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Arena ze szczepionkami
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Optyka się
nie tyka

Pandemia
z uśmiechem 

Wypracowanie
z remontów

s. 14

s. 2

Dotąd w Lodowej Arenie mieszkańcy dbali o dobrą 
formę, teraz będą mogli zatroszczyć się tam o zdrowie. 
Przygotowany przez miasto i powiat punkt szczepień 
właśnie został uruchomiony 

I po
formalnościach
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W sobotę 1 maja policjan-
ci z legionowskiej drogów-
ki prowadzili kontrolę pręd-
kości na terenie Suchocina. 
Gdy próbowali skontrolo-
wać opla jadącego od stro-
ny Jabłonny, jego kierowca 
nie tylko nie zatrzymał się, 
ale zaczął jeszcze uciekać. 
Kierujący nie reagował na 
sygnały świetlne i dźwięko-
we nakazujące zatrzyma-
nie pojazdu i kontynuował 
ucieczkę w kierunku Nowe-
go Dworu Mazowieckiego, 
mknąc z prędkością ponad 
200 km/h. Pościg za pira-
tem drogowym zakończył 
się po około czterech kilo-
metrach. W miejscowości 

Boża Wola kierujący oplem 
stracił panowanie nad po-
jazdem i wjechał do rowu.

Jak się okazało, 27-let-
ni mieszkaniec powiatu 
nowodworskiego uciekał 
przed policją, bo we wrze-
śniu ubiegłego roku decy-
zją administracyjną stracił 
uprawnienia do kierowa-
nia pojazdami. Drogowy pi-
rat odpowie przed sądem 
nie tylko za kierowanie bez 
uprawnień, ale również za 
niedostosowanie się do po-
lecenia zatrzymania pojaz-
du do policyjnej kontroli.  

zig

Dwieście na liczniku

Tydzień
na sygnale

Nie zatrzymał się do policyjnej kontroli i zaczął 
uciekać. Gnał przez teren gminy Jabłonna z 
prędkością 200 km/h. Teraz 27-letniemu kie-
rowcy z powiatu nowodworskiego grozi nawet 
pięć lat pozbawienia wolności.

Wpadka konesera
Dzielnicowy z Ja-
błonny zatrzymał 
34-letniego mężczy-
znę podejrzanego               
o kradzież sklepową. 
Jego łupem padły 
markowy alkohol 
oraz kawa. Wartość 
ukradzionego mienia 
wyniosła 664 złote. 

Pracownik ochrony za-
uważył, jak mężczyzna 
zdejmuję ze sklepowej 
półki cztery butelki alko-
holu oraz kawę i próbu-
je wyjść z tymi towarami, 
oczywiście za nie nie pła-
cąc. Ochroniarz natych-
miast go zatrzymał i we-
zwał na miejsce policję. 
34-letni mieszkaniec po-
wiatu opatowskiego zo-
stał zatrzymany, po czym 
osadzony w policyjnym 
areszcie. Za kradzież grozi 
mu do pięciu lat więzienia. 

Zig

W ślad za 
jednośladem
Takie historie rzadko miewają szczęśliwy finał, 
jednak tym razem wszystko skończyło się dobrze. 
Głównie dzięki profesjonalizmowi oraz czujności 
legionowskich strażników miejskich, którzy spra-
wili, że skradziony jednemu z mieszkańców jedno-
ślad szybko powrócił do swojego właściciela.
Kiedy mieszkający przy 
ulicy Jagiellońskiej pan 
Dominik zorientował 
się, że zginął mu rower, 
najpierw powiadomił o 
tym fakcie Straż Miejską 
w Legionowie, później 
zaś – za radą zastępcy 
jej komendanta – zgłosił 
to również policjantom. 
Na szczęście, poproszo-
ny przez strażników, po-
szkodowany mężczyzna 
dostarczył też fotogra-
fię „podprowadzonego” 
przez nieznanego spraw-
cę sprzętu. I jak szybko 

wyszło na jaw, to wła-
śnie ona dla szybkiego 
tudzież pozytywnego fi-
nału całej sprawy okaza-
ła się kluczowa. 

Traf chciał, że tego sa-
mego dnia (27 kwietnia) 
patrol straży miejskiej 
sprawdzał doniesienie 
o rowerze znalezionym 
na terenie jednej z pry-
watnych posesji przy uli-
cy Batorego. Z informa-
cji uzyskanych od matki 
jej właścicielki wynika-
ło, że jednoślad ktoś tam 

podrzucił, a jego pocho-
dzenie jest nieznane. W 
tej sytuacji strażnicy za-
jęli się rowerem, planu-
jąc przekazanie go policji, 
która miała podjąć dalsze 
czynności zmierzające do 
ustalenia tego, do kogo on 
należy. Dzięki fachowości 
miejskich mundurowych 
nie było to jednak ko-
nieczne. Widząc na swoim 
biurku sporządzoną przez 
podwładnych notatkę z 
interwencji na Batorego, 
zastępca szefa miejskich 
strażników porównał wy-

konane przez nich zdję-
cia z fotografią autorstwa 
właściciela poszukiwane-
go pojazdu marki Fortuna 
– na obu widniał ten sam 
rower. Stwierdziwszy ten 
fakt, strażnicy powiado-
mili uradowanego właści-
ciela i za pokwitowaniem 
niezwłocznie mu go wyda-
li. Co by nie mówić, w tym 
przypadku fortuna okaza-
ła się dla pana Dominika 
łaskawa.  
      

UM Legionowo
/oprac. red.

Optyka się nie tyka
Legionowscy kryminalni zatrzymali 40-letniego mieszkańca powiatu, który na początku kwietnia włamał się 
do jednego z salonów optycznych działających na terenie Legionowa. Mężczyzna wpadł w ubiegłym tygodniu 
podczas drobnej kradzieży sklepowej. 40-latek został już tymczasowo aresztowany.

Do włamania doszło 9 kwiet-
nia w nocy. Złodziej dostał się 
do środka, podważając drzwi 
wejściowe. Jego łupem pa-
dło między innymi przeszło 
400 sztuk markowych okula-
rów słonecznych. Właścicielka 
salonu wartość skradzionego 
mienia oszacowała na blisko 
200 tysięcy złotych! Dzięki in-
tensywnej pracy operacyjnej 
i dobremu rozpoznaniu śro-
dowiska przestępczego legio-
nowskim kryminalnym udało 

się wytypować podejrzanego. 
Był nim 40-letni mieszkaniec 
powiatu. Kolejne dni policjan-
ci poświęcali na sprawdzenie 
adresów, pod którymi mógł 
się ukrywać 40-latek. – Kilka 
dni po zdarzeniu w jednym z 
mieszkań policjanci odnaleźli 
i zabezpieczyli część skradzio-
nych okularów. Funkcjonariu-
sze dalej pracowali nad zatrzy-
maniem sprawcy włamania. Z 
wizerunkiem podejrzewanego 
oraz jego personaliami zosta-

li zapoznani wszyscy policjan-
ci z powiatu legionowskiego – 
relacjonuje podkom. Justyna 
Stopińska, oficer prasowy KPP 
Legionowo. 
 
Podejrzany w policyjne ręce 
wpadł ostatniego dnia kwietnia 
(30 kwietnia). – W piątek dziel-
nicowy z Jabłonny został we-
zwany na interwencję do jed-
nego z marketów. Tam ochrona 
ujęła sprawcę kradzieży drob-
nych artykułów spożywczych i 
technicznych. Kiedy tylko po-
licjant zobaczył złodzieja skle-
powego, od razu jego twarz 
skojarzył z wizerunkiem oso-
by podejrzewanej o włamanie 
do salonu optycznego w Legio-
nowie. Jednak mężczyzna podał 
policjantowi zupełnie inne dane, 
okazał również dokument toż-
samości i mimo, że zdjęcie było 
zupełnie inne, nadal obstawał 
przy fałszywych danych. Męż-
czyzna został zatrzymany i 

przewieziony do komisaria-
tu. Dopiero tam przyznał się 
do kłamstwa i posługiwania się 
dokumentem znajomego oraz 
podał prawdziwe dane, któ-
re zostały potwierdzone w po-
licyjnym systemie – informuje 
podkom. Stopińska. 
 
Śledczy przedstawili podejrza-
nemu dwa zarzuty. Pierwszy 
dotyczył kradzieży z włama-
niem w warunkach recydywy, 
a drugi tworzenia fałszywych 
dowodów poprzez posługiwa-
nie się danymi oraz dokumen-
tem tożsamości innej osoby, 
kierując przeciwko niej ściga-
nie za wykroczenie. Za popeł-
nione przestępstwo 40-latkowi 
grozi nawet 15 lat pozbawie-
nia wolności. Za wprowadze-
nie funkcjonariusza w błąd oraz 
kradzież sklepową mężczyzna 
został ukarany mandatem. 

zig 
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Rozkład po zamknięciu
Z każdą większą inwestycją, zwłaszcza drogową, jest tak, że zanim zrobi się le-
piej, przez jakiś czas trzeba trochę pocierpieć. Przebudowa kolejnego odcinka 
drogi krajowej nr 61 nie stanowi pod tym względem wyjątku. Wraz z postępem 
trwających tam robót wykonawca poinformował o nowych zmianach ważnych 
dla kierowców oraz pasażerów komunikacji publicznej.
Następna korekta organiza-
cji ruchu w tym rejonie to rezul-
tat ponownego dwukierunkowe-
go zamknięcia ulicy Wolskiej przy 
skrzyżowaniu z ulicą Warszaw-
ską w Michałowie-Reginowie oraz 
przywrócenia ruchu na ul. Stru-
żańskiej. W związku z tym zaszły 
tam opisane poniżej zmiany. 

 L-8
1. Od dnia 12 maja 2021 r. (środa) 
od początku kursowania do odwo-
łania linia L-8 zostaje skrócona do 
krańca PKP LEGIONOWO. 
W zespole przystankowym PKP LE-
GIONOWO jako krańcowy dla linii 
L-8 obowiązywał będzie przysta-
nek PKP LEGIONOWO 02 (bliżej 
ulicy Kościuszki).
2. Od około godz. 12.30 do odwoła-
nia linia L-8 zostaje skierowana na 
trasę objazdową w obu kierunkach: 
PKP DĄBKOWIZNA – … – Stanisła-

wów Drugi: Wolska – Polna – Mi-
chałów Reginów: Warszawska – 
Legionowo: Zegrzyńska – … – PKP 
LEGIONOWO
Zawieszeniu ulega funkcjonowanie 
przystanku WIŚNIOWA 01 przy uli-
cy Wolskiej.
Na trasie linii L-8 w kierunku krań-
ca PKP DĄBKOWIZNA obowiązy-
wał będzie dodatkowo przystanek 
WOLSKA 52 przy ul. Warszawskiej.
Kursowanie linii L-8 od dnia 13 
maja 2021 r. (czwartek) odby-
wać się będzie według specjalne-
go rozkładu jazdy.

736, L33
Od dnia 13 maja 2021 r. (czwar-
tek) przywrócone zostają stałe 
trasy linii 736 i L33 w Legiono-
wie, przebiegające ulicami Stru-
żańską i Zegrzyńską.
Wznowieniu ulega funkcjonowanie 
przystanków:

• STRUŻAŃSKA 01 
• KRAKUSA 01 i 02 
• POLNA 01 i 02 
• SŁONECZNA 02 
Zawieszeniu ulega funkcjonowanie 
przystanku PL. KOŚCIUSZKI 01.
Likwidacji ulegają przystanki 
zastępcze:
• SŁONECZNA 52 
• PL. KOŚCIUSZKI 52 
Kursowanie linii 736 i L33 odbywać 
się będzie według zaktualizowa-
nych rozkładów jazdy.

oprac. red./WTP

Można tego dokonać poprzez 
aplikację dostępną na stronie 
rachmistrz.stat.gov.pl lub kon-
taktując się z infolinią spisową 
pod numerem 22 279 99 99, 
wybierz 1 – Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań,                  
a następnie 2 – weryfikacja tożsa-

mości rachmistrza. Aby spisać się 
bezpiecznie, należy pamiętać, że 
rachmistrzowie dzwonią z nume-
ru 22 828 88 88 i aż do odwołania 
nie będą odwiedzać responden-
tów w domach; rachmistrz ma 
identyfikator wydany przez Wo-
jewódzkie Biuro Spisowe zawie-

rający imię i nazwisko, numer, go-
dło i informację o przetwarzaniu 
danych osobowych; rachmistrz 
nie zapyta o zarobki, oszczędno-
ści, cenne przedmioty w domu, 
numer konta, PIN do karty czy 
dane logowania do bankowości 
internetowej, a jeśli obowiązek 
spisowy został już zrealizowany 
przez Internet albo infolinię spiso-
wą, nikt nie zadzwoni do respon-
dentów w tej sprawie. 

