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Kierowcy jadący drogą krajową 
nr 61 na terenie gminy Serock 
zwrócili uwagę na samochód 
osobowy marki Skoda, które-
go kierowca miał wyraźny pro-
blem z zachowaniem prostego 
toru jazdy. Udało im się zatrzy-
mać auto i udaremnić kierują-
cemu dalszą jazdę. Świadko-
wie natychmiast wezwali też na 
miejsce policję. 

Badanie alkomatem wykaza-
ło, że w organizmie 61-letnie-
go mieszkańca powiatu woło-
mińskiego krążyły aż cztery 
promile alkoholu. Jakby tego 
było mało, kierujący próbował 
jeszcze nakłonić policjantów 
do odstąpienia od czynności 
służbowych, oferując im 500 
złotych łapówki. 61-latek zo-
stał zatrzymany i przewiezio-
ny na komendę. Po wytrzeź-
wieniu mężczyzna usłyszał 
zarzuty kierowania pojazdem 
pod wpływem alkoholu i próby 
wręczenie korzyści majątko-
wej. Za popełnione przestęp-
stwa grozi mu nawet do ośmiu 
lat więzienia.   

zig

TYDZIEŃ NA SYGNALE

Cztery promile i łapówka
Dzięki obywatelskiemu zatrzymaniu policjantom udało się unieszkodli-
wić kolejnego pijanego kierowcę. Lekkomyślny 61-latek kierował skodą, 
mając w organizmie cztery promile alkoholu. W momencie zatrzymania 
próbował jeszcze przekupić policjantów.

Z ulicy za kratki 

Na jednej z ulic Legionowa 
funkcjonariusze z wydziału kry-
minalnego zwrócili uwagę na 
mężczyznę, który swoim wy-
glądem przypominał im poszu-
kiwanego mieszkańca powia-
tu legionowskiego. Postanowili 
go wylegitymować. Jak się oka-
zało, przeczucie kolejny raz ich 
nie myliło, 35-latek był bowiem 
poszukiwany na postawie na-
kazu doprowadzenia wydane-
go przez warszawski sąd celem 
odbycia kary trzech lat pozba-
wienia wolności za przestęp-
stwo przeciwko życiu i zdrowiu.
 
Gdy kryminalni wykonywa-
li czynności z poszukiwanym 

35-latkiem, podszedł do nich 
jego znajomy. W momencie, 
gdy mężczyzna zorientował się, 
że ma do czynienia z policjan-
tami, chciał szybko odejść, tłu-
macząc, że jest umówiony na 
rozmowę o pracę. Funkcjona-
riusze go jednak zatrzymali i 
również jego dane sprawdzili w 
policyjnych systemach. Strzał 
był celny, bo 29-latek także 
okazał się osobą poszukiwaną. 
Sąd Rejonowy w Wodzisławiu 
Śląskim wydał nakaz doprowa-
dzenia go do zakładu karnego, 
gdzie spędzi sześć miesięcy za 
oszustwo.

zig

Policjanci z legionowskiego wy-
działu do walki z przestępczością 
gospodarczą i korupcją podej-

rzewali, że w jednym z osiedlo-
wych sklepów na terenie miasta 
najprawdopodobniej są przecho-

wywane wyroby tytoniowe bez 
polskich znaków akcyzy. Funkcjo-
nariusze podjęli obserwację tego 
miejsca, która wkrótce przyniosła 
oczekiwane rezultaty. 
 
W trakcie przeszukania placówki 
handlowej funkcjonariusze zna-
leźli w niej ukryte papierosy. Było 
ich blisko 1600 sztuk. Zabezpie-
czone wyroby tytoniowe były 
spakowane w specjalne torebki 
i żadne z nich nie miały polskich 
znaków akcyzy. Policjanci zatrzy-
mali też 59-letniego mężczyznę, 
do którego one należały. Za posia-
danie kontrabandy grozi mu teraz 
wysoka grzywna. Papierosy trafiły 
do policyjnego depozytu.

zig

Z policyjnych ustaleń wynika, że 
kierujący skodą 27-letni męż-
czyzna, wykonując manewr 
cofania, nie ustąpił pierwszeń-
stwa przejazdu toyocie kiero-
wanej przez 35-latka i dopro-
wadził do zderzenia. Uczestnicy 
zdarzenia opuścili swoje pojaz-
dy jeszcze przed przybyciem 
służb. Nikomu nic się nie stało. 
Sprawca kolizji został ukarany 
mandatem.
 
Na miejscu interweniowały po-
licja, trzy zastępy straży pożar-
nej: z JRG Legionowo, Wojsko-
wej Straży Pożarnej z Zegrza i 
OSP Serock oraz zespół ratow-
nictwa medycznego. Ruch na ul. 
Na Skarpie był utrudniony przez 
około dwie godziny. 

Zig

Tydzień
na sygnale

Legionowscy kryminalni zatrzymali kolejne dwie 
osoby ukrywające się przed wymiarem spra-
wiedliwości. Obaj mężczyźni już trafili za kratki. 
Jeden spędzi tam trzy lata, drugi pół roku. 

Pościg za proszkiem
Trzy miesiące tymczasowego aresztu zastoso-
wał legionowski sąd wobec 28-letniego mężczy-
zny, przy którym ujawniono spore ilości narko-
tyków. Podejrzany został zatrzymany po pościgu 
samochodowym.

W trakcie patrolowania mia-
sta policjanci zwrócili uwa-
gę na osobowe auto marki 
Suzuki kręcące się po osie-
dlowych uliczkach. Postano-
wili zatrzymać je do kontroli. 
Kierowca pojazdu, gdy tyl-
ko zauważył radiowóz, przy-
spieszył i zaczął uciekać. 
W trakcie ucieczki wyrzucił 
przez okno foliową torbę. Po 
chwili do pościgu włączyła się 
jeszcze jedna policyjna zało-
ga i uciekinier został wkrót-
ce zatrzymany. Policjantom 
udało się też odnaleźć wy-
rzuconą przez niego torbę. 
Po sprawdzeniu narkoteste-
rem okazało się, że znajdują-
cy się w niej biały proszek to 
metaamfetamina – dokład-
nie 75 gramów. Przy 28-lat-

ku ujawniono też nienależą-
ce do niego prawo jazdy. 
 
Materiał dowodowy zebrany 
przez śledczych pozwolił na 
przedstawienie mężczyźnie 
zarzutu posiadania znacznej 
ilości środków odurzających, 
niezatrzymania się do poli-
cyjnej kontroli oraz ukrywa-
nia dokumentu, którym nie 
miał prawa wyłącznie roz-
porządzać. Na wniosek po-
licjantów i prokuratora Sąd 
Rejonowy w Legionowie za-
stosował wobec 28-letniego 
mieszkańca powiatu legio-
nowskiego środek zapobie-
gawczy w postaci tymczaso-
wego aresztowania na trzy 
miesiące.

zig

Nieudana cofka
W zeszłą środę (27 stycznia) około godziny 12.00 
na ul. Na Skarpie w Wierzbicy doszło do groźnie 
wyglądającego zdarzenia drogowego. Zderzy-
ły się tam ze sobą dwa samochody osobowe.               
Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Fajki na lewo
Kolejne setki papierosów bez polskich znaków ak-
cyzy nie trafią do sprzedaży. 59-letniemu mężczyź-
nie, do którego należały pochodzące z przemytu 
wyroby tytoniowe, grozi wysoka grzywna.
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Kobieta, sądząc, że recepta któ-
rą posługuje się 29-latek może 
być fałszywa, wezwała policję. Po-

dejrzany próbował uciec z apteki, 
ale na szczęście został szybko za-
trzymany. Jak się okazało, obywa-

tel Rosji już wcześniej kupił leki w 
tej samej aptece, również posłu-
gując się sfałszowaną receptą. 
Sąd przychylił się do wniosku po-
licji oraz prokuratury i zastosował 

wobec mężczyzny środek zapobie-
gawczy w postaci tymczasowego 
aresztu na trzy miesiące. 

Zig

TEMAT TYGODNIA

Lipna recepta
Dzięki czujności farmaceutki z jednej z legio-
nowskich aptek policjantom udało się zatrzymać 
obywatela Rosji, który chciał kupić leki, posłu-
gując się sfałszowaną receptą. Mężczyzna został 
tymczasowo aresztowany.

Lokalne serce WOŚP-u biło 
jak zwykle w liceum ogól-
nokształcącym imienia Ma-
rii Konopnickiej. – Działamy 
od rana, chociaż w tym roku 
słowo „działamy” jest trochę 
umowne, dlatego że z wiado-
mych powodów nie działamy 
na terenie sztabu ze stoiska-
mi, z koncertami, ze sceną i 
tego typu rzeczami. Ale mamy 
studio, które będzie trwało do 
16.00, a może nawet trochę 
dłużej. Nasi sztabowi redak-
torzy są tam oddelegowani i 
prowadzą wywiady oraz rela-
cje. Oczywiście równolegle od-
bywa się zbiórka w internecie 
na naszej e-skarbonce. Co da-
lej? Śmiga licytacja na Allegro 
i coraz więcej osób jest zain-
teresowanych wystawionymi 
przez nas przedmiotami. Więc 

mamy nadzieję, że te licytacje, 
które potrwają jeszcze kilka 
dni, przyniosą jakiś wymier-
ny efekt. Pogoda jest piękna i 
wolontariusze mają możliwość 
kwestowania w naprawdę faj-
nych warunkach. Tak więc, po-
mimo pandemii, jesteśmy na 
posterunku i działamy – rela-
cjonował Mariusz Suwiński, 
szef sztabu WOŚP w LO im. M. 
Konopnickiej.

Inna sprawa, że w obecnej 
sytuacji dogranie wszystkich 
szczegółów było dla orkiestro-
wych sztabowców wyjątkowo 
trudne. Sanitarne ogranicze-
nia także im dały się we znaki. 
– Nie mogliśmy się, tak jak co 
roku, spotkać całą grupą i zro-
bić burzę mózgów. Więc prak-
tycznie każdy pracował sam 

w domu. Jak zawsze byliśmy 
podzieleni na zespoły, a jedyny 
minus był taki, że czas nas go-
nił i nie wiedzieliśmy, co będzie 
i jak ten finał będzie wyglądał 
– opowiada Jakub Karczmar-
czyk, młodzieżowy „mózg” 
sztabu WOŚP w „Konopie”. 
Mimo braku stacjonarnych 
atrakcji, w Legionowie pre-
zentował się on jednak dosko-
nale. Nie tylko zresztą dzięki 
pięknej, słonecznej pogodzie. 
Pod nieobecność wolontariu-
szy z innych sztabów, „Konop-
nicka” wysłała ich na miasto 
ćwierć tysiąca. Na wzmocnie-
nie oferując im, swoim zwy-
czajem, smaczny i pożywny 
bigos. – Ja się cieszę, że jak za-
wsze mam ogromne wsparcie 
sztabu. To grupa około 20 lu-
dzi, którzy tutaj w różnych „mi-

nisterstwach” pracują. To jest 
fajne, że oni są tu, na miejscu 
i właściwie to oni ten finał or-
ganizują – mówi Mariusz Su-
wiński. A Kuba Karczmarczyk 
dodaje: – Wszyscy jesteśmy 
starą ekipą, choć w tym roku 
doszło kilka nowych osób. Z 
tego, co wiem, nasz sztab jest 
jedynym w powiecie legionow-
skim złożonym właściwie tylko 
z młodych osób.

Bywało, że na ulicach kwesto-
wali sami licealiści, ale zdarzały 
się też zbiórki prowadzone ca-
łymi rodzinami. Zbiórki, war-
to dodać, z reguły bardzo pod 
względem finansowym udane. 
– Są chętni. Najbardziej w ta-
kich miejscach, gdzie nie ma 
dużo wolontariuszy. A jak nie 
są chętni, to ludzie przechodzą 
obok i nic nie odpowiadają – 
uśmiecha się kwestujący w Le-
gionowie Michał. Jego starszy 
opiekun, pan Michał, potwier-
dza: – Zbiórka w tym roku 
idzie bardzo fajnie. Spodzie-
waliśmy się mniejszego zain-
teresowania, ale jednak trady-
cja tej zbiórki jest u ludzi żywa, 
tak więc nie ma problemu.   

