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Zatarg
z wandalami

Jeśli wszystko pójdzie jak po 
maśle, Legionowo opuści czołówkę 

najgęściej zaludnionych miast w 
Polsce. A to dlatego, że wcześniej 

ubędzie w nim... budynków 



2 CZWARTEK 1 kwietnia 2021TYDZIEŃ NA SYGNALE

Zdarzenie miało miejsce w po-
niedziałek (29 marca) około 
godziny 13.00. Do kliniki Mediq 
zgłosiła się starsza kobieta, któ-
ra uskarżała się na ból w klatce 
piersiowej. Ponieważ wynik ba-
dania EKG, które od razu jej w 
Mediqu zrobiono, wskazywał, że 
stan kobiety jest poważny, na 
miejsce wezwano karetkę po-
gotowia. 

Niestety żaden kołowy ambu-
lans nie był akurat dostępny, na 
pomoc chorej ruszył więc śmi-

głowiec Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. Do jego przyby-
cia pacjentką zajmował się per-
sonel kliniki Mediq. 
 
Śmigłowiec lądował na nieza-
budowanej działce w pobliżu 
Błękitnego Centrum i siedziby 
ZUS. Załoga LPR w asyście po-
licji i straży pożarnej przetrans-
portowała chorą do helikoptera, 
a następnie drogą powietrzną 
przewieziono ją do szpitala. 

Zig

Lądowanie
w centrum 

Do kradzieży doszło w styczniu 
tego roku. Właściciel sklepu za-

bawkowego swoje straty oszaco-
wał na ponad dwa tysiące złotych. 
Dzięki nagraniu z monitorin-
gu oraz dobremu rozeznaniu w 

środowisku przestępczym funk-
cjonariuszom udało się wytro-
pić troje podejrzanych. 26-letnia 
kobieta została zatrzymana w lu-

tym, natomiast dwóch mężczyzn 
– jeden w wieku 27, a drugi 35 lat, 
w policyjne ręce wpadło w drugiej 
połowie marca. 
 
W mieszkaniu 27-latka kryminal-
ni zabezpieczyli ponadto wagę 
elektroniczną oraz 57 gramów 
mefedronu. 26-latka i 35-latek 
odpowiedzą za kradzież. Drugi 
z mężczyzn, poza zarzutem kra-
dzieży, usłyszał też zarzut po-
siadania oraz przygotowania do 
obrotu znacznej ilości środków 
odurzających. O ich dalszym lo-
sie zadecyduje sąd. 

zig

Pierwszy z podejrzanych został 
zatrzymany na terenie gminy 

Wieliszew podczas interwencji 
domowej. Na miejscu funkcjona-

riusze ustalili, że do podobnych 
kłótni dochodzi tam systematycz-
nie od ponad półtora roku. Będąc 
pod wpływem alkoholu, 29-latek 
stawał się agresywny w stosunku 
do swojego ojca oraz siostry. Za-
kłócał im spoczynek nocny, ubli-
żał i groził pobiciem. 
 
Drugi z domowych oprawców 
wpadł w policyjne ręce na terenie 
Serocka. Podstawą do zatrzyma-
nia 47-latka było zawiadomienie, 
jakie złożyła jego żona. Kobieta 
powiadomiła mundurowych, że 
jej mąż od kilku lat znęca się nad 
nią psychicznie, wyśmiewając 
ją, krytykując oraz utrudniając 
jej codzienne funkcjonowanie 
w domu. Niegardzący przemo-
cą fizyczną 47-latek miał ją także 
szarpać i wykręcać ręce. 

Trzeci z agresorów do poli-
cyjnej celi również trafił po 
interwencji domowej. W tym 
przypadku do przemocy w ro-
dzinie dochodziło od kilku lat. 
Jak zeznała w komendzie po-
krzywdzona, jej nadużywają-
cy alkoholu 41-letni syn znę-
cał się fizycznie i psychicznie 
nad nią i swoim bratem.
 
Wszyscy mężczyźni trafili 
do policyjnego aresztu. Wo-
bec trójki zatrzymanych za-
stosowano policyjny dozór. 
Nakazano im też opuszcze-
nie wspólnie zajmowanego 
lokalu oraz zakazano zbliża-
nia i kontaktowania się z po-
krzywdzonymi.

oprac. zig

Tydzień
na sygnale

Kolejna interwencja śmigłowca Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego na terenie Legionowa. 
Tym razem podniebna karetka przybyła na po-
moc jednej z pacjentek kliniki Mediq i lądowała 
w samym centrum miasta.

Ciężkie ręce, ciężkie zarzuty
Legionowscy policjanci zatrzymali trzech 
kolejnych mężczyzn podejrzewanych o fizyczne 
i psychiczne znęcanie się nad osobami najbliż-
szymi. Wszyscy domowi oprawcy usłyszeli już 
zarzuty. Za popełnione przestępstwa grozi im 
do pięciu lat więzienia.

Zabawki i narkotyki
Legionowscy kryminalni 
zatrzymali trzy osoby 
podejrzewane o kradzież 
zabawek z jednego z 
legionowskich sklepów. 
Okazało się też, że jeden  
z podejrzanych jest rów-
nież zamieszany w prze-
stępstwa narkotykowe.

Płacili i za to zapłacą
Nawet na dziesięć lat za kratki mogą trafić dwaj 
mieszkańcy powiatu legionowskiego, którzy są po-
dejrzewani o kradzież karty płatniczej i dokonanie 
przy jej pomocy zakupów. 

Złodzieje skradzionej kar-
ty używali zbliżeniowo, bez 

wpisywania numeru PIN. 
Jak wyszło na jaw, poszko-

dowany stracił w ten spo-
sób 500 złotych. Policjanci 
sprawdzili wszystkie oko-
liczności związane z kra-
dzieżą karty oraz miejsc, 
w których wykorzystano ją 
do późniejszych zakupów. 
Analizując zdobyte infor-
macje, bardzo szybko usta-
lili, że transakcji płatniczych 
dokonali dwaj mieszkań-
cy powiatu legionowskiego 
– w wieku 42 i 47 lat. Obaj 
mężczyźni usłyszeli już za-
rzut kradzieży z włamaniem 
na rachunek bankowy.      

zig

Ogień w kanale
W czwartek (25 marca) około godziny 17.00 
w jednym z garaży przy ul. Czarnieckiego                        
w Legionowie wybuchł pożar. Na szczęście                    
nikt w nim nie ucierpiał. Straty materialne 
również nie były zbyt duże.

Ogień pojawił się w ka-
nale samochodowym. 
Będący na miejscu 
właściciel garażu zdo-
łał szybko go opuścić 
i natychmiast wezwał 
straż pożarną. Stra-
żacy ugasili ogień, za-
nim ten zdążył objąć 
zaparkowany w gara-
żu samochód osobo-
wy marki Volkswagen 
Polo. W działaniach 
gaśniczych brały 
udział dwa zastępy 
straży pożarnej z JRG 
Legionowo. Na miej-
scu było również obec-
ne pogotowie energe-
tyczne.  

Zig
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Trudno powiedzieć, czy to 
wpływ powtarzanego przez sa-
morządową opozycję jak man-
tra słowa „dogęszczanie”, czy 
raczej pójście z duchem cza-
su, pod rękę z ekologią i modą 
na zdrowy tryb życia. Zapew-
ne wszystkiego po trochu. Po-
znane przez nas fakty są jednak 
takie, że kierownictwo legio-
nowskiego ratusza – w poro-
zumieniu z władzami SMLW, w 
której zasobach mieszka mniej 
więcej połowa legionowian – 
pracuje nad rozwiązaniem kwe-
stii nurtującej wiele osób, będą-
cej przy okazji ulubioną bronią 
w rękach, czy raczej w ustach 

przeciwników prezydenta mia-
sta i prowadzonej przez niego 
polityki. Jakie to rozwiązanie? 
Z doniesień wynika, że sku-
teczne, choć raczej na pew-
no nie tanie. 

Otóż, mając na  celu „rozrze-
dzenie” miasta, gminni urzęd-
nicy zamierzają sięgnąć po 
technologię wprawdzie niszo-
wą, ale znaną na świecie już 
od prawie wieku – przesuwa-
nie budynków. Nie na planach 
architektonicznych, lecz w re-
alu. – W polskich warunkach 
na przeszkodzie w jej stoso-
waniu stoją zwykle olbrzymie 
koszty, jednak w dłuższej per-
spektywie czasowej mogłoby 
to przynieść Legionowu mnó-
stwo korzyści. Po konsultacjach 
ze specjalistami wiemy już, że 
od strony technicznej da się to 

zrobić. Co więcej, są na ten cel 
do wzięcia pieniądze z Unii Eu-
ropejskiej. Pozostaje tylko wy-
typować odpowiednie budynki 
i dopracować kwestie formal-
no-prawne związane ze zmia-
ną ich lokalizacji – zdradza pra-
gnący zachować anonimowość 
członek zespołu zajmujące-
go się projektem roboczo na-
zwanym „OdBLOKOWANIE”. 
Rzeczywiście, aby przesunąć 
obiekt budowlany, wystarczy 
najpierw odciąć go od funda-
mentów, wybudować iden-
tyczne w miejscu docelowym, 
a następnie zamontować pod 
budynkiem szyny, na których 
spocznie cała konstrukcja, no 
i… w drogę! 

Na ten moment kluczową spra-
wą wydaje się wytypowanie 
budynków najbardziej mia-

stu zbędnych i zawadzających 
mieszkańcom. Póki co najwięk-
sze szanse na przeprowadzkę 
mają stare spółdzielcze bloki (w 
pierwszej kolejności te mocno 
zadłużone) oraz budynki ogrze-
wane zatruwającymi powietrze 
„kopciuchami”. Chęć ich przyję-
cia na swoich gruntach wyrazi-
ły już sąsiednie gminy, zainte-
resowane zwiększeniem liczby 
mieszkańców, a co za tym idzie – 
podatników. Gdyby obiektów za-
kwalifikowanych do takiej opera-
cji znalazło się więcej, w ratuszu 
rozważa się losowy wybór kolej-
ności ich przenoszenia. Jedną z 
zachęt dla mieszkańców obję-
tych akcją „OdBLOKOWANIE” 
ma być opracowywany właśnie 
przez zainteresowane gminy „Pro-
gram 500-”, którego beneficjen-
ci mogą w nowych lokalizacjach 
swych nieruchomości liczyć na 
niższe podatki. Szacuje się, że 
dzięki przenoszeniu budynków 
Legionowu ubędzie co najmniej 
pięć tysięcy mieszkańców.  

