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Wybuch zniszczył dom
Starsza kobieta została ranna w wyniku wybuchu gazu w jednym z domów jednorodzinnych w miejscowości Olszewnica Nowa w gminie Wieliszew. Sam budynek nadaje się
już tylko do rozbiórki.
nęła cała jedna ściana budynku. W domu
mieszkała około 80-letnia kobieta. Na skutek
eksplozji gazu odniosła
ona ogólne obrażenia
ciała. W wydostaniu się
ze zburzonego budynku pomogli jej sąsiedzi.
Załoga ratownictwa medycznego, która przybyła na miejsce zdarzenia,
udzieliła poszkodowanej
pierwszej pomocy jeszcze w karetce. Ostatecznie zdecydowano o przetransportowaniu jej do
szpitala.
Do eksplozji doszło w
czwartek (11 lutego)

tuż przed godziną 8.00
rano. W jej wyniku ru-

Na miejscu zdarzenia
interweniowało aż sie-

dem zastępów straży
pożarnej: z JRG Legionowo, OSP Krubin, OSP
Kałuszyn i OSP Chotomów, policja, karetka
pogotowia, pogotowie
energetyczne oraz pracownicy Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego. Orzekli
oni, że dom nie nadaje się już do zamieszkania i powinien zostać
zamknięty, a następnie rozebrany. Poszkodowanej kobiecie swoją pomoc zaoferował
już Urząd Gminy Wieliszew.
Zig

No i po buchu
Kolejne dwie młode osoby z powiatu legionowskiego wpadły z marihuaną. Zgodnie z Kodeksem karnym, 18- oraz 24-latkowi
za posiadanie środków odurzających
grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Kolizja na
wojewódzkiej
Młodszy z mężczyzn został zatrzymany przez policjantów z legionowskiej
patrolówki. Podczas legitymowania był on bardzo zdenerwowany. Szybko okazało
się, co było powodem takiego zachowania. Policjanci
znaleźli przy nim szklaną fifkę i działkę marihuany. Dru-

Podczas patrolowania jednego z osiedli mieszkaniowych
zwrócili oni uwagę na dwóch
mężczyzn siedzących w samochodzie. Po ich sprawdzeniu okazało się, że jeden
z nich w odzieży miał ukrytą „trawkę”. Narkotyki zostały zabezpieczone. O losie
obu zatrzymanych zadecy-

gi z amatorów marihuany
został zatrzymany przez legionowskich kryminalnych.

duje sąd.
Zig

W zeszły czwartek
(11 lutego) około
godziny 12.00 na
drodze wojewódzkiej
nr 631 w Wólce Radzymińskiej doszło do
groźnie wyglądającej
kolizji. Ranna została
w niej jedna osoba.
Na ul. Stefana Pogonowskiego, w okolicy skrzyżowania z ul. Wirażową, doszło do zderzenie dwóch
samochodów osobowych:
BMW i forda. Autami podróżowali tylko ich kierowcy.

Obaj opuścili pojazdy jeszcze przed przybyciem służb.
Na miejscu zdarzenia zjawiły się policja i w sumie pięć
zastępów straży pożarnej.
Ponieważ kierowca jednego z samochodów uskarżał się na silny ból pleców,
wezwano jeszcze zespół ratownictwa medycznego.
Poszkodowanemu udzielono pomocy na miejscu zdarzenia. W trakcie trwania
czynności ruch drodze wojewódzkiej nr 631 odbywał
się wahadłowo.
Zig

Tydzień
na sygnale

Kant na BLIKA
Wróciły przekręty na BLIKA! W ostatnim czasie
cyberoszuści włamali się na konto mieszkańca
powiatu legionowskiego na jednym z portali
społecznościowych i podszywając się pod
niego, rozsyłali jego znajomym wiadomości
z prośbą o wygenerowanie kodów BLIK i opłacenie transakcji. W ten sposób od dwójki z nich
wyłudzili w sumie 1400 złotych.
Metoda oszustwa na BLIKA polega na włamaniu
się i przejęciu konta na
portalu społecznościowym oraz proszeniu znajomych jego właściciela
za pomocą komunikatora o udostępnienie kodu
BLIK. Zazwyczaj chodzi o
kwoty rzędu kilkuset złotych. Przestępcy podszywający się pod właściciela konta tłumaczą się np.
tym, że właśnie robią zakupy i zapomnieli portfela. Oszuści, dysponując kodem BLIK, mogą
bez problemu wypłacić
gotówkę z bankomatu
albo zapłacić za zakupy
przez Internet. Co prawda właściciel konta musi
potwierdzić transakcję,
ale robi to wierząc, że
pomaga swojemu znajomemu, który znalazł
się w potrzebie.
Aby nie paść ofiarą takiego oszustwa należy:
- stosować dwuskładniowe uwierzytelnienie swo-

ich kont społecznościowych (wówczas o wiele
trudniej przejąć nasze
konto – zalogowanie się
wymaga potwierdzenia
sms-em).
- potwierdzać tożsamość
„znajomych”, którzy piszą
do nas przez internetowe
komunikatory. Najlepiej
zadzwonić do takiej osoby. Wykonanie takiego
połączenia zajmie nam
kilkadziesiąt sekund,
a tym samym zyskamy
pewność, że nasz znajomy rzeczywiście jest
w potrzebie i to właśnie
jemu, a nie oszustowi,
przekazujemy pieniądze.
- sprawdzać dane transakcji przed jej zatwierdzeniem w aplikacji
bankowości mobilnej
(przestępca nie skorzysta z kodu, dopóki nie potwierdzimy transakcji na
naszym telefonie).
KPP Legionowo/
oprac. Zig
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TEMAT TYGODNIA
poprawy bezpieczeństwa
dróg wojewódzkich, uważam że koncepcja i utworzenie ronda u zbiegu ulic
Polnej i Strużańskiej jest
niezmiernie ważne – twierdzi świeżo upieczona przewodnicząca sejmikowej
komisji rozwoju gospodarczego, infrastruktury i przeciwdziałania bezrobociu.

na okrągło
Choć w tej inwestycji bez wątpienia kluczowy jest sam drugi w Legionowie tunel, trzeba jeszcze mieć jak sprawnie tam wjechać i wyjechać.
Mając to na względzie, samorządowcy oraz architekci sięgnęli po dobry,
sprawdzony sposób – skrzyżowania o ruchu okrężnym. Dzięki nim komunikacja w okolicach likwidowanego przejazdu kolejowego w ulicach
Polnej i Kwiatowej powinna odbywać się bez przeszkód.

Praca nad rozwijaniem tej
słusznej idei doprowadziła niedawno do jej znaczącej ewolucji. Oznacza to, że
jedno z rond zmieniło swój
planowany kształt, co ma
poprawić funkcjonalność
całego rozwiązania. – Projektanci, jakby wsłuchując
się w głos mieszkańców, zaproponowali nowe rozwią-

zanie komunikacyjne od
strony centrum miasta, a
więc u zbiegu ulic Kwiatowej, Przemysłowej i Handlowej. We wcześniejszej
koncepcji, jadąc na przykład
ostatnią z nich, aby wjechać
do tunelu, konieczne było
okrążenie tego miejsca.
Natomiast teraz chcemy,
żeby wszystkie wymienio-

Emocje
pod siatką
Dobra wiadomość dla kibiców: od piątku
do niedzieli (19-21 lutego) DPD Arena Legionowo ma gościć uczestniczki kolejnych siatkarskich Mistrzostw Mazowsza Juniorek.
Ich zmagania będzie można oglądać na żywo
za pośrednictwem internetu.

ne wcześniej ulice zbiegały się w jednym miejscu, na
dużym rondzie – informuje Piotr Zadrożny, zastępca prezydenta Legionowa.
Straci ono już wprawdzie
idealnie okrągłą formę, ale
w tym przypadku liczy się
nie kształt, lecz inne zalety.
Także te związane z poten-

cjalną redukcją hałasu i natężenia ruchu wokół tunelu, których obawia się wielu
okolicznych mieszkańców.
– Dojazd do tego ronda będzie tak wyprofilowany, aby
konieczne było znaczące
obniżenie prędkości. Będą
tam zabezpieczone przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów, tak aby
wszystkim użytkownikom
– nie tylko kierowcom – zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Dzięki temu
na pewno nie da się pokonać tego ronda ani tunelu
z jakąś olbrzymią prędkością. Konieczne będzie prawie zatrzymanie pojazdu,
aby z tunelu wyjechać.
Warto podkreślić, że mimo
rozmiarów całego inwestycji, okolice ulicy Handlowej właściwie przez nią nie
ucierpią. Pomijając nowe
skrzyżowanie, pozostaną
takie jak dawniej. – Udało się tak zaprojektować to
miejsce, aby nie było konieczności likwidacji na
przykład istniejącego placu zabaw czy boiska. Być
może trzeba będzie jedynie przenieść pamiątkowy

kamień, który znajduje się
na tym placu. Jeżeli chodzi
o zieleń, tam, gdzie jest to
możliwe, wszystkie drzewa
i krzewy będą oczywiście
zachowane, natomiast jeżeli gdzieś konieczne okaże
się usunięcie jakiegoś drzewa, to przeprowadzone zostaną nasadzenia zastępcze
– dodaje Piotr Zadrożny. Z
uwagi na charakter umowy
zawartej pod koniec ubiegłego roku z wykonawcą inwestycji, ewentualne
koszty zmiany projektu poniesie firma INTOP. Całkowita wartość zadania to blisko 32 mln zł, z czego 14,5
mln pokryje kolejowa spółka PLK, a ponad 17 mln zł
dołoży gmina Legionowo.
Co ważne, finansowo korzystna dla miasta będzie
też druga związana z tunelem inwestycja drogowa.
Walczyła o nią od jakiegoś
czasu reprezentantka Legionowa w sejmiku wojewódzkim Anna Brzezińska.
– Jako radna samorządu
województwa mazowieckiego, rozpoznając też potrzeby naszego miasta w
zakresie usprawnienia oraz

Ważne z podobnych, rzecz
jasna, względów jak owalne
rondo przy Handlowej. Dokładny kształt skrzyżowania przy Polnej i Strużańskiej oraz jego sąsiedztwa
nie jest na razie znany. Wiadomo już za to na pewno, że
również z perspektywy legionowskiego budżetu będzie to doskonały interes. –
Samo miasto poniesie tylko
koszty dokumentacji technicznej, natomiast całą inwestycję będzie realizować
samorząd województwa
mazowieckiego. Jesteśmy
już po rozmowach i wstępnych ustaleniach, a miasto będzie z zarządem dróg
podpisywać porozumienie w tym zakresie. Liczę,
że cała inwestycja przebiegnie bardzo sprawnie. Cieszę się, bo każde pozyskane
z zewnątrz środki finansowe
są dla nas niezwykle ważne,
ponieważ pomagają rozwijać nasze miasto. Tym bardziej, że niestety już od kilku
lat nie uzyskujemy wsparcia na drogi z funduszy rządowych – przypomina Anna
Brzezińska.
Planowany czas realizacji
drugiego legionowskiego
tunelu pod torami i towarzyszących mu rozwiązań
komunikacyjnych wynosi
dwa lata.