Nie było go też z zaprosze-
niem do działającego w „Ko-
nopie” internetowego studia 
ciekawych gości. Jeśli chodzi 
o prezydenta Legionowa, roz-
mowa z licealistami wyszła mu 
koncertowo. I pomimo zrozu-
miałych ograniczeń, liczył też 
na równie udany, wyrażony w 
złotówkach rezultat miejskiej 
zbiórki. – To nie będzie cał-
kiem normalny finał, ale naj-
ważniejsze, że jest; że mimo 
strachu i pewnych ograniczeń 
Jurek Owsiak oraz tysiące mło-

dych ludzi podjęli to wyzwanie, 
żeby w innych okolicznościach 
nie zatracić tej idei i ją kulty-
wować. Myślę, że ważne jest 
to, że zbierzemy pieniądze i 
znowu będzie za nie ratowa-
ne ludzkie życie – uważa Ro-
man Smogorzewski. – Czy bę-
dzie rekord, zobaczymy. Jeżeli 
tak, będziemy się cieszyć. Je-
żeli nie, też będziemy się cie-
szyć, bo zawsze rekordem są 
tutaj gorące serca mieszkań-
ców, ludzi naprawdę w bardzo 
różnym wieku – podkreśla Ma-
riusz Suwiński.

Jakkolwiek dla Owsiakowych 
orkiestrantów liczą się głów-
nie finansowe efekty ich tru-
du, przynosi on też dodatko-
we korzyści. Dostrzegają je 
rodzice i nauczyciele, czuje 
to również legionowska mło-
dzież. Także z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 2 i Ze-
społu Szkół Millenium, które 
połączyły siły i zbierały pienią-
dze z wykorzystaniem interne-
tu. – Sama idea WOŚP-u mnie 
motywuje i daje mi szczęście 
oraz przyjemność. Tak samo 
jak wielu młodym osobom, 
z którymi mam kontakt. Nie 
do opisania jest to wrażenie, 
kiedy małymi dla nas rzecza-

mi dajemy radość i szczęście 
innym osobom, tym które po 
prostu bardziej tego potrze-
bują – mówi Jakub Karczmar-
czyk. A najważniejsze, że owo 
wrażenie udaje się Orkiestrze 
łączyć z ważnymi medyczny-
mi konkretami. – Większość 
pieniędzy przeznaczanych na 
służbę zdrowia idzie dzisiaj na 
walkę z koronawirusem: na te-
sty czy na respiratory. A jest 
jeszcze cała paleta tysiąca róż-
nych chorób i tysiąca różnych 
przyrządów, które są niezbęd-
ne do ratowania życia. I tak jak 
od prawie 30 lat te pieniądze są 
dobrze inwestowane i poma-
gają ratować ludzkie życie, te 
dzisiaj zebrane również przy-
służą się temu szczytnemu ce-
lowi – mówi prezydent Smo-
gorzewski. 

Według informacji dostępnych 
tuż po niedzielnym finale, wo-
lontariusze z „Konopnickiej” 
zgromadzili blisko 244 tysię-
cy złotych, a młodzież z ZSP 2 
i szkoły Millenium – ponad 62 
tysiące. Wciąż jednak trwają 
aukcje w internecie, więc ze-
brana w Legionowie suma z 
pewnością jeszcze wzrośnie.
   

Waldek Siwczyński

Epidemia dobroczynności
Od inauguracyjnego koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy legiono-
wianie zawsze starali się grać w niej pierwsze skrzypce. I chociaż pandemia 
mocno roztroiła ich plany, w niedzielę miejscy wolontariusze znów, po raz 
dwudziesty dziewiąty, dali głośny koncert. Tym razem pod towarzyszącym 
tegorocznej akcji hasłem „Gramy z głową”, zbierając pieniądze dla oddziałów 
dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

WRAPEK to roczniak ma-
łej wielkości (10 kg) znalezio-
ny na terenie Legionowa. Nie-
co zdezorientowany psiak, jest 
grzeczny i spokojny w stosunku 
do człowieka. Wrapek ma tro-
chę kłopotów z chodzeniem na 
smyczy. Z chęcią owinął by się 
już wokół swojego właściciela.
Tel:  795 845 242
fundacjapsom.pl
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Do klasy I w szkole podstawo-
wej przyjmowane będą dzieci 
7-letnie (rocznik 2014) obję-
te obowiązkiem szkolnym, a 
także dzieci 6-letnie (rocznik 
2015) zgodnie z wolą rodzi-
ców, jeśli korzystały z wycho-
wania przedszkolnego w roku 
szkolnym poprzedzającym 
rok szkolny, w którym mają 
rozpocząć naukę w szkole, 
albo posiadają opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicz-
nej o możliwości rozpoczęcia 
nauki w szkole podstawowej. 

Dzieci, którym organ wyko-
nawczy gminy wskazał jako 
miejsce realizacji obowiąz-
kowego rocznego przygoto-
wania przedszkolnego od-
dział przedszkolny w szkole 
podstawowej innej niż szko-
ła, w obwodzie której miesz-

kają, na wniosek rodziców są 
przyjmowane do klasy I tej 
szkoły podstawowej bez prze-
prowadzania postępowania 
rekrutacyjnego (art. 130 ust. 
6 ustawy Prawo oświatowe). 
Wniosek składa się do dyrek-
tora szkoły, do której uczęsz-
cza dziecko, do 30 kwietnia 
2021 r.

Kandydaci zamieszkali w 
obwodzie danej szkoły pod-
stawowej, ubiegający się o 
przyjęcie w niej do klasy I, 
przyjmowani są z urzędu na 
podstawie zgłoszenia. Do-
łącza się do niego jedynie 
oświadczenie o miejscu za-
mieszkania rodziców kandy-
data i kandydata, składane 
pod rygorem odpowiedzial-
ności karnej za składanie fał-
szywych oświadczeń. Zgło-

szenia dzieci zamieszkałych 
w obwodach poszczegól-
nych szkół podstawowych 
przyjmowane są w termi-
nie 1 marca – 30 kwietnia 
2021 r. Druki stosownych 
zgłoszeń, oświadczeń oraz 
wniosków rodziców dzieci 
będą dostępne w poszcze-
gólnych placówkach.

Kandydaci zamieszkali poza 
obwodem danej szkoły pod-
stawowej mogą być przyjęci 
do klasy I po przeprowadze-
niu postępowania rekrutacyj-
nego, jeśli szkoła dysponuje 
wolnymi miejscami. Decyzja 
o ogłoszeniu ewentualnej re-
krutacji należy do dyrektora 
danej szkoły podstawowej. 

Kryteria rekrutacji dla kandy-
datów spoza obwodu danej 
placówki zostały określone w 
uchwale Rady Miasta Legiono-
wo z 28 lutego 2017 r. Z ko-
lei terminy przeprowadzenia 
postępowania rekrutacyjne-
go oraz postępowania uzu-
pełniającego na rok szkol-
ny 2021/22 do klas I szkół 

podstawowych oraz klas 
wyższych niż klasa I sporto-
wych i mistrzostwa można 
znaleźć w zarządzeniu Pre-
zydenta Miasta Legionowo z 
26 stycznia br. 

Przy okazji warto wspomnieć, 
że w Szkole Podstawowej nr 
8 im. 1 Warszawskiej Dywi-
zji Piechoty planowane jest 
utworzenie jednego oddzia-
łu sportowego na poziomie 
klas czwartych i jednego od-
działu mistrzostwa sporto-
wego na poziomie klas siód-
mych. Zgodnie z art.154 ust. 
4 ustawy Prawo oświatowe, 
dyrektor szkoły do końca lute-
go poda do publicznej wiado-
mości informację o sportach, 
w których będzie odbywało się 
szkolenie w tych oddziałach. 
Szczegółowe informacje na 
temat rekrutacji prowadzo-
nej do ww. oddziałów, wzór 
wniosku o przyjęcie oraz lista 
dokumentów niezbędnych do 
złożenia będą zamieszczone 
na stronie internetowej szkoły 
www.sp8.legionowo.pl.

WS

WYDARZENIA

Nie uciekł przed karą
Gnał 128 km/h w miejscu, gdzie dozwolone 
było tylko 70 km/h. Przy próbie zatrzymania 
go przez policję do kontroli zaczął uciekać. 
Jak się potem okazało, miał ku temu powody.
Zdarzenie miało miejsce na te-
renie gminy Nieporęt. Pościg za 
piratem drogowym trwał rap-
tem kilka minut. Uciekający 
kierowca wjechał swoją skodą 
do lasu i tam został zatrzyma-
ny przez policjantów. Po spraw-
dzeniu w policyjnej bazie da-
nych okazało się, że 43-letni 
mieszkaniec powiatu kierował 
autem wbrew trzem zakazom 
sądowym. Ponadto w jego port-
felu policjanci znaleźli metam-
fetaminę.

Po zebraniu materiału dowodo-
wego śledczy z Nieporętu przed-
stawili mężczyźnie trzy zarzuty. 
43-latek odpowie przed sądem 
za posiadanie środków odurzają-
cych, niestosowanie się do zaka-
zów sądowych oraz niezatrzyma-
nie się do kontroli. Za popełnione 
przestępstwa grozi mu nawet do 
pięciu lat pozbawienia wolności. Z 
kolei za przekroczenie dozwolonej 
prędkości kierowca skody został 
ukarany mandatem. 

zig

Rekrutacyjny elementarz
Znane są już zasady, na podstawie których 
pójdą w tym roku do szkół legionowskie 
pierwszaki. Pomijając sanitarne równanie              
z kilkoma niewiadomymi, które oświata być 
może znów będzie miała do rozwiązania, żad-
nych rewolucji podczas nadchodzącej rekru-
tacji nie przewidziano.

Pomysł jabłonowskich włoda-
rzy, w kontekście wyraźnej po-
laryzacji zwolenników i prze-
ciwników przyjęcia szczepionki 
przeciwko Covid19, był wyjąt-

kowo na czasie. Na czasie i... na 
czacie, bo tylko w takiej formie 
można było w poprzednią śro-
dę (27 stycznia) porozmawiać 
o wszystkich, prawdziwych 

lub tylko wydumanych, korzy-
ściach i zagrożeniach związa-
nych z przyjęciem szczepion-
ki. „Jesteśmy bombardowani 
z wielu stron niezliczoną ilością 

informacji na temat szczepień. 
Coraz trudniej odróżnić prawdę 
od fałszu. To budzi wiele lęków. 
Dlatego warto czerpać informa-
cje ze sprawdzonych źródeł” – 
zachęcali organizatorzy do 
obejrzenia za pośrednictwem 
gminnego profilu Fb transmi-
sji z udziałem wójta Jarosława 
Chodorskiego, w trakcie której 
prof. Krzysztof Pyrć miał odpo-
wiedzieć na pytania mieszkań-
ców gminy. Czy odpowiedział i 
przekonał wszystkich medycz-
nych niedowiarków? To raczej 
mało prawdopodobne, ale do-
brze, jeśli chociaż... zaszczepił 
w nich ziarnko niepewności.

Aldo

Szczepionka na wątpliwości
Kiedy po wielu miesiącach strachu przed koronawirusem pojawiła się szansa otrzymania 
chroniącej przed nim „tarczy”, nie wszyscy obywatele chcą się w nią uzbroić. Mając tego 
świadomość, jabłonowski urząd gminy zaprosił szczepionkowych sceptyków na spotkanie 
on-line z prof. dr. hab. Krzysztofem Pyrciem, kierownikiem pracowni wirusologii Małopol-
skiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
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Za kulisami
zarządzania
Pandemia i związane z nią ograniczenia sanitarne mocno skomplikowały 
bieżącą działalność wielu firm. Miejska spółka KZB Legionowo nie była pod 
tym względem wyjątkiem. Mimo to jej pracownicy przez cały ubiegły rok 
realizowali zadania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w bu-
dynkach oświatowych, użyteczności publicznej oraz obiektach sportowo-                  
rekreacyjnych. A mają ich pod opieką niemało.

