a l nyc h
klientów. Sympatii, którą ci od
pierwszego dnia funkcjonowania gastronomicznych
interesów gremialnie zademonstrowali poprzez podpisywanie na miejscu listy obecności. A przy okazji
umów na zostanie testerami smaku, czyli przedstawicielami fachu tyleż nowego, co bijącego ostatnio nad
Wisłą rekordy popularności. Inna sprawa, że ów zawód, choć popularny, dochodów na starcie nie przynosi.

Wręcz przeciwnie, trzeba do
jego uprawiania dokładać.
Mimo to spragnieni degustacyjnych doznań rodacy,
w tym także legionowianie,
chętnie przymykają oko na
tę niedogodność, otwierając zarazem swe od miesięcy zamknięte dla gastronomii portfele. I tylko nieliczni
zastanawiają się, czy takie
okresowe przebranżowienie im przypadkiem nie zaszkodzi, kiedy organy państwowej władzy postanowią
zajrzeć knajpiarzom do personalnego jadłospisu. Znając bowiem represyjną kreatywność robiących na
państwowym służbistów, w
testowaniu testerów szybko
mogą się oni rozsmakować.

Broszura pełna zdrowia
CZWARTEK 28 stycznia 2021

Powrót do pełni zdrowia po przebyciu koronawirusa może zająć sporo czasu. Fakt, że objawy i powikłania
choroby są różnorodne, powoduje dodatkowy niepokój. Dlatego właśnie Krajowa Izba Fizjoterapeutów przygotowała we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia broszurę pod nazwą „Wsparcie w samodzielnej
rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19”. Znajdują się w niej ćwiczenia pomagające w powrocie do pełni zdrowia, a także informacje, na co zwracać szczególną uwagę podczas rekonwalescencji.
• postępowanie w razie proble-

Broszura jest skierowana głównie do osób, których stan zdrowia
w związku z COVID-19 znacznie
się pogorszył i były hospitalizowane. Skutki przebycia zakażenia to kwestia indywidualna dla
każdego ozdrowieńca, ale wskazówki zawarte w folderze są uniwersalne. Warto więc, by każda
osoba, która pokonała koronawi-

rusa, a także jej bliscy, zapoznali się z tym wirtualnym poradnikiem. Ćwiczenia i wskazówki
postępowania przy problemach
zdrowotnych podzielone są w
nim na kategorie:
• postępowanie w przypadku
duszności
• ćwiczenia fizyczne po opuszczeniu szpitala

mów z głosem
• porady dotyczące przyjmowania pokarmów, płynów oraz
przełykania
• postępowanie w razie problemów ze skupieniem uwagi,
pamięcią oraz logicznym myśleniem
• radzenie sobie z codziennymi aktywnościami
• radzenie sobie ze stresem
oraz wahaniami nastroju.
W każdej z sekcji czytelnik znajdzie opis objawów, które mogą
się u niego pojawić (np. duszności) oraz informację, kiedy i w
jakim nasileniu ich występowanie powinno niepokoić. Wskazane jest także, co pacjent powinien zrobić w sytuacji, gdy jego

Przeciwciałami
w koronawirusa
Trwająca od blisko roku pandemia ciągle dostarcza nowych pytań co do
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 tzw.
ozdrowieńców przeciwciałach, ale wciąż zagadnienie to budzi równie
silne nadzieje, co kontrowersje i obawy.

