
WWW.MIEJSCOWA.PL | CZWARTEK 5 maja 2022 | ISSN: 2084-5286 | Nakład 10 000 egz.

Rok
z pandemią

Strona 6

Boisko
z atrakcjami

Strona 3

WYDARZENIA AKTUALNOŚCI

Smakowity jubileusz 

Strona 7

WYDARZENIA

Zakręcony 
piątek

Strona 11

SZEFIE, KROI SIĘ

NAM TU NIEZŁA

IMPREZA!

TAKA MIAŁA BYĆ,

JAK TO URODZINOWA

Z RODZINĄ



2 CZWARTEK  5 maja 2022TYDZIEŃ NA SYGNALE

Energetyczny przekręt
Uwaga, kolejna próba wyłudzenia od nas pieniędzy! Tym razem oszuści podszywają się pod za-
kład energetyczny i wysyłają SMS-y z informacją o planowanym odłączeniu energii elektrycznej 
oraz z prośbą o uregulowanie należności. W wiadomości jest także link do płatności. Pod żadnym 
pozorem nie powinniśmy w niego klikać, możemy bowiem stracić nasze pieniądze.

– Pamiętajmy, że metod dzia-
łania oszustw jest bardzo wiele                   
i są one stale modyfikowane. Tyl-
ko od naszej ostrożności i wie-
dzy na temat istniejących zagro-
żeń zależy, czy damy się złapać, 
czy nie. Ważne, by o takich sy-
tuacjach rozmawiać z bliskimi, 
gdyż to z pewnością zwiększy ich 

czujność i pozwoli ochronić stan 
konta – przestrzegają policjanci. 
Przypominają też, o czym nale-
ży pamiętać, otrzymując różnego 
rodzaju wiadomości z koniecz-
nością uiszczenia jakichś opłat 
lub nakłaniające nas do kliknię-
cia w nie do końca wiadomy link:

WERYFIKACJA – zanim 

cokolwiek zrobisz, zachowuj 
spokój i pomyśl, czy sytuacja w 
ogóle może cię dotyczyć. Jeśli 
tak, sprawdź informację u źródła.

NIGDY NIE KLIKAJ                       
W LINK – nigdy nie wchodzić 
w załączony w treści wiadomo-
ści sms, czy też email link, któ-
ry miałby umożliwić dokonanie 
płatności. Sprawcy podszywa-
ją się pod strony łudząco podob-
ne do tych, z których korzysta-
my na co dzień. Jeśli faktycznie 
masz zaległości w płatnościach, 
wejdź na rachunek bankowy po-
przez stronę banku lub aplika-
cję mobilną, NIGDY poprzez 
otrzymany link.

ZASTRZEŻ – jeśli padłeś 
ofiarą oszustwa, niezwłocznie 

skontaktuj się z bankiem i za-
strzeż rachunek bankowy. Nie 
zwlekaj z tym. Czas ma tu istot-
ne znaczenie.

ZADZWOŃ – jeśli po 
otrzymaniu wiadomości po-
jawi się jakakolwiek wątpli-
wość, a nie masz możliwo-
ści sprawdzenia w Internecie 
bądź u znajomych, czy takie 
sytuacje miały miejsce gdzieś 
w Polsce, skontaktuj się z naj-
bliższą jednostką Policji. Poli-
cjanci, po wysłuchaniu twojej 
historii, ocenią sytuacje i do-
radzą, co należy zrobić. Po-
śpiech w działaniu, bez wcze-
śniejszej weryfikacji, może 
być tu złym doradcą.

oprac. zig

Dzwon na krajówce
W czwartek (28 kwietnia) około godziny 
21.00 na drodze krajowej nr 61 w Zegrzu 
doszło do groźnie wyglądającej kolizji.                  
W pobliżu tamtejszej jednostki wojsko-
wej zderzyły się dwa samochody osobowe. 
Uszkodzeniu uległ jeszcze jeden pojazd. 
Na szczęście nikt poważnie nie ucierpiał. 

W zdarzeniu uczestni-
czyły volkswagen i toyota. 
Jeden z pojazdów uderzył                  
w tył drugiego z nich. Na do-
miar złego oderwane od aut 
elementy karoserii uszko-
dziły jeszcze jeden, prze-
jeżdżający obok samochód. 
Volkswagenem oraz toyo-
tą kierowały dwie kobiety. 
Żadnej z nich na szczęście nic 

poważnego się nie stało i nie 
wymagały one hospitalizacji. 

 
Utrudnienia w ruchu na 

drodze krajowej nr 61 trwały 
około godziny. Na miejscu inter-
weniowały policja oraz zastępy 
straży pożarnej z JRG Legiono-
wo, Wojskowej Straży Pożarnej 
z Zegrza i OSP Serock. 

zig

Za kratki
za oszustwo
Policjanci z Nieporętu od pewnego czasu pro-
wadzili poszukiwania 62-letniej mieszkanki 
gminy, wobec której Sąd Rejonowy w Piasecz-
nie wydał nakaz doprowadzenia do zakładu 
karnego. Kobieta jednak dość skutecznie ukry-
wała się przed wymiarem sprawiedliwości.

Policjantom udało się w 
końcu ustalić, że poszuki-
wana przez Temidę 62-latka 
mieszka w wynajmowanym 
pokoju na terenie Serocka. 
Wspólnie ze swoimi kolega-
mi z tamtejszego komisariatu 
udali się więc pod wskazany 

adres. Kobieta była komplet-
nie zaskoczona widokiem po-
licyjnej odznaki. Została na-
tychmiast zatrzymana i od 
razu trafiła za kratki, gdzie 
spędzi aż pięć lat za oszustwo.

zig

Nie dali się 
przekupić
Nawet na dziesięć lat za kratki może trafić 
37-letni rowerzysta zatrzymany za jazdę pod 
wpływem alkoholu. Okazało się bowiem, że 
zamiast zapłacić mandat, usiłował... dać po-
licjantom w łapę. Lecz jak łatwo się domy-
śleć, mundurowi nie dali się przekupić.

Pechowego rowerzystę 
zdradził tor jazdy wskazują-
cy na to, że mężczyzna mógł 
być pijany. Po zatrzymaniu go 
mundurowi od razu przebadali 
go alkomatem. Wynik pokazał 
2,2 promila! Kłopoty pijanego 
cyklisty dopiero się jednak za-
częły. Mężczyzna wyciągnął 
banknot stuzłotowy i mówiąc: 
„Ja pójdę do domu, a wy jedź-
cie w swoją stronę”, próbo-
wał go wręczyć funkcjonariu-
szom. Reakcja mundurowych 
była łatwa do przewidzenia. 
Zawiany 37-latek został za-

trzymany i osadzony w poli-
cyjnym areszcie. 

 
Po wytrzeźwieniu miesz-

kaniec gminy Serock usłyszał 
zarzut próby przekupstwa funk-
cjonariusza publicznego. Zgod-
nie z Kodeksem karnym grozi 
mu za to od roku do dziesięciu 
lat pozbawienia wolności. Za 
kierowanie jednośladem pod 
wpływem alkoholu 37-latek 
został z kolei ukarany manda-
tem w wysokości 2500 złotych.

 
zig

Groźny poranek
Do groźnego zdarzenia drogowego doszło                 
w piątek (29 kwietnia) po godzinie 8.00 
rano. Na skrzyżowaniu ul. Suwalnej i Leśnej                                         
w Łajskach zderzyły się dwa samochody oso-
bowe. W wyniku kolizji ranne zostało 12-letnie 
dziecko podróżujące jednym z pojazdów.
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PWK dla środowiska – Piknik Ekologiczny

Jak powszechnie wiadomo, bez wody nie ma życia – bez niej nie 
ma ono szans nie tylko, aby się rozwinąć, ale też by trwać. Niemal 
75 proc. powierzchni ziemi pokrywa woda. Bez wody nie ma życia 
na ziemi. Woda jest również podstawowym składnikiem wszystkich 
organizmów żywych, ludzi, zwierząt oraz roślin.