Mało kto zdaje sobie sprawę, że 
w zasobach znajdujących pod 
nadzorem działu technicznego 
spółki KZB znajduje się siedem 
szkół, jedenaście przedszkoli, 
żłobek, a także obiekty spor-
towe, takie jak Stadion Miej-
ski i Lodowa Arena, oraz bu-
dynki użyteczności publicznej 
i place zabaw. Dla wszystkich 
tych dóbr prowadzona jest do-
kumentacja techniczna, czyli 
książki obiektu budowlanego, 
książki placów zabaw, wyko-
nywane są również przeglą-
dy techniczne budynków i pla-
ców zabaw i boisk, przeglądy 
elektryczne, przeglądy insta-
lacji wodociągowej, kanaliza-
cyjnej i gazowej, przeglądy 
klimatyzacji i wentylacji, prze-
glądy wind, dźwigów i platform, 
przeglądy sprzętu i wyposaże-
nia przeciwpożarowego, prze-
glądy kominiarskie oraz projek-
ty i ekspertyzy. Krótko mówiąc, 
jest co robić. – Na tym jednak 
nasze zadania się nie kończą, 
bo po zrealizowaniu niezbęd-
nych przeglądów skrupulatnie 
wykonywane są zawarte w nich 
zalecenia oraz, w zależności od 
potrzeb konkretnego obiektu, 
inne prace remontowe i kon-
serwacyjne – wyjaśnia Irena 
Bogucka, prezes spółki KZB 
Legionowo.

Rok 2020 był, jako się rze-
kło, szczególny, oczywiście 

ze względu na ograniczenia 
i pandemię wywołaną przez 
wirusa SARS-COV-2. Czę-
ściowy paraliż rynku usług 
budowlanych nie przeszko-
dził jednak znacząco w kon-
tynuowaniu robót związa-
nych m.in. z naprawą pokryć 
dachowych, wymianą okła-
dzin podłogowych, oświetle-
nia wewnętrznego, częściową 
wymianą lub naprawą stolarki 
okiennej i drzwiowej, instala-
cji odgromowych, a także ma-
lowaniem pomieszczeń w bu-
dynkach oraz modernizacją i 
rozbudowa instalacji alarmo-
wej i monitoringu wizyjnego. 
W razie potrzeby rozbudowy-
wano też znajdujące się w bu-
dynkach instalacje elektrycz-
ne i wykonywano instalacje 
odprowadzające z nich wody 
opadowe. Pracy było więc, jak 
widać, mnóstwo. 

Nie jest tajemnicą, że spółka 
KZB ma na koncie realizację 
ważnych miejskich inwesty-
cji, ostatnio chociażby Lodo-
wej Areny. Na przekór rozma-
itym problemom prowadziła 
je również w ubiegłym roku. 
Do sztandarowych, kontynu-
owanych właśnie zadań nale-
ży rozbudowa i przebudowa 
budynku Szkoły Podstawowej 
nr 1 przy ul. Zakopiańskiej 4, 
wraz z zagospodarowaniem 
terenu i infrastrukturą towa-

rzyszącą. Planowany termin 
zakończenia robót to 31 sierp-
nia br. W 2020 roku spółka 
zajęła się też przebudową da-
chu nad oranżerią w Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym nr 
2 przy ul. Jagiellońskiej 67, 
a także wykonaniem odpro-
wadzenia wód opadowych z 
budynków SP nr 3 i SP nr 8 w 
Legionowie.

Jeżeli chodzi o znajdujące 
się pod opieką KZB place za-
baw, boiska i tereny zewnętrz-
ne, były one i są dostępne dla 
mieszkańców na zasadach 
obowiązującego reżimu sani-
tarnego. Poddawane są cią-
głej pielęgnacji i dezynfekcji, 
zaś obiekty małej architektury 
spółka na bieżąco naprawia i 
konserwuje. Pomimo pandemii 
udało się też udostępnić użyt-
kownikom takie obiekty, jak 
Stadion Miejski i Lodowa Are-
na. Przy zachowaniu wszel-
kich zalecanych środków 
bezpieczeństwa odbywają 
się tam treningi prowadzone 
przez nauczycieli, animato-
rów lub trenerów sportowych 
dla kilkuset dzieci i młodzie-
ży. Co szczególnie teraz, gdy 
przebywanie w zamkniętych 
pomieszczeniach sprzyja za-
każeniu koronawirusem, po-
winno wyjść im na zdrowie.

Wonder

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 ta-
blicy informacyjnej Urzędu Miasta Legionowo oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. 
od dnia 01 lutego 2021 roku do dnia 21 lutego 2021 
roku, że został umieszczony wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas okre-
ślony  3 lat od dnia 01 marca 2021r., do dnia 29 lu-
tego 2024 r. Grunt  działka numer ewidencyjny 43/8                                                                                                                                   
w obrębie ewidencyjnym 46, położonej przy ulicy 
Bałtyckiej w Legionowie, która stanowi własność 
Gminy Miejskiej Legionowo. Grunt o powierzchni 
19,53 m2 przeznaczony jest do oddania w dzierżawę 
na rzecz osoby będącej dotychczasowym dzierżawcą, 
która korzystała z tej nieruchomości na podstawie 
umowy dzierżawy zawartej na okres 3 lat.

Bliższych informacji udziela Urząd Miasta Legionowo 
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, /pok. Nr 3.06, II pię-
tro/ lub pod nr tel.(22)766-40-57, (22)766-40-58.

Prezydent Miasta Legionowo
Roman Smogorzewski

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 ta-
blicy informacyjnej Urzędu Miasta Legionowo oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. 
od dnia 01 lutego 2021 roku do dnia 21 lutego 2021 
roku, że został umieszczony wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas okre-
ślony  3 lat od dnia 01 marca 2021r., do dnia 29 lutego 
2024 r. Grunt  działkę numer ewidencyjny 134 w ob-
rębie ewidencyjnym 67, położonej przy ulicy Jana III 
Sobieskiego w Legionowie, która stanowi własność 
Gminy Miejskiej Legionowo. Grunt o powierzchni 
676 m2 przeznaczony jest do oddania w dzierżawę 
na rzecz osób będących dotychczasowymi dzierżaw-
cami, które korzystały z tej nieruchomości na podsta-
wie umowy dzierżawy zawartej na okres 3 lat.

Bliższych informacji udziela Urząd Miasta Legionowo 
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, /pok. Nr 3.06, II pię-
tro/ lub pod nr tel.(22)766-40-57, (22)766-40-58.

Prezydent Miasta Legionowo
Roman Smogorzewski

Garaż w ogniu
W nocy z niedzieli na poniedziałek (31 stycznia/
1 lutego) na jednej z posesji przy ul. Wrzosowej 
w Jabłonnie wybuchł pożar. Ogień pojawił się 
w garażu przylegającym do budynku mieszkalnego. 
Walczyło z nim pięć zastępów straży pożarnej.
Zgłoszenie o pożarze do le-
gionowskiej straży wpłynęło 
w niedzielę o godzinie 23.30. 
Na miejscu zastępy zastały 
rozwinięty pożar garażu, ko-
tłowni oraz drewna składowa-
nego na zewnątrz budynku. 
Dzięki sprawnej akcji straża-
ków ogień udało się opano-
wać, zanim zdołał przedostać 
się na budynek mieszkalny. 

W wyniku pożaru okopcone 
i nadpalone zostały dwa sa-
mochody stojące w garażu 
oraz łódź znajdująca się pod 
wiatą. Akcja gaśnicza trwa-
ła ponad dwie godziny. Brały 
w niej udział zastępy straży z 
JRG Legionowo, OSP Jabłon-
na i OSP Chotomów. 

Zig
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Bajkowo o zdrowiu
W powiatowym konkursie pod nazwą „Zdro-
wie w bajce” przedszkolaki biorą udział już 
od dwunastu lat. Jego kolejnej edycji nie 
zaszkodziła nawet pandemia, dzięki czemu 
ufundowane przez organizatorów nagrody 
mogły ostatnio trafić do rąk następnych, 
rzecz jasna zdrowo uradowanych laureatów.
Zważywszy na koronawi-
rusowe okoliczności, te-
mat tegorocznych zma-
gań artystycznych jest 
całkiem zrozumiały.                                                  
A brzmiał on następują-
co: „Zdrowe rączki mam, 
bo o swoje zdrowie dbam”. 
Przy wsparciu nauczycie-
li oraz rodziców wzięło go 
na teatralny warsztat 117 
przedszkolaków, „zerów-
kowiczów” oraz uczniów 
klas I-III. Przy czym,                                                        
z uwagi na sytuację epi-
demiczną, konkurs orga-
nizowany przez starostwo, 
Powiatową Stację Sani-
tarno-Epidemiologiczną                              
i Szkołę Podstawową nr 7 
w Legionowie musiał w tej 
edycji przybrać nową for-
mułę. Dlatego właśnie, za-
miast tradycyjnych pre-
zentacji teatralnych, jego 
uczestnicy przygotowa-
li tym razem opowiadania, 

a także prace plastyczne. 
Tak czy inaczej, konkur-
sowi jurorzy znów mieli 
twardy orzech do zgryzie-
nia. Wśród przedszkolaków 
w wieku 3-5 lat najwyżej 
oceniono pracę Emilii Ada-
mowicz, Zofia Marchlew-
ska okazała się najlepsza 
w gronie uczniów zeró-
wek, zaś Michalina Butkie-
wicz wygrała w kategorii 
klas I-III.  

Wręczenie pamiątkowych 
dyplomów oraz nagród na-
stąpiło w piątek (15 stycz-
nia) w auli Starostwa Po-
wiatowego w Legionowie. 
Laureatom oraz wyróżnio-
nym maluchom wręczy-
li je wicestarosta Konrad 
Michalski oraz Anna Ga-
jewska, przewodnicząca 
Komisji Rodziny, Zdrowia                            
i Spraw Społecznych.

Wonder

Jazda z planami
We wtorek (26 stycznia) odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami samorządów, 
na terenie których planowany jest przebieg poszczególnych korytarzy przyszłej drogi ekspreso-
wej S50, stanowiącej tzw. obwodnicę aglomeracyjną stolicy. Zorganizowała je Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad.

W trakcie spotkania przed-
stawiono stan zaawansowa-
nia prac nad projektem, po-
twierdzając, że analizowane 
obecnie są cztery korytarze, 
w obrębie których będą, jak to 
określają fachowcy, trasowa-
ne przyszłe koncepcje prze-
biegu drogi. – Na terenie gmi-
ny Serock warianty 1 i 3 oraz 
warianty 2 i 4 przebiegają ana-
logicznymi trasami, co realnie 
powoduje, że w jej granicach 
wyróżnić możemy dwa wa-
rianty trasy: określane roboczo 
„wariantem północnym” – wy-
korzystującym korytarz drogi 
krajowej 62 i przeprawę mo-
stową w Wierzbicy, oraz „wa-
riantem południowym” – prze-
widującym budowę nowej 

przeprawy mostowej w rejo-
nie Arciechowa i Serocka lub 
Jadwisina. Potwierdzono rów-
nież, że na chwilę obecną nie 
są znane konkretne propo-
zycje przebiegów trasy, któ-
re umożliwiałyby ich odnie-
sienie do konkretnych działek 
– zwracają uwagę urzędnicy z 
gminnego referatu gospodar-
ki gruntami planowania prze-
strzennego i rozwoju. 

