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Wpadli na gorącym... oleju

Pierwsza z poszukiwanych 
przez wymiar sprawiedli-
wości pań wpadła w swoim 
mieszkaniu. Starająca się 
umknąć Temidzie 48-latka 
była kompletnie zaskoczona 
widokiem policjantów. Za-
raz po zatrzymaniu kobie-
ta trafiła do zakładu karne-

go, gdzie spędzi dwanaście 
miesięcy za przestępstwo 
przeciwko rodzinie i opiece. 
Druga z poszukiwanych ko-
biet to 40-latka. Ona rów-
nież trafiła na rok za kratki. 
W jej przypadku jest to kara 
za oszustwa.  

zig

Zatrzymane w godzinę 

Tydzień
na sygnale

Zaledwie godzina wystarczyła policjantom 
z Wieliszewa do zatrzymania dwóch kobiet 
poszukiwanych listami gończymi. Obie wpadły 
w ręce stróżów prawa w zeszły poniedziałek 
(29 marca).

Policjanci z komisariatu w Jabłonnie zatrzymali na gorącym uczynku cztery 
osoby: trzech mężczyzn i kobietę. Są oni podejrzewani o kradzież oleju napędo-
wego z zaparkowanych samochodów ciężarowych.

W środku nocy dyżurny jabło-
nowskiego komisariatu otrzy-

mał zgłoszenie o podejrzanych 
osobach kręcących się po par-

kingu, gdzie zazwyczaj pozo-
stawiane są ciężarówki. Na 
miejsce udał się jeden z po-
licyjnych patroli. Funkcjona-
riusze zatrzymali cztery oso-
by, które na widok radiowozu 
próbowały uciekać. Dwie z 
nich: 25- i 19-latek to miesz-
kańcy powiatu nowodworskie-
go, z kolei 33-latek oraz 23-let-
nia kobieta pochodzili z terenu 
powiatu legionowskiego. W 
pobliżu nich policjanci odkry-
li plastikowe kanistry wypeł-
nione olejem napędowym 
oraz gumowe węże służące do 
spuszczania go z samochodo-
wych baków. Jego pochodze-
nie potwierdził fakt ujawnienia                                                                               

w dwóch pojazdach ciężarowych 
uszkodzonych wlewów paliwa. 

Czwórce zatrzymanych udo-
wodniono kradzież z włama-
niem do dwóch ciężarówek oraz 
kradzież z nich 200 litrów ole-
ju napędowego. Ponadto, jak 
ustalili policjanci, 25-latek kilka 
dni wcześniej na terenie gminy 
Jabłonna dopuścił się jeszcze 
siedmiu drobnych przestępstw, 
w wyniku czego skradł 1900 li-
trów oleju napędowego. Podej-
rzani zostali objęci policyjnym 
dozorem. Za kradzież z wła-
maniem grozi im kara do 10 lat 
pozbawienia wolności. Łasy na 
cudze paliwo 25-latek za popeł-
nione przestępstwo odpowie                                                                        
w warunkach recydywy. 

zig

Koleżeńska
„przysługa”
W trakcie patrolowania legionowskich ulic 
policjanci podjęli próbę wylegitymowania 
38-letniego mężczyzny. Jak się okazało, nie 
miał on przy sobie dokumentów, ale powiedział 
funkcjonariuszom, że niedaleko mieszka jego 
znajomy, który może potwierdzić jego tożsa-
mość. I to był duży błąd…

Kiedy mundurowi udali się 
z mężczyzną pod wskazany 
adres, czekała ich tam spo-
ra niespodzianka. Po spraw-
dzeniu tożsamości jedne-
go i drugiego dżentelmena 
wyszło bowiem na jaw, że… 
obaj są poszukiwani naka-
zami doprowadzenia do za-
kładu karnego – 38-latek za 
kratkami miał spędzić 30, a 
jego 37-letni kolega 132 
dni. Co ciekawe, zatrzyma-

nie obu poszukiwanych nie 
było jednak końcem policyj-
nej interwencji, ponieważ w 
mieszkaniu 37-latka zna-
leziono jeszcze narkotyki.                                                     
W sumie 30 gramów amfe-
taminy oraz sześć gramów 
amfetaminy. Mężczyzna 
usłyszał więc dodatkowo 
zarzut posiadania środków 
odurzających.  

zig

Zalany w lany
W wielkanocny, lany poniedziałek legionowscy 
policjanci zatrzymali 52-letniego mężczyznę, który 
kierował samochodem, mając w organizmie bli-
sko dwa promile alkoholu. Ujęcie go było możliwe 
dzięki interwencji świadków.
Zdarzenie miało miejsce 
pod jednym ze sklepów                    
w Legionowie. Kiedy pod 
placówkę podjechał samo-
chód osobowy marki Hon-
da, pozostali klienci od razu 
zwrócili uwagę na mężczy-
znę, który wysiadł z tego 
auta. Widać było bowiem 
po nim, że jest pod wpły-
wem alkoholu. Świadkowie 
udaremnili kierowcy dalszą 
jazdę i natychmiast wezwa-
li na miejsce policję. Bada-
nie alkomatem wykazało, 

że w organizmie kierują-
cego hondą krążyły blisko 
dwa promile alkoholu. 
 
Zalany 52-letni mieszkaniec 
powiatu legionowskiego zo-
stał zatrzymany i osadzony                                                                     
w policyjnym areszcie. Za 
kierowanie pojazdem pod 
wpływem alkoholu grozi mu 
do dwóch lat pozbawienia 
wolności. O jego dalszym lo-
sie zadecyduje sąd. 

zig

Dwa otwarcia,
dwie tragedie
W poniedziałek wielkanocny (5 kwietnia) legio-
nowscy strażacy dwukrotnie musieli pomagać                 
w otwarciu mieszkań, w których miały przebywać 
osoby, z którymi od pewnego czasu nie było 
żadnego kontaktu. Niestety w obu przypadkach                     
zgłoszenia okazały się uzasadnione.
Pierwsza interwencja miała 
miejsce około południa w jed-
nym z bloków przy ul. Jagielloń-
skiej w Legionowie. Mieszkanie 
znajdowało się na szczęście na 
parterze, więc wejście do nie-
go nie przysporzyło strażakom 
specjalnych trudności. W środ-
ku zastano nieprzytomną ko-
bietę. Natychmiast przystąpio-
no do reanimacji. Niestety nie 
udało się jej już uratować. Le-
karz pogotowia stwierdził zgon. 
 
W tym samym czasie, kiedy 
strażacy pracowali jeszcze przy 
Jagiellońskiej, wpłynęło zgło-
szenie od mieszkanki jednego 

z bloków przy ul. Sowińskiego. 
Twierdziła ona, że od pewnego 
czasu nie widziała swojej są-
siadki, która wcześniej prze-
chodziła COVID 19. Jej miesz-
kanie znajdowało się na jednym 
z wyższych pięter wieżowca, 
strażacy rozstawili więc pod-
nośnik, aby przy jego pomocy 
dostać się do środka. Nie było 
to jednak konieczne, bo jak się 
okazało, sąsiadka kobiety mia-
ła klucze do jej mieszkania. Do 
środka wszedł jeden z policjan-
tów ubrany w odzież ochronną. 
Ujawnił tam zwłoki. 

zig
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Wynikający z owej publikacji prze-
kaz można streścić w jednym za-
wartym tam zdaniu: „A poziom 
zanieczyszczenia powietrza cały 
czas wzrasta, zamiast maleć”. 
Wzrasta, ma się rozumieć, w Le-
gionowie. Zajmujących się tą 
kwestią urzędników z ratusza, 
mimo że do podobnych publika-
cji w tym piśmie przywykli, taka 
ocena zdumiała. Bo autor, cho-
ciaż dorosły, błądził niczym dziec-
ko we mgle. Lub, jak kto woli, w 
smogu. – Teza wyrażona w tym 
artykule, mówiąca, że poziom 
zanieczyszczenia powietrza w Le-
gionowie cały czas wzrasta, jest 
po prostu nieprawdziwa. Przygo-
towaliśmy nawet kilka wykresów, 
które ilustrują, jak w ostatnich la-
tach zmieniał się w Legionowie 
poziom zanieczyszczenia pyłami 
oraz benzoalfapirenem. I z tych 
wykresów jasno wynika, że ja-
kość powietrza w mieście syste-
matycznie się od kilku lat popra-
wia – komentuje Marcin Galoch, 
pełnomocnik prezydenta Legio-
nowa ds. jakości powietrza i go-
spodarki niskoemisyjnej.

Od kilku, a dokładnie od sze-
ściu, kiedy to ratusz hojnym ge-
stem sypnął dotacjami na wy-
mianę kopcących źródeł ciepła. 
Co autor miał na myśli, pisząc, 
że do niedawna prezydent mia-
sta kwestionował istnienie smo-
gu, pozostanie zapewne tajem-
nicą pana redaktora. – Od 2015 

roku gmina dotuje moderniza-
cję ogrzewania w prywatnych 
budynkach. Dopłaty wynoszą 
do ośmiu tysięcy złotych do za-
kupu nowego kotła gazowego 
czy olejowego i do szesnastu ty-
sięcy złotych w przypadku pom-
py ciepła. Oprócz tego dotowane 
są przyłącza gazowe do terenu 
nieruchomości. Już w ponad pię-
ciuset legionowskich domach zli-
kwidowano stare, nieekologiczne 
ogrzewanie węglem czy drew-
nem i zastąpiono je, zazwyczaj 
nowoczesnymi, gazowymi ko-
tłami kondensacyjnymi – doda-
je legionowski urzędnik. Ozna-
cza to, że – kosztem wydanych 
przez miasto przeszło 4 mln zł – 
„kopciuchy” ulotniły się już z po-
nad 40 proc. lokalnych nierucho-
mości. Jak na „kwestionowanie” 

przez władze problemu smogu, 
to całkiem sporo...   
 
Skoro już mowa o liczbach, Pa-
weł Szyling zarzuca gminie, że 
nie przeprowadziła nawet, tu cy-
tat, rzetelnego spisu pieców, któ-
re wymagają wymiany. I znowu 
wali kulą w płot, bo odbyły się 
już dwie duże inwentaryzacje – 
w 2015 i 2020 roku, a sytuację 
na bieżąco monitorują legionow-
ski Ekopatrol oraz strażnicy miej-
scy. Najwyraźniej jednak tych 
działań, w odróżnieniu od swe-
go dzieła, dziennikarz za rzetelne 
nie uważa. Tak czy owak, milio-
ny złotych wydane na likwidację 
„kopciuchów” zrobiły swoje. – 
Jesteśmy liderem w wojewódz-
twie mazowieckim, zarówno jeśli 
chodzi o ograniczenie emisji pyłu 

PM 10, jak i PM 2,5. W przypad-
ku tego ostatniego – jeżeli po-
równamy dane ze stacji pomia-
rowych na terenie województwa, 
które dokonują pomiarów tą 
samą metodą, czyli automatycz-
nie co godzinę – okazuje się, że 
pomiędzy rokiem 2014 a 2020 
w Legionowie nastąpił najwyż-
szy spadek zanieczyszczenia po-
wietrza w całym województwie. 
Tak więc jednoznacznie można 
stwierdzić, że prowadzona przez 
gminę polityka w tym zakresie 
przynosi konkretne, rzeczywi-
ste i mierzalne efekty – podkre-
śla Marcin Galoch.

Co do samych pomiarów, tu też 
ekspert z To i Owo miał kilka uwag. 
Zarzucił szefowi ratusza, że ten 
„skutecznie sprzeciwiał się” prze-

niesieniu aparatury badającej po-
ziom smogu do centrum miasta. 
Aparatury, która zresztą do gmin-
nego majątku nigdy nie należała 
i należeć nie będzie. Prezydenc-
ki pełnomocnik tłumaczy: – W 
Legionowie przy ulicy Zegrzyń-
skiej znajduje się stacja będąca 
w sieci Państwowego Monitoringu 
Ochrony Środowiska. Takich sta-
cji na terenie całego kraju jest kil-
kaset i są one budowane zgodnie 
z metodologią opracowaną przez 
Główny Inspektorat Ochrony Śro-
dowiska. Legionowska stacja od 
wielu lat znajduje się w tym sa-
mym miejscu, więc zmiana po-
ziomu stężenia zanieczyszczeń 
wskazuje na pewien trend – w 
tym przypadku malejący. Oczy-
wiście wiadomo, że są w mieście 
miejsca, gdzie ten poziom może 
być wyższy lub niższy, ale nie je-
steśmy w stanie postawić tak dro-
gich stacji na każdym skrzyżowa-
niu. Poza tym normy przewidują, 
że jeden tego rodzaju obiekt po-
winien przypadać na tysiące kilo-
metrów kwadratowych, zaś wyni-
ki jego pomiarów są miarodajne 
dla danego obszaru. 