Gadget

Plan na odblokowanie
Wiele wskazuje na to, że w stosunkowo nieodległej przyszłości Legio-
nowo wypadnie z grona najgęściej zaludnionych miast w Polsce. Sądząc 
po docierających ostatnio z ratusza przeciekach, powstaje tam właśnie 
plan mający odwrócić proces tzw. dogęszczania miasta. Krótko mówiąc, 
wszystkim zrobi się luźniej.
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OGŁOSZENIE

o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
 na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do nieza-

budowanej nieruchomości gruntowej w obr. ew. 70
działka nr 3/40, ul. Szarych Szeregów  w Legionowie 

1. Opis nieruchomości
Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczy-
stego do niezabudowanej nieruchomości gruntowej po-
łożonej w północno-wschodniej części miasta o pow. 6.184 
m², w obr. ew. 70  działka nr 3/40 ( powstałej w wyniku po-
działu działki nr 3/29 ), ul. Szarych Szeregów w Legionowie 
będącej w użytkowaniu wieczystym 
KZB Legionowo Sp. z o.o.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Legio-
nowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wie-
czystą o numerze WA1L/00065250/3.
Najbliższe otoczenie działki stanowi budynek Starostwa 
Powiatowego oraz nieruchomości zabudowane budynkami 
produkcyjno-usługowymi. Działka położona jest jest na tere-
nie uzbrojonym w pełną miejską infrastrukturę techniczną.
Kształt działki nieregularny, działka niezabudowana, czę-
ściowo utwardzona, płaska, nieogrodzona. 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
( uchwała Nr XVIII/238/2016 Rady Miasta Legionowo z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. ) działka stanowi teren infrastruk-
tury technicznej – gospodarowanie odpadami oznaczony 
symbolem 1-O.

2. Wysokość wywoławcza ceny sprzedaży
1.271.585,00 zł 
Do ww. stawki należy doliczyć podatek VAT w aktualnie 
obowiązującej wysokości. 

3. Wysokość postąpienia.
Wysokość postąpienia wynosi: 20.000,00 netto. 

4. Obciążenia nieruchomości oraz zobowiązania, których 
przedmiotem jest nieruchomość.
Nieruchomość  jest obciążona służebnością przesyłu ustano-
wioną na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. w Legionowie o treści:
„Służebność przesyłu ustanowiona na użytkowaniu wieczy-
stym działki gruntu o numerze ewidencyjnym 3/29, obszaru 
0,9352 ha, położonej w Legionowie, przy ul. Szarych Szere-
gów, polegająca na prawie zainstalowania sieci kablowej SN 

- 15KV oraz światłowodu wraz z prawem dostarczania i prze-
syłu energii elektrycznej, ich przebudowy oraz rozbudowy, a 
także całodobowego dostępu w celu wykonywania czynności 
związanych z remontami, naprawami, modernizacją, eksplo-
atacją, konserwacją, odbudową i odnową wyżej wymienionej 
infrastruktury, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjo-
nowania urządzeń przesyłowych oraz zaniechaniu zabudo-
wy i dokonywania nasadzeń w tym pasie gruntu, przy czym 
wykonywanie tego prawa ograniczone jest do pasa gruntu o 
szerokości 1 (jednego) m, długości 133,59 (sto trzydziestu 
trzech i 59/100) m i o powierzchni 133,59 (trzydziestu trzech 
i 59/100) m², wzdłuż przebiegu wyżej wymienionych sieci, 
usytuowanych na nieruchomości obciążonej zgodnie ze szki-
cem na mapie, która stanowi załącznik do aktu notarialnego, 
zgodnie z § 2 ust. 1 aktu notarialnego ustanowienie służebno-
ści przesyłu z dnia 22.12.2016 roku, nr rep. a 13794/2016”. 

5. Termin i miejsce przetargu.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie-
ruchomości niezabudowanej o pow. 6.184 m² położonej w 
obr. ew. 70 działka nr 3/40 ( powstałej w wyniku podziału 
działki nr 3/29 ),  ul. Szarych Szeregów w Legionowie  bę-
dącej w użytkowaniu wieczystym KZB Legionowo Sp. z o.o. 
odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00 w 
siedzibie KZB Legionowo Sp. z o.o. w Legionowie, ul. marsz. 
J. Piłsudskiego 3, parter, Sala Obsługi. 

6. Wysokość wadium, forma, termin 
i miejsce jego wniesienia.
Wadium ustala się w wysokości 10.000,00 zł ( słownie: dzie-
sięciu tysięcy złotych ) .
W przetargu ( licytacji ) mogą wziąć udział oferenci, jeżeli 
wpłacą wadium na rachunek bankowy KZB Legionowo 
Spółka z o.o. prowadzony przez ING Bank Śląski O/Legiono-
wo, nr 73105010121000000502411663 najpóźniej w dniu 
9 kwietnia 2021 r. do godziny 15:00.

Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na 
sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do niezabu-
dowanej nieruchomości gruntowej w obr. ew. 70  dział-
ka nr 3/40, ul. Szarych Szeregów w Legionowie będącej 
w użytkowaniu wieczystym KZB Legionowo Sp. z o.o. 
został opublikowany wraz z ogłoszeniem na stronie 
internetowej KZB Legionowo Sp. o.o. oraz w BIP Spółki.

Bliższych informacji udziela: Katarzyna Jakubiec, 
tel. 22 766 47 38.

Dystrybucja 
na spółkę
Do rozpoczętej w tym tygodniu akcji dostarcza-
nia legionowianom pakietów z przekazanymi 
przez wojewodę mazowieckiego jednorazowymi 
maseczkami chirurgicznymi włączyła się także 
spółka KZB Legionowo. Dzięki jej pracownikom 
lada dzień dotrą one do ponad czterech tysięcy 
mieszkańców miasta.

Jako podmiot specjalizujący się 
zarządzaniem nieruchomościa-
mi, spółka zaopatrzy w pocho-
dzące od wojewody maseczki 
mieszkańców budynków ko-
munalnych, socjalnych oraz 
wspólnot mieszkaniowych bę-
dących pod jej opieką. Podsta-
wą do wyliczenia tego, ile komu 
należy się pakietów, będzie 
liczba osób podana w deklara-
cji dotyczącej rozliczeń z tytułu 
gospodarki odpadami. Na jed-
nego mieszkańca przypadają 

po cztery zapakowane do jed-
nej koperty maseczki. – Z na-
szych wyliczeń wynika, że tra-
fią one do ponad dwóch tysięcy 
znajdujących się w każdym bu-
dynku skrzynek na korespon-
dencję. Dystrybucję maseczek 
rozpoczęliśmy już w poniedzia-
łek i powinna ona potrwać nie 
więcej niż kilka dni – mówi Irena 
Bogucka, prezes zarządu spółki 
KZB Legionowo. 

WS
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Większość pociągów SKM S3 
jadących z kierunku Legiono-
wa zaczyna teraz oraz kończy 
kursy na stacji Warszawa Za-
chodnia peron 8. Dla części z 
nich początkowymi i końcowy-
mi stacjami są Warszawa Wola, 
Warszawa Powązki lub War-
szawa Gdańska. Dla pociągów 
SKM linii S9 zmiany polegają na 
skróceniu części relacji. Więk-

szość pociągów standardowo 
zaczyna i kończy kursy na sta-
cji Warszawa Zachodnia pe-
ron 8, a pozostałe na stacjach 
Warszawa Wola, Warszawa Po-
wązki lub Warszawa Gdańska. 
Jeżeli chodzi o pociągi Kolei 
Mazowieckich, nadal będą one 
kursowały zgodnie z zasada-
mi wprowadzonymi 14 marca. 
To oznacza, że wybrane skła-

dy rozpoczynają i kończą kur-
sy na stacji Warszawa Główna 
lub Warszawa Centralna.
Bilety ZTM (wszystkie rodza-
je, z uwzględnieniem stref bi-
letowych) oraz uprawnienia 
do ulgowych lub bezpłatnych 
przejazdów (z zachowaniem 
zasad obowiązujących w po-
ciągach przyspieszonych w ra-
mach oferty „Wspólny bilet ZT-

M-KM-WKD”) są honorowane 
w pociągach KM w obu kierun-
kach na odcinkach:
    • Warszawa Wschodnia – 
Warszawa Zachodnia 
    • Legionowo – Warszawa Za-
chodnia peron 8 (przez War-
szawę Gdańską) 
    • linii lotniskowych RL, na od-
cinku Legionowo – Warszawa 
Lotnisko Chopina przez War-

szawę Centralną / Warszawę 
Śródmieście 
    • Warszawa Wschodnia – 
Pruszków 
    • Warszawa Zachodnia – 
Warszawa Główna. 
Pasażerowie z biletami kartoni-
kowymi ZTM, które nie zostały 
wcześniej skasowane, powin-
ni je „skasować” przez trwałe 
napisanie na ich odwrocie daty 

i godziny rozpoczęcia przejaz-
du, w formacie 24-godzinnym. 
Osoby posiadające bilety zako-
dowane na kartach muszą je 
wcześniej aktywować w po-
jeździe Warszawskiego Trans-
portu Publicznego lub w bram-
ce metra. 
Bilety KM (wszystkie rodzaje do 
odpowiednich stacji, strefowe 
oraz sieciowe) są honorowa-
ne w obu kierunkach w pocią-
gach SKM:
    • linii S2 na odcinku War-
szawa Wschodnia – Warszawa 
Lotnisko Chopina 
    • linii S9 i S3 na odcinku Le-
gionowo – Warszawa Zachod-
nia peron 8, 
    • linii S1 na odcinku Warsza-
wa Wschodnia – Pruszków. 
oprac. red./WTP

Kolej(ne) zmiany
Od piątku (26 marca) wybrane pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej linii S3 i S9 kursują 
na trasach skróconych do i z Warszawy Zachodniej peron 8, Warszawy Woli, War-
szawy Powązek lub Warszawy Gdańskiej. Zmiany obowiązują do odwołania. Mają 
one związek z kontynuacją prowadzonych przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe 
prac remontowych na stacji Warszawa Zachodnia.