Po weryfikacji rachmistrza                            
i uzyskaniu pewności, że dzwo-
ni w celu przeprowadzenia spi-
su, zgodnie z ustawą nie można 
odmówić mu podania danych. 
Wszystkie dane są objęte tajem-
nicą statystyczną i służą wyłącz-
nie zbiorczym analizom staty-
stycznym. Każda osoba biorąca 
udział w spisie ma zapewnio-
ną pełną anonimowość, zaś lu-
dzie wykonujący prace spisowe 
są zobowiązani do przestrzega-
nia tajemnicy. W przypadku uza-
sadnionych wątpliwości co do 
wiarygodności i rzetelności rach-
mistrza, należy zgłosić to na in-
folinię spisową lub do Gminnego 
Biura Spisowego.
 

Gadget

Arena ze szczepionkami
Zgodnie z przewidywaniami, za sprawą pozytywnej decyzji NFZ, gmina Legio-
nowo otrzymała możliwość uruchomienia Punktu Szczepień Powszechnych. 
Dobra wiadomość jest taka, że powinien on ruszyć już 13 maja. Towarzyszy 
jej też jednak nieco gorsza: mających do niego trafić szczepionek jest na 
razie mniej niż pierwotnie planowano.

Jak już informowaliśmy, 
punkt szczepień w zarzą-
dzanej przez spółkę KZB 
Lodowej Arenie zorganizo-
wano przy współpracy z po-
wiatowym Zespołem Poradni 
Specjalistycznych NZOZ „Le-

gionowo”. Mimo że zabiegi 
rozpoczną się tam 13 maja, 
już teraz (od 6 maja) moż-
liwa jest rejestracja przez 
wszystkie dostępne systemy, 
zarówno e-rejestrację oraz 
infolinię 989, jak i system 

SMS. Ponieważ na szczepie-
nia należy się wcześniej za-
pisać, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców, 
miasto uruchomiło specjalną 
linię w Lodowej Arenie – tel. 
(22) 766 45 22, czynną co-
dziennie od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00-16.00. 
Póki co, zainteresowanie le-
gionowian tą ofertą jest bar-
dzo duże. – Naszym celem 
jest zaszczepienie jak naj-
większej liczby mieszkańców 
Legionowa. Dlatego zdecy-
dowaliśmy się na urucho-
mienie tego punktu, w któ-
rym będziemy mogli szczepić 
nawet kilkaset osób dziennie. 
Niestety na razie będzie ich 
około trzystu tygodniowo, bo 
tyle dawek ma trafiać do nas 
w poszczególnych partiach. 

Liczba szczepionek nie zale-
ży od nas. Zaszczepimy tyle 
osób, ile dawek dostarczy 
nam rządowa Agencja Re-
zerw Materiałowych – mówi 
Piotr Zadrożny, zastępca pre-
zydenta Legionowa. 

Szczepienia w nowych 
punktach będą przeprowa-
dzane przez zespoły szcze-
piące, w skład których ma 
wchodzić między innymi 
osoba z doświadczeniem 
w udzielaniu pierwszej 
pomocy (lekarz, ratow-
nik medyczny lub pielę-
gniarka) oraz osoby kwa-
lifikujące i wykonujące 
szczepienia. W miejskim 
punkcie będą pracować 
przynajmniej dwa zespoły 
szczepiące. Za sterowanie 
ruchem pacjentów i pilno-
wanie przestrzegania za-
sad bezpieczeństwa będzie 
odpowiedzialny samorząd, 
który planuje skorzystać 
w tym celu z pomocy Pań-

stwowej i Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej oraz Straży 
Miejskiej.

Na szczepienie będą mo-
gły się zapisać osoby z ak-
tywnymi e-skierowaniami. 
Wraz ze wzrostem dostęp-
ności szczepionek i termi-
nów szczepień możliwa 
będzie rejestracja i szcze-
pienie pacjentów zgła-
szających się bezpośred-
nio do punktu szczepień. 
W momencie zapisywania 
na zabieg pacjent otrzyma 
zalecenie dokładnego za-
poznania się z kwestiona-
riuszem wstępnego wywia-
du przesiewowego przed 
udaniem się na szczepie-
nie. Pacjenci zostaną po-
proszeni o wydrukowanie i 
wypełnienie kwestionariu-
sza wstępnego wywiadu 
przesiewowego przed uda-
niem się do punktu szcze-
pień, co znacznie ułatwi 
pracę placówki (wypełnie-

nie kwestionariusza będzie 
także możliwe w punktach 
szczepień masowych).

Punkt badań i stanowisko 
szczepień będzie dezynfeko-
wane na bieżąco. Procedura 
bezpieczeństwa ma być re-
alizowana przez personel po 
każdej zaszczepionej oso-
bie. Raz na godzinę nastąpi 
przerwa, podczas której de-
zynfekowane będą elemen-
ty często dotykane przez 
klientów: klamki, poręcze, 
oparcia krzeseł i podłoga w 
poczekalni. Osoby korzy-
stające z punktu będą de-
zynfekować dłonie i nosić 
maseczki osłaniające usta i 
nos. Odległość między nimi 
ma wynosić minimum 1,5 
m. Pomieszczenia mają 
być wietrzone co godzinę. 
Po szczepieniu osoby będą 
przebywać w wydzielonej w 
strefie wypoczynku.

red.

Jak prześwietlić 
rachmistrza
Czwartego maja, w ramach trwającego właśnie spisu 
powszechnego, pracę rozpoczęli rachmistrzowie 
telefoniczni. Ponieważ są już doniesienia o próbach 
podszywania się pod nich przez oszustów, Główny 
Urząd Statystyczny informuje, w jaki sposób da się 
zweryfikować tożsamość dzwoniącego urzędnika.
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Serocki system ma na celu 
wprowadzenie jednolitej este-
tyki nośników, a co za tym idzie 
– ułatwienie identyfikacji infor-
macji gminnych, usprawnienie 
poruszania się w lokalnej prze-
strzeni oraz umożliwienie szer-
szego i łatwiejszego dostępu do 
informacji o mieście i gminie. – 
Naszym założeniem było stwo-
rzenie przejrzystego i uniwer-
salnego projektu oznakowania 
wpisanego w tkankę miasta 
i gminy w sposób jak najbar-
dziej neutralny. Kierowaliśmy 
się nowoczesnymi rozwiązania-
mi stosowanymi w bardziej roz-
winiętych pod tym względem 
miastach europejskich. Upo-
rządkowanie informacji i zapro-
jektowanie systemu zgodnie ze 
współczesnym wzornictwem i 
designem stanowi również bar-
dzo ważny element wizerunku 
miasta czy gminy, który prze-
kłada się na odbiór i promocję 
regionu – uważa serocki bur-
mistrz Artur Borkowski.

Obecnie w mieście oraz gminie 
funkcjonują różnego rodza-
ju nośniki informacyjne (tabli-
ce informacyjne, tabliczki kie-
runkowe, tabliczki z nazwami 
ulic, rozmaite oznakowania 
ścieżek, tras i kierunków), któ-
rym brakuje spójności wizual-
nej: tak w sferze projektowej, 
jak i wykonawczej. Niezwykle 
ważną kwestią bywa też nad-
mierne nagromadzenie no-
śników informacyjnych lub ich 
brak. Nowy System Informacji 
Miejskiej ma wprowadzić ujed-
nolicenie pod względem wizu-
alnym oraz ład w przestrzeni 
publicznej. Oznakowanie obej-
mie kilka poziomów informacji: 
tablice adresowe, tablice z na-
zwami ulic, tablice kierujące do 
ważniejszych obiektów użytecz-
ności publicznej, kulturalnych i 
rekreacyjnych, tablice tema-
tyczne odnoszące się do histo-
rii oraz atrakcji miasta i gminy, 
a także elementy oznakowania 
turystycznego. 

Pilotażowe wdrażanie SIM to 
pierwszy etap porządkowania, 
zmiany estetyki przestrze-
ni publicznej miasta i gminy. 
Pierwsze projekty SIM zaist-
nieją wkrótce w obszarze pla-
ży miejskiej, ul. Kościuszki 
w Serocku oraz w Wierzbicy.                   
– W dalszej kolejności skupi-
my się na ujednolicaniu i po-
rządkowaniu małej architek-
tury miejskiej, w skład której 
wchodzą takie elementy jak 
ławki, stojaki na rowery, kosze 
na śmieci czy barierki krawęż-
nikowe – zapowiada zastęp-
ca burmistrza Marek Bąbolski.

W projekcie wyróżniono po-
szczególne obszary tematycz-
ne w zakresie funkcjonowania 
miasta i gminy, dedykowane 
dla określonych grup docelo-
wych. Stali mieszkańcy doce-
nią informacje w zakresie ży-
cia codziennego, kultury czy 
biznesu, turystów zaś zain-
teresują rekreacja, sport oraz 

szlaki i ścieżki turystyczno-hi-
storyczne lub przyrodnicze.                  
W tym względzie pomogą no-
woczesne tablice informują-
ce o głównych obiektach, po-
kazujące uproszczony plan 
miasta czy proste tablice kie-
runkowe. – Nasza gmina jest 
zróżnicowana przestrzennie. 
Historyczna zabudowa ryn-
ku, stanowiącego punkt zbie-
gu wszystkich traktów ko-
munikacyjnych, sąsiaduje z 
nowszą architekturą centrum 
miasta i jego okolic. Dlatego 
System Informacji Miejskiej 
musi być na tyle wszechstron-
ny i uniwersalny, by sprawdził 
się w zróżnicowanym otocze-
niu architektonicznym i kra-
jobrazowym, jak również był 
odpowiedni dla różnych grup 
odbiorców. W nawiązaniu do 
tej różnorodności oraz poten-
cjału gminy i miasta powsta-
ło nowe hasło, idealnie iden-
tyfikujące naszą przestrzeń i 
zasoby: „Serock - na szlaku 
możliwości”. A tych możliwości 
u nas jest bardzo wiele: tak in-
westycyjnych, rekreacyjnych, 
jak i turystycznych – dodaje 
Artur Borkowski.

Dodatkowo, dla wzmoc-
nienia lokalnego systemu 
identyfikacji, powstał nowy 
znak marki – miasta i gmi-
ny. Pojawi się on na wielu 
projektowanych nośnikach 
informacji, a nawiązuje do 
herbu miejskiego i postaci 
św. Wojciecha, co stanowi 
ukłon w kierunku tradycji i 
historii miasta. W sferze wi-
zualnej projekt wyróżniają 
współczesny design oraz li-
ternictwo.

oprac. WS

System od informacji
Jak zapowiedzieli tamtejsi urzędnicy, w Serocku pojawią się wkrótce zwiastu-
ny Systemu Informacji Miejskiej dedykowanego miastu i gminie. Wprowadzi on 
jednolity pod względem wizualnym oraz architektonicznym zespół wzorników, 
zaprojektowanych z myślą o serockich nośnikach informacji publicznej. Ma być 
bardziej estetycznie, zrozumiale i czytelnie.