Jak informują organizatorzy, drugi mecz
dnia będzie rozpoczynał się 50 minut po zakończeniu pierwszego
spotkania, jednak nie
wcześniej niż o wyznaczonej w niniejszym
komunikacie godzinie. Ponieważ z uwagi
na restrykcje sanitarne turniej musi odbywać się bez udziału

Waldek Siwczyński

publiczności, wszystkie mecze będą transmitowane na profilu
LTS Legionovia na Facebooku.
Sponsorem Głównym
grup dziecięcych i młodzieżowych Legionovii
jest PGE Polska Grupa
Energetyczna.
WS
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Tegoroczna zima, jaka jest, każdy widzi. Po latach ociągania się
z ujawnianiem swego prawdziwego oblicza, wreszcie poszła na całość. Czujności pracowników spółdzielczej administracji to jednak
nie uśpiło. Więc kiedy najchłodniejsza pora roku pokazała śnieżny
pazur, z miejsca zabrali się do działania. I na razie to oni są górą.

Trzymając rękę na pulsie,
w spółdzielni przyznają jednak, że aż tyle pracy o tej porze roku się nie spodziewali.
– Lecz chociaż nie przewidywaliśmy tak srogiej zimy –
bardziej spodziewaliśmy się
takiej, jak w poprzednich la-

tach, czyli trwającej raptem
kilka dni – wcześniej przygotowaliśmy i sprzęt, i materiały. W przypadku opadów śniegu są wyznaczone
ekipy, które czuwają nad sytuacją. Ważne jest to, żeby
wyjechać bardzo wcześnie,

najpóźniej o trzeciej, czwartej rano, tak aby śliskość
i ewentualne opady były
usunięte, zanim większość
ludzi będzie wychodziła do
pracy, żeby mogli już bezpiecznie dojść na przystanek
czy do samochodu – mówi

Monika Osińska-Gołaś, kierownik adm. os. Sobieskiego.
Ale nawet przemieszczając
się po odśnieżonym chodniku, mieszkańcy spółdzielczych osiedli powinni zachowywać szczególną
ostrożność. Działania pracowników SMLW ograniczają wprawdzie niebezpieczeństwo związane z zimowymi
urazami, lecz nie są w stanie
zlikwidować go w całości. Warunki atmosferyczne panują
ostatnio takie, że jeśli już się
gdzieś spieszyć, to najlepiej...
powoli. – Prośba do mieszkańców jest taka, żeby mimo
wszystko uważali, szczególnie zwracając uwagę na dobór odpowiedniego obuwia.
Mamy teraz skoki temperatur i sporo opadów różnego
typu, więc miejscami może
się pojawić śliskość i należy
być ostrożnym. Oczywiście
zarówno sprzęt, jak i gospodarze pracują w taki sposób,
żeby zabezpieczyć wszystkie
chodniki, dojścia do altanek

Aktywność do raportu
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zwróciło się do samorządów oraz działających na ich
terenie organizacji wiejskich z prośbą o przekazanie informacji na temat projektu badawczego
pod nazwą „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi”. Jego celem jest pogłębienie i zaktualizowanie wiedzy na temat aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich – w szczególności
identyfikacja dobrych praktyk oraz określenie najważniejszych wyzwań i problemów stojących
przed organizacjami pozarządowymi.

Pierwszym etapem badania, prowadzonego
przy wsparciu ekspertów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
jest stworzenie Bazy Danych Obszarów Wiejskich,
w której zgromadzone zostaną podstawowe informacje o działających tam
organizacjach. W kolejnych etapach mają one
być uzupełnione i pogłębione – między innymi dzięki
wywiadom telefonicznym
oraz fokusowym. – Zachę-

cenie do udziału w projekcie-badaniu organizacji,
z którymi Państwo współpracujecie, może być dobrą okazją na promocję
regionu. Podsumowanie
wyników badania wraz
z informacjami o organizacjach i inicjatywach, które zdecydowały się wziąć
w nim udział, ukaże się
następnie w formie publikacji – przekonują samorządowców organizatorzy
z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie: https://
faow.org.pl/obserwato-

rium-obywatelskiej-aktywnosci-wsi/.
red.

czy drogi dojazdowe do parkingów, ale mimo wszystko
trzeba uważać.
Jak długo jeszcze potrwa sroga zima, nikt tak naprawdę nie
wie. Dlatego osiedlowe administracje starają się być przygotowane na każdą ewentualność. – Zapasy są uzupełniane
na bieżąco. Zresztą zawsze
planujemy to w taki sposób,
żeby zostawały nam zapasy na
przysłowiową czarną godzinę,
gdyby pojawił się jakiś przestój
w dostawach. Teraz właśnie
odnotowujemy taką sytuację,
kiedy hurtownie mają problem

z dostawami, chociażby soli,
z tego względu, że jest na nią
bardzo duże zapotrzebowanie,
a hurtownie nie robiły sobie takich dużych zamówień, sugerując się poprzednimi latami
i słabszą zimą. Ale w spółdzielni zapasy są i myślę, że materiałów na pewno nie zabraknie
– dodaje Monika Osińska-Gołaś.
Mając w pamięci tą krzepiącą
informację, warto na koniec
powtórzyć sobie stary, sprawdzony i rozgrzewający okrzyk:
byle do wiosny!
Wonder

Wpadka piratów
Policjanci z terenu
powiatu legionowskiego zatrzymali
dwóch kolejnych
kierujących, którzy
ponad dwukrotnie
przekroczyli prędkość dozwoloną w terenie zabudowanym.
Mężczyźni już zostali
surowo ukarani.

Drogowi piraci zostali zatrzymani na terenie miejscowości Łacha w gminie Serock. Za swoją szaleńczą jazdę ukarano ich
już utratą prawa jazdy na okres
trzech miesięcy, wysoką grzyw-

ną oraz dziesięcioma punktami
karnymi. – Zimą warunki na drogach mogą być nieprzewidywalne. Opady atmosferyczne i śliska
nawierzchnia powodują zmniejszenie przyczepności pojazdów,
co w połączeniu z nadmierną
prędkością może doprowadzić
do niebezpiecznych zdarzeń. Aby
przeciwdziałać niewłaściwym zachowaniom na drodze, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo
wszystkim uczestnikom ruchu
drogowego, policjanci z legionowskiej drogówki kontrolują
prędkość, z jaką poruszają się
kierowcy – mówią legionowscy
funkcjonariusze.
zig
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Pływanie bez przeszkód
Wydarzenie, na które czekało wielu mieszkańców, czyli sportowa-rekreacyjna reaktywacja legionowskiej pływalni Wodne Piaski, przebiegło gładko
i bezproblemowo. Od piątku obiekt zarządzany przez spółkę KZB Legionowo
znów jest otwarty dla odwiedzających i można z niego korzystać przy zachowaniu obowiązujących zaleceń sanitarnych.

Nazwa jak malina!
Znane są już wyniki ankiety przeprowadzonej
w związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta
Legionowo z 3 lutego br. dotyczącym konsultacji społecznych w sprawie nadania jednej
z miejskich dróg nazwy „Malinowa”. Jak
było do przewidzenia, mieszkańcy zaakceptowali ją niemal jednogłośnie.
W prezydenckim zarządzeniu chodziło o drogę położoną w Legionowie, oznaczoną numerami działek: nr
2/2 nr obrębu 15 i nr 8/17
nr obrębu 64. Uczestnicy zamieszczonej na stronie internetowej legionowo.pl ankiety musieli tylko
odpowiedzieć na pytanie,
czy są za nadaniem jej nazwy „Malinowa”? Do wyboru mieli dwie opcje: TAK lub

NIE. Po zakończeniu konsultacji i podliczeniu głosów
okazało się, że w trwającej
12 dni ankiecie swoje głosy oddało łącznie 60 osób,
z których 58 (96,67%)
owocową nazwę poparło,
a tylko dwóch respondentów (3,33%) było przeciw.
Pewnie bardziej smakują
im truskawki...
WS

Tak jak pisaliśmy przed tygodniem,
zapowiedzi premiera rządu wieszczącej kres basenowego lockdownu cała branża chwyciła się niczym
tonący brzytwy. Chociaż brakowało w niej kilku istotnych konkretów,
wiadomo było przynajmniej tyle, że
pływalnie wreszcie, w mniejszym
lub większym zakresie, zaczną
funkcjonować. No i zaczęły. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, legionowskie Wodne Piaski ruszyły w miniony piątek. Co ważne,
nie tylko dla klubów czy szkółek pły-

wackich. – Rzeczywiście, przyjmujemy też klientów indywidualnych,
na ogólnych zasadach i z zachowaniem dbałości o przepisy sanitarne
oraz dystans społeczny. Tak jak już
wszystkich klientów informowaliśmy, zachowana została ważność
wykupionych przed lockdownem
pakietów, obsługiwani są także posiadacze kart sportowych uprawniających między innymi do korzystania z obiektów pływackich
– mówi Zbigniew Garbaczewski,
kierownik pływalni Wodne Piaski.

