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Budowa nowego skrzydła 
najstarszej legionowskiej 
podstawówki szybko zmierza 
do szczęśliwego finału. 
Mimo to, swoim zwyczajem, 
przedstawiciele inwestora 
kolejny raz sami ocenili postęp 
robót. I znów wykonawca 
otrzymał od nich
piątkę z plusem

Legionowianka, jakich mało
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Jadący z fantazją 46-letni 
kierowca mercedesa zo-
stał zatrzymany na tere-
nie Wieliszewa. Policjanci 
od razu wyczuli od niego 
woń alkoholu. Badanie al-
komatem wykazało, że w 
jego organizmie krąży-
ło go ponad pół promila. 
Okazało się też, że 46-la-
tek ma zakaz kierowania 

pojazdami obowiązujący 
jeszcze do maja tego roku. 
Wydał go sąd w Nowym 
Dworze Mazowieckim. Za 
kierowanie w stanie nie-
trzeźwości oraz złamanie 
sądowego zakazu męż-
czyźnie grozi do pięciu lat 
pozbawienia wolności. 

Zig 

Zakaz z promilami 

Trawka w majtkach
Legionowscy policjanci zatrzymali ostatnio 
19-letniego mężczyznę, przy którym znaleziono 
marihuanę. Za posiadanie narkotyków grozi mu 
teraz do trzech lat więzienia.

Tydzień
na sygnale

Policjanci z legionowskiej drogówki zatrzymali 
kolejnego nietrzeźwego kierującego. Przy okazji 
wyszło też na jaw, że ma on trochę więcej na 
sumieniu, niż tylko prowadzenie pojazdu mecha-
nicznego pod wpływem alkoholu. 

Wpadli przy tablicy
Najpierw nie zapłacili za benzynę, później próbowali uciekać przed policją, a na koniec okazało się 
jeszcze, że posiadają narkotyki i posługują się cudzą tablicą rejestracyjną. Do zatrzymania przestęp-
ców doprowadził dzielnicowy z komisariatu w Jabłonnie.

To właśnie on na jednej z ulic 
w Jabłonnie zauważył poszu-

kiwany samochód, w którym 
siedziało dwóch mężczyzn 

odpowiadających rysopisowi 
podanemu przez pracownika 
stacji benzynowej, z której 
wcześniej obaj ukradli paliwo. 
Długo się nie zastanawiając, 
dzielnicowy próbował ich za-
trzymać. Mężczyźni zlekce-
ważyli jednak sygnały świetl-
ne oraz dźwiękowe i zaczęli 
uciekać. Po krótkim pościgu 
zastali jednak zatrzymani. 
 
Autem kierował 37-latek, 
a pasażerem był jego o rok 
młodszy kolega. Obaj są 
mieszkańcami powiatu gar-
wolińskiego. Na dodatek w 
pojeździe policjanci znaleź-
li jeszcze amfetaminę. Oka-

zało się też, że chcąc uniknąć 
odpowiedzialności za kradzież 
paliwa, mężczyźni zmodyfiko-
wali tablice rejestracyjne, na-
kładając na oryginalną część 
numery rejestracyjne z inne-
go pojazdu. 
 
Po zebraniu materiału dowo-
dowego śledczy z jabłonow-
skiego komisariatu przed-
stawili mężczyznom zarzut 
oszustwa. Starszy z nich do-
datkowo odpowie za posia-
dacie środków odurzających 
oraz niezatrzymanie się do 
kontroli drogowej.

ZIG 

W trakcie nocnego patrolu 
policjanci zwrócili uwagę na 
zaparkowanego volkswage-
na. Siedziały w nim trzy oso-
by: dwie kobiety i mężczy-
zna. Gdy funkcjonariusze 
do nich podeszli, z wnętrza 
pojazdu wyczuli charakte-
rystyczną woń marihuany. 
Przy 19-latku mundurowi 
ujawnili młynek do jej mie-

lenia. Znaleziono też przy 
nim same narkotyki. Trawkę 
mężczyzna ukrył w... swo-
jej bieliźnie. Spragniony od-
lotu 19-latek odpowie teraz 
za posiadanie środków odu-
rzających. Podejrzany przy-
znał się do winy i dobrowol-
nie poddał się karze. 

zig

Mazda
odzyskana
Kryminalni z Legionowa odzyskali niedawno 
samochód osobowym marki Mazda, który 
kilka dni wcześniej został skradziony z tere-
nu Warszawy. Auto stało na parkingu przed 
jednym z legionowskich sklepów.

Policjanci zwrócili uwagę na 
to, że mimo padającego desz-
czu w aucie jest otwarty szy-
berdach. Uchylona w nim też 
była klapa silnika. Samo auto 
nie było natomiast zamknię-
te. Czujni funkcjonariusze 
szybko sprawdzili pojazd w 
policyjnym systemie infor-
matycznym i okazało się, że 
auto jest poszukiwane. We-
dług danych, jakie widniały w 

systemie, samochód został 
skradziony kilka dni wcze-
śniej z terenu Warszawy.
 
Po wykonaniu czynności pro-
cesowych skradziony pojazd 
został zabezpieczony na po-
licyjnym parkingu. O odnale-
zieniu auta został również po-
wiadomiony jego właściciel.

zig

Pożar w Izbicy
W niedzielę (18 kwietnia) przed godziną 10.00 do Po-
wiatowego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży 
Pożarnej w Legionowie wpłynęło zgłoszenie o pożarze 
w budynku gospodarczo-mieszkalnym w miejscowo-
ści Izbica w gminie Serock.
Na miejsce zadysponowano 
cztery zastępy straży z Jednost-
ki Ratowniczo-Gaśniczej w Le-
gionowie i po jednym z Wojsko-
wej Straży Pożarnej w Zegrzu 
oraz Ochotniczych Straży Po-
żarnych z Woli Kiełpińskiej, Se-
rocka i Stanisławowa Zegrzyń-
skiego. Po dotarciu na miejsce 
strażacy stwierdzili, że ogniem 
było objęte jedno z pomiesz-
czeń socjalnych. Z płonącego 
budynku ratownicy wyprowa-
dzili mężczyznę. Był on przy-

tomny, ale poważnie poparzony, 
dlatego natychmiast udzielono 
mu pierwszej pomocy. 

Rozwijający się pożar został 
na szczęście szybko opa-
nowany i nie zdołał przedo-
stać się na sąsiednie budyn-
ki mieszkalne. Poparzony 
mężczyzna trafił natomiast 
do szpitala. Akcja gaśnicza w 
Izbicy trwała około godziny. 

Zig
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Wizytacja pierwsza klasa
Nawet gołym okiem widać, że budowa nowego skrzydła najstarszej w Legionowie szkoły podstawowej szybko 
i sprawnie zmierza do szczęśliwego finału. Mimo to włodarze miasta oraz realizującej inwestycję spółki KZB 
postanowili w ubiegłym tygodniu osobiście ocenić postęp robót. Nie po raz pierwszy i z pewnością nie ostatni. 
Tym razem znów wykonawca otrzymał od nich piątkę z plusem.

Jeszcze całkiem niedawno me-
talowy pawilon przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 dopiero zaczynał 
znikać z miejskiego krajobrazu. 
Teraz, po kilku miesiącach, wi-
dać już obiekt, któremu ustąpił 
on miejsca. I trzeba przyznać, 
że jest na co popatrzeć. A po od-
daniu nowego skrzydła budynku 
do użytku będzie jeszcze lepiej. 
– Jest on budowany według no-
woczesnych standardów: w każ-
dej sali znajdzie się pełne wypo-
sażenie, w tym projektory czy 
stanowiska komputerowe. Tak 
więc jest to obiekt na miarę XXI 
wieku – ocenia kierownik budo-
wy Grzegorz Biały. 

Byle do września
 
Słusznie uważając, że pańskie 
oko konia tuczy, powstającą wła-
śnie nową część najstarszej miej-
skiej podstawówki odwiedzili w 
środę przedstawiciele inwesto-
ra. Zarówno z perspektywy ratu-

sza, jak i realizującej zadanie spółki 
KZB rozbudowa „jedynki” stano-
wi w tej chwili nie tylko oświatowy 
priorytet. – Bardzo mi zależało na 
tym, żeby tutaj być i żeby zoba-
czyć postęp prac. Robimy wszyst-
ko, aby pierwszego września mógł 
tu zabrzmieć pierwszy dzwonek. To 
bardzo istotne, żeby ta inwestycja 
zakończyła się zgodnie z planami – 
jest zdania Piotr Zadrożny, zastęp-
ca prezydenta Legionowa. 

Jak na miejscu przekonali się go-
ście, owym planom nic, póki co, 
nie zagraża. – Wszystkie roboty 
są tu wykonywane zgodnie z har-
monogramem, bez najmniejszych 
zastrzeżeń. Dlatego uważamy, że 
na pierwszego września będziemy 
w stanie oddać wszystkim dzie-
ciom oraz nauczycielom piękne, 
przestronne i wesołe sale lekcyj-
ne. Tego oczekują od nas zarówno 
uczniowie, jak również ich rodzice – 
mówi Irena Bogucka, prezes zarzą-
du KZB Legionowo. Kierownik bu-

dowy z kieleckiej spółki Eko-Invest 
jest przekonany, że jego ludzie nie 
zawiodą. Zwłaszcza że na tym eta-
pie inwestycji już niestraszna jest 
jej kiepska pogoda. – Na chwilę 
obecną mamy zakończony stan 
surowy budynku. Obecnie trwają 
wewnętrzne i zewnętrzne prace in-
stalacyjne oraz wykończeniowe. Na 
obecną chwilę zaawansowanie prac 
instalacyjnych oceniam na 70-80 
procent, tak więc teraz skupiamy 
się przede wszystkim na pracach 
wykończeniowych budynku – do-
daje Grzegorz Biały. 

Jakościowa rewolucja

Najbardziej z takiego obrotu spra-
wy cieszy się oczywiście cała spo-
łeczność „jedynki”. Na czele z 
najmłodszymi uczniami, gdyż to 
głównie oni mieli zajęcia w szkol-
nym blaszaku. Radość jest uza-
sadniona, bo postawiona tylko 
„na chwilę” metalowa prowizorka 
przez kilka dekad dała się wszyst-

kim użytkownikom we znaki. – 
Niestety z każdym rokiem warun-
ki były coraz trudniejsze, zarówno 
w porze zimowej, jak i letniej. Bo 
albo padał śnieg, który zalegał 
na dach i nie wiedzieliśmy, czy 
coś złego się nie zadzieje i dach 
się nie załamie, albo kiedy padał 
deszcz, to kapało nam z dachu. 
Problemy były też z elektryką, z 
hydrauliką, pojawiały się jakieś 
dziury, więc latem było bardzo 
gorąco, z kolei zimą występowa-
ły problemy z dogrzaniem tego 
budynku – wymienia jego wady 
Ewa Jabłońska, dyr. Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Legionowie.