Za(targ) z wandalami
Historia tego incydentu dostarcza kolejnego przykładu świadczącego o tym, jak trudno jest wygrać 
wojnę z ludzką głupotą oraz bezmyślnością. Nawet jeżeli dowody i sprawców wandalizmu podaje się 
organom ścigania na przysłowiowej tacy. To problem, bo Targowisko Miejskie w Legionowie zmaga się 
z wandalami na co dzień, a końca chuligańskich wyskoków na razie nie widać. Tak jak końca związa-
nych z nimi wydatków.
Z jednej strony to przypa-
dek, jakich na legionow-
skim targowisku wiele, z 
drugiej zaś nietypowy, po-
nieważ „bohater” opisywa-
nego tu, trwającego zaled-
wie kilka chwil incydentu dał 
się uwiecznić pracującej w 
pobliżu kamerze monitorin-
gu. Do zdarzenia doszło w 
piątek 12 marca, tuż po po-
łudniu, kiedy to dwóch (są-
dząc z wyglądu) młodych 
mężczyzn przechodziło w 
pobliżu mieszczącego się 
na Moim Rynku pawilonu 
administracyjnego należą-
cego do zarządzającej tar-
giem spółki KZB Legionowo. 
Zapis z kamery pokazuje, 
jak jeden z nich w pewnym 
momencie wyładowuje na 
budynku swoją złość: naj-
pierw na jednej z jego ścian, 
później zaś na osłonie za-
bezpieczającej okno pawi-
lonu. Następnie obaj pano-
wie, najwyraźniej odrobinę 
poróżnieni, oddalają się w 
sobie tylko znanym kierun-
ku. Nie zwracając większej 
uwagi ani na reakcję pracu-

jącego w pawilonie perso-
nelu KZB, ani znajdującego 
się w pobliżu świadka nisz-
czenia gminnego majątku. 
Władze spółki nie zamierza-
ły jednak puścić tego wan-
dalizmu płazem.

Cztery dni później (16 lu-
tego) złożono w Komen-
dzie Powiatowej Policji w 
Legionowie doniesienie, na 

podstawie którego zosta-
ło wszczęte dochodzenie w 
sprawie uszkodzenia mie-
nia w postaci zewnętrznej 
ściany oraz rolety pawilonu 
mieszczącego biuro admini-
stracji Targowiska Miejskie-
go w Legionowie. Dotyczyło 
ono przestępstwa określo-
nego w art. 288 par. Kodek-
su karnego mówiącego, że 
„Kto cudzą rzecz niszczy, 

uszkadza lub czyni niezdat-
ną do użytku, podlega ka-
rze pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5”, na-
tomiast „W wypadku mniej-
szej wagi, sprawca podlega 
grzywnie, karze ogranicze-
nia wolności albo pozba-
wienia wolności do roku”. 
Razem z doniesieniem poli-
cjanci otrzymali również za-
pis z nagraniem incydentu. 

Niestety, szybko okaza-
ło się, że mimo utrwale-
nia zajścia oraz wizerunku 
sprawcy, jego identyfika-
cja oraz zatrzymanie nie 

będą formalnością. Co wię-
cej, po kilku dniach spółka 
KZB otrzymała oficjalną in-
formację, że postępowanie 
prowadzone pod nadzo-
rem Prokuratury Rejono-
wej w Legionowie zostało 
umorzone. Monitoring tym 
razem nie pomógł śled-
czym w namierzeniu chuli-
gana. A szkoda, bo chociaż 
spowodowane przez niego 
straty materialne nie były 
duże, jego przykładne uka-
ranie i nagłośnienie całej hi-
storii mogłoby zadziałać na 
innych miejskich niszczycie-
li odstraszająco.    

W przypadku Targowiska 
Miejskiego w Legionowie 
taki prewencyjny efekt był-
by szczególnie oczekiwa-
ny, bo wandalizm jest tam 

właściwie codziennością. 
Zwłaszcza odkąd przy każ-
dym wejściu na targ poja-
wiły się zamontowane przez 
spółkę akcesoria związane 
z zapobieganiem rozprze-
strzenianiu się koronawiru-
sa. Trudno powiedzieć, cze-
mu akurat one przyciągają 
uwagę miejscowych roz-
rabiaków, lecz fakty są ta-
kie, że tydzień w tydzień 
spośród 14 dozowników 
niszczonych jest średnio 
pięć. Ale bywało i tak, że po 
weekendzie trzeba było wy-
mienić prawie wszystkie… 
– Od początku pandemii 
zmuszeni byliśmy zakupić 
z tego powodu już ponad 
sto dozowników oraz do-
datkowo około stu litrów 
płynu oraz żelu do dezyn-
fekcji, co kosztowało prze-
szło 10 tysięcy złotych. No i 
oczywiście mnóstwo pracy 
związanej z wymianą zde-
wastowanego wyposaże-
nia na nowe – mówi Ewa 
Machal-Rosińska ze spółki 
KZB Legionowo. Cóż, kul-
tury osobistej oraz poczu-
cia przyzwoitości nie da się 
kupić. Nawet na doskona-
le zaopatrzonym legionow-
skim targowisku. 

Wonder
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Widać to gołym okiem: w 
związku z dynamicznym 
wzrostem zachorowań na 
COVID-19 z dnia na dzień 
wydłużają się kolejki przed 
funkcjonującym w Legiono-
wie Punktem Diagnostyki Mo-
bilnej. W reakcji na taką sytu-
ację miejscy urzędnicy podjęli 
rozmowy z firmą prowadzącą 
tę placówkę, mające na celu 
wydłużenie godzin jej funkcjo-
nowania w ramach Narodowe-
go Funduszu Zdrowia (NFZ). 
Rozmowy, jak się właśnie oka-
zało, zakończone sukcesem. 

Inaczej ma się sprawa z postu-
lowanym przez ratusz urucho-
mieniem w mieście kolejnego 
punktu diagnostycznego. Przy-
najmniej na razie. – Wsłuchu-
jąc się w głos mieszkańców, 

podejmujemy również stara-
nia, aby w Legionowie został 
utworzony drugi taki punkt. 
Niejednokrotnie kontaktowali-
śmy się w tej sprawie z NFZ, ale 
na chwilę obecną odpowiedź 
Funduszu brzmi: „(…) jeden 
punkt pobrań jest w stanie za-
bezpieczyć potrzeby osób zgła-
szających się na badanie i nie 
ma potrzeby otwarcia drugiego 
punktu w Legionowie” – tłuma-
czy przedstawiciel urzędu mia-
sta. Co mogłoby wpłynąć na 
ewentualną zmianę stanowi-
ska NFZ-u w tej sprawie, trud-
no powiedzieć. 

Nowe godziny funkcjonowania 
Punktu Diagnostyki Mobilnej:
• Poniedziałek - 8:00-22:00 
(10:00-20:00 NFZ) 
• Wtorek - 8:00-22:00 (10:00-

20:00 NFZ) 
• Środa - 8:00-22:00 (10:00-
20:00 NFZ) 
• Czwartek - 8:00-22:00 
(10:00-20:00 NFZ) 
• Piątek - 8:00-22:00 (8:00-
18:00 NFZ) 
• Sobota - 8:00-22:00 (8:00-
18:00 NFZ) 
• Niedziela - 8:00-22:00 
(8:00-18:00 NFZ) 

Punkt przy ul. Jerzego Si-
wińskiego w Legionowie 

czynny jest codziennie. In-
formacje o testach oraz za-
pisy na wykonanie testów 
są dostępne pod numerem 
tel. 226 020 997. Oprócz 
diagnostyki realizowanej 
na zlecenie NFZ możliwe 
jest skorzystanie z nastę-
pujących płatnych testów:
• Szybkie testy kasetkowe 
na przeciwciała IgM i IgG 
Anty-SARS-CoV-2. Ma-
teriał pobierany do bada-
nia to krew z palca. Wynik 

testu będzie znany już po 
6-10 minutach. 
Cena: 69 zł 

 • Szybkie testy wymazowe na 
antygena koronawirusa wy-
krywają antygen SARS-CoV-2 
w organizmie człowieka. Wy-
konuje się je na podstawie po-
branego wymazu z nosa lub 
nosogardzieli. Po 15-30 minu-
tach na specjalnej płytce wi-
doczny jest już wynik. 
Cena: 119 zł 

• Testy molekularne (gene-
tyczne) wykrywające RNA 
wirusa. Weryfikują obecność 
koronawirusa w organizmie. 
Materiał do badania to wy-
maz z nosa lub nosogardzieli 
pobierany w specjalnym am-
bulansie. Wynik można otrzy-
mać po około 48 godz. Corten 
Medic współpracuje wyłącznie 
z licencjonowanymi laborato-
riami, które są wpisane na li-
stę COVID przez Ministerstwo 
Zdrowia. Cena: 330 zł 

• Testy do jakościowego wy-
krywania wirusów grypy typu 
A lub B. Badanie umożliwia dia-
gnostykę zakażenia wirusem 
grypy i odbywa się poprzez 
pobranie wymazu z nosogar-
dzieli. Po 10 minutach na ana-
lizatorze widoczny jest wynik 
badania (pozytywny lub nega-
tywny). Cena: 25 zł 

Więcej informacji na temat 
oferty testów można znaleźć 
na stronie: 
www.cortenmedic.pl.

RM

Jeden musi wystarczyć
Dzięki interwencji urzędników z legionowskiego 
ratusza zostaną, w ramach Narodowego Funduszu 
Zdrowia, wydłużone godziny pracy funkcjonu-
jącego przy ul. Sobieskiego Punktu Diagnostyki 
Mobilnej. O otwarciu drugiej tego rodzaju pla-
cówki, argumentując to brakiem takiej potrzeby,                
NFZ nie chce jednak słyszeć.
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Pogodnych Świąt Wielkanocnych

pełnych nadziei i miłości 

®
Dobra woda z Legionowa

składają 

Zarząd oraz Pracownicy 
PWK „Legionowo”

Pożar w pustostanie
Już drugi raz w tym roku doszło do pożaru na terenie 
pustostanu znajdującego się na działce u zbiegu ul. 
Kościuszki i Jasnogórskiej w Legionowie. Tym razem 
ogień pojawił się nie w samym budynku, lecz na 
przylegającej do niego działce.
Zgłoszenie o pożarze wpłynę-
ło do legionowskiej straży po-
żarnej w czwartek (25 mar-
ca) około godziny 22.00. Pod 
wskazany adres natychmiast 

wysłano zastępy straży z JRG 
Legionowo i OSP Legionowo. 
Na miejscu zjawiła się także 
policja. Jak się okazało, zapa-
liły się śmieci składowane na 

podwórku. Ogniem był zajęty 
teren o powierzchni blisko stu 
metrów kwadratowych. Stra-
żakom udało się go na szczę-

ście opanować, zanim zdążył 
rozprzestrzenić się na sąsied-
nie posesje.

Zig

Skrzynki z maseczkami

Z rządowych magazynów 
maski trafiły najpierw do 
jednostek straży pożarnej. 

