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Opieka
dla opiekunów

Nie dał rząd, dał urząd

s. 16
s. 7

s. 5

Numery
z numerami

Zasadzili się
na drzewka

s. 3

Rozgrywka
o boiska

s. 6s. 2

Wyciągniętą przez marszałka województwa rękę z pieniędzmi 
na inwestycje Legionowo przyjęło z radością. 

A jeszcze bardziej ucieszą się mieszkańcy, 
gdy już zaczną z nich korzystać

Kolejne
podejście
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Zapowiedział on swojej ro-
dzinie, że zamierza popeł-
nić samobójstwo, po czy 
zamknął się w komórce 
znajdującej się na jego po-
sesji. Bliscy 67-latka, nie 
mogąc dostać się do środka, 
wezwali policję. Po przyby-
ciu na miejsce funkcjonariu-
sze od razu podjęli decyzję 
o wyważeniu drzwi. Po wej-
ściu do pomieszczenia mun-
durowi znaleźli tam nieprzy-
tomnego mężczyznę. 

Natychmiast przystąpili do 
reanimacji, którą następ-
nie kontynuowali straża-
cy oraz zespół ratownictwa 
medycznego. Po blisko go-
dzinnych działaniach ratow-
niczych mieszkaniec powia-
tu odzyskał funkcje życiowe. 
Wezwane na miejsce Lotni-
cze Pogotowie Ratunkowe 
przetransportowało 67-lat-
ka do szpitala.  

zig

Udaremnili samobójstwo 

Tragiczna czołówka

Masowo dochodzi do wyłu-
dzeń informacji o numerach 
kart płatniczych lub danych 
dostępowych do usług banko-
wości elektronicznej od osób 
sprzedających (wystawiają-
cych ogłoszenia) na przykład 
na portalu OLX. Przestęp-
cy wyłudzają dane pod pre-
tekstem przekazania zapłaty 
za towar lub usługę. Robią to 
poprzez wysłanie linku do fał-
szywej strony www, na której 
pokrzywdzony podaje swoje 
dane. Komenda Główna Po-
licji oraz FinCERT.pl – Banko-
we Centrum Cyberbezpieczeń-
stwa ZBP ostrzegają klientów 

banków przed niebezpieczeń-
stwem związanym z tego typu 
atakami.
 
Jak przebiega taki atak?
1. Sprzedający wystawia pro-
dukt lub usługę na portalach 
ogłoszeniowych, np. OLX.
2. Do sprzedającego odzywa 
się osoba rzekomo zaintere-
sowana zakupem i wypytuje o 
szczegóły. Kontakt najczęściej 
następuje przez komunikator 
WhatsApp.
3. W trakcie prowadzonej roz-
mowy potencjalnie zaintere-
sowany kupujący - przestęp-
ca proponuje sprzedającemu 

płatność poprzez nową usługę.
4. Sprzedający otrzymuje link 
do strony, na której ma podać 
dane swojej karty lub dane do 
logowania do usług bankowo-
ści elektronicznej. Link może 
być przesłany bezpośrednio w 
rozmowie przez komunikator, 
w wiadomości e-mail lub SMS 
podszywającej się np. pod por-
tal ogłoszeniowy lub usługę ku-
rierską.
5. Klikając w przesłany link, 
otwiera się specjalnie przygo-
towana strona, wyglądająca 
dla sprzedającego wiarygod-
nie, gdyż może tam zobaczyć 
np. zdjęcie i cenę swojego pro-
duktu. Na tej stronie znajduje 
się ponadto miejsce do wpisa-
nia karty płatniczej (dane po-
siadacza karty, pełen numer 
karty, CVV, data ważności, kod 
3DS) lub danych dostępowych 
do bankowości elektronicznej 
(login, hasło, SMS kody).
 
Po podaniu powyższych da-
nych nie dochodzi, rzecz ja-
sna, do sprzedaży, a dodat-
kowo sprzedający traci swoje 
środki, stając się zarazem po-
krzywdzonym. Co zatem robić, 
by chronić swoją tożsamość i 
pieniądze? Policja apeluje, aby 
zawsze pamiętać, że:
1. Dane dostępowe do konta, 
dane karty płatniczej oraz dane 
osobowe to informacje, które 
powinny być zawsze chronio-
ne – nie należy ich udostęp-
niać osobom nieuprawnionym! 
Ujawniając je, narażamy się na 

utratę swoich pieniędzy, a na-
wet zaciągnięcie kredytu lub 
pożyczki;
2. Gdy stwierdzimy, że ktoś 
wywiera na presję i wymu-
sza podjęcie natychmiasto-
wej decyzji lub działań, mo-
żemy podejrzewać, że jest to 
próba ataku. W takim przypad-
ku   warto upewnić się w in-
nym kanale komunikacji (np. 
oficjalny numer telefonu po-
dany w Internecie), że nadaw-
ca rzeczywiście wysłał do nas 
wiadomość – zarówno w przy-
padku wiadomości e-mail, jak 
i wiadomości SMS lub wysyła-
nych w komunikatorach, na-
zwę nadawcy można dowolnie 
zmodyfikować i w ten sposób 
podszyć się pod prawdziwą fir-
mę. Warto też zweryfikować 
wiadomość pod kątem po-
prawności językowej (np. czy 
jest napisana poprawną polsz-
czyzną, nie zawiera literówek 
lub innych błędów).
4. Jeśli zostaliśmy już po-
krzywdzeni w wyniku przepro-
wadzenia takiego ataku, nale-
ży niezwłocznie złożyć policji 
zawiadomienia o popełnieniu 
przestępstwa oraz skontak-
tować się ze swoim bankiem. 
Jeśli posiadamy relacje bizne-
sowe w kilku bankach, warto 
poinformować wszystkie o tym 
zdarzeniu.

(Komenda Główna Policji, Fin-
CERT.pl - Bankowe Centrum 
Cyberbezpieczeństwa ZBP/ 

mw)/ oprac. zig

Tydzień
na sygnale

W sobotę (5 czerwca) policjanci z legionowskiej 
patrolówki uratowali życie 67-letniemu miesz-
kańcowi powiatu. Mężczyzna próbował targnąć 
się na swoje życie.

Numery z numerami
Komenda Główna Policji i FinCERT.pl – Bankowe Cen-
trum Cyberbezpieczeństwa ZBP ostrzegają klientów 
banków przed pojawiającymi się oszustwami w 
internetowych serwisach ogłoszeniowych. Coraz 
częściej odnotowuje się aktywność przestępców 
nakierowaną na wyłudzanie danych i środków            
od osób fizycznych oraz podmiotów sprzedających 
na internetowych serwisach ogłoszeniowych.

W piątek (4 czerwca) około południa na ul. Stefana Pogonowskiego w Nieporęcie, na drodze wojewódz-
kiej nr 631, doszło do tragicznego wypadku. Kierujący fordem jadącym w kierunku Marek, próbując 
uniknąć zderzenia z łosiem, który gwałtownie wybiegł na jezdnię, czołowo zderzył się z najeżdżającym 
z naprzeciwka renault.
W wyniku zderzenia trzy oso-
by zostały poszkodowane. 
Stan jednej z nich był kry-
tyczny, dlatego mimo ak-
cji reanimacyjnej nie uda-
ło się jej niestety uratować. 
Pozostali ranni trafili do szpi-
tala. Aż do godziny 16.30 
ruch na DW 631 był całko-
wicie zablokowany. W dzia-
łaniach na miejscu tragedii 

brały udział zastępy straży 
pożarnej z JRG Legionowo, 
Wojskowej Straży Pożarnej 
z Zegrza, OSP Nieporęt i OSP 
Wólka Radzymińska oraz po-
licja i pogotowie ratunkowe. 
Na miejsce przyleciał również 
śmigłowiec Lotniczego Pogo-
towia Ratunkowego. 

Zig

Wpadka złodzieja
Legionowscy kryminalni zatrzymali 38-letniego 
mężczyznę, który w kwietniu tego roku ukradł kata-
lizator z jednego z samochodów zaparkowanych na 
terenie miasta. Podczas przesłuchania okazało się, 
że na swoim koncie ma on jeszcze inne kradzieże.

Poza kradzieżą katalizatora z 
toyoty, kryminalni udowodni-
li 38-latkowi jeszcze kradzież 
katalizatora z innego pojazdu 
oraz kradzież hulajnogi elek-
trycznej. Wszystkich tych 
„motoryzacyjnych” prze-
stępstw podejrzany miał do-
konać w kwietniu tego roku 
na terenie Legionowa. Lubią-

cy cudzą własność 38-letni 
mieszkaniec powiatu legio-
nowskiego usłyszał w sumie 
trze zarzuty kradzieży. Gro-
zi mu teraz nawet do pięciu 
lat pozbawienia wolności. O 
jego dalszym losie zadecy-
duje sąd. 

Zig
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Ostatni czwartek maja był w 
Legionowie wyjątkowy z kilku 
powodów. Przypadający wte-
dy Dzień Samorządu Tery-
torialnego udało się bowiem 
uczcić w szczególny sposób. 
Głównie dzięki uroczystemu 
podpisaniu przez prezyden-
ta dwóch umów o dofinanso-
wanie lokalnych inwestycji, na 
łączną kwotę ponad miliona 

dwustu tysięcy złotych. Więk-
szość tych pochodzących z bu-
dżetu Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego środków 
pomoże stworzyć w mieście in-
tegracyjny plac zabaw. – Chcę 
szczególnie podziękować – w 
tym czasie, w tym miejscu i w 
tym mieście – Samorządowi 
Województwa Mazowieckie-
go, albowiem samorząd mia-

sta Legionowo nie może liczyć 
na jakąkolwiek pomoc ze stro-
ny rządu: ani w drugiej, ani w 
trzeciej tarczy nie otrzyma-
liśmy ani złotówki, mimo że 
projekty, które złożyliśmy były 
ciekawe, atrakcyjne i profe-
sjonalnie przygotowane – na 
wstępie powiedział do zebra-
nych w ratuszu gości Roman 
Smogorzewski.

Słów prezydenta słuchał w 
ratuszu spory poczet oficjeli, 
którzy wpadli do Legionowa 
przy okazji samorządowego 
święta. W kontekście wspo-
mnianych umów najważniej-
szy był oczywiście wicemar-
szałek województwa, bo to on 
złożył na nich swe podpisy. – 
Samorząd województwa sta-
ra się, w miarę swoich możli-
wości, pomagać samorządom 
innych kategorii: miastom, 
powiatom i gminom. Podpi-
saliśmy dziś umowy na dofi-
nansowanie dwóch inwestycji, 
które zrealizuje miasto Legio-
nowo. Obie dotyczą prospo-
łecznych projektów, na czele 
z placem służącym do integra-
cji dzieci, młodzieży, ale także 
dorosłych. Będzie to unikalny 
plac zabaw, ale i miejsce od-
poczynku – powiedział Wie-
sław Raboszuk. – Legionowo 
nie może liczyć na pomoc ze 
strony rządu PiS-u, w związ-
ku z tym dotacja z budżetu 
województwa mazowieckie-
go na te ważne zadania jest 
w tych ciężkich czasach wręcz 
bezcenna – dodał prezydent 
Smogorzewski. 