Podstawówka 
i co dalej?
Już wkrótce ruszy elek-
troniczna rekrutacja 
do publicznych szkół 
ponadpodstawowych. 
Pragnąc zapoznać się                 
z ich ofertą edukacyjną 
na rok szkolny 2021/22, 
ósmoklasiści otrzymają 
możliwość skorzystania 
w sieci ze specjalnej 
platformy, gdzie pu-
blikowane będą oferty 
edukacyjne placówek 
z terenu województwa 
mazowieckiego.
Nabór wniosków od kan-
dydatów rozpoczyna się 
17 maja i potrwa do 21 
czerwca. Uczniowie, któ-
rzy jeszcze nie zdecydo-
wali się na konkretną pla-
cówkę, mogą w procesie 
rekrutacji wybrać dowolną 
liczbę szkół, w kolejności 
od najbardziej do najmniej 
preferowanych. Harmo-
nogram egzaminów oraz 

szczegółowe terminy do-
starczenia wymaganych 
dokumentów można zna-
leźć między innymi na 
stronie internetowej legio-
nowskiego ratusza. 

Warto też przy okazji po-
znać szeroką ofertę edu-
kacyjną II Liceum Ogól-
nokształcącego im. Jana 
III Sobieskiego w Legio-
nowie. Ta ceniona placów-
ka, znana też pod nazwą 
Królewska Dwójka, pro-
ponuje uczniom edu-
kację w oddziałach: eu-
ropejskim, medialnym, 
medycznym i ekonomicz-
nym. Dzięki współpracy                 
z renomowanymi krajo-
wymi uczelniami, zapew-
niając młodzieży kształce-
nie na wysokim poziomie 
oraz perspektywę jego 
późniejszej kontynuacji 
na studiach wyższych. 

RM

Rozbój na przystanku
W zeszły piątek (30 kwietnia) około godziny 15.00 na jednym z przystanków 
autobusowych w Jabłonnie doszło do rozboju. Sprawca zaatakował przypad-
kową osobę, pobił ją i ukradł jej telefon komórkowy. Niedługo po zdarzeniu 
napastnik został na szczęście zatrzymany. Okazał się nim 32-letni mieszka-
niec powiatu węgrowskiego.

Policjanci, będąc w drodze na 
miejsce rozboju, zwrócili uwa-
gę na trzech mężczyzn idących 
chodnikiem. Jeden z nich od-

powiadał rysopisowi napastni-
ka, jaki podał jeden ze świad-
ków zdarzenia. Postanowili 
więc go sprawdzić. Mężczyzna 

od samego początku kontro-
li zachowywał się bardzo ner-
wowo. Uwagę funkcjonariu-
szy zwróciło to, że próbował 

on ukryć przed nimi telefon 
komórkowy. Jak się potem 

okazało, aparat należał do 
poszkodowanego. 

Namierzony 32-latek został 
zatrzymany i osadzony w po-
licyjnym areszcie. Mężczy-
zna był kompletnie pijany.                                                                       
W jego organizmie krążyły 
ponad dwa promile alkoho-
lu. Po wytrzeźwieniu podej-
rzany usłyszał zarzut doko-
nania rozboju. Grozi mu za to 
nawet dwanaście lat więzie-
nia. Napadnięty i pobity przez 
niego mężczyzna z urazem 
głowy trafił do szpitala.

zig
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Wypracowanie z remontów
Drugi rok z rzędu skutki pandemii oraz związane z nią ograniczenia pętają ręce fachowcom dokonującym 
wakacyjnych remontów w legionowskich szkołach i przedszkolach. Mimo to mająca je pod opieką spółka 
KZB letnią przerwę w nauce postara się wykorzystać możliwie najlepiej. Plany są już w każdym razie opra-
cowane, a placówki przygotowane do ich praktycznej realizacji.

Zamieszanie powodowane przez 
zmieniające się często sanitarne 
regulacje prawne nie sprzyjało 
planowaniu i metodycznym pra-
com mającym na celu dbałość o 
stan miejskiej bazy oświatowej. 
Poza tym w trakcie roku szkolne-
go zawsze jest to duże wyzwa-
nie, często nawet – ze wzglę-
du na specyfikę rozkładu zajęć 
w danej placówce – nie do prze-
skoczenia. A w okresie zdomi-
nowanym przez pandemię oka-
zało się to jeszcze trudniejsze. 
Jakby tego było mało, wywrze 
ona wpływ również na to, co w 
placówkach oświatowych będzie 
działo się podczas wakacji. – Ze 
względu na związane z pande-
mią wytyczne rządu przedszko-
la nie mają, tak jak działo się to 
przed jej wybuchem, długich 
wakacyjnych przerw, podczas 
których mogliśmy prowadzić 
tam szeroko zakrojone prace re-

montowe. Teraz te przerwy nie 
są dłuższe niż trzynaście dni ro-
boczych, co oczywiście wymu-
sza na nas zmianę strategii pro-
wadzenia tych robót, skutkującą 
niekiedy ich ograniczeniem lub 
rozłożeniem w czasie – mówi 
Irena Bogucka, prezes zarządu 
KZB Legionowo. 

Tak czy inaczej, dbająca o 
stan szkół i przedszkoli miej-
ska spółka robi swoje i jak co 
roku przygotowała ambitny 
plan ich remontów. Ambit-
ny oraz wymagający idealnej 
koordynacji działań wykonu-
jących je firm, bo tylko wtedy 
można będzie oczekiwać jego 
kompleksowej realizacji. Jeśli 
chodzi o szczegóły, zakres ro-
bót w poszczególnych placów-
kach stanowi wypadkową ich 
najpilniejszych potrzeb, stanu 
technicznego wynikającego z 

dokonanych już wcześniej mo-
dernizacji, a także niezbędnych 
do ich sfinansowania środków. 
Postarano się także o to, by po-
dział zadań był w miarę moż-
liwości sprawiedliwy i każda z 
placówek zyskała to, na czym 
najbardziej jej społeczności 
zależy. Dobry przykład owej 
sprawiedliwości stanowi rozbu-
dowywana właśnie za ogrom-
ne pieniądze Szkoła Podstawo-
wa na 1, w której przewidziano 
w okresie wakacji jedynie ma-
lowanie pomieszczeń – tuż po 
nich zyska ona przecież swoje 
nowe i nowoczesne skrzydło. 

Zakres robót w pozostałych 
miejskich placówkach wyglą-
da następująco:

Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny nr 2 przy ul. Jagiellońskiej 
67 – wykonanie wentylacji 

nawiewnej do pomieszczeń 
kuchni i jadalni*, montaż w 
oknach dwóch sal dodatko-
wych nawiewników, naprawa 
ogrodzenia wewnętrznego, a 
także części stolarki okiennej 
i elewacji na budynku głów-
nym, cyklinowanie części po-
dług* oraz malowanie po-
mieszczeń szkolnych.

Szkoła Podstawowa nr 3                    
– wymiana bezpiecznej na-
wierzchni na placu zabaw 
*, usunięcie krat i malowa-
nie szatni przy sali gimna-
stycznej, wymiana kratek 
odpływowych w kuchni oraz 
malowanie pomieszczeń 
szkolnych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
przy ul. Jana Pawła I – remont 
oraz wymiana oświetlenia w 

łazience uczniów na parterze 
oraz malowanie pomieszczeń.

II Liceum Ogólnokształcące 
– modernizacja pracowni fi-
zycznej wraz z zapleczem*: 
przebudowa instalacji wody, 
kanalizacji i gazu do nowych 
urządzeń, jej pomalowanie 
i montaż nowej wykładziny 
podłogowej.

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 3 przy ul. Królowej Jadwi-
gi – cyklinowanie sali gimna-
stycznej wraz z odtworzeniem 
linii boisk sportowych, remont 
osłon grzejnikowych, a tak-
że malowanie pomieszczeń w 
przedszkolu i szkole.

Szkoła Podstawowa nr 8 – re-
alizacja decyzji Państwowej 
Straży Pożarnej w zakresie 
podziału na trzy odrębne strefy 

pożarowe*: 1. budynek głów-
ny, 2. duża sala gimnastyczna 
i 3. mała sala gimnastyczna. 
Montaż drzwi przeciwpoża-
rowych wraz z automatyką 
oraz czujnikami pożarowymi. 
Jeżeli chodzi o główne wej-
ście do placówki, ma zostać 
wzmocniona jego konstruk-
cja, pojawią się tam również 
nowa nawierzchnia oraz izo-
lacja przeciwwilgociowa. Plus 
uzupełnienie ubytków pły-
tek gresowych na schodach 
ewakuacyjnych, wykonanie 
osłon grzejników w pomiesz-
czeniach szatni w przyziemiu 
szkoły, wymiana pionu cen-
tralnego ogrzewania, wycin-
ka drzew na patio, naprawa 
stolarki okiennej w kilku sa-
lach, a także malowanie po-
mieszczeń szkolnych.

Przedszkole Miejskie nr 1                       
– wymiana trzech umywalek 
w łazience dla dzieci, moder-
nizacja schodów przed głów-
nym wejściem do budynku, 

malowanie pomieszczeń.
PM nr 3 – cyklinowanie pod-
łogi w jednej z sal, przebu-
dowa schodów przy wejściu 
głównym* oraz malowanie 
pomieszczeń.

PM nr 5 – remont z uzupełnie-
niem okładzin gipsowych w 
głównym korytarzu przedszko-
la, wykonanie nowej instalacji 
elektrycznej do pomieszczeń 
biurowych, naprawa wejścio-
wych drzwi aluminiowych, wy-
miana czujnika alarmowego 
w pomieszczeniu izolatorium i 
malowanie pomieszczeń. 

PM nr 6 – realizacja decyzji 
PSP w zakresie wydzielenia i 
obudowania klatek schodo-
wych, wykonanie instalacji 
oddymiania, wymiana na-
świetli z poliwęglanu na szy-
by bezpieczne, usunięcie pal-

nych okładzin ściennych na 
parterze i piętrze budynku – 
wykonanie tynku i malowa-
nie. Opracowanie dokumen-
tacji projektu wykonawczego 
oddymiania grawitacyjne-
go dwóch ewakuacyjnych 
klatek schodowych i awa-
ryjnego oświetlenia ewa-
kuacyjnego w budynku; wy-
dzielenie przeciwpożarowe 
klatek schodowych. Wymia-
na klimatyzatora w magazy-
nie żywności oraz malowanie 
pomieszczeń.

PM nr 7 – naprawa systemu 
wentylacji mechanicznej wraz 
z wymianą instalacji ciepła 
technologicznego oraz malo-
wanie pomieszczeń.

PM nr 9 – malowanie pomiesz-
czeń placówki.

PM nr 10 – wymiana 
oświetlenia w dwóch sa-
lach dydaktycznych.

PM 11 – usunięcie grzejni-
ka z jednej z sal, malowa-
nie pomieszczeń.

W żłobku miejskim „Motylko-
wy świat” przewidziano ma-
lowanie jego pomieszczeń. 
Ponadto we wszystkich wspo-
mnianych placówkach spe-
cjaliści zajmą się również 
bieżącymi naprawami oraz 
konserwacją placów zabaw                
i terenów zielonych.

Należy w tym miejscu zazna-
czyć, że wykonanie bądź termi-
nowe zakończenie niektórych 
z wyżej wymienionych prac re-
montowych zaplanowanych 
na bieżący rok może być trud-
ne lub nawet niemożliwe ze 
względu na sytuację związaną 
z pandemią COVID-19, jest bo-
wiem uzależnione od możliwo-
ści wykonawczych firm współ-
pracujących z KZB. Będzie to 
miało znaczenie zwłaszcza w 
przypadku robót, do wykona-
nia których potrzebni są fa-
chowcy o specjalnościach, ja-
kich nie posiadają pracownicy 
miejskiej spółki. Jak informuje 
KZB, wszystkie wakacyjne pra-
ce w placówkach oświatowych 
pochłoną około miliona złotych. 