W nauce widać dwa trendy w zakresie badania i leczenia ludzi na
koronawirusa. Pierwszym są badania mające na celu stworzenie
i rozwój szczepionek, czyli znalezienia fragmentu wirusa, który podany człowiekowi w sposób kontrolowany i bezpieczny,
wywoła u niego odpowiedź immunologiczną mogącą zostać
już na zawsze i uodpornić go na
COVID-19 w przypadku kontaktu z wirusem. Praktyczna realizacja tej strategii właśnie trwa.
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 psychospołeczne 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
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stan się pogorszy. Ponadto każda
kategoria zawiera opis ćwiczeń,
które powinny pomóc wrócić
do pełni sprawności. Co ważne,
przy ich wykonywaniu nie jest
potrzebna pomoc rehabilitanta.
Są na tyle proste, że każdy może
ćwiczyć samodzielnie w domu.
W przypadku problemów z oddechem chory znajdzie w poradniku pozycje łagodzące
duszność oraz techniki oddychania. Jeśli ma problemy z
głosem czy pamięcią, specjaliści wskazują na zasady postępowania, które przyspieszą powrót do zdrowia. Z kolei rozdział
„Ćwiczenia fizyczne po opuszczeniu szpitala” to 13 stron
przykładów prostych treningów. Ćwiczenia na różne czę-

ści ciała można, jako się rzekło,
wykonywać bez pomocy trenera czy rehabilitanta. Znajdują się w nim między innymi
elementy rozciągania, techniki
wzmacniające oraz wyciszające. W poradniku autorzy zamieścili również opis konkretnych
przypadków, w których należy
skontaktować się z personelem
medycznym.

Darmowa broszura dostępna
jest on-line, można ją pobrać
między innymi ze strony Krajowej Izby Fizjoterapeutów (KIF),
ewentualnie znaleźć w szpitalach
w wersji papierowej. Ćwiczenia
i porady wskazane w poradniku
są na tyle uniwersalne, że warto,
by zapoznało się z nimi jak najwięcej osób.
oprac. WS/gov.pl

ELEKTRYKA
Od kandydatów oczekujemy:
- wykształcenia min. zawodowego ,
- doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
- umiejętności pracy w zespole.
Na kandydatów oczekujemy 01.02.2021r,
poniedziałek, godzina 15:00
w siedzibie KZB Legionowo Sp. z o.o.
przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 3,
sala obsługi klienta.
Prosimy o przyniesienie ze sobą CV.
porność taką, jak tak zwane
przeciwciała neutralizujące.
Ponadto zaobserwowano, że
po przechorowaniu ich miana nie zawsze są tak wysokie,
aby gwarantować odporność.

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 diagnostyczną, 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 od-

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
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Wspomnienia z(amiast) wakacji
Swoją popularnością wśród turystów Zadar oraz Split ustępują słynnemu
Dubrownikowi. Jednak i tam, będąc w Chorwacji, warto się wybrać,
by w pełni poznać atrakcje, jakimi częstują swoich gości Bałkany.
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13

ROZRYWKA

HOROSKOP
na nadchodzący
tydzień

RYBY

Rzut oka do szafy uzmysłowił ci, że czas na
zakupy? Jeżeli tak, odwiedź kilka sklepów. Zaszalej.

BARAN

Jeśli złapiesz doła, przetrwaj go jak wiosenną
alergię. A przez resztę
roku będziesz kichać na wszystko.

BYK

Szczęście ci sprzyja.
Może to wkrótce objawić, postaraj się jednak
odrobinę mu pomóc.

BLIŹNIĘTA

Zaczynasz mieć dosyć
bycia singlem, weź jednak pod uwagę, że obok
tego, co zyskasz, coś też stracisz.

TO NIE JEST TAKA
KRYTYKA, CO WALI
WSZYSTKO W BAMBUKO
Mirosław Grabowski, legionowski
radny podczas sesyjnej dyskusji o
krytycznym nastawieniu radnych
opozycji do własnego miasta.

Spożywając posiłek w tej tonacji,
z pewnością można się odpowiednio nastroić... fot. red.

RAK

Rozpiera cię energia i
masz ochotę przenosić
góry. To dobry czas, by
trochę wokół siebie posprzątać.

LEW

Dopadnie cię wypalenie
zawodowe. Ale nim rzucisz robotę, pomyśl, czy
to dobry okres na jej szukanie?