Na terenie Legionowa, w 
siedzibie Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej, zgromadzono 

dokładnie 216 550 sztuk 
maseczek ochronnych, z 
kolei gmina zatroszczy-
ła się o bezpieczny sys-
tem ich dystrybucji wśród 
mieszkańców. Każdy z 
nich otrzyma, jako się rze-
kło, cztery maseczki. – W 
zaledwie kilka dni przygo-
tujemy szybką, skuteczną 
i bezpieczną dystrybucję 
do każdego z mieszkań-
ców miasta. Wiąże się to z 
olbrzymią pracą logistycz-
ną. Pamiętajmy, że dys-
trybucja musi potrwać, ale 
bezpieczeństwo jest naj-
ważniejsze. Bezpośred-
nie dostarczanie jest pra-
cochłonne i czasochłonne, 
lecz zapobiega dodatko-
wym wyjściom z domu 
oraz ewentualnym kolej-
kom w punktach dystrybu-
cji maseczek. Jednocześnie 
chciałabym podziękować 
za współpracę Ochotniczej 

Straży Pożarnej, która ode-
brała, przewiozła i magazy-
nuje maseczki ochronne – 
mówi Justyna Borawska, 
kierownik Referatu Zarzą-
dzania Kryzysowego Urzę-
du Miasta w Legionowie. 

Jak poinformował urząd 
miasta, dystrybucja ma-
seczek rozpocznie się 29 
marca. Ze względów bez-
pieczeństwa będą one po-
zostawiane w skrzynkach 
na korespondencję. Przed 
dostarczeniem każdy pa-
kiet zostanie umieszczony 
w kopercie i pozostawiony 
na 72 godz. „kwarantan-
ny”. Obecnie udało się już 
spakować kilkadziesiąt ty-
sięcy maseczek, które w 
poniedziałek zaczną być 
dostarczane do mieszkań-
ców Legionowa. 

Gadget

W związku z tym, że 15 marca województwo mazowiec-
kie dołączyło do regionów z zaostrzonymi zasadami 
bezpieczeństwa, z rządowej puli wojewoda przekazał 
mieszkańcom powiatu legionowskiego 472 tys. jednora-
zowych maseczek chirurgicznych – po cztery na osobę. 
Teraz każda z gmin musi szybko zająć się ich dystrybu-
cją. W Legionowie ruszyła ona w poniedziałek 29 marca.

Przedłużająca się pande-
mia coraz brutalniej testuje 
sprawność i wytrzymałość 
systemu ochrony zdrowia. 
Daje się to zauważyć także 
w Legionowie oraz powiecie, 
gdzie czas oczekiwania na 
przyjazd zespołu reanima-
cyjnego potrafi ostatnio wy-
nieść nawet godzinę. Krót-
ko mówiąc, o wiele za długo. 
– W związku z sytuacją epi-
demiczną mamy do czynie-
nia z bardzo dużym wzro-
stem liczby transportów do 
szpitali. Karetki przewożą 
pacjentów do odległych od 
Legionowa miejscowości, 
na przykład do Płońska, bo 
w najbliższych placówkach 
brakuje łóżek. Powoduje 
to wydłużenie czasu przy-
jazdu karetki, natomiast 
stan pacjentów oczekują-
cych na taki transport bar-
dzo szybko się pogarsza. A 
przecież w większości przy-
padków ważna jest każ-
da minuta – zwraca uwagę 
Anna Łaniewska, przewod-
nicząca miejskiej Komisji 
Zdrowia, Bezpieczeństwa i 
Spraw Społecznych. Inicja-
torka wniosku do wojewo-
dy nie miała wątpliwości, że 
coś z tym problemem szyb-
ko trzeba zrobić. Obok jej 
kolegów z rady starania w 
tej kwestii podjęło też sze-
fostwo zarządzanego przez 

władze powiatu ZOZ „Legio-
nowo”.   

Efekt wspólnych działań przy-
szedł nadspodziewanie szyb-
ko. Efekt w postaci deklaracji 
wojewody dotyczącej poja-
wienia się w Legionowie od 
kwietnia dodatkowej karetki 
pogotowia. Powinno to wpły-
nąć na skrócenie czasu dojaz-
du ambulansu do pacjentów, 
zwłaszcza że w mieście zo-
staną też wydłużone godzi-
ny pracy zespołu 12-godzin-
nego, który teraz ma działać 
przez całą dobę. Do zmian 
dojdzie od początku kwiet-
nia i póki co będą one funk-
cjonować jedynie przez mie-
siąc. W kręgach decyzyjnych 
wspomina się jednak o możli-
wości przedłużenia ich na ko-
lejne miesiące.

Co ważne, ZOZ „Legio-
nowo” podjął też działa-
nia mające na celu zakup 
dwóch nowych ambu-
lansów oraz sprzętu me-
dycznego. Wprawdzie zło-
żony przez niego wniosek 
nie zostanie zrealizowa-
ny w całości, jednak dzię-
ki przyznaniu ponad pół 
miliona złotych placówka 
ma się wkrótce wzboga-
cić o jeszcze jedną karet-
kę pogotowia.

Wonder

Wspólny głos radnych z Komisji Zdrowia, Bez-
pieczeństwa i Spraw Społecznych Rady Miasta 
Legionowo oraz kierownictwa ZOZ „Legionowo” 
okazał się na tyle donośny, że usłyszał go 
nawet mazowiecki wojewoda. Usłyszał i wysłu-
chał. Dzięki temu od kwietnia zacznie w mieście 
stacjonować dodatkowy podstawowy zespół 
ratownictwa medycznego.
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USŁUGI
 ■Hydraulik Naprawy Awarie 
Remonty 692 827 915
 ■KOMPUTER naprawy 
dojazd 513 820 998
 ■Malowanie, tapetowanie, 
remonty- osobiście, 
solidnie 694 065 757
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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 12.04.2021r, 
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
Tel:  795 845 242

ZULA to starsza, suczka (9 kg) 
znaleziona na terenie Otwoc-
ka.  Mamy nadzieję, że sunia 
powróci do zdrowia i pełni sił. 
Chcemy wierzyć, że Zuli ktoś 
szuka, a jej stan jest spowo-
dowany długim przebywaniem 
poza domem.
Tel:  795 845 242
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Na co dzień, przynajmniej 
w godzinach pracy, to oni są 
od pouczania oraz dyscypli-
nowania obywateli. Stara to 
jednak prawda, że właściwie 
każdy człowiek ma nad sobą 
jakiegoś szefa. Dotyczy to 
też oczywiście policjantów, 
z których ich przełożeni – 
jak to w życiu często bywa 
– nie zawsze są zadowole-
ni. Inna sprawa, że podczas 
dorocznych spowiedzi przed 
powiatowymi radnymi mun-

durowa wierchuszka wspo-
mina o tym zjawisku z pew-
ną taką nieśmiałością i nieco 
mniej donośnym głosem…
Lecz jednak wspomina, co 
warto docenić, gdyż w po-
przednim ustroju to, co dzia-
ło się w resorcie (zwłaszcza 
złego), jeno z rzadka wydo-
stawało się na zewnątrz. Nie 
to, co ulubione przez funk-
cjonariuszy statystyki. Tak 
czy owak, również w trak-
cie ostatniego, przypada-

jącego w lutym 
sprawozdania z 
ubiegłorocznych 
dokonań glinia-
rzy z naszego 
powiatu coś tam 
o ich drobnych 
grzeszkach po-

wiedziano. Drobnych, rzecz 
jasna, naszym zdaniem. Bo 
skoro w przypadku wszyst-
kich czterdziestu przewi-
nień, o których wspomnia-
ła radnym pani komendant, 
skończyło się tylko na roz-
mowach dyscyplinujących, 
wielkie one przecież być nie 
mogły. Nawet jeżeli bywa-
ły wśród nich połajanki o 
nieco większym dramaty-
zmie tudzież ładunku emo-
cjonalnym. Cóż, tak to na 

służbie i po niej bywa. Moż-
na tylko wyrazić odrobinkę 
żalu z powodu tego, że pani 
Anna nie zdradziła w tema-
cie owych przewinień nieco 
więcej. Wtedy społeczeń-
stwo, śledząc sesję w inter-
necie, dostałoby czarno na 
białym dowód, że policjan-
ci też ludzie i coś tam zda-
rza im się czasem nabro-
ić. Nie tym razem. Zamiast 
szczegółów w tym tema-
cie, radni dowiedzieli się za 
to o 46 policyjnych awan-
sach oraz deszczu przy-
znanych mundurowym 
nagród. I dobrze. Skoro 
już publicznie przesłuchi-
wana jest ich przełożona, 
niech to będzie przesłu-
chanie z happy endem!

Do kitu z kitami!
Wśród obfitości obchodzonych 
w kraju świąt jest jedno wy-
jątkowe. Z pozoru tylko odfaj-
kowywane kilkoma mniej lub 
bardziej udanymi dziennikar-
skimi kaczkami, które na drugi 
dzień trafiają wprost do kosza. 
Tak naprawdę owo święto czci-
my jednak każdego dnia – albo 
osobiście, z ustami pełnymi 
słów powszechnie uważanych 
za kłamliwe, albo wsłuchani w 
kazania rozmaitych kapłanów 
oszustwa. Tak, tak, prima apri-
lis mamy u nas na okrągło. 

Co do ludzi z politycznego sor-
tu, wątpliwości dotyczące ich 
prawdomówności rozwiewa 
proste zestawienie pomruków 
dochodzących z lewa i prawa. 
Ponieważ najczęściej znajdu-
ją się one na merytorycznych 

antypodach, od razu wiadomo, 
że ktoś łże. Bo jeśli według jed-
nych coś jest białe, a zdaniem 
innych czarne, prawda wca-
le nie musi leżeć pośrodku. Po 
prostu część towarzystwa, jak 
to sami ładnie ujmują, z pre-
medytacją mija się z prawdą. 
Pozwalamy im na to, dajemy 
się wkręcać w zastępcze pro-
blemy, więc oni to robią. Na-
bierając przy okazji mega-
lomańskiego przekonania o 
wyjątkowej wadze swych cen-
nych, wypuszczanych z gęb fra-
z(esów). A one najczęściej nie 
są cenne, lecz jedynie kosztow-
ne. Dla posiadaczy mandatów 
i ministerialnych posad różni-
ca to żadna, lecz dla wyborczej 
masy olbrzymia, gdyż właśnie 
ona za wynikające z tych słów 
czyny płaci. 

Z drugiej strony, nawet najwięk-
szy małżonek stanu zaczynał 
kiedyś jako zwykły człowiek. I 
właśnie wtedy, dojrzewając i 
ucząc się życia, doskonalił rów-
nocześnie tak w nim niezbęd-
ną umiejętność kłamstwa. Za-
czynając od bunkrowania przed 
kadrą rodzicielską pierwszych 
szlugów, poprzez prężenie mu-
skułów na oczach wybranek ser-
ca, aż do przekonywania praco-
dawców o swych naciąganych 
zaletach – wszystko to prowa-
dzi do zalegalizowania kłamstwa 
jako społecznie akceptowanej 
formy wymiany myśli. Jeśli ktoś 
sądzi, że jest w tym dobry, idzie 
do polityki. Kiedy coś w niej osią-
gnie – widać miał rację. 