Od kilku lat z niepokojem obserwujemy pogłębiającą się zmia-
nę klimatu. Zgodnie z prognozami sytuacji hydrologicznej w stre-
fach zasilania i poboru wód podziemnych Państwowej Służby Hy-
drologicznej, w nadchodzących miesiącach i latach prognozuje się 
występowanie niskiego stanu wody w znacznych obszarach kraju, 
co już jest widoczne. Z roku na rok poziom rzek jest coraz niższy, 
czego konsekwencją są wysychające przydomowe studnie, w któ-

rych jakość wody również ciągle się pogarsza. Mieszkańcy mogą 
zostać narażeni na utratę wody w swoich domach jednorodzinnych.

Wodociągi Legionowskie prowadzą oraz wspierają wszel-
kie działania proekologiczne, stawiając środowisko na pierwszym 
miejscu. 23 kwietnia bieżącego roku zorganizowano w Legionowie 
Piknik Ekologiczny, przy aktywnym udziale Przedsiębiorstwa Wo-
dociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o. o. Podczas pik-
niku, który odbył się na targowisku Mój Rynek, mieszkańcy mieli 
okazję otrzymać sadzonki drzew oraz kwiatów w zamian za nakręt-
ki plastikowe lub zużyte baterie. Prowadzone były również konkur-
sy i warsztaty ekologiczne. Można się było też dowiedzieć, jak pra-
widłowo segregować śmieci. Na stoisku PWK „Legionowo” mieli 
szansę otrzymać różne upominki oraz dowiedzieć się, co legionow-
skie wodociągi robią dla ochrony środowiska. Wszyscy bowiem 

możemy coś zrobić, aby ograniczać postępujące zmiany klimatu, 
kształtując jednocześnie świadomość mieszkańców na temat tego, 
jak cennymi darami są nasza ziemia i woda.

Boisko z atrakcjami
Komu jak komu, ale mundurowym aura podpadać nie chciała i pod-
czas sobotniego (30 kwietnia) otwarcia wielofunkcyjnego boiska na 
osiedlu Piaski była bez zarzutu. W jego tzw. policyjnej części oficjalnie 
pojawił się więc obiekt, za którym tamtejsi mieszkańcy chodzili już od 
dawna. A teraz przekonali się, że cała ta gra była warta świeczki.

W sensie metaforycznym 
i dosłownym owo chodze-
nie ludzie w Piasków powie-
rzyli swemu reprezentantowi                                    
w miejskim samorządzie.                                                                   
A ten chodził, chodził, no i wy-
chodził. – To naprawdę wszyst-
ko, a nie między innymi, zasłu-
ga Pawła Głażewskiego, bo on 
jest na tyle męczący i nieustę-

pliwy, że i tak by nie odpuścił. 
Stukał, pukał, zgodnie z biblij-
ną przypowieścią: „Pukajcie, 
a otworzą wam”. Tak właśnie 
działa, jako były ministrant, 
śpiewak disco polo, no i w ogó-
le człowiek-orkiestra – otwiera-
jąc pachnący nowością obiekt, 
mówił z uśmiechem prezydent 
Roman Smogorzewski. 

Obok muzykalnego radne-
go, wśród inicjatorów powstania 
wytęsknionego zwłaszcza przez 
młodzież boiska ze sztuczną na-
wierzchnią był także Michał 
Margis, przewodniczący Rady 
Rodziców pobliskiej Szkoły 
Podstawowej nr 8. Oprócz sa-
morządowców i działaczy spo-
łecznych na tyleż uroczystym, 

co rozrywkowym „przecięciu” 
inwestycji dopisali też miesz-
kańcy Piasków, którzy przy-
szli zobaczyć, jak prezentuje się 
ich nowe mienie. A przy okazji 
skosztować serwowanych tam 
gratis specjałów w rodzaju pop-
cornu, waty cukrowej oraz, jak 
to u mundurowych – pysznej, 
gęstej grochówki. – Im więcej 
takich obiektów jest na terenie 
osiedla, tym dla dzieci i młodzie-
ży lepiej. Cały czas staramy się 
zaszczepić w nich bakcyla upra-
wiania sportu, ruszania się, żeby 
nie było dzieci, które z powodu 
bezczynności i ciągłego siedze-
nia przed komputerem później 
chorują. Na innych osiedlach ta-
kie boiska pojawiły się już wcze-
śniej, a teraz jedno jest i u nas.                                                               
W imieniu rady osiedla chcę za 
to bardzo podziękować panu pre-
zydentowi, bo docenił fakt, że 
na tym osiedlu też są dzieci i też 
jest młodzież – mówi Stanisław 
Kraszewski, mieszkaniec osie-
dla Piaski. A wspomniana przez 
niego głowa miasta dodaje: – To 
bardzo cieszy, że udało się otwo-
rzyć kolejny obiekt sportowy. Ta-
kiej infrastruktury nigdy za dużo. 
Dzisiaj młodzi ludzie, jeśli mają 
gdzieś dojść, to im się nie chce 

albo mają pretekst, żeby nie ćwi-
czyć. Tutaj już go nie będą mie-
li. Na tym osiedlu jest 180 miesz-
kań, zaś obok znajduje się duże 
osiedla wojskowe – TBS Kwa-
tera, gdzie takiej infrastruktury 
sportowej nie ma, więc mam na-
dzieję, że ten obiekt będzie cie-
szył się dużą popularnością.   

Co najmniej taką, jaką odno-
towały piknikowe atrakcje. Naj-
młodsi uczestnicy imprezy mogli 
poskakać na dmuchańcu, wziąć 
udział w grach i zabawach dla 
dzieci, a także skorzystać z ani-
macji prowadzonych przez klub 
KS Legionovia i sprawdzony                                                                                        
w takich sytuacjach duet: Janusz 
Patriak i Andrzej Maroszek. 
Sportowym ukoronowaniem 
pikniku był mecz: miejscowa 
młodzież kontra samorządow-
cy, dzięki któremu od razu prze-
testowano nowy obiekt. Spraw-
dzian wypadł bez zarzutu,                                                                               
a w ekipie gości zagrali między 
innymi strzegący ich bramki szef 
rady miasta oraz sam gospodarz 
ratusza. Zagrali, jak się okazało, 
skutecznie, bo małoletnim futbo-
listom dali piłkarską szkołę. – Od 
dawno nie grałem w piłkę noż-
ną i było bardzo miło. Nawet za-

kręciła mi się łezka w oku, kiedy 
sobie przypomniałem, jak kiedyś 
grało się z chłopakami w nogę na 
Trzeciej Parceli, między drze-
wami, w korzeniach, jakąś starą 
piłką. Myślę, że dzisiaj wszyscy 
się tutaj doskonale bawili, i o to 
właśnie chodzi – uważa Roman 
Smogorzewski. 

Co do mieszkańców „po-
licyjnych” Piasków, im chodzi 
jednak o coś jeszcze. O czym też                                                                                                  
w sobotę, korzystając z okazji, 
prezydenta miasta poinformo-
wali. I to było świetne zagra-
nie. – Przy okazji powstała tutaj 
nowa idea: mieszkańcy bardzo 
chcą siłowni plenerowej, którą 
w najbliższych miesiącach także 
otworzymy. Cieszy to, że dzięki 
aktywności ludzi, dzięki liderowi, 
jakim niewątpliwie jest tu radny 
Paweł Głażewski, udaje się reali-
zować potrzebne i – co niezwykle 
istotne – popierane przez lokal-
nych mieszkańców inwestycje.                                                                                         
A nie zawsze jest to proste. Tu zaś 
nie było żadnego głosu, że boisko 
ma być nie w tym miejscu i że 
będzie przeszkadzać. To bardzo 
ważne, że ludzie nie tylko będą                                                                                                    
z tego korzystać, ale też, że nie 
budzi ono kontrowersji i jest ak-
ceptowane przez sąsiadów – pod-
kreśla prezydent Legionowa.                                
I oby, dopóki pod ich oknami pił-
ka będzie w grze, tak pozostało. 