W tym, który go zastąpił, takie 
niedogodności już się nie poja-

wią. Na powierzchni prawie 2100 
metrów kwadratowych powsta-
je teraz 11 oddziałów lekcyjnych, 
przeznaczonych według projektu 
dla 160 uczniów oraz 15 pracow-
ników. – Będą tutaj duże, oświe-
tlone naturalnym światłem kory-
tarze, piękna szatnia, a do tego 
modernizacji zostaną też podda-
ne kuchnia i jadalnia, dzięki cze-

mu jeszcze większa liczba dzieci 
będzie mogła korzystać z posiłków 
– cieszy się dyrektorka. – Znaj-
dzie się tu też świetlica szkolna 
z prawdziwego zdarzenia, której 
w tej szkole właśnie dla małych 
dzieci brakowało. Jednocześnie, 
jak wspomniała pani dyrektor, 
przebudowujemy starszą część 
szkoły, dzięki czemu pojawią się 
tam nowa kuchnia i nowa stołów-
ka, tak więc będą nowe miejsca, 
z których będzie korzystała cała 
społeczność szkolna, a nie tylko 
ci najmłodsi uczniowie – mówi za-
stępca prezydenta. 

Dla nauczycieli, uczniów oraz ich 
rodziców większa szkoła niesie też 
większe możliwości. Głównie w za-
kresie poprawy jakości nauczania 
oraz organizacji pracy placówki. 
– Nawet te pomieszczenia, które 
były – nie mieliśmy ich za wiele, 
przez co dzieci z klas I-III uczyły 

się na dwie zmiany. Teraz liczymy 
na to, że skoro będziemy mieli wię-
cej pomieszczeń i więcej sal, bę-
dziemy mieli świetlicę z prawdzi-
wego zdarzenia, z główną siedzibą, 
z dodatkowymi salami tematycz-
nymi, to dzieci będą pracowały i 
uczyły się w lepszych warunkach. 
Dostępna dla nich przestrzeń sta-
nie się o wiele większa. Sądzimy, 

że pomoże to w zorganizowaniu 
lepszego tygodniowego rozkładu 
zajęć, co sprawi, że młodsze dzie-
ci nie będą już być może musiały 
uczyć się na dwie zmiany. Tak więc 
możliwości jest tutaj bardzo dużo 
i dostrzegamy bardzo wiele pozy-
tywnych aspektów związanych z tą 
inwestycją. Wierzymy, że te zmia-
ny będziemy mogli zacząć wpro-
wadzać już od września – mówi 
dyr. Ewa Jabłońska. 

Mądry wydatek

Jak przekonali się uczestnicy śro-
dowej wizytacji, wiara w tę inwe-
stycję stoi na bardzo solidnych 
fundamentach. Dla zwierzchnika 
legionowskiej oświaty to kolejny 
dowód, że decyzja o rozbudowie 
„jedynki” była właściwa. – Mimo 
pandemii i mimo tego, że musie-
liśmy ograniczyć różnego rodza-
ju wydatki, to jednak dopilnowali-
śmy, aby zostały zachowane środki 
na inwestycje i na rozwój miasta. 
I tak jak tu dzisiaj jesteśmy, widać 
tego efekty, z których będą korzy-
stać kolejne pokolenia legiono-
wian. To miejsce to jest też pewien 
symbol. Symbol tego, że wcze-
śniej – przez blisko czterdzieści lat 
– stała tu jakaś prowizorka, nato-
miast od pierwszego września dzie-
ci będą uczyć się w nowoczesnych, 
bezpiecznych i wygodnych salach – 
podkreśla Piotr Zadrożny. 

Na najbliższej sesji Rady Miasta 
Legionowo ratusz chce przeka-
zać spółce KZB pozostałą część 
środków na dokończenie inwe-
stycji. Chociaż jej całkowita war-
tość to ponad 13,2 mln zł, w tym 
przypadku trzynastka nie powin-
na okazać się pechowa.
 

Waldek Siwczyński

Rekrutacja z dokładką
Zakończyła się rekrutacja do legionowskich przed-
szkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących 
w miejskich szkołach. W tym roku rodzice złożyli 
1294 deklaracje o kontynuacji nauki. Wpłynęło też 
618 wniosków do tzw. placówek pierwszego wybo-
ru, na podstawie których przyjęto 514 dzieci, czyli 
ponad 80 proc. zainteresowanych. Jak zawsze w 
takiej sytuacji, dla pozostałych maluchów miasto 
ma dodatkowe propozycje.

Dzieci nieprzyjęte w trakcie re-
krutacji będą kierowane na wol-
ne miejsca w innych przedszko-
lach i oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych oraz 
do dodatkowo utworzonego od-
działu Przedszkola Miejskiego nr 
10. Dodatkowe miejsca w pro-
wadzonym przez siebie przed-
szkolu Wesołe Sówki tradycyj-
nie oferuje także miejska spółka 
KZB. – To co najważniejsze: po-
dobnie jak w latach poprzednich, 
w placówkach miejskich na pew-
no nie zabraknie miejsca dla żad-

nego dziecka. Wprawdzie po-
nad sto dzieci nie znalazło teraz 
miejsc w placówkach pierwsze-
go wyboru prowadzonych przez 
gminę, jednak ich rodzicom zo-
staną zaproponowane miejsca 
w innych placówkach na terenie 
miasta. Zgodnie z przyjętą w po-
przednich latach procedurą każ-
dy z tych rodziców otrzyma pi-
semną informację w tej kwestii 
– zapowiada Piotr Zadrożny, za-
stępca prezydenta Legionowa.

RM
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Powód malejącej liczby legio-
nowian z urodzenia jest oczywi-
ście powszechnie znany. – W Le-
gionowie nie mamy szpitala, w 
związku z tym większość legio-
nowian rodzi się albo w Warsza-
wie, albo w Nowym Dworze Ma-
zowieckim, w Wołominie lub w 
innych miastach. Natomiast od 
czasu do czasu, mniej więcej raz 
na rok, rodzi się też legionowia-
nin w Legionowie – mówi zastęp-
ca prezydenta miasta Piotr Za-
drożny. Legionowianin albo, tak 
jak kilka tygodni temu – legiono-

wianka. Zgodnie z decyzją swych 
rodziców mała Irenka, trzecia 
córka państwa Urszuli i Tomasza 
Związków, przyszła na świat we 
własnym domu. Ponieważ dzie-
je się to bardzo rzadko, nic dziw-
nego, że po otrzymaniu takiej in-
formacji miejskim urzędnikom 
trudno było w nią uwierzyć. Cze-
go zresztą, podczas spotkania z 
zaproszonymi do ratusza szczę-
śliwymi rodzicami nie kryli. – Jak 
zobaczyłam złożony przez pana 
wniosek o rejestrację urodze-
nia dziecka, pierwsze, co zrobi-

łam, to pomyślałam, że po pro-
stu się pan pomylił, bo wybrał do 
rejestracji Urząd Miasta Legio-
nowo. Po czym zadzwoniłam do 
pana, aby potwierdzić, czy fak-
tycznie tak się stało. No i usłysza-
łam: „Tak, dziecko urodziło się w 
domu” – opowiadała Małgorza-
ta Schlade, zastępca kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego w Le-
gionowie.

Na wieść o tym wydarzeniu miej-
scy włodarze postanowili uhono-
rować małą Irenkę i jej rodzinę. 
Do oficjalnych gratulacji od pre-
zydenta dołączyli też drobne 
prezenty oraz mnóstwo ciepłych 
słów i podziękowań. Ku zadowo-
leniu uczestników, główna bo-
haterka uroczystości przyjęła to 
wszystko ze stoickim spokojem. 
Tak czy inaczej, na przyjęcie jej 

oraz innych maluchów Legiono-
wo od lat chce być przygotowa-
ne jak należy. – Cieszymy się z 
każdego nowego legionowiani-
na, niezależnie od tego, czy uro-
dzi się tutaj, w Warszawie, czy też 
w innej miejscowości. Staramy 
się ich wspierać, dlatego zapew-
niamy odpowiednią infrastruktu-
rę, chociażby jeżeli chodzi o lo-
kalną oświatę. Przypomnę, że w 
ubiegłym roku otworzyliśmy filię 
miejskiego żłóbka, aby przyjmo-
wać jak najwięcej dzieci, ułatwia-
jąc tym samym rodzicom powrót 
na rynek pracy. Wspieramy też 
duże rodziny, na przykład dzię-
ki legionowskiej, oferującej sze-
reg zniżek Karcie Dużej Rodziny 
– zarówno w instytucjach pu-
blicznych, jak i wśród prywatnych 
partnerów programu. Inwestu-
jemy też w miejską infrastruktu-
rę związaną z dziećmi. Cały czas 
patrzymy, w jaki jeszcze sposób 
moglibyśmy pomagać legionow-

skim rodzinom – zapewnia Piotr 
Zadrożny. 

Co do samego miejsca urodze-
nia, dla wielu osób ma ono, je-
śli nie decydujące, to na pewno 
duże symboliczne znaczenie. Na-
leży też do nich zastępca prezy-
denta Legionowa. – Zawsze gdy 
wyjmuję dowód osobisty i patrzę, 
gdzie jestem urodzony, czy też 
wypełniam jakieś druki w urzę-
dach i jest tam rubryka na wpisa-
nie miejsca urodzenia, to gdzieś 
tam myślami do niego wracam, 
wspominam. Wiele pokoleń na-
szych mieszkańców rodziło się w 
Legionowie, bo jeszcze całkiem 
niedawno była tu przecież izba 
porodowa. I oni zawsze w roz-
mowach, pytani skąd pochodzą i 
gdzie są ich korzenie, jeżeli uro-
dzili się w Legionowie, to z dumą 
tę okoliczność podkreślają – do-
daje wiceszef ratusza. Za kilka 
czy kilkanaście lat mała Irenka 
również będzie mogła tym fak-
tem się chwalić. I choćby tylko z 
tego powodu już jest i pozosta-
nie wyjątkowa. 

Waldek Siwczyński

Legionowianka, jakich mało
Pod tym względem, chociaż z całkiem innych powo-
dów, Legionowo przypomina stolicę – rodowitych 
mieszkańców nie ma w nim zbyt wielu. Rodowitych, 
czyli tych, którzy nie tylko od dzieciństwa w tym 
mieście żyją, lecz także w nim opuścili matczyne 
łono. Całkiem niedawno dołączyła do tego elitarnego 
grona kolejna legionowianka. Co jako wydarzenie 
nader sporadyczne, szerokim echem odbiło się także 
w miejskim ratuszu.