Gwoli ścisłości, swego czasu mia-
sto prowadziło rozmowy na te-
mat zmiany lokalizacji czujników 
przy ulicy Zegrzyńskiej. Wcze-
śniej należałoby jednak, kosz-
tem wielu tysięcy złotych, spraw-
dzić, czy taka przeprowadzka w 
ogóle ma sens. A przede wszyst-
kim ustalić, dokąd miałaby ona 
nastąpić. Nic dziwnego, że spe-
cjaliści podeszli do tych pla-
nów sceptycznie. Wybrano więc 
inne, lepsze rozwiązanie: w róż-

nych częściach miasta gmina za-
instalowała pięć własnych czuj-
ników, a powiat dołożył kolejne 
cztery. Dzięki temu, przez inter-
net, mieszkańcy mogą w każdej 
chwili sprawdzić jakość lokalne-
go powietrza. Miejscy urzędnicy 
od lat robią to na okrągło. Wyniki 
wskazują, że w najistotniejszych 
parametrach poprawiło się ono o 
30 do 50 procent. 

Należy jednak pamiętać, że wal-
ki ze smogiem w pojedynkę wy-
grać nie sposób, zaś on sam lubi 
zatruwać ludziom życie w róż-
nych miejscach. – Są takie wa-
runki pogodowe, kiedy zaledwie 
po kilkuset metrach zanieczysz-
czenia się rozpraszają. Ale bywa-
ją też takie incydenty smogowe, 
gdzie na Mazowsze docierają za-
nieczyszczenia na przykład ze Ślą-
ska. Ewentualnie w drugą stronę, 
jak to się zdarzyło w 2017 roku, 
kiedy to chmura polskich zanie-
czyszczeń przemieściła się aż do 
Szwecji. Wszystko zależy od wa-
runków atmosferycznych. Tak 
więc oczywiście zanieczyszcze-
nia, które emitujemy w Legio-
nowie, dostają się do sąsiednich 
gmin, a te powstające na ich te-
renie docierają do Legionowa – 
zaznacza ekologiczny pełnomoc-
nik prezydenta miasta. Sądząc po 
tekście „Smogorzewski dostrzegł 
SMOG!!!”, większość tych zanie-
czyszczeń kumuluje się w okoli-
cach redakcji „Mazowieckiego To 
i Owo”. Prawdy w artykule redak-
tora Szylinga jest w każdym razie 
mniej więcej za grosz.  

Waldek Siwczyński

Zanieczyszczona „prawda”
Górale mawiają, że są trzy rodzaje prawdy: cała prawda, tys prawda, no i ta trzecia, prawdą tak                  
naprawdę niebędąca. Niniejsza historia jest właśnie o niej, a zaczęła się od tekstu zamieszczonego 
niedawno w „Mazowieckim To i Owo”. Tekstu stanowiącego złośliwy komentarz do udziału prezydenta 
Legionowa w kampanii proekologicznej „Powietrze – wspólna sprawa”.

Pochodzące z tego źródła pie-
niądze zasilają konta Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych w Laskach 
oraz Legionowskiego Koła Pol-
skiego Związku Niewidomych. 
Tym bardziej więc należy się 
cieszyć, że współpraca miasta z 
odbierającą elektroniczny złom 
firmą PolBlume kwitnie, dzię-

ki czemu z biegiem lat zdążyła 
pomóc i wielu beneficjentom, i 
środowisku. – W ciągu zeszłe-
go roku udało nam się zebrać 
od mieszkańców miasta ponad 
siedem ton rozmaitych elek-
trośmieci. Sama akcja jest pro-
wadzona dwutorowo, to znaczy, 
że jeśli ktoś dysponuje ma-
łym sprzętem elektronicznym, 

to zapraszamy do atrium miej-
skiego ratusza, gdzie znajdują 
się dwa metalowe kosze, do któ-
rych można wrzucić na przykład 
odkurzacze, miksery czy młyn-
ki do kawy. Natomiast w przy-
padku seniorów – jeżeli akurat 
posiadają oni w domu zbędny 
wielkogabarytowy sprzęt, taki 
jak lodówka czy pralka – mogą 

zgłosić się firmy PolBlume, któ-
rej pracownicy pomogą miesz-
kańcowi pozbyć się tego sprzę-
tu – wyjaśnia Kamil Stępkowski 
z Urzędu Miasta w Legionowie.

Jak zatem widać, rozstanie z 
wysłużonym lub niesprawnym 

sprzętem RTV czy AGD nie musi 
być logistycznym koszmarem. 
I osoby posiadające prawo do 
transportowego wsparcia chęt-
nie z takiej opcji korzystają. Inni 
mieszkańcy też nie powinni mar-
twić się o miejsce, gdzie można 
zostawić starą lodówkę, pralkę 

lub telewizor. – Jeżeli już posta-
nowią na zawsze się z nimi roz-
stać, wtedy tradycyjnie muszą je 
przewieźć do PSZOK-u, czyli do 
lokalnego Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych 
– dodaje rzecznik legionowskie-
go ratusza. 

Aby uzyskać pomoc w odbio-
rze dużych elektrośmieci, na-
leży zadzwonić pod numer 22 
766 40 90 lub 22 766 40 91, 
oczywiście w godzinach pra-
cy urzędu miasta. Resztą zaj-
mą się jego pracownicy, którzy 
ustalą z mieszkańcem dogodny 
termin odbioru sprzętu.

Wonder

Śmieci, które mogą pomagać
O ile do zbierania oraz oddawania plastikowych nakrętek legionowski ratusz zachęca 
od niedawna, zbiórkę elektrośmieci promuje i wspiera już od siedmiu lat. Tym chęt-
niej, że również ona ma ważny, społeczny wymiar. Część zysku ze sprzedaży dostar-
czonego przez mieszkańców sprzętu przeznaczana jest bowiem na cele charytatywne.
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Baczniejszą uwagę na zacho-
wania właścicieli czworonogów 
strażnicy miejscy, jak co roku, 
zaczęli zwracać u progu wio-
sny. Wtedy, gdy spod topnie-
jącego śniegu zaczynają wyła-
niać się „zahibernowane” tam 
wcześniej psie kupy. W pierw-
szej połowie marca legionow-

scy mundurowi nie mieli jednak 
wielu powodów do interwencji 
wobec właścicieli zwierzaków 
korzystających z plenerowego 
wychodka. A właściwie nie za-
notowali ich wcale. – Cieszymy 
się, że mamy tak świadomych 
i zdyscyplinowanych mieszkań-
ców, że w pierwszym tygodniu 

akcji nie byliśmy zmuszeni do 
ukarania kogoś mandatem – 
skomentował ten fakt Adam 
Nadworski, komendant Straży 
Miejskiej w Legionowie. 

Po kilku kolejnych dniach tak ró-
żowo już nie było i kilku legiono-
wian przypłaciło niesprzątnięcie 
po swoim psie mandatem. Na 
szczęście skala zjawiska wyda-
je się z roku na rok maleć, co do-
wodzi skuteczności akcji takich, 
jak prowadzona właśnie „Psia 
kupa”, połączona z realizowaną 
przez ratusz kampanią promu-
jącą właściwe zachowania posia-

daczy czworonogów. Jej hasło, 
czyli „Trawnikowy dekupaż”, zo-
stało wymyślone przez mieszka-
jącą w Legionowie wolontariusz-
kę oraz właścicielkę psów. – Od 
wielu lat prowadzone są kam-
panie uświadamiające właści-
cieli, że dbałość o czyste traw-
niki leży w ich interesie. Chodzi 
nie tylko o względy estetyczne 
i czyste miasto, ale również o 
nasze zdrowie. Dlatego bardzo 
dziękujemy wszystkim osobom 
sprzątającym po swoich czworo-
nogach za to, że dbają o Legio-
nowo – mówi Anna Szwarczew-
ska, kierownik Referatu Kultury 
i Współpracy UM w Legionowie.  

W ramach akcji „Psia kupa” straż-
nicy miejscy rozdali dotąd kilka-
dziesiąt breloków z woreczka-
mi na psie odchody. Otrzymali je 

mieszkańcy, którzy – nie naraża-
jąc się na 500 zł kary – sprząta-
ją po swoich pupilach. W ramach 
edukacji właścicieli psów, we 
współpracy z legionowskimi we-
terynarzami, rozdawane są też 
ulotki informujące o epidemio-
logicznych zagrożeniach, jakie 

niosą pozostawione na trawni-
kach odchody psów.  Generalnie, 
jest z tymi wszystkimi działania-
mi kupa roboty, ale ich pomysło-
dawcy wierzą, że nie pójdzie ona 
na marne. 

Wonder

Na decyzji urzędników zaważy-
ły przede wszystkim obowiązują-
ce wytyczne Ministerstwa Edukacji 
Narodowej i Głównego Inspekto-
ra Sanitarnego, chęć zapewnienia 
bezpiecznych warunków pracy per-
sonelowi przedszkoli, lecz także po-
trzeby rodziców dzieci uczęszcza-
jących do tych placówek. Dlatego 
właśnie organizacja przedszkolnej 
opieki w lipcu i sierpniu br. będzie 
przebiegała na takich samych zasa-
dach, jak w roku ubiegłym. 

W przypadku dzieci uczęszcza-
jących do oddziałów przedszkol-
nych w zespołach szkolno-przed-
szkolnych przy ul. Jana Pawła I, 
Jagiellońskiej 67 i Królowej Jadwi-
gi 7 stworzono możliwość objęcia 
ich na miejscu dyżurem wakacyj-
nym w przedszkolach. Jeśli chodzi 
o dzieci uczęszczające do oddziałów 
przedszkolnych w samodzielnych 
szkołach podstawowych, możliwość 
objęcia ich dyżurem wakacyjnym 
wygląda następująco:

 • oddział przedszkolny w SP 1 
– możliwość zapisu w PMI 5, 
 • oddział przedszkolny w SP 3 
– możliwość zapisu w PM 10, 
 • oddział przedszkolny w SP 8 
– możliwość zapisu w PM 3 . 

Terminy przerw w funkcjono-
waniu placówek zostały ustalo-

ne na podstawie wniosków ich 
dyrektorów oraz rad rodziców.

Przedszkole Miejskie nr 1 
Opieka nad dziećmi: 1 lipca-10 
sierpnia 2021, 30-31 sierp-
nia 2021 
Przerwa: 11-27 sierpnia 2021

Przedszkole Miejskie nr 2 
Opieka nad dziećmi: 1-16 lipca 
2021, 5-31 sierpnia 2021 
Przerwa: 19 lipca-4 sierpnia 
2021

Przedszkole Miejskie nr 3 
Opieka nad dziećmi: 1 lipca-10 
sierpnia 2021, 
30-31 sierpnia 2021 
Przerwa: 11-27 sierpnia 2021

Przedszkole Miejskie Inte-
gracyjne nr 5 
Opieka nad dziećmi: 
1 lipca-12 sierpnia 2021 
Przerwa: 13-31 sierpnia 2021

Przedszkole Miejskie nr 6 
Opieka nad dziećmi: 
1-2 lipca 2021, 22 lipca-31 
sierpnia 2021 
Przerwa: 5-21 lipca 2021

Przedszkole Miejskie z Od-
działami Integracyjny-
mi nr 7 
Opieka nad dziećmi: 

1-16 lipca 2021, 
4-31 sierpnia 2021 
Przerwa: 
19 lipca-3 sierpnia 2021

Przedszkole Miejskie nr 9 
Opieka nad dziećmi: 
1-16 lipca 2021, 
5-31 sierpnia 2021 
Przerwa: 
19 lipca-4 sierpnia 2021

Przedszkole Miejskie nr 10 
Opieka nad dziećmi: 
1-16 lipca 2021, 
5-31 sierpnia 2021 
Przerwa: 
19 lipca-4 sierpnia 2021

Przedszkole Miejskie nr 11 
Opieka nad dziećmi: 
1-30 lipca 2021, 
19-31 sierpnia 2021 
Przerwa: 2-18 sierpnia 2021

Przedszkole Miejskie nr 12 
Opieka nad dziećmi: 
1-23 lipca 2021, 
12-31 sierpnia 2021 
Przerwa: 
26 lipca-11 sierpnia 2021

Przedszkole Miejskie nr 14 
Opieka nad dziećmi: 
1 lipca-6 sierpnia 2021, 

26-31 sierpnia 2021 
Przerwa: 9-25 sierpnia 2021

Dyżur wakacyjny organizowany 
jest dla dzieci w wieku przedszkol-
nym uczęszczających w roku szkol-
nym 2020/2021 do przedszkoli lub 
oddziałów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych prowadzonych 
przez gminę Legionowo. Zapisy na 
dyżur będą prowadzone z wykorzy-
staniem systemu elektronicznego 
od 21 kwietnia do 6 maja br., zgod-
nie z harmonogramem. Strona za-
pisów na dyżur wakacyjny dla ro-
dziców legionowo-dyzury.pzo.
edu.pl zostanie udostępniona 21 
kwietnia o godz. 9.00.