Jeżeli chodzi o zainteresowanie
mieszkańców, tłumów na basenie sportowym póki co nie ma. Ale
z pewnością nie można też mówić
o pustkach. W porównaniu do frekwencji sprzed pandemii, gości
jest teraz o jakieś trzydzieści procent mniej. Wzrastająca z każdym
dniem liczba pływaków oraz liczba
telefonów od osób zainteresowanych przyjściem wskazują jednak
na to, że wkrótce wszystko wróci
do dawnej normy. O ile, rzecz jasna, rząd znów nie przykręci kur-

ka z wodą. – Przychodzi do nas coraz więcej ludzi, a przed południem
pojawiają się już pierwsi emeryci.
Wielu mieszkańców wyraża zadowolenie, że wreszcie mogą sobie
tutaj popływać. Ja też się cieszę,
bo nasza praca związana z obsługą całego obiektu wykonywana jest
przecież właśnie z myślą o usatysfakcjonowaniu odwiedzających nas
gości – dodaje kierownik legionowskiej pływalni.
Niezależnie od stęsknionych za pływaniem mieszkańców, do swojej
zwykłej działalności stopniowo zaczynają też wracać chętnie korzystające z Wodnych Piasków szkółki pływackie. I z tego faktu również
wypada się tylko cieszyć. – Systematycznie przybywa im adeptów i
widać, że dzieci, wobec braku obaw
rodziców dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego, zaczynają powoli przekonywać się do powrotu
na zajęcia i treningi. To bardzo ważne, bo troska o zdrowie i właściwy
rozwój młodych legionowian stanowi jeden z elementów misji, jaką
staramy się realizować w Wodnych
Piaskach – podkreśla Irena Bogucka, prezes zarządzającej obiektem
spółki KZB Legionowo.
Wonder

Nauczyciele mają wątpliwości
Legionowska odpowiedź na rozesłane przez Ministerstwa Edukacji i Nauki szczepionkowe wici jest na razie dosyć
powściągliwa. Z wypełnionych przez dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobka formularzy zgłoszeniowych wynika, że chęć
skorzystania ze szczepionki przeciw Covid-19 zadeklarowała nieco ponad połowa uprawnionych nauczycieli i pozostałej
kadry. Od poniedziałku (15 lutego), gdy zaczną zapisywać się pozostali nauczyciele, ta liczba powinna jednak wzrosnąć.
Według rozesłanego do placówek
komunikatu Ministerstwa Edukacji i Nauki w pierwszej kolejności
z antycovidowych szczepionek
mieli prawo skorzystać tylko pracownicy oświaty, którzy pracowali stacjonarnie. Dyrektorzy placówek mogli zgłaszać wyłącznie:
nauczycieli wychowania przedszkolnego, osoby zatrudnione
na stanowisku – pomoc nauczyciela oraz pomoc wychowawcy,
nauczycieli klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy
świetlic) i placówek specjalnych,
nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu (również
tych niebędących pracownikami szkół), pracowników pedagogicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także kadrę
kierowniczą pedagogiczną szkół i
placówek. Na wypełnienie formu-

larza zgłoszeniowego dyrektorzy
placówek oświatowych mieli czas
do środy 10 lutego.
Jak wynika z danych zebranych
przez legionowski ratusz, największe zainteresowanie szczepieniami wykazali pracownicy
Szkoły Podstawowej nr 8, gdzie
taką chęć zadeklarowało blisko
77 proc. uprawnionych. Najmniejsze zaufanie do proponowanych przez ministerstwo zabiegów wystąpiło, przynajmniej
na razie, w Przedszkolu Miejskim
nr 11, z tym, że kilkoro jego pracowników zgłoszono do szczepienia w innych placówkach. Ogółem
skorzysta z nich w Legionowie
373 nauczycieli i pracowników
oświaty, co stanowi nieco ponad
55 proc. osób, które mogły to zrobić w pierwszej kolejności.

Zgłoszenia na szczepienia
placówka liczba osób zgłoszonych % osób aktualnie uprawnionych
do szczepień

SP1
ZSP2
SP3
ZSP
SP7
SP8
PM1
PM3
PMI5
PM6
PM7
PM9
PM10
PM11

15
61
19
18
41
33
9
9
31
19
20
12
17
3

PM12
Żłobek
ogółem

13
53
373

41,67%
70%
50%
40%
61%
76,74%
48%
47%
70%
76%
47%
60%
60,71%
17,6%
(2 osoby nie mogą ze
względów zdrowotnych
4 osoby zgłoszone w innych
placówkach)
41%
77%
55,23%

Uratowana przed zamarznięciem
Jak ostatnio wyszło na jaw, policyjne apele, a także nasze dziennikarskie przestrogi dotyczące prawidłowych
zachowań w trakcie zimy przynoszą efekty. W ostatnim
tygodniu dzięki zgłoszeniu od świadków udało się
uratować przed zamarznięciem 59-letnią kobietę.
Kobieta leżała na jednym z przystanków autobusowych w Legionowie. Jak się okazało, była pijana. Po otrzymaniu zgłoszenia
na miejscu zjawiła się nie tylko
policja, ale też zespół ratownictwa medycznego. 59-latka została od razu przebadana przez
medyków. Na szczęście nie wymagała ona hospitalizacji. Ze
względu na niską temperaturę
panującą na dworze kobieta zastała przewieziona na komen-

dę, gdzie została aż do wytrzeźwienia. – Dzięki sygnałom od
mieszkańców pomoc przyszła
na czas. Wystarczy jeden telefon na numer alarmowy 112,
aby policjanci pomogli uchronić zdrowie bądź życie osób
bezdomnych, chorych, nieporadnych lub tych, które nie są
w stanie samodzielnie i bezpiecznie dotrzeć do domu
– przypominają policjanci.
Zig.
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Komu potrzebna centralizacja?
Nie jest to wprawdzie nic nowego, ale szczególnie teraz, w dobie pandemii koronawirusa, wszyscy są zgodni co do tego, że służba zdrowia potrzebuje... uzdrowienia. Mające do niego prowadzić
pomysły resortu zdrowia budzą jednak, między innymi wśród mazowieckich samorządowców,
sporo wątpliwości – na czele z propozycją tzw. centralizacji szpitali.
Ministerstwo Zdrowia prowadzi obecnie pracę nad centralizacją szpitali. Zdaniem ministra Adama Niedzielskiego
pandemia pokazała, że rozproszone zarządzanie, nadzór
właścicielski i zasoby powodują bałagan organizacyjny. Powołany został nawet zespół ds.
przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji szpitali, którego zadaniem jest opracowanie
rozwiązań mających na celu
głównie zwiększenie ich efektywności, konsolidację całego sektora oraz utworzenie
podmiotu odpowiedzialnego
za centralny nadzór. Szkopuł
w tym, że wśród członków
owego gremium nie przewidziano przedstawicieli samorządów. – Jesteśmy zaniepokojeni, zwłaszcza że po raz
kolejny pomija się całkowicie samorząd w tym obszarze
– podkreślił Krzysztof Strzałkowski, przewodniczący sejmikowej Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej, która debatowała
niedawno nad planami rządu
związanymi z reformą systemu zdrowia.
Argumentem do przeprowadzenia procesu centralizacji
jest m.in. zadłużanie się szpitali. Tymczasem te prowadzone przez samorządy radzą
sobie pod tym względem całkiem dobrze. – Tak naprawdę
poziom zadłużenia szpitali resortowych i uniwersyteckich
jest wielokrotnie większy niż

naszych, samorządowych.
Bez zwiększenia nakładów na
ochronę zdrowia nie da się procesów uzdrowić – zauważyła
Elżbieta Lanc, członek Zarządu
Województwa Mazowieckiego.
Jej słowa zdaje się potwierdzać
analiza systemu zdrowia pod
kątem finansowym przygotowana przez Związek Powiatów Polskich. Wynika z niej, że
głównym problemem systemu
ochrony zdrowia w Polsce jest
nieadekwatność środków finansowych do zakresu realizowanych zadań. W Polsce udział
wydatków na ochronę zdrowia
do PKB w 2019 r. był jednym
z najniższych wśród 27 krajów
OECD – wydano na ten cel 4,3
proc. PKB. Średnia państw europejskich wyniosła zaś 6,35
proc. Natomiast wskaźnik na-

kładów per capita, z uwzględnieniem siły nabywczej pieniądza w Polsce, wyniósł 1,57 tys.
dol. W państwach należących
do OECD średnia plasuje się na
poziomie 3,27 tys. dol. – Wszyscy inwestują w zdrowie, a u
nas wydaje się, że zdrowie nie
jest niestety priorytetem. Nasuwa się też pytanie, czy konsolidacja nadzoru właścicielskiego
przyniesie pozytywne rezultaty.
Efekty nadzoru ministra zdrowia pokazują, że w 2019 r. 11 z
13 instytutów badawczych zanotowało straty netto. Ich łączna wartość wyniosła 122 mln zł,
pomimo otrzymania dotacji w
łącznej wysokości 75 mln zł –
komentuje Bernadeta Skóbel
z działu prawnego ZPP. I dodaje: – Gdybyśmy zrobili identyczny wykres i nałożyli na niego sytuację finansową szpitali

prowadzonych przez jednostki
samorządu terytorialnego, ten
wykres byłby bardzo podobny. Ale on potwierdza jedno
– że wszystkich pieniędzy jest
za mało i wydatki nie nadążają za przychodami, które podmioty prowadzące szpitale są
w stanie osiągnąć, bazując na
kontrakcie NFZ albo środkach
otrzymywanych z innych strumieni rządowych.
Problem niedofinansowania
służby zdrowia podkreślali zaproszeni na komisję dyrektorzy szpitali. – Od wielu lat
mamy do czynienia z niedocenianymi świadczeniami, które powodują, iż znaczna część
naszych placówek nie zamyka swoich budżetów. W Warszawie wiąże się to ze stałą
pomocą finansową. (…) Szpi-