PANNA

Pomyśl o zmianie, która
pomogłaby spojrzeć ci
na życie przez różowe
okulary. Na początek niewielkiej.

WAGA

Po weekendowej pauzie
zmierzysz się z kłopotami
w pracy. Nie działaj zbyt
radykalnie, to nie czas na zmiany.

SKORPION

Masz szansę poznać kogoś, kto wprowadzi nową
jakość do twego życia.
Bądź uważny i tego nie przegap.

STRZELEC

Dopisuje ci świetny nastrój, który może pogorszyć tylko rzut oka na
wagę. W przyrodzie nic nie ginie...

KOZIOROŻEC

Czy wiesz, że najstarszym
parkiem narodowym w Polsce
jest Pieniński Park Narodowy?
Każda matka sprawdza czy jej
nowonarodzone dziecko oddycha podczas snu. To zupełnie normalna reakcja rodzica.
Jeśli jednak strach dominuje i
rodzice wstają kilka, a nawet
kilkanaście razy w nocy, warto
skorzystać z monitora oddechu. W przypadku bezdechu
u dziecka urządzenie to alarmuje rodziców.
Czy wiesz, że delfiny potrafią
ratować topiących się ludzi?

Według naukowców pociąg
do czekolady to nie kwestia
łakomstwa, ale genów.
Czy zebra jest w czarne
czy białe paski? Okazuje
się, że naukowcy zastanawiali się nad tym pytaniem. Według ich zebra
jest czarna w białe paski.

■■■
Dobry rosół ma na wierzchu oczy.

■■■

Cząsteczki gazu nie są w ciągłym ruchu,
tylko stale się poruszają.

■■■

Była to wyspa położona z dala od morza.

■■■

Przez dziurę w spodniach było widać,
że jest biedny.

■■■

Nie wolno pluć jeden na siebie.

Czeka cię poważna rozmowa z kimś bliskim.
Postaraj mniej mówić, a
więcej słuchać. Ze zrozumieniem.

Chrobry miał na imię tak samo jak mój tatuś,
ale zapomniałem.

Nosi cię, żeby gdzieś
wyjechać i w samotności odpocząć. Doskonały pomysł, ale uważaj na drodze.

Stare i młode małpy są bardzo zestarzałe.

WODNIK

Gejsza to kobieta o
dużych umiejętnościach artystycznych, która bawi
gości śpiewem, tańcem, muzyka oraz
rozmową. Opanowała ceremonię
parzenia herbaty
i sztukę dobrych
manier. Zna literaturę i poezję. Zanim zostanie gejszą, przez sześć lat
praktykuje. Nazwa
gejsza pochodzi od
dwóch słów: gei –
sztuka i sha – osoba.

Chcesz schudną i kupujesz
produkty fit? Pamietaj, by
sprawdzac dokładnie ich
skład. Bywa, że niektóre z
nich są bardziej kaloryczne
od zwykłych ich odpowiedników, a fit są tylko… z nazwy!

■■■
■■■

Chopin, największy Polski kompozytor,
pisał wyłącznie na fortepianie.

■■■

Marek 13 lat

Pod rękę
z taktyką
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Tak samo jak pozostali ligowi rywale, piłkarze ręczni KPR-u Legionowo intensywnie przygotowują się do rewanżowej rundy rozgrywek
pierwszej ligi. Ponieważ w ich jesiennej odsłonie żadna ekipa z grupy
C nie wyrwała legionowianom nawet punktu, nastroje w drużynie są
znakomite. Sprzyja im również fakt udanego wprowadzania do gry
zespołu nowych elementów taktycznych.
Czerpiąc korzyści z uzasadnionego optymizmu swoich podopiecznych, trenerzy Marcin Smolarczyk
oraz Michał Prątnicki dbają zarazem o to, aby podczas treningów szczypiorniści nie narzekali na nudę.
I zamiast rozpamiętywać
zwycięską passę, skupili się na przyszłości. – My
cały czas zawodników i siebie też uświadamiamy, że

nie przegrywając meczu w
pierwszej rundzie, sami zawiesiliśmy sobie poprzeczkę bardzo wysoko. I chcemy, żeby ta poprzeczka
była coraz wyżej. A podnosimy ją poprzez stawianie
sobie nowych celów – wyzwań, które istnieją w grze
boiskowej. Stąd właśnie
wprowadzane przez nas
nowości w taktyce – tłumaczy Marcin Smolarczyk.