Rodzic/prawny opiekun na stronie 
elektronicznego systemu zapisów 
będzie mógł zarejestrować dziec-
ko na dyżur wakacyjny. Po dokona-
niu rejestracji w systemie zostanie 
utworzone konto dziecka. Po zalo-
gowaniu się na to konto rodzic bę-
dzie miał możliwość weryfikacji sta-
tusu zarejestrowanego zgłoszenia.

Podczas rejestracji danych                  
w systemie rodzice/prawni opie-
kunowie: 
 • uzupełniają dane dziecka, 
 • wskazują terminy korzysta-
nia z dyżuru, 

 • zapisują zgłoszenie 
w systemie. 

Rodzice/prawni opiekunowie 
niekorzystający z komputera i 
internetu:
 • pobierają kartę zapisu                         
w przedszkolu/szkole, 
 • wypełniają ją odręcznie i po 
podpisaniu składają w przed-
szkolu, 
 • informacje zawarte w karcie 
zgłoszenia wprowadza do sys-
temu informatycznego dyrek-
tor lub upoważniony pracownik 
przedszkola. 

Ze względów organizacyjnych zapi-
su na dyżur wakacyjny można do-
konać jedynie na pełne tygodnie. 
Wyjątkiem są dwu- lub trzydnio-
we zapisy, jeśli dyżur rozpoczy-
na się lub kończy w połowie tygo-
dnia. Informacja o zakwalifikowaniu 
dziecka na dyżur wakacyjny będzie 
dostępna 12 maja od godz. 12.00                                                          
w elektronicznym systemie za-
pisów oraz w przedszkolu.                                                                                 
W terminie od 12 do 24 maja rodzi-
ce potwierdzają korzystanie z dy-
żuru wakacyjnego poprzez system 
elektroniczny. Rodzice/prawni opie-
kunowie niekorzystający z kompute-
ra potwierdzają korzystanie z dyżu-
ru wakacyjnego w przedszkolu. Brak 
zgłoszenia nieobecności dziecka w 
pierwszym dniu dyżuru wakacyj-
nego będzie skutkował skreśleniem 
dziecka z listy przyjętych na dyżur.

Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyj-
ny, którego rodzic nie dokonał wcze-
śniejszej rejestracji w systemie, jest 
uzależnione od decyzji dyrekto-
ra przedszkola, możliwości kadro-
wych i obowiązujących przepisów 
sanitarnych. – Prosimy o racjonal-
ne planowanie opieki wakacyjnej 
dla swoich dzieci. Już w ubiegłym 
roku przedszkola prowadzone przez 

gminę Legionowo pracowały w lip-
cu i sierpniu jedynie z wyłączeniem 
dwutygodniowej przerwy, co unie-
możliwiło wykorzystanie przez na-
uczycieli i pracowników przedszkoli 
urlopów wypoczynkowych. Pomi-
mo prowadzenia nauki zdalnej w 
szkołach, przedszkola pracują nie-
przerwanie od połowy maja zeszłe-
go roku. Doceńmy ich poświęcenie 
oraz zaangażowanie w opiekę nad 
najmłodszymi mieszkańcami na-
szego miasta i z odpowiedzialno-
ścią zaplanujmy opiekę wakacyjną 
dla dzieci – apelują sternicy legio-
nowskiej oświaty. 

Harmonogram zapisów na 
dyżury wakacyjne w przed-
szkolach w 2021 r.

Od 21 kwietnia, godz. 9.00 
do 6 maja, godz. 16.00 
Rejestracja w systemie kart 
zgłoszenia o przyjecie na dy-
żur. Rodzic dokonuje rejestra-
cji, nie będzie możliwości po-
brania karty zgłoszenia.

12 maja, godz. 12.00 
Informacja o zakwalifikowaniu 
dziecka na dyżur wakacyjny – 
będzie dostępna w elektronicz-
nym systemie zapisów oraz 
przedszkolu.

Od 12 maja do 24 maja 
Rodzic będzie miał możli-
wość, po zalogowaniu się na 
konto dziecka, potwierdze-
nia korzystania z dyżuru wa-
kacyjnego lub potwierdze-
nia w przedszkolu.

28 maja, godz. 13.00 
Informacja o przyjęciu dziec-
ka na dyżur wakacyjny – bę-
dzie dostępna w elektronicz-
nym systemie zapisów oraz                   
w przedszkolu.

Dyżury jak przed rokiem
Wiadomo już, jak będą wyglądały wakacyjne dyżury 
w legionowskich przedszkolach. Mając na względzie 
przedłużającą się pandemię i związane z nią obostrzenia 
sanitarne, oświatowi decydenci postanowili zachować 
ubiegłoroczny system. To oznacza, że w lipcu oraz sierp-
niu każde miejskie przedszkole będzie prowadziło dyżur 
tylko dla uczęszczających do niego wcześniej dzieci.

Odchodowy interes
W odróżnieniu od fotoradarów, dzięki którym wiele 
gmin łatało swego czasu własne budżety, na tej 
działalności dużo zarobić się nie da. Przynajmniej 
w Legionowie. A to dlatego, że mieszkańcy coraz 
częściej sprzątają to, co na ulicach i trawnikach 
zostawiają ich psiaki. Dochodu z mandatów strażnicy 
miejscy mają więc tyle, co kot napłakał. 
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Testowanie przyspieszy
Nawet jeżeli nie od razu udaje się dojść do porozumienia, zawsze warto 
rozmawiać. Potwierdzają to pertraktacje legionowskiego ratusza z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia, dzięki którym w sobotę (3 kwietnia), tym razem na 
osiedlu Piaski, czasowo uruchomiono drugi punkt pobrań materiału biolo-
gicznego do przeprowadzania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Punkt jest obsługiwany przez 
Laboratorium Genomika Sp. z 
o.o., a znajduje się na parkin-
gu P&R przy ul. Szwajcarskiej, 
tuż obok stacji kolejowej Le-

gionowo Piaski. Wymazy będą 
tam wykonywane codzien-
nie w godzinach od 14.00 do 
18.00. Jedynie w minioną so-
botę i w wielkanocną niedzie-
lę wizytę należało umówić te-
lefonicznie, pod numerem 
518 478 355. Według aktu-
alnie obowiązujących ustaleń 
placówka na Piaskach będzie 

funkcjonować do drugiego 
maja bieżącego roku. 

Na terenie Legionowa moż-
na również wykonać testy w 
kierunku SARS-CoV-2 przy 
ul. Jana III Sobieskiego 33 
(u zbiegu ulic Jana III Sobie-
skiego i Jerzego Siwińskiego) 
w godzinach:

• 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)

Modernizacja pierwsza k(l)asa!
Wystarczyły zaledwie dwa lata, aby z odrapanego, zaniedbanego budynku szpecącego centrum Jabłonny ka-
mienica przy ul. Zegrzyńskiej 2 zmieniła się nie do poznania. Dwa lata zarządzania nią przez spółkę KZB Legio-
nowo, dzięki której wiekowa nieruchomość zyskała na wyglądzie oraz funkcjonalności.

Kiedy spółka KZB wzięła pod 
swoje skrzydła obiekt wspólno-
ty mieszkaniowej z Zegrzyńskiej 
2, było jasne, że na samym za-
rządzaniu się nie skończy. Trze-
ba było zacząć działać – im szyb-
ciej, tym lepiej. Wygląd kamienicy 
mówił (a właściwie płakał...) sam 
za siebie. – Z elewacji odpadały 
fragmenty gzymsu, które grozi-
ły spacerującym wzdłuż budyn-
ku przechodniom. Z kolei dach tak 
przeciekał, że cały strych był po-

wleczony rozmaitymi foliami, na 
których stały garnki i stare, nie-
używane już wanny, do których 
zbierano przeciekającą wodę – 
wspomina Kazimierz Żmijewski, 
kierownik działu gospodarowania 
nieruchomościami spółki KZB Le-
gionowo. Im głębiej nowy zarząd-
ca wchodził w przysłowiowy las, 
tym więcej pojawiało się w nim 
chorych drzew. W tej sytuacji, w 
porozumieniu z członkami wspól-
noty, podjęto decyzję o komplek-

sowej modernizacji postawionego 
dekadę przed rozpoczęciem dru-
giej wojny światowej. budynku. 
Był tylko jeden problem…

Puste konto

Poza wymianą okien w budynku, 
przez całe lata tkwił on w remon-
towej apatii. Po części dlatego, że 
tego rodzaju prace są kosztowne, 
a kasa wspólnoty świeciła pustka-
mi. – Kiedy przejmowaliśmy ten 

obiekt, wspólnota praktycznie w 
ogóle nie działała. Nie miała swo-
jego konta bankowego, a jeżeli nie 
miała konta, to nie miała też pie-
niędzy. Żadnych pieniędzy – doda-
je Kazimierz Żmijewski. Mieszkań-
cy mieli za to chęci, aby ten stan 
rzeczy zmienić, zaś nowy zarządca 
pomógł przerobić je na konkrety. 

Ponieważ  licząca piętnaście lo-
kali wspólnota nie miała żadnej 
zdolności kredytowej, aż rok za-
jęło szukanie dogodnej formy sfi-
nansowania inwestycji. Przy jed-

noczesnym zbieraniu środków na 
nieistniejący wcześniej fundusz 
remontowy. Wreszcie, w pierw-
szym kwartale ubiegłego roku, 
wszystko było gotowe do rozpo-
częcia gruntownej modernizacji. 
Marazm spowolnionych koro-
nawirusem bankowców spra-
wił jednak, że ruszyła ona do-
piero na początku listopada. 
Większość środków pochodzi-
ło z kredytu, ale spółka KZB po-
szukała też wsparcia w postaci 
przyznanej inwestorowi premii 
termomodernizacyjnej. 

Całkowita metamorfoza

Remontem oraz ociepleniem 
budynku zajęła się wyłoniona 
w przetargu solidna warszaw-
ska firma, zadając przy okazji 
kłam twierdzeniu, że przedsię-
biorcy ze stolicy żądają za swo-
je usługi najwięcej. – W ramach 
przedmiotowych prac wykonano 
między innymi ocieplenie elewa-
cji wraz z wyprawą tynkarską, a 
także ocieplono strop nad ostatnią 
kondygnacją i wymieniono pokry-
cie dachowe – obecnie jest ono z 
wysokiej jakości blachy. Wykona-
no też remont znajdujących się w 
tragicznym stanie głowic komino-
wych, które zagrażały przechod-
niom oraz samym mieszkańcom. 

Nowe są także, od podwórza oraz 
od frontu, drzwi do klatki scho-
dowej i zamontowane nad nimi 
daszki. Wszystko to sprawiło, że 
ten budynek stał się jednym z 
piękniejszych w Jabłonnie, zarów-
no jeśli chodzi i architekturę, lecz 
także o jego kondycję techniczną 
– uważa Jerzy Wilczyński, kierow-
nik działu eksploatacyjnego KZB. 
I dodaje: – Oceniając stan sprzed 
remontu, można stwierdzić, że ta 
kamienica doświadczyła go po raz 
pierwszy od swego powstania. Po-
mijając drobne bieżące naprawy, 

nic tam właściwie nie robiono. 
Teraz, po odtworzeniu substancji 
materialnej i usunięciu przyczyn 
jego destrukcji, nic już nie zagra-
ża istnieniu oraz bezproblemowej 
eksploatacji obiektu. 

Wszystkie prace prowadzone w 
kamienicy przez Zegrzyńskiej 2 
pochłonęły 380 tys. zł, ale około 
55 tysięcy wróci do inwestora w 
postaci premii termomoderniza-
cyjnej i dofinansowania audytu 
budowlanego oraz dokumentacji 
technicznej. Co ważne, przedsię-
wzięcie udało się zrealizować przy 
dość niskiej stawce funduszu re-
montowego, możliwej do zaak-
ceptowania przez właścicieli lo-
kali. Aktualnie wynosi ona 3,30 
zł, czyli jak na „metrykę” budyn-
ku jest naprawdę niewysoka. W 
odróżnieniu od wysokiego stan-
dardu jego obecnego wykończe-
nia. – Inna sprawa, że w jakiejś 
względnie nieodległej przyszłości 
należałoby się skupić na robotach 
wewnętrznych, prowadzonych już 
w poszczególnych lokalach. Mam 
tu na myśli choćby wymianę we-
wnętrznej instalacji elektrycznej 
czy wodociągowej. Ale to już za-
leży od ich właścicieli, bo chodzi o 
sprawy niebędące w gestii wspól-
noty mieszkaniowej – zaznacza 
Jerzy Wilczyński. 

Co do kolejnych stojących przed 
nią wyzwań, na pierwszy ogień 
pójdzie zapewne – choć trudno w 
tej chwili mówić o konkretnej da-
cie – odświeżenie klatki schodo-
wej, polegające głównie na napra-
wie tynków, a także na pracach 
malarskich. Do pomocy przy ich 
zorganizowaniu i koordynacji pra-
cownicy spółki KZB są już w każ-
dym razie gotowi. 