Zlokalizowany na osiedlu Ja-
giellońska integracyjny plac 
zabaw będzie miał powierzch-

nię blisko siedmiu tysięcy 
metrów kwadratowych. Na 
tej unikalnej w skali powiatu 
przestrzeni powstaną drew-
niane nawierzchnie, plac za-
baw oraz ciągi piesze i pieszo-
-jezdne. Przewidziano tam 
również trampoliny, karuzele, 
bujaki, huśtawki i siedziska, a 
także toaletę, siłownię plene-
rową oraz obiekty małej ar-
chitektury. Cały teren zosta-
nie oświetlony, ozdobi go też 
szata roślinna. – To niezwy-
kle ważna inwestycja. Będzie 
nie tylko miejscem odpoczyn-
ku, ale również symbolem na-
szego miasta. Właśnie w tym 
miejscu będziemy mieli moż-
liwość spotykania się w du-
żych grupach: zarówno senio-
rzy, dzieci, jak i całe rodziny. 
To miejsce, gdzie będziemy 
mogli się integrować, a jego 
dostępność będzie zagwa-
rantowana dla wszystkich. A 
szczególnie dla młodych i star-
szych osób z niepełnospraw-
nościami – podkreśla Anna 
Brzezińska, dyr. Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Legiono-
wie i radna województwa ma-
zowieckiego.

Do budowy obiektu na naj-
większym legionowskim osie-
dlu miasto przymierza się już 
od jakiegoś czasu. Na prze-
szkodzie stały jednak dotąd fi-
nansowe realia krajowych sa-
morządów oraz rynku usług 
budowlanych. Realia, które 
pandemia postawiła niemal na 
głowie. – Tutaj mamy do czy-
nienia z taką sytuacją, że już 
trzy razy próbowaliśmy wy-
bierać firmę, która wybuduje 
ten bardzo potrzebny i bardzo 
nowoczesny plac integracyjny. 
Potrzebny zwłaszcza w czasie, 
gdy niepełnosprawni ludzie 

często jeszcze bardziej niż my, 
zdrowi, byli zamknięci w swo-
ich domach i nie uczestniczy-
li na przykład w Warsztatach 
Terapii Zajęciowej. Dlatego 
cieszy to, że  samorząd woje-
wództwa przyznał na tę inwe-
stycję 1,2 mln zł. To na pewno 
pomoże miastu ten przetarg 
wreszcie rozstrzygnąć i spra-
wić, żeby już za dwa-trzy mie-
siące mieszkańcy mogli z tej 
przestrzeni korzystać.  

Druga z dofinansowanych 
przez mazowiecki samorząd 
inwestycji dotyczy Bukow-
ca A. Blisko 23 tys. zł zostanie 
przeznaczonych na posadze-
nie tam nowych drzew oraz za-
gospodarowanie terenu osie-
dla. Na powierzchni blisko stu 
metrów kwadratowych poja-
wią się rodzime gatunki, ta-
kie jak brzoza płacząca, ja-
rząb pospolity, ostrokrzew, 
cis, pigwowiec, czy buksz-
pan. Planowane jest także 
wykonanie systemu nawad-
niania. – Mamy bardzo dobrą 
współpracę z Samorządem 
Województwa Mazowieckie-
go, które – mamy nadzieję – 
nie zostanie podzielone. Liczę 
również, że na nasze wnioski, 
które były, są i będą składane, 
będą znajdowane pieniądze 
i odciążymy dzięki temu bu-
dżet miasta i mieszkańców, 
aby dalej zaspokajać ich po-
trzeby oraz realizować ich pro-
jekty i marzenia – mówi pre-
zydent Roman Smogorzewski. 
Nadzieję warto mieć zawsze. 
Inna sprawa, że komentując 
bieżącą sytuację samorządów, 
goście prezydenta nie tryskali 
optymizmem. Ale o tym opo-
wiemy już innym razem.  

Waldek Siwczyński

Nie dał rząd,
dał marszałek
Jak od dawien dawna wiadomo, przyjaciół poznaje się w biedzie. Wpraw-
dzie owej biedy nie należy w przypadku Legionowa rozumieć dosłownie, 
ale wyciągniętą przez marszałka województwa rękę z pieniędzmi na inwe-
stycje miasto przyjęło z radością. A jeszcze bardziej ucieszą się mieszkań-
cy, gdy już będą mogli zacząć z nich korzystać.

Nadchodzi głosowanie
Znane są już termin oraz lokalizacja punktów do głosowania w ramach pierwszej 
edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo 2020/21. Rozpocznie 
się ono 16 czerwca i potrwa do 15 sierpnia.
  Zgodnie z zapowiedziami 
miejskich urzędników, gło-
sować na pozytywnie zwe-
ryfikowane projekty miesz-
kańców będzie można 
elektronicznie, za pośred-
nictwem portalu budżetu 
obywatelskiego – legiono-
wo.budzet-obywatelski.org, 
a także osobiście, poprzez 
kartę do głosowania dostęp-

ną w jednym z trzech punk-
tów na terenie miasta. 

  Przeznaczone do głosowa-
nia urny pojawią się w atrium 
ratusza przy ul. marsz. Józe-
fa Piłsudskiego 41 (dostępna 
w godzinach funkcjonowania 
urzędu), w Poczytalni na tere-
nie Centrum Komunikacyjnego 
przy ul. Tadeusza Kościuszki 8A 

(dostępna w godzinach funkcjo-
nowania biblioteki) oraz w filii nr 
2 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Legionowie przy ul. Aleja Róż 
1 (dostępna w godzinach funk-
cjonowania placówki). Każdy 
mieszkaniec będzie mógł od-
dać głos na jeden projekt, wpi-
sując na karcie jego numer.

red.
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Zgodnie z zapowiedziami tam-
tejszego ratusza, od bieżącego 
roku w gminie Serock będą po-
jawiać się nowe elementy wpro-
wadzonego Systemu Informa-
cji Miejskiej, który ma ujednolicić 
pod względem wizualnym infor-
macje pojawiające się w prze-
strzeni miasta i gminy. Zadba-
no o to, aby nowy system był 
przejrzysty, czytelny, intuicyj-
ny i spójny pod względem kon-
strukcyjnym i architektonicz-
nym. Porządkuje on wizualnie 
przestrzeń publiczną poprzez 
wprowadzenie jednolitych za-
sad graficznych, kolorystycz-
nych oraz podobnej linii wzor-
nictwa dla wszystkich kategorii 
informacji oraz nośników, na 
których są one prezentowane. 

Nośników także w postaci wspo-
mnianych tabliczek. 

Warto pamiętać, że ich montaż 
na posesji jest koniecznością, bo-
wiem właściciel nieruchomości lub 
inny podmiot nią zarządzający ma 
obowiązek ustawowy umieścić 
w widocznym miejscu na ścianie 
frontowej budynku tabliczkę z nu-

merem porządkowym. Oprócz nie-
go na tabliczce powinna znajdować 
się nazwa ulicy lub placu oraz na-
zwa samej miejscowości. Taka ta-
bliczka umieszczona na frontowej 
ścianie budynku oraz na ogrodzeniu 
(jeżeli budynek znajduje się w głę-
bi posesji) powinna być dobrze wi-
doczna. Głównie dla dobra samych 
mieszkańców, gdyż pozwala to na 

szybszą identyfikację adresu przez 
karetkę pogotowia, straż pożarną, 
kuriera, listonosza czy gości.

Serockie tablice numeryczne za-
projektowano w czterech szeroko-
ściach: 350 mm x 350 mm – dla cy-
fry, 350 mm x 400 mm – dla liczby 
dwucyfrowej, 350 mm x 525 mm – 
dla liczby trzycyfrowej, tablica o wy-
sokości 350 mm z szerokością dosto-
sowaną do długości numeru. Rodzaj 
pisma i kształt liter zapewniają wła-
ściwą czytelność tablicy. Krój pisma 
używany w tabliczkach to font Mont-
serrat w odmianach Regular i Bold.

Szczegóły dotyczące nowych 
tabliczek adresowych można 
znaleźć na gminnej stronie in-
ternetowej. Udostępniono tam 
zarówno specyfikację graficz-
ną, którą należy dostarczyć fir-
mie wykonującej tabliczkę, aby 
była ona zgodna z założeniami 
SIM dla miasta i gminy Serock, 
jak też listę lokalnych firm – part-
nerów Karty Serocczanina, które 
wykonują tabliczki zgodnie z se-
rockim SIM.  

RM

Posesje przy tablicy
Jednym z elementów wprowadzanego od bieżącego roku na terenie gminy 
Serock Systemu Informacji Miejskiej są dane adresowe w postaci ujednolico-
nych dla całej gminy numerycznych tabliczek porządkowych. Teraz powinny 
one, w proponowanym przez urzędników kształcie, pojawić na każdej posesji. 
Do czego właśnie gorąco oni mieszkańców zachęcają.

Poczytna
rozbudowa
Gmina Nieporęt wzbogaci się o nową bibliotekę. 
Nową i atrakcyjną także pod względem wizual-
nym. Bo chociaż została ona zaprojektowana 
jako dodatkowe skrzydło istniejącego budynku 
GOK-u, jej nowoczesna forma architektoniczna 
pozwoli zmienić na lepsze oblicze lokalnego 
centrum kultury. Nowoczesną, przeszkloną bry-
łę budynku zaprojektowano tak, by w sposób 
naturalny wkomponowała się w otoczenie.
Gminni urzędnicy mają już rę-
kach wydane przez starostwo 
powiatowe pozwolenie na bu-
dowę i są obecnie na etapie 
przygotowywania zamówienia 
publicznego na wykonanie ro-
bót. Przetarg na budowę skła-
dającej się z trzech kondygnacji, 
wyposażonej w windę bibliote-
ki zostanie ogłoszony na po-
czątku czerwca. Jej powierzch-
nia użytkowa wyniesie 587 m2. 
Na parterze znajdą się księgo-
zbiór dla dzieci oraz sala mul-
timedialna, gdzie odbywać się 
będą lekcje biblioteczne dla 
szkół i przedszkoli. W oddziel-
nym pomieszczeniu usytu-
owana zostanie wyposażona 
w komputery pracownia zajęć 
multimedialnych przeznaczo-
na dla około 30 osób.

Całą pierwszą kondygnację 
zajmie księgozbiór dla doro-
słych oraz młodzieży. Będzie to 
otwarta przestrzeń z wydzielo-
nymi strefami, podzielona je-
dynie meblami, z miejscami 
przeznaczonymi dla bibliote-
karzy. Znajdą się tam również 
dwa stanowiska wyposażone w 
komputery, gdzie wypożyczają-
cy będą mieli możliwość odna-
lezienia interesujących ich po-
zycji. Drugie, ostatnie piętro, 
zajmą pomieszczenia biurowe 
dla pracowników, z miejsca-
mi do opracowywania książek, 

pokój socjalny, gabinet dyrek-
tora, czytelnia oraz pokój do 
pracy własnej, gdzie czytelni-
cy będą mogli sporządzać no-
tatki na podstawie materiałów 
bibliotecznych. Z czytelni bę-
dzie można wyjść na taras usy-
tuowany od strony Kanału Że-
rańskiego. Na tej kondygnacji 
znajdzie się też sala służąca do 
szkoleń lub spotkań autorskich, 
z której da się wyjść na taras 
usytuowany od strony zachod-
niej. Ponadto przewidziano ką-
cik z napojami, kawą, herbatą 
i automatami przekąskowymi. 

Planowane rozpoczęcie robót 
ma nastąpić jesienią tego roku. 
Co ważne, nie będą one prze-
szkadzać w funkcjonowaniu 
istniejącej biblioteki, konieczna 
okazała się natomiast przebudo-
wa pomieszczeń administracyj-
nych Gminnego Ośrodka Kultu-
ry oraz korekta jego roślinnego 
sąsiedztwa. Nowa biblioteka 
ma zacząć działać już w przy-
szłym roku. Inwestycja zosta-
nie sfinansowana ze środków 
gminy Nieporęt, która jednak 
planuje pozyskać na ten cel do-
finansowanie ze środków ze-
wnętrznych. Póki co w jej te-
gorocznym i przyszłorocznym 
budżecie zabezpieczono na po-
czet budowy po 1,5 mln zł. 