tal Praski w ciągu ostatnich 5
lat został w 100 proc. zmodernizowany. Kosztowało to miasto kilkadziesiąt milionów złotych – wyjaśnił prezes Szpitala
Praskiego Andrzej Golimont.
Zaangażowanie samorządów
w funkcjonowanie podmiotów leczniczych jest bardzo
duże. Świadczą o tym chociażby programy realizowane przez samorząd Mazowsza. – Głęboko nie zgadzam
się z oceną, że Covid pokazał,
że sobie nie poradziliśmy (…).
Do tej pory 440 mln zł ze środków UE i województwa zostało dedykowane na rzecz walki
z koronawirusem. Realizowaliśmy ten program wsparcia nie
tylko dla naszych 26 placówek.
Partnerami było 75 szpitali klinicznych i powiatowych. W ciągu ostatnich 20 lat Samorząd
Województwa Mazowieckiego wydał na to ponad 2 mld zł
z własnego majątku – podkreśla Elżbieta Lanc.
Plany centralizacji szpitali budzą wśród kadry zarządzającej dużo emocji. Nagła zmiana systemu w dobie pandemii
rodzi uzasadniony niepokój. –
Żeby mówić o rewolucji, trzeba uporządkować cały system legislacyjny, który jest w
służbie zdrowia. Reprezentujemy ten dział usług, w którym ilość sprzecznych przepisów, niedomówień oraz
zaleceń różniących się w stosunku do aktualnie obowiązujących przepisów jest niewyobrażalna. Każda tego typu
rewolucja doprowadza przede
wszystkim do ograniczenia dostępności, chaosu wśród pacjentów – uważa Jarosław

Ściągi dla turystów
macji turystycznej na Mazowszu,
będzie też do wzięcia podczas rejsów katamaranami „Albatros” po
Jeziorze Zegrzyńskim. – Atrakcje przyrodnicze gminy Wieli-

szew opisane na rewersie mapy
oraz w jednym z przewodników
na pewno staną się dla Państwa
inspiracją by poznawać ciekawe
przyrodnicze zakątki naszej gmi-

go Szpitala Specjalistycznego. Podobną opinię ma radny
Krzysztof Żochowski, szef Szpitala Powiatowego w Garwolinie
i wiceprezes Ogólnopolskiego
Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. – Ja z tego
miejsca, najgłośniej jak potrafię, apeluję do pana ministra zdrowia: proszę pokazać,
jak się zarządza szpitalami na
przykładzie tych szpitali, dla
których Ministerstwo Zdrowia jest organem prowadzącym. Jeżeli będą tam rzeczy
godne podziwu, jeżeli pan minister udowodni praktycznie,
a nie w jakichś fantasmagoriach, że to potrafi, to my się
chętnie przyłączymy i chętnie
będziemy to robić.
Co do działań, jakie w związku z planami Ministerstwa
Zdrowia zamierza podjąć mazowiecki samorząd, kierujący komisją zdrowia Krzysztof Strzałkowski zapowiedział
przygotowanie stanowiska
sejmiku w tej sprawie przez
zarząd województwa. Zgodził
się również z propozycją Elżbiety Lanc na powołanie międzyregionalnego zespołu, który wypracuje pewne modele
w obszarze ochrony zdrowia,
włącznie ze zwiększeniem nakładów finansowych. – Nie
chodzi nam o krytykę tego
modelu, ale o wypracowanie
czegoś lepszego (…). To jest
nasza odpowiedzialność, żeby
po sobie zostawić coś dobrego
– podsumowuje Elżbieta Lanc.
Pacjenci mogą tylko trzymać
kciuki za to, aby ta skomplikowana operacja się powiodła.
Wonder
alizowanych przez Stowarzyszenie Zalew Zegrzyński projektów
dofinansowanych ze środków UE
w konkursie grantowym LGD ZZ,
których efektem będzie wydanie
w maju br. siedmiu map atrakcji
przyrodniczych gmin: Dąbrówka,
Jabłonna, Nieporęt, Radzymin,
Serock, Somianka i Wieliszew
oraz ilustrowanych przewodników opisujących przyrodnicze
atrakcje Krainy Dolnego Bugu
i Krainy Jeziora Zegrzyńskiego.

Stowarzyszenie Zalew Zegrzyński opracowało Mapę Atrakcji Przyrodniczych
Gminy Wieliszew i Rowerową Pętle wokół Jeziora Zegrzyńskiego. Można je
pobrać za pośrednictwem gminnej witryny internetowej, są również dostępne
na stronach: www.jeziorozegrzynskie.info oraz www.terazmazowsze.eu.
Niezależnie od wersji elektronicznej, już w maju publikacja ma
być dostępna także na papierze.
Znajdzie się ona we wszystkich
certyfikowanych punktach infor-

Rosłon, dyr. Międzyleskie-

ny – zachęcają do lektury wieliszewscy urzędnicy.

Turystyczne ściągawki dla miłośników rekreacji są jednym z re-

RM

Nie można
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przesolić
W odróżnieniu od meteorologów oraz ich błędnych prognoz, samorządowcom pomyłki rzadko uchodzą na sucho. Mimo to oni również, zwłaszcza
zimą, muszą patrzeć w niebo i prorokować, co i kiedy z niego spadnie.
Głównie po to, aby na nich nie spadła później lawina skarg ze strony zakopanych w śniegu mieszkańców. Skarg, nawiasem mówiąc, nie zawsze
zasłużonych i do końca przemyślanych.
Prezydent nie ukrywa, że on
oraz jego ludzie wchodzą o tej
porze roku w role pogodowych
wróżbitów. Inaczej się po prostu nie da. – Trzeba pewne
rzeczy przewidywać. Przez
ostatnie dziesięć lat prawie
w ogóle nie było zimy. Z roku na
rok zostawały nam pieniądze z
utrzymania zimowego, mimo
że co roku dokładamy, budu-

no-prawne – być może przeprowadzając drugi przetarg
– aby szybko wybrać kolejnego wykonawcę, który w razie
potrzeby będzie mógł utrzymywać to odśnieżanie – przyznaje
Roman Smogorzewski.

jemy kilka kilometrów dróg.
Ten rok, to już wiemy, na pewno będzie inny. Pieniądze, które były przeznaczone na zimę,
właściwie już się skończyły. No
i trzeba się zmobilizować i znaleźć takie rozwiązania formal-

zgów pomogła skoordynować
miejskim spółkom i służbom
walkę z zimą. To ważne, bo żyjąc w świecie przepisów i paragrafów, łatwo czasem zapomnieć, komu oraz czemu
powinny one służyć. – Różne

Zorganizowana w ubiegłym
tygodniu przez niego w urzędzie miasta śnieżna burza mó-

Gmina zmiotła
wykonawcę
Występujące ostatnio obfite pady śniegu stanowiły wyzwanie i zarazem test na sprawność działania firm odpowiedzialnych za jego usuwanie.
W gminie Jabłonna, zdaniem jej władz oraz wielu
mieszkańców, ów test wykonawca oblał, więc
dzięki szybkiej reakcji urzędników jego zimowe
obowiązki przejął już kolejny przedsiębiorca.
Jak w specjalnym komunikacie podkreślił jabłonowski
urząd gminy, opady śniegu i
ciężkie warunki atmosferycz-

ne spowodowały ostatnio bardzo trudną sytuację związaną
z zalegającym śniegiem. Kłopot w tym, że wynajęta do tego

wydziały się zajmują utrzymaniem takiego porządku, poza
tym są różne przepisy, których musimy przestrzegać.
I często urzędnik zasłania się
przepisami, uważając, że jeżeli dotrzymał przepisów, to
zrobił wszystko, co mógł zrobić. A to niestety nie jest tak
– dodaje gospodarz ratusza.
W przypadku zmagań ze skutkami zimy nie jest też tak, że
„więcej” zawsze znaczy „lepiej”. Są kraje, choćby skandynawskie, gdzie większości śniegu się nie usuwa, bo
kierowcy oraz piesi potrafią

celu firma nie bardzo potrafiła sobie z tą sytuacją poradzić.
Dlatego właśnie, „w dbałości
o bezpieczeństwo mieszkańców, w związku z niewywiązywaniem się z umowy wykonawcy odpowiedzialnego za
odśnieżanie, została podjęta
decyzja o rozwiązaniu umowy z nierzetelną firmą” – poinformował zleceniodawca robót. Uspokajająco dodając, że
już od środy 10 lutego zadania związane z odśnieżaniem
zostały zlecone nowemu wykonawcy. „Mamy nadzieję,
że podjęte działania przyczynią się do lepszego zapewnienia przejezdności i bezpieczeństwa na lokalnych drogach”.
Jednocześnie urzędnicy przypominają, że mieszkańcy, którzy mają zastrzeżenia bądź
uwagi do zimowego utrzymania gminnych dróg, mogą skorzystać ze specjalnych telefonów interwencyjnych: 783 988
777 i 661 370 310.
red.

w takich warunkach funkcjonować. Zyskuje na tym środowisko, nie tracą też publiczne
finanse. Tymczasem w naszej części Europy za wszelką
cenę chcemy z białym puchem
wyjść na czysto. Problem
w tym, że to opcja pod wieloma względami bardzo droga. A związane z nią koszty
są liczone nie tylko w złotówkach. – Mieszkańcy też muszą coś zrozumieć. Owszem,
my moglibyśmy tak wysolić
to miasto, żeby wszędzie było
czarno. Ale po pierwsze, kosz-

towałoby to mnóstwo ich pieniędzy i nie byłoby ich później
na normalne trzymanie miasta, po drugie zaś zniszczyłoby na przykład ludziom buty,
samochody czy krawężniki.
Nie mówiąc już o zieleni, która jest w mieście. Wszystko to
kosztowałoby trzy, cztery razy
tyle, ile w tym roku wydamy
na walkę związaną z usuwaniem skutków zimy – podkreśla prezydent Smogorzewski.
Ponieważ w grę wchodzi
kwota z sześcioma zera-

mi, każda decyzja dotycząca likwidacji klasycznych objawów panującej
aktualnie pory roku kosztuje ogromne pieniądze.
Z tego powodu miejscy
urzędnicy od zawsze mają
zimą ten sam dylemat:
czy lepiej wpaść w zaspę,
czy w finansowy poślizg?
Konia z rzędem temu, kto
ów dylemat rozstrzygnie
i później się na tym nie
przejedzie...
Waldek Siwczyński

Inwestycja w zdrowie
Jak poinformowała gminna spółka Serockie Inwestycje Samorządowe,
w pierwszej połowie stycznia podpisana została z wykonawcą robót
budowlanych umowa w sprawie realizacji zadania związanego z przebudową i adaptacją lokalu w budynku przy ul. Drewnowskiego 1 w Zegrzu.
Wkrótce zacznie tam funkcjonować przychodnia lekarska.
wykonywania robót rozbiórkowych ścian wewnętrznych
mogą wystąpić krótkotrwałe
niedogodności powodowane przez hałas. Licząc na wyrozumiałość właścicieli lokali
mieszkalnych sąsiadujących
z remontowanym pomieszczeniem, przedstawiciele serockiej spółki SIS obiecują, że ta
inwestycja wszystkim mieszkańcom Zegrza i okolic wyjdzie
w przyszłości na zdrowie.