Waldek Siwczyński

Wielkanocny pożar
W wielkanocną niedzielę 
(4 kwietnia) około godzi-
ny 14.00 do Powiatowego 
Stanowiska Kierowania 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Legionowie 
wpłynęło zgłoszenie            
o pożarze kontenera 
modułowego znajdujące-
go się na jednej z posesji 
przy ul. Tulipanowej               
w Nieporęcie.

W kontenerze jego właściciel 
urządził sobie niewielki warsz-
tat. Gdy zastępy przybyły na 

miejsce, cały budynek stał już 
w płomieniach. Na ogień po-
dano trzy prądy wody. Nieste-
ty, mimo błyskawicznej ak-
cji gaśniczej ani warsztatu, 
ani też całego jego wyposaże-
nia nie udało się już uratować. 
Na szczęście w pożarze nikt nie 
ucierpiał. Z ogniem wałczyło                                                                                    
w sumie sześć zastępów stra-
ży pożarnej: z JRG Legiono-
wo, Wojskowej Straży Pożar-
nej z Zegrza oraz OSP z Kątów 
Węgierskich. Akcja trwała oko-
ło półtorej godziny. 

Zig
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Aktywnośćpo sołecku
W województwie mazo-
wieckim jest ponad 7,3 
tys. sołectw. To najmniej-
sze wspólnoty lokalne, któ-
re jednak często udowad-
niają, że nawet w niewielkich 
miejscowościach można 
zrealizować duże projek-
ty. Sołtysi oraz mieszkań-
cy potrafią wziąć sprawy w 
swoje ręce i przeprowadzić 
wiele przedsięwzięć, dzię-
ki którym znacznie popra-
wiają jakość życia w swoich 
małych ojczyznach. Do ta-
kich właśnie wspólnot kie-
rowany jest konkurs „Suk-

cesy widać po sąsiedzku”. 
– W tym roku kolejne ma-
zowieckie sołectwa otrzy-
mują szansę na zdobycie 
atrakcyjnych nagród i jesz-
cze szybszy rozwój swojej 
działalności. Mamy na Ma-
zowszu wiele sołectw, które 
dają dobry przykład zaan-
gażowania i pracy na rzecz 
mieszkańców, dlatego go-
rąco zachęcam do udziału w 
konkursie. Warto pokazywać 
swoje osiągnięcia – nama-
wia Janina Ewa Orzełowska, 
członek zarządu wojewódz-
twa mazowieckiego.  

Jeśli chodzi o przyjęte 
przez organizatorów kry-
teria oceny, osiągnięcia, 
inicjatywy, czy też zreali-
zowane przez sołectwo 
inwestycje trzeba przed-
stawić w formie zebranych 
dokumentów, takich jak 
sprawozdania, relacje w 
mediach, teksty w kroni-
ce i zdjęcia. Zgłoszeń do-
konują wójtowie, którzy 
mogą zgłosić jedno sołec-
two na gminę – mają na to 
czas do 30 kwietnia. Kon-
kurs zostanie przeprowa-
dzony w jednym etapie 

– oceny zgłoszeń i doku-
mentacji fotograficznej. 
Dla najaktywniejszych so-
łectw przewidziano nagro-
dy w wysokości 10 tys. zł, 
7,5 tys. zł i 5 tys. zł oraz 
wyróżnienia. 

Poza nagrodami pienięż-
nymi, za które sołectwa 
będą miały szansę prze-
prowadzić kolejne anga-
żujące mieszkańców ini-
cjatywy i wydarzenia, 
konkurs pomoże sołty-
som wypromować ich 

działalność – tytułem naj-
aktywniejszego sołectwa 
na Mazowszu mogą w 
końcu pochwalić się tyl-
ko nieliczni. Formularze 
zgłoszeniowe wraz z do-
datkowymi dokumentami 
należy wysłać lub dostar-
czyć osobiście do Urzędu 
Marszałkowskiego. Zgło-
szenia można także prze-
słać drogą elektronicz-
ną. Szczegóły konkursu 
i zgłoszeń znajdują się 
na stronie www.mazo-
wieckie.ksow.pl.

Przed rokiem mazowiec-
ki konkurs wygrało so-
łectwo Dziecinów z gmi-
ny Sobienie-Jeziory. Ta 
niewielka miejscowość, 
która liczy około 700 
mieszkańców, wyróżnia 
się prężną działalnością 
OSP, kilkoma stowarzy-
szeniami rozwijającymi 
zainteresowania i pasje 
mieszkańców oraz ak-
tywnym kołem gospo-
dyń wiejskich.

RM

Mazowieckie sołectwa mogą wziąć udział w kolejnej edycji konkursu „Najak-
tywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po 
sąsiedzku”. Pula nagród wynosi 30 tys. zł. – To doskonała okazja do pochwa-
lenia się swą działalnością i rozwojem sołectwa. Nagrody trafią do sołectw, 
których sołtysi i mieszkańcy wykazują się szczególną aktywnością i pomy-
słowością w codziennej działalności – mówi marszałek Adam Struzik, który 
tradycyjnie objął konkurs swoim patronatem.
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Trudno powiedzieć, co – 
oprócz braku wyobraźni oraz 
pospolitej głupoty – skła-
nia legionowskich wandali 
do niszczenia spółdzielczego 
mienia. Bez względu na cza-
sy zawsze znajdzie się grupa, 
z reguły młodych osób, które 
tak właśnie najchętniej spę-
dzają wolny czas. Na osiedlu 
Sobieskiego świadczą o tym 
między innymi cykliczne pod-
palenia altanek śmietniko-
wych. – Szczególnie widoczne 
to jest w altankach położo-
nych w  miejscach mało wi-
docznych, które bezpośrednio 
nie sąsiadują z oknami – na 
szczytach budynków, ewen-
tualnie od ulicy Pałacowej, 
a więc w takich miejscach, 
gdzie w godzinach wieczor-
nych trudno się spodziewać, 
że będą tam kręcić się jacyś 
ludzie. Właśnie tam najczę-
ściej dochodzi do podpaleń – 
mówi Monika Osińska-Gołaś, 
kierownik administracji osie-
dla Sobieskiego. 

Niechlubną rekordzistką w 
tej kwestii jest na osiedlu So-
bieskiego pechowa altanka 
przy ulicy Pałacowej, w po-
bliżu bloków 510 i 512. We-
dług szacunków administracji 
płonęła ona już blisko dziesię-
ciokrotnie, co za każdym ra-
zem kosztowało spółdzielców 
tysiące złotych. Nic dziwne-
go, że pracownicy SMLW po-
stanowili w końcu coś z tym 
problemem zrobić. No i po-
móc mundurowym wpaść na 
trop piromanów. – W związ-

ku z poprzednimi podpale-
niami został w tej okolicy za-
montowany system kamer. 
Szczęśliwie udało się z nich 
uzyskać materiał pokazujący 
sprawców podpalenia, który 
następnie został przekazany 
policji. Aktualnie czekamy na 
finał postępowania – dodaje 
administratorka. 

Finał, wypada mieć nadzie-
ję, dla sprawcy bądź spraw-
ców opłakany. Przy czym, co 
ciekawe i warte podkreśle-

nia, stanie się tak już nie po 
raz pierwszy. – Podobna sytu-
acja miała miejsce w przypad-
ku aktu wandalizmu w jednym 
z bloków, też przy ulicy Pała-
cowej. Doszło tam zniszczenia 
znajdującej się na klatce scho-
dowej skrzynki elektrycznej. 
Sprawca został ujęty, a spra-
wa trafiła do sądu. Stąd nasz 
apel do wszystkich osób, któ-
re kiedykolwiek chciałyby na 
spółdzielczych terenach coś 
popsuć, zniszczyć lub zdemo-
lować, o chwilę zastanowienia. 
Głównie dlatego, że coraz czę-
ściej sprawców takich czynów 
udaje się zidentyfikować i zna-
leźć – zwraca uwagę Monika 
Osińska-Gołaś.
 
W czasach, gdy niemal każ-
dy mieszkaniec ma w zasię-
gu ręki szansę zrobienia zdję-
cia lub nagrania, poznawanie 
personaliów wandali będzie 
zapewne zdarzać się coraz 
częściej. Oby tylko za postę-
pem technologicznym nadą-
żyło polskie prawo i chuligani 
mogli swoich czynów napraw-
dę pożałować.  

Gadget

Łobuzy w obiektywie
Oprócz wielu negatywnych stron, postęp technologiczny miewa też często duże 
plusy. Choćby ten, że chcąc nie chcąc, wszyscy albo jesteśmy, albo w każdej 
chwili możemy znaleźć się w ukrytej kamerze. I jeśli akurat robimy coś złego, 
prędzej czy później czekają nas z tego powodu przykre konsekwencje.

Park mają 
w kieszeni
Już wkrótce mieszkańcy legionowskiego 
osiedla Młodych zyskają nowe miejsce do 
wypoczynku oraz rekreacji. Wcielając w życie 
pomysł kilkorga miejskich radnych, swoją 
dawną pompownię Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągowo-Kanalizacyjne przekształca właśnie              
w niewielki, lecz miły dla oka, funkcjonalny park.
Powstaje on na ogrodzonym 
terenie u zbiegu ulic Suwal-
nej i Olszankowej, między 
boiskiem a zajezdnią auto-
busową. Ów zakątek (na-
zwany roboczo „kieszon-
kowym”), ma powierzchnię 
około 1400 m² i zaprojekto-
wano go tak, aby służył za-
równo dzieciom oraz mło-
dym mieszkańcom osiedla, 
jak i tamtejszym senio-
rom. O utworzenie skwe-
ru wnioskowali radni Ma-
tylda Durka, Tadeusz Szulc, 
Mirosław Pachulski i Marcin 
Smogorzewski. Prowadzo-
ne tam prace mają się wła-
ściwie ku końcowi. – Już wi-
dać estetyczne, kręte alejki 
prowadzące pomiędzy zie-
lenią, która skomponowa-
na została w bardzo cieka-
wy sposób, łącząc ze sobą 
trawniki z łąkami kwietnymi. 
Obok zwykłych ławek znaj-
dziemy też ławkę ze stoli-
kiem, a park zostanie pięk-
nie oświetlony. Cały teren 
pokryto systemem nawad-
niania, ustawiono także po-
idełko z wodą. Dodatkowo, 
w sąsiedztwie ulicy Grzy-
bowej, zostanie przygoto-
wane miejsce na zabawkę 
wielofunkcyjną dla dzie-
ci – wylicza Matylda Durka 
z Rady Miasta Legionowo. 
– Mam nadzieję, że pre-
zes PWK rozważy jeszcze 
jedno marzenie mieszkań-
ców osiedla: kurtynę wod-

ną. Wydaje się, że idealnie 
wpisałaby się ona w tą wy-
jątkową przestrzeń i sprawi-
ła dzieciakom, ale nie tylko 
im, ogromną przyjemność. 

Obok ławek oraz sprzętów 
do zabawy, w parku na te-
renie dawnej pompowni 
odwiedzający znajdą wy-
godne, utwardzone alejki 
do spacerów, a także mnó-
stwo roślinności. Na klom-
bach posadzono wytrzyma-
łe byliny i odporne na suszę 
krzewy, między innymi ta-
kie jak tawuła wczesna, raj-
skie drzewko, ligustr pospo-
lity, pięciornik krzewiasty 
i atrakcyjne trawy ozdob-
ne. – Ten teren, jeszcze do 
niedawna niezagospoda-
rowany, będzie cieszył się 
dużą popularnością. Mło-
dzież może grać obok w pił-
kę, rodzice z dziećmi korzy-
stać z placu zabaw, a starsi 
usiąść z książką na ławce. 
W ten sposób różne pokole-
nia będą tutaj odpoczywać 
obok siebie – uważa pre-
zydent Legionowa Roman 
Smogorzewski.

Inwestycja na osiedlu Mło-
dych zakończy się najpraw-
dopodobniej na przełomie 
maja i czerwca bieżącego 
roku. Wcześniej pojawi się 
tam również łąka kwietna.  

RM

INFORMACJA
Prezydent Miasta Legionowo zgodnie z art.35 ust.1 
i 2,  ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 
21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2020 r., poz.1990 
z późn. zm.), podał do publicznej wiadomości na 
tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Legionowo 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 
21 dni tj. od dnia 07 kwietnia 2021 roku do dnia 27 
kwietnia 2021 roku, że został umieszczony wykaz 
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzier-
żawę na okres 5 miesięcy od dnia 01 maja 2021r. 
do 30 września 2021r.,  gruntu oznaczonego jako 
część działki nr ewidencyjny 1 o powierzchni  48 
m2 w obrębie ewidencyjnym nr 39, położonej przy 
zbiegu ulic gen. Józefa Sowińskiego oraz marsz. Jó-
zefa Piłsudskiego w Legionowie, pod wybudowanie 
drewnianego podestu z przeznaczeniem na taras 
funkcjonującej obok restauracji EBI SUSHI.