Waldek Siwczyński
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Jak informują tamtej-
si urzędnicy, głównym celem 
sporządzenia planu jest ochrona 
cennych przyrodniczo terenów 
położonych we wsiach Sikory, 
Olszewnica Nowa, Kałuszyn 
i Skrzeszew. Obszar, którego 
dotyczy opracowany projekt 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, stano-
wią głównie łąki oraz pastwiska, 

poprzecinane siecią rowów me-
lioracyjnych i kanałów, z uwagi 
na położenie w prakorycie rzeki 
Narwi. – Co niezwykle istotne, 
obszar planu w całości znajduje 
się w granicach Warszawskiego 
Obszaru Chronionego Krajobra-
zu. Zespoły torfowo-leśne Ka-
łuszyn leżą w granicach strefy 
szczególnej ochrony ekologicz-
nej, a pozostała część opracowa-

nia znajduje się w strefie zwy-
kłej. Niezwykle cenne dla naszej 
gminy są również liczne stano-
wiska archeologiczne o charak-
terze zabytkowym. 

Jeśli chodzi o drugi obszar, 
dedykowany jest części wsi 
Wieliszew (rejon ul. por. Józefa 
Przedpełskiego – 56 ha), które-
go znaczną część stanowią lasy 

będące prywatną własnością, są-
siadujące ze zwartym komplek-
sem lasów państwowych. Nie-
mal w całości znajduje się on w 
granicach Warszawskiego Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu, 
podobnie jak stanowisko arche-
ologiczne ujęte w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków. 

oprac. RM

Po kilku miesiącach tworzenia 
zrębów uaktualnionej miejskiej po-
lityki senioralnej przyszła pora na 
rozpoczęcie jej finalizacji. – Prace 
nad strategią toczą się od począt-
ku tego roku. Zespół ekspercki 
opracował wstępny projekt stra-
tegii, który właśnie dzisiaj mamy 
zamiar zaprezentować publiczno-
ści i rozpocząć tym oficjalnie całe 
konsultacje, w których seniorzy                                                    
i wszyscy chętni będą mogli zgła-
szać uwagi i propozycje zmian do 
tekstu strategii – informuje Rafał 
Florczyk, koordynator ds. senio-
ralnej strategii miasta. Twórcy do-

kumentu zdecydowali się podzie-
lić go na trzy grupy tematyczne: 
„Zdrowie i rekreacja”, „Edukacja 
i kultura” oraz „Sfera społeczna”. 
W czwartek, podczas konferencji 
pod nazwą „Konsultacje strate-
gii działań miasta Legionowo na 
rzecz seniorów 60+ na lata 2022-
2026, wszystkie te grupy szcze-
gółowo omówiono. Przy udziale 
współtwórców projektu, przedsta-
wicieli ratusza, a także lokalnych 
liderów środowiska senioralne-
go. – W każdej z tych sfer starali-
śmy się zdiagnozować silne i sła-
be strony oraz szanse i zagrożenia,             

a także zdefiniować problemy, 
które dotyczą legionowskiej spo-
łeczności seniorów. I kolejno,                                                                                
w odpowiedzi na te problemy, 
konstruowaliśmy cele oraz kierun-
ki działań, które będą podejmowa-
ne w latach obowiązywania strate-
gii. Tak, aby każda z tych sfer była 
objęta odpowiednią ilością działań 
– dodaje koordynator. 

Co do sensu ich realizowania 
prezydent miasta nie miał i nie ma 
żadnych wątpliwości. Także z uwa-
gi na procesy demograficzne, któ-
rych skutki coraz wyraźniej widać 
również w Legionowie. A skoro 
tak, należy wyjść im naprzeciw. 
– Zapoznałem się właśnie z opu-
blikowanymi dziś wynikami spi-
su powszechnego, który stwier-
dza, że w całym kraju ubyło nas pół 
miliona, a przez te dziesięć lat, od 
ostatniego spisu, przybyło dwa mi-
liony ludzi w wieku poprodukcyj-
nym, czyli w przypadku kobiet po 
60-tym, a w przypadku mężczyzn 
po 65-tym roku życia. To są wy-
zwania i Legionowo nie jest tutaj 
wyjątkowe. To miasto, które było 
zbudowane dosyć nagle, gdzie                                                                                             
w latach 1975-85 powstało wie-
le tysięcy mieszkań i gdzie przy-
jechało ponad 20 tysięcy ludzi – 
wtedy młodych. Ale to było 40 lat 
temu, a teraz mają oni już około 70 
lat. I tych aktywnych emerytów, 
chętnych, żeby swoją wiedzę i do-
świadczenie dalej gdzieś użytko-
wać na rzecz dobra wspólnego jest 
z roku na rok coraz więcej – mówi 
prezydent Roman Smogorzewski. 

Coraz więcej i coraz częściej 
też seniorzy zrywają z krzywdzą-
cym ich stereotypem, że na sta-
rość stają się wyłącznie biorcami, 
ludźmi zorientowanymi na otrzy-
mywanie pomocy. Z takim podej-
ściem do osób 60+ nie zgadza się 
też prezydent Legionowa. Zbyt do-

brze zna jego długoletnich miesz-
kańców. – Oni budowali to miasto, 
budowali naszą ojczyznę. A często 
też jeszcze pracują i często wspo-
magają wychowanie wnuków.                                                                                          
I pewnie nie raz i nie dwa młode ro-
dziny, gdy nie miały babci, to by się 
w ogóle nie zdecydowały na dru-
gie czy trzecie dziecko. Często ci 
emeryci i renciści organizują róż-
ne akcje charytatywne, wspomaga-
ją różne przedsięwzięcia, tak więc 
nieuprawnione, niesprawiedliwe                                                                                         
i nieprawdziwe jest stwierdze-
nie, że ludzie w „trzecim wieku” 
są biorcami. Oni całe życie dali in-
nym i teraz większość z nich tak-
że daje z siebie maksymalnie dużo. 

Nowa strategia miejskich 
działań na rzecz seniorów z pew-
nością im to ułatwi. Sporo w tej 
kwestii zależy jednak od samych 
legionowian. Dlatego też teraz, na 
końcowym etapie kształtowania 
dokumentu, bardzo ważny jest ich 
udział w rozpoczętych właśnie, 
zaplanowanych na trzy miesiące 
konsultacjach. – Seniorzy będą 
mogli zgłaszać uwagi do tekstu 
strategii, który zostanie umiesz-
czony na stronie internetowej 
Stowarzyszenia Pomocy Potrze-
bującym „Nadzieja”. Będą mo-
gli zgłaszać takie uwagi poprzez 
specjalnie przygotowany formu-
larz uwag, który też zostanie za-
mieszczony w internecie. Będzie 
to możliwe także mejlowo, tele-
fonicznie oraz osobiście, w sie-
dzibie SPP „Nadzieja” – mówi 
Rafał Florczyk. Po uwzględnie-
niu ewentualnych propozycji lub 
uwag autorom senioralnej strate-
gii nie pozostanie nic innego, jak 
postawienie w niej przysłowio-
wej „kropki nad I”. A następnie, 
wspólne z mieszkańcami, przej-
ście do jej realizacji.

Waldek Siwczyński

Strategia
do wglądu
Dostrzegając wymierne efekty starań w tym 
zakresie, Stowarzyszenie Pomocy Potrzebują-
cym „Nadzieja” przygotowuje właśnie nową 
miejską strategię senioralną. Kolejny etap tych 
dofinansowanych z funduszy Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego działań podsumowa-
no w czwartek (28 kwietnia) w legionowskiej 
Poczytalni. Przechodząc tym samym do na-
stępnego i zarazem jednego z ostatnich – kon-
sultacji społecznych.