WS

Strażacy
ze sztandarem
W poniedziałek (31 maja), w obecności wielu zaproszonych z tej okazji 
gości, przed oddaną niedawno do użytku siedzibą Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie odbyła się uroczystość nada-
nia jednostce sztandaru.

Wprawdzie podczas co-
dziennej służby ratownicy od 
św. Floriana świetnie mogą 

sobie radzić i bez niego, w 
sferze symbolicznej sztan-
dar jest dla każdej jednost-

ki bardzo istotny. Nic dziw-
nego, że jego pojawienie się 
w ich drugim, zawodowym 

domu – co zawdzięczają 
głównie staraniom powsta-
łego w tym celu społeczne-
go komitetu pod przewod-
nictwem starosty Sylwestra 
Sokolnickiego – legionowscy 
strażacy przyjęli z zadowole-
niem i satysfakcją. – Sztan-
dar z napisem „Bóg, Honor, 
Ojczyzna” został ufundowa-
ny z inicjatywy społeczności 
lokalnej powiatu legionow-
skiego. Jest wyrazem uzna-
nia i więzi lokalnego społe-
czeństwa ze strażakami. 
Wręczenie sztandaru to 
dla nas honor i zaszczyt, ale 
przede wszystkim zobo-
wiązanie i zachęta do jesz-
cze większej aktywności w 
pełnieniu służby na rzecz 
mieszkańców powiatu le-
gionowskiego – powiedział 
do zebranych st. bryg. Ra-
dosław Parapura, komen-
dant powiatowy PSP w Le-
gionowie, który w imieniu 
swoich ludzi przyjął sztan-
dar jednostki z rąk zastęp-
cy komendanta głównego 
PSP nadbryg. Krzysztofa 
Hejduka.   

Na koniec poniedziałkowej 
uroczystości dokonano pre-
zentacji sztandaru przed po-
doddziałami strażaków oraz 
zaproszonymi gośćmi. 

Aldo
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  Siłą rzeczy oba wspomnia-
ne projekty są, wedle przy-
jętej przez urzędników klasy-
fikacji, natury inwestycyjnej. 
Jeden z nich dotyczy remon-
tu pokrytego sztuczną tra-
wą boiska przy ul. Broniew-
skiego 7. Ma on polegać 
przede wszystkim na odbu-
dowie podsypki piaskowej, a 
także wymianie zużytej na-
wierzchni boiska na nowo-
czesną syntetyczną trawę o 
wysokości 60 mm, wraz z za-
sypką piaskiem kwarcowym 
oraz bezpiecznym granula-
tem. Autorzy tej propozycji 
do obywatelskiego budżetu 
Legionowa przewidzieli też 
montaż wokół placu gry dzie-
sięciu nowych ławek dla pu-
bliczności. 
Aktualnie boisko przy ul. 
Broniewskiego, siłą rzeczy 
przeznaczone głównie dla 
uczniów Szkoły Podstawo-

wej nr 3, spełnia także – od 
godziny 17.00 do 22.00 – rolę 
ogólnodostępnego obiektu 
dla mieszkańców, głównie z 
osiedla Jagiellońska. Kłopot 
w tym, że wskutek intensyw-
nej eksploatacji na jego na-
wierzchni wyraźnie odcisnął 
się już ząb czasu. To zaś część 
osób do uprawiania sportu 
mocno zniechęca. Stąd wła-
śnie, skądinąd słuszne, przy-
jęte przez projektodawców 
założenie, że nowa „kołder-
ka” z trawy „spowoduje więk-
sze zaangażowanie uczniów 
oraz społeczności miejskiej 
do zajęć sportowych”. Na 
korzyść ich inicjatywy prze-
mawia ponadto fakt, że jej 
realizacja, której koszty po 
merytorycznej weryfikacji 
zespołu ds. budżetu obywa-
telskiego oszacowano na 70 
tys. zł, nie wygeneruje póź-
niejszych wydatków związa-

nych z utrzymaniem boiska 
w kolejnych latach. 

Drugie z boisk, które w ra-
mach gminnego budżetu 
obywatelskiego może zostać 
poddane rewitalizacji, znaj-
duje się na osiedlu Kozłów-
ka, przy ul. Polskiej Organi-
zacji Wojskowej 3-7. Projekt 
polega na wymianie na-
wierzchni istniejącego boiska 

sportowego na syntetyczną, 
trawiastą oraz na częścio-
wej wymianie wykonanego 
z siatki stalowej ogrodzenia 
placu, włącznie z montażem 
nowych furtek. Z uwagi na 
daleko posunięte wyeksplo-
atowanie obiektu, taka mo-
dernizacja jest przez jego, 
w większości młodych użyt-
kowników bardzo oczekiwa-
na. Przemawia za nią również 
fakt, że z uwagi na położenie 
osiedla Kozłówka, tamtejsi 
miłośnicy sportów zespoło-
wych nie mają w bliskim są-
siedztwie innych tego rodza-
ju boisk.   

Po przejrzeniu wstępnego 
kosztorysu przez fachowców 
stanęło na tym, że całość ro-

bót ma pochłonąć 74 tys. zł. 
Jednak w tym przypadku, 
chociaż samo boisko dostęp-
ne jest dla wszystkich nie-
odpłatnie, autorzy projektu 
uwzględnili późniejsze koszty 
jego utrzymania. Według do-
konanych przez nich szacun-
ków konserwacja i sprzątanie 
może w kolejnych latach po-
chłonąć blisko 17 tys. zł. 

Zdarzenie miało miejsce w 
minioną sobotę (5 czerw-
ca). Około godziny 14.00 
do legionowskiej komen-
dy policji zgłosił się męż-
czyzna i poinformował o 

kradzieży należącej do 
niego skody. Auto było 
zaparkowane na jednym 
z miejskich parkingów. 
Informacja o kradzieży 
błyskawicznie trafiła do 

wszystkich patroli. I już 
chwilę po godzinie czwar-
tej nad ranem kryminalni 
znaleźli na terenie Warsza-
wy poszukiwaną skodę. 
Teraz trwają poszukiwa-

nia sprawcy bądź spraw-
ców tej kradzieży.
 

zig

S(z)koda zysku
To się nazywa skuteczność! W zaledwie kilka godzin po dokonaniu kradzieży legio-
nowskim kryminalnym udało się odzyskać skradziony samochód osobowy. Po oglę-
dzinach pojazdu oraz zabezpieczeniu wszystkich śladów auto wróciło do właściciela.

Wypadek na motorówce
Zakończony właśnie długi weekend nad Jeziorem 
Zegrzyńskim nie należał do najspokojniejszych. 
W sobotnie popołudnie (5 czerwca) doszło tam do 
poważnego wypadku z udziałem łodzi motorowej.
Stał za nim 24-letni kierujący, 
który płynąc z dużą prędko-
ścią uderzył najprawdopodob-
niej w bliżej niezidentyfiko-
wany obiekt znajdujący się 
pod powierzchnią wody. Mo-
torówka została całkowicie 
zniszczona, a sterujący nią 
mężczyzna poważnie ran-
ny. Ratownicy Legionowskie-

go WOPR stwierdzili u niego 
podejrzenie urazu kręgosłu-
pa oraz głowy. Zdecydowano 
więc o jak najszybszym prze-
transportowaniu poszkodo-
wanego do szpitala. Trafił on 
tam śmigłowcem Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. 

Zig

Rozgrywka o boiska
Wśród dwunastu projektów, na które wkrótce zagłosują legionowianie 
w pierwszej edycji miejskiego budżetu obywatelskiego, są dwa doty-
czące istniejących już wielofunkcyjnych boisk sportowych. Ponieważ 
funkcjonują one na tyle długo, że czas odcisnął na nich swe piętno, 
przyda im się teraz kompleksowa modernizacja.

Wspólnota Mieszkaniowa
w Legionowie

przy ul. Mickiewicza 25 i 27

serdecznie zaprasza do składania ofert
na utrzymanie czystości budynków

 oraz terenu przyległego.

Powierzchnia wewnętrzna:
klatki schodowe – 2 029,17 m2
garaż podziemny – 2 162,12 m2
powierzchnia ruchu – 911,65 m2

Powierzchnia zewnętrzna:
zieleń na gruncie – 2 072,01 m2
zieleń na garażu wraz z placem 
zabaw – 686,01 m2
ciągi pieszo-jezdne i parkingi – 1 696,01 m2

Bliższych informacji udziela
administrator nieruchomości
pod nr tel. 22 766 47 37 lub 608 035 722.



6 CZWARTEK 10 czerwca 2021WYDARZENIA

O godzinie 17.52 do dyżur-
nego Legionowskiego Wod-
nego Ochotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego wpłynęło 
zgłoszenie o 34-letnim męż-

czyźnie, który skoczył                            
z mola na główkę do wody 
i nie był w stanie samodziel-
nie wrócić na brzeg. Z wody 
podjął go jego kolega. Gdy 
ratownicy WOPR przybyli 
na miejsce i przebadali po-
szkodowanego, okazało się, 
że nie ma on czucia ani w rę-
kach, ani w nogach. 34-la-
tek został natychmiast prze-
transportowany do bazy 
WOPR, skąd podjął go śmi-
głowiec Lotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego. 

Zig

W ramach konsultacji zapla-
nowano spotkania w trybie 
on-line na platformie MS Te-
ams. Wiadomo, koronawirus, 
więc debata na żywo odpada. 
Biorąc pod uwagę, jak chłod-
ne przyjęcie mogłoby czekać 
przedstawicieli spółki w trak-
cie spotkań z mieszkańca-
mi twarzą w twarz, taka for-
muła wydaje się być dla nich 
wymarzona. Planowany har-
monogram spotkań konsulta-
cyjnych przedstawia się w każ-
dym razie następująco. 
• gminy Nasielsk, Świercze, 
Pomiechówek – 14 czerwca 

2021 r. godz. 18:00 
• gminy Legionowo, Nowy 
Dwór Mazowiecki, Wieliszew 
– 15 czerwca 2021 r. godz. 
18:00 
• Warszawa Białołęka oraz 
gmina Jabłonna – 16 czerwca 
2021 r. godz. 18:00 
• gminy Nieporęt, Radzymin. 
Klembów, Tłuszcz – 17 czerw-
ca 2021 r. godz. 18:00 
Szczegółowe informacje oraz 
linki do spotkań znajdą się na 
dedykowanej stronie interne-
towej: https://www.databout.
pl/konsultacjespoleczne/ (uru-
chomienie witryny interneto-

wej nastąpi dnia 7 czerwca 
2021 r. około godziny 10:00) 

Rezultat tych konsultacji, 
przynajmniej w gminie Wie-
liszew, wydaje się oczywisty. 
Wygląda na to, że pod wodzą 
wspierającego ich wójta znów 
zamierzają oni głośno zapro-
testować przeciwko przecię-
ciu gminy nową linią kolejo-
wą. Na rozesłane przez Pawła 
Kownackiego za pośrednic-
twem Facebooka wici szybko 
zareagowało mnóstwo osób. 
Nie zostawiły one na pomy-
śle spółki PKP PLK suchej nit-

ki. „Niech mnie ktoś oświeci. 
Co to jest za metropolia Na-
sielsk i kiedy tak się rozrosła? 
Jeszcze 5 lat temu byłem tam 
i nie widziałem tam dużego 
miasta” – ironizował jeden z 
internautów. Inny natomiast 
zasugerował, że musi gdzieś 
tam w okolicy mieszkać jakiś 
„rządowy kacyk”. „Syndrom 
Włoszczowej” – skomentował 
zaś kolejny, przypominając o 
najsłynniejszym ongiś krajo-
wym peronie.  