W trakcie spotkania zakomu-
nikowano, że Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad jako preferowany wariant 
trasy obiera tzw. wariant połu-
dniowy. To ważna deklaracja, 
bo jego wybór determinuje to, 
w jakim kierunku będą prowa-

dzone dalsze prace analitycz-
ne i projektowe, oraz w obrębie 
którego opracowana zostanie 
koncepcja trasy drogi. Obecnie 
GDDKiA przystępuje do reali-
zacji studium techniczno-eko-
nomiczno-środowiskowego, 
w trakcie którego prowadzone 
będą kolejne analizy wybrane-
go, preferowanego wariantu.
Podobnie jak w innych samo-
rządach zainteresowanych pla-
nami Generalnej Dyrekcji, tak-
że w serockim ratuszu i wśród 
mieszkańców gminy nie są 
one przyjmowane z entuzja-
zmem. Istnieją ku temu oczy-
wiście powody. – Zapropono-
wane rozwiązania powodują 
szereg obaw związanych z za-
chowaniem integralności we-

wnętrznej gminy w następ-
stwie realizacji tej strategicznej 
inwestycji, wprowadzeniem 
wewnętrznych podziałów oraz 
ingerencją w najcenniejsze 
przyrodniczo rejony gminy 
– w tym dolinę Narwi i Jezio-
ro Zegrzyńskie, a także kom-
pleks leśny leśnictwa Zegrze, 
usytuowany w centralnej czę-
ści gminy. Wobec powyższego 
niezbędne jest przyjęcie ak-
tywnej postawy samorządu i 
społeczności lokalnej, wobec 
zaproponowanych rozwiązań 
– dodają seroccy urzędnicy. 

W celu wypracowania spójne-
go stanowiska samorządów, 
w rejonie których planowana 
jest realizacja trasy, uzgod-
niono termin pierwszego spo-
tkania roboczego między wła-
dzami Serocka, Radzymina i 
Klembowa. Ma ono nastąpić 
3 lutego. Do udziału w spotka-
niu będą również zaproszeni 
przedstawiciele kolejnych sa-
morządów zainteresowanych 
sprawą. Jego pomysłodawcy 
mają nadzieję, że wypraco-
wanie wspólnego stanowiska 
będzie wyrazem spójnych inte-
resów występujących między 
poszczególnymi samorządami, 
co pozwoli na bardziej skutecz-
ne działania zmierzające w kie-
runku wprowadzenia w prze-
strzeni gminnej najlepszych 
spośród możliwych do zasto-
sowania rozwiązań.

WS/UMiG Serock

Dla miłośników pikników
To się dopiero nazywa inwestycja w przyszłość! 
Pozostaje tylko mieć nadzieję, że – za „pozwole-
niem” koronawirusa – w miarę nieodległą. Bo żal 
byłoby patrzeć, jak powstająca właśnie na terenie 
Rembelszczyzny (gm. Nieporęt) wiata piknikowa 
przez pandemię pozostawałaby latem bez pracy...
Biorąc pod uwagę turystyczne 
walory okolicy oraz biesiadne 
zwyczaje rodaków, pomysł na 
ulokowanie w Rembelszczyź-

nie okazałej wiaty dla pikni-
kowiczów wydaje się trafiony. 
Zgodnie z przygotowanym 
planem ma ona wymiary 7×4 

m i posiada balustradę krzyżo-
wą na wszystkich bokach. Pod 
wiatą znajdują się natomiast 
kostka betonowa grubości 6 
cm oraz płyty betonowe o wy-
miarach 35×35 cm. Ta prosta 
na pierwszy rzut oka inwesty-
cja obejmuje również zainsta-
lowanie dwóch zbiorników na 
deszczówkę o pojemności mi-
nimum 250 litrów zrobionych 

z mrozoodpornego tworzywa 
sztucznego, wykonanie trzech 
drewnianych, malowanych ła-
wek, a także stołów z tego sa-
mego materiału o wymiarach 
250x70 cm.

Wykonawcą wiaty jest war-
szawska firma GRUPA E4E Sp, 
a wartość umowy to nieco po-
nad 35 tys. zł. Na zrealizowa-
nie zadania budowlańcy mają 
czas do 1 marca br. 

Aldo
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Gdy już miejscy włodarze 
dokonali na miejscu oficjal-
nych formalności, korzysta-
jąc z wirtualnych łączy od-
chodząca dyrektor po raz być 
może ostatni zwróciła się do 

miejskich samorządowców. 
– Człowiek jest cząstką ja-
kiejś wspólnoty i we wspól-
nocie jest jego siła. Przyna-
leżałam do wspólnoty Żłobka 
Miejskiego od 31 lat. Przez 

wszystkie te lata traktowałam 
pracę jako służbę żłobkowi, 
mojemu żłobkowi, a nie jako 
sprawowanie funkcji dyrek-
tora. (…) Dziękuję wszystkim 
za wszystko i każdemu za co-

kolwiek, co stało się naszym 
wspólnym udziałem. W szcze-
gólności za to, co było dobrem 
i na trwałe zapisze się w pa-
mięci i historii żłobka i miasta 
Legionowo – powiedziała Bar-
bara Mierzejewska. 

Co do tego, że wszelkiego do-
bra było całe mnóstwo, go-
spodarz ratusza nie ma żad-
nych wątpliwości. – Tak jak 
mieszkańcy często mówią o 
prezydencie „ojciec miasta”, 
to myślę, że pani Basia Mie-
rzejewska to taka matka tego 
miasta, bo przez trzydzieści 
parę lat wychowała, utuliła i 
dopieściła tysiące młodych 
mieszkańców Legionowa. 
Można powiedzieć, że kończy 
się pewna epoka, ale znając 
jej ogromne zaangażowanie, 
trud i wysiłek należy liczyć na 
to, że dobrze wychowała tak-
że personel, który tam zostaje 
– mówi Roman Smogorzew-
ski. O to, jak twierdzi świeżo 
upieczona emerytka, prezy-
dent może być spokojny. – 
Zostawiam naprawdę bardzo 
dobry zespół wykwalifikowa-
nych, mądrych, bardzo odpo-
wiedzialnych i pełnych miłości 
do malutkich dzieci pracow-
ników. I życzę im wszystkim, 
aby ta nowa droga, która się 
przed nimi otwiera, była rów-
nie szczęśliwa. A mojej na-
stępczyni życzę sukcesów i 
dalszego rozwoju naszej cu-
downej placówki.   

Ów rozwój to zawsze był je-
den z jej znaków szczegól-
nych. Ze żłobka opiekującego 
się w latach dziewięćdziesią-
tych ubiegłego wieku siedem-
dziesięcioma pięcioma malu-
chami, stał się on z czasem 
największym tego typu miej-
scem na Mazowszu. Dzisiaj, 
razem z oddaną we wrześniu 
ubiegłego roku filią na Ko-
złówce, uczęszcza tam prze-
szło ćwierć tysiąca dzieci. Ro-
snąca oferta i standard żłobka 
to w dużej mierze zasługa 
właśnie jego długoletniej dy-
rektorki. – Szczególne podzię-
kowania należą jej się także 
za to, jak rozbudowywała oraz 
remontowała wspólnie z nami 
stary żłobek i jak przygotowa-
ła otwarcie nowej jego filii na 
osiedlu Kozłówka. Nie było 
sprawy i nie było rzeczy, któ-
rej by odmówiła – podkreśla 
prezydent Legionowa. 

Barbara Mierzejewska nie 
odmówiła też przyjęcia z jego 
rąk statuetki Bolesława Roi, a 
także związanego z nią pre-
stiżowego wyróżnienia. Do-
stępnego tylko dla nielicznych 
i wyjątkowych mieszkańców 
miasta. – Zasłużyła na ten ty-
tuł i statuetkę „Zasłużony dla 
miasta Legionowo”, bo mia-
sto to ludzie, a ona o tych lu-
dzi dbała. I o tych małych, i o 
swoich pracowników. Często 
też doradzała młodym rodzi-
com i myślę, że była takim fi-

larem wczesnego wychowa-
nia dla tysięcy mieszkańców 
Legionowa. Bardzo będzie jej 
brakować, bardzo ją będzie-
my mile wspominać, szano-
wać tą pracę i dalej będzie-
my starali się, aby dzieciom 
w dwóch legionowskich żłob-
kach niczego nie brakowało 
– deklaruje Roman Smogo-
rzewski. Sama Barbara Mie-
rzejewska, była już dyrek-
tor legionowskiego żłobka, 
przyznanie jej tytułu „Zasłu-
żonej…” uważa za ogromny 
zaszczyt. – Swoją pracę trak-
towałam przez te wszyst-
kie lata jako służbę drugie-
mu człowiekowi, jako misję, 
nie patrząc na godziny czasu 
pracy, tylko na jej efekty i na 
to, aby dla mieszkańców to 
miejsce było jak najbardziej 
przyjazne.  

Cel, sądząc z opinii tysięcy 
podopiecznych oraz rodzi-
ców, został osiągnięty. Mimo 
to na zasłużonym odpoczynku 
od dyrektorskich obowiązków 
Barbara Mierzejewska zamie-
rza nadal mieć związek z wy-
chowywaniem maluchów. 
Tym razem w roli koordyna-
tora i doradcy dla dyrektorów 
krajowych żłobków. Jak za-
tem widać, z chęci dzielenia 
się z ludźmi swoją wiedzą i do-
świadczeniem nie wyrasta się 
czasem nawet na emeryturze.
 

Waldek Siwczyński

WYDARZENIA

Ze żłobka wprost
na emeryturę
Gdyby nie pandemia, ten fragment styczniowej sesji rady miasta wyglą-
dałby całkiem inaczej. Ale czasy są jakie są, więc pożegnanie odchodzą-
cej na emeryturę Barbary Mierzejewskiej, dyrektor miejskiego żłobka, 
większość radnych śledziła za pośrednictwem internetu. Na żywo, w sali 
konferencyjnej ratusza, za ponad trzy dekady pracy w Legionowie po-
dziękować jej mogli tylko nieliczni.

Chociaż krew do ratowania 
chorych potrzebna jest za-

wsze, sobotnia akcja mia-
ła związek z sygnałami 

płynącymi ze stacji krwio-
dawstwa, które alarmu-
ją, że ich zapasy szybko 
ostatnio topnieją i w każ-
dej chwili krwi może dla po-
trzebujących zabraknąć. 
Mieszkańcom miasta oraz 
powiatu dwa razy nie trze-
ba było tego powtarzać. Z 
grona około 40 chętnych, 
którzy stawili się przy am-
bulansie zaparkowanym 
pod DPD Areną Legiono-
wo, lekarz zakwalifikował 
do oddania krwi 29 osób, 
a każda z nich zostawiła jej 
na miejscu po 450 ml. Plon 
zbiórki, jak zwykle w Legio-
nowie, był zatem obfity.  

Sobotnią akcję tradycyjnie 
wsparło też kilka instytucji i 
firm, w tym starostwo po-
wiatowe oraz legionowski 
ratusz. 

RM

Sprawa do prawa
To bez wątpienia dobra informacja dla osób potrze-
bujących skorzystać z darmowej porady prawnej. 
Od 1 lutego ponownie są one udzielane w formie 
stacjonarnej, w punktach zlokalizowanych na 
terenie powiatu legionowskiego. Zapisać się na nie 
można, dzwoniąc pod numer telefonu 789 446 860.

Decyzja o zakończeniu zdalne-
go udzielania nieodpłatnych po-
rad prawnych oznacza, co zro-

zumiałe, powrót do świadczenia 
pomocy stacjonarnie. Lokaliza-
cje oraz godziny otwarcia po-

szczególnych punktów znajdują 
się m.in. na stronie www.po-
wiat-legionowski.pl, w zakład-
ce Dla Mieszkańców. W każdym 
z tych miejsc, po umówieniu się 
na wizytę, będą obowiązywały 
petenta standardowe procedu-
ry sanitarne, czyli dezynfekcja 
rąk przed wejściem do punktu, 
noszenie maseczek zakrywają-
cych nos i usta, a także zacho-
wanie bezpiecznego dystansu 
społecznego.

Należy mieć na uwadze, że z 
nieodpłatnej pomocy prawnej 
będą mogły skorzystać tylko 
osoby, które dokonają wcze-
śniejszego zapisu. Klienci, któ-
rzy na poradę przyjdą niezapi-
sani, nie zostaną przyjęci. 

oprac. red.