Wonder

INFORMACJA
Gmina Legionowo w imieniu której działa K Z B Legionowo Spółka z o.o. 

podaje do publicznej wiadomości

że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2020 roku, poz.65 ze zm.)  na tablicach informacyjnych KZB Legionowo                 
Sp. z o.o. oraz Urzędu Miasta Legionowo, na okres na okres 21 dni tj. od dnia 13 maja 2021 r. 
do 2 czerwca 2021 r. został umieszczony wykaz o przeznaczeniu do  dzierżawy na czas 
oznaczony do 3 lat terenu stanowiącego część działki nr ew. 380/03 w obrębie 65 o łącznej   
powierzchni 26,77 m² na Targowisku  Miejskim na Placu C
 z przeznaczeniem pod dotychczasową działalność, na rzecz osób fizycznych.    

Bliższych informacji udziela K Z B Legionowo Spółka z o.o. ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, 
pok. nr 21 lub pod nr tel. 22 766 47 38  oraz targowisko tel. 22 774 94 05.

PREZES ZARZĄDU
Irena Bogucka
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Przygotowane przez miasto 
sito nie przepuściło żadnej 
formalnej fuszerki. – Piętna-

ście projektów, które przeka-
zali nam ich autorzy, zostało 
ocenionych zarówno pod ką-

tem formalnym – co nastąpi-
ło wcześniej, podczas spotka-
nia zespołu do spraw budżetu 

– jak i poddanych weryfika-
cji merytorycznej przez ko-
mórki organizacyjne urzę-
du miasta. W związku z tym 
nastąpiło ich ostateczne za-
twierdzenie i przygotowanie 
do poddania pod głosowanie 
– informuje Kamil Stępkow-
ski, rzecznik Urzędu Miasta 
w Legionowie.

Cztery spośród piętna-
stu zgłoszonych projektów 
członkowie zespołu musieli 
odrzucić. A właściwie na pe-
wien czas odłożyć je na bok. 
Koncepcje autorów kolido-
wały bowiem z Miejscowym 
Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego, pojawiły się 
też uzasadnione wątpliwo-
ści dotyczące rzeczywistych 
kosztów ich realizacji. – To 
znaczy, że kwoty oszacowa-
ne przez projektodawców 
były w sumie niższe niż pół 
miliona złotych przeznaczo-
nych na budżet obywatelski, 
natomiast po ocenie kosz-
torysów przez miejski wy-
dział inwestycji okazało się, 
że łączna wartość inwesty-
cji znacząco przekraczałaby 

założoną kwotę i wynosiła-
by około 630 tysięcy złotych 
– dodaje rzecznik. 

Na szczęście dla twórców od-
rzuconych projektów, mie-
li oni jeszcze czas na złoże-
nie odwołania i ewentualne 
skorygowanie dokumentacji. 
Jak udało nam się ustalić, mo-
gło to nastąpić w co najmniej 
dwóch przypadkach. Szanse 
są w każdym razie dla każ-
dego. – Te cztery projekty 
nie mają jeszcze zamkniętej 
drogi, ponieważ do 11 maja 
czekamy na odwołania i uwa-
gi od projektodawców doty-
czące elementów, które my 
uważamy za nieprawidłowe 
i kolidujące z regulaminem. 
Wtedy do 18 maja będziemy 
je wszystkie rozpatrywali. Co 
do kolejnych terminów zwią-
zanych z budżetem obywa-
telskim, do 25 maja zostaną 
wyłonione numery dla projek-
tów, które już ostatecznie za-
kwalifikują się do głosowania 
przez mieszkańców.  

Później zaś ruszy kluczowa 
część budżetowej procedu-

ry: promocja poszczególnych 
pomysłów wśród legionowian. 
Bo to właśnie od ich zbiorowej 
decyzji zależą losy poddanych 
demokratycznej ocenie pro-
jektów. Samo miejskie gło-
sowanie – zaplanowane w 
formie elektronicznej oraz 
tradycyjnej – rozpocznie się 
natomiast 1 czerwca i po-
trwa do 15 sierpnia bieżącego 
roku. – W przypadku budże-
tu obywatelskiego wygląda 
ono trochę inaczej niż to ma 
miejsce na przykład w wybo-
rach samorządowych, dlate-
go przez cały okres głosowa-
nia można prowadzić swoją 
kampanię. Urząd miasta bę-
dzie informował o wszyst-
kich projektach, natomiast 
ich twórcy mogą na własną 
rękę promować każdy z pro-
jektów, choćby – pobierając 
materiały z naszej e-platfor-
my budżetu obywatelskiego 
– na wyznaczonych do tego 
celu słupach czy w internecie 
– mówi Kamil Stępkowski.  

Biorąc pod uwagę dużą róż-
norodność zgłoszonych pro-
jektów, każdy legionowianin 
powinien znaleźć wśród nich 
coś dla siebie. Dlatego kiedy 
już przyjdzie na to czas, war-
to je bliżej poznać i oczywi-
ście zagłosować.  
 

Wonder

I po formalnościach
Kilkanaście dni temu odbyło się w Legionowie kolejne posiedzenie miejskiego 
zespołu do spraw budżetu obywatelskiego. Tym razem jego członkowie ocenili 
karty analiz, które wpłynęły do nich po weryfikacji merytorycznej dokonanej przez 
odpowiednie komórki organizacyjne ratusza. Choć to dopiero pierwsza lokalna 
edycja autorskiego budżetu mieszkańców, dla większości ich pomysłów owa 
ocena była celująca.
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Gdy zastępy strażaków 
dotarły na miejsce, oka-

zało się, że płonie dach 
budynku o wymiarach 30 

na 10 na 5 metrów. Dzia-
łania gaśnicze był moc-
no utrudnione z powodu 
konstrukcji dachu, któ-
ra uniemożliwiała dotar-
cie do zarzewia ognia. 
Pożar został opanowany 
dopiero w niedzielę rano, 
a działania strażaków na 
miejscu trwały jeszcze 
do południa tego same-
go dnia. 
 
W akcji brało udział aż 28 
zastępów straży, w tym 
jednostki spoza powia-
tu legionowskiego, mię-
dzy innymi z JRG Woło-
min, OSP Gąbin z powiatu 
płockiego oraz podcho-
rążowie Szkoły Głównej 
Służby Pożarniczej. W po-
żarze domu na szczęście 
nikt nie ucierpiał, stra-
ty materialne są jednak 
bardzo duże. Oszacowa-
no je na około pięć milio-
nów złotych. Przyczyny 
pożaru ustali biegły z za-
kresu pożarnictwa.   

RM

Na skutek eksplozji zawa-
liły się dwa garaże, a trze-
ci uległ uszkodzeniu. Gdy 
na miejsce dotarły zastępy 
straży, okazało się, że pod 
rumowiskiem może prze-
bywać człowiek. Aby go 
wydobyć, strażacy musieli 
najpierw ugasić pożar. Za-
raz po tym ratownicy przy-
stąpili do odgruzowania 
miejsca zdarzenia. Pod gru-
zami znaleziono ciało męż-
czyzny. Już nie żył. 

Na miejscu tragedii pracowa-
ło pięć zastępów straży z JRG 
Legionowo, Grupa Operacyj-
na Komendy Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Warszawie, OSP Legiono-
wo i OSP Jabłonna oraz poli-
cja, karetka pogotowia, straż 
miejska, pogotowie energe-
tyczne, nadzór budowlany i 

prokurator. W sprawie tragicz-
nej śmierci 46-letniego męż-
czyzny Prokuratura Rejono-
wa w Legionowie prowadzi 
postępowanie z artykułu 151 
kk, czyli namowa do samobój-
stwa. Ciało mężczyzny zostało 
skierowane na sekcję.  

Zig

Zginął pod gruzami
W zeszły wtorek                        
(4 maja) około godziny 
19.00 w Legionowie 
doszło do tragicznego 
w skutkach zdarzenia. 
W wyniku wybuchu 
butli gazowej w jednym                     
z garaży znajdujących się 
przy ul. Krasińskiego 
zginął mężczyzna.

Pięć baniek 
w ogniu
W sobotę (8 maja) o godzinie 22.51 do legionowskiej 
straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie o pożarze domu 
mieszkalnego w Wólce Radzymińskiej. Akcja gaśnicza 
trwała do południa następnego dnia.

Mimo zmiennej pogody, rozpo-
częcie sezonu przez cyklistów 
widać na drogach i ścieżkach ro-
werowych, także tych wiodących 
przez teren powiatu legionow-
skiego. Jedni pedałują na tanich, 

pozbawionych „bajerów” skła-
dakach, inni zadają szyku no-
woczesnym i drogim sprzętem. 
Nikt jednak swego jednośladu nie 
chciałby stracić. Chcąc więc temu 
zapobiec, warto go odpowiednio 

zabezpieczyć. Należy też unikać 
sytuacji, w której rower, choćby 
na chwilę, będzie pozostawiony 
bez odpowiedniej ochrony, na 
przykład w klatce schodowej czy 
pod sklepem. Z obserwacji poli-

cjantów wynika, że rowery giną 
najczęściej z tych właśnie miejsc. 
Legionowscy gliniarze radzą za-
tem zrobić, by uchronić rower 
przed kradzieżą.

Kradzieże rowerów są zazwyczaj 
przypadkowe. Złodzieje wykorzy-
stują okazję pozostawienia jedno-
śladu „na chwilkę”, bez żadnych 
zabezpieczeń i nadzoru. Kradzie-
że zdarzają się także w miejscach, 
gdzie rowery są przechowywane, 
czyli w garażach i piwnicach. Aby 
ustrzec się przed takimi zdarzenia-
mi, a jednocześnie ograniczyć ich 
ryzyko, należy pamiętać o właści-
wym zabezpieczeniu sprzętu.

Kradzieży roweru sprzyja:

    • pozostawienie roweru na ni-
skim balkonie bez dobrego za-
bezpieczenia 
    • pozostawienie roweru na 
klace schodowej 
    • pozostawienie roweru na 

chwilę przed sklepem, barem, 
budynkiem mieszkalnym 
    • pozostawienie otwartych 
drzwi do garażu, piwnicy, 
domu lub mieszkania. 

Rady, które pomogą ustrzec 
się przed kradzieżą i utrudnią 
działanie złodziejowi:

    • postaw na profesjonalne za-
bezpieczenie roweru – warto sko-
rzystać z mocnych i profesjonal-
nych blokad; nawet najprostsze 
zabezpieczenie może utrudnić 
kradzież 
    • stosujmy zawsze linki rowero-
we – zostawiając rower tylko na 
chwilkę, przypnijmy go do nie-
ruchomej części otoczenia, przy 
czym warto pamiętać, że linka po-
winna trzymać ramę z kołem, a nie 
tylko koło, które łatwo jest zdjąć 
    • pamiętajmy, że skuteczniejsze 
są dwa zabezpieczenia niż jedno; 
im więcej czasu zajmie złodziejo-
wi pokonanie naszych zabezpie-
czeń, tym mniejsze prawdopodo-
bieństwo, że stracimy swój rower
    • zadbajmy też o jak najlepsze 
zabezpieczenie piwnicy, w której 
trzymamy rower –  złodzieja goni 
czas, a zatem dobrze zabezpieczo-
ne piwnice będzie omijał
    • zwracajmy uwagę na to, kto 
wchodzi do naszej klatki schodo-
wej; często zdarza się, że wpusz-
czamy do bloku osoby już po usły-
szenia dzwonka domofonu nie 

sprawdzając, kto chce wejść na 
klatkę, więc w ten sposób do blo-
ku mogą dostać się różne osoby, 
wśród których może być złodziej 
    • gdy w bloku nie ma domofonu, 
wnioskujmy o jego zamontowanie 
    • o wszystkich podejrzanych 
osobach zauważonych w okolicach 
naszego bloku, które na przykład 
coś wynoszą z piwnicy, wchodzą 
lub wychodzą z niej bez powodu, 
zawiadamiajmy Policję 
    • uczulmy też nasze pociechy, 
aby nie pozostawiały swoich ro-
werów niezabezpieczonych lub 
bez nadzoru. 