Pojawiły się też jednak bar-
dziej konkretne uwagi doty-
czące samej procedury kon-
sultacyjnej. „Databout, jako 
firma która na zlecenie PKP 
Polskich Linii Kolejowych 
S.A. opracowuje dokumen-
tację przedprojektową, a w 
tym konsultacje dla projek-
tu „Zwiększenie przepusto-
wości na odcinku Warszawa 
Wschodnia-Nasielsk (Kątne/
Świercze)” informuje, że 16 
kwietnia wystąpił błąd tech-

niczny, który spowodował 
krótkoterminowe udostępnie-
nie niepełnych i nieaktualnych 
materiałów przygotowywa-
nych do konsultacji społecz-
nych. Idąc tym tokiem rozu-
mowania, konsultacje mogą 
trwać w nieskończoność. Ile 
nas będą jeszcze testować?” 
– retorycznie zapytał Hubert 
Wojciechowski. Do jego uwagi 
odniósł się między innymi wie-
liszewski wójt: „Część z tych 
zagadnień z „błędu technicz-
nego” z kwietnia potwierdza 
się w uzgodnieniach, jakie do-
stajemy w sprawie bieżących 
ustaleń. Zobaczymy co ujaw-
nią w poniedziałek. Czy biorą 
nas metodą garnka i żaby?” 
– dociekał tym razem Paweł 
Kownacki. Cóż, czas pokaże. 
Nie ulega jednak wątpliwości, 
że tak samo jak w rzeczonym 
garnku, temperatura dyskusji 
na temat nowej „autostrady” 
dla pędzących składów z pew-
nością będzie rosła.

Gagdet

Oczywiście nie ma tutaj mowy o 
przypadku. Nieprzypadkowo też 
miasto odwiedziło z tej okazji wie-
lu znamienitych gości. Takiej rze-
szy stołecznych oficjeli Legionowo 
nie widziało co najmniej od czasu 
nastania pandemii. W czwartek, 
z racji na pochodzenie nowej fla-
gi, rej wśród nich wodził wicemar-
szałek województwa. – Mazowsze 
jako województwo istnieje od po-
nad 22 lat. Niemniej dotychczas ta 
flaga była możliwa do eksponowa-

nia tylko podczas ważnych uroczy-
stości. Ostatnie sejmik stwierdził 
jednak, że musimy promować Ma-
zowsze, integralność województwa 
oraz idee jego samorządu, w związ-
ku z tym w marcu podjęto uchwałę, 
dzięki której wszyscy, którzy chcą, 
mogą zawiesić tą flagę w swoich 
miejscach zamieszkania czy odpo-
czynku. Wszędzie tam, gdzie chcą i 
jest to możliwe – mówi Wiesław Ra-
boszuk, wicemarszałek wojewódz-
twa mazowieckiego.

Z punktu widzenia jakości ekspo-
zycji nowej flagi pogoda w ostat-
ni majowy czwartek była wyma-
rzona. Wiało tak mocno, że kiedy 
już orli symbol Mazowsza został 
wciągnięty na maszt, trzepo-
tał niczym skrzydła prawdziwe-
go ptaka. Trudno się  dziwić, że 
oficjalnych gości uroczystości też 
porwało patriotyczne uniesienie. 
– Niech nas jednoczy, niech łączy, 
niech mówi o tym, że jesteśmy 
jedną dużą wspólnotą mazowiec-

ką. Wszystkiego dobrego, panie 
prezydencie, drodzy mieszkań-
cy. Dziękujemy, za to, że możemy 
być dzisiaj z państwem – zwróci-
ła się do zebranych posłanka Bo-
żena Żelazowska. 

Najliczniejszą reprezentację le-
gionowian stanowili podopieczni 
Warsztatów Terapii Zajęciowej. To 
od nich mazowiecki wicemarsza-
łek otrzymał symboliczny upomi-
nek, to oni też pomogli we wcią-
ganiu regionalnej flagi. Wszystko 
to sprawiło, że majowe święto 
samorządu terytorialnego uda-
ło się w Legionowie naprawdę 
wyjątkowo. – Nic nam tak w Pol-
sce nie wyszło, jak reforma sa-
morządowa. To jest coś najlep-
szego, co nam się przydarzyło po 
1989 roku. Dbajmy o to, dbajmy 
o samorząd, starajmy się z nim 
współpracować. On jest tylko po 
to, żeby w tych naszych małych 
ojczyznach żyło się nam wszyst-
kim lepiej – przypomniał poseł 
Maciej Lasek. Warto o tym pa-
miętać. Zwłaszcza teraz, gdy po-
lityczny klimat – z perspektywy 
ich dochodów oraz niezależności 
– przestał być dla krajowych sa-
morządów sprzyjający.  

Waldek Siwczyński

Orzeł po mazowiecku
Do niedawna były trzy, teraz są cztery. Chodzi o liczbę masztów, a właściwie wi-
szących na nich flag, które powiewają przed legionowskim ratuszem. Ta ostatnia 
– z godłem Mazowsza, dołączyła do istniejącego tercetu 27 maja, w Dzień Samo-
rządu Terytorialnego.

Kolejne podejście
Jak było do przewidzenia, spółka PKP PLK nie odpuściła i nadal chce „uszczęśli-
wić” wielu mieszkańców, między innymi powiatu legionowskiego, sąsiedztwem 
pędzących składów. W poniedziałek (7 czerwca) ponownie uruchomiła proces 
mających potrwać do 7 lipca konsultacji społecznych dotyczących wyboru 
optymalnego przebiegu korytarza linii kolejowej w ramach zadania pod na-
zwą „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia-Nasielsk                      
(Kątne/Świercze)”. No i wśród ludzi znów zawrzało.

Pechowy skok
Poważnym urazem 
kręgosłupa skończył 
się dla 34-letniego 
mężczyzny skok na 
główkę z molo przy Dzi-
kiej Plaży w Nieporęcie. 
Poszkodowany trafił do 
szpitala. Zdarzenie mia-
ło miejsce w niedzielę 
(6 czerwca).
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Opieka dla opiekunów
To kolejne dwa projekty przygotowane w legionowskim ratuszu z myślą o środo-
wisku osób niepełnosprawnych. I kolejne, na które udało się pozyskać dofinanso-
wanie ze środków zewnętrznych. W tym przypadku pochodzących z Funduszu Soli-
darnościowego, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Łącznie w miejskich pro-
jektach będzie mogło wziąć 
udział trzydziestu uczestni-
ków. – Pierwszy z progra-

mów to „Opieka wytchnie-
niowa”, edycja 2021. Dzięki 
dofinansowaniu w wysoko-
ści 126 tysięcy złotych po-

prowadzą go wspólnie Urząd 
Miasta Legionowo oraz le-
gionowski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. W ramach tego 

projektu powstanie miejsce 
opieki wytchnieniowej, które 
będzie miało na celu wspo-
maganie rodzin oraz opie-
kunów osób niepełnospraw-
nych poprzez zapewnienie 
czasowego zastępstwa w 
trakcie pobytu dziennego 
– informuje Rafał Florczyk 
z Urzędu Miasta w Legiono-
wie. Drugi z programów nosi 
nazwę „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej” i 
za blisko ćwierć miliona zło-
tych zrealizuje go legionow-
ski ratusz. – Dzięki temu 
projektowi osoby z niepeł-
nosprawnościami otrzymają 
pomoc asystentów w czyn-
nościach dnia codzienne-
go, takich jak wyjście po za-
kupy, pomoc w załatwieniu 
spraw urzędowych lub wyj-
ście do placówek kultury. A 
także w czynnościach podej-
mowanych w ramach obo-
wiązków domowych – doda-
je urzędnik. 

Zdaniem Wojtka Kowalczy-
ka, aktywnie działającego 
na rzecz lokalnego środo-

wiska osób niepełnospraw-
nych, dwa miejskie projek-
ty bardzo mu się przysłużą. 
– Osoby niepełnosprawne, 
dorosłe, jak i dzieci, będą 
miały osobę, która pomoże 
im wyjść na zakupy, pomoże 
im w domu lub w wyjściach 
kulturalnych. A z drugiej 
strony, dotychczasowi opie-
kunowie tych osób, rodzice, 
w czasie, gdy będą potrze-
bowali pójść np. do szpitala, 
będą czuli się bezpiecznie ze 
świadomością, że ich pod-
opieczny – senior albo osoba 
niepełnosprawna, znajduje 
się pod dobrą opieką – mówi 
legionowianin. Krótko mó-
wiąc, same korzyści. – Na 
pewno te projekty odmie-
nią życie i sprawią, że osoby 
niepełnosprawne będą się 
czuły pełnoprawnymi oby-
watelami; będą czuć, że są 
potrzebne, że mogą żyć i się 
rozwijać. I mogą być szczę-
śliwe każdego dnia – uwa-
ża Wojtek. 

Jeśli chodzi o stronę formal-
ną, akces od obu progra-

mów wymaga minimum 
formalności. – Na stronach 
internetowych Urzędu Mia-
sta Legionowo oraz Ośrodka 
Pomocy Społecznej zostaną 
zamieszczone informacje o 
naborze. Będzie on otwar-
ty, tak więc zainteresowa-
ni mieszkańcy będą mogli 
zgłosić tam swój udział – 
mówi Rafał Florczyk. 

Dwa miejskie projekty uzu-
pełniają przygotowywaną 
właśnie w ratuszu sztanda-
rową inwestycję kierowaną 
do osób niepełnosprawnych. 
Budynek z mieszkaniami 
chronionymi, który powsta-
nie na osiedlu Jagiellońska, 
ma stanowić pomoc dla tych 
z nich, które są w stanie na-
uczyć się samodzielnego 
życia. – Czyli komplekso-
wo, na wszystkich płasz-
czyznach, Legionowo za-
mierza dbać o życie osób 
niepełnosprawnych, o to, by 
mogły się rozwijać i by czu-
ły się wolne i szczęśliwe. Bo 
właśnie to jest bardzo waż-
ne, żeby każdy człowiek czuł 
się szczęśliwy – podkreśla 
Wojtek Kowalczyk. Warto 
na co dzień o tym pamiętać. 
I uczyć się od niego dostrze-
gać w życiu nie tylko cienie. 

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

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

Lokal nr 1/28 o pow. 71,40 m².

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

indywidualnego sterowania, wentylację, 
instalację gaśniczą, czujki ruchu, 

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

INFORMACJA

Prezydent Miasta Legionowo zgodnie z art. 35 ust.1 
i 2,  ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 
21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z 
późn.zm.), podał do publicznej wiadomości na tabli-
cy informacyjnej Urzędu Miasta Legionowo oraz w 
Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. 
od dnia 07 czerwca 2021 roku do dnia 28 czerwca 
2021 roku, że został umieszczony wykaz nierucho-
mości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na 
czas określony  18 miesięcy od dnia 01 lipca 2021r., 
do dnia 31 grudnia 2022 r. Grunt część działki nu-
mer ewidencyjny 10/12 w obrębie ewidencyjnym 
68 o pow. 90 m2, położonej przy ulicy Grzybowej w 
Legionowie, która stanowi własność Gminy Miej-
skiej Legionowo. przeznaczony jest na dzierżawę 
Firmie Budowlano Usługowej w celu organizacji za-
plecza budowy dla inwestycji realizowanej na dział-
ce nr ewid. 10/11 w obr. 68.