W ogólnokrajowej akcji jak 
zwykle wzięli też udział te-
rytorialsi z 5. Mazowieckiej 
Brygady Obrony Terytorial-
nej. Służy w niej ponad 1200 

dawców krwi, którzy syste-
matycznie odpowiadają na 
apele Centrów Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa, na 
bieżąco uzupełniając stale 

topniejące zasoby banków 
krwi. Co więcej, przy bata-
lionach 5 MBOT powstały 
kluby HDK zrzeszające ho-
norowych krwiodawców, 
którzy regularnie oddają 
krew zarówno podczas ak-
cji zorganizowanych, jak też 
indywidualnie. W ciągu mie-
siąca trwania marcowej ak-
cji „SpoKREWnieni służbą” 
mazowieckim terytorialsom 
udało się wykonać dokład-
nie 154 donacje, co przekła-
da się na ponad 69 litrów żoł-
nierskiej krwi wtłoczonej do 
krajowego systemu krwio-
dawstwa. Zebrana krew tra-
fi do potrzebujących i cho-
rych w całej Polsce. 

Pierwsza edycja munduro-
wej akcji miała miejsce w 
2018 roku, kiedy to żołnierze 
oraz pracownicy WOT odda-
li ponad 105 litrów krwi. Rok 
później, czyli w 2019 roku, 
dzięki zbiórce zgromadzono 
jej już ponad 200 litrów, na-
tomiast w zeszłym roku było 
to ponad 790 litrów żołnier-
skiej krwi. 

RM

KREWniacy w mundurach
Zawsze rozpoczynając ją w Narodowym Dniu 
Żołnierzy Wyklętych, mundurowi służący w 
Wojskach Obrony Terytorialnej przeprowadzili 
w tym roku już czwartą edycję akcji honoro-
wego krwiodawstwa pod hasłem „SpoKREW-
nieni służbą”. To sposób na zaspokojenie 
potrzeb krajowej służby zdrowia, lecz także 
na oddanie hołdu Żołnierzom Niezłomnym, 
którzy zostali patronami wielu brygad OT.

Klamka zapadła: wszyscy 
mieszkańcy regionu, samo-
rządy gminne i powiatowe oraz 
inne instytucje czy organizacje 
z terenu Mazowsza mogą swo-
bodnie korzystać z wizerunku 
mazowieckiej flagi. Będzie ona 
mogła być używana w celach 

identyfikacyjnych i promocyj-
nych, a także – po uzyskaniu 
zgody zarządu województwa 
– umieszczona na przedmio-
tach przeznaczonych do han-
dlu. – Flaga to symbol, który 
powinien jednoczyć. Symbol, 
z którym powinniśmy się utoż-

samiać i który określa nas jako 
Polaków, Europejczyków, ale 
też Mazowszan. Flaga woje-
wództwa mazowieckiego to fla-
ga nam najbliższa. Pokażmy, że 
Mazowsze jest dla nas ważne, 
wywieszając ją przed domem, 
w miejscu pracy i nauki. Od te-
raz flaga będzie mogła nam to-
warzyszyć na co dzień – cieszy 
się marszałek Adam Struzik. 

Żadnych wątpliwości co do 
słuszności podjętej decyzji nie 
ma też Krzysztof Skolimow-
ski, przewodniczący sejmi-
kowej komisji kultury, nauki i 
szkolnictwa wyższego. – Flaga 
jest symbolem dumy, zaś na-
sze działania są krokiem w kie-
runku integracji i identyfikacji 
mieszkańców ze swoim regio-
nem. Chcemy, aby wszyscy 
Mazowszanie, jako wspólnota 
mazowiecka, czuli więź, dlate-
go bardzo się cieszę z przyjęcia 
tej uchwały. 

Jak każdy inny, również wspo-
mniany akt prawny podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazo-
wieckiego i wejdzie w życie po 
upływie 14 dni od jego opu-
blikowania w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazo-
wieckiego.

RM

Flaga
na legalu
Podczas ostatniej sesji mazowieckiego sejmiku 
zasiadający w nim radni podjęli decyzję dotyczącą 
wykorzystywania regionalnej flagi. Dzięki temu bę-
dzie ona obecna już nie tylko na uroczystościach 
patriotycznych czy budynkach urzędowych. Teraz 
jej wizerunek mają prawo wykorzystywać wszy-
scy mieszkańcy regionu, co oznacza, może ona 
zawisnąć przed domem, w miejscu pracy i nauki, 
czy też zostać użyta w celach promocyjnych.
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Zdarzenie miało miejsce                        
w pobliżu skrzyżowania 
Płochocińskiej i Wilkowiec-
kiej. W wyniku czołowego 
zderzenia samochodu oso-
bowego z busem rannych 
zostało sześć podróżujących 
nim osób. Dwie z nich – kieru-

jąca oraz siedząca obok niej 
pasażerka były zakleszczo-
ne w pojeździe. Aby wydo-
stać je na zewnątrz, strażacy 
musieli użyć specjalistyczne-
go sprzętu hydraulicznego.  
 
W działaniach brało udział 
dziewięć zastępów straży po-
żarnej, w tym oddziały z po-
wiatu legionowskiego: JRG 
Legionowo, WSP Zegrze, OSP 
Nieporęt i OSP Kąty Węgier-
skie. Na miejscu zjawiło się 
też aż pięć karetek pogotowia 
i policja. Przez około trzy go-
dziny ruch na Płochocińskiej 
był całkowicie zablokowany. 

Zig

Wszystkie szpitale zobowiązane 
są do codziennego raportowa-
nia bieżącej zajętości i dostęp-
ności łóżek. Rzetelność tych ra-
portów ma ogromne znaczenie 
z uwagi na to, że na bazie tych 
informacji wojewoda podejmuje 

decyzje o poszerzaniu bazy łóż-
kowej. Zdaniem urzędników 
raporty mówią, że szpitale na 
terenie województwa mazo-
wieckiego dysponują wolnymi 
miejscami. Z danych wynika, 
że na wszystkich poziomach za-

bezpieczenia (I poziom – dla pa-
cjentów z podejrzeniem zakaże-
nia, II poziom – dla pacjentów 
z potwierdzonym zakażeniem,                                                                             
III poziom – szpital MSWiA                             
w Warszawie, szpitale tymcza-
sowe) są wolne miejsca dla pa-
cjentów z Covidem. Tyle jeśli 
chodzi o teorię. Niestety, prak-
tyka po raz kolejny dowiodła, 
że lubi rządzić się własnymi pra-
wami, o czym w tym przypad-
ku świadczą choćby perypetie 
załóg karetek pogotowia, któ-
rym zdarza się krążyć od szpi-
tala do szpitala w poszukiwaniu 
wolnego miejsca dla chorego. 
Albo wielogodzinne czekanie 
pod placówką medyczną na to, 
aż owo miejsce się zwolni.   

Tak czy inaczej, wojewoda 
zapewnia też, że od począt-
ku pandemii stale monito-
ruje sytuację w Szpitalnych 
Oddziałach Ratunkowych 
oraz czas pracy zespołów 
ratownictwa medycznego – 
od momentu przyjęcia zgło-
szenia do chwili przekaza-
nia pacjenta do szpitala.                                                                    
W związku z tym na bieżąco 
i w trybie pilnym wyjaśnia-
ne są sytuacje, w których 
było to nazbyt wydłużone. 
Jak podkreśla terenowy na-
miestnik rządu, całodobo-
wo sytuację monitoruje też 
Wojewódzki Koordynator 
Ratownictwa Medycznego, 
w trudnych przypadkach 
podejmując interwencje                                
i wspomagając pracę zespo-
łów ratownictwa medyczne-
go. Pytanie tylko, skoro jest 
tak dobrze, to dlaczego jest 
tak źle...?

Gadget

Wojewoda i łóżka
Jak twierdzi mazowiecki wojewoda, wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia 
na bieżąco monitoruje on sytuację epidemiologiczną pod kątem pełnej dostęp-
ności leczenia dla chorych z COVID-19. Od początku marca wydawane są kolejne 
decyzje mające skutkować powiększeniem bazy łóżkowej dla mazowieckich,                
a obecnie przygotowywane jest poszerzenie jej w kilkunastu podmiotach leczni-
czych oraz w szpitalach tymczasowych. Ma dzięki temu przybyć około 600 łóżek.

Rozpylanie
bezpieczeństwa
Kiedy na kilka nocnych godzin legionowskie Centrum Komunikacyjne jest zamykane dla podróżnych 
i mieszkańców, do akcji wchodzą tam wtedy ekipy sprzątające oraz ludzie odpowiedzialni za sa-
nitarne bezpieczeństwo obiektu. Do jednego z kluczowych zabiegów w tym zakresie należy ozono-
wanie pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku dworca, zarządzanego przez konsorcjum 
miejskich spółek – PEC oraz KZB Legionowo.
Niezależnie od codzien-
nych czynności mają-
cych na celu ogranicze-
nie ryzyka zakażenia się 
koronawirusem, w rodza-
ju ręcznej dezynfekcji ła-
wek czy pomieszczeń sa-
nitarnych, mniej więcej 
raz na miesiąc Centrum 
Komunikacyjne podda-
wane jest ozonowaniu, 
czyli swego rodzaju tle-
nowej „inhalacji”. Nie 
trwa ono długo, za to bar-

dzo korzystnie wpływa na 
stan sanitarny budynku. 
– Dezynfekcja ozonem 
polega na oczyszczeniu 
pomieszczeń z różnego 
rodzaju wirusów i bak-
terii dzięki zastosowa-
niu gazu o silnych właści-
wościach utleniających. 
Co istotne, ozonowanie 
to metoda oczyszczania 
powietrza i powierzch-
ni, która jest ekologicz-
na i bezpieczna, a także 
– po przewietrzeniu pod-
danych tej czynności po-
mieszczeń – nie pozosta-
wia żadnych szkodliwych 
produktów ubocznych. 
Ponadto ozon przenika 
również do przewodów 
wentylacyjnych i klima-
tyzacji, oczyszczając je z 
wszelkiego rodzaju bak-
terii, wirusów, grzybów i 
alergenów – wyjaśnia Je-
rzy Wilczyński, kierownik 
działu eksploatacyjnego 
spółki KZB.  

Do ozonowania – wy-
konywanego na tere-
nie Centrum Komunika-
cyjnego przez specjalnie 
przeszkolonych do tego 
celu pracowników – wy-

korzystuje się specjalne 
generatory ozonu, które 
uwalniają gaz z zamknię-
tym pomieszczeniu, dzię-
ki czemu całkowicie nisz-
czą znajdujące się w nich 
szkodliwe substancje. – 
Dodatkową zaletą tego 
gazu jest fakt, że łatwo 
rozchodzi się on po ca-
łym pomieszczeniu i do-
ciera także do trudno 
dostępnych miejsc. Jak 
potwierdzają wykony-
wane na całym świecie 
badania, odsetek prze-
żywalności wirusów na 
powierzchniach podda-
nych ozonowaniu spa-
da wraz ze wzrostem za-
stosowanej dawki ozonu 
– dodaje kierownik Wil-
czyński. Wszystkie te za-
lety sprawiają, że podej-
mowane przez zarządcę 
dworca czynności profi-
laktyczne w prosty spo-
sób przekładają się na 
wzrost bezpieczeństwa 
odwiedzających go osób. 
A przecież właśnie ono, 
zwłaszcza w czasach pan-
demii, jest i powinno po-
zostać najważniejsze.  