Początek kwietnia zapowiada 
się ciepło i pogodnie. O tym, 
że pogoda jest jednak nie-
przewidywalna, przekonali-
śmy się osiem lat temu, kiedy 
to 1 kwietnia spadł taki śnieg, że 
skutki tych intensywnych opa-
dów odczuwano jeszcze przez 
kilka kolejnych dni. 

Opisując w reporterskim skró-
cie zamieszanie, jakie ta śnie-
życa wywołała, trzeba by było 
napisać tak: ponad 13 tysięcy 
odbiorców bez energii elektrycz-
nej, pięć zerwanych linii średnie-
go napięcia i 271 unieruchomio-
nych stacji transformatorowych 
oraz kilkadziesiąt połamanych 
drzew. Pech chciał, że stało się to 
wszystko... w drugi dzień świąt 
wielkanocnych. – Ekipy monte-
rów od razu przystąpiły do pra-
cy. Awarie sukcesywnie usuwa-
no, ale uszkodzenia były bardzo 
rozległe. Mieliśmy bowiem za-
równo połamane słupy, jak i w 

wielu miejscach zerwane i po-
szarpane przewody na liniach 
– mówiła Katarzyna Burda-Ma-
zurek, rzecznik prasowy PGE 
Dystrybucja w Warszawie. 
 
Większość linii energetycznych 
została zerwana przez gałęzie 
lub konary drzew, które łama-
ły się pod naporem ciężkiego i 
mokrego śniegu. Dlatego rów-
nież strażacy Wielkanoc mie-
li pracowitą. – Mieliśmy 19 zda-
rzeń, a od 26 marca do dzisiaj 
było ich 33. Głównie musieliśmy 
sobie radzić z drzewami powa-
lonymi na linie telefoniczne, 
energetyczne, na ulice i leżący-
mi przy wejściach do obiektów 
mieszkalnych – mówił bryg. Ar-
kadiusz Pich, ówczesny zastępca 
komendanta PSP w Legionowie. 
Najwięcej było jednak przypad-
ków uszkodzenia linii energe-
tycznych. – Ludziom brakowało 
prądu, więc trzeba było te drze-
wa pozdejmować z linii energe-

tycznych. Pomagaliśmy pogoto-
wiu energetycznemu.
 
Intensywne kwietniowe opady o 
spory ból głowy przyprawiły tak-
że urzędników z legionowskie-
go ratusza. Wszystko przez to, 
że środki zabezpieczone na zi-
mowe utrzymanie chodników i 
dróg, w przeciwieństwie do śnie-
gu, zaczęły szybko topnieć. Pie-
niądze skończyły się wraz z na-
dejściem świąt. W tej sytuacji, 
zamiast snuć marzenia o kon-
sumpcji wielkanocnych specja-
łów, urzędnicy musieli zejść na 
ziemię. – Wiedząc, że mamy pie-
niądze na dwie ostatnie akcje, 29 
marca przeprowadziliśmy postę-
powanie uzupełniające. Przerzu-
ciliśmy w budżecie trochę pie-
niędzy i zawarliśmy dodatkową 
umowę na 120 tys. zł, co wystar-
czy na pięć do sześciu akcji – mó-
wił Aleksander Rogala, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komunal-
nej. I wystarczyły. 

Zima wiosną

Kotleciki z jajek Sposób przygotowania:

Ugotowane jajka obieramy ze skorupki, myjemy 
i siekamy na drobne kawałeczki. Wsypujemy do 
miski, dodajemy przyprawy, posiekane zielone 
zioła i wbijamy jajko. Całość dokładnie mieszamy. 
Z powstałej masy formujemy zgrabne kotleciki, 
które obtaczamy w bułce tartej. 

Przygotowane kotleciki smażymy na rozgrzanym 
tłuszczu na złoty kolor z obydwu stron. Łyżką ce-
dzakową wyjmujemy je na papier, by odsączyć 
z tłuszczu. Kotleciki można jeść na zimo i na gorą-
co. Można też zapiec z plasterkiem żółtego sera.                 
                                                                                                                                               

Smacznego!

Składniki:
• 1 surowe jajko
• 6 ugotowanych na twardo jajek
• Szczypiorek
• Koperek
• Sól
• Pieprz
• Olej
• Bułka tarta
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Już następnego dnia 
po otrzymaniu zgłosze-
nia policjanci zatrzyma-
li 38-latka. Po zebraniu 

materiału dowodowego 
mężczyzna został dopro-
wadzony przed oblicze 
prokuratora, a następ-
nie sędziego. Wobec po-
dejrzanego zastosowa-
no środek zapobiegawczy 
w postaci tymczasowe-
go aresztowania go na 
okres trzech miesięcy. Za 
popełnione przestępstwo 
38-latkowi grozi mu do 
pięciu lat więzienia. 

zig

Dokładnie w czwartek 11 mar-
ca, w Światowy Dzień Nerek, 
Stowarzyszenie MANKO – wy-
dawca magazynu Ogólnopol-
ski Głos Seniora oraz organi-
zator Programu Ogólnopolska 
Karta Seniora – Gmina Przy-
jazna Seniorom oraz kampa-
nii Stop manipulacji, nie daj 

się oszukać, a także kampa-
nii Solidarni z Seniorami – Ra-
zem Damy Radę! – rozpoczęło 
we współpracy z Ogólnopol-
skim Stowarzyszeniem Osób 
Dializowanych akcję społeczną 
pod nazwą „Dbaj o nerki!”. Ma 
ona na celu wsparcie, aktywi-
zację, edukację i wzrost świa-

domości wśród seniorów na-
rażonych na liczne powikłania 
dotyczące przewlekłej choroby 
nerek. – Dbajmy o nerki, ponie-
waż profilaktyka i wczesne wy-
krycie to zdrowe i długie życie. 
Pijmy dwa litry wody dziennie, 
bądźmy aktywni fizycznie i ba-
dajmy się raz do roku – zachę-
cają organizatorzy prozdrowot-
nego przedsięwzięcia. 

Jednym z elementów akcji 
„Dbaj o nerki!” było przygoto-
wanie i popularyzacja wywiadu 
wideo z dr Iwoną Mazur, pre-
zes Ogólnopolskiego Stowa-
rzyszenia Osób Dializowanych, 
opublikowanego na kanale tele-
wizji internetowej Głos Seniora 

TV (można go znaleźć pod lin-
kiem https://www.youtube.
com/watch?v=UZHo0ztj00A). 
Jak mówi lekarka, dane wska-
zują, że na PChN (przewlekłą 
chorobę nerek) zapada z roku 
na rok coraz więcej ludzi. A eks-
perci twierdzą, że ten trend bę-
dzie się umacniał. – Obecnie na 
świecie choruje na nią już prawie 
700 milionów osób, zaś w Pol-
sce to około 4,5 mln ludzi, z cze-
go 20 tys. jest dializowanych. 
Tej poważnej i uciążliwej choro-
by można jednak uniknąć albo 
bardzo skutecznie spowolnić jej 
rozwój. Najprostszą receptą na 
to są badania profilaktyczne. Co 
roku, w drugi czwartek marca, 
obchodzimy Światowy Dzień 
Nerek. Najlepiej wpisać sobie tę 
datę do kalendarza jako dzień, 
w którym będziemy wykonywać 
regularne badania przesiewowe 
w kierunku przewlekłe choroby 
nerek. To może uratować nasze 
życie oraz zdrowie – apeluje dr 
Iwona Mazur. Warto tej mądrej 
rady posłuchać.

oprac. red.

Wywiad dla zdrowia
Jak podają statystyki, w Polsce na przewlekłą chorobę nerek cierpi ponad 4 mln 
osób. Większość z nich to seniorzy, którzy nawet nie są tej dolegliwości świado-
mi. Powoduje to, rzecz jasna, nieodwracalne skutki zdrowotne: dializę, potrzebę 
przeszczepu, osłabienie, a często także choroby serca. Warto o tym mówić nie 
tylko przy okazji 11 marca, kiedy to przypada Światowy Dzień Nerek

Złamał zakaz
W ubiegłym tygodniu do 
legionowskiej komen-
dy policji zgłosiła się 
kobieta, która powiado-
miła, że jej były partner 
– mimo że ma sądowy 
zakaz kontaktów – nadal 
niepokoi ją w miejscu 
zamieszkania oraz grozi 
jej i nęka ją telefonami.
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Atrakcje za miedzą
Nastała wiosna, więc warto rozejrzeć się za miejscami, które można odwiedzić w celach tury-
styczno-krajoznawczych, nie będąc zarazem na bakier z przepisami sanitarnymi. 
Jedna z pobliskich atrakcji jest położona po sąsiedzku - tam, gdzie spotykają się Wisła i Narew. 
Mimo że znajduje się w ruinie, zabytkowy spichlerz wciąż robi piorunujące wrażenie.
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Czy wiesz, że mieszanie 
alkoholu z napojami gazo-
wanymi powoduje szybsze 
wchłanianie alkoholu do or-
ganizmu?

Czy wiesz, że ludzie le-
woręczni od praworęcznych 
są lepsi w sportach, w zaję-
ciach, które wymagają do-
brej orientacji w terenie oraz 
szybkich reakcji?

Naukowcy twierdzą, że 
aligatorom, podobnie jak 
jaszczurkom, mogą odra-

stać ogony. Przy czym pro-
ces regeneracji występuje 
tylko u młodych osobników. 
I tak na przykład jaszczur-
ka salamandra meksykań-
ska może przeżyć, gdy tra-
ci nawet ważny narząd taki 
jak oko, kończyna, kawałek 
serca czy mózgu. Okazuje 
się, że one odrastają. Mło-
de aligatory, tracąc ogon, 
nie giną. Ten narząd może 
odrosnąc. Co prawda nie 
jest on podobnych rozmia-
rów, bo znacznie krótszy, 
ale umożliwia funkcjono-
wanie zwierzęciu w wo-
dzie i na lądzie. 

PADAM  NA  KOLANA 
PRZED  EKSPERTAMI, 

KTÓRZY  SIĘ  PRZEDE 
MNĄ  WYPOWIADALI

Zdzisław Koryś legionowski radny 
podczas sesji rady miasta.

■ ■ ■

Na pojezierzach są takie formy polodowcowe 
jak morele czołowe.

■ ■ ■
Po polowaniu na grubego zwierza odbył się 

bigos myśliwski.
■ ■ ■

Do elektryzowania potrzebny jest kudłaty materiał.
■ ■ ■

Działalność polityczna ks. Robaka polegała na tym, 
że często odwiedzał karczmy.

■ ■ ■
Mama nie wypuściła mnie z powodu ciemnoty.