Niedługo po sfinalizowaniu
wszystkich niezbędnych formalności pracownicy wykonawcy – firmy Usługi Ogólnobudowlane Tadeusz Głowiński
z Nowego Modlina – przystą-

pili do realizacji przewidzianych w planie robót. Są one
prowadzone z zachowaniem
ustalonych z zarządcą nieruchomości warunków, niemniej jednak w przypadku

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prace przy ul.
Drewnowskiego 1 mają zakończyć się do ósmego kwietnia bieżącego roku.
WS
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Śmierć nie jest kresem naszego istnienia. Żyjemy w naszych dzieciach
i następnych pokoleniach.
Albowiem to dalej my...
~ Albert Einstein

ELEKTRYKA
Od kandydatów oczekujemy:
- wykształcenia min. zawodowego ,
- doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
- umiejętności pracy w zespole.
Na kandydatów oczekujemy 22.02.2021r,
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.

W SCHRONISKU
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
różnej wielkości, barwy, płci i charakteru psy
czekają na swój własny, bezpieczny
i przyjazny dom.

fundacjapsom.pl

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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Bułeczki z serem

Sposób przygotowania:
Podgrzej lekko mleko i rozpuść w nim cukier. Dodaj też 10 g drożdży
i dokładnie je wymieszaj. Miskę odstaw w ciepłe miejsce i przykryj ścierką.
Przesiej mąkę pszenną, dodaj do niej łyżeczkę soli. Rozbij jajka, ale zostaw
sobie jedno żółtko. Pozostałe jajka wbij do mąki, dodaj olej i wymieszaj.
Gdy drożdże urosną, dodaj je do reszty składników i zarób gładkie ciasto.
Miskę z ciastem odstaw w ciepłe miejsce i przykryj, by się nie zeschło.

Składniki:

• 900 g mąki
• 2 jajka
• 2 łyżki cukru
• sól
• suche drożdże
• 100 ml oleju
• 250 g żółtego sera
• 200 ml mleka

Po 30 minutach pokrój ciasto na 20 części. Do każdej z nich włóż kosteczkę
pokrojonego sera i uformuj z niego bułeczki. Niech odpoczną przez
20 minut i nieco podrosną. Blachę do pieczenia wyłóż papierem i rozgrzej
piekarnik. Ułóż na niej bułeczki i posmaruj wierzch żółtkiem. Piecz 20 minut w temperaturze ok. 220 stopni. Gdy się zarumienią wyjmij na talerz.
Smacznego!

75 lat po zbrodni
Zesłańcy na posyłki
W świadomości narodu pokutuje przekonanie, że robota w
parlamencie – i nie chodzi tu
o obmacywanie marszałkowskich lasek - to super fajne
zajęcie. Nic bardziej mylnego,
pokuta to bowiem w najczystszej postaci.
Schody zaczynają się już przy
wejściu. Zwykły pracownik
wchodzi do firmy szybko i bezproblemowo. Kłopot może mieć
najwyżej z jej wcześniejszym
opuszczeniem. A poseł i senator? O, ci dopiero mają przegłosowane! Muszą wciskać się w pikające bramki i opalać na mahoń
w promieniach Roentgena. Później też nie jest lepiej. Stłoczeni w ciasnawej sali, przez kilka
godzin trzymają rękę w górze i
wybierają jedną z trzech uwła-

czających inteligencji opcji: tak,
nie, wstrzymałem się od głosu. Toż bardziej wymagające
są testy dla przedszkolaków!
A co, gdyby parlamentariusz zechciał inaczej, np. „Może poprę,
ale muszę się jeszcze zastanowić” albo „Jak wrócę do domu,
zapytam starej”? Nic z tych rzeczy, to nie przejdzie. Nie przejdzie też polityk spokojnie korytarzem. Niechby na ostatnich
zwieraczach gnał do sławojki,
natychmiast dopadają go hieny pragnące obedrzeć ofiarę ze
szczątkowych choćby niusów.
I potęgując cierpienie, bezlitośnie okładają ją mikrofonami, a
później każą dać głos. Makabra.
Na dodatek po fajrancie zesłańcy
narodu dostają jeszcze w twarz
od realiów ekonomicznych. Za

te marne tysiące jałmużny trudno jest nawet odłożyć na godny pojazd. Okazyjne wynajęcie
skromnej klitki na biuro to też
sztuka – bez wsparcia ze strony babcinych rent i emerytur posłowie jak nic sięgnęliby bruku.
Uwłaczający jest wreszcie fakt
ignorowania polityków w środkach transportu. Każdy inny podróżny spotka się z życzliwym
zainteresowaniem obsługi (bilecik poproszę!), zaś emigrant
z Wiejskiej traktowany jest niczym powietrze – wszędzie
może wejść, jechać i polecieć
niezauważony przez księgową
przewoźnika. A tak na koniec,
do d… z fuchą, w której już na
wstępie wlepiają ci mandat!

Za tydzień minie kolejna rocznica zbrodni w Palmirach. Dokładnie 81 lat temu – 26 lutego
1940 r. Niemcy zamordowali
tam 191 mieszkańców Legionowa i okolic, w tym 16 kobiet.
Sześć lat temu na naszych łamach prezentowaliśmy obszerną relację z obchodów 75.
rocznicy tego tragicznego wydarzenia. – Niemcy rozstrzelali najbardziej zasłużonych
mieszkańców Legionowa. Osoby które miały duże zasługi dla
rozwoju miasta, jego przemysłu i całego samorządu – mówił dr hab. Jacek Szczepański,
dyr. Muzeum Historycznego. Aby dokonać egzekucji,
Niemcy potrzebowali pretekstu. W tym celu w lutym 1940

Mikołaj Bożym, przedwojenny wójt Legionowa, Stanisław
Gierczyński właściciel wytwórni guzików Eternus oraz Jan
Górczyński, właściciel wytwórni wyrobów betonowych. –
Niemcy zamordowali tych ludzi
w ramach szerszej akcji, której
celem była eksterminacja polskich elit. To ogromna zbrodnia, która w okolicach Warszawy była drugą taką dużą
zbrodnią po Wawrze. Zostali tu zamordowani również
przedstawiciele narodowości żydowskiej z Legionowa –
dodał Jacek Szczepański. Na
191 rozstrzelanych dziś znamy nazwiska tylko 78 z nich.
Reszta spoczywa w bezimiennych mogiłach.

Byli wśród nich przedstawiciele władz miasta, powiatu, poseł, senator, radni, przedstawiciele służb mundurowych,
środowisk kombatanckich,
instytucji kultury, legionowskich szkół i zwykli obywatele Legionowa. Nie zabrakło
tez pocztów sztandarowych.
Mieszkańcy złożyli po jednym
symbolicznym kwiecie i zapalili
po jednym symbolicznym zniczu przed mogiłą każdego zamordowanego. – To znamienne, że wróg zawsze uderza w
elity społeczeństwa. Te elity,
które przewodzą i są niezbędne, aby przetrwać trudne czasy. Taka też była polityka najeźdźcy hitlerowskiego. Dzisiaj
w tym miejscu, oddalonym od

r. trzej volksdeutsche zorganizowali zamach na wójta Legionowa. Odpowiedzialność
za ten czyn spadła na Polaków. Wśród zamordowanych
w Palmirach znaleźli się m.in.

W 75. rocznicę tych tragicznych wydarzeń ponad setka mieszkańców przyjechała
do Palmir, aby oddać hołd pomordowanym legionowianom.