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

Prezydent Miasta Legionowo
Roman Smogorzewski

INFORMACJA

Prezydent Miasta Legionowo zgodnie z art.35 ust.1 
i 2,  ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 
21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2020 r., poz.1990 z 
późn. zm.), podał do publicznej wiadomości na ta-
blicy informacyjnej Urzędu Miasta Legionowo oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni 
tj. od dnia 07 kwietnia 2021 roku do dnia 27 kwiet-
nia 2021 roku, że został umieszczony wykaz nieru-
chomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 
na okres 5 miesięcy od dnia 01 maja 2021r. do 30 
września 2021r.,  gruntu oznaczonego jako część 
działki nr ewidencyjny 1 o powierzchni  20 m2 w 
obrębie ewidencyjnym nr 39, położonej przy zbie-
gu ulic gen. Józefa Sowińskiego oraz marsz. Józefa 
Piłsudskiego w Legionowie, pod punkt sprzedaży 
lodów oraz usytuowanie stolików, krzesełek i leża-
ków w celu konsumpcji lodów.

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

Prezydent Miasta Legionowo
Roman Smogorzewski
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INFORMACJA

Prezydent Miasta Legionowo podaje do publicznej wiadomo-
ści, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2020 roku, 
poz. 1990 ze zm.) na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta 
Legionowo na okres 21 dni tj. od dnia 6 kwietnia 2021 roku 
do dnia 27 kwietnia 2021 roku, został wywieszony wykaz o 
przeznaczeniu do oddania w najem, na okres 32 miesięcy od 
dnia 1.05.2021r. do dnia 31.12.2023r., na rzecz podmiotu SG 
Eqipment Leasing Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Mar-
szałkowskiej 111, 00-102 Warszawa, powierzchnia 1,5 m2 
w budynku Centrum Informacyjno-Administracyjnego przy 
ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 w Legionowie zlokalizowanym 
na działkach nr ewidencyjny 1 i 2 w obrębie nr ewidencyjny 
39 stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo z prze-
znaczeniem na prowadzenie oddziału SG Equipment Leasing 
Polska Sp. z o. o.

Bliższych informacji udziela Wydział Administracyjno-Gospo-
darczy – Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. Józefa Piłsudskie-
go 41, /pok. Nr 4.10, III piętro/ lub pod nr tel. 22 766-40-82

Prezydent Miasta Legionowo
Roman Smogorzewski
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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

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.
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Stare powiedzenia często 
bywają pełne niezgłębionej 
mądrości naszych przod-
ków. Jedno z nich głosi przy-
kładowo, że kiedy się chce 
komuś przyłożyć, to zawsze 
znajdzie się pod ręką jakiś 
służący do tego celu kij. Na 
nasz gust doskonałym po-
twierdzeniem tej rzuconej 
przed wiekami tezy był je-
den z wątków, który pojawił 
się w trakcie marcowej sesji 
legionowskich samorządow-

ców. Doskonałym tudzież za-
skakującym. A to dlatego, że 
w roli owego kija wystąpiły… 
koperty, w jakich mieszkań-
cy otrzymali niedawno do 
skrzynek pocztowych prze-
kazane im przez mazowiec-
kiego wojewodę maseczki 
chirurgiczne. Podarunek to 
zresztą, nawiasem pisząc, 
będący kwestią dosyć drażli-
wą, gdyż cały ten jednorazo-
wy majdan stanowił dla ob-
darowanych samorządów 

bardziej kukułcze 
jajo niż dla ludzi 
realne wsparcie. 
Nic to, doceń-
my gest władzy. 
Wracając jednak 
do wspomnia-
nych kopert, jed-

nemu z przedstawicieli miej-
skiej opozycji nie spodobał 
się fakt widnienia na nich 
emblematów legionowskie-
go ratusza. Zignorowawszy 
przeto zawarte tam, przy-
datne odbiorcom informacje, 
pan radny raczył był nazwać 
ten cały „skandal” marketin-
giem politycznym! No i oczy-
wiście zasugerował, któż to 
miałby być owego marketin-
gu politycznym beneficjen-
tem. Kiedy zabrał głos obsa-

dzony w tej roli szef ratusza, 
przypisywane mu intencje z 
miejsca, rzecz jasna, odrzu-
cił. Przedstawił też alterna-
tywę dla takiej właśnie, ko-
pertowo-skrzynkowej formy 
dystrybucji rządowych ma-
seczek. Aby uniknąć całego 
tego „marketingu”, można 
by przecież olać ich mozolne 
pakowanie i zawołać wszyst-
kich legionowian do urzędu 
miasta, po czym prezenty od 
imć wojewody dawać każde-
mu do łapy. Czy zadowole-
ni byliby z tego rozwiązania 
sami mieszkańcy oraz wo-
jujący z pandemią lekarze, 
można lub nawet należy 
wątpić. Za to koronawirus 
byłby takim zgromadze-
niem zachwycony!

Litery robią numery
Są ludzie dobrze funkcjonu-
jący w chaosie, są też tacy, co 
lubią, gdy ich otoczenie jest w 
miarę ogarnięte. Celowo piszę 
„w miarę”, gdyż od osób cenią-
cych sobie ład i porządek nale-
ży odróżnić jednostki hołubią-
ce te wartości ponad wszystko. 
Prowadzi to bowiem do zatra-
cenia się w gąszczu szmat i 
detergentów, co skutkuje uza-
leżnieniem od chałupniczej 
czystości. I choć w niej samej 
nie ma nic złego, kiedy umy-
cie trzech okien zabiera ko-
muś kilka godzin, można już 
chyba mówić o przesadzie... 

Nie o czystości mieszkań mia-
łem jednak nudzić, lecz o czy-
stości języka. A właściwie jego 
graficznej formy, wyrażonej w 
uporządkowanych literach, ma-
jących określony sens wyłącz-

nie we właściwej kolejności. Tak 
przynajmniej przez długi czas 
sądziłem. Aż tu pewnego dnia 
mój spokój zburzyła taka oto 
mailomość: „Zdognie z nan-
jwoymszi baniadmai perzpo-
rawdzomyni na bytyrijskch 
uweniretasytch nie ma zenacz-
nia kojnoleść ltier przy zpiasie 
dengao sołwa. Nwajżanszy-
eim jest, aby prieszwa i otat-
snia lteria była na siwom mij-
secu. Ptzosaloe mgoa być w 
niaedziłe i w dszalym cąigu nie 
pwinono to sawrztać polbe-
mórw ze zozumierniem tkse-
tu. Dzijee się tak datgelo, że 
nie czamyty wyszistkch lteir w 
sołwie, ale cłae sołwa od razu”. 
Kogo jak kogo, ale wyrobnika 
żyjącego ze zbierania słów do 
kupy takie info może szokować. 
Oznacza przecież, że jakkol-
wiek istotna pozostaje ich ko-

lejność, to klocki, z jakich są 
zbudowane, można układać 
niemal w dowolnej kolejno-
ści. Żegnaj więc korekto, bo 
literowa samowolka wkracza 
właśnie na prasowe salony – 
wzyarom wsytszko jdeno! 
 
Z innymi dziedzinami życia 
może być trudniej. O ile np. 
film dałoby się od biedy zmon-
tować wbrew logice i chronolo-
gii zdarzeń, z takimi choćby in-
westycjami to nie przejdzie. Bo 
co, najpierw przecinanie, a póź-
niej fundamenty? Mżoe to się 
natmiaost spwardzić w prala-
nemcie. Perzcież kżday radok 
wie, że wywiepodzi pilokytów 
i tak nie mjaą żdangeo snesu.  

Wiosna 2012 roku przypadł 
szczyt przygotowań Polski 
do Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej Euro 2012. Gorącz-
kę towarzyszącą zbliżaniu się 
najważniejszej piłkarskiej im-
prezy na Starym Kontynencie 
dało się też odczuć w Legiono-
wie, jednym z miast gospoda-
rzy mistrzostw. Na przyjęcie 
reprezentacji Grecji dopiesz-
czano legionowski stadion: 
jego murawę, bieżnię i całe 
zaplecze sanitarne. Zatrosz-
czono się też o to, aby grupowi 
rywale Greków – w tym mię-
dzy innymi Polacy – nie byli w 
stanie podglądać ich przygo-
towań. Z kolei hotel Warsza-
wiaka w Jachrance dwoił się 
i troił, by zapewnić Hellenom 
jak najlepsze warunki bytowe. 
Spece od miejskiego marke-
tingu zastanawiali się nato-
miast, jak przy okazji Euro 
wypromować Legionowo, a 
także dać zarobić lokalnym 

przedsiębiorcom. Pod koniec 
marca 2012 w ratuszu zorga-
nizowano nawet konferencję 
poświęconą temu ostatnie-
mu wyzwaniu. – Na bazie eu-
forii i zainteresowania, jakie 
budzi Euro, chcemy przycią-
gnąć przedsiębiorców, spró-
bować nawiązać z nimi dialog, 
żeby zobaczyć, jak można im 
w tych trudnych czasach po-
móc – mówił prezydent Ro-
man Smogorzewski. 
 
Pomysłów wykorzystujących 
szansę, jaką daje Euro 2012, 
władze miasta miały kilka. 
– Chodzi na przykład o kar-
tę miejską, czyli taką ogól-
nomiejską, może powiatową 
kartę rabatową zachęcającą 
do zostawiania pieniędzy wła-
śnie w Legionowie, a nie gdzie 
indziej. Chcemy też prze-
jąć na siebie koszty promo-
cji lokalnych przedsiębiorstw 
– mówił prezydent Smogo-

rzewski. Niestety, jego słowa 
trafiły w pustkę. W sali wido-
wiskowej zasiadło bowiem za-
ledwie kilkunastu przedstawi-
cieli legionowskiego biznesu. 
– Jestem w szoku, że jest tak 
małe zainteresowanie. Mało 
kto przyszedł na to spotka-
nie, a potem nieobecni będą 
narzekać, że są niedostatecz-
nie poinformowani, co władze 
miasta planują w stosunku do 
przedsiębiorców – mówił je-
den z lokalnych biznesme-
nów. Spotkanie stało się więc 
pretekstem do dyskusji na te-
mat niskiej aktywności spo-
łecznej, nie tylko przedsię-
biorców, ale też mieszkańców 
Legionowa. Zmiana mental-
ności to jednak zadanie o 
wiele bardziej skomplikowa-
ne i czasochłonne niż przy-
gotowania do piłkarskich mi-
strzostw Europy, bo właściwie 
do dzisiaj niewiele udało się w 
tej materii zmienić.

Przedsiębiorcy nie lgnęli do Euro

Pierogi z pieczarkami i ziemniakami

Sposób przygotowania:

Farsz:
Ugotowane ziemniaki ubić i odstawić do ostygnięcia. Cebulkę posiekać i zrumienić na tłuszczu. Pieczarki utrzeć 
na tarce i dodać do cebuli. Podsmażyć i wymieszać z ziemniakami. Posilić i popieprzyć.

Ciasto:
Mąkę przesiać, dodać sól, dodać olej i jajko – zagnieść gładkie ciasto. Zawinąć w folię i odstawić na bok na co 
najmniej 30 minut by odpoczęło. Ciasto podzielić na równe kawałki i rozwałkować na blacie posypanym mąką 
na grubość 2, 3 mm. Szklanką wycinać kółka. 
Do rozciągniętego w palcach ciasta nakładać łyżeczką farsz i zlepiać dokładnie brzegi. Potem wrzucać na osoloną 
wrzącą wodę do garnka, a jak się zagotuje zmniejszyć ogień. Jak pierogi wypłyną na powierzchnię możemy wyło-
wić jednego i przekrawając go sprawdzić czy ciasto jest już gotowe. 
Wyłowić pierogi, polać je odrobiną smalcu ze skwarkami lub masła ze zrumienioną cebulką. Podawać na gorąco 
od razu lub odgrzewać na patelni i serwować chrupiące.                 

                                                                                                                                               Smacznego!

Składniki:
• 300 g mąki pszennej 
• sól, pieprz 
• 20 g oleju 
• 1 jajko 
• ugotowane ziemniaki 
• cebula 
• pieczarki
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Wakacje
po mazowiecku
Pandemia wywróciła do góry nogami urlopowe i wakacyjne plany Polaków. 
Nie zmieniło się tylko to, że każde dziecko chciałoby pojechać latem na 
wakacje, ale nie każdy rodzic może sobie na ten wydatek pozwolić. Naprzeciw 
temu problemowi wychodzą dwie cykliczne inicjatywy Mazowieckiego Cen-
trum Polityki Społecznej – „Na wakacje po uśmiech” oraz „Pogodne lato”. Dają 
one możliwość spędzenia letniej przerwy w sposób zorganizowany: zarówno 
z rozmaitymi atrakcjami, jak i działaniami promującymi zdrowy styl życia.              
Z budżetu Mazowsza przeznaczono na ten cel 7,5 mln zł.
Akcja skierowana jest 
do dzieci i młodzie-
ży, również z rodzin 
dotkniętych skutka-
mi alkoholizmu. Ma 
być ona wsparciem 
programów profilak-
tycznych czy socjo-
terapeutycznych. – 
Jesteśmy w trudnym 
okresie. Odczuwa-
ją to szczególnie na-
sze dzieciaki, które są 
zamknięte w domach 
i zmagają się z pro-
blemami związanymi 
ze zdalną edukacją. 
Dlatego też ogłosili-
śmy konkurs, w wy-
niku którego zostanie 

wyłoniona organiza-
cja, która zorganizuje 
wypoczynek dla dzie-
ci, również tych zma-
gających się w domu 
z problemem alko-
holizmu, z przemocą 
– mówi Mariusz Bu-
dziszewski, zastępca 
dyrektora Mazowiec-
kiego Centrum Polityki 
Społecznej. W wypo-
czynku stworzonym 
przez organizacje po-
zarządowe dzięki do-
tacjom z budżetu Ma-
zowsza biorą udział 
między innymi dzieci 
z rodzin obciążonych 
uzależnieniem. Takie 

działania pozwala-
ją im nie tylko na od-

poczynek od nauki, 
ale przede wszystkim 

dają możliwość spę-
dzenia czasu z dala od 
problemów życia co-
dziennego.