Co zrobić, jeśli ukradną nam 
rower:

    • należy zadzwonić na Policję, 
podając miejsce kradzieży i wy-
gląd roweru, w tym numery iden-
tyfikacyjne oraz jego cechy cha-
rakterystyczne 
    • należy przyjść do najbliższej 
jednostki Policji; o ile to możliwe, 
trzeba zabrać ze sobą dowód za-
kupu roweru lub kartę gwarancyj-
ną z numerami ramy; warto też 
obserwować aukcje internetowe, 
na których może być wystawiony 
do sprzedaży skradziony nam ro-
wer, wówczas natychmiast należy 
powiadomić Policję
    • dobrze jest sfotografować swój 
rower, co ułatwi jego odnalezienie. 

oprac. Gadget

Warto nie stracić
jednośladu
Rowery stały się za sprawą pandemii towarem deficytowym i poszukiwanym 
przez klientów. Nic dziwnego, że na ten zwiększony popyt starają się też odpo-
wiedzieć miłośnicy tyleż łatwego, co nieuczciwego zarobku. Dlatego policjanci 
radzą, jak zabezpieczyć swój rower, aby złodzieje trzymali się od niego z daleka.
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INFORMACJA
Gmina Legionowo, w imieniu której działa 

K Z B Legionowo Spółka z o.o., 
podaje do publicznej wiadomości

że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia                      
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 z późn. 
zm.) na tablicach informacyjnych KZB Legio-
nowo Sp. z o.o. oraz Urzędu Miasta Legiono-
wo, na okres 21 dni tj. od dnia 13 maja 2021 r.                                                                                                                                
do 3 czerwca 2021 r.  został umieszczony wykaz 
o przeznaczeniu  do wynajmu w trybie bezprze-
targowym na okres 3 lat, lokalu o powierzch-
ni 19 m2 znajdującego się w budynku przy                                                                                                                         
ul. T. Kościuszki 7 w Legionowie usytuowanym 
na części działki nr ewidencyjny 64/19 w obrę-
bie nr ewidencyjny 43, z przeznaczeniem pod 
dotychczasową działalność na rzecz osoby bę-
dącej dotychczasowym najemcą, która korzy-
stała z tego lokalu na podstawie umowy najmu 
zawartej na okres 3 lat.
           
 PREZES ZARZĄDU

    Irena Bogucka

Śmierć nie jest kresem naszego 
istnienia.  Żyjemy w naszych dzieciach 
i następnych pokoleniach. 
Albowiem to dalej my...  
~ Albert Einstein

 Z głębokim żalem i smutkiem,
w poczuciu ogromnej straty 

żegnamy

Zofię Hajderę

Wieloletniego prezesa Polskiego Stowarzyszenia Diabety-
ków Oddziału Powiatowego w Legionowie  

Niewielu jest ludzi, którzy pozostawiają po sobie tak 
wielką pustkę.

Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia

składają

Prezydent Miasta Legionowo,
Przewodniczący Rady Miasta Legionowo,

Radni Rady Miasta Legionowo
oraz

Pracownicy Urzędu Miasta Legionowo

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

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

Lokal nr 1/28 o pow. 71,40 m².

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

indywidualnego sterowania, wentylację, 
instalację gaśniczą, czujki ruchu, 

instalację telekomunikacyjną. Serdecznie zapraszamy do negocjacji.  Tel. 22 766 47 38
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Nie da się ukryć (i ukry-
wać tego wcale nie ma 
sensu), że stworzony 
przez miasto zielony za-
kątek w okolicach le-
gionowskiej DPD Are-
ny baaardzo przypadł 
mieszkańcom do gu-
stu. Zwłaszcza tym star-
szym, co to pamiętają 
czasy, kiedy piaski były 
w ich grodzie wszech-
obecne nie tylko na Pia-
skach. W owej sympatii 

nie ma, rzecz jasna, nic 
nagannego. Jak gmin-
na wieść niesie, po-
skutkowała ona jednak 
pojawieniem się u czę-
ści starszych bywalców 
Parku Zdrowia swego 
rodzaju poczucia jego 
własności. A stąd już 
tylko krok do kłopotów… 
Wedle tego, co uda-
ło nam się podsłuchać, 
i to z ust kilku wytraw-
nych tudzież wytrwa-

łych bywalców 
okolic „ciecho-
cińskiej” części 
miasta, jej idy-
lliczna atmos-
fera bywa od 
czasu do cza-
su zakłócana 

wybuchami złości sta-
łych gości. Wszystko 
dlatego, że garstka (jak 
można mniemać) żyją-
cych na garnuszku ZU-
S-u mieszkańców zbyt 
mocno wzięła sobie do 
serca obiegową, alter-
natywną nazwę tego 
miejsca – Park Seniora. 
Sam ten fakt to oczywi-
ście żaden problem, lecz 
tylko do momentu, gdy 
w ślad za takim pojmo-

waniem spraw nie pój-
dą czyny. A co najmniej 
w kilku przypadkach po-
szły, gdyż dziarscy eme-
ryci oraz renciści jęli po-
noć wypraszać spod 
mini tężni posiadaczy 
młodszych metryk wraz 
z ich baraszkującymi pa-
cholętami. Bo to niby nie 
plac zabaw. Co na taką 
interpretację powiedział-
by ratusz, trudno wyczuć, 
ale chcąc, by w mieście 
wciąż wesołe było życie 
staruszka, pewnikiem 
– o ile dziarscy seniorzy 
nie złożą wcześniej bro-
ni – będzie musiał zająć 
stanowisko. Inaczej pew-
nego dnia może zrobić się 
po-tężna awantura.

Ostrożnie z numerkami
Zawsze miałem słabość do prze-
powiedni, horoskopów i innych 
guseł pozwalających mental-
nie przygotować się na życiowe 
zwroty. Wyrobiłem w sobie zara-
zem pożyteczny, jak sądzę, na-
wyk pozwalający mi ignorować 
wieści hiobowe, a hołubić jeno 
korzystne – wieszczone mi przez 
tę czy inną czarownicę – newsy. 
I choć z biegiem lat tudzież ro-
snącą powierzchnią czoła traci-
łem serce dla poznawania przy-
szłości, wspominam to całkiem 
miło – zabawa była przednia! Tyl-
ko czy aby na pewno „była”? Hi-
storia bowiem zatoczyła koło i 
wróciła do mnie ostatnio pod po-
stacią niepozornej książeczki o 
numerologii.
 
Dla niewtajemniczonych: po-
wyższa dziedzina wiedzy nie 
jest wcale stworzona na użytek 

klientów Totalizatora Sportowe-
go. Wedle jej ustaleń cały nasz 
żywot da się po prostu opisać cy-
frami. Jedne są mniej, inne bar-
dziej, lecz zawsze dla nas istot-
ne. A skoro tak, niosą mnóstwo, 
ignorowanych wszak przez ludzi, 
informacji. Zanim jednak zdoła-
łem wyliczyć swoje szczęśliwe 
numerki, numer wycięła mi kum-
pela, kładąc łapę na mej wyrocz-
ni. Wycięła i pożałowała. Już go-
dzinę później powiadomiła mnie 
roztrzęsiona, że w świetle po-
czynionych przez nią rachunków 
los szykuje jej poważne manko. 
Przy okazji zostałem też obar-
czony winą za taki obrót spraw 
i zmuszony do dźwigania cięża-
ru jej rozpaczy – bo mogłem tej 
książki nie przynosić...
 
Bawienie się w Stwórcę, wcho-
dzenie w jego kompetencje, to 

czynność ryzykowna. Pomija-
jąc nawet, zwykle przez entu-
zjastów wróżenia ignorowany, 
olbrzymi margines błędu. Fakt, 
zdarzają się ludzie, którzy wi-
dzą więcej i potrafią czerpać 
wiedzę, jak mówią psychotroni-
cy, „pola powszechnej świado-
mości”. Jest ich jednak garstka. 
Reszta to głodni zysku szarlata-
ni. Czy zatem warto próbować 
dociec, co los oferuje nam za 
rok, za dzień, za chwilę? Cza-
sem tak. Pod warunkiem, że 
podejdziemy do tego z wiarą 
równą tej wyznawanej w kolek-
turze. Bo czy komuś przyszło-
by do głowy rozpaczać z powo-
du tego, że po raz enty nie trafił 
w totka szóstki...?

W dzisiejszej odsłonie 
archiwum „Miejscowej” 
znów wracamy do po-
czątków naszej gazety. 
Przedstawiamy, o czym 
niemal dokładnie szes-
naście lat temu pisa-
li nasi dziennikarze. Na 
początek dwa tematy, 
które zajmowały lokalną 
społeczność. W numerze 
20/215 z 19 maja 2005 
roku „Miejscowa” pisała 
między innymi o „Wiel-
kiej hecy z gołą babą” 
oraz ujęciu seryjnego 
mordercy kur. 

Tytułowa goła baba (choć 
wtedy jeszcze ubrana) 
objawiła się na przy-
stanku autobusowym 
przy ulicy Krakowskiej 
w Legionowie. Śpiąca i 
wszystko wskazywało na 
to, pijana kobieta została 
przez patrol straży miej-

skiej zabrana na komen-
dę. Najwyraźniej mundu-
rowi byli niczego sobie i 
musieli przypaść jej do 
gustu, gdyż tam zapre-

zentowała się ona straż-
nikom w całej swojej 
okazałości. Funkcjona-
riusze okazali się jednak 
odporni na jej wdzięki. 
No i 40-letnia striptizer-
ka została przewieziona 
do izby wytrzeźwień, w 
jej organizmie krążyło 
bowiem blisko trzy pro-

mile alkoholu. Czy po 
przebudzeniu pamiętała 
swój erotyczny występ, 
tego już nie udało nam 
się ustalić...
 
Seryjny morderca kur 
grasował natomiast, we-
dle doniesień poszkodo-
wanych mieszkańców, 
na ulicy Bandurskiego w 
Legionowie. I nie były to 
doniesienia bez pokrycia. 
Szybko wyszło na jaw, że 
za zamachami na miej-
scowy drób stał 36-let-
ni Andrzej G. Z ukra-
dzionych przez niego 26 
kwok udało się ocalić tyl-
ko pięć. Na posesji po-
dejrzanego policjanci 
zabezpieczyli trzy kurze 
łby, a u jego znajomych 
torbę z dwunastoma ku-
rzymi truchłami. Co się 
stało z resztą niosek, nie 
wiadomo. 

Miejscowe początki

Domowa galaretka

Sposób przygotowania:

Zalej żelatynę niewielką ilością zimnej wody w proporcjach według instrukcji na opakowaniu 
i odstaw na bok, by napęczniała. Tymczasem w garnuszku podgrzej sok owocowy. Gdy sok 
będzie gorący, dodaj do niego żelatynę i dokąłdnie cierpliwie wymieszaj, aż się całkowicie 
rozpuści. 

W salaterkach ułóż wcześniej umyte i osuszone owoce. Mogą to być truskawki, maliny, poma-
rańcze, wiśnie, gruszki, a nawet arbuz. Większe owoce pokrój w cząstki. Pamiętaj, że ananas, 
mango, kiwi i papaja zawierają enzymy, które utrudniają stężenie galaretki. 

Gdy sok z żelatyną nieco ostygną, wlej go do przygotowanych salaterek i umieść w lodówce. 
Zamniast szklanych salaterek można wykorzystać też foremki silikonowe. Po stężeniu galaretki 
wykładamy na talerze i dekorujemy bitą śmietaną.  
                   

                                                                               Smacznego!