Legionowa, ale jakże bliskim
sercu wszystkich dzisiejszych
mieszkańców, składamy tym
imiennym i bezimiennym bohaterom hołd – mówił prezydent Roman Smogorzewski.

ra, bo okolicznościowy azjatycki
wpis po kilku godzinach wziął i
zniknął. Czyżby odezwała się
do niego chińska
ambasada…?
Jak nam ostatnio doniesiono, potwierdzając owe wieści
stosowną (choć w jej literackiej istocie raczej niestosowną) fotografią, przy okazji
Walentynek znów uaktywnił się pewien żarliwy prezydencki antagonista. Ten
kojarzony ostatnio z radą
miasta „twórca i tworzywo”
internetowej stronki, na której pieści pana Romana niewybrednymi wiązankami
zdjęć tudzież tekstów, ponoć

wrzucił teraz do sieci kolejną,
skądinąd znaną już z wirtualnej przestrzeni publicznej
focię. O ile widok prezydenta
w towarzystwie skośnookich
mieszkanek zaprzyjaźnionego z miastem L. grodu nie raziło, razić mogło dopisane do
fotografii słowo – emanująca
lubieżnością wariacja na temat obiegowej nazwy przypadającego 14 lutego Dnia
Zakochanych. W końcu poraziło ono chyba też i auto-

Słychać czasem tu i ówdzie
głosy, że zimowe przepychanki ze śniegiem (pomijając zrzucanie go z dachów)
nie mają większego sensu. Dawniej, choćby w PRL-u, nikt tego na taką skalę
nie robił, a pomimo o wiele
sroższych zim jakoś dawało
się funkcjonować. Także kierowcom, których co prawda poruszało się wówczas
po drogach znacznie mniej,

jednak opony zimowe czy
ABS były dla nich terminami
równie znajomymi, jak internet albo bluetooth. W opinii
przeciwników czarnych ulic
oraz chodników strategia powinna być następująca: skoro spada śnieg, to trzeba się
do niego przyzwyczaić i poczekać, aż słońce go usunie.
Oczywiście, w odróżnieniu
od komunalnych służb, za
friko. Jak łatwo zgadnąć,
takie podejście raczej nie
znajdzie wśród współczesnych obywateli RP mnóstwa fanów. Gdyby jednak
częściej i bardziej obrazowo
przedstawiać im zalety olewania białego puchu, to kto
wie…? Grunt to mieć wszystko czarno na białym.
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Urlopowy niezbędnik na lato
Trwające właśnie szczepienia na koronawirusa dają nadzieję, że tegoroczne wakacje będą już
normalne. Eksperci prognozują, że powinny wreszcie przypominać te, które znamy z poprzednich lat, choć nie obejdzie się w ich trakcie bez reżimu sanitarnego, zachowywania dystansu
czy nawet konieczności przedstawienia tzw. paszportu medycznego, czyli zaświadczenia
o zaszczepieniu. Dlatego warto wiedzieć, gdzie najlepiej jechać i co zrobić, aby wyjazd był
bezpieczny i pod każdym względem udany.
W trendach i najbardziej popularnych kierunkach na ten
rok pojawiają się głównie Turcja, Grecja oraz Bułgaria. Powodzeniem cieszą się także
wakacje w Egipcie oraz Hiszpanii. Potwierdzają to również
eksperci z branży turystycznej.
Marta Knasiecka, autorka bloga Specjalistka od wakacji, na
swoim instagramie przedstawiła wyniki rozmów z agentami, z których wynika że w 2021
roku królować będą wyjazdy do Turcji. Na podium znalazły się też Grecja i Bułgaria.
Niepewna sytuacja na świecie
sprawia, że klienci biur podróży
rzadziej decydują się na wyjazdy daleko poza Europę.
Jeśli chodzi o propozycje organizatorów wypoczynku, nie
brakuje ofert wycieczek zagranicznych na okres od kwietnia
do października. Największym
powodzeniem cieszą się właśnie wakacje w Grecji, Turcji
i Bułgarii. Dzięki promocjom
typu first minute i trudnej sytu-

acji w branży, wycieczki można
znaleźć w naprawdę atrakcyjnych cenach. Sześciodniowy
pobyt w jednym z kurortów
na greckim Półwyspie Chalcydyckim to koszt zaledwie 389
zł za osobę. W cenie znajduje
się pobyt w dwuosobowym pokoju oraz śniadania. W takiej
samej cenie można zakupić
ośmiodniowe wakacje w Bułgarii, w Primorsku nad Morzem
Czarnym z zakwaterowaniem

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020
r. poz. 293 ze zm.) oraz art 39 ust. 1 i 2 w związku z art. 46 ust.
1 pkt 1 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 2020 r. poz. 283 ze zm.)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Legionowo Uchwały
Nr XX/299/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru, którego granice przebiegają następująco: od północy: wzdłuż granicy administracyjnej z gminą Wieliszew
od zachodu: wzdłuż granicy administracyjnej z gminą Wieliszew, północnej, zachodniej i południowej granicy działki o nr
ewid. 138/4 z obrębu ewid. nr 5;
od południa: wzdłuż południowej granicy działek o nr ewid.
138/1, 138/2, 138/3 z obrębu ewid. nr 5, południowej granicy działek o nr ewid. 138/4, 138/5, 138/6 z obrębu ewid. nr 5,
wschodniej granicy działki o nr ewid. 138/6 z obrębu ewid. nr 5
i południowej granicy działki o nr ewid. 16/3 z obrębu ewid. nr 68;

w pokoju dwuosobowym oraz
ze śniadaniami.
Do tanich kierunków można zaliczyć także Chorwację.
Sześć dni na Półwyspie Istria w
apartamencie dwuosobowym
oferowanych jest już od 478
zł za osobę. Nieco drożej jest
na Riwierze Czarnogórskiej.
W Budvie za tyle samo noclegów w dwuosobowym pokoju
ze śniadaniami trzeba zapłacić

489 zł od osoby. Listę niedrogich destynacji zamyka Słowenia. Sześciodniowy wyjazd do
Portorož (pokój dwuosobowy
ze śniadaniami) to koszt 619 zł.
Wybranie odpowiedniego kierunku to jednak nie wszystko.
Trzeba się jeszcze jakoś dostać na miejsce. Tymczasem
pandemia sprawiła, że wiele połączeń lotniczych zostało wstrzymanych. Branża pró-

od wschodu: wzdłuż wschodniej i północnej granicy działki o nr
ewid. 16/3 z obrębu ewid. nr 68
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla projektu planu.
Zainteresowani mogą składać wnioski w terminie do dnia
11 marca 2021 roku.
Zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym wnioski do projektu 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).
Wnoszący wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę
oraz adres zamieszkania albo siedziby.
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 wnioski do prognozy oddziaływania na

buje się nieco odkuć, oferując
szereg tanich połączeń w granicach Europy. Turyści z Polski
w okresie od czerwca do września mogą znaleźć naprawdę atrakcyjne oferty. Eksperci
z portalu rankomat.pl przyjrzeli się najkorzystniejszym
cenowo połączeniom, analizując oferty w wyszukiwarkach lotów, takich jak esky.
pl czy tanie-loty.com.pl. Okazało się, że najtaniej można
kupić bilety lotnicze na Ukrainę. Przykładowo połączenie z
krakowskich Balic do Charkowa kosztuje zaledwie 45 zł. Do
tanich kierunków można zaliczyć również Skandynawię
- loty do Oslo i Sztokholmu z
Gdańska można znaleźć poniżej 100 zł. Za 110 zł można
natomiast polecieć z Warszawy do Barcelony oraz Wiednia.
Jednak wyjazd czy bilet zakupiony z dużym wyprzedzeniem
warto ubezpieczyć od kosztów
rezygnacji. Zachorowanie na
Covid-19 może spowodować,
że podróż będzie niemożliwa.
W razie rezygnacji biuro podróży lub linia lotnicza mają
prawo do zwrotu tylko części
kosztów, potrącając stosowny,
ustalony w umowie procent za
odwołanie wyjazdu. Przykładowo, przy rezygnacji z wycieczki

na dzień przed podróżą organizator ma prawo zwrócić tylko 5 proc. całej kwoty. Przed
taką stratą można się zabezpieczyć, wykupując stosowną
polisę, właśnie od kosztów rezygnacji. – Ochroną można objąć bilety, noclegi na wyjazdy
i wydarzenia, jak również całe
wycieczki. Trzeba jednak pamiętać, że ubezpieczenie tego
typu musi być zakupione odpowiednio wcześniej - najlepiej
od razu po dokonaniu pierwszej wpłaty za bilet czy wyjazd. Cena polisy ustalana jest
w oparciu o koszt podróży. Przykładowo, wycieczkę o wartości
1000 zł można ubezpieczyć już
od 28 zł – wyjaśnia Robert Pelczar, ekspert ds. ubezpieczeń
turystycznych w rankomat.pl.
W razie choroby czy innego losowego zdarzenia, jak na przykład kradzież samochodu, wyznaczenie terminu rozpoczęcia
pracy, egzaminu czy rozprawy
sądowej, ubezpieczyciel zwróci koszty rezygnacji potrącone
sobie przez organizatora wyjazdu. Warto o tym pamiętać
i zrobić wszystko, aby tegoroczne wakacje były niezapomniane wyłącznie z pozytywnych względów.
red.

środowisko dla projektu planu mogą być wnoszone:
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
Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków 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
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Wspomnienia z(amiast) wakacji
O czterech najsłynniejszych mieszkańcach Liverpoolu słyszał właściwie każdy mieszkaniec globu. Jednak do tego uroczego, portowego miasta warto wybrać się nie tylko
po, by obejrzeć miejsca, gdzie rodziła się historia zespołu The Beatles.
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ROZRYWKA

HOROSKOP
na nadchodzący
tydzień

RYBY

Uważaj na plotki na swój
temat, bo ktoś może
wziąć je za prawdę. Dla
poprawy humoru udaj się na zakupy.

BARAN

Emocje trzymaj na wodzy,
postaraj się wyluzować i
nabrać dystansu do rzeczywistości. Przy okazji zadbaj o formę.

BYK

Uważaj na drodze,
twoja
koncentracja
nie będzie najlepsza.
W uczuciach też niezbyt kolorowo.

BLIŹNIĘTA

Przygotuj się na nowe obowiązki. Wiele osób będzie
oczekiwało twej pomocy.
Nie zapominaj o zdrowiu i urodzie.

W TYM NASZYM
KOCHANYM MIEŚCIE
POJAWIA SIĘ SZTUKA
DUŻO LEPSZYCH LOTÓW
NIŻ MOJEGO IMIENNIKA
Zenon Durka, dyr. Miejskiego
Ośrodka Kultury w Legionowie,
zapowiadając ostatni koncert festiwalu Mazowiecki Jazz Jam.

RAK

Nie zabraknie ci teraz energii. Ktoś z otoczenia chce
dowiedzieć się czegoś na
twój temat, a później to wykorzystać.

LEW

Mogą cię czekać poważne problemy w
pracy. Jeśli sytuacja się
nie poprawi, rozejrzyj się za inną.