Jak podaje Państwo-
wa Agencja Rozwią-
zywania Problemów 
Alkoholowych, w Pol-
sce żyje około 600 
tys. osób uzależnio-
nych od alkoholu i 
około 1,5-2 mln dzie-
ci, które wychowują 
się w rodzinach z pro-
blemem alkoholo-
wym. Blisko 500 tys. 
z nich znajduje się w 
dramatycznej sytuacji 
zagrażającej ich zdro-
wiu oraz życiu. Pod-
stawowym źródłem 
zagrożeń dla dziecka 
wychowującego się 
w rodzinie z proble-
mem alkoholowym 
jest stan chronicz-
nego napięcia i stre-
su. Trwanie w ciągłej 
niepewności wywo-
łuje poczucie braku 
stabilności, porząd-
ku życiowego, a co za 
tym idzie, brak kon-
troli nad swoim ży-
ciem. – Mazowieckie 
Centrum Polityki Spo-
łecznej ogłasza wie-
le konkursów. Kolej-

ny to konkurs na 1,5 
mln zł na organizację 
akcji „Na wakacje po 
uśmiech”. Zaprasza-
my wszystkie organi-
zacje, żeby składały 
oferty. Chcemy skie-
rować ten nasz pro-
jekt do dzieciaków, 
które funkcjonują 
w rodzinach uzależ-
nionych alkoholem 
– podkreśla Elżbie-
ta Lanc, członek za-
rządu województwa 
mazowieckiego. 

Mazowieckie Cen-
trum Polityki Społecz-
nej, wychodząc na-
przeciw potrzebom 
młodych ludzi z ro-
dzin z problemami, 
już od 15 lat organi-
zuje otwarty konkurs 
ofert dla organizacji 
pozarządowych oraz 
innych podmiotów 
wymienionych w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 
24  kwietnia 2003 r. 
o działalności pożyt-
ku publicznego i o wo-
lontariacie na realiza-
cję różnych inicjatyw 
wakacyjnych. Jest to 
zorganizowany let-
ni wypoczynek na te-
renie Polski, trwający 

minimum 14 dni oraz 
obejmujący realiza-
cję programu profi-
laktycznego z zakresu 
przeciwdziałania uza-
leżnieniom. Udział w 
projekcie gwarantu-
je każdemu uczest-
nikowi między innymi 
25-godzinny program 
z zakresu problematy-
ki uzależnień oraz pro-
mocji zdrowego stylu 
życia. Program jest 
zaplanowany i zreali-
zowany przez wyspe-
cjalizowaną kadrę z  
uprawnieniami. Do-
tychczas skorzystało 
z niego 15,7 tys. osób.

Z kolei chorągiew 
mazowiecka ZHP od 
19 lat wspólnie z sa-
morządem woje-
wództwa organizuje 
obozową akcję let-
nią pod hasłem „Po-
godne Lato”. Co roku 
bierze w niej udział 
około półtora tysią-
ca dzieci z 35 mazo-
wieckich powiatów. 
Dotychczas skorzy-
stało z tak zorganizo-
wanej akcji już w su-
mie 27,5 tys. osób. 
Jest to dwutygodnio-
wy wypoczynek dla 

dzieci w wieku 7-15 
lat. W trakcie trwania 
wszystkich turnusów 
realizowany jest pro-
gram profilaktyczno-
-terapeutyczny pro-
mujący zdrowy styl 
życia oraz poruszają-
cy problematykę uza-
leżnień. – Nabór do 
„Pogodnego Lata” od-
bywa się przy udzia-
le gminnych komisji 
rozwiązywania pro-
blemów alkoholo-
wych, powiatowych 
ośrodków pomocy 
rodzinie, miejskich 
ośrodków pomocy 
społecznej czy przy 
współpracy z peda-
gogami szkolnymi 
oraz świetlicami śro-
dowiskowymi – wy-
jaśnia Mariusz Budzi-
szewski.

W sumie na trzyletnią 
akcję przeznaczonych 
jest 6 mln zł – zarów-
no w tym roku, jak i w 
dwóch kolejnych po 
2 mln zł. Oferty moż-
na było składać do 26 
marca, a rozstrzygnię-
cie konkursów nastąpi 
19 maja br.

red.

Pandemia rzuca się w oczy
Rozszerzając nieco powyższy tytuł, pandemia 
koronawirusa rzuca się i w oczy, i – kolokwialnie 
mówiąc – na oczy. Innymi słowy szkodzi, ponieważ 
coraz więcej osób całe dnie spędza na wpatrywa-
niu się w monitor komputera lub ekran smartfona 
czy telewizora. Warto zdać sobie sprawę z zagroże-
nia i coś w swoim życiu zmienić.

Przyspieszająca w pandemii 
digitalizacja życia i wydłuże-
nie czasu spędzanego w cyfro-
wym środowisku to poważne 

wyzwanie dla oczu. Jak poka-
zuje najnowsze badanie Vision 
Express, przeprowadzane w 
ramach akcji „Wielkie Badanie 

Wzroku”, obecnie już 34 proc. 
Polaków korzysta z komputera, 
smartfonu czy tabletu każdego 
dnia dłużej niż przez 8 godzin. 
Nie inaczej jest w wojewódz-
twie mazowieckim, gdzie odse-
tek takich osób wynosi 31 proc.
Pandemia istotnie zmieniła 
nasz styl życia. Dom, kojarzo-
ny dotąd przede wszystkim z 
odpoczynkiem, musiał zamie-
nić się w miejsce nauki i pracy, 
a komputer czy smartfon jesz-
cze silniej wrosły w naszą rze-
czywistość. Ponad połowa Pola-
ków ocenia negatywnie wpływ 
tych zmian na stan ich wzro-
ku. Niestety, w ślad za tą oce-
ną nie idzie zwiększona troska 
o najważniejszy ze zmysłów 
człowieka – nadal zaniedbu-
jemy swoje oczy. Tymczasem 
już niemal co drugi Polak zma-
ga się z wadą wzroku. W wo-
jewództwie mazowieckim od-

setek ten wynosi dokładnie 48 
proc.  Jednocześnie, podobnie 
jak w pozostałej części kraju, 
mieszkańcy regionu nie dba-
ją o systematyczną kontrolę 
wzroku u specjalisty: spośród 
tych, którzy kiedykolwiek ba-
dali swój wzrok, tylko 27 proc. 
w ciągu minionego roku od-
wiedziło okulistę lub optome-
trystę. Większość na takiej wi-
zycie była dawniej (73 proc.), a 
13 proc. nie było na niej nigdy. 
Nie dziwi więc, że 27 proc. ma-
zowszan źle ocenia stan swego 
wzroku, a 35 proc. przyznaje, 
że nie dba o niego dostatecznie. 

Nie lepiej jest też z wiedzą na 
temat domowej profilaktyki. 
Aż 45 proc. mieszkańców re-
gionu ignoruje potrzebę prze-
rwy po każdej godzinie spędzo-
nej przed ekranem komputera, 
telewizora czy telefonu. Nie-

mal co trzeci nie zwraca uwa-
gi na odpowiednie oświetlenie 
miejsca pracy. To zaniedba-
nia, które powielane przez 
dłuższy czas mogą skutkować 
obniżeniem komfortu widze-
nia i sprzyjać rozwojowi wad 
wzroku. – Kiedy myślimy o 
wsparciu oczu podczas pracy 
czy nauki przy komputerze, w 
pierwszej kolejności do głowy 
mogą przychodzić okulary lub 
soczewki kontaktowe z odpo-
wiednimi powłokami ochron-
nymi. Równie ważne są jed-
nak  odpowiednie nawilżenie 
powietrza, by nie wysuszyć 
gałki ocznej, dostęp do świa-
tła naturalnego oraz poprawne 
ustawienie oświetlenia sztucz-
nego, tak by nie męczyło ono 
naszego wzroku – przypomi-
na dr n. biol. Robert Grabow-
ski, dyrektor medyczny Vision 
Express Polska. 

Jak dowodzą wyniki wspo-
mnianego na wstępie bada-
nia,  46 proc. mieszkańców 
województwa mazowieckiego 

wskazuje, że pandemia utrud-
niła im dostęp do specjalistycz-
nych badań wzroku. Co więcej, 
prawie jedna piąta przyznała, 
że w ostatnim czasie zrezygno-
wała z zaplanowanej wcześniej 
wizyty lekarskiej. Nie zawsze 
uzasadnione obawy wywo-
łane przez COVID-19 stano-
wią więc realne zagrożenie 
dla zdrowia, w tym także dla 
oczu. Motywację do tego, by 
mimo wszystko właściwie za-
dbać o zapracowane i zmęczo-
ne oczy, stanowi ogólnopolska 
akcja „Wielkie Badanie Wzro-
ku”. W jej ramach od 22 lutego 
we wszystkich salonach Vision 
Express w Polsce czekają eks-
perci, którzy w profesjonalny i 
bezpieczny sposób zadbają o 
odpowiednią ostrość widzenia, 
a także doradzą, jak troszczyć 
się o wzrok każdego kolejnego 
dnia. Wizytę można umówić na 
stronie  wielkiebadaniewzroku.
pl. To szansa, której lepiej nie 
stracić z oczu...

Aldo
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Obrazki spod siatki
Waleczne siatkarki DPD Legionovii IŁCapital Legionowo zakończyły właśnie kolejny ligowy sezon.                  
I część z nich, co w zawodowym sporcie jest normą, zakończy też swoją przygodę z Legionowem                 
i pójdzie szukać sportowego chleba gdzie indziej. Dlatego, przy okazji ich ostatniego meczu                     
w takim składzie, postanowiliśmy raz jeszcze pokazać nasze zawodniczki pod dachem DPD Areny.
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Czy wiesz, skąd się bio-
rą dziury w serze? To nie 
myszy je wygryzają, ale 
tworzą je specjalne bakte-
rie. Żywią się one kwasem 
mlekowym i pomagają mle-
ku sfermentować. Te dziury 
to przestrzenie wypełnione 
dwutlenkiem węgla, który 
nie wydostał się z gęstnie-
jącej masy. 

Lubisz kawę z cukrem czy 
bez? Pijemy kawę z cukrem, 
by zamaskować jej gorzkie 
nuty. A wiesz, że cukier do-

dany do naparu kawy zmie-
nia strukturę tego napoju? 
Cząsteczki kofeiny sklejają 
się ze sobą pod wpływem 
cukru i dlatego słabiej od-
czuwamy smak goryczki.

Pestki dyni są bardzo cen-
nym źródłem łatwo przy-
swajalnego cynku. Powinni 
o tym pamiętać zwłaszcza 
panowie, którzy dbają                          
o swoją prostatę. Nasio-
na dyni stosuje się w le-
czeniu chorób skóry, przy 
wrzodach żołądka, a także 
w kuracjach przeciwpaso-
żytniczych.

A  JUŻ  MYŚLAŁEM,              
ŻE  TO  KONIEC

Ryszard Brański, przewodniczący 
Rady Miasta Legionowo przy którymś 
z kolei zgłoszeniu do dyskusji nad 
jednym z punktów porządku obrad.

■ ■ ■

W puszczy żyje dużo drapieżników, które mogą 
człowieka pożreć, zadusić i zostawić.

■ ■ ■
Zarówno Hugo jak i Kołątaj domagali się reform.

■ ■ ■
Boryna był teściem żony syna Antka i Hanki.

■ ■ ■
Chłop powoli bronował, a kamienie wchodziły 

mu w zęby.
■ ■ ■

Jan Kochanowski pisał pod lipą, gdzie mieszkał.
■ ■ ■

Karusek skończył życie. To był znak że zginął.
■ ■ ■

Mimo wysiłków służby drogowej mżawka 
nie ustała.

■ ■ ■
Na łące leżała Zosia, a przez jej środek 

płynął strumyk.