Ich skutecznemu wdrażaniu sprzyja fakt, że prawie wszyscy zawodnicy są
w pełni zdrowi i nie narzekają na żadne urazy. A jak
kibice zapewne pamiętają,
nie było to ostatnio regułą.
Przyswajanie nowych sposobów rozgrywania akcji
idzie w każdym razie planowo, więc na ruszającą w lutym drugą rundę ligowych
zmagań legionowianie po-

winni już być gotowi. – Z
tego, co widać podczas pracy na treningach, na razie
chłopaki chcą to realizować.
I myślę, że teraz ich celem
numer jeden jest to, żeby
ta nowa taktyka była skuteczna i żeby mieć w swoim
repertuarze – nie tylko tym
indywidualnym, zawodniczym, ale jeśli chodzi o
umiejętności zespołu – dużo
szersze pole manewru taktycznego – dodaje jeden z
trenerów legionowskiej drużyny.
Jedno jest pewne: wśród ligowych rywali powszechna będzie zrozumiała w
takich przypadkach strate-

gia „bij mistrza”. Albo jak
w tym przypadku – lidera.
Dlatego trudno z góry oczekiwać, że legionowski KPR
znów nie zgubi po drodze
nawet punktu. Choć oczywiście taka sportowa „powtórka z rozrywki” jest możliwa. – Druga runda będzie
zdecydowanie cięższa niż
ta pierwsza, bo łatwiej jest
gonić, niż uciekać. Zobaczymy jak to wyjdzie, natomiast myślę, że o motywację graczy nie musimy
się martwić. Bardziej o takie podejście – choć mam
nadzieję, że nam się to nie
zdarzy – że skoro wszystko wygraliśmy, to każdy
przyjedzie do nas zosta-

wić punkty, a my jedziemy je wszystkie zabrać.
Bo takie podejście jest bardzo zgubne i dlatego staramy się zwracać uwagę zawodników na koncentrację
przed każdym spotkaniem
– podkreśla trener Marcin
Smolarczyk.
Szóstego lutego, na początek drugiej rundy, KPR Legionowo zagra we własnej
hali z warszawskim AZS-em. W poprzednim, wyjazdowym meczu ze stołeczną
ekipą legionowianie zwyciężyli dwunastoma bramkami,
aplikując rywalom 30 goli.
Waldek Siwczyński

Kolejna sobota, kolejne sparingi
Piłkarze Legionovii KZB Legionowo mają za sobą kolejne zimowe gry kontrolne.
W minioną sobotę (23 stycznia) legionowianie znów rozegrali dwa sparingi. Jeden z nich wygrali, w drugim zanotowali remis. Na tle rywali zza bliższej i dalszej miedzy sprawdzili się też zawodnicy drugiej drużyny.

Pierwszym sobotnim rywalem podopiecznych trenera
Michała Pirosa był kolejny po
Świcie Staroźreby i Escoli Varsovia czwartoligowiec – MKS
Przasnysz. Mecz zakończył się
zwycięstwem Legionovii 3:1.
Następnie, w drugim tego
dnia spotkaniu, legionowianie
zmierzyli się ze swoim byłym
ligowym rywalem, czyli Zniczem Pruszków. Treningowe
starcie z dobrze znanym drugoligowcem zakończyło się
polubownym remisem 2:2.
Tego samego dnia dwa ważne
z perspektywy szkoleniowej
mecze kontrolne rozegrała