Edukacyjna 
rozgrzewka
Nowa, Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
EduSpektrum w Legionowie staje się fak-
tem! Do placówki z siedzibą w Spektrum 
Sportu przy ulicy Narutowicza 96 już za-
pisują się uczniowie. Od początku kwietnia 
prowadzi ona rekrutację do wszystkich od-
działów – od zerówki aż po klasę ósmą.

Zainteresowani mogą 
składać podania elektronicz-
nie, pobierając dokumenty ze 
strony szkoły. Spotkania in-
formacyjne dla rodziców od-
bywają się w każdym miesią-
cu. Najbliższe zaplanowano 
13 maja, a kolejne 22 czerwca. 
– Podczas tych spotkań sze-
rzej prezentujemy koncepcję 
szkoły, pokazujemy tworzą-
cą się przestrzeń do edukacji 
i odpowiadamy na wszystkie 
pytania uczestników. Jeże-
li chodzi o sam obiekt, finan-
sowane z kredytu bankowego 
i ze środków własnych prace 
budowlane idą zgodnie z pla-
nem – zapewniają przedstawi-
ciele szkoły. 

Jej dyrektorem będzie od 
września Iwona Bekisz, która 
od ponad 20 lat jako nauczy-
ciel poszukuje najlepszych 
metod pracy z dziećmi i mło-
dzieżą, doskonaląc te narzę-
dzia, które już się sprawdziły. 
Właściciele nowej placówki 
są zdania, że to idealna osoba 
do tej roli: – Przez 12 lat peł-
niła funkcję dyrektora szkoły 
niepublicznej. Wie, że szko-
ła może dawać dużo radości i 
satysfakcji zarówno uczniom, 
jak i nauczycielom. Aktualnie 
buduje zespół nauczycieli, 
którzy odbędą szkolenia, aby 
jak najlepiej realizować za-
łożenia programowe szkoły. 
Wciąż poszukuje najlepszych 
rozwiązań organizacyjnych i 

kierowniczych. Stworzyła au-
torską koncepcję szkoły, opar-
tą o fiński model edukacji. To 
nasz sposób na przełamywa-
nia utartych schematów po-
wszechnie funkcjonującego 
systemu edukacji. Wiemy, jak 
stworzyć przyjazną przestrzeń 
do zdobywania wiedzy i roz-
wijania talentów. Chcemy za-
pewnić naszym uczniom inno-
wacyjne narzędzia i efektywne 
metody nauki. 

Mocną stroną EduSpek-
trum ma być zaplecze spor-
towe, dlatego planowane są 
tam lekcje, w których ważny 
jest ruch, tak aby w proces na-
uki zaangażować wszystkie 
zmysły. Ważnym elementem 
edukacji będą też języki obce, 
szczególnie powszechny dziś 
język angielski – nauczany 
na wiele sposobów, z częścią 
prowadzonych w nim zajęć. 
Ponadto nauczyciele tworzą 
już autorskie programy – wy-
chodzące poza sztywne ramy 
podstawy programowej, w 
których możliwe będzie po-
dążanie za zainteresowania-
mi dzieci, z uwzględnieniem 
ich naturalnych potrzeb i za-
spokajaniem ciekawości. W 
praktyce oznacza to pracę w 
mało licznych klasach, gdzie 
nauczyciel jest towarzyszem 
oraz przewodnikiem i inspi-
ratorem w procesie edukacji. 

oprac. RM

Rada gra w zielone
Dzięki podjętym przez wieliszewskich rad-
nych uchwałom w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gmina zyska dwa 
nowe, cenne ze względów przyrodniczych ob-
szary. Ich łączna powierzchnia to, bagatela, 
ponad 500 hektarów.
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Niechlubne przykłady takich 
praktyk regularnie pojawiają się 
na wszystkich spółdzielczych 
blokowiskach, w tym również na 
osiedlu Sobieskiego, gdzie szczy-
towa ściana bloku 413 od niedaw-
na wita przechodniów podobizną 
dużego misia z napisem „Legio-
nowo to miasto nacjonalizmu”. 
Ów niedźwiadek może się komuś 
podobać lub budzić odrazę – to 
kwestia gustu. Kłopot w tym, że 
jego wizerunek w ogóle nie powi-
nien się na elewacji znaleźć. Zda-
niem pracowników legionow-
skiej SMLW, w powstrzymaniu 
plastycznej samowolki dużą rolę 
mogliby odegrać rodzice skłon-
nych do bazgrania nastolatków. 
Musieliby tylko wziąć swe pocie-
chy pod lupę. – Nie sądzę, żeby 
to były osoby spoza osiedla. Ra-
czej to jest młodzież od nas, dla-
tego prośba do rodziców, aby 
zwrócić uwagę na zawartość ple-
caków, na farby w spreju, na za-
brudzone nimi ubrania czy dłonie. 
To wszystko raczej wskazuje, że 
dziecko maluje różnego rodzaju 
treści i należałoby się tym zainte-

resować – uważa Monika Osiń-
ska-Gołaś, kierownik administra-
cji osiedla Sobieskiego.

Efekty działania grafficiarzy 
są widoczne na spółdzielczych 
osiedlach niemal na każdym kro-
ku. Siłą rzeczy odbijają się one 
również na finansach SMLW, 
czyli tak naprawdę wszystkich 
lokatorów. Bo większość ulicz-
nych bohomazów, głównie ze 
względów estetycznych, trzeba 
niestety zamalować. – Jest to ob-
ciążenie finansowe dla mieszkań-

ców tego budynku i dla wszyst-
kich mieszkańców osiedla i całej 
spółdzielni, biorąc też pod uwa-
gę pomazane altanki śmietniko-
we. Te elewacje trzeba malować 
na nowo, a są to duże koszty. Stąd 
prośba, abyśmy wszyscy pilno-
wali porządku i zwracali uwagę 
na tego typu akty wandalizmu.   

Jeżeli ich autor, co już się zda-
rzało, ma pecha, wówczas kosz-
ty usunięcia zniszczeń pokrywa z 
własnej kieszeni. A więc w prakty-
ce płacą za wszystko rodzice. Do-

chodzą też do tego nieuniknione 
kłopoty z prawem. – W momen-
cie, kiedy taki sprawca zostanie na-
mierzony, na pewno będzie musiał 
pokryć koszty naprawy elewacji. 
Jeżeli natomiast sytuacja by się 
powtórzyła, trzeba będzie zgłosić 
ją na policję, bo jest to dewastacja 
mienia – przestrzega administra-
torka. Jeśli więc pod sąd weźmie 
taki czyn Temida, nie będzie już – 
jak to zazwyczaj bywa na ścien-
nym bohomazie – tak kolorowo. 

Gadget

Kosztowne bazgroły
Gdyby wandale musieli taszczyć pędzle i puszki z farbą, opisywany problem zapewne by nie 
istniał. Odkąd jednak istnieją farby w spreju, zjawisko znane pod nazwą graffiti jest i od lat pu-
stoszy miejską infrastrukturę. Zwłaszcza jego chuligański odłam, który nie ma nic wspólnego ze 
sztuką, skupiając się tylko na wizualnej dewastacji. A to i szpeci, i kosztuje. 

Waleczne 
dzieciaki
Wśród ponad 220 zawodników reprezentują-
cych siedem klubów karate, jacy wzięli udział 
w niedawnych zawodach w stolicy, dobrze za-
prezentowali się też młodzi fajterzy z powia-
tu legionowskiego. Żaden z nich, jak to mają              
w zwyczaju, tanio skóry nie sprzedał.