Gadget  

Czołówka po sąsiedzku
W piątek (16 kwietnia) 
przed godziną szóstą 
rano na ul Płochociń-
skiej w Warszawie 
doszło do poważnego 
wypadku. Na tyle 
poważnego, że zostały 
do niego zadyspono-
wane także zastępy 
straży z terenu powia-
tu legionowskiego.
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Pierwszego kwietnia na 
jego ulicach znów pojawi-
ły się pojazdy firmy ACRO, 
dostępne w ramach lokal-
nego systemu rowerów 
miejskich. – Ponownie do 
dyspozycji mieszkańców 
są jednoślady, które moż-
na wypożyczyć z siedmiu 
punktów na terenie Legio-
nowa. W tym roku legio-
nowianie mają do dyspo-
zycji 61 rowerów, które 
po dojechaniu do celu po-
dróży można zostawić w 
miejscu, do którego się 
dojechało. Oczywiście 
jak zwykle prosimy tylko 
mieszkańców o to, aby 
stosowali się do przepi-
sów i zostawiali sprzęt w 
miejscach, gdzie nie bę-
dzie on przeszkadzał in-
nym uczestnikom ruchu 
drogowego – przypomi-
na Kamil Stępkowski, 
rzecznik Urzędu Miasta 
w Legionowie.

Stałe punkty postojowe 
systemu ACRO Bike znaj-
dują się przy tunelu na le-
gionowskim Przystanku, 
przy ulicach Olszanko-

wej. Kolejowej i Kościusz-
ki, na osiedlu Piaski, w Par-
ku Zdrowia oraz nieopodal 
Faktorii na ulicy Siwińskie-
go. Działająca trzeci sezon 
legionowska wypożyczal-
nia pod chmurką będzie 
czynna do 30 listopada. – 
Tak jak w poprzednich la-
tach, obowiązuje zniżka 
dla posiadaczy Karty Le-
gionowianina. Tym bardziej 
więc, opłacając w naszym 
mieście podatki, warto te-
raz przesiąść się na rower, 
który zapewni komfortowe 
i zdrowe przemieszczanie 
się na terenie całego mia-
sta – zachęca urzędnik. 

Niespełna dwa tygodnie po 
systemie ACRO Bike ru-
szyła znana mieszkańcom 
od ponad dekady wypo-
życzalnia rowerów w DPD 
Arenie Legionowo. Znana i 
co najmniej z kilku wzglę-
dów bardzo przez nich lu-
biana. – Dziesiątego kwiet-
nia rozpoczęliśmy kolejny 
sezon działania, zaznaczam 
– bezpłatnej wypożyczal-
ni rowerów. Do dyspozy-
cji mieszkańców Legiono-

wa, ale nie tylko ich, mamy 
blisko sto rowerów, które 
przez zimę przeszły  kon-
serwację, drobne napra-
wy, czasem gruntowny re-
mont, tak więc wszystkie są 
w pełni sprawne i czekają 
na wykorzystanie – mówi 
Michał Kobrzyński, kierow-
nik DPD Areny.

Tamtejsza wypożyczal-
nia rowerów jest czyn-
na przez cały tydzień. Do-

celowo każdego dnia ma 
ona być otwarta od dzie-
siątej do dwudziestej. For-
malności związane ze sko-
rzystaniem z jej bogatej 
oferty ograniczono do mi-
nimum. W odróżnieniu od 
szerokiej gamy rowero-
wego sprzętu, który moż-
na zabrać ze sobą na prze-
jażdżkę. – Wystarczy mieć 
przy sobie jeden doku-
ment oraz poświęcić mi-
nutę na wypełnienie umo-
wy i już można korzystać 
z naszych z rowerów. Za-
sada jest taka, że wypoży-
czamy je na jeden dzień, 
ale mamy ich tyle, że każ-
dy bez problemu powinien 
znaleźć dla siebie coś do-
godnego – dodaje szef DPD 
Areny. 

Ogólna dostępność oraz ja-
kość sprzętu plus fakt, że 
dostępny on jest za dar-
mo, zrobiły swoje. I spra-
wiły, że punkt przy ul. So-
bieskiego bywa w sezonie 
oblężony niczym twierdza. 
– Rokrocznie popularność 
niezmiennie jest wysoka, 
dlatego też, wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom użyt-
kowników, staramy się suk-

cesywnie doposażać naszą 
wypożyczalnię. Teraz, po kil-
kunastu dniach tegoroczne-
go funkcjonowania, można 
już stwierdzić, że także ten 
sezon będzie owocny, jeżeli 
chodzi o liczbę wypożyczeń 
– ocenia Michał Kobrzyń-
ski. Wygląda więc na to, że 
– mimo pandemii albo też 
dzięki niej – jazda na rowe-
rze wciąż legionowian kręci. 

Wonder

Z dystansem 
do fiskusa
„Załatwiaj swoje sprawy przez e-Urząd Skarbowy,               
a wizytę w urzędzie umawiaj na podatki.gov.pl” – tak 
pracownicy fiskusa zachęcają petentów do kontaktów 
ze swoją instytucją w dobie pandemii. Zdalna forma 
komunikacji z urzędnikami jest oczywiście również 
dostępna dla mieszkańców powiatu legionowskiego.
Podobnie jak w wielu innych kra-
jowych instytucjach, również w 
każdym urzędzie skarbowym 
wiele spraw można załatwić on-
line, między innymi poprzez ser-
wis e-Urząd Skarbowy. Głównie, 
jak łatwo zgadnąć, chodzi o sa-
nitarne bezpieczeństwo pracow-
ników skarbówki oraz ich klien-
tów. Jeśli więc ktoś uważa, że jego 
przyjście do danej placówki fisku-
sa jest konieczne, umówić wcze-
śniej wizytę może właśnie za po-

średnictwem internetu. Ta oraz 
inne usługi są dostępne na stro-
nie podatki.gov.pl. 

Aby zatem „zaklepać” sobie wizy-
tę w Urzędzie Skarbowym w Le-
gionowie, należy zadzwonić pod 
numery telefonów +48 22 768 66 
14 lub +48 22 768 66 15, ewen-
tualnie umówić ją online na stro-
nie: wizyta.podatki.gov.pl. 

Aldo

Pojazdy do
zdrowej jazdy
Wyrządzając światu oraz ludziom mnóstwo szkód, pandemia koronawirusa 
zmusiła też społeczeństwo do zmiany wielu przyzwyczajeń. Jak pokazuje 
bijąca wszelkie rekordy sprzedaż rowerów, zmiany czasem na lepsze. Aby 
jednak móc cieszyć się pedałowaniem na świeżym powietrzu, wcale nie 
trzeba jednego z nich mieć na własność. Przynajmniej w Legionowie.

Tragiczne zderzenie
W niedzielę (18 kwietnia) rano na drodze krajowej nr 61 
w miejscowości Stasi Las doszło do tragicznego wy-
padku. W wyniku zderzenia samochodu dostawczego           
i autokaru zginęła kobieta kierująca busem.

Do zdarzenia doszło przed 
godziną ósmą na pasie drogi 
w kierunku Serocka. 41-lat-
ka kierująca dostawczakiem 
uderzyła w tył autobusu re-
lacji Nieporęt – Pułtusk, któ-
rym podróżowało w sumie 
20 osób. Żadnemu z pasa-
żerów autokaru nic się nie 
stało, stan kierującej bu-
sem był jednak krytyczny. 
Kobieta była reanimowana 
przez około godzinę. Nieste-
ty, zabiegi medyków nic nie 
dały – lekarz stwierdził zgon. 

58-letni mężczyzna kierujący 
autobusem był trzeźwy. 
 
Na miejscu wypadku było obec-
nych aż sześć zastępów straży 
pożarnej: z JRG Legionowo, 
Wojskowej Straży Pożarnej z Ze-
grza, z OSP Serock i OSP Wola 
Kiełpińska, policja oraz dwa Ze-
społy Ratownictwa Medycznego. 
W trakcie prowadzenia działań 
ruch w kierunku Serocka odby-
wał się tylko po jednym pasie.

Zig 
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Podwyżek cen, może 
poza producentami dro-
żejących towarów, nie 
lubi nikt. I tak już zapew-
ne pozostanie. Przedmio-
tem owej niechęci pozo-
staje zazwyczaj ostatnie 
ogniwo, czyli sprzedaw-
ca towaru lub usługi. 
Tymczasem w większo-
ści przypadków rosną-
ca u niego cena wynika z 
ponoszonych po drodze 
kosztów. Bo zanim coś 
się komuś sprzeda, trze-

ba się wcześniej zaopa-
trzyć w towar. 

Na lokalnym podwór-
ku dobrym przykładem 
może tu służyć legionow-
skie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej. Kie-
dy podwyższa ono staw-
ki, obrywa od klientów po 
uszach. Tych z kolei bronią 
lubiący takie niusy dzien-
nikarze, „zapominając” 
u źródła sprawdzić, skąd 
się owa podwyżka wzię-

ła. – Media często ten-
dencyjnie przedstawia-
ją sytuację, mówiąc, że 
cena węgla się nie zmie-
nia, a wręcz maleje. Ale 
to nie jest do końca tak, 
ponieważ do ceny węgla 
musimy jeszcze doliczyć 
koszty związane z emisją 
CO2. A wszyscy zaintere-
sowani tą tematyką wie-
dzą, że tego rodzaju kosz-
ty rosną. Wiosną zeszłego 
roku udawało nam się ku-
pować te emisje po około 

15 euro za tonę, co ozna-
cza, że do każdej tony ku-
pionego węgla musieliśmy 
doliczyć kwotę dwa razy 
większą, czyli 30 euro. Na 
dzień dzisiejszy ta cena 
wynosi już 40 euro za 
tonę – zwraca uwagę Le-
szek Sierzputowski, dyr. 
ds. technicznych PEC Le-
gionowo. Oznacza to, że 
za każdą z nich Przedsię-
biorstwo musi wrzucić do 
pieca aż 80 euro. Krótko 
mówiąc, tanio nie jest. 

Jakkolwiek trudno kwe-
stionować samą ideę na-
rzuconych przez Brukselę 
opłat, ich wysokość staje 
się coraz bardziej absur-
dalna. Mniej bowiem kosz-
tuje zakup samego miału 
węglowego, niż de fac-
to kara za puszczenie go 
z dymem. W tej sytuacji 
łatwo zrozumieć, że kie-
rownictwo PEC-u patrzy 
w przyszłość i powoli chce 
od stosowania „czarnego 
złota” odchodzić. Chociaż 
produkcja ciepła z miału 
wciąż jeszcze pozostaje 
najtańsza, firma kontynu-
uje marsz w stronę rozwią-
zań przyjaznych środowi-
sku. – Mamy w tej chwili 
złożony wniosek do fun-
duszy norweskich doty-
czący rozszerzenia naszej 
instalacji kogeneracyjnej. 
Chcielibyśmy wybudować 

kolejne silniki i produko-
wać jeszcze więcej energii 
cieplnej z gazu. Mówimy 
tutaj o perspektywie doj-
ścia do ponad pięćdziesię-
ciu procent jej produkcji z 
tego paliwa – zapowiada 
dyr. Sierzputowski. 