ROZRYWKA

HOROSKOP
na nadchodzący

tydzień
RYBY

BARAN

BYK

BLIŹNIĘTA

RAK

LEW

PANNA

WAGA

SKORPION

STRZELEC

KOZIOROŻEC

WODNIK

Twoje relacje z sze-
fem zaczynają być co-
raz lepsze, ale prośba 

o podwyżkę i tak nie przejdzie. 

Przydałby ci się w życiu 
nowy impuls i to dobry 
okres, by się za nim ro-

zejrzeć. Pochłonie cię to bez reszty.

Organizmu nie oszu-
kasz. Jeśli przez dłuższy 
czas zbyt wiele od niego 

wymagasz, w końcu się zbuntuje.

W gwiazdach widać 
nową miłość. Jeżeli tyl-
ko jesteś na nią otwar-

ty, to może być życiowy przełom.

Wiele czasu spędzisz 
wkrótce w podróży. Je-
śli za kierownicą samo-

chodu, bądź wyjątkowo uważny.

Ktoś, kto nie życzy ci do-
brze, może szykować 
przykrą niespodziankę. 

Trudno będzie jej zapobiec.

Będziesz miał głowę 
otwartą na wiedzę. 
Wykorzystaj to na zdo-

bycie kolejnych umiejętności. 

Zapowiada się dobry 
okres na inwestycje. Mo-
żesz pomyśleć o zakupie 

mieszkania albo grze na giełdzie. 

Możesz wkrótce otrzy-
mać ciekawą propozycję 
zawodową. Nawet jeżeli 

masz dobrą pracę, rozważ ją.

Wkrótce czeka cię wyjąt-
kowo pracowity okres. 
Jeśli się przyłożysz, mo-

żesz zebrać przyzwoite plony.

To dobry okres na rozej-
rzenie się za drugą połów-
ką. Ewentualnie na popra-

wienie relacji z obecnym partnerem.

Zacznij myśleć o po-
rządnym, długim urlo-
pie. Krótkie, kilkudnio-

we wyjazdy to jednak nie to samo.

Czy wiesz, że sójki są sprzy-
mierzeńcami lasów? To wła-
śnie one uwielbiają żołędzie                                  
i często przyczyniają się do 
rozsiewania dębów. To bardzo 
zdolne ptaki, bowiem potrafią 
naśladować odgłosy jakie wy-
dają inne zwierzęta – miaucze-
nie kota, krzyk jastrzębia czy 
pisk szpaka. Sójka wije gniazdo 
późną wiosną i składa 7-8 jaj.                                                                               
Pisklęta wykluwają się po ok. 
17 dniach i przebywają w gnieź-
dzie 3 tygodnie. Jak poznać sój-
kę? To średniej wielkości ptak 
o barwie rudo-brązowej z biały-
mi i niebieskimi przebłyskami                               
z boku skrzydła.

Ania 12 lat

Mając tak uprzywilejowany pojazd, nie sposób zrobić sobie wiochy 
 fot. red.  
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Na mecz z Legionovią kadrę 
Legii II Warszawa wzmocni-
ło kilku zawodników trenują-
cych na co dzień z pierwszą 
drużyną, w tym między in-
nymi doświadczony defensor 
oraz były reprezentant kraju, 
Igor Lewczuk. Warszawianie, 
szczególnie w pierwszej po-
łowie, byli jednak tylko tłem 
dla świetnie dysponowanego 
zespołu z Parkowej.
 
Legionowianie zaliczyli w tym 
meczu prawdziwe wejście 
smoka, bowiem już w czwar-
tej minucie udało im się wyjść 
na prowadzenie. Po dośrodko-
waniu z rzutu rożnego bramkę 

strzelił Andrzej Trubeha. Minu-
tę później było 2:0 dla Legio-
novii. W sytuacji sam na sam z 
bramkarzem gości nie pomylił 
się Bartosz Mroczek i pewnym 
strzałem umieścił piłkę między 
słupkami bramki gości. Koncert 
Legionovii trwał w najlepsze. W 
24 minucie padła dla niej trze-
ci bramka. Dobitkę po strza-
le Andrzeja Trubehy wyko-
rzystał doświadczony Dariusz 
Zjawiński i było już 3:0. Jesz-
cze w pierwszej połowie Legio-
novia mogła podwyższyć wy-
nik, jednak ani Zjawiński, ani 
Trubeha nie zakończyli celnymi 
trafieniami doskonałych okazji, 
w jakich udało im się znaleźć. 

Po zmianie stron mecz się 
nieco uspokoił. Pewna swe-
go Legionovia nie grała już 
tak koncertowo, jak w pierw-
szych 45 minutach, ale 
mimo to do niemal same-
go końca spotkania w peł-
ni kontrolowała jego prze-
bieg. Na otarcie łez gościom 
w 90 minucie udało się jesz-
cze zdobyć bramkę honoro-
wą. Na listę strzelców wpisał 
się Damian Warchoł. 

Dzięki zwycięstwu na war-
szawską Legią oraz dzięki 
temu, że liderująca w tabeli 
Pogoń Grodzisk Mazowiec-
ki tylko zremisowała z Po-
lonią Warszawa 3:3, Legio-
novii udało się odrobić do 
niej dwa punkty. Już w tę 
sobotę oba te zespoły, czyli 
lider oraz wicelider, zmierzą 
się ze sobą na boisku Po-
goni. Jeśli legionowianom 
uda się podtrzymać swoją 
zwycięską passę, przewa-
ga zespołu z Grodziska Ma-
zowieckiego stopnieje tylko 
do dwóch punktów. 

Elph  

III LIGA 2020/2021, GRUPA: WARSZAWA I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Pogoń Grodzisk Mazowiecki 22 50 16 2 4 50-20

2. Legionovia Legionowo 22 45 13 6 3 35-20

3. Unia Skierniewice 22 42 13 3 6 41-23

4. Znicz Biała Piska 22 40 11 7 4 39-26

5. Świt Nowy Dwór Mazowiecki 22 40 12 4 6 40-23

6. Jagiellonia II Białystok 22 38 11 5 6 42-30

7. Polonia Warszawa 22 35 10 5 7 35-25

8. Legia II Warszawa 22 34 10 4 8 39-27

9. Sokół Aleksandrów Łódzki 22 34 9 7 6 37-19

10. KS Kutno 22 33 10 3 9 33-32

11. Pelikan Łowicz  22 32 9 5 8 33-32

12. Błonianka Błonie 22 32 10 2 10 42-34

13. RKS Radomsko 22 29 8 5 9 31-30

14. Lechia Tomaszów Mazowiecki 22 27 8 3 11 30-47

15.  GKS Wikielec 22 26 7 5 10 29-43

16. Concordia Elbląg 22 25 6 7 9 24-27

17. Broń Radom 22 25 6 7 9 25-37

18. Ursus Warszawa 22 25 7 4 11 30-34

19. Olimpia Zambrów 22 18 5 3 14 29-43

20. Ruch Wysokie Mazowieckie 22 17 3 8 11 21-45

21. Huragan Morąg 22 16 3 7 12 24-44

22. KS Wasilków 22 11 3 2 17 16-64

3:1 (3:0)
Legionovia Legionowo – Legia II Warszawa

Bramki: Trubeha (5′), Mroczek (6′), Zjawiński (24′) – 
Warchoł (90′)

Legionovia: Krzywański – Kaczorowski, Bujak, Choroś (90′ Worach), 
Barański, Koziara, Zjawiński (76′ Dobrogost), Kluska, Bajdur (90′ 
Turkowski), Mroczek (81′ Lewandowski), Trubeha (90′ Papazjan).

Legia II: Tobiasz – Lewczuk, Wojtysiak (78′ Kwiatkowski), Yaxshiboyev, 
Ciepiela, Gościniarek (46′ Skwierczyński), Pruchnik, Cholewiak, 
Cielemęcki (70′ Cichocki), Warchoł, Kurowski.

Delfin
z aspiracjami
W ostatni weekend marca na 50-metrowej 
pływalni Aqua w Lublinie przeprowadzono rywa-
lizację o Puchar Polski, stanowiącą jednocześnie 
kwalifikacje do tegorocznych igrzysk olimpijskich 
w Tokio. Wśród 829 zawodniczek i zawodników ze 
121 klubów z całego kraju znalazła się skromna 
reprezentacja legionowskiego Delfina. Skromna, 
ale waleczna.

Na prestiżowe zawody do 
Lublina trenera Piotr Ce-
sarczyk zabrał dwójkę za-
wodników: klub UKS Delfin 
Legionowo reprezentowali 
tam Alicja Trzaska oraz Filip 
Zabagło. W pierwszym dniu 
rywalizacji oboje startowa-
li na dystansach 50 metrów 
oraz na 100 metrów stylem 
grzbietowym. Na tle krajo-
wych rywali legionowianie 
pokazali się z jak najlepszej 
strony, notując bardzo do-
bre wyniki: Filip Zabagło – 
50 m styl grzbietowy 30,22 
s i 100 m styl grzbietowy 
1.05,57 s, zaś Alicja Trza-
ska – 50 m styl grzbietowy 
33,82 s i 100 m styl grzbie-
towy 1.13,81 s.

W drugim dniu Pucharu 
Polski zawodnicy Delfina 
zmagali się z najdłuższym 

dystansem podczas swoich 
występów, czyli 200 me-
trów stylem grzbietowym. 
I ponownie uzyskali bar-
dzo dobre rezultaty, będą-
ce zarazem ich nowymi re-
kordami życiowymi: Alicja 
Trzaska – 2.40,53 s oraz 
Filip Zabagło – 2.23,29 s. 
Krótko mówiąc, zaprezen-
towali się bardzo przyzwo-
icie. – Wypada mi tylko 
pogratulować naszym za-
wodnikom udanych star-
tów, a także osiągniętych 
wyników, które dają nam 
nadzieję, że na letnich mi-
strzostwach Polski będą 
one jeszcze lepsze i pozwo-
lą na rywalizację o najwyż-
sze miejsca – podsumowu-
je lubelski występ trener 
Piotr Cesarczyk. 

Aldo

Legia na
łopatkach
Legionovia KZB Legionowo rewelacyjnie rozpoczęła zmagania w grupie mistrzow-
skiej. W Wielką Sobotę (3 kwietnia) legionowianie rozgromili na własnym boisku 
rezerwy Legii Warszawa. Już po niespełna 25 minutach podopieczni trenera Pirosa 
wygrywali ze stołeczną drużyną aż 3:0, by ostatecznie pokonać ją 3:1.
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Według informacji pochodzą-
cych z miejskiego ratusza, zo-
stała właśnie podpisana umo-
wa na projekt siłowni, którego 
wykonaniem zajmie się firma 
Lege Artis z Kraśnika. Zgodnie 
z wartym niespełna pięć tysięcy 
złotych zleceniem, ma ona za-
projektować urządzenia reha-
bilitacyjnej siłowni plenerowej, 
dostosowane do osób z nie-
pełnosprawnościami oraz na-
wierzchnie dojść pieszych przy 

przychodni. Termin realiza-
cji projektu to trzy tygodnie, 
a po jego akceptacji w ciągu 
sześciu tygodni zostanie zre-
alizowana dokumentacja pro-
jektowo-kosztorysowa. Póź-
niej przyjdzie czas na przetarg 
dotyczący wykonania inwe-
stycji, którą będzie prowadził 
Urząd Miasta Legionowo. 

We wtorek (23 marca) inicjator-
ka inwestycji, prezydent Legio-

nowa oraz pracownicy ratusza 
odwiedzili teren przyszłej inwe-
stycji, aby omówić jej szczegó-
ły. – Odbyliśmy wizję lokalną                          
z udziałem prezydenta Roma-
na Smogorzewskiego, przed-
stawicieli wydziału inwestycji 
oraz projektanta wyłonionego w 
konkursie ofert. Został wybrany 
sprzęt, omówiliśmy warunki, ja-
kie powinny być uwzględnione 
w projekcie. Jednym z nich było 
zastrzeżenie, że żadne drzewo 
nie zostanie wycięte. Koniec 
czerwca na otwarcie siłowni wy-
daje się zupełnie realnym ter-
minem – ocenia we wpisie na 
portalu społecznościowym rad-
na Małgorzata Luzak. 

Lista urządzeń, które pojawią się 
na siłowni rehabilitacyjnej, wy-
gląda następująco:

1. Ścieżka z poręczami, schoda-
mi i pochylnią 
2. Zestaw podwójny ławka z ro-
werkiem
3. Zestaw podwójny ławka                        
z młynkiem 
4. Zestaw podwójny ławka z ta-
blicami do ćwiczenia pamięci
5. Tablica z ruchomym drążkiem 
z uchwytami (wersja dla osób na 
wózkach)
6. Zestaw podwójny młynek 
(wersja dla osób na wózkach) 
7. Ścieżka z poręczami i rucho-
mymi stopniami. 

red.