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

Prezydent Miasta Legionowo
Roman Smogorzewski
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Mogłoby się wydawać, że 
tak zwane parcie na szkło 
znajduje się w każdym 
elementarzu polityczne-
go fachu. I to raczej bliżej 
początku niż końca tego 
podręcznika. Wydawać 
zresztą nie bez podstaw, 
gdyż większość delikwen-
tów uprawiających ów cie-
kawy tudzież popłatny za-
wód na każdym kroku zdaje 
się potwierdzać, że ten roz-
dział branżowej księgi mą-

drości przyswoili sobie na 
pamięć Większość, lecz jak 
o w życiu bywa, jednak nie 
wszyscy. Tak to przynaj-
mniej na oko wygląda w 
rzeczonym przypadku. Na 
oko, a właściwie na ucho, 
albowiem o wizycie dwojga 
prominentnych decydentów 
z kręgów rządowych dowie-
dzieliśmy się (zanim mini-
sterstwa oficjalnie zaser-
wowały tę wieść w sieci) za 
pośrednictwem czyichś ust, 

nie zaś własnych 
oczu. Nawiasem 
pisząc, raczej nie 
było w tym przy-
padku... Chodzi 
o niedawną, zali-
czoną pierwsze-
go czerwca wizy-

tę pani Marleny – krajowej 
szefowej od rodziny i poli-
tyki społecznej, oraz do-
wodzącego polską branżą 
edukacyjną pana Przemy-
sława, którzy wpadli z ży-
czeniami do działającego w 
Legionowie Niepublicznego 
Przedszkola Sióstr Urszula-
nek. Z życzeniami i obietni-
cami, ma się rozumieć, bo 
to kolejny ważny rozdział ze 
wspomnianego na wstępie 
elementarza. Wedle zapo-

wiedzi kobiecej części do-
stojnego duetu już wkrótce 
polskie rodziny, dokarmia-
ne przez rządową garkuch-
nię, będą opływały w jesz-
cze większe ilości mleka 
oraz miodu. Kasy dla nich 
ma się znaleźć do opo-
ru! Znając życie oraz ter-
minarz wyborczy, pewnie 
to nawet i prawda. O opo-
rze tej części podatników, 
z których kieszeni rząd bę-
dzie wyciągał pieniądze dla 
rodzinnego elektoratu, w 
trakcie wspomnianej wi-
zyty taktownie nie wspo-
mniano. I dobrze. Kto by 
się tam przejmował tymi, 
co to nie mając za grosz 
przyzwoitości, tracą czas 
na zarabianie! 

Zrażenie z wrażenia
Spece od mowy ciała twier-
dzą, że nasz stosunek do 
nowo poznanej osoby kształ-
tuje się w ciągu zaledwie kil-
kudziesięciu, ba, nawet kilku-
nastu sekund od pierwszego 
wejrzenia. I to kształtuje na 
mur-beton, niezależnie od 
dalszych losów znajomości! 
Można w to wierzyć lub nie, 
ale coś musi być na rzeczy, 
skoro parę znanych w science 
biznesie nazwisk, poświęciw-
szy na badania sporą część ży-
wota, dałoby się za ich wyni-
ki pokroić. Przypełzło mi to do 
łba, gdym za pośrednictwem 
sieci wkładał ongiś wtyczkę do 
obumarłych od dekad kontak-
tów. Bo odkryłem, że ludzie 
się wprawdzie pozmieniali, 
lecz łączące ich relacje jakby 
mniej. Przy czym nie chodzi tu 
o ich natężenie, lecz o rodzaj, 

rzec można, szkolnej kasto-
wości, która bez wątpienia w 
tej instytucji występuje. 
 
Śledząc różne fora, biorąc 
udział w dyskusjach, spotyka-
jąc się z tymi i owymi, zauwa-
żyłem pewną prawidłowość: 
ani mijające lata, ani poparta 
dyplomem wiedza czy wzmoc-
niona kasą pozycja społeczna, 
nie zdjęły z żadnego szkolne-
go pariasa odium głupka i pier-
doły. Ich odwieczni prześla-
dowcy, nawet ci będący teraz 
na bakier z edukacją tudzież 
ofertami z pośredniaka, cią-
gle bowiem traktują swe ofia-
ry z góry. I te ofiary zdają się 
ów układ akceptować. Niepoję-
te! Po chwili refleksji chyba jed-
nak ten fenomen pojąłem. Ot 
tak, bez eksperymentów i ana-
liz – czasem i pismakowi się wi-

dać zdarza. A nastąpiło to przy 
lekturze wywodów mego daw-
nego szkolnego kolegi i aktu-
alnego doktora czegoś tam od 
rolnictwa. Okazało się, że jego 
uczone posty to właściwie kom-
posty, a riposty innego kumpla 
– prostego murarza, były war-
te przyznania Złotej Kielni. Po-
twierdziła się więc prawda, w 
którą święcie wierzę: szkoła 
czy uczelnia, owszem, mogą 
z człowieka zrobić mądralę, 
ale już mądrym go raczej nie 
uczynią. Świadectwa, dyplo-
my są jeno potwierdzeniem 
pilności, dobrej pamięci oraz 
wiedzy. A mądrość, cóż, cha-
dza własnymi drogami. I dla 
wielu są one zbyt kręte.

Za nami pierwsze upalne 
dni. Odnotowano już też 
niestety pierwsze przy-
padki utonięć. Na szczę-
ście do żadnego z nich nie 
doszło na terenie powiatu 
legionowskiego. Nie moż-
na jednak wykluczyć, że 
również i u nas woda zbie-
rze śmiertelne żniwo. Od 
dwunastu lat o niebezpie-
czeństwie, jakie kryje się 
za kąpielą w miejscach nie-
strzeżonych, przypomina-
ją nam tak zwane czarne 
punkty informacyjne.

Ich ustawienie było pomy-
słem Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Ma-
zowieckiego, realizowanym 
w porozumieniu z Komendą 
Stołeczną Policji oraz Ma-
zowiecką Komendą Woje-
wódzką. Na początek czar-
ne punkty pojawiły się w 
czterdziestu najbardziej 
niebezpiecznych miejscach 
na Mazowszu. – Czarne ta-
blice w bardzo prosty i czy-

telny sposób będą sygna-
lizowały osobom chcącym 
wypoczywać w tych miej-
scach, że dochodzi tutaj do 
wielu wypadków i że może 
warto dwa razy się zasta-
nowić, zanim wejdziemy do 
wody – tłumaczyła naszym 
dziennikarzom Marta Mi-
lewska, ówczesny rzecznik 
prasowy urzędu marszał-
kowskiego. Czarne punkty 
pojawiły się na niestrze-
żonych kąpieliskach, czy-
l i wszędzie tam, gdzie 
według policyjnych sta-
tystyk dochodziło do naj-
większej liczby tragicz-
nych wypadków. 
 
W powiecie legionowskim 
wytypowano wówczas trzy 
takie miejsca: plażę przy 
Hotelu 500 w Zegrzu, Dzi-
ką Plażę w Nieporęcie oraz 
dzikie kąpielisko na Narwi 
w gminie Wieliszew. – Uwa-
żam, że to dobry pomysł. 
Każda inicjatywa, która w 
jakiś sposób informuje lu-

dzi o niebezpieczeństwie, 
jest na pewno cenna – mó-
wił Krzysztof Jaworski, pre-
zes legionowskiego WOPR 
– My z naszej strony pomo-
glibyśmy znaleźć jeszcze 
kilka takich miejsc, które ze 
względu na liczbę naszych 
interwencji uważamy za 
szczególnie niebezpieczne 
– dodał. Tego rodzaju nie-
strzeżonych kąpielisk wte-
dy, dwanaście lat temu, było 
nad Zalewem Zegrzyńskim 
około pięciu. Z reguły były 
to plaże przy zamkniętych 
ośrodkach wypoczynkowych 
albo miejsca, z których oko-
liczni mieszkańcy zwyczajo-
wo korzystali od wielu lat. 
– Największym problemem 
tych miejsc jest brak ra-
townika. Nawet jeśli szyb-
ko otrzymamy informa-
cję o wypadku, to dotarcie 
tam zajmuje nam zbyt wiele 
czasu. Pomoc często przy-
chodzi zbyt późno – mówił 
Krzysztof Jaworski. I nieste-
ty wiele się tu nie zmieniło...

Czarno nad wodą 

Sałatka z arbuza
Sposób przygotowania:

Przekrój arbuz na pół i na grube plastry. Pokrój w grubą kostkę, pa-
miętając, by wyrzucać pestki. Posiekaj dokładnie czerwoną cebulkę. 
Jest ona łagodniejsza od swojej białej kuzynki i bardziej pasuje do tej 
sałatki. Na patelni upraż pestki słonecznika. Możesz też użyć gotowej 
mieszanki pestek, którą znajdziesz na półkach sklepowych. Do dużej 
miski wsyp arbuza, cebulkę, pokrojony ser feta oraz pestki i porwane 
liście mięty. Delikatnie wymieszaj wszystkie składniki i polej sokiem 
z limonki. Ochłodź w lodówce przed podaniem na stół.   
               

                                                                               Smacznego!

Składniki:
• arbuz
• ser feta
• świeżo zerwana mieta
• sok z limonki
• czerwona cebula
• pestki słonecznika 
   lub gotowa mieszanka do sałatek

Abuz w 90% składa się z wody. Owoc ten jest niezastąpiony w okresie 
letnim w czasie upałów. Zawiera dużo witamin i minerałów.
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Jedenastka
na podium
Przedszkole Miejskie nr 11 w Legionowie znalazło się wśród 19 laure-
atów ogólnopolskiego konkursu „Nasz projekt eTwinning”, organizo-
wanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Z realizowanym 
na wszystkich poziomach edukacyjnych projektem Hľadá sa dino-
saurus uczestniczyli w nim nauczycielka Marzena Stępień i dzieci 
z grupy Biedronki. Placówka zdobyła trzecie miejsce w kategorii 
Projekt dla uczniów w wieku 3-6 lat.

Ogólnopolski konkurs „Nasz 
projekt eTwinning” ma na 
celu wyróżnienie najlep-
szych międzynarodowych 
projektów eTwinning realizo-
wanych przez polskie przed-
szkola i szkoły. Tegoroczna 
ceremonia wręczenia na-
gród nastąpiła w studiu Pol-
satu, a oprócz przedstawi-
cieli laureatów pojawił się na 
niej m.in. szef resortu edu-
kacji. Było więc uroczyście i 
światowo, dzięki czemu wy-
różnione placówki oświatowe 
mogły się czuć należycie uho-
norowane i docenione. 