PANNA

Przestań tłumić emocje i częściej mów
swej drugiej połowie,
ile dla ciebie znaczy.

WAGA

Zwolnij tempo życia,
bo zaliczysz przystanek u lekarza. Szykuje
się powodzenie w finansach.

Terapia przy horrorze? Ponoć
oglądanie horroru sprawia, że
spalamy nawet 250 kalorii. Czy
to pomysł na chudnięcie bez
ćwiczeń, diet i tabletek?
Zadanie z drugiej klasy podstawowej. Tata ma butelkę 5-litrową pełną wody, pustą butelkę
2-litrową i wiadro. Jak może
odmierzyć dokładnie 1 litr wody
wykorzystując do tego pustą
butelkę i wiadro?
Wybierasz się na randkę? Pamiętaj, że kobiety bardzo zwracają uwagę na zadbane dłonie,

I weź tu, człowieku, znajdź właściwe drzwi...
fot. red.

a śmierdzące skarpetki mogą
zniweczyć twoje plany.
Najobszerniej opisywanym ziołem na świecie jest rumianek.
Od wielu pokoleń znane są
jego medyczne właściwości.
Potrafi uspokajać, pomaga
przy koszmarach sennych i
rozluźnia. Pomoże uregulować
pracę jelit i żołądka.

droga tak skonstruowana, że
gdy przejechać po niej z określona prędkością można usłyszeć melodię.

Czy wiesz, że sępy są
strasznymi żarłokami? Potrafią się tak objeść, że nie
mają siły latać.

Czy wiesz, że aby kogoś poznać trzeba przebywać z nim
3-4 lata? Pary, które czekają
ze ślubem znacznie rzadziej się
rozwodzą.
Czy wiesz, że w Japonii istnieje

SKORPION

W pracy nie licz na fory.
Poniesiesz konsekwencje swej opieszałości,
także w sprawach urzędowych.

W czasie akcji trafiają go dwie kule, które po kilku
godzinach nie dają znaku życia.

Tydzień pełen spotkań
towarzyskich.
Uważaj
na propozycję zrobienia
świetnego interesu – może nie wypalić.

Polana jest to forma lasu bez lasu.

STRZELEC

KOZIOROŻEC

Intensywny tryb życia zapewni ci liczne i silne przeżycia. W końcu poznasz
albo przypomnisz sobie smak miłości.

WODNIK

Ktoś zaskoczy cię miłosną niespodzianką.
Oferta może być nie do
odrzucenia. Dobry czas na wyjazd.

■■■

■■■

Przez pamięć o Jacku Soplicy nazwano
jego imieniem wódkę.

■■■

■■■

Komornik wgryza się w korę i dopiero tam żeruje.

■■■

Kolumb odkrył Amerykę, a kura jajko.
Dlatego mówi się jajko Kolumba.

■■■

Cezary wszedł do okrągłego pokoju
i usiadł w rogu.

■■■

Aleksander Głowacki to panieńskie nazwisko
Bolesława Prusa.

Kasia 10 lat

Czy wiesz, że 80 procent ludzi słucha starych
przebojów ze względu
na swoje wspomnienia?
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Łódź trafiona – zatopiona

Kibice DPD IŁCapital Legionovii Legionowo mogą tylko żałować, że sobotniej (13 lutego)
rywalizacji ich drużyny z ŁKS Commercecon Łódź nie mogli oglądać na żywo. Po zaciętym,
emocjonującym spotkaniu w DPD Arenie miejscowe siatkarki wygrały 3:1, dzięki czemu
wskoczyły na szóste miejsce w tabeli TAURON Ligi.

3:1 (25:22, 20:25, 25:17,25:17)
DPD IŁCapital Legionovia Legionowo
– ŁKS Commercecon Łódź

DPD Legionovia: Tokarska, Oliveira Souza, Rivero
Marin, Różański, Stafford, Grabka, Lemańczyk (libero)
oraz Kulig (libero), Dąbrowska, Matejko, Szczyrba.
ŁKS: Wójcik, Lazović, Ninković, Bongaerts, Alagierska,
Zaroślińska-Król, Strasz (libero) oraz Saad (libero), Pasznik,
Kalandadze, Laszczyk, Pacak.
MVP: Shelly Stafford.
większość akcji rozstrzygała
ona na swoją korzyść i po kilku minutach stało się jasne,
że Novianki już nie odbiorą
rywalkom seta. Koniec końców przegrały go do 20, więc
walka o zwycięstwo w całym
spotkaniu zaczęła się po kilku minutach od nowa.
Trzecie rozdanie znów lepiej rozpoczęły gospodynie.
Przy wydatnej pomocy Jessiki Rivero Marin DPD IŁCapital Legionovia odskoczyChociaż przed sobotnim meczem obie drużyny dzieliło w ligowej tabeli sporo, bo
aż dwanaście punktów, gospodynie z Legionowa wcale nie stały na straconej pozycji. Po pierwsze dlatego,
że w kobiecej siatkówce zawsze wszystko jest możliwe,
po drugie zaś łodzianki musiały czuć „w nogach” starcie
w Pucharze Polski oraz turniej Ligi Mistrzyń, więc miały prawo być po nich nieco
zmęczone. Początek meczu
zdawał się to potwierdzać.
Legionowianki dość szybko wyszły na prowadzenie
5:2 i do połowy seta w miarę spokojnie je utrzymywa-

ły. Gdy po ataku Shelly Stafford zrobiło się 15:12, trener
przyjezdnych Michal Mašek
od razu poprosił o czas. Niedługo później jego „wiewióry” wyrównały (17:17), na
szczęście jednak nie podcięło
to dziewczynom Alessandro
Chiappiniego skrzydeł. Końcówka pierwszego seta należała do nich, a „kropkę nad i”
postawiła Jessica Rivero Marin, wrzucając piłkę za plecy
łódzkiego bloku (25:22).
Podrażnione takim obrotem sprawy siatkarki Commerceconu próbowały w kolejnej partii wrócić do gry. Z
początku bez większego po-

wodzenia, ale gdy przy stanie
11:10 trener łodzianek wprowadził na parkiet Aleksan-

Złota dwójeczka
Reprezentujący nieporęckie barwy Uczniowski Klub Sportowy Dębina to
wprawdzie nie ta sama liga, co grająca po sąsiedzku DPD IŁCapital Legionovia, ale od czegoś przecież trzeba zacząć. I młodziutkie reprezentantki
gminy Nieporęt zaczęły, wygrywając niedawno w kategorii siatkarskich
dwójek turniej w Grodzisku Mazowieckim.
Gminę Nieporęt reprezentowały podczas tur-

nieju w Grodzisku Mazowieckim w kategorii mini

siatkówki „dwójek” cztery dziewczęce drużyny.

drę Pasznik, w jego drużynę
tchnęło to przysłowiowe drugie życie. Od tego momentu

ła na 10:5, co przy słabym
przyjęciu i ogólnie przeciętnej postawie rywalek dawa-

ło już podstawy do myślenia
o ponownym objęciu prowadzenia. I tak właśnie się stało. Serwująca jak z armaty
urodzona na Kubie zawodniczka utorowała miejscowym drogę do zwycięstwa
25:17 i przedłużyła uzasadnione nadzieje na sprawienie w sobotę dużej niespodzianki. Nawiasem mówiąc,
było nią już to, co nastąpiło tuż po przerwie. Przy zagrywce Alicji Grabki łodzianki zachowywały się niczym
dzieci we mgle, co dało gospodyniom szybkie prowadzenie 7:0. Mimo prób przerywania ich świetnej passy,
trenerowi przyjezdnych nic
z tego nie wyszło. Dziewczyny Alessandro Chiappiniego wskoczyły na tak wysoką
falę, że nie spadły z niej już
do końca czwartej i ostatniej
w tym meczu partii. Mocno
zdenerwowane, a co za tym
idzie – często mylące się rywalki nie zdołały już im w tym
przeszkodzić. Legionowianki wygrały 25:17, a całe spotkanie 3:1, wskakując tym
samym na szóstą pozycję w
tabeli TAURON Ligi.
Aldo

Oprócz nich, obok gospodarzy, wzięły w nim udział
teamy z Ostrołęki, Mińska
Mazowieckiego, Lesznowoli, Nadarzyna oraz Kozienic. Najlepsze w tym
gronie okazały się Zuzia
Kozłowska oraz Zosia Anisiewicz, które wywalczyły
dla swojej drużyny pierwsze miejsce. I zasłużenie
znalazły się na najwyższym stopniu podium.
red.

Przegrana
ze Świtem
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W ubiegłą sobotę (13 lutego) Legionovia
KZB Legionowo w kolejnym z zimowych
sparingów zmierzyła się ze swoim ligowym rywalem, Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Było to niestety kolejne spotkanie,
w którym legionowianie musieli uznać
wyższość rywala.

Niegościnny Jurand
Jeżeli KPR Legionowo ostrzył sobie zęby na
przejście całych pierwszoligowych rozgrywek
bez porażki, to po sobotnim (13 lutego) meczu
w Ciechanowie musi swoje ambitne plany
porzucić. Tamtejszy SCKS Jurand zrobił co
mógł, aby pokrzyżować szyki liderowi grupy C
i osiągnął swój cel, wygrywając po twardej
walce 32:31.