Zrzutka
„krewniaków”
Na dobroczynne wici rozesłane przez członków 
klubu krwiodawców Legion odpowiedziało w mi-
niony weekend blisko 40 mieszkańców powiatu 
legionowskiego. I chociaż nie każdy z nich mógł 
oddać krew, cieszy fakt, że pomimo pandemii 
wciąż jest mnóstwo ludzi myślących w tym trud-
nym czasie nie tylko o własnym zdrowiu.
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OBWIESZCZENIE
    Starosty Legionowskiego

       z 29 stycznia 2021 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu

na realizację inwestycji drogowej

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerw-
ca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1363)

zawiadamiam,
że na wniosek Wójta Gminy Wieliszew, z siedzibą w Wieliszewie, przy                       
ul. Modlińskiej 1, z dnia 13.11.2020r., uzupełniony w dniu 20.01.2021 r., zo-
stało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie 
drogi gminnej w Wieliszewie w km 0+000-0+146 ”, na terenie działek o 
nr ewid.: - przed  nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,  
w nawiasie nr działek po podziale, wytłuszczone działki przeznaczone 
na realizację inwestycji drogowej: 11/1 (11/2, 11/3), 41/1 (41/2, 41/3) 
obręb 17, Wieliszew (PGR), gmina Wieliszew.
 W związku z powyższym, informuje się strony, iż w terminie 
7 dni od dokonania zawiadomienia, mogą zapoznać się z aktami spra-
wy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, zgłaszać uwagi i zastrzeżenia oraz 
składać wnioski w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Le-
gionowie w godzinach pracy Urzędu. Po tym terminie sprawa zostanie 
rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
 Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy                       
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zawiadomienie uważa się za dokonane po upły-
wie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wgląd w akta jest nieobowiązkowy.
    z up. STAROSTY

Łukasz Kucharzewski
                   Naczelnik Wydziału Architektury
                 (dokument podpisany elektronicznie)

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

ELEKTRYKA
Od kandydatów oczekujemy:
- wykształcenia min. zawodowego ,
- doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
- umiejętności pracy w zespole.
Na kandydatów oczekujemy 08.02.2021 r, 
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.
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W całej chwalebnej idei 
Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy najważ-
niejsza jest, co zrozumiałe, 
sama pomoc. Ta wyrażona 
w setkach milionów złotó-
wek, przeznaczanych póź-
niej na całe tony specjali-
stycznego sprzętu, który 
wszystkim rodakom od 
prawie trzech dekad wy-
chodzi na zdrowie. Ale ma 
ona też wiele zalet dla sa-
mych darczyńców, mogą-

cych obłowić się przy tej 
okazji w przeróżne gadże-
ty, takie w innych okolicz-
nościach właściwie nie do 
kupienia. Jeżeli chodzi o 
Legionowo i tegoroczną, 
przyciszoną przez pande-
mię odsłonę Owsiakowego 
koncertowania, do wylicy-
towania przez internet były 
na przykład czapka z auto-
grafami naszych śmiałków 
z Rajdu Dakar, prywatny 
tudzież ekskluzywny lot sa-

molotem, a tak-
że równie elitar-
na (choć o wiele 
bardziej emocjo-
nująca i… prze-
wiewna) podróż 
motoparalotnią. 
Można również, 

a jakże, zdobyć za pośred-
nictwem sieci pamiątki, by 
tak rzec, bardziej ulotne. 
Nam najbardziej przypadła 
do gustu propozycja jedne-
go z lokalnych zakładów cu-
kierniczych, który postano-
wił wesprzeć licytujących 
orkiestrantów własnej ro-
boty setką pączków. Prze-
znaczonych wszak nie do 
ich konsumpcji, lecz dla ko-
goś, kto zdecyduje się wy-
dać mnóstwo złotówek na 

nieprzebrane tysiące sma-
kowitych kalorii. Nie mamy 
wprawdzie pojęcia, czy owa 
pulchna słodycz w momen-
cie licytacji miała czekać 
już na zwycięzcę w szta-
bie, czy też producent za-
mierza uraczyć go produk-
tem jeszcze ciepłym, cóż to 
jednak w gruncie rzeczy za 
różnica? Najważniejsze, że 
na pęczniejące konto WO-
ŚP-u wpłyną dzięki temu 
kolejne świeże złotówki. 
Same pączki świeże już 
być nie muszą. I bez tego, 
jeżeli tylko na koniec fina-
łu będzie zgadzała się or-
kiestrowa kasa, wszyst-
ko będzie grało. I oby tak 
do końca świata i o jeden 
dzień dłużej.

Dawajta, ile chceta
W tym naszym dziwnym kra-
ju tak jakoś jest, że człowieka, 
który czymś tam wystaje ponad 
przeciętność, średniacy najchęt-
niej owego czegoś by pozbawili. 
Niech se nie myśli! O dziwo, wła-
śnie w takim siermiężnym realu 
wparował do peerelu szalony za-
łożyciel Towarzystwa Przyjaciół 
Chińskich Ręczników. I niech ni-
kogo nie zmyli wątek „made in 
China”. Bo choć to kraj bliskiej 
nam wtedy ludowej demokracji, 
Jurka Owsiaka trudno było posą-
dzać o kolaborację z partyjnym 
betonem. Wszak jego naczelne 
hasło, czyli „róbta, co chceta”, ni-
jak nie przystawało ani do plano-
wej socjalistycznej gospodarki, 
ani do lansowanego przez ustrój 
stylu życia. A jednak kolorowe-
mu orkiestrantowi się udało. Na-
dając niczym karabin, ten obser-

wator rzeczy ulotnych i dziwnych 
rozkręcił akcję, która wprawdzie 
komuny z posad nie ruszyła, ale 
już całe masy ludzi do działania 
– jak najbardziej. 
 
Zawsze miło mi patrzeć, gdy na 
tę jedną niedzielę w roku roda-
cy jednoczą się, by zapuszko-
wać na pewien cel jak najwięcej 
kasy. I tylko zastanawiam się, 
co jest ważniejsze: ów cel czy 
może sam fakt obywatelskiej 
jedności. Odpowiedź właści-
wie nasuwa się sama – forsa na 
sprzęt medyczny. A jednak tro-
chę to dziwne, kiedy jakiś facet 
nakłania naród do ratowania 
obłożnie chorej służby zdro-
wia. Ciekawe, jak zareagowali-
by legionowianie, gdyby prezy-
dent grodu jął zachęcać ich na 
przykład do zrzutki na napra-

wę miejskich dróg? Rzecz, ow-
szem, potrzebna. Tyle że w obu 
tych przypadkach to nie powi-
nien być problem obywateli. 
Bo i za prawo do leczenia, i na 
utrzymanie asfaltowych wstą-
żek płacimy przecież pieniądze. 
Dla zmyłki zwane podatkami.     
     
Może więc w tym styczniowym 
graniu warto jednak docenić 
samo zgranie się milionów dla 
milionów. Już nie, jak to drze-
wiej bywało, gdy wróg chce 
nam skopać tyłki, lecz po pro-
stu – żeby w czynie społecznym 
komuś pomóc. Komuś i sobie. 
Bo mówta, co chceta, ale dają-
cym dawanie daje czasem naj-
więcej.

Niemal równo 11 lat temu, bo 
na początku marca 2010 roku, 
dla legionowskiego Muzeum 
Historycznego rozpoczęła się 
– można tak chyba powiedzieć 
– zupełnie nowa era. Wtedy 
bowiem w Urzędzie Miasta Le-
gionowo podpisano umowę na 
dofinansowanie  budowy nowe-
go muzealnego pawilonu wy-
stawienniczego. 

Do momentu oddania do użyt-
ku tej inwestycji główną dzia-
łalność muzeum prowadziło w 
niewielkiej willi Bratki. Zdaniem 
wielu osób rozbudowa była dla 
tej placówki kwestią być albo 
nie być, zależał bowiem od tego 
albo jej dalszy rozwój, albo sta-
tus quo. – Mamy na tyle dużo 
eksponatów, że aby je nowo-
cześnie pokazywać i stworzyć 
atrakcyjną ofertę dla miesz-
kańców Legionowa, potrzebny 
jest nowy program wystawien-
niczy – tłumaczył dyr. Jacek 

Szczepański. Nowy gmach 
miał umożliwić realizację wielu 
działań, których ze względu na 
brak miejsca nie dało się wów-
czas zrobić. – Oferta nie będzie 
ograniczona tylko do tradycyj-
nej ekspozycji. Będziemy mieli 
też salę kinową oraz możliwość 
organizowania pokazów historii 
żywej. Nowe zaplecze umożliwi 
również  przeprowadzanie ba-
dań nad eksponatami, ich kon-
serwację i przechowywanie – 
mówił dyrektor.    
 
Dofinansowanie do budowy pa-
wilonu wystawienniczego wy-
niosło prawie milion złotych. 
Środki te pochodziły z funduszy 
unijnych. Według projektu przy 
willi Bratki miał powstać nowo-
czesny gmach składający się z 
czterech sal wystawowych oraz 
sali dydaktycznej dla około stu 
osób, wraz z zapleczem mul-
timedialnym. – Ta kwota dofi-
nansowania, która pierwotnie 

miała pokrywać połowę kosz-
tów rozbudowy, dzisiaj będzie 
na poziomie kilkunastu pro-
cent. Jest to straszne pod tym 
względem, że w dobie kryzysu, 
w dobie odszkodowań za dro-
gi musimy znaleźć własne środ-
ki na tę inwestycję. Inwestycję 
moim zdaniem bardzo potrzeb-
ną – mówił prezydent Legiono-
wa Roman Smogorzewski.
 
To się miastu udało. Nowy pa-
wilon wystawienniczy działa już 
kilka lat. Obecnie są w nim dwie 
stałe wystawy: archeologiczna i 
o dziejach Legionowa oraz sala, 
która służy do organizacji im-
prez okolicznościowych, kon-
ferencji naukowych lub wystaw 
czasowych. W piwnicy funkcjo-
nują zaś pracownia archeolo-
giczna i magazyn. W między-
czasie muzeum zyskało też swą 
filię, która mieści się w zrewitali-
zowanym kasynie wojskowym 
na osiedlu Piaski.

Nowe możliwości dla muzeum 

Faworki, czyli chruściki
Sposób przygotowania:

 Mąkę przesiewamy dokładnie przez sitko, by ciasto było pulchne. Na środek 
mąki dodajemy jajka, śmietanę, łyżeczkę cukru waniliowego i szczyptę soli. 
Wyrabiamy gładką masę, zawijamy w folię i odstawiamy na pół godziny by 
ciasto odpoczęło.

Na stolnicy wałkujemy ciasto i wycinamy radełkiem paski o wymiarach 
10 x 2 cm. Każdy z tych pasków nacinamy w środku wzdłuż (ok 2-3 cm). 
Jeden koniec paska przeciągamy przez otwór i odkładamy na bok. Gdy 
przygotujemy tak całe ciasto, w szerokim garnku rozgrzewamy tłuszcz. Gdy 
temperatura będzie wystarczająca, wrzucamy kolejno faworki. Gdy się za-
rumienią, przewracamy na drugą stronę. Ciastka w kolorze złotym odsącza-
my z tłuszczu na papierowym ręczniku i przekładamy na osobny talerz. Na 
koniec oprószamy cukrem pudrem. 
                                                                                                                                                                                                       

Smacznego!