Co do realizowanego w Le-
gionowie projektu pod za-
gadkową nazwą Hľadá sa 
dinosaurus, skierowany on 
był do dzieci w wieku 3-6 lat 
oraz uczniów z ciężką nie-
pełnosprawnością w wieku 
11-15 lat. Na czym polegał? 
Oddajmy głos pomysłodaw-
com: „Obcy przybywa na Zie-
mię z katalogiem dinozau-
rów, które chce odnaleźć… 
Co miesiąc odwiedza jeden 
kontynent, gdzie spotyka 
miejscowe zwierzęta i szuka 
wśród nich dinozaurów. Za-
daniem dzieci było przedsta-
wienie tych obcych zwierząt. 
Na koniec stworzyły wieloję-
zyczną encyklopedię zwie-
rząt i przekazały ją Marsja-
ninowi Miko, który zabrał ją 

na swoją planetę, aby opo-
wiedzieć innym o ziemskiej 
faunie”. – Z zachwytem ob-
serwowałam, jak z zadania 
na zadanie dzieci coraz bar-
dziej angażują się w działa-
nia projektu. I to zarówno w 
pracy w przedszkolu, jak i w 
tej zdalnej. Umiejętność sa-
modzielnego podejmowa-
nia decyzji, pracy w zespole, 
efektywna komunikacja, in-
terakcja i przetwarzanie in-
formacji, krytyczne myślenie 
i rozwiązywanie problemów, 
inicjatywa i przedsiębiorczość 
oraz ciekawość świata – to 
cele kształcenia ogólnego na 
wszystkich etapach eduka-
cji. Dzięki eTwinning łatwo je 
wpleść w nauczanie, dosto-
sowując tematykę, czas i na-
rzędzia do potrzeb naszych i 
uczniów. Ponadto dzięki pro-
jektowi zyskałam miejsce 
bezpiecznej pracy, komuni-
kacji, gromadzenia materia-
łów edukacyjnych oraz roz-
wijania u dzieci kompetencji 
kluczowych. Nasza placów-
ka poprzez projekty eTwin-
ning wzbogaciła swą ofertę 
edukacyjną. Jest też znacz-
nie bardziej rozpoznawalna, 
zwłaszcza w środowisku – 
podkreśla Marzena Stępień. 

Działania projektowe po-
dzielono na szereg krót-
kich modułów, które moż-

na było wpleść w realizację 
zajęć lekcyjnych. Każde za-
danie zaplanowano tak, aby 
nie kolidowało z pozostałymi. 
Partnerzy mogli więc realizo-
wać je etapami, wybierając 
zgodnie z przerabianym ma-
teriałem i łącząc powstałe tre-
ści we wspólną całość. Waż-
nym elementem współpracy 
były spotkania i działania on-
line. Partnerom udało się zor-
ganizować trzy takie sesje, 
podczas których podsumo-
wywano działania w gru-
pach narodowych, takie jak 
wspólne śpiewanie piosenki 
o Ziemi, nauka wierszy, roz-
wiązywanie quizów, wspólne 
układanie puzzli tworzonych 
przez partnerów projektu, 
burza mózgów itp.

Dodatkowym atutem było 
przybliżenie uczniom pro-
blemu niepełnosprawno-
ści. Dzieci miały okazję zo-
baczenia, że dysfunkcje nie 
są przeszkodą do realizacji 
wspólnych celów. Rezultaty 
tej współpracy to m.in. słow-
nik nazw zwierząt w trzech 
językach, zebranie zwrotów 
i wyrażeń związanych z po-
znawanymi kontynentami w 
czterech językach, gra kar-
ciana, a także encyklopedia 
zwierząt w trzech językach. 

oprac. RM

OGŁOSZENIE
o drugim przetargu ustnym nieograniczonym

 na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do niezabu-
dowanej nieruchomości gruntowej w obr. ew. 70  

działka nr 3/40, ul. Szarych Szeregów  w Legionowie 

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

2. Wysokość wywoławcza ceny sprzedaży
1.200.000,00  zł 

Do ww. stawki należy doliczyć podatek VAT w aktualnie obo-
wiązującej wysokości. 

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

4. Obciążenia nieruchomości oraz zobowiązania, których 
przedmiotem jest nieruchomość.
Nieruchomość  jest obciążona służebnością przesyłu ustano-
wioną na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
w Legionowie o treści:
„Służebność przesyłu ustanowiona na użytkowaniu wieczystym 
działki gruntu o numerze ewidencyjnym 3/29, obszaru 0,9352 
ha, położonej w Legionowie, przy ul. Szarych Szeregów, polegają-
ca na prawie zainstalowania sieci kablowej SN - 15KV oraz świa-
tłowodu wraz z prawem dostarczania i przesyłu energii elek-
trycznej, ich przebudowy oraz rozbudowy, a także całodobowego 
dostępu w celu wykonywania czynności związanych z remonta-
mi, naprawami, modernizacją, eksploatacją, konserwacją, odbu-
dową i odnową wyżej wymienionej infrastruktury, w celu zapew-
nienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń przesyłowych 
oraz zaniechaniu zabudowy i dokonywania nasadzeń w tym pa-
sie gruntu, przy czym wykonywanie tego prawa ograniczone jest 
do pasa gruntu o szerokości 1 (jednego) m, długości 133,59 (sto 
trzydziestu trzech i 59/100) m i o powierzchni 133,59 (trzydzie-
stu trzech i 59/100) m², wzdłuż przebiegu wyżej wymienionych 
sieci, usytuowanych na nieruchomości obciążonej zgodnie ze 
szkicem na mapie, która stanowi załącznik do aktu notarialnego, 
zgodnie z § 2 ust. 1 aktu notarialnego ustanowienie służebności 
przesyłu z dnia 22.12.2016 roku, nr rep. a 13794/2016”. 

5. Termin i miejsce przetargu.
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo-
ści niezabudowanej o pow. 6.184 m² położonej w obr. ew. 70  
działka nr 3/40 ( powstałej w wyniku podziału działki nr 3/29 
),  ul. Szarych Szeregów w Legionowie  będącej w użytkowaniu 
wieczystym KZB Legionowo  Sp. z o.o. odbędzie się w dniu 23 
czerwca 2021 r.  o godz. 10:00 w siedzibie KZB Legionowo Sp. 
z o.o. w Legionowie, ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, parter, Sala Ob-
sługi. 

6. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia.
Wadium ustala się w wysokości 10.000,00 zł ( słownie: dziesię-
ciu tysięcy złotych ) .
W przetargu ( licytacji ) mogą wziąć udział oferenci, jeżeli 
wpłacą wadium na rachunek bankowy KZB Legionowo Spół-
ka z o.o. prowadzony przez ING Bank Śląski O/Legionowo, nr 
73105010121000000502411663 najpóźniej w dniu 18 czerw-
ca 2021 r. do godziny 15:00.

Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprze-
daż prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej w obr. ew. 70  działka nr 3/40, 
ul. Szarych Szeregów w Legionowie będącej w użytkowaniu 
wieczystym KZB Legionowo Sp. z o.o. został opublikowany 
wraz z ogłoszeniem na stronie internetowej KZB Legiono-
wo Sp. o.o. oraz w BIP Spółki.

Bliższych informacji udziela: Katarzyna Jakubiec, 
tel. 22 766 47 38.
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Kieszonkowa rozrywka
W niedzielę mieszkańcy osiedla Młodych otrzymali za jednym zamachem dwa prezenty. Jeden, w postaci 
małego parku, będzie służył im wszystkim, z drugiego zaś ucieszą się miłośnicy książek – zwłaszcza ci, 
którzy nie tylko lubią je czytać, lecz także się nimi dzielić. Generalnie, co widać na załączonych obrazkach, 
zadowoleni tego dnia byli wszyscy bez wyjątku. 
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Przeżywasz trudne chwile? 
Pamiętaj, żeby mimo stresu 
i problemów śmiać się jak 
najczęściej. Ludzie, którzy 
w ciężkich chwilach potra-
fią się śmiać, radzą sobie w 
życiu znacznie lepiej i szyb-
ciej przezwyciężają kryzysy.

Czy wiesz, że okład z liści 
białej kapusty można sto-
sować na opuchnięte sta-
wy? Dobrze jest wówczas 
zmiażdżyć liść, przyłożyć 
do chorego miejsca i oban-
dażować.

Nie możesz zasnąć, ani uspo-
koić myśli? Może spróbujesz 
słuchania muzyki relaksacyj-
nej? Już po dziesięciu minu-
tach mija zmęczenie, oddech 
staje się wolniejszy a tętno spo-
kojniejsze. Muzyka skutecznie 
gasi negatywne emocje. 

Czy wiesz jak obierać imbir? 
Nie stosuj noża, weź łyżeczkę. 
Pocieranie imbiru sprawia, że 
szybko zejdzie z niego skórka.

Ludzie szczerzy mają znacz-
nie mniejsze grono znajomych 
i przyjaciół. Dlaczego? „Nie sło-
dzą”. Nie są zakłamani i nie pra-

wią pustych komplementów, co 
sprawia że niektórzy niechętnie 
chcą ich towarzystwa. Mimo, że 
wokół nich jest mniej ludzi, przy-
jaźnie z nimi zawarte są oparte 
na solidnych fundamentach.

PAN  PREZYDENT 
BARDZO  REAL-

ISTYCZNIE  PODSZEDŁ 
DO  SPRAWY,  PRZEZ  CO 
WPRAWIŁ  NAS  W  MOCNĄ  
ZADUMĘ

Wiesław Raboszuk, wicemarszałek 
województwa mazowieckiego 
podczas podpisywania w Legionowie 
umów o dofinansowanie.  

■ ■ ■

Dzieci nie miały od dawna                                                           
w ustach bochenka chleba. 

■ ■ ■

Jeżeli człowieka porazi prąd elektryczny, należy 
go wyciągnąć z kontaktu i zakopać w ziemi. 

■ ■ ■
W Australii dotkliwie odczuwa się brak rąk do pracy                 

i dlatego jest mały przyrost naturalny
■ ■ ■

Dziedziczność pozwala wyjaśnić, dlaczego skoro dziadek 
i ojciec nie mieli dzieci, to i my będziemy bezdzietni.

■ ■ ■
Aby ustrzec tasiemca przed chorobami, 

należy często myć ręce. 
■ ■ ■

Człowiek jest ssakiem, bo nie znosi jajek, 
a jeśli, to je zjada. 

■ ■ ■
Kogut był własnością Marka, 

który piał codziennie na pobudkę.

ROZRYWKA

HOROSKOP
na nadchodzący

tydzień
RYBY

BARAN

BYK

BLIŹNIĘTA

RAK

LEW

PANNA

WAGA

SKORPION

STRZELEC

KOZIOROŻEC

WODNIK

Na horyzoncie widać 
zmiany. Dla jednych 
przedstawicieli znaku 

znaczące, dla innych kosmetyczne. 

Zaczynasz się dusić w 
swoich relacjach pry-
watnych i zawodowych. 

Spróbuj zrobić krok do przodu. 

Przed wakacjami proble-
my dopadną cię ze zdwo-
joną siłą. Zachowaj spokój, 

a z każdym dasz sobie radę.

Niech cię nie zmylą 
życzliwe uśmiechy lu-
dzi. Przyda się czujność, 

bo nie każdy dobrze ci życzy. 

Nadchodzi sprzyjający 
okres na realizację od 
dawna skrywanych pla-

nów i marzeń. Nie czekaj.

Zachowaj ostrożność 
w podróży. Bez wzglę-
du na to, czy jedziesz 

na wycieczkę, czy do pracy.

Gwiazdy sprzyjają na-
wiązywaniu nowych 
znajomości. Jedna z 

nich może okazać się znacząca.

Wkrótce ktoś wywinie 
ci jakiś numer. Może to 
być też przykra niespo-

dzianka ze strony partnera.

Spotkasz dawno niewi-
dzianą osobę i odkryjesz, 
że wciąż wiele was łączy. 

Idź za głosem serca.

Warto spróbować 
szczęścia w grach loso-
wych, ewentualnie za-

cząć nowy rozdział w życiu. 

Zadbaj o relacje z bli-
skimi. Sam fakt, że wie-
czorami zamieniasz                    

z nimi kilka słów, to za mało.

Gdzie dwóch się bije, 
tam… wiadomo. W 
konflikcie w pracy 

na razie trzymaj się z boku. 

Pamietaj, żeby dbać o swój sen. 
Według naukowców jego niedobór jest związany 
z chorobą Alzheimera!