także legionowska „dwójka”.
Pierwszym rywalem klubowych rezerw był Ryś Laski,
a drugim sąsiad z powiatu
– Dąb Wieliszew. Oba mecze zakończyły się wysokimi zwycięstwami Legionovii II. W pojedynku z Rysiem
„rezerwiści” Legionovii strzelili pięć, a stracili trzy bramki,
zaś z wieliszewskim Dębem
wygrali 3:1.
Są też jednak, niestety, złe
wieści. W sobotnim star-

ciu z drużyną z Wieliszewa poważnej kontuzji doznał bramkarz „dwójki”
Wiktor Sikorski. Z urazem
twarzoczaszki karetką został on przetransportowany do szpitala. Stan golkipera rezerw Legionovii był
na tyle poważny, że wymagał on operacji. Pierwsze
diagnozy lekarskie mówią
o tym, że na boisko raczej
on szybko nie wróci.
Zig

Z Legią II
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w Pucharze
W ubiegłym tygodniu w siedzibie
Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej zostały rozlosowane pary 1/8
finału okręgowego Pucharu Polski.
Zawodnicy Legionovii KZB Legionowo
zmierzą się w tych rozgrywkach ze
swoim ligowym rywalem – rezerwami warszawskiej Legii.

E.Leclerc nie sprzedał
nawet punktu
W siedemnastej kolejce TAURON Ligi siatkarki DPD Legionovii pojechały
do Radomia, aby spróbować wziąć rewanż na faworyzowanej E.Leclerc
Moya Radomce za porażkę 0:3 z pierwszej rundy rozgrywek. Zajmujące
przed meczem trzecią pozycję w tabeli gospodynie uległy gościom tylko
w pierwszym secie i potwierdzając swą dobrą dyspozycję, ponownie
zgarnęły komplet punktów.

Legionovia jest jedynym
zespołem z powiatu legionowskiego, który będzie
występował na tym szczeblu tych rozgrywek. Czekające ją spotkanie z Legią II Warszawa zostanie
rozegrane na boisku warszawian, prawdopodobnie – jeżeli nic nie stanie na
przeszkodzie – w połowie
kwietnia. Dokładny termin
tego meczu nie został jesz-

bie piłkarskiego związku z
pewnością nie było dla Legionovii najszczęśliwsze.
Należy jednak pamiętać, że
w tym sezonie legionowianie już raz pokonali rezerwy
faworyzowanych legionistów. Ich ligowe starcie zakończyło się wynikiem 1:0.
Biorąc to pod uwagę, piłkarze z Parkowej nie stoją w
czekającym ich pojedynka
na straconej pozycji. Wia-

cze określony. Tak czy inaczej, losowanie w siedzi-

domo, dopóki piłka w grze…

Pozostałe pary 1/8 finału okręgowego
Pucharu Polski to:
Energia Kozienice – Świt Nowy Dwór Mazowiecki
Drukarz Warszawa – MKS Przasnysz
Pilica Białobrzegi – Mszczonowianka Mszczonów
Tygrys Huta Mińska/Błonianka Błonie – Broń Radom
Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Ursus Warszawa
Wektra Zbuczyn – KS Troszyn/Wisła II Płock
Świt Staroźreby – Polonia Warszawa