Kolejny ważny spraw-
dzian dla początkujących 
karateków zorganizował 
Uczniowski Klub Sporto-
wy Pancerni Warszawa, za-
praszając do siebie między 
innymi zawodników z Le-
gionowa oraz z kilku innych 
miejscowości na terenie po-
wiatu: Serocka, Skrzeszewa, 
Wieliszewa i Zegrza. Zawo-
dy były rozgrywane w dwóch 
konkurencjach: kumite (wal-
ki w lekkim kontakcie) – 

dla roczników 2010-2012 
oraz sumo kids – dla rocz-
ników 2013-2016. Powiato-
wa młodzież potwierdziła w 
nich swoją waleczność, wie-
le walk rozstrzygając na swo-
ją korzyść. 

Część nagród dla zwy-
cięzców warszawskiego tur-
nieju ufundował Powiat Le-
gionowski.

RM
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Mówiąc o bezpieczeń-
stwie powiatu w kontekście 
wirusa SARS-CoV-2, Sylwia 
Patejuk zaczęła od głównych 
związanych z nim danych.                                              
– Liczba potwierdzonych przy-
padków na terenie powiatu – 13 
279, osób hospitalizowanych 
– 1211, osób poddanych kwa-
rantannie – 80 395, ozdrowień-
ców – 13 148. Liczba zgonów 
to 31, z czego dwa bez chorób 
współistniejących. Wydaliśmy 
428 pozytywnych opinii o za-

wieszeniu zajęć stacjonarnych                                                                         
w placówkach szkolnych                                
i przedszkolnych, a osiem było 
negatywnych – wyliczała dyr. 
PSSE w Legionowie. Niezależ-
nie od zwyczajowych aktywno-
ści, pracownicy sanepidu prze-
prowadzili ponad dwieście 
kontroli związanych z profi-
laktyką antycovidową. Przy tej 
okazji posypały się mandaty, 
również za nieprzestrzeganie 
obostrzeń sanitarnych.  – Nad 
tym wszystkim pracował ze-

spół 24 pracowników, w sys-
temie dwuzmianowym, przez 
siedem dni w tygodniu, od 7.00 
do 21.00. Przyjęliśmy taki stan-
dard, że do osoby z wynikiem 
pozytywnym mamy dotrzeć                                                                                                
w 24 godziny od momen-
tu uzyskania przez nią wyni-
ku pozytywnego, natomiast 
sprawy, które wpłynęły do nas 
przez infolinię covidową bądź 
zgłoszone przez formularz na 
gov.pl, były rozpatrywane do 
trzech godzin.   

Skoro już mowa o działa-
niach sanepidu, wzorową reak-
cję jego pracowników na nowe 
obowiązki doceniła przewod-
nicząca powiatowej Komi-
sji Rodziny, Zdrowia i Spraw 
Społecznych. A słowa uzna-
nia przekazała ich obecnej na 
sesji zwierzchniczce. – Chcia-
łam bardzo podziękować pani 
Sylwii Patejuk za to, że przez 
cały okres pandemii uczestni-
czyła w obradach naszej komi-
sji. Na bieżąco przekazywała 
nam sprawy związane z epide-
mią. Bardzo często widać było, 
że już jest zmęczona, przy na-
tłoku różnych spraw, ale za-
wsze uczestniczyła. Dziękuję 
bardzo – powiedziała na forum 
rady powiatu przewodnicząca 
Anna Gajewska.

Zgodnie z informacja-
mi dyrektor Patejuk, na te-

renie powiatu zrealizowa-
no w ubiegłym roku prawie 
130 tysięcy szczepień na CO-
VID-19, z czego pełną daw-
kę przyjęło ponad 40 tysięcy 
osób. Wspomniała ona też rad-
nym, jak na koronawirusowej 
sytuacji powiatu odbił się na-
pływ uchodźców z Ukrainy.                                                                                          
A właściwie, jak – przynaj-
mniej do tej pory – się nie od-
bił. – Liczba zakażeń wirusem 
SARS-CoV-2 w dalszym ciągu 
spada. Pomimo iż w momencie, 
kiedy wybuchł konflikt zbrojny 
w Ukrainie, tam nowych przy-
padków było dobowo oko-
ło 50 procent więcej niż u nas, 
nie przełożyło się to na falę za-
każeń. W tej chwili widzimy 
znaczny spadek. Uchodźcy 
mają i mieli od początku moż-
liwość wykonywania testów 
na covidowych oraz szczepień 
przeciwko COVID-19. 

Korzystając z okazji, dyrek-
torka Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej uspoko-
iła ewentualne obawy o wzrost 
liczby lokalnych zachorowań na 
COVID-19. – Społeczeństwo 
ukraińskie jest zdecydowanie 
słabiej wyszczepione niż społe-
czeństwo polskie. Nie znaczy to 
jednak, że stoimy na progu ko-
lejnej epidemii. Bo żeby zaist-
niała epidemia, to musi być jej 
źródło, ale musi być też i podat-
na populacja – zaznaczyła Syl-
wia Patejuk. A Polacy, wedle 
medycznych standardów, już 
taką populacją nie są. Według 
danych na 10 marca, nowych 
przypadków koronawirusa było 
w powiecie legionowskim 71. 
W ostatnich dniach zanotowa-
no spadek liczby kolejnych za-
chorowań do około 40 na dobę. 

Waldek Siwczyński

WYDARZENIA

Rok z koronawirusem
Gdy przed wieloma miesiącami zaatakował świat koronawirus, te ko-
munikaty na bieżąco śledziło mnóstwo mieszkańców. Później, za spra-
wą decyzji rządu, sanepidy publikować swe raporty przestały. Jedno 
zostało po staremu: składane radzie powiatu sprawozdania na temat 
działań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. To ostatnie, 
za 2021 rok, szefowa legionowskiej placówki przedstawiła, jak na iro-
nię, w dniu zniesienia na obszarze kraju kwarantanny i obowiązku 
zasłaniania twarzy.

Poszukiwania i zakazy
W zeszłą niedzielę policjanci z legionowskiej komendy zatrzymali na 
terenie miasta 29-letniego mężczyznę. Jak się okazało, był on poszu-
kiwany przez wymiar sprawiedliwości. W toku dalszego dochodzenia 
wyszło też na jaw, że 29-latek dwukrotnie złamał sądowy zakaz.

W trakcie legitymowania 
mężczyzny policjanci ustali-
li, że Sąd Rejonowy w Legio-
nowie wydał nakaz doprowa-

dzenia go do zakładu karnego 
celem odbycia kary 364 dni 
pozbawiania wolności za kra-
dzież. Po zebraniu całego ma-

teriału dowodowego w spra-
wie 29-latka okazało się też, że 
w ubiegłym roku dwukrotnie 
złamał on sądowy zakaz pro-
wadzenie pojazdów mecha-
nicznych. Mężczyzna od razu 
trafił za kratki, gdzie spędzi za-
sądzoną mu już wcześniej karę 
prawie roku pozbawienia wol-
ności. Sprawą złamania zakazu 
ponownie zajmie się sąd. Za to 
przestępstwo grozi mu z kolei 
nawet pięć lat więzienia. 

zig
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Zakręcony piątek
W piątek (29 kwietnia), nie po raz pierwszy i zapewne nie ostatni, Legionowo stało się pępkiem 
kolarskiego świata. Tego dnia pod IŁ Capital Areną zebrali się bowiem uczestnicy ważnej im-
prezy w kalendarzu Międzynarodowej Federacji Kolarskiej. Wyścig pod nazwą Grand Prix Le-
gionowo-Wieliszew-Nasielsk-Serock zainaugurował cykl czterech jednodniówek na Mazowszu, 
z udziałem 23 zawodowych ekip z Polski i zagranicy.