Basia 10 lat

Przed wojną miałyby pewnie rzeszę konsumentów...
fot. red.  
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Poprzedni rekord świata 
należał do holenderskiej 
zawodniczki Rii Buiten i 
w sportowych statysty-
kach przetrwał przeszło 
dwie dekady. Teraz jed-
na z najlepszych biega-
czek długodystansowych 

na naszej planecie posta-
nowiła się z nim rozpra-
wić. Mieszkająca w gmi-
nie Wieliszew 46-latka już 
po pierwszej dobie rywa-
lizacji pokonała 205 km, 
zaś po niespełna 58 go-
dzinach pobiła dotych-

czasowy, wynoszący po-
nad 405 km rekord Polski, 
który należał do Barba-
ry Szlachetki. Koniec koń-
ców, docierając w dobrej 
formie na metę, Patrycja 
Bereznowska przebiegła 
w 72 godziny 457,19 km, 

dzięki czemu aż o ponad 
osiem kilometrów pobi-
ła osiągnięcie Holenderki.   
 
Warto przypomnieć, że za-
wodniczka z gminy Wieli-
szew dzierży także kobie-
cy rekord w uważanym za 
najtrudniejszy na świe-
cie, rozgrywanym w lipcu 
(przy temperaturze około 
50 stopni Celsjusza) w Do-
linie Śmierci ultramarato-
nie Badwater. Liczącą 217 
km trasę, z różnicą wznie-
sień ponad dwóch tysięcy 
metrów, pokonała tam w 
24h 13min. 24s. 

Aldo

Poszli
za ciosami
Młodzi sportowcy z klubów LKS Lotos Jabłonna oraz 
Tajfun Legionowo już wiele razy i w trakcie zawodów 
różnej rangi dowiedli swojej klasy oraz waleczności. 
Pod koniec maja, do tego na tle zawodniczek i zawod-
ników ze ścisłej krajowej czołówki, potwierdzili to 
ponownie, przywożąc do domu kilka medali. W tym 
jeden najcenniejszy – złoty.
Jeżeli chodzi o zawodników ja-
błonowskiego Lotosu, w odby-
wających się w Nowej Rudzie 
Mistrzostwach Polski Taekwon-
-do ITF Juniorów Młodszych naj-
lepiej w swojej kategorii wago-
wej spisał się legionowianin Igor 
Stępień, który musiał uznać 
wyższość zaledwie jednego ry-
wala i w rezultacie zdobył srebr-
ny medal. Pozostał więc lekki 
niedosyt, ale i chęć zrewanżo-
wania się przeciwnikowi przy 
kolejnej okazji. A to dla spor-
towca najlepsze „paliwo”. 

Jeszcze lepiej wypadli w ostat-
ni weekend maja fighterzy z le-
gionowskiego Tajfuna, walczą-
cy w Mysłowicach na finałach 
Mistrzostw Polski w kickboxin-
gu formuła low kick juniorów i 
seniorów. Dość wspomnieć, że 
Julia Pawlak zostawiła tam w 
pokonanym polu wszystkie ry-
walki i została mistrzynią kraju, 
zaś Marcel Anulewicz był dru-
gi w kategorii wagowej 75 kg. 
Gratulacje!

Aldo

Miała przebiegane!
Taki wyczyn większości ludzi nie mieści się w głowie, nawet tym, którzy 
mają do czynienia ze sportem. Patrycja Bereznowska, biegaczka z gminy 
Wieliszew, w miniony weekend ustanowiła w Suwałkach rekord świata 
w biegu na 72 godziny, na własnych nogach pokonując w tym czasie 
ponad... 457 kilometrów!

Zdmuchnęli Znicz
Legionovia KZB Legionowo, podrażniona ubiegłotygodniową wysoką porażką 
z Polonią Warszawa, w kolejnym meczu pokazała siłę oraz charakter i rozgro-
miła na wyjeździe aż 6:1 Znicz Biała Piska. Jesienne spotkanie obu tych drużyn 
skończyło się zwycięstwem Znicza, natomiast w grupie mistrzowskiej dwa 
razy górą była Legionovia.

Sobotnie spotkanie od sa-
mego początku odbywa-
ło się pod dyktando pod-
opiecznych trenera Michała 
Pirosa. W ósmej minucie, 
za sprawą Daniela Choro-
sia, legionowianie wyszli na 
prowadzenie. Po dziesięciu 
minutach było już 2:0, gdy 
po kolejnym świetnie wy-
konanym stałym fragmen-
cie gry piłkę w siatce umie-
ścił Marcin Kluska. Myliłby 
się jednak ten, kto by są-
dził, że strzelanie w tym 

meczu już się skończyło. 
W 24 minucie, dzięki tra-
fieniu Bartosza Giełażyna, 
zespołowi z Białej Piskiej 
udało się zdobyć bramkę 
kontaktową. Legionovia 
nie dała jednak gospoda-
rzom złapać wiatru w żagle, 
bo już cztery minuty póź-
niej Andrzej Trubeha znów 
wyprowadził legionowian 
na dwubramkowe prowa-
dzenie, a dalsze ataki w 
45 minucie wybił miejsco-
wym z głowy Patryk Kozia-

ra, strzelając po kontrata-
ku bramkę na 4:1. 

Druga połowa meczu nie 
była już tak emocjonują-
ca, jak jego pierwsza od-
słona, choć i w ten czę-
ści spotkania bramek nie 
brakowało. Oczywiście 
bramek dla Legionovii. W 
79 minucie piątego w tym 
meczu gola dla drużyny 
z Legionowa zdobył Da-
riusz Zjawiński, a wynik 
spotkania na 6:1 ustalił w 
84 minucie niezawodny 
Andrzej Trubeha, po raz 
drugi wpisując się na listę 
strzelców. 

Do końca bieżącego se-
zonu pozostały jeszcze 
trzy kolejki. W najbliższej 
podopieczni trenera Mi-
chała Pirosa zmierzą się 
na własnym boisku z Unią 
Skierniewice. Spotkanie 
to zaplanowano na sobo-
tę 12 czerwca na godzinę 
15.00.

RM

 1:4 (1:6)
Znicz Biała Piska – Legionovia Legionowo

Bramki: Giełażyn (24′) – Choroś (8′), Kluska (18′), Trubeha (28′, 
84′), Koziara (45′), Zjawiński (79′)

Znicz: Masłowski – Kuśnierz, Molski, Dzienis, Ołów (55′ Ruszczyk), 
Kalinowski, Kossyk (55′ Gondek), Furman (77′ Jarosz), Fiedorowicz 
(55′ Jambrzycki), Famulak, Giełażyn.

Legionovia: Krzywański – Kaczorowski, Bujak, Choroś, Karabin, 
Mroczek (81′ Dobrogost), Koziara (81′ Lewandowski), Zjawiński (85′ 
Turkowski), Bajdur, Kluska, Trubeha (85′ Papazjan).
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Serocki Sokół wygrał na wyjeź-
dzie 4:2 z KS Wesoła. Zajmu-
jąca cały czas trzecie miejsce 
w tabeli Legionovia II Legiono-
wo zakończyła swoją serię zwy-
cięstw wyjazdową porażką 2:3 
z Olimpią Warszawa. Dąb Wie-
liszew uległ 1:4 Wichrowi Kobył-
ka, a Wisła Jabłonna przegrała 
1:2 ze Startem Otwock. 

W najbliższy weekend So-
kół zagra z Hutnikiem II War-
szawa (sobota 12 czerwca, 
godz. 11.00), Legionovia 
II zmierzy się z KS Wesoła 
(niedziela 13 czerwca, godz. 
11.00), Dąb z Olimpią War-
szawa (sobota 12 czerwca, 
godz. 11.00), a Wisła z Vic-
torią II Sulejówek (niedzie-

la 13 czerwca, godz. 18.00). 
We wszystkich spotkaniach 
zespoły z powiatu wystąpią 
w roli gospodarzy. 

zig

Klasa okręgowa 2020/2021, grupa Warszawa I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1 Bug Wyszków 30 79 25 4 1 106-18

2  Sokół Serock 30 74 24 2 4 105-37

3 Legionovia II Legionowo 30 66 21 3 6 98-35

4 Polonia II Warszawa 30 57 18 3 9 102-51

5 Naprzód Stare Babice 30 56 18 2 10 105-51

6 KS Wesoła (Warszawa) 30 52 15 7 8 71-62

7 Wicher Kobyłka  30 50 15 5 10 70-58

8 Mazur II Karczew 30 50 15 5 10 60-49

9 Start Otwock 30 50 15 5 10 65-56

10  Dąb Wieliszew 30 49 16 1 13 62-71

11  Świt II Nowy Dwór Mazowiecki 30 41 13 2 15 67-59

12  Wisła Dziecinów 30 33 10 3 17 57-85

13  Mazur Radzymin 30 28 9 1 20 40-86

14  Agape Białołęka (Warszawa) 30 23 7 2 21 47-98

15  Victoria II Sulejówek 30 20 5 5 20 48-98

16   Olimpia Warszawa 30 20 6 2 22 38-93

17   Hutnik II Warszawa  30 18 4 6 20 33-97

18   Wisła Jabłonna 30 13 3 4 23 42-112 

Choć z pozoru wydaje się, 
że owych zasad jest dosyć 
sporo, przestrzeganie więk-
szości z nich wymusza, no-
men omen, zdrowy rozsą-
dek. I przychodzi to całkiem 
naturalnie. Z perspektywy 
zarządzającej obiektem 
spółki KZB Legionowo klu-
czową kwestią jest narzu-
cona odgórnie konieczność 
ograniczenia o połowę licz-
by korzystających z niego 
w jednym czasie osób. Co 
akurat dla samych użyt-
kowników, z racji mniejsze-
go obłożenia pływalni, nie 
powinno być powodem do 
zmartwień. Podobnie zresz-
tą jak szereg innych regula-
cji, które – przynajmniej do 
czasu kolejnego poluzowa-
nia obostrzeń sanitarnych 
– goście Wodnych Piasków 
powinni mieć na uwadze. 

Zasady obowiązujące na 
pływalni Wodne Piaski w 

trakcie epidemii SARS 
CoV-2:
    1. Liczba osób korzysta-
jących z obiektu w jednym 
czasie nie może przekro-
czyć 50% obłożenia.
    2. Przed wejściem i przy 
wyjściu z pływalni obowią-

zuje nakaz dezynfekcji rąk.
    3. Na terenie obiektu obo-
wiązuje zasada zachowania 
dystansu społecznego w ko-
lejce do kasy oraz w otocze-
niu pływalni, tj. w szatni, 
przebieralni, toaletach, na-
tryskach i w brodziku.