Perspektywie, póki co, do-
syć odległej, ale z pewno-
ścią realnej i wartej or-
ganizacyjnego zachodu. 
Dotychczasowe legionow-
skie doświadczenia z jed-
noczesną produkcją ciepła 
oraz energii elektrycznej 
są w każdym razie zachę-
cające. Nic dziwnego, że 
po niedawnym urucho-
mieniu nowej instalacji od-
pylającej tak się w PEC-u 
do kolejnej ekologicznej 
inwestycji zapalili. 

Wonder

Rosnącym kosztom ogrzewania domów i miesz-
kań wiele osób przygląda się z dużym niepokojem. 
Sytuacja na bieżąco analizowana jest także w le-
gionowskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. 
Mając świadomość, że wciąż rośnie narzucony przez 
UE ekologiczny haracz, firma jeszcze mocniej chce 
zwrócić się w stronę metod produkcji ciepła, które 
nie będą wchodziły środowisku w drogę.
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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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W SCHRONISKU
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

różnej wielkości, barwy, płci i charakteru psy
czekają na swój własny, bezpieczny

i przyjazny dom.

fundacjapsom.pl

KZB Legionowo Sp. z o.o. 
informuje, że posiada do wynajęcia 
atrakcyjny lokal użytkowy położony 

w Centrum Komunikacyjnym 
w Legionowie, ul. Kościuszki 8A.

Lokal nr 1/28 o pow. 71,40 m².

Lokal wyposażony w kraty rolowane (rolokraty) 
oraz w dużą witrynę wystawową od strony 
ulicy Kościuszki, klimatyzację z możliwością 

indywidualnego sterowania, wentylację, 
instalację gaśniczą, czujki ruchu, 

instalację telekomunikacyjną. Serdecznie zapraszamy do negocjacji.  Tel. 22 766 47 38

ELEKTRYKA
Od kandydatów oczekujemy:
- wykształcenia min. zawodowego ,
- doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
- umiejętności pracy w zespole.
Na kandydatów oczekujemy 26.04.2021r, 
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.

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3

w Legionowie

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze
- Specjalista ds. płac.

Wszystkie informacje na stronie
internetowej placówki:

https://www.bip.zsp3.legionowo.pl/

CZECZOTKA to milutka 
trikolorka znaleziona na 
terenie gminy Łochów. 
Okazała się być towarzy-
ska i przyjacielska. Wiele 
rozkoszy daje jej drapa-
nie pod bródką a w ob-
jęciach opiekuna czuje 
się bezpiecznie. Kotecz-
ka jest czyściutka i ładnie 
umie korzystać z kuwety.
Tel:  795 845 242
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Jak z przyjemnością do-
nosimy w bieżącym nu-
merze, miastu Legionowo 
przybyła niedawno miesz-
kanka właśnie w nim, do 
tego we własnym domu, 
urodzona. Urodzona nie w 
trybie, by tak rzec, awa-
ryjnym, lecz planowo tu-
dzież w zgodzie ze wszyst-
kimi koniecznymi w takich 
okolicznościach formalno-
ściami. Tych zaś – z tego, co 
przypadkiem udało nam się 

podsłuchać – prawo przewi-
duje całkiem sporo. Czemu 
zresztą trudno się dziwić, bo 
chodzi wszak o ludzkie ży-
cie oraz zdrowie. I właśnie 
owo zdrowie jest ponoć w 
takich sytuacjach kluczo-
we – zarówno mama, jak i 
oczekujące na rozwiązanie 
potomstwo muszą być we 
wzorowej kondycji. Inaczej 
z domowego porodu nici. 
No, chyba że natura akurat 
postanowi inaczej… Co war-

te podkreślenia i 
uwagi, restryk-
cyjnym procedu-
rom weryfikacyj-
nym towarzyszą 
też wymagania 
dotyczące asy-
stującego przy 

porodzie tatusia. Jeśli nas 
uszy nie myliły, wcześniej 
musi on zostać wzięty pod 
lupę od strony psycholo-
gicznej, zaś specjaliści sta-
rają się ocenić, na ile świa-
domie podjął on decyzję o 
byciu (niekiedy aktywnym) 
świadkiem przyjścia na 
świat swej pociechy. Krótko 
pisząc, nie tak łatwo urodzić 
się na zasadach przyjętych 
przez własnych rodziców i 
zanim uzyskają oni wszel-

kie wymagane przepisami 
papierki, często zdążą już 
zapewne odejść niejed-
ne wody. Nic to. Grunt, że 
każde kolejne narodziny to 
woda na młyn krajowej de-
mografii, która (jak wiele 
innych w tej bogatszej czę-
ści świata) od dziesięciole-
ci ma olbrzymie problemy 
z jurnością. I jeśli tak dalej 
pójdzie, to za jakiś czas nie 
tylko każde narodziny roda-
ka staną się świętem, lecz 
także imigrantów będzie-
my z radością witać pol-
skim chlebem i solą. Chyba 
że rządzący jakimś cudem 
wpadną na pomysł, który 
rządzonych znacznie bar-
dziej niż słynny program 
500+ zapłodni do działania.  

Zakręcona sprawiedliwość 
Dawno, dawno temu, kusząc per-
spektywą ogrzania ciała, kum-
ple chcieli zaciągnąć mnie w las. 
Do spełnienia owej termicznej 
obietnicy nie zamierzali wszak 
użyć własnych ciał, lecz zastoso-
wać prastarą terapię: rozpalenie 
ogniska plus jakiś ognisty płyn do 
użytku wewnętrznego. Wyzwa-
niem pozostawał jeno transport: 
na piechotę za daleko, autem nie 
da rady, zaś rowerem byłaby to 
podróż niczym z pieśni „One way 
ticket” - w jedną stronę. Gdybym 
po skosztowaniu dostępnych na 
miejscu atrakcji zechciał mieć 
kontakt z pedałami, stałbym się 
wszak przestępcą. A tego, mając 
na celu uniknięcie pobytu pod 
celą, wolałem uniknąć. No i ko-
niec końców ogary poszły w las 
beze mnie. Widać jednak takie 
problemy miewali też polity-
cy, bo przed kilkoma laty zro-

bili prawu lifting, dzięki czemu 
kolarze na lekkiej bani nie od-
powiadają już za uliczny slalom 
jak za przestępstwo. Mandacik, 
grzywienka – owszem, ale nie 
meta za kratami. 
 
Ten czy tamten oburzył się na legi-
slacyjne pobłażanie dla jednośla-
dowych moczymordów. Ja uzna-
łem to za kolejny etap wyścigu o 
drogową sprawiedliwość. Wcze-
śniej przez kręcenie po pijaku po-
siadacz prawa jazdy z miejsca tra-
cił „lejce”. Za to opój, który tego 
dokumentu nigdy nie miał, mu-
siał jeno pożegnać się z kilkoma, 
nomen omen, setkami. I ten błąd 
naprawiono. Zrobiło się normal-
niej, w myśl zasady „Czy się je-
dzie, czy się leży, kierownica się 
należy”. Wedle statystyk ofia-
rami wypadków z udziałem ro-
werzystów są głównie oni sami. 

Meldujący się na przeszkodzie 
samochodziarz, chroniony przez 
metalową zbroję i eksplodujące 
miękkością „jaśki”, jest w lepszej 
sytuacji. Dlaczego więc, dyspo-
nując tak różną siłą rażenia, obie 
strony były jednakowo karane? W 
końcu na sejmowych siodełkach 
też się kapnęli, że to bez sensu. 

Jak wiadomo, wspomniana no-
welizacja nie sprawiła, że na ulice 
wyjechały peletony nawalonych 
rowerzystów. Kto lubił przed wy-
ścigiem nasmarować łańcuch, 
przy tym zwyczaju został, a kto 
jeździł prosto, kilometry nadal na-
wija o suchym pysku. Nawet jeże-
li czasem na ogniskowy bankiecik 
ciągnie go do lasu niczym wilka. 

Kroniki policyjne powia-
tu legionowskiego obfitu-
ją w zdarzenia dziwne, ta-
jemnicze, a czasem wręcz 
groteskowe. Dwanaście lat 
temu na łamach „Miejsco-
wej” pisaliśmy zdarzeniu 
jakby żywcem wyjętym z 
kultowego cyklu komedii 
Sylwestra Chęcińskiego o 
Kargulu i Pawlaku. Każdy 
chyba doskonale zna pe-
rypetie filmowych sąsia-
dów zza Buga – ich spór o 
miedzę, wieczne sąsiedz-
kie kłótnie i na koniec bra-
terskie pojednanie. Na to 
ostatnie zwaśnieni sąsiedzi 
ze Stanisławowa w gminie 
Serock niestety chyba nie 
mają co liczyć. Ich kłót-
nia, w której – niczym w 
filmie Chęcińskiego – po-
szło o miedzę, zakończyła 
się pobiciem, interwencją 
policji oraz prokuratorski-
mi zarzutami. 

Pod koniec kwietnia 2009 
roku 65-letni wówczas Fe-
liks S. orał pole. Zdaniem 
jego sąsiada pan Feliks 
zbyt głęboko zabronował 
miedzę. Między mężczy-
znami doszło najpierw do 
ostrej wymiany zdań, a 
później do rękoczynów. 
Jak wynika z informacji 
przekazanych przez poli-
cję, Roman D. i Zdzisław P. 
zrzucili Feliksa S. z trakto-
ra i zaczęli go okładać kija-
mi. Na miejsce sąsiedzkiej 
awantury wezwano na-

tychmiast funkcjonariu-
szy z Komisariatu Policji w 
Serocku. Po kilku minutach 
przybyła tam też karetka 
pogotowia, bo jak się oka-
zało, uczestnicy bójki od-
nieśli w niej całkiem po-
ważne obrażenia. 
 
Prowodyrzy sąsiedzkiej 
bijatyki: Roman D. i Zdzi-
sław P. zostali zatrzyma-
ni przez policję. Postawio-
no im zarzut pobicia, za co 
groziło agresorom nawet 
do trzech lat pozbawienia 
wolności. Okazało się też, 
że nie był to pierwszy raz, 
kiedy policjanci z Serocka 
byli zmuszeni interwenio-
wać u krewkich rolników. 
Sąsiedzki spór o miedzę 
ciągnął się tam bowiem 
od dobrych kilku lat. Czy 
w końcu się zakończył? 
O tym kroniki kryminal-
ne już milczą.  