Za organizacją wyścigu stał 
były kolarz, a obecny mece-
nas i promotor tego sportu, Da-
riusz Banaszek. – To pierwsza 
edycja wyścigu UCI w Polsce. 
Tak jak powiedziałem na odpra-
wie technicznej, mamy czerwo-
ną kartkę polskiego kolarstwa 
– to najważniejsza impreza, za-
czynamy sezon. Zaczynamy                                                        
w Legionowie, bo Legionowo 
to serce Mazowsza, Mazowsze 
to serce Polski, a Polska to ser-
ce Europy. Cieszę się bardzo                                                                                     
i chciałem serdecznie podzięko-
wać panu prezydentowi Smogo-
rzewskiemu, bo to jest wspania-
ły człowiek, który od wielu lat 
nam pomaga. Bez takich ludzi, 
bez miasta Legionowo nie odby-
łaby się taka impreza, która dzi-
siaj ściągnęła nam tu 140 kolarzy 
z całego świata – powiedział peł-
niący rolę dyrektora wyścigu Da-
riusz Banaszek. 

Z perspektywy gospodarza 
miejskiego ratusza wspieranie 
sportu stanowi „oczywistą oczy-
wistość”. Robi to nie od dzisiaj, 
tym chętniej, że przy tej okazji 
można też często wygrać dobre                                          
i pożyteczne kontakty z samorzą-
dowymi sąsiadami. – Na pew-
no cieszymy się, że wracamy do 
normalności, że tego typu im-
prezy mogą się odbywać na Ma-
zowszu. To jest promocja, ale też 
integracja miasta i samorządu wo-
jewództwa. To on dzieli i realizuje 
różne programy, z których stara-
my się korzystać. Sport jest waż-
ny, integracja i promocja są waż-
ne, ale ważne są też dobre relacje 
z sąsiednimi samorządami. Wie-

le z nich wspomaga tą imprezę, 
szczególnie samorząd wojewódz-
twa mazowieckiego. Przy okazji 
tej imprezy możemy pielęgnować 
nasze relacje, a później możemy                                                                  
z nich korzystać przy realizacji in-
nych projektów czy programów 
użytecznych i potrzebnych miesz-
kańcom Legionowa – podkreślił 
prezydent Roman Smogorzewski. 

Co do kolarskich zawodow-
ców, im potrzebne są sukcesy                            
i przyznawane dla najlepszych 
zawodników punkty. Dlatego 
piątkowy wyścig, choć siłą rze-
czy nie obrósł jeszcze prestiżem, 
każda ekipa potraktowała bardzo 
poważnie. – Ta impreza jest zare-
jestrowana w UCI, czyli Między-
narodowej Federacji Kolarskiej. 
Dziś kolarze mogą zdobyć ponad 
120 punktów UCI, a to jest bardzo 
dużo. Ta impreza jest jedną z bar-
dzo nielicznych w Polsce, można 
je policzyć na palcach jednej ręki, 
wyścigów UCI. Tym bardziej je-
stem szczęśliwy i dumny, że – jak 
powiedział pan prezydent – wra-

camy do normalności, na dodatek 
tutaj, na ziemi legionowskiej. To 
bardzo ważna impreza, o czym 
świadczą takie mocne, uczestni-
czące w nim ekipy – dodał Da-
riusz Banaszek. 

Zaszczyt oficjalnego wy-
puszczenia ich na trasę, lub jak kto 
woli – funkcja honorowego starte-
ra, przypadła w udziale prezyden-
towi miasta. Tuż po jego sygnale 
peleton ruszył ulicami Legiono-
wa na 142-kilometrowy mara-
ton, aby robiąc dwie duże pętle, 
przez Wieliszew i Nasielsk do-
trzeć do Serocka. Na metę, po za-
ciętej końcówce pierwszy wpadł 
Marceli Bogusławski z pełniącej 
rolę gospodarza ekipy HRE Ma-
zowsze Serce Polski, sięgając po 
kolejne zwycięstwo w tym sezo-
nie. Drugie miejsce zajął Patryk 
Stosz z Voster ATS Team, a trze-
ci finiszował Tobias Nolde z ze-
społu P&S Benotti. Przy okazji 
warto wspomnieć, że tuż po za-
wodowcach zmagania rozpoczęli 
też w Legionowie kolarscy senio-

rzy. Tyle że na o wiele krótszej, li-
czącej tylko 67 km trasie. 

Zdaniem prezydenta Legio-
nowa imprezy takie, jak ta piąt-
kowa, to świetna forma populary-
zacji sportu i rekreacji. Doskonale 
wpisująca się w działania miasta 
z myślą o cyklistach. – Od lat bu-
dujemy ścieżki rowerowe. Paliwa 
są coraz droższe, a jazda na rowe-
rze to samo zdrowie. Taka promo-
cja pewnych postaw wśród miesz-
kańców, też na podstawie imprez 
sportowych, jest niezwykle waż-
na. Jeszcze daleko nam do społe-
czeństw Holandii, Danii, Szwaj-
carii czy nawet Niemiec, jeżeli 
chodzi o wykorzystywanie ro-
werów do transportu. Tak więc 
promowanie wykorzystania tego 
typu środka transportu, jakim jest 
rower, na pewno nigdy za wiele  – 
stwierdził Roman Smogorzew-
ski. Nic dodać, nic ująć. Tylko 
wsiadać na rower i pedałować! 

Wonder

Inwestycyjna
wiosna
Korzystając między innymi ze środków 
przyznanych w ramach Polskiego Ładu, 
gmina Serock ruszyła wiosną z szeregiem 
oczekiwanych przez mieszkańców inwesty-
cji. Najważniejsze z nich to budowa boiska 
w Jadwisinie oraz zagospodarowanie terenu 
po dawnej przepompowni w Zegrzu. Łączna 
kwota, jaką udało się pozyskać na te cele, to 
ponad 9 mln zł.

W ostatnim czasie gmina 
wystąpiła także o przyznanie 
środków w ramach II i III edy-
cji Programu Rządowy Fundusz 
Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. Wnioski doty-
czyły czterech zadań inwesty-
cyjnych: budowy ul. Słonecz-
nej w Stasim Lesie, przebudowy 
dróg gminnych w Wierzbicy, 
rozbudowy Szkoły Podstawo-
wej w Serocku o nową salę gim-
nastyczną i dodatkowe sale lek-
cyjne, a także przebudowy ul. 
Jerzego Szaniawskiego w Se-
rocku w zakresie remontu na-
wierzchni i budowy miejsc par-
kingowych. Ostatnie z zadań 
miałoby być realizowane w ra-
mach programu przeznaczone-
go dla gmin, na terenie których 
funkcjonowały niegdyś PGR-y. 
– W związku z uruchomieniem 
naboru w ramach Samorządo-
wego Programu Pożyczkowe-
go, realizowanego przez Euro-
pejski Fundusz Rozwoju Wsi 
Polskiej, złożyliśmy również 
wniosek o udzielenie prefe-
rencyjnej pożyczki w kwocie 
miliona złotych z przeznacze-
niem na zaczętą już rozbudo-
wę Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Woli Kiełpińskiej 
– informują seroccy urzędnicy. 
– Skorzystamy też z możliwo-
ści ubiegania się o dofinansowa-
nie przez PFRON planowanego 
na ten rok remontu budynku ra-
tusza w zakresie poprawy jego 
dostępności dla osób z różny-
mi niepełnosprawnościami. W 
ramach tego grantu pozyskać 
można nawet 250 tys. zł.

Póki co, do rządowe-
go wsparcia nie zakwalifiko-
wała się modernizacja stacji 
uzdatniania wody w Stasim 
Lesie. Ale jak zaznaczają w 
serockim magistracie, nie po-
woduje to, że pozostanie ona 
niezrealizowana bądź odsu-
nięta w czasie. – W związku 
z nieprzyznaniem dofinanso-
wania w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład pracu-
jemy obecnie nad wnioskiem 
o przyznanie środków na to 
zadanie z innego źródła, tj. z 
Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-
2020 (PROW), w kwocie 
sięgającej blisko stu procent 
planowanych kosztów kwa-
lifikowanych zadania. Dzię-
ki temu inwestycja ma szansę 
być przeprowadzona w zało-
żonych pierwotnie terminach. 