Jedenastka, jaką na ten
mecz wystawił trener
Michał Piros, wyglądała
następująco: Krzywański (Błesznowski) – Kaczorowski (testowany),
Bujak (Worach), Choroś, Barański (Karabin),
Koziara, Kluska, Zjawiński, Papazjan, Mroczek
(Turkowski), Dobrogost
(Witecki). Spotkanie zakończyło się wynikiem
2:1 dla gości z Nowego Dworu Mazowieckiego. Pierwsza bramka dla
Świtu padła już w 17 minucie. Jej strzelcem był
Arkadiusz Ciach. Niespełna dziesięć minut
później było już 2:0 dla
gości. Bramkę głową po
rzucie wolnym w 26 minucie meczu strzelił Bartosz Michalik. Legionovia
na te dwa celne trafienia nowodworzan odpowiedziała dopiero w 70
minucie. Gola kontak-

towego strzelił Dawid Papazjan. Bramki wyrównującej legionowianom
już niestety nie udało się
zdobyć.
W najbliższą sobotę
Legionovia w następnym meczu kontrolnym zmierzy się z innym
swym ligowym rywalem
– Olimpią Zambrów. Tydzień później, 27 lutego,
legionowianie będą sparować z Unią Skierniewice, a na koniec okresu
przygotowawczego zagrają z czwartoligowym
KS Łomianki (6 marca).
Co ciekawe, tego samego dnia, na własnym boisku o godzinie 13.00,
Legionovia zagra zaległe spotkanie z rundy
jesiennej. Jej przeciwnikiem będzie Jagiellonia
II Białystok.
Zig

Teren w Ciechanowie nieprzypadkowo uchodzi wśród legionowskich szczypiornistów za
trudny. Wychodząc w dwunastej serii spotkań naprzeciwko zdecydowanemu liderowi
rozgrywek, mający na koncie o ponad połowę punktów
mniej gospodarze zamierzali
tę opinię potwierdzić. I ener-

nych gospodarzy. Przy stanie
3:8 trenerzy gości wezwali zawodników na przerwę, w trakcie której Michał Prątnicki starał się wytłumaczyć im, gdzie
leży problem. Co innego jednak wiedzieć, a co innego od
razu zrobić z takiej wiedzy użytek. Dopiero pod koniec pierwszej połowy KPR zdołał dopro-

gicznie, bez respektu dla rywala, zabrali się do tego od pierwszego gwizdka sędziego. W
efekcie już po kilku minutach
grający w nieco zmodyfikowanym składzie KPR przegrywał
1:5 i trudno mu było znaleźć
sposób na dobrze dysponowa-

wadzić do remisu po 14, a
później objąć jednobramkowe prowadzenie. Mimo to do
szatni zszedł ze stratą jednego gola (15:16).
Już na początku drugiego
starcia lider tabeli wyrównał

i mogło się wydawać, że tak
jak w kilku poprzednich, kiepsko rozpoczętych meczach z
czasem zacznie rywalowi od-

wadzić. Zgubił jednak piłkę,
a kilkadziesiąt sekund później musiał wyciągać piłkę z
siatki. I już nie zdołał odro-

jeżdżać. Tym razem tak nie
było. Toczył się szybki, wyrównany pojedynek, w którym żadna z drużyn nie potrafiła zostawić przeciwnika
w tyle. Wyrównany, lecz jednak z lekkim wskazaniem na
Juranda, bo to legionowianie
długo musieli gonić wynik.
Przy stanie 24:24 wprawdzie
go dogonili, lecz na krótko,
bo miejscowi zaraz ponownie wyszli na czoło. Cztery
minut przed końcem, przy
stanie po 28, dwie wspaniałe parady zaliczył bramkarz
gości, a KPR miał okazję pro-

bić strat. Sobotni mecz, tracąc w ostatnich sekundach
bramkę z rzutu karnego, legionowianie przegrali 31:32.
Tym samym seria jedenastu
spotkań bez straty punktu została niespodziewanie przerwana. „Każda seria, nawet ta najlepsza... kiedyś się
kończy” – skwitowano porażkę na klubowej stronie KPR-u. Co prawda, to prawda. Nic
jednak nie stoi na przeszkodzie, aby od następnej kolejki... rozpocząć kolejną.
Aldo

32:31 (16:15)
SCKS Jurand Ciechanów – KPR Legionowo
Najwięcej bramek: dla Juranda - Aleksander Kondracki 9, Jakub Olszewski 7,
Mariusz Smolarek 4; dla KPR-u - Maksymilian Śliwiński 8, Kamil Ciok 6, Krystian
Wołowiec 4.

Schronisko w Nowym Dworze Mazowieckim zamknięte
Adopcje aktualne, po kontakcie telefonicznym
Zapraszamy do Kupna Naszego Kalendarza na 2021!!!
EDYP to 6-letni długowłosy
owczarek (35 kg) znaleziony
na terenie Sochaczewa. Pies
jest sympatyczny, przyjaźnie
nastawiony do człowieka, na
smyczy chodzi grzecznie i posłusznie. Edyp tęskni i czeka na
swojego człowieka.
Tel: 795 845 242

DAKTYLEK jest żywiołowym szczeniakiem
(ur. 09.11.2020; 2,5 kg) znalezionym na terenie gminy Brwinów. Bardzo przyjacielski
maluch lgnie do człowieka, uwielbia zabawy
oraz drobne psie psoty. Prawdopodobnie wyrośnie na średniej wielkości psiaka. Kto szuka tego wesolutkiego szkraba?
Tel: 795 845 242

Kino na dziko
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W ramach cyklu KINO OTWARTE online 19 lutego Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie serdecznie zaprasza na nominowany do Oscara w kategorii najlepszych filmów nieanglojęzycznych,
pełen czarnego humoru komediodramat „Dzikie historie”.

„Dzikie historie” to tak naprawdę nie jeden film, lecz sześć filmowych opowieści „o niezwykłej
przyjemności, jaką daje... utrata
kontroli”, jak to określił scenarzysta i reżyser filmu Damián Szifron.
A mówiąc wprost, są to historie
spokojnych ludzi, którym w pewnym momencie puszczają nerwy.
Recenzent z pisma „The Hollywood Reporter” scharakteryzował ten
przebój festiwalu w Cannes następująco: „Zwariowane poczucie humoru, dbałość o wizualną stronę
filmu, doskonałe użycie muzyki i
bohaterowie na skraju załamania.
Nic dziwnego, że bracia Almodóvar
chcieli wyprodukować ten film”.
Wprowadzenie do wspólnego seansu online tradycyjnie przedstawi internetowym widzom dziennikarka filmowa Magdalena Felis.
Początek 19 lutego o godz. 20.00
(obowiązują zapisy). Osoby zainteresowane obejrzeniem filmu
proszone są o przesłanie maila
o treści: „DZIKIE” na adres: animacja@pik.legionowski.pl do 18
lutego br. Seans jest bezpłatny,
jednak liczba widzów pozostaje
ograniczona.
RM

Lekcja z kokardką

Dorota Hepner, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w legionowskim Zespole Szkolno-Przedszkolnym, zajęła pierwsze miejsce
w kolejnej, czwartej już edycji konkursu „Lekcje
o Mazowszu”. Tym razem organizowane przez mazowiecki samorząd zmagania oświatowe poświęcone były latom dwudziestym ubiegłego wieku.

Konkurs „Lekcje o Mazowszu” tym razem odbywał się
pod hasłem „Scenariusz zajęć
edukacyjnych. Lata 20.”. Jak
przypominają organizatorzy,
ten okres w historii naszego
regionu pozostawił wiele śladów w krajobrazie kulturowym i w świadomości mieszkańców. Lata 20. w historii
Polski stanowią szczególną
wartość, ponieważ wtedy odbudowywano wszelkie struktury państwowości polskiej,
ale też zaciekle broniono upragnionej i wyczekiwanej wolności. Mazowsze było wówczas
świadkiem wielkich, bohaterskich zmagań wojennych,
przez lata dając schronienie

i umożliwiało rozwój wszystkim grupom społecznym, wyznaniowym i politycznym. W
historii powszechnej lata 20.
często określane są mianem
szczęśliwych albo szalonych.
I jest w tym zapewne sporo
racji.
Nie ulega natomiast wątpliwości, że szczęśliwa i zawodowo spełniona jest tegoroczna
zwyciężczyni mazowieckiego
konkursu. Tytuł przygotowanej przez Dorotę Hepner pracy
brzmiał „Tajemnica stuletniej
kokardki”. Zdaniem członków
komisji była ona nie tylko poprawna merytorycznie i metodycznie, ale także innowacyjna w doborze treści, środków
dydaktycznych oraz metod.
Gratulujemy!
Aldo

Na barokową
nutę
Jak zapowiedział Miejski Ośrodek Kultury,
wkrótce ujrzy światło dzienne płyta kierowanej przez Michała Junga Legionowskiej Orkiestry Barokowej. Będzie ona stanowiła swoiste
artystyczne podsumowanie ponad dwuletniej
pracy działających pod bokiem MOK-u, a dzięki koncertom poznanych już wcześniej przez
publiczność instrumentalistów.
Funkcjonująca w mieście
Legionowska Orkiestra
Barokowa, posiadając w
swym instrumentarium
między innym klawesyn,
to jeden z niewielu tego
rodzaju zespołów w naszym kraju. Jego młodzi,
choć już doświadczeni
muzycy mieli sporo okazji, aby pokazać melomanom, co potrafią. Teraz,
dzięki wydaniu kompaktowego krążka, miłośnicy klasycznych dźwięków
będą mogli zabrać je sobie
do domów. – Na naszej
płycie znajdą się utwory między innymi takich
autorów, jak Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Haendel czy Wolfgang Amadeusz Mozart
– zapowiadają członkowie Legionowskiej Orkiestry Barokowej. Przy
okazji warto wspomnieć,
że wydanie tej muzycznej
publikacji wsparł finansowo Prezydent Miasta Legionowo.

W szerokim repertuarze
orkiestry, składającej się
z młodych i pełnych pasji ludzi, można znaleźć
dzieła epoki baroku, renesansu i klasycyzmu,
jak również utwory późniejsze. Legionowska
Orkiestra Barokowa wykonuje muzykę instrumentalną oraz wokalną
– zarówno sakralną, jak
i świecką. Celem zespołu
jest przybliżenie słuchaczom bogactwa muzyki
barokowej, renesansowej czy klasycystycznej w jej oryginalnym,
historycznym wymiarze. Ostatnio próbkę
umiejętności orkiestry
można było otrzymać
za pośrednictwem internetowej strony Miejskiego Ośrodka Kultury,
słuchając okolicznościowego koncertu zatytułowanego „Świąteczne Inspiracje”.
Wonder