Jak Kargul z Pawlakiem 

Sałatka wiosenna

Sposób przygotowania:

Wymieszać w misce pokrojoną w dużą kostkę rzodkiewkę, kukurydzę, ryż, po-
rwane drobno liście sałaty, pokrojony w kostkę ogórek, 2 łyżki szczypiorku, 
1 łyżkę koperku.
W kubeczku wymieszać 3 łyżki majonezu z 1 łyżką jogurtu i dosypać 1/3 łyżeczki 
soli i 1/4 łyżeczki pieprzu czarnego.

Wymieszać sos z sałatką.

W salaterce ułożyć przy ściankach salaterki pokrojone w plastry jajka i łyżką 
nałożyć sałatkę tak żeby nie naruszyć jajka a sałatka przycisnęła je do naczynia.
Na wierzch sałatki ułożyć jajka pokrojone w plastry, dodatkowo posypałam 
szczypiorkiem. 
                                                                                                   Smacznego!

Składniki:
• 1 średniej wielkości ogórek świeży
• pęczek rzodkiewki
• puszka kukurydzy
• 4 jajka ugotowane na twardo
• 100 gram ugotowanego ryżu
• 3-4 liście sałaty
• szczypiorek, koperek 
• majonez i jogurt naturalny

• sól, pieprz
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OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Legionowo

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  miasta Legionowo  dla obszaru 

tzw. „Śródmieścia Legionowa”.

  Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)  oraz 
art. 30, art. 39, art. 54 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) w związku z uchwałą Nr 
XXXVII/520/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady  Mia-
sta Legionowo w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru tzw. 
„Śródmieścia Legionowa”.

zawiadamiam o  ponownym wyłożeniu
do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Legionowo dla obszaru tzw. „Śród-
mieścia Legionowa” wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko.

Ww. projektu planu będzie dostępny w dniach od 
30.04.2021 r. do 20.05.2021 r. w siedzibie Urzędu 
Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 
w godzinach pracy Urzędu, w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Legionowo oraz na stronie 
internetowej www.legionowo.pl
Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie in-
teresantów oraz pracowników Urzędu Miasta 
Legionowo, osoby chcące zapoznać się z projek-
tem planu wyłożonym do publicznego wglądu w 
siedzibie Urzędu, proszone są  o wcześniejsze te-
lefoniczne zgłoszenie planowanej wizyty pod nr 
telefonu (0-22) 766-40-60. Interesanci wchodzą-
cy do Urzędu zobowiązani są do zakrywania ust i 
nosa maseczką oraz do dezynfekcji rąk. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się on-line na 
platformie ZOOM w dniu 06.05.2021 r. o  godz. 16.30. 
Chęć wzięcia udziału w dyskusji należy zgłosić ma-
ilowo na adres: architektura@um.legionowo.pl do 
dnia 04.05.2021 r. do godz. 16.00. Link do dyskusji 
on-line przesłany zostanie w mailu zwrotnym.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje usta-
lenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta 
Legionowo z oznaczeniem nieruchomości, której uwa-
ga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
04.06.2021 r. (włącznie). Wnoszący uwagę podaje 
swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamiesz-
kania albo siedziby.
 
Zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi 
do projektu planu mogą być wnoszone:  
1) w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Legio-
nowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legio-
nowo lub
2) w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty 
elektronicznej na adres: kancelaria@um.legionowo.pl 
lub
3) za pomocą formularza zamieszczonego w Biulety-
nie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legionowo na 
stronie  http://www.bip.legionowo.pl  oraz
4) za pośrednictwem platformy usług administracji 
publicznej ePUAP (adres skrzynki podawczej na ePU-
AP: /UMLegionowo/skrytka).

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust 
1 pkt 1, art. 54 ust 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam, że ww. 
projekt planu miejscowego podlega strategicznej 
ocenie oddziaływania na środowisko.
W związku prowadzonym postępowaniem w sprawie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w 
miejscu i czasie wyłożenia projektu ww. planu miej-
scowego do publicznego wglądu można zapoznać się 
z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, 
opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego w Legionowie, opinią Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warszawie.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko 
mogą być wnoszone, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 04.06.2021 r. (włącznie):
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Legionowo, 
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym na adres: kancelaria@um.legionowo.pl

Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zo-
staną pozostawione bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezy-
dent Miasta Legionowo.

Zgodnie z art. 17a  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, 
że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 
dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzę-
du Miasta Legionowo, na stronie internetowej miasta 
Legionowo: http://www.legionowo.pl oraz w siedzibie 
Urzędu Miasta Legionowo.
Zgodnie z art. 8a ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  infor-
muję, że prawo dostępu do informacji o źródle danych 
osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępo-
wań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, 
przysługuje jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolno-
ści osoby, od której dane te pozyskano.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Marek Pawlak

Zastępca Prezydenta Miasta

PUZON (samiec) to brązowy maluszek 
znaleziony razem z mamą i rodzeń-
stwem w dniu 12.04.2021r na ulicy Spa-
cerowej w Markach. Pieski są wylęknio-
ne i wycofane. Nie miały chyba do tej 
pory styczności z człowiekiem. Próbuje-
my powolutku przełamywać ich obawy 
i pokazujemy , że bliskość i dotyk może 
być bardzo przyjemny. Psiaki też bardzo 
się starają i już widać malutkie postępy. 
Szukamy dla nich super domków, gdzie 
pod czułą i cierpliwą opieką człowieka 
otworzą się na świat i staną szczęśliwy-
mi oraz radosnymi pieskami.

Tel:  795 845 242

ALVIN (samiec, duży 35 kg) rudy 
młodziak znaleziony na terenie gmi-
ny Brwinów. Jest bardzo energicz-
nym i żywiołowym psim dzieckiem. 
Lubi przebywać blisko człowieka i cią-
gle zabiega o jego uwagę, uwielbia 
też przytulanki i mizianki. Alvin jest 
wesoły, rozbrykany i ciekawy nowe-
go otoczenia, które zwiedza bardzo 
śmiało. Psiak całkiem nieźle radzi so-
bie na smyczy, ale na pewno przyda 
mu się jeszcze trochę lekcji. Został 
znaleziony w czerwonej, skórzanej 
obroży widocznej na zdjęciach. Kto 
zgubił takiego fantastycznego dzie-
ciaka ?
Tel:  795 845 242

EMIL śliczny kotek znaleziony razem z innym ko-
tem na terenie gminy Czosnów. Koty zostały po-
rzucone w lesie przez ich właścicielkę. Będziemy 
składać zawiadomienie o popełnieniu przestęp-
stwa i mamy nadzieję, że Pani zostanie odpowied-
nio ukarana. Emil początkowo zachowywał rezer-
wę do nowo poznanych osób. Wystarczyło jednak 
kilka głasków ze strony opiekuna a kotek zaczął się 
otwierać. Potrafi ładnie korzystać z kuwety. 

Tel:  795 845 242
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Wspomnienia z(amiast) wakacji
Dzięki dogodnym połączeniom lotniczym egzotyczna dla wielu Jordania jest (w przynajmniej była 
przed pandemią) na wyciągnięcie ręki... z zakupionym biletem. A warto się w niego zaopatrzyć,               
bo ten intrygujący kraj naprawdę potrafi każdego turystę zauroczyć.
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Babie lato – co to takiego? Wiatr 
przenosi w powietrzu nici, jakie przę-
dzą pająki. Czasem na takiej nici sie-
dzi sam autor, który w ten sposób 
przenosi się w dalsze rejony. Ciepłe 
powietrze mogą je transportować na-
wet kilkaset kilometrów.

Kleszcze to niewielkich rozmiarów 
pajęczaki. Mimo małych rozmia-
rów są dużym zagrożeniem dla na-
szego zdrowia, a nawet życia. Nazy-
wane są pasożytami zewnętrznymi 
kręgowców i według naukowców 
są dużo starsze od samego czło-
wieka, bowiem pojawiły się 99 milio-

nów lat temu, z okresu kredy. W Pol-
sce występuje 19 gatunków kleszczy. 
Głód pcha ich do szukania żywicie-
li. Reagują na ciepło, zapachy, drże-
nie. Siedzą na krzakach i czekają na 
przechodzące zwierzę lub człowieka. 
Żyją od 2 do 4 lat. Zapłodniona sami-
ca składa 2000 jaj. Z nich wykluwają 
się nimfy, a potem przekształcają się 
w larwy. Na końcu cyklu larwa zamie-
nia się w dorosłego kleszcza, zdolne-
go do rozmnażania. Kleszcze wgry-
zają się w skórę w miejsce, gdzie jest 
najdelikatniejsza, czyli pod pachami, 
na szyi, w zgięciach kończyn. Pod-
czas ugryzienia wprowadza sub-
stancje znieczulające i przeciwza-
palne. Niestety przenosi też choroby 

i to one są bardzo groźne. Choroby 
odkleszczowe – borelioza, babeszjo-
za, tularemia, kleszczowe zapalenie 
mózgu czy ludzka anaplazomza gra-
nulocyt arna to tylko niektóre z nich. 
Kleszcze są wektorami 130 odmian 
wirusów, 200 gatunków piroplazm, 
kilku gatunków filarii, grzybów, 20 ga-
tunków riketsji, 20 gatunków krętków 
i innych bakterii. 

BĘDĘ MÓWIŁ KRÓT-
KO, BO NIE JESTEM 

TAKIM  MIŁOŚNIKIEM 
SWOJEGO GŁOSU, JAK 
NIEKTÓRZY

Mirosław Pachulski, wiceprzewod-
niczący Rady Miasta Legionowo 
podczas jednej z sesji.

■ ■ ■

Po skończonym wdechu odkładamy 
nasze usta na bok.

■ ■ ■
Mamy dwa typy oddychania: mężczyźni 

oddychają brzuchem, a kobiety piersiami.
■ ■ ■

Marcin Luter przeprowadził reformę rolną kościoła.
■ ■ ■

Pająki zagraniczne są gryzące.
■ ■ ■

Bogurodzica była napisana w języku polskim 
po łacinie.

■ ■ ■
Chłop specjalnie dążył do tego,

 aby panu nie urosło.
■ ■ ■

Całymi dniami pił po nocach.
■ ■ ■

Boryna miał samobójczy wąs.

ROZRYWKA

HOROSKOP
na nadchodzący

tydzień
RYBY

BARAN

BYK

BLIŹNIĘTA

RAK

LEW

PANNA

WAGA

SKORPION

STRZELEC

KOZIOROŻEC

WODNIK

Nie zapominaj, że 
grunt to rodzinka! Tak-
że ta dalsza, do której w 

końcu powinieneś się odezwać. 

Zapragniesz zdobyć 
nowe kwalifikacje.                                                           
I dobrze, to odpowied-

ni czas na podjęcie wyzwania.

Tym, co masz, chętniej 
dziel się z innymi. Ni-
gdy nie wiadomo, kiedy 

sam znajdziesz się w potrzebie.