Aby przygotować smaczny 
deser na gorące dni, przygotuj 
następujące składniki:

• owoce
• żelatynę
• sok
• cytrynę
• bitą śmietanę
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Majówka
po domowemu
Czasy są, jakie są, więc mało kto uwielbianą 
przez Polaków majówkę spędza poza domem. 
Nie ma w tym oczywiście nic złego. Czasem 
wystarczy po prostu własny kawałek przestrze-
ni na zewnątrz – ogródek działkowy, ogród, a 
nawet balkon czy taras, które w trakcie pandemii 
często okazywały się dla nas nieocenionym do-
brem, wręcz luksusem. Tym bardziej więc warto 
wiedzieć, co zrobić, aby gustownie i praktycznie 
– dla siebie oraz rodziny i przyjaciół – urządzić 
swój mały, osobisty azyl.

Nieodłączną częścią celebracji 
świąt są spotkania z najbliższy-
mi i wspólne posiłki. Z natury 
lubimy mieć kontakt z drugim 
człowiekiem, ale w czasach izo-
lacji szczególnie to doceniamy. 
Sytuacja po raz kolejny zmu-
sza nas do odłożenia planów 
o dalekich wyjazdach w więk-
szym gronie – w tym roku tak-
że musimy się skupić na wła-
snych czterech kątach i swoim 
kawałku zieleni. W zależności 
od tego, jaką przestrzenią 
na zewnątrz dysponujemy, 
możemy uprzyjemnić sobie 
czas na różne sposoby.

Dla szczęśliwców – ogródek

Proste przyjemności są czę-
sto tymi najlepszymi – grillo-
wanie z bliskimi z pewnością 
do nich należy. Nic nie stoi więc 
na przeszkodzie, by w ten spo-
sób spędzać majówkę. – Ro-
dzinne Ogródki Działkowe od 
lat cieszą się niesłabnącą po-
pularnością, choć w ostatnim 
roku ich atrakcyjność wzrosła. 
To miejsce wprost idealne na 
majowy weekend: dzieci będą 
miały miejsce do tego, by się 
wyszaleć, ale wciąż pozostaną 
pod okiem dorosłych, a ci będą 
mogli swobodnie porozmawiać                                                                         
i pobiesiadować w gronie naj-
bliższych – mówi ekspertka 
związana z marką KiK. By zaba-
wa szybko nie przerodziła się w 
zmęczenie i przejedzenie, lepiej 
postawić na lżejsze menu. Co 
to oznacza w praktyce? – Za-
miast tłustej karkówki czy kieł-
bas, możemy grillować chudsze 

steki, ryby albo zrobić szaszły-
ki z kurczakiem i warzywami. 
Świetnie, jeśli na stole wylądują 
zielone sałatki, owoce czy ma-
rynowane i grillowane warzy-
wa. Według szefów kuchni, te 
ostatnie należy grillować z mini-
malną ilością dodatków – odro-
bina oleju roślinnego lub oliwy, 
trochę soli, pieprzu i suszonego 
czosnku w zupełności wystar-
czą. Do takiego menu świetnie 
pasuje lżejszy alkohol, na przy-
kład kolorowe domowe lemo-
niady z odrobiną likieru czy wina 
albo poncz w misie ustawiony 
w centralnym miejscu stołu – 
podpowiada specjalistka.

Pod gołym niebem 

W przydomowym ogrodzie czę-
sto można robić to samo, co w 
ogródku działkowym, a pod co 
najmniej jednym względem 
ma on przewagę – o wiele ła-
twiej zorganizować na jego te-
renie obiad pod gołym niebem 
z prawdziwego zdarzenia. Kto 
był na południu Europy, ten 
wie, że obiady i kolacje na po-
wietrzu należą do najprzyjem-
niejszych przeżyć. Dlaczego nie 
zafundować sobie tego u sie-
bie? – Wystarczy wynieść stół 
i krzesła, na gałęziach okolicz-
nych drzew rozwiesić lampki i 
lampiony, blaty przykryć obru-
sami, a obiad czy kolację po-
dać na ładnej zastawie stoło-
wej, w towarzystwie bukietów 
polnych kwiatów zebranych w 
okolicy. Pamiętając przy tym, że 
to nie bal w królewskich ogro-
dach, więc wcale nie musimy 

mieć kompletu mebli czy spe-
cjalnych sztućców, by poczuć 
wyjątkową atmosferę takie-
go posiłku. Same dania też nie 
muszą być bardzo wyszukane 
– włoska pasta, hiszpańskie ta-
pas czy polski kotlet schabowy                                                                                                   
z ziemniakami i sałatką z nowali-
jek sprawdzą się równie dobrze, 
a łatwo i szybko się je przyrzą-
dza – wylicza ekspertka KiK.

Bistro na balkonie

Balkon czy taras nie daje oczy-
wiście aż tyle swobody, co 
ogród czy działka, ale nawet 
ten najmniejszy ma potencjał 
na to, by zamienić go w wyjąt-
kowe miejsce. – W okresie pan-
demii wiele osób wskazuje, że 
najbardziej brakuje im wyjść do 
restauracji, barów czy kawiar-
ni. Majówka to świetny czas na 
to, by minimalnym wysiłkiem 
stworzyć sobie ich namiastkę. 
Wystarczy przez poręcz balko-
nu przerzucić koce albo zasło-
ny, by zapewnić sobie nieco in-
tymności, dodać świece albo 
sznur lampek, ustawić na środ-

ku stolik i krzesła, a w domu,                                                                                     
w tle, włączyć nastrojową mu-
zykę. Menu? Dowolne, najlepiej 
zamówione z ulubionej knajp-
ki, bo wiele punktów gastrono-
micznych pracuje również 1 i 3 
maja, ale jeśli lubimy gotować, 
możemy oczywiście przyrzą-
dzić coś sami – mówi dekorator-
ka wnętrz marki KiK. I dodaje:                                                                                 
– W takiej oprawie nie musimy 
jeść obiadu czy kolacji. Kawa                   
i kawałek ciasta albo kieliszek 
wina w nieco odmienionym oto-
czeniu i na zewnątrz to całkiem 
przyjemny odpowiednik kawiar-
nianego ogródka czy drink baru. 

Jak zatem widać, przy odro-
binie wyobraźni majówka 
spędzona w domu, na wła-
snym kawałku zieleni rów-
nież może należeć do uda-
nych. Bez względu na to, czy 
mamy balkon, taras, ogró-
dek działkowy, czy ogród, 
a nawet jeśli ich nie mamy 
– popuśćmy wodze fanta-
zji i stwórzmy przestrzeń,                            
w której spędzimy przyjem-
ne chwile z najbliższymi.

Historia na 
nocną zmianę
Pandemia wprawdzie nieco odpuszcza, a rząd luzuje 
kolejne obostrzenia, jednak kolejna legionowska 
edycja Nocy Muzeów będzie niestety miała tylko 
wirtualny wymiar. Aby to swoim gościom w jak 
największym stopniu zrekompensować, miejscy tro-
piciele historii postarali się wygrzebać z niej same 
najsmaczniejsze kąski.

W sobotę (15 maja) – 
począwszy od godzi-
ny 18.00 aż do półno-
cy, kiedy to planowane 
jest powiedzenie inter-
netowym gościom „do-
branoc” – każdy z legio-
nowskich muzealników 
będzie miał swoje przy-
słowiowe pięć minut                                                
(a tak naprawdę oko-
ło godziny...) na zacie-
kawienie widzów jakimś 
fragmentem lokalnej hi-
storii lub wprowadzenie 
go w tajniki muzealnego 
fachu. Tegoroczna edy-
cja Nocy Muzeów otrzy-
mała tytuł „Zoom na za-
bytki”, który co prawda 

sporo mówi o jej mery-
torycznej zawartości, 
ale zdecydowanie nie 
wyczerpuje tematu. Już        
w najbliższy weekend 
warto osobiście się o tym 
przekonać.  

Wszystkie materiały 
będą dostępne na mu-
zealnym kanale YouTu-
be oraz na Facebooku. 
Zwiedzanie wystaw,                           
a także wirtualne spacery 
po placówce można od-
bywać, korzystając z jej 
adresu internetowego: 
muzeum.legionowo.pl. 

RM
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Wspomnienia z(amiast) wakacji
Kopenhaga i Malmö leżą wprawdzie w dwóch różnych krajach, jednak będąc w jednym z tych 
skandynawskich miast, łatwo dostać się do drugiego malowniczym, liczącym blisko 8 km mo-
stem nad cieśniną Sund. Piękne widoki, czyste powietrze oraz pogodni tubylcy - gwarantowane!
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Palenie papierosów jest 
szkodliwe. Jeśli kobieta 
pali papierosy od dawna, od 
czasów nastoletnich, może 
mieć problemy z płodnością 
w późniejszym wieku.

Pijesz? Pamietaj, że alko-
hol jest szkodliwy. Osłabia 
działanie mózgu i przetwa-
rzanie informacji. 

Jeśli pizza nieodmiennie 
kojarzy się z Włochami, to 
zapiekanka z Polską. Ba-
gietka zapiekana z pieczar-

kami i serem jest wynalaz-
kiem Polaków.

Układ biurka w miejscu 
pracy może zdecydowanie 
wpłynąc na efektywność 
Twoich działań. Naukowcy, 
którzy badali wpływ kontroli 
nad układem sprzętów biu-
rowych mówią nawet o 30% 
skuteczności.

Efekt Krugeta-Dunnin-
ga to niezwykle ciekawe 
zjawisko psychologiczne, 
które często obserwujemy 
w mediach społecznościo-
wych - osoby niewykwalifi-

kowane w jakiejś dziedzi-
nie życia mają tendencję 
do przeceniania swoich 
umiejętności w tej dzie-
dzinie, podczas gdy oso-
by wysoko wykwalifiko-
wane mają tendencję do 
zaniżania oceny swoich 
umiejętności. Ignorancja 
częściej jest przyczyną 
pewności siebie, niż wie-
dza. Laicy nie potrafią do-
strzec swojego niskiego 
poziomu zdolności. Jed-
nocześnie ludzie napraw-
dę posiadający wiedzę 
zwykli nie doceniać swej 
kompetencji. 

PROSZĘ  WŁĄCZYĆ 
KAMERĘ,  BO  

NIE WIEM,  Z  KIM                         
ROZMAWIAM!

Ryszard Brański, przewodniczący 
Rady Miasta Legionowo, podczas 
jednej ze zdalnych sesji. 

■ ■ ■

Kochanowski opisuje lipę rosnącą w jego utworze.
■ ■ ■

Jagna wyszła za Borynę, bo miał pasujące 
do niej morgi. 

■ ■ ■
Grażyna stanęła do walki z odkrytą piersią.

■ ■ ■
Konrad ściągnął szaty i powiedział: 

oto grzechy mego żywota.
■ ■ ■

Na święta kupiliśmy półtora żywego karpia.
■ ■ ■

Ateńczycy byli bardzo surowo karani. Za kradzież 
mieli uciętą rękę, a za kopnięcie kolegi ucinano nogę.

■ ■ ■
Za ręką córki Stolnika biegało 

wielu bogatych paniczów.
■ ■ ■

Bydło jak wracało z pola to ryczało 
nieludzkim głosem.

ROZRYWKA

HOROSKOP
na nadchodzący

tydzień
RYBY

BARAN

BYK

BLIŹNIĘTA

RAK

LEW

PANNA

WAGA

SKORPION

STRZELEC

KOZIOROŻEC

WODNIK

Filozoficzne rozmyślania 
poprawią ci nastrój, a na-
wet zaimponują pewnej 

znajomej osobie. Udany czas w miłości. 

Nie szastaj pieniędzmi 
i nie wydawaj wszyst-
kiego na zabawę, bo 

wpędzisz się w finansowe kłopoty.

Zawrzesz ugodę z nieprzyja-
ciółmi, podpiszesz korzyst-
ną umowę lub zdobędziesz 

nagrodę, na jaką od dawna pracowałeś.