Jak podkreślają odpowie-
dzialni za gminne inwestycje 
urzędnicy, trudna i niepewna 
sytuacja na świecie, powodują-
ca postępujący wzrost cen mate-
riałów i usług, również w bran-
ży budowlanej, jeszcze bardziej 
motywuje ich do poszukiwa-
nia zewnętrznych źródeł dota-
cji zaplanowanych inwestycji. 
Bo ich zdaniem w obecnej sytu-
acji tylko wysoki poziom finan-
sowania zadań z zewnątrz może 
zmniejszyć ryzyko negatywnej 
weryfikacji założeń inwestycyj-
nych poczynionych na rok bie-
żący i kolejne lata.

RM  
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KZB Legionowo Sp. z o.o.

poszukuje pracownika na stanowisko:
 

KONSERWATOR W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ
 
Wymiar czasu pracy – 8 godzin dziennie
Od kandydatów oczekujemy:
- wykształcenia min. zawodowego,
- umiejętności wykonywania drobnych 
   prac budowlanych,
- zdolności manualnych potrzebnych 
do wykonywania różnych napraw w budynku 
– tzw. „ złota rączka”.
Mile widziane doświadczenie 
na podobnym stanowisku pracy.

Na kandydatów oczekujemy w dniu 9 maja 2022 r.
(poniedziałek) o godzinie 15:00 w siedzibie KZB Legionowo                                                                                                                                   
Sp. z o.o.  przy ul. marsz. J Piłsudskiego 3, 
parter sala obsługi klienta.

Prosimy o przyniesienie ze sobą CV.

USŁUGI
 ■Cyklinowanie układanie                           
507 603 653
 ■HYDRAULIK   AWARIE 
REMONTY 692 827 915
 ■MALOWANIE, 
TAPETOWANIE, REMONTY 
OSOBIŚCIE, SOLIDNIE 
694 065 757
 ■USŁUGI  REMONTOWE                   
604 787 766
 ■Serwis RTV Naprawa – Montaż 
Anten TV-SAT Legionowo                        
ul. Siwińskiego 3 tel. 602 745 442
 ■Starsza pani poszukuje 
niedrogiego lokum do wynajęcia 
na dłużej, najlepiej Wieliszew                     
i okolice. 502 702 477

KUPIĘ

 ■Kupię starocie, srebrną biżuterię, 
monety 507 603 653
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KZB Legionowo Sp. z o.o. informuje, że posiada przeznaczony na wynajem lokal 
użytkowy o powierzchni 21,6 m2 wraz z częścią wspólną budynku o powierzchni 
4,29 m2 znajdujący się w budynku wielofunkcyjnym na terenie Stadionu Miejskie-
go w Legionowie przy ul. Parkowej 27. Szczegółowe informacje dostępne 
pod nr tel. 501 236 899.

Prosimy o składanie pisemnych ofert w Biurze Obsługi Klienta 
KZB Legionowo Sp. z o.o. przy ulicy marsz. J. Piłsudskiego 3 (parter) 
lub drogą mailową na adres info@kzb-legionowo.pl.

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

podaje do publicznej wiadomości

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 
1997 roku ( t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.) na tablicach informacyjnych KZB 
Legionowo Sp. z o.o. i Urzędu Miasta Legionowo oraz na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej KZB Legionowo Sp. z o.o. , na okres 21 dni tj. od dnia  5 maja 2022r. do 
26 maja 2022r. został umieszczony wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia na 
okres 3 lat, nieruchomości o pow. 1.701,70 m² częściowo zabudowanej budynkiem 
usługowym w zespole z halą stalową o pow. 869,66 m² położonej  w Legionowie przy 
ul. Suwalnej , obr. ew. 70, nr dz. 3/16, po przeprowadzeniu przetargu ustnego nieogra-
niczonego (licytacji).

PREZES ZARZĄDU 
   Irena Bogucka

9 maja 2022 roku

Małgorzata Luzak
Radna Rady Miasta

Legionowo (okr. wyb. r 3)
w godz. 15.00-16.30

Ryszard Brański
Przewodniczący Rady Miasta 
Legionowo (okr. wyb. nr 2)
w godz. 16.30-18.00
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Gdym przed kilkoma dnia-
mi wsłuchał się w użytkowa-
ny od półwiecza organizm, do-
tarł do mnie jego słabiuteńki 
szept: „Błagam, stary, zwolnij. 
Ile można wypoczywać!”. Naj-
pierw pomyślałem, że bieda-
czek zwariował. Bo skoro laba 
człowiekowi służy, czemu ten 
miałby występować przeciw 
błogosławiącym lenistwo pra-
wom natury? Prawom, które 
wszak – w odróżnieniu do wie-
lu innych – z lubością przestrze-
gamy. Na pierwsze uruchomie-
nie neuronów to bez sensu. Na 
drugie, o ile po będącym polską 
specjalnością majowym mini 
urlopie dadzą się odpalić – jed-
nak coś jest na rzeczy. W końcu 
nie bez powodu idzie się po nim 
do roboty równie dziarsko, jak 
trzoda chlewna na świniobicie.

 
Problemy piętrzą się już na 

etapie planowania, co przez ten 

czas będziemy nicnierobić. Za-
miast beztrosko dać mózgowi 
wychodne, zaprzęgamy go do 
ciężkiej logistycznej roboty, któ-
ra zresztą rzadko kiedy uwieńczo-
na jest sukcesem. Nie da się bo-
wiem bez żadnych konsekwencji 
w ciągu paru dni zjeść „ulubione-
go” sernika u teściowej, skoszto-
wać boskiej bimbrozji wujka 
Zdzicha, stawić się u kumpla na 
pojedynek w piwnej pianie, a za-
kończyć to wszystko w roli ojca 
chrzestnego kolejnego potom-
ka szwagra Tomka. To niemożli-
we. Chociaż, patrząc na statysty-
ki, wielu rodaków próbuje. Fakt, 
setki pięciuset kierujących (się 
ambicją) tatusiów dziennie tra-
cą później „lejce”, ale ile tysię-
cy przejedzie! To jak na wojnie                                                     
– straty muszą być. A wojenkę, tę 
naszą panią, wszak uwielbiamy. 

 
Przypuśćmy jednak, że cu-

downym zbiegiem okoliczności 

udało nam się wypoczywać                   
w jednym miejscu i w jednym 
towarzystwie. Czy wtedy kło-
poty mamy z głowy? Ależ skąd! 
Jeszcze szybciej majówka za-
cznie kojarzyć nam się z harów-
ką. Każdy, kto próbował, ugnia-
tając przez cały dzień własną 
rufę, wypić w tym czasie kilka-
naście piwnych zupek, zagryza-
jąc je tłustymi kawałkami mar-
twych zwierząt, wie o co chodzi. 
Owszem, w miarę jak we łbie ro-
śnie oprocentowanie, taka forma 
zabawy wydaje się spełnieniem 
marzeń. I w tej konkretnej chwi-
li nawet nim bywa. Jest to jednak 
tylko pożyczka–chwilówka, któ-
rą z paskarskimi odsetkami na-
sze ciała szybko muszą zwrócić. 
A nie zawsze mają z czego.

Najpierw pożar w ho-
telowej kuchni, później 
groźny wypadek z udzia-
łem autokaru i samochodu 
przewożącego substancje 
chemiczne, a na koniec za-
mieszki kibiców na stadio-
nie. Tak w dużym skrócie 
wyglądały powiatowe ćwi-
czenia służb ratowniczych 
przed organizowanym                                                                              
w Polsce turniejem piłkar-
skim Euro 2012. Odbyły się 
one niemal równo 10 lat temu 
– 27 kwietnia 2012 roku. 