Życiowi soliści mają 
sprzyjający czas na za-
proszenie do niego ko-

goś nowego. Raczej nie odmówi.

Nie wszystko przebie-
gnie bez przeszkód. 
Możliwe problemy w 

związku, na szczęście przejściowe.

Czeka cię rozmowa z 
szefem, warto się do niej 
przygotować. Również 

dlatego w domu może być nerwowo.

Nie przejmuj się plotkami 
na swój temat. W związ-
ku zrobi się gorąco, lecz 

raczej nie od pozytywnych emocji. 

Nie siedź tyle na kana-
pie! Może na spacerze 
spotkasz kogoś, z kim 

pochodzisz trochę dłużej…? 

Skup się na ważnych 
sprawach i nie przejmuj 
się błahostkami. Zacho-

waj dyskrecję i nie powtarzaj plotek.

Zadbaj o swój wygląd, 
szczególnie o skórę. Jeśli 
pojawiło się na niej coś nie-

pokojącego, udaj się do dermatologa.

Pozałatwiaj zaległe 
sprawy urzędowe. Jeśli 
masz oszczędności, za-

dbaj o ich dobre też ulokowanie.

Jeśli lubisz podróżować, 
pakuj się i w drogę! Ewen-
tualnie zaplanuj podróż 

życia i uprzedź o wyjeździe szefa.

Truskawka – czy wiesz, że to właściwie nie owoc? Owocami właściwymi są drob-
ne orzeszki występujące na jego powierzchni. To typ owocu zbiorowego, zwa-
ny przez biologów jagodą pozorną. Truskawka ma więcej witaminy C niż cytry-
na. Zawiera wapń, fosfor, sole organiczne, żelazo, pektyny i magnez. Zawiera też 
enzym pomagający w rozkładzie białka i chudnięciu. Jest też uważany za afrody-
zjak, głównie ze względu na czerwony kolor i kształt serca. 

Gosia 13 lat

A kto powiedział, że trzej królowie muszą stronić 
od japońskiej motoryzacji...?         fot. red.  
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Za Mazurem
bramki sznurem
Wiele wskazuje na to, że legionowski KPR wy-
chodzi już z dołka spowodowanego osłabieniem 
drużyny przez kontuzje oraz koronawirusa.                       
W sobotnim (17 kwietnia) spotkaniu osiemnastej 
kolejki grający u siebie szczypiorniści z Legio-
nowa rozgromili Mazura Sierpc 39:18, ani przez 
moment nie pozwalając przeciwnikowi myśleć              
o wywiezieniu z DPD Areny choćby punktu.

Trudno powiedzieć, czy 
siódma w pierwszoligo-
wej tabeli grupy C eki-
pa z Sierpca jechała do 
Legionowa z nadziejami 
na powiększenie zdoby-
czy punktowej. Ale je-
śli tak, to już w pierw-
szych minutach meczu 
goście bezpardonowo 
zostali ich pozbawieni. 
Na tle wyraźnie słabsze-
go rywala doświadczeni 
legionowianie robili na 
boisku, co chcieli. Dość 
powiedzieć, że pierwszą 
połowę wygrali z sierp-
czanami aż 19:7. Jak 
było do przewidzenia, w 
drugiej części spotkania 
tylko dokończyli dzieła, 
strzelając przeciwnikowi 
w sumie 39 goli, a tracąc 
ich zaledwie 18.    

Po sobotnim zwycięstwie 
KPR Legionowo zacho-
wał prowadzenie w tabe-
li, ale drugi MKS Wieluń, 
który również wygrał 
swój mecz, wciąż ma 
tyle samo punktów, co 
lider. Szansę na odsko-
czenie głównemu rywa-
lowi legionowianie będą 
mieli już w środowy wie-
czór (21 kwietnia), kiedy 
to rozegrają zaległy po-
jedynek z przedostatnim 
w stawce Orlenem Wisłą 
II Płock. Jeśli wszystko 
dobrze pójdzie, szczy-
piorniści KPR-u powinni 
po tym spotkaniu znów 
zostać samodzielnym 
liderem pierwszoligo-
wej grupy C.  

Aldo

Najbardziej widocznym 
efektem wysiłków na polu 
sportowym są zdobywa-
ne seriami tytuły mistrzów 
Polski. Z równą troską le-
gionowscy działacze dba-
ją jednak o to, co dzieje się 
poza boiskiem. Dlatego 
wciąż chcą oferować szko-
lącym się zawodniczkom 
coraz więcej. – Oprócz 
fantastycznych warunków 
mieszkalnych, treningo-
wych oraz szkoły, chcieli-
byśmy też w pewnym sen-
sie zapewnić im przyszłość; 
skupić się na opiece praw-
nej, menadżerskiej i posta-
rać się znaleźć wszystkim 
dziewczynom dobry kieru-
nek do dalszego rozwoju. 
Dlatego teraz przed nami 

kolejny krok, czyli opieka 
nad zawodniczkami, które 
odchodzą od nas i zaczy-
nają „dorosłe” siatkarskie 
granie. Chodzi o to, żeby 
tak nimi pokierować, aby 
ich kariera i sportowy roz-
wój były później we właści-
wy sposób kontynuowane 
– mówi Konrad Ciejka, pre-
zes Legionovii S.A.

Chociaż u progu kariery 
kadetki czy juniorki raczej 
o tym nie myślą, bardzo 
mało zawodniczek wdrapie 
się kiedykolwiek na naj-
wyższy, seniorski poziom. 
Nawet jeśli wśród młodzie-
żowych rywalek zazwyczaj 
nie mają sobie równych. W 
Legionovii dobrze o tym 

wiedzą, dlatego wszyst-
kim dziewczynom, które 
zamierzają dłużej zaba-
wić na parkiecie, działacze 
pragną pomóc w odnale-
zieniu się na obfitującym 
w rozmaite pułapki spor-
towym rynku. – Nie każ-
da będzie grała w TAURON 
Lidze, ale każda ma szan-
sę występować w pierw-
szej czy drugiej lidze. A jak 
dziewczyny będą się ogry-
wać i zaczną robić postę-
py, to zawsze będą miały 
możliwość występów czy 
też powrotu do najwyższej 
klasy rozgrywkowej. Ale 
każda z nich będzie mia-
ła szansę na to, żeby dalej 
grać w siatkówkę – doda-
je prezes klubu. 

A co z zawodniczkami, któ-
re po przygodzie z LTS Le-
gionovią wezmą z siat-
kówką rozbrat? To również 
klubowi włodarze mają na 
uwadze. I zapewniając im 
warunki do rozwoju sporto-
wego, pilnują też, aby pa-
miętały o tradycyjnej edu-
kacji. Pilnują, jak zapewnia 
prezes Ciejka, sumiennie i 
z powodzeniem. – Dobrym 
przykładem jest tutaj moja 
córka, która skończyła gra-
nie na wieku juniorskim i 
poszła na farmację. Zdo-
bywając wcześniej najwyż-
sze laury, bo i mistrzostwo 
Polski, i nagrodę dla naj-
lepszego libero w kraju. A 
mimo to poszła w naukę i 
z powodzeniem, świetnie 
sobie radząc, realizuje się 
teraz w tej dziedzinie. To 
też pokazuje, że można 
łączyć grę w siatkówkę z 
nauką. Jeżeli tylko ktoś 
tego naprawdę chce, to 
da się to zrobić – uważa 
Konrad Ciejka. 

Ten oraz inne podobne 
przypadki jedynie potwier-
dzają dużą rolę, jaką sport 
może odegrać w wycho-
waniu młodego człowie-
ka. Wychowaniu, które w 
młodzieżowej legionow-
skiej siatkówce realizowa-
ne jest tak jak na boiskach 
– po mistrzowsku.  

Waldek Siwczyński

Zagrywka
w przyszłość
Wizytówką siatkarskiej Legionovii jest, co zrozumiałe, jej pierwsza drużyna. I to 
grająca w TAURON Lidze ekipa Alessandro Chiappiniego skupia na sobie większość 
uwagi fanów tej dyscypliny sportu. Lecz wyjątkowość legionowskiego klubu 
leży tak naprawdę gdzie indziej. Dla wielu siatkarskich ośrodków w kraju od lat 
wzorem może być jego praca z młodzieżą. Praca, która z roku na rok pozwala 
serwować jej nowe możliwości.

39:18 (19:7)

KPR Legionowo – MKS Mazur Sierpc

Najwięcej bramek: dla KPR-u - Jakub Brzeziński 6, Mateusz Chabior, Filip 
Fąfara - po 5; dla Mazura - Jakub Malinowski 6, Hubert Rutkowski, Kacper 
Listkowski - po 3. 
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Piłkarska huśtawka
To był szalony mecz. Legionovia KZB Legionowo przegrywała już z Polonią Warszawa dwiema bramkami, zdołała 
jednak nie tylko doprowadzić do wyrównania, ale nawet wyjść na prowadzenie. Wszystko po to, aby w doliczo-
nym czasie gry dać sobie wyrwać niemal pewne zwycięstwo. Dlatego niedzielny (18 kwietnia) mecz z Czarnymi 
Koszulami zakończył się wynikiem 3:3 i niesatysfakcjonującym gospodarzy podziałem punktów.

Pierwsza połowa niedzielne-
go (18 kwietnia) spotkania 
absolutnie nie zapowiadała 
huśtawki nastrojów, jakiej by-
liśmy świadkami po przerwie. 
Pierwsze czterdzieści pięć mi-
nut niedzielnego spotkania 
było bowiem dość wyrównane 
i można się było spodziewać, 
że mecz zakończy się wymę-
czonym bezbramkowym re-
misem. Obie drużyny stwarza-
ły sobie co prawda sytuacje, ale 
nie było z nich żadnego zagro-
żenia pod bramką rywala. Sy-

tuacja diametralnie zmieniła się 
w czterdziestej trzeciej minucie, 
po tym jak sędzia podyktował 
rzut karny dla Polonii. Jedenast-
kę na bramkę na 1:0 zamienił 
Damian Mosiejko. 
 
Drugą połowę meczu Czarne Ko-
szule zaczęły takim samym moc-
nym akcentem, jakim zakończy-
ły pierwsze trzy kwadranse. Już 
bowiem po trzech minutach od 
rozpoczęcia gry, po bramce Łu-
kasza Piątka, drużyna z War-
szawy wyszła na dwubramko-

we prowadzenie. Na szczęście 
mimo straty dwóch goli Legiono-
via nie zamierzała jeszcze rzucać 
ręcznika. W sześćdziesiątej mi-
nucie Marcin Kluska zdobył dla 
gospodarzy bramkę kontakto-
wą, zaś osiem minut później był 
już remis. Gola na 2:2 z rzutu 
karnego strzelił kapitan legiono-
wian Patryk Koziara. Na kolejną 
bramkę dla Legionovii nie trze-
ba było długo czekać. W siedem-
dziesiątej piątej minucie wynik 
na 3:2 podwyższył Andrzej Tru-
beha. Gdy już wydawało się, że 

mecz zakończy się zwycięstwem 
podopiecznych trenera Michała 
Pirosa, poloniści w doliczonym 
czasie gry doprowadzili do wy-
równania. Wynik spotkania na 
3:3 ustalił Tomasz Wełna. 
 