Tylko jednego dnia, w piątek 
(3 kwietnia), w odstępie zaled-
wie około 40 minut legionowscy 
strażacy aż dwukrotnie musieli 
wyjeżdżać do gaszenia płoną-
cych traw. Zgłoszenie o pierw-
szym pożarze wpłynęło o go-

dzinie 16.21. Paliła się trawa 
rosnąca na jednej z posesji przy 
ul. Marmurowej w Jabłonnie.                                                                             
Z ogniem, który objął blisko 400 
metrów kwadratowych terenu, 
walczyły dwa zastępy straży:                
z JRG Legionowo i OSP Jabłon-

na. Strażakom udało się opano-
wać ogień, zanim zdołał on zbli-
żyć się do pobliskich budynków.
 
Informację o drugim poża-
rze strażacy otrzymali około 
17.00. Ze zgłoszenia wynika-
ło, że płonie około 400 metrów 
kwadratowych traw rosną-
cych na nieużytkach w miej-
scowości Sikory. Z ogniem 
walczyły trzy zastępy straży 
pożarnej: z JRG Legionowo, 
z OSP Skrzeszew i OSP Kału-
szyn. Akcja gaśnicza w Siko-
rach trwała około godziny. 
 
Wypalanie traw jest czynnością 
zagrożoną grzywną w wysoko-
ści nawet pięciu tysięcy złotych, 
a w przypadku, gdyby taki po-
żar spowodował zagrożenie dla 
życia, zdrowia lub mienia osób 
trzecich, podpalacz może trafić 
za kratki nawet na 10 lat. 

Zig

Wykorzystywany w Le-
gionowie system rowero-
wy firmy ACRO nie wyma-
ga stacji dokujących, co 
oznacza, że wypożyczony 
sprzęt można zostawiać w 

dowolnym punkcie mia-
sta. Skorzystanie z miej-
skiego roweru jest bardzo 
tanie oraz niezwykle pro-
ste: korzystając z mapy w 
aplikacji, wystarczy zna-

leźć najbliższy jednoślad 
lub podejść do dowolne-
go punktu postoju Rowe-
ru Miejskiego. Zakończenie 
podróży jest jeszcze prost-
sze – wystarczy zaparko-
wać rower w jakimkolwiek 
miejscu, gdzie jest to do-
zwolone, czyli na przykład 
przy stojaku publicznym.

Więcej informacji moż-
na znaleźć na stronie 
na stronie www.acro.
bike/legionowo. Dla 
posiadaczy Karty Legio-
nowianina przygotowa-
no specjalne zniżki. 

Punkty postoju
Roweru Miejskiego:

1. Kościuszki 
2. Legionowo 
Przystanek - tunel 
3. Olszankowa 
4. Legionowo Piaski 
5. PKP - Kolejowa 
6. Siwińskiego 
- Faktoria 
7. Park Zdrowia

Powrót jednośladów
Pierwszego kwietnia (i nie był to primaaprilisowy 
dowcip miejskich urzędników) na legionowskie 
ulice wróciły rowery dostępne dla mieszkań-
ców w ramach popularnego systemu ACRO Bike.                                       
Z 61 komfortowych i wytrzymałych jednośladów 
będzie można korzystać do 30 listopada.

Wrócił palący problem
Zaczynają się, jak zwykle o tej porze roku, pożary 
traw. Legionowscy strażacy już odnotowali pierw-
sze zgłoszenia i pierwsze interwencje. Przy tej oka-
zji warto przypomnieć, że wypalanie traw na łąkach 
czy nieużytkach rolnych to przestępstwo zagrożone 
nawet 10 latami pozbawienia wolności.

Rad(n)a 
na siłownię
Dzięki pomysłowi oraz inicjatywie legionowskiej rad-
nej Małgorzaty Luzak przy ul. Sowińskiego, na terenie 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Legio-
nowo”, powstanie wkrótce siłownia rehabilitacyjna.    
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, powin-
na ona być gotowa już w połowie bieżącego roku.

Granie o mistrza
Znany jest już pełny terminarz meczów piłkarzy Legionovii KZB Legionowo w gru-
pie mistrzowskiej III ligi w grupie Warszawa 1. Podopieczni trenera Michała Pirosa 
mają w tej chwili za sobą zwycięskie spotkanie z rezerwami warszawskiej Legii, 
a już w ten weekend zmierzą z liderem tabeli, Pogonią Grodzisk Mazowiecki.

Mecz z Pogonią zostanie roze-
grany w sobotę 10 kwietnia o 
godzinie 17.00 na wyjeździe. 
Trzy dni później, w środę 14 
kwietnia o godzinie 16.30 Le-

gionovia, zmierzy się w okręgo-
wym Pucharze Polski z Legią II 
Warszawa. Spotkanie zostanie 
rozegrane na boisku rywala. A 
oto jak prezentuje się terminarz 

meczów Legionovii w pozosta-
łych kolejkach (w niektórych z 
nich nie ma jeszcze określonych 
dokładnych godzin rozpoczęcia 
spotkań):

24. kolejka – 18.04.2021, godz. 17:00, Legionovia – Polonia Warszawa
25. kolejka – 24-25.04.2021, Legionovia – Znicz Biała Piska
26. kolejka – 01.05.2021, godz. 15:00, Unia Skierniewice – Legionovia
27. kolejka – 08-09.05.2021, Legionovia – Jagiellonia II Białystok
28. kolejka – 12.05.2021, godz. 17:00, Świt Nowy Dwór Maz. – Legionovia
29. kolejka – 15-16.05.2021, Legia II Warszawa – Legionovia
30. kolejka – 22.05.2021, godz. 15:00, Legionovia – Pogoń Grodzisk Maz.
31. kolejka – 29.05.2021, godz. 19:11, Polonia Warszawa – Legionovia
32. kolejka – 05-06.06.2021, Znicz Biała Piska – Legionovia
33. kolejka – 12.06.2021, godz. 15:00, Legionovia – Unia Skierniewice
34. kolejka – 16.06.2021, godz. 17:00, Jagiellonia II Białystok – Legionovia
35. kolejka – 20.06.2021, godz. 16:00, Legionovia – Świt Nowy Dwór Maz. 

zig
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Kolaże
na start
W związku z nadejściem wiosny Powiatowa Instytucja Kultury proponuje 
utalentowanym plastycznie mieszkańcom udział w konkursie „Wiosenne 
przebudzenie”, umożliwiającym uczestnikom sprawdzenie się w tech-
nice kolażu, polegającej na komponowaniu dzieła ze skrawków innych 
wytworów, prac, dzieł i kompozycji. Chodzi o nadawanie nowych znaczeń 
i kontekstów fragmentom dzieł stworzonych przez siebie bądź innych 
autorów, łączenie rozmaitych środków wyrazu, a także o zabawę różnymi 
konwencjami artystycznymi.
Trzeba przyznać, że jeśli 
chodzi o zachęcenie po-
tencjalnych uczestników 
pomysłodawcy PIK-owe-
go konkursu nie poprze-
stali na ograniczeniu się do 
lakonicznej informacji. Jak 
na ludzi kultury przystało, 
postanowili też zadziałać 
na ich wyobraźnię... „21 
marca świętujemy nadej-
ście wiosny. Wiosną natura 
budzi się do życia z zimo-
wego letargu. Jest to czas 
symboliczny, czas nadziei, 
oczekiwania na pozytyw-
ne zmiany, czas odrodze-
nia. Jesteśmy pełni energii 
i nowych pomysłów, otwie-
rają się nowe perspektywy 
i możliwości. Odczuwamy 
podniecenie i ekscytację, 
a zwiastuny wiosny – cie-
pło, kiełkująca zieleń, co-
raz dłuższe dni i w związku 
z tym coraz więcej światła 
– tylko to potęgują. Mamy 
ochotę na rewolucje w róż-
nych sferach życia. Potwier-

dzają to wybuchy rebelii 
nazywanych „wiosennymi”, 
takie jak Wiosna Ludów 
1848–49, praska wiosna 
1968 czy Arabska Wiosna 
2010–2013. Wiosnę moż-
na określić jako stan umy-
słu: gotowości na zmiany, 
pozytywnego nastawie-
nia, poczucia wolności i 
nieskrępowania. Wiosna 
niejednokrotnie wywołu-
je w nas w euforię. 

Wiosna stanowi też nie-
wątpliwie jedną z najwięk-
szych inspiracji artystów, 
potrafiącą zawładnąć ich 
umysłami i emocjami. 
Przykłady można by mno-
żyć we wszystkich dzie-
dzinach sztuki. Od naj-
dawniejszych czasów 
tworzono jej alegoryczne 
wizerunki, ze słynną „Pri-
maverą” Botticellego na 
czele. Na polskim podwór-
ku występuje dosłownie 
lub symbolicznie w malar-

stwie Chełmońskiego, Mal-
czewskiego, Ruszczyca, 
Wyczółkowskiego, Axen-
towicza, Pruszkowskie-
go itd. W literaturze moż-
na ją odnaleźć chociażby 
w utworach: „Do Justyny. 
Tęskność na wiosnę” Kar-
pińskiego, „Chłopi” Rey-
monta, „Przedwiośnie” Że-
romskiego, „Herostrates” 
Lechonia, „Czarna wio-
sna” Słonimskiego, „Wio-
sna (Dytyramb)” Tuwima 
lub „Serce roście” Kocha-
nowskiego. W muzyce 
wiosna jest obecna m.in. 
w dziełach: „Cztery pory 
roku” Antonio Vivaldie-
go, sonacie skrzypcowej, 
tzw. „Wiosennej”, Ludwi-
ga van Beethovena, „Wio-
śnie” op. 74 nr 2 Fryderyka 
Chopina i „Wiosennych wo-
dach” Siergieja Rachmani-
nowa. Nie można też zapo-
mnieć o balecie i słynnym 
„Święcie wiosny”, skom-
ponowanym przez Igora 

Strawinskiego, z niezapo-
mnianymi choreografiami 
Wacława Niżyńskiego czy 
Piny Bausch. A czy wiosna 
obudziła się w Was?” – za-
chęcająco pytają organiza-
torzy konkursu. 

Co do jego zasad, z defini-
cji ma ich być jak najmniej, 
aby artyści absolutnie ni-
czym nie czuli się skrępo-
wani. „Potraktujcie temat 
„wiosny” szeroko! Kolaż 
również niech zafunkcjonu-
je w Waszych pracach nie 
tylko w plastyce (nie zapo-
mnijcie o asamblażu), foto-

grafii, ale też w filmie jako 
found footage, w literatu-
rze jako kolaż literacki, a w 
muzyce jako remix, nowa 
aranżacja, sampling. Mo-
żecie w swoich pracach być 
wierni jednej dziedzinie lub 
łączyć odmienne wytwory 
kultury i tworzyć kompo-
zycje interdyscyplinarne, z 
przenikającymi się utwora-
mi z różnych dziedzin sztu-
ki, reprezentującymi różne 
gatunki i style, różnorodne 
konwencje i stylistyki. Mik-
sujcie, zapożyczajcie, cy-
tujcie (nie zapominajcie 
przy tym o poszanowaniu 

praw autorskich – każdora-
zowo wskażcie tytuł, auto-
ra i źródło pracy), używaj-
cie w innych kontekstach, 
inspirujcie się i przerabiaj-
cie, aby najpełniej oddać 
ducha wiosny. Tak jak Wam 
w duszy gra”. 

Szczegółowy regulamin 
wiosennego konkursu Po-
wiatowej Instytucji Kultury 
można znaleźć pod adre-
sem: https://pik.legio-
nowski.pl/m-konkursy/
item/678-wiosenne-
-przebudzenie-konkurs.
html.

Schronisko w Nowym Dworze Mazowieckim zamknięte. Adopcje aktualne, po kontakcie telefonicznym
Zapraszamy do Kupna Naszego Kalendarza na 2021!!!

NEKTAR to młody psiak (14 kg.) 
znaleziony na terenie gminy Wie-
liszew. Jest sympatycznym, we-
sołym i pełnym pozytywnej ener-
gii pieskiem. Szybko nawiązuje 
kontakt z człowiekiem i chętnie 
nadstawia łepek do głaskania. 
Towarzystwo człowieka sprawia 
mu dużo radości. Nektar umie 
chodzić na smyczy.

Tel:  795 845 242

KEFIREK to urzekający szczenia-
czek znaleziony razem z siostrą w 
dniu 02.04.2021r na terenie gmi-
ny Otwock. Szybko nawiązują nowe 
kontakty z człowiekiem. Nie znamy 
ich rodziców ale zapowiadają się na 
średniej wielkości pieski. Maluchy 
szukają nowych domków.

Tel:  795 845 242

FAWOREK to czarno – biały ko-
curek znaleziony na terenie Legio-
nowa. Jest wesoły i ciekawy świa-
ta, lubi być głaskany i przytulany a 
w towarzystwie człowieka jest naj-
szczęśliwszy. Swoją radość oka-
zuje delikatnie mrucząc. Faworek 
umie korzystać z kuwety. Kotek tę-
skni za domkiem i czeka z niecier-
pliwością na swojego człowieka.

Tel:  795 845 242