Ważna sprawa lub finanso-
we negocjacje utkną w mar-
twym punkcie. Będziesz 

musiał zastanowić się, czego chcesz.

Pojawi się szansa, aby po-
rzucić stare schematy i za-
cząć od nowa. Najgorsze za 

tobą, ale pogódź się z niepowodzeniem.

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

mocą, ale łagodnością i sprytem.

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

dowe. Czekają cię spokojniejsze dni. 

Powinieneś zadbać o fi-
nanse. Rozrzutność i pusta 
chęć imponowania innym 

mogą skończyć się debetem na koncie. 

Jeśli będziesz zdecydowa-
ny, zyskasz autorytet nawet 
wśród tych, co mało cię ceni-

li. Walcz o swoje, nie oglądaj się na innych.

Możesz wygrać w konkur-
sie lub pokonać przeciwni-
ków, którzy są silniejsi od 

ciebie. Ostrożność jednak nie zawadzi. 

Pojawi się ktoś, kto doda ci 
optymizmu. Możesz otrzy-
mać wspaniałą wiadomość 

lub zaproszenie na ciekawą imprezę.

Postanowisz uporządko-
wać swoje sprawy. Do no-
wych wyzwań podejdziesz 

z ostrożnością, ale i wiarą w sukces.

Czy wiesz, że rekin w wodzie widzi dziesięciokrotnie lepiej 
niż człowiek? Ten drapieżnik osiągaja długość od 0,15 m do 
20 m, a masę ciała nawet do 12 ton. Mają największe mózgi 
wśród ryb i dysponują zmysłami wzroku, węchu, słuchu, 
smaku, dotyku, linii bocznej oraz elektrorecepcji. 

Kasia 9 lat

Coś tu się chyba komuś pokręciło...
 fot. red.  
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Sobotni mecz mógł właści-
wie rozstrzygnąć losy ry-
walizacji w grupie C, a przy 
okazji dać odpowiedź na 
pytanie, czy KPR doszedł 
już do optymalnej dyspo-
zycji po turbulencjach spo-
wodowanych kontuzjami i 
koronawirusem. Początek 
zmagań należał do bram-
karza gospodarzy. Najpierw 
Tomasz Szałkucki dwa razy 
obronił strzały gości, a na-
stępnie Marcin Kostro wy-

korzystał szansę na otwo-
rzenie wyniku. Dwie akcje 
później ten sam zawodnik 
trafił z rzutu karnego. Kie-
dy w szóstej minucie Marek 
Podobas dorzucił trzeciego 
gola, stało się jasne, że to 
lider lepiej wszedł w mecz. 
Pierwsze trafienie MKS Wie-
luń zaliczył dopiero w siód-
mej minucie. I wtedy nastą-
pił bramkowy zastój KPR-u, 
który aż trzy razy nie trafiał 
ze skrzydeł do bramki gości. 
Gdyby nie Szałkucki, w mig 
doszliby rywala. A tak w 10 
minucie wciąż przegrywa-
li 2:4. Lecz po chwili strze-
lili bramkę kontaktową, 
co przy braku skuteczno-
ści KPR-u mocno pachnia-
ło wyrównaniem. I tak wła-

śnie, po stracie piłki przez 
Filipa Fąfarę, się stało. Go-
spodarze wciąż nie mogli 
sforsować bramki rywala, 
co w 16 minucie zakończy-
ło się prowadzeniem gości 
5:4. Co prawda w kolej-
nej akcji zrewanżował się 
im Fąfara, ale gol z karne-
go znów wyprowadził MKS 
na prowadzenie. Grając w 
przewadze, ekipa w woje-
wództwa łódzkiego dorzu-
ciła kolejne trafienie i gdyby 

nie gol Tomasza Kasprza-
ka, zaczęłoby robić się 
nieciekawie, zwłaszcza że 
skrzydłowi KPR-u wciąż 
mieli kłopot z wciśnięciem 
piłki między rękami bram-
karza gości. 

Na szczęście w bramce KPR 
miał Szałkuckiego, a w polu 
celnie trafiającego z dystan-
su Filipa Fąfarę. Dzięki temu 
w 20 minucie odzyskał pro-
wadzenie (8:7). Gdy To-
masz Kasprzak po chwili je 
zwiększył, ten zacięty i wy-
równany mecz znów wró-
cił na właściwe z perspekty-
wy lidera tory. Potwierdzał 
to pierwszy tego dnia czas, 
wzięty w 26 minucie przy 
stanie 11:8 przez trenera 

gości. Wiele on nie zmienił. 
Grający rozważnie KPR po 
kapitalnym finiszu zszedł 
do szatni, prowadząc 13:8. 
– Przewaga, którą uzy-
skaliśmy, na pewno była 
spowodowana naszą do-
brą grą, no i może trochę 
osłabioną czujnością Wie-
lunia. Spodziewaliśmy się 
ciężkich zawodów, bo nie z 
przypadku znajduje się on 
na drugim miejscu i walczy 
o wygranie tej grupy. Tak 

więc myślę, że jeżeli chodzi 
o porównanie potencjałów 
obu drużyn, to są one zbli-
żone – oceniał po meczu 
Marcin Smolarczyk, trener 
KPR Legionowo.

Pięciobramkowa zaliczka 
stanowiła świetny punkt 
wyjścia do rozpoczęcia dru-
giej części twardego boju o 
zwycięstwo. Tym bardziej, 
że trzy minuty po wzno-
wieniu KPR prowadził już 
16:10. Bramki padały gę-
sto, raz z jednej, raz z dru-
giej strony. I często też było 
widać, że grają ze sobą dru-
żyny rozdające karty w 
swojej grupie. Znów jednak 
to goście byli nieco skutecz-
niejsi. W efekcie, po dwóch 

kolejnych kontrach wielu-
nian, w 38 minucie prze-
waga KPR-u zmniejszy-
ła się do trzech trafień. Na 
szczęście nie trwało to dłu-
go i kilka akcji później po-
nownie miał ich w zapasie 
pięć. Goście co prawda nie 
składali broni, jednak po-
mysłowo rozgrywający ak-
cje miejscowi wystarczają-
co często odpowiadali im 
bramkami. Inna sprawa, że 
ćwiczenie nowych warian-
tów finalizowania akcji nie 
zawsze kończyło się powo-
dzeniem. Gdy w 51 minucie 
zrobiło już tylko 25:22, tre-
ner Marcin Smolarczyk za-
wołał swoją (prowadzoną 
wespół z Michałem Prątnic-
kim) ekipę na przerwę. Póź-
niej przez kilka minut oba 
teamy zaliczyły bramko-
wy przestój. Zanim któraś 
zdążyła go przerwać, kolej-
nym czasem przerwał grę 
trener Smolarczyk. Kolejny 
gol padł w 55 minucie i zdo-
był go Tomasz Kasprzak. 
To sprawiło, że legionowia-
nie mogli się nieco uspoko-
ić, nawet biorąc pod uwa-
gę fakt, że wkrótce musieli 
grać w osłabieniu. Cztery 
minuty przed końcem MKS 
przegrywał już tylko dwie-
ma bramkami (24:26). 
Choć wcześniej nic tego nie 
zwiastowało, zapowiadała 
się nerwowa końcówka. Ale 
gdy w 58 minucie trafił Ka-
mil Ciok, stało się jasne, że 
trzech „oczek” w tym me-
czu KPR już nie straci. 

Gospodarze zwycięży-
li 28:26, praktycznie za-

pewniając sobie na koniec 
rozgrywek pierwsze miej-
sce w grupie C. – Wygrali-
śmy z MKS-em dwa razy, 
na wyjeździe oraz u sie-
bie, i potwierdziliśmy, że 
jesteśmy jednak krok da-
lej przed nim, co smakuje 
bardzo dobrze, bo docenia-
my klasę rywala z Wielunia, 
który odprawiał już z kwit-
kiem mocne ekipy. Bardzo 
cieszymy się z tego zwycię-
stwa – podsumował Marcin 
Smolarczyk. Owej radości 
nie przesłania jednak świa-
domość faktu, że ligowa ry-
walizacja dalej trwa. – Cze-
ka nas mecz z Płockiem, 
decydujący. Nie możemy 
stracić czujności, ponieważ 
– tak jak powiedzieliśmy so-
bie w szatni – liga się jesz-

cze nie skończyła i mamy 
w tej, powiedzmy, zasad-
niczej rundzie jeszcze jed-
no spotkanie, bo z tego, co 
wiemy, planowane są jesz-
cze rozgrywki pomiędzy 
mistrzami czterech grup. 
Nie znamy na razie żadnych 
wiążących terminów, ale na 
chwilę obecną skupiamy się 
na meczu, który za dwa ty-
godnie czeka nas w Płocku 
– dodał trener.

To jednak przyszłość. A póki 
co można cieszyć się z so-

botniego triumfu. Robił to 
też z drużyną prezydent 
Legionowa, który pofatygo-
wał się w tym celu do DPD 
Areny. – Myślę, że miesz-
kańcy oglądali ten mecz w 
internecie i także dzięki le-
gionowskiej telewizji LTV 
dowiedzą się, że jest suk-
ces i szansa na powrót do 
ekstraklasy. Wszyscy ży-
jemy nadzieją na sukce-
sy legionowskich sportow-
ców, ale przede wszystkim 
na powrót do normalno-
ści i do tego, byśmy znów 
mogli – w pięknej DPD Are-
nie, gdzie może być nas na-
wet dwa tysiące – przeży-
wać fantastyczne emocje 
i patrzeć, jak wychowan-
kowie tego klubu tu grają, 
ale też zasilają kadrę Polski.                                       

I o to tak naprawdę chodzi: 
żeby nie tylko kupować za-
wodników, ale wychowy-
wać naszych mieszkańców 
i przygotowywać ich do od-
noszenia sukcesów i repre-
zentowania kraju na arenie 
międzynarodowej – powie-
dział Roman Smogorzew-
ski. Nic dodać, nic ująć. Bę-
dąc fanem KPR-u, takim 
ambitnym planom można 
tylko kibicować.

Aldo

28:26 (13:8)

KPR Legionowo – MKS Wieluń

Najwięcej bramek: dla KPR-u - Marcin Kostro 9, Filip Fąfara, Tomasz 
Kasprzak - po 5; dla MKS-u - Arkadiusz Galewski 7, Jarosław Cepielik 6, 
Błażej Golański 5. 

Zwycięstwo na wagę zwycięstwa
Można jedynie żałować, że sobotniego (8 maja) meczu na szczycie w pierwszoli-
gowej grupie C piłkarzy ręcznych nie mogli na żywo oglądać legionowscy kibice. 
W dwudziestej kolejce rozgrywek przewodzący stawce KPR Legionowo podjął 
wicelidera z Wielunia i po szybkim, emocjonującym meczu praktycznie zapewnił 
sobie wygraną w całych rozgrywkach.
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W meczu 20 kolejki rozgry-
wanym w środę 5 maja So-
kół Serock podejmował u sie-
bie Victorię II Sulejówek. Mecz 
zakończył się zwycięstwem se-
rocczan aż 10:3. Legionovia II, 

również na własnym boisku, 
pokonała 6:3 Start Otwock. 
Pozostałe dwie drużyn z po-
wiatu swoje mecze przegrały. 
Dąb Wieliszew uległ u siebie 3:7 
Polonii II Warszawa, a Wisła Ja-

błonna przegrała na wyjeździe 
0:5 z Mazurem II Karczew.

W bieżącej kolejce (8-9 maja) 
to z kolei w spotkaniu Legio-
novii II padł dwucyfrowy wy-
nik. „Dwójka” rozbiła u siebie 
Wisłę Dziecinów aż 13:0. So-
kół na własnym boisku pokonał 
4:1 rezerwy Świtu Nowy Dwór 
Mazowiecki, Dąb Wieliszew, 
również u siebie, wygrał 3:1 z 
Mazurem II Karczew, a Wisła 
Jabłonna zremisowała na wy-
jeździe 1:1 z Wichrem Kobyłka. 