Składniki:
• dwie szklanki mąki pszennej
• dwa jajka i żółtko
• 3-4 łyżki śmietany 
      (najlepiej 18%)
• cukier waniliowy, sól
• jedna łyzka spirytusu
• olej do smażenia
• cukier puder do posypania
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Konkurs na najlepszy produkt 
roku 2020 skierowany jest za-
równo do firm komercyjnych, 
jak i do podmiotów lub organi-
zacji zajmujących się wytwarza-
niem żywności na mniejszą ska-
lę. Dlatego mogą w nim wziąć 
udział również koła gospodyń 
wiejskich, stowarzyszenia, go-
spodarstwa agroturystyczne, 
gospodarstwa ekologiczne i oso-

by fizyczne. Ważne by uczest-
nicy potrafili udokumentować 
swoją działalność posiadanymi 
certyfikatami, dyplomami, za-
świadczeniami lub innymi do-
kumentami, np. potwierdzają-
cymi prezentację produktu na 
targach, wystawach, imprezach 
lokalnych i regionalnych. – Laur 
Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego to konkurs na najlep-

sze produkty z naszego regionu. 
W ostatnim czasie szczególnie 
żywność regionalna, która po-
wstaje na bazie starych recep-
tur, cieszy się ogromną popular-
nością. Z myślą o producentach 
także takiej żywności organizu-
jemy konkurs, w którym popu-
laryzujemy rodzimą kuchnię i 
mazowieckie potrawy. Co roku 
przekonujemy się, że produkty 
regionalne, wytwarzane trady-
cyjnymi metodami, wyjątkowo 
pachną i smakują. Zachęcam 
producentów do przesyłania 
zgłoszeń. To bardzo dobry spo-
sób na promowanie smacznego 
i zdrowego jedzenia – zaznacza 
Janina Ewa Orzełowska, czło-
nek zarządu województwa ma-
zowieckiego. 

Producenci żywności z całe-
go Mazowsza będą oceniani w 
dwóch grupach: przedsiębior-
cy oraz producenci indywidualni. 
Uczestnicy będą rywalizować w 
ośmiu kategoriach: wyroby pie-
karnicze, wyroby cukiernicze, 
przetwory mięsne i produkty 
pochodzenia zwierzęcego, ryby 
i przetwory rybne, przetwory 
owocowe i warzywne, produkty 
mleczarskie, miody oraz napoje 
(alkoholowe i bezalkoholowe). 

Konkurs ma na celu promocję 
mazowieckiej żywności i kul-
tywowanie tradycji dziedzic-
twa kulinarnego regionu. Zgło-
szony produkt powinien więc 
charakteryzować się wysoką 
jakością produkcji, innowacyj-

nością, kultywowaniem i po-
pularyzowaniem mazowiec-
kiej tradycji kulinarnej, a także 
oryginalnością w podejściu do 
tematu żywności i przetwór-
stwa. Warto pamiętać, że każ-
dy uczestnik może zgłosić tylko 
jeden produkt w danym roku. 
Zgłoszenia do konkursu moż-
na składać do 31 marca br. 
Wypełniony formularz należy 
przesłać na adres: Urząd Mar-

szałkowski Województwa Ma-
zowieckiego w Warszawie, De-
partament Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, ul. Sko-
czylasa 4, 03-469 Warszawa 
bądź pocztą elektroniczną na 
adres: wydzialrolnictwa@ma-
zovia.pl. Wszystkie dokumen-
ty konkursowe dostępne są na 
stronie www.mazovia.pl.

oprac. RM

Przeminęło z... wietrzeniem
W okresie pandemii koronawirusa czas, który spędzamy w domu, znacznie się wydłużył – już nie 
tylko w nim wypoczywamy, lecz także pracujemy. Dlatego szczególnie teraz warto zadbać o jakość 
powietrza, jakim oddychamy. I warto też wiedzieć, dlaczego wietrzenie pomieszczeń jest takie ważne 
oraz czy istnieje sposób na to, by w jego wyniku nie dochodziło do tzw. kłótni temperaturowych.
Zapewnienie odpowiedniej ja-
kości powietrza w budynkach 
od zawsze było ważne, jed-
nak w dobie zagrożenia ko-
ronawirusem nabiera szcze-
gólnego znaczenia. Naturalne 
oczyszczanie powietrza we 
wnętrzach – coraz bardziej 
szczelnych w epoce budow-
nictwa energooszczędnego 
– jest mocno ograniczone, 
czemu sprzyja słaba wenty-
lacja. W efekcie częściej do-
chodzi do zakażeń właśnie w 
wyniku przebywania z zainfe-
kowaną osobą w jednym po-
mieszczeniu, a nie na otwartej 
przestrzeni. Idąc tym tropem, 
można zauważyć pewną za-
leżność – im dłużej pozosta-
jemy w tym samym miejscu, 
tym prawdopodobieństwo, 
że zostaniemy zakażeni jest 
większe. Dzieje się tak oczy-
wiście nieprzypadkowo.

Wyemitowane z dróg odde-
chowych (poprzez wydech, 
rozmowę, kaszlnięcie lub kich-
nięcie) aerozole stają się no-
śnikiem patogenu. Najbar-
dziej narażone na ich działanie 
są osoby znajdujące się najbli-

żej osoby zakażonej. Nie ozna-
cza to jednak, że przebywając 
w dalszej odległości, może-
my czuć się bezpieczni. Wraz 
z upływem czasu zawirusowa-
ne cząsteczki rozprzestrzenia-
ją się po całym pomieszczeniu. 
Im jest ono mniejsze i słabiej 
wentylowane, tym ryzyko, że 
zainfekujemy się jest większe. 
Nie oznacza to jednak, że je-
steśmy w tej walce skazani na 
porażkę.

Wietrzenie to podstawa

Ryzyko zakażenia koro-
nawirusem wśród osób 

przebywających ze sobą 
w zamkniętej przestrze-
ni można zminimalizować 
poprzez regularne wietrze-
nie pomieszczeń. Nawet 
jeśli w budynku przeby-
wa nosiciel i wydycha za-
wirusowany aerozol, do-
starczając dużo świeżego 
powietrza z zewnątrz, roz-
rzedzamy go, obniżając 
jego stężenie i zmniejsza-
jąc w ten sposób ryzyko in-
fekcji. Im więcej powietrza 
wpuścimy do środka, tym 
stężenie wydychanych kro-
pelek z dróg oddechowych 
będzie mniejsze.

Wietrzenie zamkniętych 
przestrzeni jest zalecane nie-
zależnie od pory roku i wa-
runków atmosferycznych, a 
także, gdy złapiemy infek-
cję, czy po przebytej choro-
bie. Zaleca się wietrzyć po-
mieszczenia przynajmniej 
trzy razy dziennie po 10-15 
minut. Powinniśmy o tym 
pamiętać także bezpośred-
nio po każdej wizycie gości. 

Regularne otwieranie okien 
pomaga zachować odpowied-
nią cyrkulację powietrza, uła-
twiając tym samym utrzyma-
nie właściwej temperatury 
oraz wilgotności w pomiesz-
czeniach (szczególnie w se-
zonie grzewczym), a także 
pozbycie się szkodliwych dla 
zdrowia zanieczyszczeń. W 
ten sposób nie tylko zapobie-
gniemy rozwojowi grzybów, 
w tym pleśni, lecz także po-
zbawimy chorobotwórcze pa-
togeny (również koronawiru-
sa) warunków do bytowania 
w powietrzu i na powierzch-
niach, takich jak podłogi, me-
ble i inne elementy wyposaże-
nia wnętrz.

Wentylacja a temperatura 
powietrza

Niestety, oprócz pozytywnych 
skutków, jakie niesie ze sobą 
wietrzenie pomieszczeń, częste 
otwieranie okien może wpły-
wać na relacje międzyludzkie 
i być podłożem… regularnych 
kłótni. A to dlatego, że odczu-
wanie temperatury jest kwestią 
indywidualną i zależną od wie-
lu czynników. Czy istnieje za-
tem złoty środek, który umożli-
wiłby wymianę powietrza zimą 
bez gwałtownego spadku tem-
peratury wewnątrz?

Jak twierdzą eksperci z par-
ku badawczego Baumit Viva 
(więcej informacji o pracach 
Baumit Viva w kontekście 
zdrowego mieszkalnictwa 
można znaleźć na stronie: ht-
tps://viva.baumit.com/pl/), 
którzy badają wpływ na zdro-
wie materiałów budowlanych 
– owszem, istnieje. Porówna-
li oni zależności zachodzące 
między zachowaniem wen-
tylacji a rodzajem konstruk-
cji, przeprowadzając symu-
lację cyrkulacji powietrza w 
różnych typach domów. W 
listopadzie 2020 r. zrealizo-
wano scenariusz wentylacji 
oparty o aktualne zalecenia 
w zakresie przeciwdziałania 
Covid-19. Okna otwierano 

na 15 minut i zamykano na 
30 minut, następnie ponow-
nie otwierano na kwadrans i 
zamykano na pół godziny, po 
czym znowu otwierano na 15 
minut, rejestrując przez cały 
cykl temperaturę pokojową. 
Jak się okazało, w ocieplo-
nych domach o masywnych 
ścianach z betonu tempera-
tura powietrza w pomiesz-
czeniach w czasie cykli wen-
tylacyjnych utrzymywała się 
na znacznie wyższym pozio-
mie niż w budynkach o niż-
szym ciężarze ściany. Zaob-
serwowano również, że w 
domach o pełnych ścianach 
(z betonu czy z cegły) po za-
mknięciu okien temperatu-
ra w pomieszczeniu szybciej 
osiągała zadaną wartość do-
celową 21°C niż w przypadku 
domów drewnianych o kon-
strukcjach szkieletowych.

Jaki z tego wszystkiego wnio-
sek. Ano taki, że o jakość po-
wietrza we wnętrzach po-
winniśmy zawsze dbać, bez 
względu na okoliczności. Łą-
cząc odpowiednie rozwiąza-
nia budowlane z regularnym 
wietrzeniem pomieszczeń, 
zapewnimy sobie mikrokli-
mat, który sprzyja zdrowiu i 
oszczędnościom. 

oprac. red.

Konkurs dobrego smaku
Wyjątkowy smak szynki, boczku i chleba, wino 
domowej roboty czy sery wytwarzane według 
starej tradycyjnej metody – te i inne potrawy 
oraz produkty mają szansę na wyróżnienie 
przez samorząd Mazowsza. Właśnie ruszył 
nabór do czternastej edycji konkursu o Laur 
Marszałka Województwa Mazowieckiego. Zgło-
szenia można przesyłać do 31 marca.
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Granie na zawołanie
Na kolejne gromkie wezwanie Jurka Owsiaka wyległy w niedzielę na ulice Legionowa 
i powiatu setki młodych wolontariuszy oraz ich nieco starszych opiekunów. 
A mieszkańcy znów potwierdzili, że mają wieeelkie serca!  
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Czy wiesz, że mieszanie 
alkoholu z napojami gazo-
wanymi powoduje szybsze 
wchłanianie alkoholu do 
organizmu?

Czy wiesz, że ludzie le-
woręczni od praworęcz-
nych są lepsi w sportach, w 
zajęciach, które wymagają 
dobrej orientacji w terenie 
oraz szybkich reakcji?

Naukowcy twierdzą, że 
aligatorom podobnie jak 
jaszczurkom mogą od-
rastać ogony. Przy czym 

proces regeneracji wy-
stępuje tylko u młodych 
osobników. I tak na przy-
kład jaszczurka salaman-
dra meksykańska może 
przeżyć, gdy traci nawet 
ważny narząd taki jak oko, 
kończyna, kawałek serca 
czy mózgu. Okazuje się, że 
one odrastają. Młode aliga-
tory tracąc ogon nie giną. 
Ten narząd może odro-
snąc. Co prawda nie jest 
on podobnych rozmiarów, 
bo znacznie krótszy, ale 
umożliwia funkcjonowanie 
zwierzęciu w wodzie i na 
lądzie. 

    PANOWIE  RADNI                                                             
BAWIĄ  SIĘ                             
SPRZĘTEM

Ryszard Brański, przewodniczący 
Rady Miasta Legionowo, komentując 
w trakcie zdalnej sesji zdublowany 
profil jednego z radnych.

■ ■ ■

Dawniej chłop był bity przez panów, 
a teraz już nie ma panów.

■ ■ ■
Koty rozmnażają się jak ludzie, 

ale jest różnica – ich potomstwo rodzi się ślepe.
■ ■ ■

Michał był wyczerpany fizycznie i chemicznie.
■ ■ ■

Po bitwie na polu grunwaldzkim zostało więcej 
trupów niż przyszło.

■ ■ ■
Królów wybierano w dawnej Polsce 

na zasadzie erekcji.
■ ■ ■

Jacek postanowił, jak Tadeusz i Zosia 
dorosną – związać ich razem.