Pierwszy punkt w poniedziałkowym (25 stycznia) spotkaniu zdobyły legionowianki i przez trzy kolejne akcje obie ekipy skutecznie
wykorzystywały serwis rywalek. Później legionowianki uruchomiły swoją najskuteczniejszą
ostatnio broń, czyli grę blokiem.
Dość wspomnieć, że w poprzednim meczu, z Jokerem Świecie, zdobyły w ten sposób aż 14
oczek. Ale radomianki zawiesiły
poprzeczkę (czy raczej siatkę…)
nieco wyżej i tak często nadziewać się na ręce przeciwniczek już
nie chciały. Mimo to goście radzili sobie doskonale, prowadząc po
kilku minutach 9:7. Toczył się ładny, wyrównany pojedynek i trudno było wskazać jego zwycięzcę.
Kiedy Novianki wyszły na 13:10,
zdenerwowany trener gospodyń od razu poprosił o czas. Tuż
po nim jego dziewczyny zdobyły
dwa oczka z rzędu, ale ekipa z Legionowa wciąż regularnie wygrywała piłki, utrzymując 2-3 punkty
przewagi. Radomianki wyraźnie
nie mogły znaleźć na nią sposobu. Kiedy zrobiło się 21:16, DPD
Legionovia zwycięstwo w inauguracyjnym secie miała już na tacy.
Koniec końców, wygrała go do 20.
Drugą partię miejscowe zaczęły
znacznie lepiej, szybko obejmując prowadzenie 5:2. Na więcej

legionovianki nie pozwoliły, jednak nie mogły zniwelować strat,
przez co wciąż musiały gonić rywalki. Przy stanie 9:10 remis był
o włos, lecz radomianki ponownie
zdołały odskoczyć. W porównaniu z pierwszym setem były skuteczniejsze w ataku, zaś siatkarki z Legionowa zanotowały w tym
elemencie mały regres. Gdy przegrywały 11:16, trener Alessandro
Chiappini wziął je na stronę, próbując pomóc drużynie w powrocie do gry. Ale w prezentowanej
w tej fazie meczu formie było to
zadanie nader trudne. Zwłaszcza
że grające na większym luzie gospodynie mogły dzięki temu rozwinąć skrzydła. Ponowny czas dla
DPD Legionovii, przy stanie 14:20,
wiele już nie zmienił. Jej zawodniczki wprawdzie walczyły, jednak
Radomka była lepsza w każdym
elemencie siatkarskiego rzemiosła i drugiego seta zasłużenie wygrała 25:16.
Niezrażone porażką przyjezdne
rozpoczęły trzecie rozdanie od prowadzenia 2:0 i tym razem nie dały
gospodyniom odskoczyć. Po kilku
minutach znów wyszły do przodu,
jakby na dowód, że drugi raz tak
łatwo ograć się nie dadzą. Od stanu 7:7 straciły jednak dwa ważne
punkty i trener Chiappini postanowił dać zawodniczkom chwilę od-

dechu. Po przerwie nadal toczył się
równy bój, z zaciętą walką o każdą
piłkę. Z perspektywy kibiców legionowianek o tyle mniej atrakcyjny,
że z czasem zaczęła się powtarzać
historia z drugiego seta, zdominowanego w końcówce przez siatkarki z Radomia. Na szczęście trwało
to krótko. Od stanu 10:14 goście
zdobyli trzy oczka z rzędu i trener Marchesi z miejsca postanowił
przerwać tę passę. Chwilę później
było już 15:14 dla DPD Legionovii. Niestety, dwa kolejne ataki tracącej skuteczność Olivii Różański
nie przyniosły powodzenia, dzięki
czemu Radomka kolejny raz objęła prowadzenie. Niezrażone takim obrotem sprawy Novianki zdołały znów doprowadzić do remisu
(19:19). W zażartej, nerwowej
końcówce trwającego blisko pół godziny seta lepsze okazały się gospodynie. Przy słabiej funkcjonującej obronie mazowszanek wygrały
25:23, przedłużając swe szanse na
zgarnięcie tego dnia pełnej puli.