    

4. Bezpośrednio przed kasą 
może znajdować się jedna 
osoba (kolejne osoby w od-
stępach min. co 1,5 m).
    5. Zaleca się dokonywanie 
płatności kartą płatniczą.
    6. Na terenie holu i prze-
bieralni obowiązuje nakaz 

zakrywania ust i nosa przy 
użyciu maseczki (obowią-
zek nie dotyczy części pły-
wackiej i pryszniców). Ma-
seczka powinna być zdjęta 
i pozostawiona wraz z ubra-
niem w przebieralni, z któ-
rej należy bezpośrednio 
udać się pod natrysk i po-
przez brodzik do płukania 
i dezynfekcji stóp, przejść 
do hali basenowej. Ubiera-
jąc się po kąpieli, należy po-
nownie założyć maseczkę w 
pomieszczeniu przebieralni.
    7. Użytkownicy pływal-
ni zobowiązani są do prze-
strzegania ścisłych zasad 
higieny przed wejściem do 
hali basenowej. Obowią-
zuje dokładne umycie ca-
łego ciała pod natryskiem. 
Do hali basenowej nale-
ży przejść przez brodzik do 
płukania i dezynfekcji stóp.
    8. W przypadku małych 
niecek i jacuzzi, gdy nie ma 
możliwości zachowania dy-
stansu społecznego, zaleca 
się korzystanie z nich po-
jedynczo lub w kilka osób 
wspólnie zamieszkujących.
    9. Korzystając z sauny, 
należy pamiętać o zacho-

waniu dystansu społeczne-
go. Do sauny wchodzimy 
boso, bez okrycia wierzch-
niego, za wyjątkiem ręcz-
nika. Nie ma konieczno-
ści zakładania maseczki 
w saunie.
    10. Obowiązuje zakaz 
korzystania z pływalni 
przez osoby z objawami 
jakiejkolwiek ostrej in-
fekcji, przede wszystkim 
dróg oddechowych. Kasjer 
ma prawo nie wpuścić na 
obiekt osoby z wyżej wy-
mienionymi objawami.
    11. Na terenie obiektu 
obowiązuje zasada ogra-
niczenia pobytu do cza-
su kąpieli w basenie oraz 
przebrania się. Osoby to-
warzyszące nie mogą prze-
bywać wewnątrz obiektu.
    12. Należy korzystać z 
szafek według numeru 
wskazanego na transpon-
derze („zegarku”).
    13. Organizatorzy za-
jęć grupowych, takich jak 
np. aerobik lub nauka pły-
wania, zobowiązani są do 
nadzorowania liczebno-
ści osób w grupach i pro-
wadzenia zajęć w sposób 
umożliwiający zachowa-
nie wymaganych odległo-
ści między ćwiczącymi.

red.

Pływanie z zasadami
Jak większości lokalnych miłośników rekreacji zapewne wiadomo, w ostatni piątek maja legionow-
ska pływalnia Wodne Piaski znów stała się dostępna dla wszystkich chętnych. Mimo to, w związku               
z pandemią, jej goście wciąż muszą przestrzegać pewnych zasad gwarantujących im sanitarne bez-
pieczeństwo. O resztę, czyli doskonałe warunki do wypoczynku, jak dawniej martwić się nie muszą.

Tylko Sokół górą
Rozegrana w miniony weekend 32. kolejka w lidze 
okręgowej nie była zbyt udana dla drużyn z powiatu 
legionowskiego. Jedynie wicelider tabeli, Sokół Se-
rock, zdołał wywalczyć komplet punktów. Pozostałe 
drużyny musiały przełknąć gorycz porażki.

Madziar pokazał klasę
Ostatnia kolejka                         
w klasach A i B wyglą-
dała bardzo podobnie 
do tej w lidze okręgo-
wej.  Wicelider A-klasy, 
Madziar Nieporęt, jako 
jedyny wygrał swoje 
spotkanie. Pozostałe 
drużyny z powiatu 
legionowskiego mecze 
bądź przegrały bądź... 
w ogóle nie zagrały.
Madziar wygrał 3:0 z GKS Dąb-
rówka. Drugi A-klasowy zespół, 
czyli Dąb II Wieliszew, miał się 
w ten weekend zmierzyć z Koro-
ną Warszawa. Mecz został jed-
nak odwołany. Wszyscy trzej 
B-klasowcy ostatnią kolejkę za-

kończyli bez żadnej zdobyczy 
punktowej. Mewa Krubin zo-
stała rozbita 13:1 przez Bobra 
Tłuszcz, Rotavia Nieporęt prze-
grała 2:7 z Lotniskiem Modlin, a 
Impet Łajski uległ 1:6 Legiono-
wi Warszawa.
 
W następnej kolejce Madziar za-
gra z Wkrą Pomiechówek (sobota 
12 czerwca, godz. 11.00), Dąb II 
zmierzy się Coco Jambo Warsza-
wa (niedziela 13 czerwca, godz. 
10.00), Mewa zagra z Mazurem 
II Radzymin (sobota 12 czerw-
ca, godz. 16.30), Rotavia z AON 
Rembertów (niedziele 13 czerw-
ca, godz. 14.00), a Impet z Far-
macją Tarchomin. 

zig
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Zasadzili się na drzewka
Zamiast czekać na prezenty z okazji Dnia Dziecka, sami postanowili zrobić prezent – sobie oraz środowi-
sku. I rankiem pierwszego czerwca, pod hasłem „Drzewa to nasza potrzeba”, grupa licealistów z „Konop-
nickiej” ruszyła w miasto, aby je jeszcze bardziej zazielenić. Oczywiście pod okiem dorosłych, którzy nie 
są w tej kwestii zieloni.

Ziarenko, z którego wyrosła 
ekologiczna idea licealistów, 
zasadzono w ich macierzystej 
placówce oświatowej. – Mniej 
więcej w październiku wpadły-
śmy na pomysł, że chciałyby-
śmy coś zrobić. Poszło to w ślad 
za inicjatywą naszej nauczyciel-
ki od podstaw przedsiębiorczo-
ści. I stwierdziłyśmy, że chcemy 
zrobić coś takiego na zasadzie 
działań proekologicznych, więc 
wymyśliłyśmy, że posadzimy 
drzewa – mówi Paulina Łuka-
nowska, uczennica LO im. M. 
Konopnickiej w Legionowie. 

Z zorganizowaniem sprzętu 
ogrodniczego i namówieniem 
rówieśników do udziału w ak-
cji dziewczyny problemów nie 
miały. – Kolegów akurat było 
prosto namówić, gorzej było 
z miejscami do sadzenia. No 
ale wszystko się udało i miej-
my nadzieję, że tak będzie dalej 
– dodaje Paulina Dymkowska. 
A Weronika Baran zapowia-
da: – Planujemy jeszcze zro-
bić sadzenie na jesieni, a tak-
że w przyszłym roku. Liczymy, 
że nam się uda i nadal będzie-
my miały tylu chętnych.

To jednak liściasta pieśń przy-
szłości. A póki co, mając już 
konkretny plan, o wsparcie w 
jego realizacji uczennice zwró-
ciły się do miejskiego ratusza. 
W tym przypadku trudno było 
o lepsze posuniecie. – Z naszą 
pomocą wyszukały miejsca na 
terenach prywatnych, należą-
cych do spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych. Miasto za-
kupiło sadzonki, paliki do przy-
mocowania drzew, zaś w tej 
chwili młodzież kopie, a kiedy 
dojadą drzewa, zacznie je sa-
dzić. Na dzisiaj zaplanowane 

jest 30 sztuk. Są to klony zwy-
czajne i lipy szerokolistne, czy-
li ładne, ozdobne i miododajne 
drzewa – informował na miej-
scu akcji Marcin Galoch z refe-
ratu ochrony środowiska UM w 
Legionowie. Ładne, a przy tym 
nieco większe, niż drugoklasi-
ści z „Konopy” się spodziewa-
li. Mimo to dzielnie podjęli wy-
zwanie i pod okiem specjalisty 
z ratusza sadzonki szybko za-
częły okopywać się na przy-
gotowanych wcześniej pozy-
cjach. Najpierw na, skądinąd 
wojskowym, osiedlu Piaski, 
później zaś w centrum mia-
sta, przy ulicy Mrugacza. 

Wbrew pozorom, uzyskanie 
zgód na posadzenie nowych ro-
ślin zajęło młodzieży i urzędni-
kom sporo czasu. – W sumie 
trudno było znaleźć miejsce, ale 
tutaj jest bardzo fajnie, zielono. 
Ta okolica jest bardzo ładna, a 
drzewa są zadbane więc myśli-
my, że jak je posadzimy, to ład-
nie się tutaj uchowają – uważają 
dziewczyny. Przedstawiciel ratu-
sza jest podobnego zdania. – To 
są drzewa, które nie mają zbyt 
dużych wymagań, jeśli chodzi 
o glebę i nasłonecznienie. My-

ślę więc, że jeśli przez pierwszy 
rok, dwa lata będą podlewane, 
to się przyjmą – mówi Marcin 
Galoch. Nowym legionowskim 
drzewom będą też kibicować 
miejska radna Anna Łaniew-
ska oraz zastępca prezyden-
ta. Chcąc dać młodzieży dobry 
przykład, pierwszego czerwca 
sami zakasali rękawy, po czym 
zabrali się do pracy. – To bar-
dzo fajna inicjatywa i dobry spo-
sób na spędzenie Dnia Dziecka. 
A chyba tego dziecka jest trochę 
w każdym z nas. Jeżeli młodzi 
ludzie chcą w takim dniu coś z 
siebie dać, pokazać, że środowi-
sko jest dla nich ważne, to tym 
lepiej i na pewno zawsze bę-
dziemy wspierać tego typu ini-
cjatywy i angażować się w nie – 
deklaruje Piotr Zadrożny. 

Jeśli chodzi o zaangażowanie 
młodych ludzi w działania na 
rzecz środowiska, według ini-
cjatorów akcji jest z tym nie 
najgorzej. Bo coraz więcej ich 
rówieśników zdaje sobie spra-
wę z zagrożenia czającego się 
w zmęczonej działalnością 
człowieka przyrodzie. – Wy-
daje mi się, że nasze pokole-
nie ma nawet większy szacu-
nek do ekologii. Wszyscy tutaj 
jakoś starają się iść w tym kie-
runku, bo nie jest najlepiej, 
więc myślę, że raczej wszyscy 
zrozumieli już, że trzeba coś 
zrobić – uważa Paulina Łuka-
nowska. A jeśli jeszcze nie zro-
zumieli, oby jak najszybciej to 
do nich dotarło. 

Waldek Siwczyński

Nominacja dla maskotki
Trudno powiedzieć, czy przypadnie ona do gustu wszystkim mieszkań-
com, ale większości powinna się spodobać. Za sprawą konkursu zorgani-
zowanego z okazji Dnia Dziecka oficjalnie wybrano właśnie i zaprezento-
wano w gminie Jabłonna jej pluszową maskotkę – sympatycznego łosia. 

Skoro ogłoszono wśród 
dzieciaków konkurs na 
gminną maskotkę, nie mo-
gło się obyć bez uroczyste-
go wręczenia nagród jego 
laureatom. W opinii organi-
zatorów młodzi uczestnicy 
wykazali się dużą inwencją 
oraz kreatywnością, przez 
co wybór najlepszych pro-
jektów nie był łatwy. Po dłu-

gich i trudnych obradach, w 
wyniku wnikliwej oceny, ko-
misja ostatecznie wyłoniła 
zwycięską pracę oraz przy-
znała drugie i trzecie miej-
sce, a także 15 wyróżnień. 

Koniec końców gminna 
maskotka powstała na 
podstawie projektu An-
toniny Leżuch ze Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Cho-
tomowie, której wójt Ja-
rosław Chodorski uroczy-
ście wręczył w Gminnym 
Centrum Kultury dyplom, 
drobny upominek oraz 
mierzący ponad metr pro-
totyp Łosia Jabłonka. Dru-
gie miejsce w konkursie 
zdobyła Oliwia Tańska za 
pracę przedstawiającą Je-

lonkę Jabłonkę, a na trze-
cim uplasował się Antoni 
Świerkowski, który wy-
kreował maskotę w posta-
ci drzewa. Po zakończeniu 
oficjalnej części uroczy-
stości leśniczy Gerard 
Hoja, przedstawiciel Nad-
leśnictwa Jabłonna, opo-
wiedział dzieciom o natu-
rze i zwyczajach łosia, nie 
zapominając wspomnieć, 
że zamieszkuje on także w 
jabłonowskich lasach.

Wszystkie projekty przygo-
towane przez uczestników 
konkursu można obejrzeć 
w Gminnym Centrum Kul-
tury w Jabłonnie.

RM