■ ■ ■
Król Ludwik XIV żył w pięknym stylu, który do dziś 

nie zginął i można go kupić w komisie.

ROZRYWKA

HOROSKOP
na nadchodzący

tydzień
RYBY

BARAN

BYK

BLIŹNIĘTA

RAK

LEW

PANNA

WAGA

SKORPION

STRZELEC

KOZIOROŻEC

WODNIK

W miłości gwiazdy 
zapowiadają udany 
czas, pełen marzeń i 

romantycznych wzruszeń. 

Ktoś w najbliższym 
otoczeniu potrzebu-
je twojej pomocy. Daj 

z siebie wszystko, bo warto.

Los ześle ci szansę na po-
zbycie się kłopotów. Pod-
piszesz korzystną umowę 

i osiągniesz cel, na jaki pracowałeś.

Ważna zawodowa sprawa 
lub finansowe negocjacje 
utkną w martwym punk-

cie. Pomyśl nad zmianą strategii.

Pojawi się szansa, aby 
porzucić stare sche-
maty i zacząć wszystko 

od nowa. Najgorsze już za tobą.

Pokonasz przeciwnika, z 
którym od dawna nie da-
jesz sobie rady. Nie prze-

mocą, lecz łagodnością i sprytem.

Nie będziesz zwracał 
większej uwagi na spra-
wy towarzyskie i zawo-

dowe. Czekają cię spokojne dni. 

Zadbaj o finanse. Zbyt-
nia rozrzutność i chęć 
imponowania innym 

może skończyć się dużym debetem. 

Walcz o swoje, nie oglą-
daj się na innych. Nie 
poddawaj się, nawet gdy 

trudno dostrzec szanse na sukces.

Dobry czas dla port-
fela. Gwiazdy wróżą 
udany interes, zysk 

lub znalezienie dobrej posady.

Pojawi się ktoś, kto doda 
ci optymizmu. Otrzy-
masz dobrą wiadomość 

lub zaproszenie na ciekawą imprezę.

Uporządkuj swoje spra-
wy, a do nowych wyzwań 
podejdź z ostrożnością. 

Nie wszystko da się zaplanować.

Zwiększająca się ilość ludności na świe-
cie sprzyja badaniom nad alternatywny-
mi źródłami pożywienia. Obniżający się 
poziom zasobów wodnych, wzrastające 
koszty hodowli zwierząt kierują  naukow-
ców w stronę.. owadów jadalnych. Owa-
dy są źródłem dobrego białka (70% białka, 
brak węglowodanów, cenne źródło mine-
rałów i witamin). Ich hodowla nie ma ne-
gatywnego wpływu na środowisko i prak-
tycznie nie emituje gazów cieplarnianych. 
Owady nie potrzebują wiele miejsca, wody 
i energii, by przeżyć, a przy tym mają krót-
ki cykl rozwoju. Obecnie wyróżniono ponad 
2000 gatunków jadalnych. Czy to oznacza, 
że w przyszłości będziemy jeść smażone 
świerszcze, suszone mrówki czy paniero-
wane gąsienice?

Ola 10 lat

Właściciel tego domu w byłym Kraju Rad zastrzegł na swojej skrzynce: 
„Tylko dobre nowiny”. Ciekawe, co na to listonosz...?  fot. red.  
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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 informacyj-
nych 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 in-
formacja 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 dotych-
czasową działalność na rzecz firmy EURONET POL-
SKA 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

„Dwójka” też sparuje
Piłkarze drugiej 
drużyny Legionovii 
Legionowo po swo-
ich ubiegłotygo-
dniowych sparin-
gach musieli być 
w trochę lepszych 
humorach niż ich 
koledzy z pierwszej 
drużyny. Pierwszy 
mecz kontrolny re-
zerwy zremisowa-
ły, a drugi wysoko 
wygrały.

Pierwszym rywalem „dwójki” 
był występujący na co dzień 
w IV lidze w grupie Mazowsze 
Północ zespół Świt Staroźreby. 
Spotkanie rozgrywane w zeszły 
piątek (29 stycznia) zakończyło 
się polubownym remisem 3:3. 
Dwie bramki dla Legionovii zdo-
był Kamil Mieszkowski, a jedną 
Patryk Sawicki. 
 
W niedzielę (31 stycznia) rezerwy 
zmierzyły się natomiast z A-kla-
sowym Madziarem Nieporęt. 
Spotkanie z zespołem z sąsied-
niej gminy zakończyło się wyso-
kim zwycięstwem legionowian 
4:1. Dwie bramki dla Legionovii 
II zdobył w tym spotkaniu Kacper 
Choroszucha, a po jednym trafie-
niu zaliczyli Daniel Sękulski i Se-
bastian Powała. 

zig 

Wieloletnia praca klubo-
wych działaczy sprawiła, 
że Legionowo już teraz jest 
znanym i uznanym, jednym 
z najsilniejszych siatkar-
skich ośrodków w Polsce. 
Czego dowodem są zarów-
no występy na ligowych 
parkietach, jak też imponu-
jące osiągnięcia w szkoleniu 

młodzieży. Obecnie, dzięki 
wsparciu kolejnego możne-
go sponsora, realizacja wy-
znaczonych przez zarząd 
klubu celów powinna prze-
biegać jeszcze sprawniej. – 
Już na pierwszych spotka-
niach z przedstawicielami 
klubu zauważyłem w nich 
to, czego coraz mniej wi-

dzi się na co dzień: ogrom-
ną pasję i serce. Decyzja 
była szybka. Wiedziałem, 
że chcę współtworzyć ten 
projekt i stać się częścią ro-
dziny Legionovii. To dla mnie 
nie tylko dobry ruch bizne-
sowy, lecz również niesamo-
wita przygoda! – powiedział 
Igor Łukasik, prezes firmy 

IŁ Capital – funkcjonujące-
go na lokalnym i międzyna-
rodowym rynku holdingu in-
westycyjnego, poza Polską 
prowadzącego działalność 
między innymi w Chorwa-
cji i Dubaju. A szef nowego 
sponsora tytularnego wie, 
co mówi, bo sam w przeszło-
ści profesjonalnie uprawiał 
piłkę siatkową i doskonale 
rozumie mechanizmy rzą-
dzące tą dyscypliną sportu.

Ze złożenia podpisów na 
umowie z firmą IŁ Capi-
tal cieszy się też oczywiście 
prezes Legionovii S.A. Kon-
rad Ciejka. W tego rodza-
ju poważnych, obliczonych 
na wiele lat przedsięwzię-
ciach stabilizacja finansowa 
jest niezwykle istotna. Jeśli, 
zdaniem części przedstawi-
cieli środowiska sportowego, 

nie najważniejsza. – Dyna-
miczny rozwój naszego klu-
bu wymaga coraz większych 
nakładów. Chcemy inwesto-
wać w stopniową rozbudowę 
naszej organizacji i realizo-
wanie coraz bardziej ambit-
nych celów sportowych. Bar-
dzo się cieszymy, że firma IŁ 
Capital dołącza do naszej 
ekipy. Jesteśmy przekonani, 
że razem wprowadzimy DPD 
IŁ Capital Legionovię na zu-
pełnie nowy poziom – uważa 

prezes Konrad Ciejka. Co to 
w praktyce oznacza? Zapew-
ne, czego bez wątpienia pra-
gnęliby kibice, walkę o naj-
wyższe sportowe cele. 

Więcej informacji na temat 
nowego sponsora tytular-
nego Legionovii S.A. Moż-
na znaleźć na jego stronie 
internetowej: www.luka-
sik-capital.com.

Aldo

Capital-ne
wsparcie
Na początku nowego roku zarząd siatkarskiej Legionovii S.A. zaserwował 
kibicom kolejny widowiskowy pokaz skuteczności w pozyskiwaniu spor-
towych mecenasów. Jak w piątek poinformował klub, nowym sponsorem 
tytularnym legionowskiej ekipy została firma IŁ Capital i od tego momentu 
drużyna zmienia swą nazwę na DPD IŁCapital Legionovia Legionowo.
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Oba treningowe mecze trwa-
ły po 60 minut. Na spotkanie 
z Ursusem trener Michał Piros 
wystawił zespół w składzie: 
Krzywański – Kaczorowski, 
Bujak, Choroś, Barański, Ko-

ziara, Kluska, Zjawiński, Baj-
dur, Mroczek i Trubeha. Po 
godzinie gry okazało się, że 
najmocniejszy, jak się wydaje, 
skład, którym obecnie dyspo-
nuje Legionovia, nie dał jednak 

rady gościom z Warszawy. Le-
gionowianie przegrali to spo-
tkanie 0:2. Obie bramki dla 
warszawian strzelił Sebastian 
Szerszeń. 
 
Wyjściowa jedenastka Legio-
novii na drugi mecz wygląda-
ła następująco: Błesznow-
ski – Lewandowski, Worach, 
Mróz, Karabin, Zawistowski, 
Dobrogost, Papazjan, Ko-
nopski, Witecki, Turkowski. 
Mimo prób z obu stron, gole 

w tym spotkaniu nie padły. 
Sparing z Olimpią Zambrów 
zakończył się więc bezbram-
kowym remisem. 

W ramach zaplanowanego na 
ten dzień trójmeczu spotkanie 

między sobą rozegrały także 
Ursus i Olimpia. Starcie dwóch 
ligowych rywali zakończyło się 
zwycięstwem drużyny z Zam-
browa 2:0. Na listę strzelców 
dwukrotnie wpisał się Paweł 
Tomkiewicz. 

W kolejną sobotę (6 lutego) Le-
gionovia w swoich następnych 
zaplanowanych zimowych spa-
ringach zmierzy się z trzecioli-
gową Wisłą Puławy i A-klaso-
wym KTS Weszło. 

Zig

Ostatnia w tabeli TAURON Ligi 
ekipa PTPS Piła zdobyła jak do-
tąd tylko cztery „oczka”, stając 
się powoli dla swoich rywali je-
dynie dostarczycielem punk-
tów. Z drugiej strony, rola zde-
cydowanego faworyta zgubiła 
już niejedną drużynę i chcąc 
nie chcąc, grające u siebie le-
gionovianki miały świadomość, 
że im wcześniej pozbawią złu-
dzeń zmagające się wieloma 
problemami, mające krótką 
ławkę rywalki, tym lepiej.  

Rozpoczęcie poniedziałkowe-
go meczu poprzedziła oficjalna 
prezentacja nowego sponsora 
tytularnego gospodyń – firmy 
IŁ Capital. Tym bardziej więc 
chciały one dowieść, że było 
to w jego wykonaniu dobre za-
granie marketingowe. Pierwszą 
akcję meczu wygrały co praw-
da pilanki, lecz po kilku wymia-
nach punkt za punkt zaczęła się 
uwidaczniać dominacja legio-
nowianek. Gdy wyszły na pro-
wadzenie 7:3, trener Damian 
Zemło poprosił o pierwszy czas. 
Po nim jego dziewczynom na 
chwilę udało się zmniejszyć 
przewagę do jednego punk-
tu (8:7), ale pomimo pewnych 
problemów z przyjęciem Legio-
novii wciąż udawało się utrzy-
mywać skromną przewagę. 
Skromną, bo „zaocznie” ska-
zani na porażkę goście radzi-
li sobie w DPD Arenie całkiem 
dobrze. Dość powiedzieć, że 

w połowie seta przegrywa-
li tylko 14:15. Chcąc uniknąć 
nerwowej końcówki, Novianki 
odskoczyły na cztery „oczka” 
(18:14), jednak pozbawiona 
gwiazd Enea dwa z nich szybko 
odrobiła. Później, kolejny raz w 
tym meczu, przy zagrywce Mai 
Kucharskiej gospodynie znów 
zwiększyły dystans i wydawało 
się, że już nie dadzą się dopaść. 
No ale… prawie dały. Na szczę-
ście oszczędziły kibicom horro-
ru i kolejnego setbola, przy sta-
nie 24:23, już wygrały. 