Następną ligową kolejkę piłka-
rze Legionovii również rozegrają 
na własnym boisku. W najbliższą 
sobotę (24 kwietnia) o godzinie 
14.00 legionowianie zmierzą się 
ze Zniczem Biała Piska. 

Elph

Na tę wiadomość grający 
amatorsko futboliści cze-
kali od wielu tygodni. Teraz 
będą wreszcie mogli wybiec 
na murawę. Zespoły z tere-
nu powiatu legionowskiego 
grające w lidze okręgowej 
w grupie Warszawa I w 24 

kolejce zagrają następują-
co: Sokół Serock 24 kwiet-
nia o godzinie 16.30 zmie-
rzy się u siebie z Mazurem 
II Karczew, a tego samego 
dnia o godz. 12.00 Dąb Wie-
liszew, również na własnym 
boisku, zagra z Bugiem Wy-

szków, natomiast Legiono-
via II Legionowo 25 kwiet-
nia o 11.00 w derbowym 
spotkaniu podejmie u sie-
bie Wisłę Jabłonna. Druży-
ny A-klasowe w 18 kolejce 
zagrają: Madziar Nieporęt 
24 kwietnia o 13.00 zmie-

rzy się na wyjeździe z KP 
Rządza, a Dąb II Wieliszew 
tego samego dnia o 18.00, 
również na boisku rywala, 
powalczy z GKS Dąbrów-
ka. B-klasowcy w 18 kolej-
ce zagrają: Impet Łajski 24 
kwietnia o 14.00 podejmie 
u siebie UKS Rembertów, 
Mewa Krubin 24 kwietnia o 
14.00 zagra na wyjeździe z 
KS Płudy Warszawa, a Ro-
tavia Nieporęt 25 kwietnia 
o 16.00 zmierzy się u siebie 
z Wisłą Zakroczym. 

Elph  

III LIGA 2020/2021, GRUPA I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Pogoń Grodzisk Mazowiecki 24 56 18 2 4 53-21

2. Legionovia Legionowo 24 46 13 7 4 38-24

3. Świt Nowy Dwór Mazowiecki 24 46 14 4 6 45-26

4. Unia Skierniewice 24 42 13 3 8 45-29

5. Znicz Biała Piska 24 40 11 7 6 41-31

6. Legia II Warszawa 24 40 12 4 8 45-30

7. Polonia Warszawa 24 39 11 6 7 41-28

8. Jagiellonia II Białystok 24 38 11 5 8 43-35

9.  Pelikan Łowicz 24 36 10 6 8 36-34

10. KS Kutno 24 36 11 3 10 35-34

11. Błonianka Błonie 24 36 11 3 10 46-35

12. Sokół Aleksandrów Łódzki 24 34 9 7 8 37-23

13. RKS Radomsko 24 33 9 6 9 36-31

14. Broń Radom 24 30 8 6 10 28-38

15.  Lechia Tomaszów Mazowiecki 24 30 9 3 12 33-51

16. Concordia Elbląg 24 28 7 7 10 28-33

17. GKS Wikielec 23 28 8 4 11 33-45

18. Ursus Warszawa 23 25 7 4 12 30-35

19. Olimpia Zambrów 24 22 6 4 14 34-46 

20. Ruch Wysokie Mazowieckie 24 18 3 9 12 22-50

21. Huragan Morąg 24 17 3 8 13 25-47

22. KS Wasilków 24 14 4 2 18 18-66

3:3 (0:1)
Legionovia Legionowo – Polonia Warszawa

Bramki: Kluska (60′), Koziara (68′ k.), Trubeha (75′) – Mosiejko (43′ 
k.) Piątek (48′),  Wełna (90′).

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

Polonia: Leleń – Pazio, Wełna, Mikołajewski (46’ Goliński), Wojdyga, 
Mosiejko, Marciniec (78’ Parobczyk), Niewiarowski (46’ Radziński), Piątek, 
Marcinho, Kujawa (62’ Paczuk).

Kolejka po lockdownie
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów od 19 kwietnia zostały wzno-
wione wszystkie krajowe rozgrywki piłkarskie: od IV ligi, poprzez ligę okręgową, 
aż do klasy B. W związku z tym już w najbliższy weekend zostanie rozegrana 
pierwsza po pandemicznym lockdownie kolejka spotkań.
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Klub
z prz(e/y)szłością
Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie zakwalifikowała się do międzynarodowego 
projektu „Learning circles in libraries”, którego liderem jest Fundacja Rozwoju Społe-
czeństwa Informacyjnego. Dzięki temu w placówce rozpocznie działalność klub wiedzy 
pod nazwą „Historia inna niż w szkole”. Do udziału w spotkaniach bibliotekarze zaprasza-
ją wszystkich dorosłych miłośników historii.

Historia w szkole to często 
pamięciowe opanowywa-
nie materiału, a większość 
informacji podawanych 
jest jako absolutnie pew-
ne. Nawet najbardziej am-
bitny nauczyciel rzadko ma 
okazję zagłębić się z ucznia-
mi w lekturze źródeł histo-
rycznych lub weryfikować 
stwierdzenia z podręczni-
ków, gdyż musi gonić za 
realizacją podstawy pro-
gramowej. Kurs prowadzo-
ny przez legionowską bi-
bliotekę przeznaczony jest 
dla osób dorosłych, które 
chciałyby podejść do histo-
rii w inny sposób. – W cza-
sie zajęć będziemy poszuki-
wać oraz analizować źródła 
dotyczące wybranych tema-
tów związanych z historią. 
Poruszony zostanie między 
innymi temat Legionowa w 
dwudziestoleciu międzywo-
jennym i obchodów roczni-
cy Konstytucji 3 maja na po-

czątku dwudziestego wieku, 
ale prowadzący są też oczy-
wiście otwarci na propozycje 
członków klubu – podkreśla 
Tomasz Talarski, dyr. Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w 
Legionowie.  

Pomysłodawcy oraz orga-
nizatorzy klubu chcą, aby 
w ramach jego działalno-
ści uczestnicy nauczyli się 
odróżniać teksty naukowe 
od popularnonaukowych 
czy publicystyki, pozyski-
wać rzetelne informacje i 
krytycznie analizować tre-
ści dostępne w internecie, a 
także, aby poznali sposoby 
dotarcia do źródeł historycz-
nych (cyfrowe zasoby archi-
wów, bibliotek i muzeów) 
oraz metody ich analizy.

Legionowski klub wiedzy 
będzie miał na celu poka-
zanie, że historia to przede 
wszystkim sztuka logicz-

nego myślenia, czyta-
nia ze zrozumieniem oraz 
skutecznego poszukiwa-
nia informacji. I właśnie 
te umiejętności będą do-
skonalone poprzez wspól-
ną lekturę źródeł histo-
rycznych. Lokalni badacze 
historii zaczęli działać od 
19 kwietnia, a ich spotka-
nia potrwają przez sześć 
tygodni i będą startowały 
w poniedziałki o godzinie 
17.30. Niestety, ze wzglę-
du na obecne warunki epi-
demiologiczne muszą one 
odbywać się w formie onli-
ne na platformie zoom, ale 
jeżeli tylko sytuacja na to 
pozwoli, będą to spotkania 
stacjonarne w Poczytalni. 

Zapisy prowadzone są 
przez stronę https://lear-
ningcircles.p2pu.org/pl/
signup/online-1631/. Do 
zapisu wymagane jest po-
danie adresu mailowego, 

na który będą później wy-
syłane wszelkie powiado-
mienia związane z klubem 
i odpowiedź na kilka pytań. 
Jeżeli ktoś chciałby dołączyć 
do klubu, ale nie ma takich 
możliwości technicznych lub 
ma problemy z zapisem, 
proszony jest o kontakt te-
lefoniczny (tel. 22 732-00-
36, wew. 103) lub mailowy 
(ekobylinska@bibliotekale-
gionowo.pl).

Biblioteczny klub wiedzy 
realizowany jest w ramach 
międzynarodowego projek-
tu „Learning circles in libra-
ries”, którego liderem jest 
Fundacja Rozwoju Społe-
czeństwa Informacyjnego. 
Jest on finansowany w ra-
mach programu Unii Euro-
pejskiej Erasmus+ Akcja 
2: Partnerstwa strategicz-
ne/Edukacja dorosłych.

oprac. RM

Kino jak
z obrazka
Czwartą propozycją Powiatowej Instytucji Kultury w 
Legionowie w internetowym cyklu „Kino otwarte na 
sztukę” jest film zatytułowany „Młyn i krzyż” w reży-
serii Lecha Majewskiego. Jego akcja obejmuje jeden 
dzień z życia Pietera Bruegla Starszego, niderlandzkie-
go malarza oraz rysownika, słynącego przede wszyst-
kim ze swych pejzaży i scenek rodzajowych. Tego dnia,                                                                                                  
w roku 1563, artysta obserwuje swoje otoczenie i 
zbiera szkice do obrazu pod nazwą „Droga krzyżowa”.

„Młyn i krzyż” jest swego rodza-
ju artystycznym eksperymen-
tem. Dzięki zastosowaniu tech-
niki komputerowej twórcy filmu 
zabierają widzów do wnętrza ob-
razu flamandzkiego mistrza (w tej 
roli Rutger Hauer), by razem z nim 
mogli przejść proces tworzenia. 
„Lech Majewski na swój sposób 
od lat stara się w swoich filmach 
wyrażać niewyrażalne: poezji, re-
fleksji filozoficznej, hermetycznej 
duchowości, tęsknotom metafi-
zycznym - nadać wizualny kształt. 
Pozostaje też jednym z nielicznych 
współczesnych artystów, którzy 
swoją twórczością mają odwagę 
bronić kategorii piękna” – napisa-
ła Magdalena Lebecka w magazy-
nie „Kino” (nr 3/2011), 

Seans online rozpocznie się w 
piątek (23 kwietnia) o godz. 

19.00, natomiast od godz. 
21.00 zaplanowano rozmowę 
Magdaleny Felis z reżyserem 
obrazu Lechem Majewskim. 
Odbędzie się ona na żywo, na 
profilu FB: facebook.com/po-
wiatowa.instytucja.kultury. 

Osoby zainteresowane obejrze-
niem filmu proszone są o prze-
słanie maila o treści: „MŁYN” 
na adres: animacja@pik.le-
gionowski.pl do 22.04.2021 r. 
Seans jest bezpłatny, jednak 
liczba widzów ograniczona. 
(Przed wysłaniem maila nale-
ży zapoznać się z informacjami 
o ochronie danych osobowych 
w zakładce O NAS: https://pik.
legionowski.pl/m-onas/m-pik/
informacja-rodo.html). 

oprac. red.