■ ■ ■
Paluszkiewicz był biedny, 
co wynikało z jego spodni.

■ ■ ■
Recydywista to taki człowiek, 

który z przyjemnością wraca do więzienia.

ROZRYWKA

HOROSKOP
na nadchodzący

tydzień
RYBY

BARAN

BYK

BLIŹNIĘTA

RAK

LEW

PANNA

WAGA

SKORPION

STRZELEC

KOZIOROŻEC

WODNIK

Kłopoty w związku? 
Szczera rozmowa z 
partnerem może po-

móc, ale na krótką metę. Tak bywa. 

Masz ambitne cele i za 
wszelką cenę dążysz do 
ich realizacji. Lecz teraz 

może być ona za wysoka.

Przyda ci się wolne, bo 
ostatnio przesadzałeś 
z pracą. Spróbuj zapla-

nować sobie coś na majówkę.

Zmieniła ci się sylwet-
ka po zimie? Zamiast 
rozpaczać, włóż buty 

do biegania i w drogę!

Sprawa, o której my-
ślisz, nieoczekiwanie 
znajdzie szczęśliwy fi-

nał. I problem będzie z głowy.

Za kierownicą lubisz 
myśleć, że jesteś kró-
lem szosy, ale to nie-

prawda. Uważaj na drodze.

To jeszcze nie koniec 
zamieszania w twoim 
życiu. I w tym tygodniu 

możesz się o tym przekonać. 

Weź się do pracy. Ina-
czej ktoś zajmie twoje 
miejsce i wolnego cza-

su będziesz miał aż nadto… 

Zapowiada się spokoj-
ny tydzień. Postaraj 
się wykorzystać go na 

uporządkowanie swoich spraw.

Jeśli rozglądasz się 
za kimś do pary, to 
dobry czas na ze-

rwanie z byciem singlem.

Ostatnio nie byłeś dla 
kogoś miły, a ta osoba 
wcale na to nie zasłuży-

ła. Posyp głowę popiołem.

Twoja dobra passa 
wciąż trwa! Postaraj się 
jej nie przespać, bo taki 

okres prędko się nie powtórzy.

Zwiększająca się liczba ludności 
na świecie sprzyja badaniom nad 
alternatywnymi źródłami pożywie-
nia. Obniżający się poziom zaso-
bów wodnych, wzrastające koszty 
hodowli zwierząt kierują  naukow-
ców w stronę... owadów jadalnych. 
Owady są źródłem dobrego białka 
(70% białka, brak węglowodanów, 
cenne źródło minerałów i witamin). 
Ich hodowla nie ma negatywnego 
wpływu na środowisko i praktycz-
nie nie emituje gazów cieplarnia-
nych. Owady nie potrzebują wiele 
miejsca, wody i energii, by przeżyć, 

a przy tym mają krótki cykl rozwoju. Obecnie wyróżniono ponad 2000 gatunków 
jadalnych. Czy to oznacza, że w przyszłości będziemy jeść smażone świersz-
cze, suszone mrówki czy panierowane gąsienice?

Lenka 10 lat

Kierowca tego autka na mur-beton miał zbyt ciężką nogę...
 fot. red.  
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Złe wieści zaczęły się od zgło-
szenia gorszego samopoczu-
cia przez jednego z kontuzjo-
wanych graczy KPR-u, który w 
Radomiu akurat nie występo-
wał. Kilka dni później dwóch 
innych zawodników też zaczę-
ło obserwować u siebie ozna-

ki choroby. Ich obawy okaza-
ły się uzasadnione. Na obecną 
chwilę legionowski klub in-
formuje o dwóch potwier-
dzonych przypadkach oraz 
o jednym podejrzeniu zaka-
żenia koronawirusem. W tej 
sytuacji, na prośbę działa-

czy KPR-u, płockie derby Ma-
zowsza zostały przełożone 
na 21 kwietnia. – Uznałem, 
że w zaistniałych okoliczno-
ściach rozgrywanie meczu 
byłoby mocno ryzykowne, 
dlatego skontaktowałem się 
w tej sprawie z Orlenem Wi-

słą Płock, gdzie byli podobne-
go zdania. Dzięki temu szyb-
ko udało się uzgodnić nowy 
termin spotkania. Sami, na 
prośby innych klubów, prze-
kładaliśmy już mecze w cza-
sie pandemii, bo nie wyobra-
żam sobie, aby nalegać na 
przyjazd drużyny, w której 
stwierdzono przypadki zaka-
żenia – mówi Dominik Brino-
vec, prezes KPR-u Legionowo.  

Zgoła inaczej przebiegły roz-
mowy z działaczami trzecie-
go w grupie C klubu z Bia-
łej Podlaskiej. Jak udało nam 
się ustalić, ostatecznie odrzu-
cili oni propozycję przełoże-
nia rywalizacji z KPR-em na 
inny termin, co oznacza, że 
10 kwietnia lider tabeli zagra 
na wyjedzie osłabiony – w ja-
kim stopniu, pokaże najbliższa 
przyszłość. Tak czy inaczej, za-
grać musi. Czy decyzja podla-
sian wynika z chęci wykorzy-
stania zamieszania, jakie w 
szeregach ekipy z Legionowa 
poczynił koronawirus i urwania 
mu trzech punktów – na to py-
tanie niech każdy kibic odpo-
wie sobie sam... – W związku 
z tym jeszcze w tym tygodniu 
ruszamy z treningami ze zdro-
wymi zawodnikami, zarówno 
pod kątem rywalizacji w Białej 
Podlaskiej, jak i przewidziane-
go tydzień później domowego 
meczu z Mazurem Sierpc. Jest 
w nas wiele sportowej złości i 
wolą walki na parkiecie posta-
ramy się nadrobić ewentualne 
braki kadrowe – obiecuje Do-
minik Brinovec. 

Aldo 

SPORT

W minioną niedzielę KPR Legionowo miał zmierzyć się z Orlenem II 
Wisłą Płock. Niestety, w sprawę wmieszał się Covid-19, który niedługo 
po powrocie z przegranego spotkania w Radomiu zdekompletował ekipę 
legionowskich szczypiornistów. No i ciekawie zapowiadające się pierw-
szoligowe derby Mazowsza trzeba było odłożyć na później. 
Zmiana terminu kolejnego meczu się jednak nie udała.

Wynik nie 
na rękę
Po zaliczeniu kompletu zwycięstw w pierwszej 
rundzie rozgrywek w grupie C, w trzech ostatnich 
spotkaniach szczypiorniści KPR-u Legionowo ponieśli 
dwie porażki. Podobnie jak dla ich koleżanek z DPD 
Areny – siatkarek DPD IŁCapital Legionovii, dla nich też 
Radom nie okazał się gościnny i w poprzednią sobotę 
KPR przegrał z tamtejszym Uniwersytetem 22:25.

Jak było do przewidze-
nia, po tak udanej poło-
wie pierwszoligowego se-
zonu inne ekipy – w myśl 
zasady „Bij mistrza!” – rzu-
cą się na KPR w rundzie re-
wanżowej, chcąc popsuć 
legionowskiej drużynie i 
nastrój, i bilans punktowy. 
Poza tym cały czas wygry-
wać się przecież nie da. W 
sobotę dobrze dysponowa-
ni „akademicy” od począt-
ku postawili się liderowi i 
już do przerwy prowadzili 

czterema bramkami. Póź-
niej ambitnie grający go-
ście mieli wprawdzie okazje 
do przechylenia szali zwy-
cięstwa na swoją korzyść, 

ale koniec końców rado-
mianie wygrali trzema tra-
fieniami i mogli się cieszyć z 
„upolowania” doświadczo-
nego lidera.

Porażkę KPR-u Legionowo, 
zbliżając się do prowadzą-
cego KPR-u na trzy punk-
ty, wykorzystał goniący go 
MKS Wieluń, który po za-
ciętym spotkaniu zwycię-
żył z rezerwami Orlenu Wi-
sły Płock 31:27. I to właśnie 
z tą ostatnią drużyną legio-

nowianie rozegrają w naj-
bliższą niedzielę derby Ma-
zowsza.

Aldo

Złe wieści zaczęły się od zgło-
szenia gorszego samopoczu-
cia przez jednego z kontuzjo-
wanych graczy KPR-u, który w 
Radomiu akurat nie występo-
wał. Kilka dni później dwóch in-
nych zawodników też zaczęło 
obserwować u siebie oznaki 

choroby. Ich obawy okazały się 
uzasadnione. Na obecną chwi-
lę legionowski klub informuje o 
dwóch potwierdzonych przy-
padkach oraz o jednym podej-
rzeniu zakażenia koronawiru-
sem. W tej sytuacji, na prośbę 
działaczy KPR-u, płockie der-

by Mazowsza zostały przełożo-
ne na 21 kwietnia. – Uznałem, 
że w zaistniałych okoliczno-
ściach rozgrywanie meczu by-
łoby mocno ryzykowne, dlate-
go skontaktowałem się w tej 
sprawie z Orlenem Wisłą Płock, 
gdzie byli podobnego zdania. 

Dzięki temu szybko udało się 
uzgodnić nowy termin spo-
tkania. Sami, na prośby in-
nych klubów, przekładaliśmy 
już mecze w czasie pande-
mii, bo nie wyobrażam sobie, 
aby nalegać na przyjazd dru-
żyny, w której stwierdzono 
przypadki zakażenia – mówi 
Dominik Brinovec, prezes 
KPR-u Legionowo.  

Zgoła inaczej przebiegły roz-
mowy z działaczami trzecie-
go w grupie C klubu z Białej 
Podlaskiej. Jak udało nam się 
ustalić, ostatecznie odrzuci-
li oni propozycję przełożenia 
rywalizacji z KPR-em na inny 
termin, co oznacza, że 10 
kwietnia lider tabeli zagra na 
wyjedzie osłabiony – w jakim 
stopniu, pokaże najbliższa 
przyszłość. Tak czy inaczej, 
zagrać musi. Czy decyzja 
podlasian wynika z chęci wy-
korzystania zamieszania, ja-
kie w szeregach ekipy z Legio-
nowa poczynił koronawirus i 
urwania mu trzech punktów – 
na to pytanie niech każdy ki-
bic odpowie sobie sam... – W 
związku z tym jeszcze w tym 
tygodniu ruszamy z treninga-
mi ze zdrowymi zawodnika-
mi, zarówno pod kątem ry-
walizacji w Białej Podlaskiej, 
jak i przewidzianego tydzień 
później domowego meczu z 
Mazurem Sierpc. Jest w nas 
wiele sportowej złości i wolą 
walki na parkiecie postara-
my się nadrobić ewentual-
ne braki kadrowe – obiecuje 
Dominik Brinovec. 