Drugą partię Novianki roz-
poczęły znacznie lepiej i przy 
stanie 3:0 trener gości popro-
sił o przerwę. Trudno powie-
dzieć, czy to pod wpływem 
jego uwag, ale pilanki ponow-

nie zaczęły grać lepiej i na ta-
blicy wyników zrobiło się 4:4. 
Pewnym usprawiedliwieniem 
dla Legionovii może być fakt, 
że trener Chiappini sporo eks-
perymentował i szerzej sięgał 
po zawodniczki spoza podsta-
wowego składu. Tak czy ina-
czej, „na papierze” miejscowe 
powinny bez problemów dać 
sobie radę. Problemy jednak 
były, a nierówna gra obu ekip 
zaowocowała… równym re-
zultatem. Co więcej, w pew-
nym momencie goście wy-
szli na pierwsze w tym meczu 
prowadzenie 10:8 i trenują-
cy legionowianki Włoch od 
razu wziął je na stronę. Po-
goń trwała krótko i po asie To-
karskiej zrobiło się po 11, a po 
bloku Darii Szczyrby jej dru-

żyna objęła prowadzenie. Tyle 
że nadal nie mogła być pew-
na swego, bo Enea nie dawała 
się zgubić. Do czasu. W koń-
cówce Legionovia odskoczy-
ła na trzy punkty (19:16), a 
na parkiecie pojawiły się Dia-
na Dąbrowska i Shelly Staf-
ford. Przy serwisie tej pierw-
szej gospodynie zdobyły 
kolejne dwa punkty, co zna-
cząco przybliżyło je do zwy-
cięstwa w drugim secie. Jed-
nak ni stąd, ni zowąd za chwilę 
zrobiło się po 21, a po kolejnej 
akcji Novianki przegrywały. I 
chociaż to one wygrały przy 
stanie 22:22 najdłuższą i naj-
ciekawszą akcję meczu, kilka 
piłek później setbola miały pi-
lanki (25:24). Nie wykorzy-
stały go, a podwójnym blo-

kiem miejscowe zapracowały 
na swoją szansę. I ją wyko-
rzystały, wygrywając 27:25.

Trzecią odsłonę spotkania 
znów lepiej zaczęły miej-
scowe. I gdyby nie ich błędy 
własne, szybko mogłyby zy-
skać bezpieczną przewagę. 
Zamiast niej zrobiło się 6:5 
dla pilanek. Trener Chiappini 
dużo rotował składem, jednak 
wciąż nie przynosiło to ocze-
kiwanego efektu. A każdy ko-
lejny punkt gości napędzał ich 
do walki o wygranie seta. Tego 
dnia Novianki z pewnością 
były dla nich bowiem do ugry-
zienia. Stało się to jasne, gdy 
przegrywały już 10:14 i chcąc 
oszczędzić sobie nerwów, mu-
siały naprawdę wziąć się do 
pracy. Kilka „oczek” później 
(12:16) Alessandro Chiappi-
ni osobiście im o tym przypo-
mniał. Tymczasem niesione 
wygrywanymi akcjami pilan-
ki były coraz bliżej sukcesu. 
Przegrywając już 13:18, No-
vianki się wprawdzie nie pod-
dawały, jednak Enea grała 
bardzo konsekwentnie i so-
lidnie. Więc kiedy przy sta-
nie 17:22 trener Chiappi-
ni wezwał legionowianki na 

przerwę, mało kto wierzył, że 
Włoch coś tym wskóra. Nie 
wskórał. Po drugim setbolu 
pilanki wygrały do 21.

Początek czwartego seta do 
złudzenia przypominał po-
przednią partię. Lecz tym ra-
zem ze stanu 4:1 Novian-
ki, zamiast dać się rywalkom 
dojść, odskoczyły na 8:2. Kil-
ka kolejnych piłek padło łu-
pem gości, jednak nie na tyle 
dużo, aby gospodynie mogły 
czuć się zagrożone. Przewa-
ga 3-4 punktów dawała im za-
wsze przydatny spory komfort 
rozgrywania akcji. Kiedy wy-
szły na 14:9, trener Zemło 
poprosił o czas, mając świa-
domość, że za chwilę wszyst-
ko może być rozstrzygnięte. 
Ale Novianki nie wypuści-
ły już z rąk zwycięstwa. Po-
prawiły grę blokiem, były też 
skuteczniejsze w ataku, dzię-
ki czemu bez większych prze-
szkód, przy stanie 24:16, do-
tarły do meczbola. Dwa razy 
pilanki go obroniły, ale cud się 
nie zdarzył i czwartego seta 
miejscowe wygrały do 18, a 
cały mecz 3:1.

Aldo

SPORT

Trudna przeprawa z Piłą
Inny rezultat niż zdecydowane zwycięstwo siatkarek DPD IŁCapital Legionovii stanowiłby 
w poniedziałkowym (1 lutego) meczu sporą niespodzianką. Trzy punkty z Eneą PTPS Piła były także 
dla gospodyń szansą powrotu na siódme miejsce w tabeli. Szansą, którą wykorzystały, 
ale wygrana 3:1 przyszła im z dużym trudem.

Tym razem bez zwycięstwa
W dwóch kolejnych zimowych sparingach 
rozegranych w zeszłą sobotę (30 stycznia)                       
na legionowskim stadionie piłkarze Legionovii 
KZB Legionowo zmierzyli się ze swoimi dwo-
ma ligowymi rywalami: Ursusem Warszawa                                 
i Olimpią Zambrów. Pierwszy mecz legionowia-
nie przegrali, drugi bezbramkowo zremisowali.

3:1 (25:23, 27:25, 20:25, 25:18)
 DPD IŁCapital Legionovia Legionowo – Enea PTPS Piła

DPD Legionovia:  Tokarska, Souza, Marin, Różański, 
Majkowska, Grabka, Lemańczyk (libero) oraz Kulig (libero), 
Matejko, Stafford, Dąbrowska.

Enea: Wystel, Ponikowska, Łyszkiewicz, Pelczarska, Gawlak, 
Bodasińska (libero) oraz Gądek.

MVP: Paulina Majkowska
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Nowy regulamin, na pod-
stawie którego działa te-
raz legionowskie muzeum, 
przewiduje od początku bie-
żącego miesiąca tylko – w 
godzinach pracy placówki 
– indywidualne zwiedzanie 
wystaw muzealnych. Indy-
widualne i przy spełnieniu 
zaleceń bezpieczeństwa sa-

nitarnego oraz ograniczeń 
ilościowych – w tym przy-
padku może to być jedna 
osoba na 15 m². O powro-
cie do obsługi szkolnych wy-
cieczek czy do prowadzenia, 
jak dawniej, zajęć edukacyj-
nych dla dzieci i młodzieży 
muzealnicy mogą więc na 
razie zapomnieć. 

W związku z koniecznością 
zachowania bezpieczeń-
stwa sanitarnego, w legio-
nowskim Muzeum Histo-
rycznym obowiązują teraz 
następujące ograniczenia 
liczby osób zwiedzających 
przygotowane tam stałe 
wystawy muzealne:
 • „Dzieje Legionowa 1877-

1990” (pawilon) – do 4 osób 
jednocześnie na wystawie, 
 • „De Profundis… Archeolo-
gia ziem powiatu legionow-
skiego” (pawilon) – do 4 osób 
jednocześnie na wystawie, 
 • „W krainie lodu i książek…” 
(willa) – do 3 osób jednocze-
śnie na wystawie, 
 • „Zegrze. Zapomniane 
miasto nad Narwią” (pawi-
lon, wystawa czasowa) – do 
3 osób jednocześnie na wy-
stawie, 
 • „Dzieje Garnizonu Legio-
nowo…” (Filia „Piaski”) – do 
3 osób jednocześnie na wy-
stawie. 

Dni i czas otwarcia wystaw dla 
zwiedzających w willi, a także w 
pawilonie muzeum przy ul. Mic-
kiewicza 23 oraz w Filii „Piaski” 
przy Al. Sybiraków 23 to ponie-
działek – piątek w godzinach od 
8.30 do 15.30. Wstęp na wszyst-
kie wystawy muzealne pozo-
stał bezpłatny, a ostatnie wej-
ście może nastąpić na 30 minut 
przed zamknięciem placówki.

RM

Hołubce na ocenę
Z ciekawą inicjatywą wyszli ostatnio do uzdolnionych mieszkańców 
Ośrodek Kultury w Wieliszewie wraz z tamtejszym Zespołem Tańca Ludo-
wego „Promyki”. Zapraszają oni mianowicie do wzięcia udziału w zdalnej 
rywalizacji na tradycyjne, staropolskie pląsy.
Aby wziąć udział w „Wie-
liszewskim konkursie na 
ludowego TikToka”, nie 
potrzeba (oprócz talen-
tu, pewnych umiejęt-
ności, no i sprawności 
fizycznej...) wiele. Wy-
starczy zalogować się 

do aplikacji TikTok, uru-
chomić nagrywanie, po 
czym, jak to dawniej 
mawiano, wyciąć efek-
townego hołubca. Za-
daniem dla uczestników 
jest bowiem nagranie 
krótkiego, roztańczone-

go filmu o charakterze 
ludowym. Konkurs zo-
stanie przeprowadzony 
w dwóch kategoriach: 
występ indywidualny, 
gdzie na nagraniu może 
znajdować się tylko jed-
na osoba, oraz występ 

drużynowy, przewidu-
jący udział co najmniej 
dwóch osób. Górnego li-
mitu tancerzy w tej ka-
tegorii nie ma. 

Termin przesłania for-
mularzy zgłoszenio-
wych oraz wykona-
nych nagrań upływa 7 
lutego. Wyniki konkur-
su zostaną opublikowa-
ne na stronie interneto-
wej www.ok.wieliszew.
pl najpóźniej do 15 lu-
tego br.

RM

Zaproszenie do 
lokalnej historii
Luzując nieco sanitarne, krępujące kulturę więzy, rząd uchylił też furtkę między innymi dla 
placówek muzealnych. Dzięki temu od 1 lutego mogły one rozpocząć (w miarę) normalne 
funkcjonowanie, oczywiście w ścisłym rygorze sanitarnym. Dla zwiedzających otworzyło się 
także Muzeum Historyczne w Legionowie.

Akcja ze 
zwierzakami
Pomaganie – bez względu na to, czy to ich zawód, 
czy pasja – strażacy mają we krwi. Także ci, którzy 
są dopiero na początku tej drogi. Potwierdzili to 
ostatnio członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożar-
niczej z legionowskiej OSP, organizując zbiórkę 
żywności i akcesoriów dla zwierząt ze schroniska 
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Jak donoszą strażacy, po-
mysł na zbiórkę zrodził się 
przed świętami Bożego Na-
rodzenia, gdy jedna z druhen 
Młodzieżowej Drużyny Pożar-
niczej napisała list do św. Mi-
kołaja z prośbą nie o prezent 
dla siebie, lecz dla głodnych, 
bezpańskich zwierząt. Zarząd 
OSP Legionowo podchwycił tę 
ideę i przychylił się do prośby 
druhny Oli, organizując zbiór-
kę darów dla przebywających 
w schronisku psów i kotów. 

Karmę dla zwierzaków, ma-
karon oraz koce, ręczniki czy 
pościel można przynosić do 
siedziby Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Legionowie przy 
ulicy Mickiewicza 11, od po-
niedziałku do piątku w godzi-

nach 8.00-16.00 oraz w so-
boty od 16.00 do 18.00. Dary 
będą zbierane do 30 stycz-
nia. Następnie strażacy od-
wiozą ofiarowaną karmę i 
inne rzeczy do schroniska 
prowadzonego przez Funda-
cję Przyjaciele Braci Mniej-
szych w Nowym Dworze Ma-
zowieckim.

Jeśli ktoś chce przekazać 
większą ilość rzeczy, to druho-
wie mogą odebrać produkty z 
dowolnego miejsca na terenie 
Legionowa. Więcej informa-
cji o zbiórce oraz ustalenie od-
bioru większej ilości produk-
tów pod numerem +48 794 
676 998.

oprac. red.