Czwarta partia miała dać odpowiedź na pytanie, czy E.Leclerc
Moya Radomka Radom postawi
kropkę nad i, czy też jej rywalki
coś na wyjeździe ugrają. Wyrównany początek jej nie przyniósł.
Lecz kiedy przyjezdne wyszły na
7:5, ich kibice mogli liczyć na poprawę nastrojów. Chwilę później
miały one już trzy punkty przewagi i chociaż zdarzało im się ją
nieco trwonić, w połowie seta
prowadziły 13:10 i pojawiła się
nadzieja na wygranie seta. Ale
kolejne punkty padły łupem gospodyń, które objęły dzięki temu
prowadzenie 15:14 i teraz to ich
rywalki musiały gonić. Zaczęła się najbardziej emocjonująca część spotkania, w której raz
jedna, raz druga ekipa cieszyła się ze zdobycia punktu. Na
finiszu legionowianki popełniły
jednak kilka błędów, tracąc zarazem skuteczność w ataku. W
tej sytuacji wynik mógł być tylko
jeden: radomianki wrzuciły wyższy bieg i gładko dojechały do
końca czwartej partii, zwyciężając ją do 20, a cały mecz 3:1. Do
Legionowa siatkarki z DPD Areny
musiały więc wracać z niczym.
Aldo

3:1 (20:25, 25:16, 25:23, 25:20)

E.Leclerc Moya Radomka Radom – DPD Legionovia Legionowo
Radomka: Skorupa, Twardowska, Johnson, Picussa, Łukasik,
Honorio, Witkowska (libero) oraz Samara, Bałucka, Biała.
Legionovia: Grabka, Różański, Rivero Marin, Tokarska, Stafford,
Oliveira Sousa, Lemańczyk (libero), Kulig (libero) oraz Szczyrba,
Dąbrowska, Matejko.
MVP: Janisa Johnson (Radomka).
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Kuratorium Oświaty w Warszawie wraz z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, NASK Państwowym
Instytutem Badawczym, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, a także
Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli przygotowało program pod nazwą
„Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”.
Skierowany jest on do rodziców oraz nauczycieli i ma na celu wsparcie nauczania dzieci i młodzieży
w czasie zdalnej edukacji.
Jak przekonuje mazowiecki wojewoda, nauka zdalna
jest wyzwaniem nie tylko dla
uczniów, ale również dla nauczycieli i rodziców. – Dzieci pozbawione kontaktu ze swoimi
rówieśnikami w szkole przeniosły swoją aktywność do Internetu. Pedagodzy i opiekunowie
powinni stworzyć dla nich bezpieczną wirtualną przestrzeń,
która pozwoli im utrzymać relację z przyjaciółmi, ale również pomoże w nauce oraz pozwoli zapobiec zagrożeniom,
które niesie ze sobą korzystanie z Internetu – uważa Konstanty Radziwiłł. Zaś Aurelia
Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty, dodaje: – Proponowany cykl webinariów dla
rodziców i nauczycieli wynika
z uwag i wniosków, które zebraliśmy podczas monitoringu kształcenia na odległość w
mazowieckich szkołach. Widzimy przede wszystkim potrzebę
wsparcia potrzeb emocjonalnych i psychicznych dzieci oraz
młodzieży. Od tego też zaczynamy nasze spotkania. Kolejne
webinaria poświęcamy między

innymi wspomaganiu w nauce,
bezpieczeństwu w sieci, ochronie danych osobowych.
Program ma na celu wspomaganie dzieci i młodzieży w
nauce na odległość poprzez
przekazanie rodzicom i nauczycielom wiedzy i umiejęt-

ności przydatnych w organizacji bezpiecznego procesu
zdalnej edukacji. Realizacja
odbędzie się w cyklu webinariów w formie online w okresie styczeń – marzec 2021 r.
Cykl spotkań będzie się składał z trzech webinarów dla rodziców oraz trzech dla nauczy-

cieli i środowiska szkolnego/
edukacyjnego prowadzonych
przez ekspertów w danej dziedzinie. Spotkania online zostaną poprzedzone rozpoznaniem
potrzeb adresatów, którego celem będzie zebranie pytań i zagadnień we wskazanym obszarze tematycznym. Pozwoli

kiem sztuki, wieloletnim dyrektorem Muzeum Historycznego
w Sanoku, twórcą Galerii Zdzisława Beksińskiego i przyjacielem
artysty. Seans online
zaplanowano na 29
stycznia, początek o
godz. 19.00 (obowią-

cja@pik.legionowski.pl do 28 stycznia.
Seans jest oczywiście
bezpłatny, jednak liczba widzów ograniczona. Przed wysłaniem
maila należy zapoznać się z informacjami o ochronie danych
osobowych, zamiesz-

zują zapisy).

czonymi w zakładce na
stronie Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie.