Aldo

Pierwsza kolejka w grupie mi-
strzowskiej zostanie rozegrana już 
w tę sobotę (3 kwietnia). O godzinie 
12.00 podopieczni trenera Michała 
Pirosa zmierzą się na własnym bo-
isku z rezerwami warszawskiej Le-
gii. W drugiej kolejce rywalem Le-
gionovii będzie lider tabeli, Pogoń 
Grodzisk Mazowiecki. Spotkanie to 
zostanie rozegrane 10 kwietnia o 
godzinie 17.00 w Grodzisku. 
 
Terminarz pozostałych meczów zo-
stał na razie ustalony tylko wstęp-

nie. Z tego, co do wiadomości podał 
Łódzki Związek Piłki Nożnej, który 
jest organizatorem rozgrywek w III 
lidze w grupie Warszawa 1, wiado-

mo, że: 18 kwietnia (3 kolejka) o 
17.00 Legionovia podejmie u sie-
bie Polonię Warszawa, 1 maja (5 
kolejka) o 15.00 zagra na wyjeź-

dzie z Unią Skierniewice, 12 maja 
(7 kolejka) o 17.00, ponownie na 
wyjeździe, zmierzy się ze Świtem 
Nowy Dwór Mazowiecki, 22 maja 
(9 kolejka) o 15.00 zagra u sie-
bie spotkanie rewanżowe z Pogo-
nią, 29 maja (10 kolejka) o 19.00 
na wyjeździe zagra rewanż z war-
szawską Polonią, 12 czerwca (12 
kolejka) o 15.00 legionowianie po-
dejmą u siebie Unię Skierniewice, 
a 16 czerwca (13 kolejka) o 17.00 
w meczu wyjazdowym zmierzą się 
z Jagiellonią II Białystok. 
 
Ostatnia, 14 kolejka zostanie 
rozegrana 20 czerwca o godzi-
nie 16.00. Rywalem Legionovii 
będzie Świt Nowy Dwór Mazo-
wiecki. Spotkanie odbędzie się 
na boisku przy Parkowej. 

Elph

25:22 (14:10)

KS Uniwersytet Radom – KPR Legionowo

Najwięcej bramek: dla Uniwersytetu Radom – Aleksy Radwański 9, 
Marek Kubajka 6; dla KPR-u – Filip Fąfara 6, Michał Prątnicki, Mateusz 
Chabior, Kamil Ciok - po 4 

Przegrali
z Covidem

Mistrzowskie granie
Rundę zasadniczą III ligi w grupie Warszawa 1 drużyna Legionovii KZB Legionowo 
z dorobkiem 42 punktów zakończyła na drugim miejscu w tabeli. Razem z nią                                                                                                                
w TOP 8 zagrają jeszcze Pogoń Grodzisk Mazowiecki, Znicz Biała Piska, Unia 
Skierniewice, Jagiellonia II Białystok, Świt Nowy Dwór Mazowiecki, 
Legia II Warszawa i Polonia Warszawa.
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Pierwsze pół godziny me-
czu z Błonianką Bonie było 
dość wyrównane, jednak z 
lekką przewagą Legionovii. 
To właśnie gospodarze mieli 
na początku spotkania naj-
lepszą okazję do tego, aby 
wyjść na prowadzenie. Do-
skonałą szansę na zdobycia 
gola miał Andrzej Trubeha. 
Jego strzał w sytuacji sam 
na sam z bramkarzem go-
ści poszybował jednak nad 
poprzeczką bramki Błonian-
ki. To, co nie udało się naj-
lepszemu strzelcowi jesie-
ni w zespole z Legionowa, 
wyszło jego kapitanowi. W 
32 minucie Patryk Koziara 
strzelił swojego kolejnego 

gola z rzutu karnego. Jesz-
cze w pierwszej połowie go-
ście mogli doprowadzić do 
wyrównania, bramkarz Le-
gionovii Jan Krzywański do-
skonale sobie jednak pora-
dził z groźnym strzałem 
zawodnika Błonianki. 
 
Zaraz po wznowieniu gry 
po przerwie podopieczni 
trenera Pirosa zadali swo-
im rywalom kolejny zabój-
czy cios. Gola na 2:0 już w 
47 minucie spotkania zdo-
był Bartosz Mroczek. Oka-
zało się jednak, że nie był 

to jeszcze koniec emocji w 
tym meczu. Osiem minut po 
podwyższeniu przez Legio-
novię prowadzenia gościom 
udało się zdobyć bramkę 
kontaktową. W 55 minucie 
strzelił ją Dawid Jarczak. 
Po tym trafieniu Błonianka 
złapała wiatr w żagle. Przy-
jezdni zaczęli przeważać i z 
minuty na minutę stwarza-
li coraz większe zagroże-
nie pod bramkę Legionovii. 
Gospodarzom udało się na 
szczęście utrzymać prowa-
dzenia do ostatniego gwizd-
ka sędziego.

SPORT

Po przegraniu 0:3 pierwszego, wyjazdowego pojedynku o siódme miejsce w tegorocznych rozgrywkach 
TAURON Ligi siatkarki DPD IŁCapital Legionovii podjęły we wtorek drużynę Energi MKS Kalisz. Mimo szans na 
przełamanie przez Novianki złej passy i tym razem okazała się ona lepsza, wygrywając w tie-breaku 3:2.
Przed ostatnim meczem bieżą-
cego sezonu w lepszej sytuacji 
byli goście, pokrzepieni zwy-
cięstwem u siebie i chęcią po-
wtórzenia swego najlepszego 
osiągnięcia po powrocie do naj-
wyższej klasy rozgrywkowej. 
W mecz lepiej jednak weszły 
grające w nieco odmłodzonym 
składzie legionowianki, szyb-
ko wychodząc na 4:0. Po chwi-
li dały się wprawdzie dojść, ale 
znów zaliczyły serię wygranych 
piłek. Choć raczej nie miał po-
wodów do niepokoju, przy sta-
nie 9:6 dla miejscowych trener 
kaliszanek wziął pierwszy czas. 
Niedługo później sytuacja się 
odwróciła (9:11) i ten sam ruch 
wykonał Alessandro Chiappini. 
W jego ekipie coś się zacięło, a 
większa liczba błędów szybko 
przełożyła się na prowadzenie 
Energi 17:12. Młode Novianki 
miały problemy i z przyjęciem, 
i z grą pod siatką. W efekcie 
gładko przegrały inaugura-

cyjną partię do 17, ostatnią 
piłkę tracąc po asie serwiso-
wym. Jeżeli myślały o wygra-
niu dwumeczu, więcej setów 
stracić już nie mogły. 

Drugiego seta dwie spośród za-
granicznych gwiazd DPD IŁCa-
pital Legionovii – Jessica Rive-
ro Marin i Julie Oliveira Souza, 
znów oglądały spoza boiska. 
Ich zmienniczki, wzmocnio-
ne wejściami libero Izabe-

li Lemańczyk radziły sobie ze 
zmiennym szczęściem. Wal-
czyły wprawdzie o każdą pił-
kę, ale wiele z nich padało łu-
pem ich rywalek. Mimo to przez 
długi czas obie drużyny szły łeb 
w łeb. Dopiero gdy gospodynie 
odskoczyły na 9:7, Jacek Pa-
siński zawołał swoje dziew-
czyny na przerwę. Po niej na-
dal toczył się wyrównany bój, 
któremu ton nadawały u miej-
scowych Olivia Różański oraz 

Shelly Stafford. Mijały minuty 
i żadna z drużyn nie potrafi-
ła odjechać rywalkom. Pierw-
sza zrobiła to ekipa z DPD 
Areny (18:16), Niestety póź-
niej nie wykorzystała okazji 
do podwyższenia prowadze-
nia, zaś kaliszanki miały wię-
cej szczęścia i przy stanie po 
19 to trener Chiappini wziął 
czas. Po nim Novianki zdo-
były trzy oczka z rzędu i mu-
siały tylko postawić „kropkę 

nad i”. Po chwili postawiły, 
wygrywając 25:22.

Trzecie rozdanie lepiej rozpo-
częły miejscowe, jednak nie na 
tyle, by pokusić się o zyskanie 
znaczącej przewagi punktowej. 
Leczy gdy zrobiło się 8:5, tre-
ner kaliszanek znów postano-
wił interweniować. Po przerwie 
Novianki nie spuściły z tonu i 
dołożyły nawet kilka „oczek” 
(11:6). Były na tyle skuteczne, 
że prowadząc 16:9, a później 
18:10, śmiało mogły już my-
śleć o rozstrzygnięciu tej par-
tii na swoją korzyść. Inaczej po 
prostu nie wypadało. Przyjezd-
ne usiłowały co prawda gonić, 
ale w tej fazie meczu było to 
zadanie ponad siły. Pierwsze-
go setbola Novianki miały przy 
stanie 24:16. Wygrały drugie-
go i podtrzymały swoje szanse 
na pokonanie Energi. 

Pierwsze piłki kolejnego seta 
nie mogły napawać optymi-
zmem. Gdy zrobiło się 2:5, 
Alessandro Chiappini od razu 
wziął czas. Co gorsze, taki re-

zultat nie wynikał z wyjątkowo 
dobrej gry gości, lecz raczej z 
błędów popełnianych przez 
gospodynie. Czas przy stanie 
4:9 był już ostatnim ostrzeże-
niem. Niestety, gra legiono-
wianek całkiem się posypała i 
szybko stało się jasne, że nie-
długo będzie po (dwu)meczu. 
Jak na ironię, gdy szanse były 
już pogrzebane, obudził się 
blok Novianek, lecz przegry-
wając dziesięcioma punktami, 
trudno było myśleć o odwróce-
niu losów spotkania. Trzecie-
go seta (a przy okazji siódme 
miejsce w ligowej tabeli) miej-
scowe przegrały 15:25. 

Tie-breaka lepiej zaczęły ra-
domianki. Po chwili, prowa-
dząc już 7:2, mogły spokojnie 
układać plan na finisz. Wtedy 
Novianki złapały w żagle tro-
chę wiatru i odrobiły część strat 
(5:7). Na zmianę stron druży-
ny schodziły przy stanie 6:8, 
więc jeszcze wszystko mogło 
się zdarzyć. Niestety, szybko 
zrobiło się 8:11, a po chwili 
zawodniczki z Kalisza cieszy-
ły się z wygrania piątej partii 
15:11 oraz zwycięstwa 3:2 i 
wyprzedzenia gospodyń w ta-
beli TAURON Ligi.