W następnej kolejce Sokół Se-
rock zagra u siebie z Agape Bia-
łołęka (12 maja, godz. 19.00), 
Legionovia II Legionowo na wy-
jeździe zmierzy się ze Świtem 
II Nowy Dwór Mazowiecki (12 
maja, godz. 20.00), Dąb Wieli-
szew, także w meczu wyjazdo-
wym, zagra z Wisłą Dziecinów 
(12 maja godz. 17.30), a Wisłą 
Jabłonna zmierzy się u siebie z 
Olimpią Warszawa (12 maja, 
godz. 18.30).

Aldo

Pierwsza połowa w wykonaniu 
Legionovii wypadła bardzo sła-
bo. Już w 15 minucie, po golu 
Macieja Twarowskiego, goście 
z Białegostoku wyszli na pro-
wadzenie. Po stracie bramki le-
gionowianie nadal nie potrafili 
przeciwstawić się dobrze grają-
cej Jagiellonii i tylko dzięki, z jed-
nej strony, szczęściu, a z drugiej, 
doskonałej interwencji bramka-
rza nie stracili kolejnych bramek. 
W jednej z niemal stuprocento-
wych sytuacji Jagi Legionovię 
uratowała poprzeczka, a w dru-
giej, w sytuacji sam na sam, lep-
szy od zawodnika z Białegostoku 
okazał się Jan Krzywański. 
 
Po przerwie widzieliśmy już zu-
pełnie odmienioną Legionovię. 
Zespół grał szybciej i dokładniej. 
Po Jagiellonii widać było z kolei 
raczej nastawienie na utrzyma-
nie korzystnego wyniku. Bram-
ka wyrównująca dla gospodarzy 

padła w 76 minucie. Dobitkę, po 
sparowanym przez bramkarza 
Jagi strzale Marcina Kluski, wy-
korzystał Dawid Papazjan i strze-
lił swojego pierwszego ligowego 
gola w barwach Legionovii. Je-
denaście minut później było już 
2:1 dla podopiecznych trenera 
Pirosa. Po dośrodkowaniu z rzu-
tu rożnego piłkę głową umieścił 
w siatce Andrzej Trubeha. Wy-
nik na 3:1 w 90 minucie, po ko-
lejnym rogu, piekielnie mocnym 
strzałem ustalił Marcin Kluska. 
 
W środę 12 maja o godzinie 
17.00 Legionovia zmierzy się 
na wyjeździe ze Świtem Nowy 
Dwór Mazowiecki, a w następ-
ny weekend, również w meczu 
wyjazdowym, legionowianie po 
raz kolejny zagrają z rezerwami 
Legii Warszawa (15 maja, godz. 
12.00).

Elph

III LIGA 2020/2021, GRUPA I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Pogoń Grodzisk Mazowiecki 27 62 20 2 5 61-27

2. Legionovia Legionowo 27 52 15 7 5 47-32

3. Świt Nowy Dwór Mazowiecki 27 52 16 4 7 48-30

4. Unia Skierniewice 27 46 14 4 9 53-37

5. Znicz Biała Piska 27 44 12 8 7 47-35

6. Legia II Warszawa 27 43 13 4 10 47-35

7.  Polonia Warszawa 27 42 12 6 9 45-33

8. Jagiellonia II Białystok  27 41 12 5 10 49-41

9. KS Kutno 28 44 13 5 10 39-35

10. Błonianka Błonie 28 43 13 4 11 56-39

11. Pelikan Łowicz 28 40 11 7 10 41-39

12. Lechia Tomaszów Mazowiecki 28 40 12 4 12 41-54

13. Sokół Aleksandrów Łódzki 28 39 10 9 9 41-27

14. GKS Wikielec 27 38 11 5 11 41-47

15.  Ursus Warszawa 27 37 11 4 12 40-38

16. Broń Radom 28 36 10 6 12 31-40

17. RKS Radomsko 28 35 9 8 11 39-39

18. Concordia Elbląg 28 32 8 8 12 31-38

19. Olimpia Zambrów 28 25 7 4 17 39-54

20. Ruch Wysokie Mazowieckie 28 22 4 10 14 25-57

21. Huragan Morąg 28 19 3 10 15 30-56

22. KS Wasilków 28 14 4 2 22 20-78

 3:1 (0:1)
Legionovia Legionowo – Jagiellonia II Białystok

Bramki: Papazjan (76′), Trubeha (87′), Kluska (90′) – Twarowski (15′)

Legionovia: Krzywański – Kaczorowski, Bujak, Choroś, Karabin, Mroczek 
(76′ Dobrogost), Koziara, Witecki (63′ Papazjan), Bajdur, Kluska, Trubeha 
(90′ Gibas)

Jagiellonia II: Gostomski – Huczko, Czerech, Majsterek, Matras (70′ 
Osipiuk), Bayer, Orpik, Jarmołowicz (70′ Żarejko), Wasilewski (77′ 
Kapica), Sakowicz (70′ Karpiński), Twarowski (82′ Zyśk)

Zabójcze rogi
Legionovia KZB Legionowo w kolejnym ligowym meczu 
znów zafundowała swoim kibicom futbolowy dresz-
czowiec z happy endem. Po dość słabej pierwszej 
połowie podopieczni trenera Michała Pirosa przegry-
wali z Jagiellonią II Białystok 0:1, aby w w ostatnim 
kwadransie meczu strzelić białostocczanom aż trzy 
bramki. Dwie z nich padły po rzutach rożnych.

Klasy raczej 
na minus
Madziar Nieporęt do przodu, a pozostałe zespo-
ły z powiatu grające na co dzień w klasach A              
i B w ostatnim tygodniu musiały niestety prze-
łknąć gorzką pigułkę. Żadnemu z nich nie udało 
się swoich meczów choćby zremisować.
W zaległej, czternastej kolej-
ce z 27-28 marca w meczach 
rozgrywanych w czwartek 6 
maja A-klasowy Madziar Nie-
poręt wygrał na wyjeździe 
3:1 z SKP Korona Warszawa, 
a Dąb II Wieliszew, również 
w meczu wyjazdowym, prze-
grał z Bednarską Warszawa 
3:4. W bieżącej, dwudziestej 
kolejce Madziar pokonał 3:0 
Błyskawicę Warszawa, a Dąb 
II uległ 0:5 ŁKS-owi Łochów. 
W następny weekend szy-
kują się natomiast A-klaso-
we derby – sobotę (15 maja) 
o godzinie 13.00 Madziar po-
dejmie u siebie Dęba II. 
 
W dwudziestej kolej-
ce B-klasy rozgrywa-
nej w ten weekend Im-

pet Łajski przegrał 0:6 z 
Bobrem Tłuszcz, Mewa 
Krubin uległa 0:5 Far-
macji Tarchomin, a wy-
jazdowy mecz Rotavii 
Nieporęt z Płudami War-
szawa został przełożony 
na 23 czerwca na godz. 
19.00. W następnej ko-
lejce Impet Łajski zmie-
rzy się na wyjeździe z 
Płudami Warszawa (16 
maja, godz. 17.00), Ro-
tavia zagra u siebie z Ko-
roną Jadów (16 maja, 
godz. 14.00), a Mewa 
Krubin podejmie na wła-
snym boisku Orły zie-
lonka (15 maja, godz. 
16.30). 

zig

Nasi leją
Dwie ostatnie kolejki ligi okręgowej – zaległa 
z weekendu 27-28 marca oraz bieżąca – za-
pamiętamy przede wszystkim ze względu na 
wysokie zwycięstwa wicelidera Sokoła Serock 
i Legionovii II Legionowo, która obecnie zajmu-
je trzecie miejsce w tabeli.
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Schronisko w Nowym Dworze Mazowieckim zamknięte. Adopcje aktualne, po kontakcie telefonicznym
Zapraszamy do Kupna Naszego Kalendarza na 2021!!!

KACPER (Ur.: 2019 r, 
samiec,duży, waga: 26 
kg.) Jest przyjacielskim, 
grzecznym i wpatrzonym 
w człowieka pieskiem. 
Wiele radości sprawiają 
mu głaski i przytulanie. 
Kacper akceptuje koty, 
więc może zamieszkać z 
kocim towarzyszem. 

Tel:  795 845 242

HERBATNIK to przy-
jacielski, spokojny i to-
warzyski pręgusek. Lubi 
się przytulać, a głaska-
nie i mizianie sprawiają 
mu wiele radości i przy-
jemności. Widać, że naj-
bezpieczniej czuje się 
przebywając blisko czło-
wieka. Kotek jest czy-
ściutki i potrafi korzystać 
z kuwety. 

Tel:  795 845 242

Pandemia z uśmiechem
Biorąc pod uwagę liczbę „zwiedzających”, służący podróżnym parter legionow-
skiego Centrum Komunikacyjnego to bez wątpienia najpopularniejsza w mieście 
galeria sztuki. I to właśnie tam otwarto w miniony czwartek (6 maja) wystawę sa-
tyrycznych prac miejscowego karykaturzysty Marka Dąbrowskiego, który zamiast 
uodparniać ich na koronawirusa przy użyciu szczepionki, postanowił osiągnąć to 
samo za pomocą uśmiechu.

Marek Dąbrowski już niejeden 
raz dowiódł na lokalnym grun-
cie, że lubi i potrafi tyleż dow-
cipnie, co trafnie komentować 
otaczającą go rzeczywistość. 
Tym razem jednak postano-
wił odnieść się do kwestii, któ-
ra dotyczy nie tylko mieszkań-
ców Legionowa czy powiatu. Jak 
(z papierową torbą na głowie w 
roli maseczki ochronnej...) tłu-
maczył podczas krótkiego, zre-
alizowanego w atmosferze hap-
peningu wernisażu wystawy, 
obśmianie pandemii uznał za 
element terapii, po ponad roku 
zmagań z koronawirusem po-
trzebnej tak naprawdę chyba 
każdemu z nas. – Pomysł na tę 
wystawę wziął się z takiej mo-
jej refleksji, że musimy zacząć 

się z tym wszystkim oswajać. A 
oswajanie złego przez humor 
jest chyba najlepsze. To zło, któ-
re do nas dotarło, na pewno po-
zostanie z nami jeszcze długo, w 
związku z tym pomyślałem, że 
lepiej uśmiechać się, niż ciągle 
płakać – powiedział Marek Dą-
browski. Co prawda, to praw-
da. Nawet jeśli wcześniejsze, 
osobiste bądź wśród bliskich, 

doświadczenia z pandemią ra-
dosne dla kogoś wcale nie były.

Wedle tego, co na jednej z po-
kazywanych w Centrum Ko-
munikacyjnym prac sam o so-
bie napisał w krótkich, (jako 
były mundurowy) żołnier-
skich słowach, Marek Dąbrow-
ski to wierszokleta, pisarz, po-
eta dziecięcy, prześmiewca, 
satyryk, rysownik i karykatu-
rzysta. I jakby tego było mało, 

także miłośnik pieszych wycie-
czek, grzybobrania oraz prze-
ciwnik dobrej zmiany. Warto 
więc przejść się na legionow-
ski dworzec, aby samemu na 
miejscu sprawdzić, co tym ra-
zem ten wąsaty artysta zmalo-
wał. Warto tym bardziej, że tę 
zabawną podróż po covidowej 
rzeczywistości śmiało da się od-
być bez biletu. 

Wonder

ŁYŻECZKA (Ur.: 05.2020 r, 
mała, waga: 8,20 kg) to czarna 
suczka, która trafiła do schroni-
ska w towarzystwie mamy po 
śmierci ich właściciela. Psinka 
była nieufna i ostrożnie zawiera-
ła nowe znajomości z opiekuna-
mi. Jednak po kilku delikatnych 
głaskach i czułych słówkach 
przełamała swoje obawy. Ły-
żeczka ma troszkę kłopotów z 
chodzeniem na smyczy.

Tel:  795 845 242