Zaproszenie do kina

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miłośników wartościowych filmów, Powiatowa
Instytucja Kultury w Legionowie rozpoczyna
właśnie nowy cykl filmowy, zatytułowany
„KINO OTWARTE na sztukę”. Projekcje, jak to
w czasach pandemii, będą odbywać się za
pośrednictwem internetu.
PIK-owy cykl filmów
o sztuce zostanie zainaugurowany obsypanym narodami
dramatem biograficznym „Ostatnia rodzina”, ukazującym ży-

cie malarza Zdzisława
Beksińskiego. Wprowadzeniem do seansu będzie rozmowa
dziennikarki Magdaleny Felis z Wiesławem
Banachem, history-

Osoby zainteresowane
obejrzeniem filmu proszone są o przesłanie
maila o treści: „RODZINA” na adres: anima-

RM

to na doprecyzowanie zakresu
tematycznego oraz zbudowanie programu spotkań zgodnie z oczekiwaniami odbiorców.
Webinary są zaplanowane
na godzinę 18.00 dla rodziców oraz na godzinę 14.00
dla nauczycieli. Spotkania zostaną zrealizowane na kanale
YouTube (wcześniej nagrane
w uzgodnionym z ekspertami terminie). Rekrutacja oraz
komunikacja organizacyjna z
uczestnikami ma się odbywać
poprzez dyrektorów szkół. Każdy zainteresowany będzie mógł
też śledzić webinarium online.
Pierwsze spotkanie dla rodziców (21 stycznia) już się odbyło. Kolejne zaplanowano na 11
lutego (Sposoby wspomagania
dzieci w nauce. Czas na naukę
i relaks. Atrakcyjne narzędzia
i materiały online) i 25 lutego
(Młodzi użytkownicy Internetu
– wyzwania, bezpieczeństwo,
ochrona wizerunku w sieci. Co
wiemy, o czym nie wiemy, a
czego się nie domyślamy, czyli
jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie?).
Jeżeli chodzi o trwające około sześćdziesięciu minut webinaria adresowane do kadry pedagogicznej, zostaną
one przeprowadzone 4 marca (Uczeń bezpieczny w sieci – jak przeciwdziałać za-

grożeniom online. Kiedy i
jak reagować?), 11 marca (Bezpieczeństwo danych
osobowych w okresie kształcenia na odległość) i 25 marca (Organizacja procesu
wspomagania ucznia ze specjalnymi potrzebami w okresie pandemii).
W ramach projektu opracowany został poradnik, który będzie pomocą dla dyrektorów,
nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów mogących wystąpić po powrocie
ucznia z nauki zdalnej do klasy szkolnej. Opracowany on został pod redakcją dr Lidii Popek,
konsultanta wojewódzkiego w
dziedzinie psychiatrii dzieci i
młodzieży, dr Agnieszki Kałwy,
konsultanta wojewódzkiego w
dziedzinie psychoterapii dzieci
i młodzieży oraz dr Aleksandry
Kühn-Dymeckiej, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej opracowały. Publikacja pomoże w
rozpoznaniu niepokojących
sygnałów wysyłanych przez
uczniów i będzie wsparciem w
rozwiązywaniu potencjalnych
trudności. Celem jest wyposażenie nauczycieli i opiekunów w
narzędzie do trafnej diagnozy,
tak aby zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo.
oprac. red.