DPD IŁCapital Legionovia 
Legionowo – Energa MKS 
Kalisz 2:3 (17:25, 25:22, 
25:17, 15:25, 11:15)

Znów zwycięzcy!
Trwa świetna seria Legionovii KZB Legionowo. W sobotę (27 marca) podopiecz-
ni trenera Michała Pirosa, pokonując na własnym boisku 2:1 Błoniankę Błonie, 
odnieśli czwarte zwycięstwo z rzędu. Rundę zasadniczą w III lidze w grupie Warszawa 1 
Legionovia zakończyła na drugim miejscu. Jej strata do lidera, Pogoni Grodzisk 
Mazowiecki, wynosi siedem punktów.

2:1 (1:0)
Legionovia Legionowo – Błonianka Błonie

Bramki:  Koziara (32′ k), Mroczek (47′) – Jarczak (55′)

Legionovia: Krzywański – Kaczorowski, Bujak, Choroś, Barański, 
Koziara, Zjawiński, Kluska (72′ Dobrogost), Bajdur (90′ Papazjan), 
Mroczek (90′ Karabin), Trubeha

Błonianka Łysik – Skowron, Ćwik, Brewczyński (85′ Ruciński), 
Jarczak, Jendryczko, Niezgoda, Zalewski (54′ Kostyk), Czapa, Dębski, 
Faliszewski (79′ Krawczyk).

A jednak ósme
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Danuta Szczepanik, która pra-
cę w Legionowie rozpoczęła w 
1982 roku jako inspektor do 
spraw Rady Narodowej, jest 
skarbnicą wiedzy na ten temat. 
Wiedzy często dla wielu miesz-
kańców zaskakującej. Zwłasz-
cza tych nieco bardziej zainte-
resowanych tym, co działo oraz 
dzieje się na szczytach lokalnej 
władzy. – Było wtedy... 82 rad-
nych, 9 komisji, a siedziba in-
spektora znajdowała się w se-
kretariacie naczelnika i zastępcy 
naczelnika miasta. W tym sa-
mym sekretariacie były też kan-
celaria oraz centrala telefonicz-
na. Tak więc warunki mieliśmy 
dość trudne, ale za to panowa-
ła wśród nas miła, rodzinna at-
mosfera – wszyscy byliśmy ra-
zem. Dopiero później, kiedy 
po kilku latach powstało Biuro 
Rady Narodowej, to miało ono 
już swój maleńki pokój i wa-
runki mieliśmy wtedy zupełnie 
inne: swoja szafa, swoje biurko, 
swoje krzesło. To był w tamtych 
czasach luksus – wspomina Da-
nuta Szczepanik. Ów luksus nie 
obejmował jednak na przykład 
kserokopiarek ani komputerów. 
Zamiast nich były maszyny do 
pisania, a do kopiowania doku-
mentów służył powielacz znaj-
dujący się w biurowcu... spół-
dzielni mieszkaniowej. 

Rzecz jasna socjalizm rzucał 
swój cień także na inne aspek-
ty funkcjonowania, stosując 
dawną nomenklaturę, magi-
stratu. O samorządności, jeśli 
komuś w ogóle przyszłoby to 
do głowy, można było wtedy 
najwyżej pomarzyć. – Przed 
zmianą ustroju nawet kupno 
firanek czy samochodu, kup-
no czegokolwiek musiało na-
stąpić za zgodą... Prezydenta 
Miasta Stołecznego Warsza-
wy. Wszystkie plany inwesty-
cyjne musiały być ujęte nie w 
naszym budżecie, lecz gdzie 
indziej – mówi urzędniczka. 

Dziś to nie do pomyślenia, a 
kiedyś stanowiło normę. 

Jeszcze zanim zmienił się ustrój, 
Danuta Szczepanik zdążyła zo-
stać sekretarzem urzędu, póź-
niej zaś – tu ciekawostka – wi-
ceprezydentem miasta. Aż w 
końcu opadła Żelazna Kurtyna 
i legionowscy urzędnicy mogli 
wreszcie sami gospodarzyć na 
swoim. Zakup pierwszego po-
jazdu dla miejskich strażników 
pokazuje, jak wówczas prze-
cierało się procedurom nowe 
szlaki. – Straż Miejska dostała 
zgodę na kupno samochodu, 

reklamówkę z pieniędzmi, no i 
trzeba było jechać i kupić go na 
giełdzie, bo innej możliwości nie 
było. Wtedy pan Wojciech Jeut-
te, ówczesny wiceprezydent Le-
gionowa, zaproponował, żeby 
ze strażnikami pojechał jeszcze 
ktoś, może jako świadek, no i 
padło na mnie – bo nie znam 
nikogo na giełdzie, nie jestem 
strażnikiem i nie będę jeździła 
tym samochodem, więc mogę 
pojechać jako „przyzwoitka” i 
ten samochód kupić. Spodo-
bał nam się żółty duży fiat (tak 
określano produkowanego na 
licencji w Polsce fiata 125 p – 

przyp. red.). Jego właściciel za-
komunikował, że auto jest w do-
brym stanie, po przeglądach, 
ale chciał, żeby transakcji do-
konać u niego w domu, a nie 
na giełdzie. Wtedy powiedzia-
łam komendantowi (Ryszar-
dowi Gawkowskiemu – przyp. 
red.), że owszem, pojadę do 
tego człowieka, ale pod wa-
runkiem, że tym samochodem 
sama przyjadę później do Le-
gionowa – uśmiecha się Danuta 
Szczepanik. Propozycja została 
przyjęta. – Kiedy dokonaliśmy 
transakcji, podpisaliśmy doku-
menty i kupiliśmy ten samo-
chód, to oczywiście wracałam 
nim do Legionowa jako kierow-
ca. Komendant dotrzymał sło-
wa. Co ważne, samochód rze-
czywiście był dobry i się nie psuł

Choć może nie tak dobry, a już 
na pewno nie tak cudny i wspa-
niały, jak motoryzacyjna mi-
łość pani sekretarz. W „cywilu”, 
o czym mało kto wie, przyzna-
jącej się do fascynacji ujarzmia-
niem mechanicznych koni. – Nie 
posiadałam wówczas własnego 
samochodu, ale miałam swój 
motorower, w którym byłam 
zakochana po uszy. Miał błękit-
ny kolor i był naprawdę piękny. 
Kiedy go kupiłam, to w miejsco-
wości, w której wtedy mieszka-
łam, byłam jedyną dziewczyną 
jeżdżącą motorowerem. I póź-
niej oczywiście przyprowadzi-
łam go ze sobą tutaj, do Legio-
nowa – opowiada pani Danuta. 

Dziś po pięknym motorowerze 
zostały tylko fotografie i wspo-
mnienia. Tak samo jak po wielu 
innych miejscach, zdarzeniach 
oraz ludziach. Inna sprawa, że 
była już sekretarz miasta ma 
też plany na ciekawe spędza-
nie emerytury. Póki co niezbyt 
konkretne, ale z pewnością za-
kładające coś więcej niż ak-
tywność jedynie we własnych 
czterech ścianach. – Nie chcia-
łabym tylko siedzieć w domu, 
ponieważ wtedy szybko zapo-
mina się to, czego się wcze-
śniej nauczyło; to, co się pa-
miętało. Poza tym jakakolwiek 
praca w jakimkolwiek wymia-
rze powoduje, że trzeba na bie-
żąco śledzić przepisy. Wystar-
czy, że człowiek na pół roku się 
z tego wyłączy i tak naprawdę 
można później powiedzieć, że 
już niewiele potrafi. Na razie nic 
konkretnego jeszcze nie wiem. 
Prowadzę różne rozmowy i zo-
baczę. Na początek chciała-
bym odwiedzić członków swo-
jej rozsianej po kraju rodziny, 
bo mam w tym zakresie spo-
re zaległości. Ponieważ i tak nie 
można teraz wyjechać gdzieś 
w celach wypoczynkowych, 
przynajmniej to powinno udać 
mi się zrobić. Zobaczymy. Mam 
nadzieję, że będzie jeszcze kie-
dyś okazja, żeby o tym poroz-
mawiać – mówi Danuta Szcze-
panik. A może też jeszcze raz 
powrócić w rozmowie do legio-
nowskiej przeszłości, widzia-
nej z perspektywy osoby odpo-
wiedzialnej za funkcjonowanie 
administracyjnego serca mia-
sta…? Z pewnością wciąż było-
by co wspominać.  

Waldek Siwczyński

Niebieska solidarność
Wprawdzie jest to jeden z kolorów znajdujących 
się w herbie Legionowa, lecz piątkowe podświetle-
nie ratusza na niebiesko nie będzie miało związku 
z lokalnym patriotyzmem. Akcja zostanie zorga-
nizowana w ramach obchodów Światowego Dnia 
Świadomości Autyzmu.
Podświetlenie budynków uży-
teczności publicznej jest wy-
razem solidarności dla osób 
z tą chorobą. Tego samego 
dnia na niebiesko podświe-
tlone zostaną również najbar-
dziej znane obiekty na świe-
cie: Empire State Building w 
Nowym Jorku, pomnik Chry-

stusa Odkupiciela w Rio de 
Janeiro, czy opera w Syd-
ney. Ale tak naprawdę każ-
dy może wesprzeć akcję, do-
łączając do swojego ubioru, 
okna, samochodu lub rowe-
ru coś niebieskiego i przypo-
minając w ten sposób o oso-
bach dotkniętych autyzmem.

Światowy Dzień Autyzmu ob-
chodzony jest od 2008 roku. 
Ustanowiony został przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ. 
Choroba ta jest jednym z naj-
bardziej tajemniczych za-
burzeń rozwojowych. Mimo 
wielu lat badań nie udało się 
dotąd znaleźć jego jedno-
znacznej przyczyny. Auty-
ści są wśród nas i zabarwia-
ją otoczenie na niebiesko. Ich 
wewnętrzny świat może pozo-
stać niepoznany, ale trudności 
zewnętrzne, z jakimi się zma-
gają, są bardzo namacalne.

Badania pokazują, iż Po-
lacy wiedzą czym jest au-
tyzm, ale niestety tylko 
pozornie, co może gene-
rować uprzedzenia, prze-
kłamania lub negatywne 
stereotypy. Jak pokazują 
statystyki, w Europie żyje 
ponad 5 mln osób z auty-
zmem, co oznacza, że za-
burzenie to dotyka 1 oso-
bę na 150. W Polsce mówi 
się o jednym przypadku 
na 300 osób.

RM

Wieści z dawnego ratusza
Kiedy po blisko czterdziestu latach pracy sekretarz miasta odeszła na emeryturę, wraz z nią legionowski ra-
tusz pożegnał cząstkę swej historii. I tej samorządowej, i tej mniej popularnej, rodem z poprzedniego ustroju. 
Tymczasem, choć miejskie realia schyłkowej komuny wspomina się rzadko, warto zachować je w pamięci. 
Choćby po to, aby umieć dostrzec różnice pomiędzy kolejnymi odsłonami RP. Różnice często fundamentalne.