Gdyby to wszystko 
wydarzyło się napraw-
dę, powiat legionowski nie 
schodziłby z czołówek ogól-
nopolskich mediów. Na 
szczęście były to tylko ćwi-
czenia, które miały przy-
gotować służby odpowie-
dzialne za bezpieczeństwo 
do zbliżających się wiel-
kimi krokami mistrzostw 

Europy. – Ćwiczenia słu-
żą temu, aby skoordyno-
wać współpracę służb. Do 
zadań we własnym zakre-
sie są one dobrze przygoto-
wane, ale chcieliśmy się sku-
pić na działaniach bardziej 
złożonych – mówił ówcze-
sny starosta Jan Grabiec.                                
– Takich, które wymaga-
łyby współpracy straży po-
żarnej, pogotowia ratun-
kowego, policji i jednostek 
ochrony cywilnej. 

 
Scenariusz ćwiczeń 

opracowano tak,  aby 
uwzględnić wszystkie poten-
cjalnie groźne sytuacje, któ-
re mogą spotkać zarówno 
greckich piłkarzy przeby-
wających na terenie powia-
tu, jak i kibiców. Pierwsza 
to pożar w hotelu Warsza-
wianka, w którym mieszka-
li Grecy. Druga to wypadek 
autokaru przewożącego pił-

karzy, podczas którego do-
chodzi też do chemicznego 
skażenia otoczenia. Trzecią 
symulacją były natomiast 
zamieszki z udziałem kibi-
ców na wieliszewskim sta-
dionie. Ranne w nich oso-
by opatrywano w szpitalu 
polowym zaaranżowanym                  
w tamtejszej hali sporto-
wej. – To są tylko ćwiczenia, 
ale tak naprawdę pokazali-
śmy, jak szybko i sprawnie 
rozwinąć szpital polowy, po-
dobno jeden z pierwszych 
utworzonych cywilnych za-
stępczych jednostek szpital-
nych, jak oficjalnie nazywa 
się nasz szpital – mówił Pa-
weł Kownacki, wójt gminy 
Wieliszew. Nic dziwnego, 
że po ćwiczeniach obser-
watorzy zgodnie przyzna-
li wszystkim służbom ocenę 
bardzo dobrą. A do opisywa-
nych zdarzeń, jak wiemy, na 
szczęście nie doszło…

Ćwiczenia na sygnale 
Maj, czyli raj na krechę

Naleśniki jak szarlotka

Sposób przygotowania:

Umyj jajka i dokładnie oddziel żółtka od białek. W dużej misce ubij białka jajek na sztywno, 
do tego dodaj żółtka, wodę oraz przesianą mąkę. Wszystko delikatnie wymieszaj i dopraw 
do smaku solą. Rozgrzej olej na patelni i nakładaj chochlą porcję ciasta. Chwyć rączkę pa-
telni i przechylając ją na boki spowoduj, by ciasto rozlało się po całej powierzchni na-
czynia. Gdy się zetnie, weź płaską łopatkę i przewróć naleśnika na drugą stronę. Naleśniki 
powinny być cienkie i usmażone na złoto.

Naleśnik rozłóż na desce, posmaruj warstwą prażonych jabłek i posyp cynamonem. Złóż go 
potem na cztery części i odstaw na bok. Naleśniki można jeść od razu lub też podsmażyć na 
patelni, tak by skórka stała się chrupiąca. 

Smacznego!

Składniki:
• 1 szklanka mąki pszennej (ok. 230 g)
• 3 jajka
• 1 szklanka mleka
• 1 szklanka wody gazowanej lub 
napoju gazowanego
• olej roślinny do smażenia
• prażone jabłka ze słoika
• sól

Z nazwami to jednak 
trzeba uważać. Głównie 
dlatego, że potrafią mieć 
wiele znaczeń i w zależ-
ności od odbiorcy mó-
wić całkiem coś innego. 
Przekonali się o tym na-
wet wielcy gracze na ryn-
ku motoryzacyjnym, któ-
rym zdarzały się wpadki 
z dawaniem imion swo-
im wyrobom na kół-
kach. Weźmy choćby 
Amerykanów z koncer-
nu Chevrolet, którzy je-
den z wozów nazwali on-

giś Chevy Nova. Dla nich 
tudzież wielu innych na-
cji, czemu zresztą trud-
no się dziwić, owa nazwa 
wydawała się ładna i tra-
fiona. Śmiesznie zrobi-
ło się dopiero wtedy, gdy 
pojazdem postanowiono 
wjechać na rynki Amery-
ki Łacińskiej. Śmiesznie 
głównie z tego powodu, 
iż mieszkające tam ludy 
zaczęły powątpiewać, 
czy wspomniane auto 
w ogóle do nich dotrze. 
A mieli ku temu podsta-

wy, gdyż słówko „nova” 
po hiszpańsku oznacza 
„nie jedzie”… To aku-
rat było dawno, ale po-
dobne wtopy zdarzają 
się i teraz, Wystarczy po-
patrzeć na polskie ulice, 
gdzie od czasu do czasu 
przemknie Hyundai, któ-
ry w swej nazwie Kona.                                                                                      
A to i tak pestka w porów-
naniu z próbą lansowania 
w Hiszpanii japońskiej te-
renówki Mitsubishi Paje-
ro, gdzie w lokalnym slan-
gu drugi człon tej nazwy 
oznaczał… lepiej nie mó-
wić. Po co ten przydłu-
gi wstęp o markach? Już 
tłumaczymy. Otóż zain-
trygowała nas nazwa jed-
nego z krajowych pod-

miotów artystycznych, 
jaki pojawił się 3 maja 
na legionowskim rynku. 
Nazwa krótka i całkiem 
zgrabna – SOSO (lub jak 
kto woli „sołsoł”). Szyb-
ko jednak zdaliśmy sobie 
sprawę, że gdzieś już kie-
dyś w historii to słowo wy-
brzmiało. I to bynajmniej 
nie ze sceny. Otóż ksywkę 
„Soso” nosił pewien Gru-
zin, niejaki Iosif Wissario-
nowicz Dżugaszwili, któ-
ry później zażyczył sobie, 
aby mówić o nim Stalin. 
Jak powszechnie wiado-
mo, muzyczną gwiazdą 
on akurat nie był, jeno ty-
pem spod ciemnej gwiaz-
dy. Za to pseudonim miał 
najwyraźniej chwytliwy.

Wszystkie składniki na naleśniki znajdziecie na Targowisku Miejskim w Legionowie.

JA  SIĘ  ZA 
CHWILĘ 

ROZBIORĘ.  NIE 
CAŁKIEM,  OCZY-
WIŚCIE...

Roman Smogorzewski,                     
prezydent Legionowa 
podczas otwarcia boiska                      
na osiedlu Piaski.
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Wtorkowe uroczystości 
rozpoczęła tradycyjna msza 
święta, tradycyjnie odbywa-
jąca się w legionowskim ko-
ściele garnizonowym. Po niej 
jubileuszowe obchody prze-
niosły się na miejski rynek.                                           
– Dzień trzeciego maja jest waż-
ny dla wszystkich Polaków, ale 
dla Legionowa szczególny, bo 
i z okazji nadania mu nazwy w 
1919 roku, i z powodu faktu, że 
3 maja 1952 roku otrzymali-
śmy prawa miejskie. Myślę, że 
po tym okresie zamknięcia spo-
wodowanego przez pandemię 
fajnie jest celebrować pewną 

dojrzałość miasta, spotkać się 
z jego mieszkańcami.  Pan Bóg 
pobłogosławił dziś fantastyczną 
pogodą, jest sporo dzieciaków. 
Sądzę, że wszyscy jesteśmy 
spragnieni takiego wspólnoto-
wego przeżywania radosnych 
świąt. Możemy być dumni z na-
szej, pierwszej w Europie kon-
stytucji i możemy też być dumni 
z naszego miasta – uważa pre-
zydent Roman Smogorzewski. 

Dumni i zadowoleni rów-
nież z tego, co przygotowało 
ono z okazji swoich siedem-
dziesiątych urodzin. Jak zwy-

kle w takich okolicznościach 
organizatorzy kulturalnej czę-
ści imprezy zadbali o zaspo-
kojenie bardzo różnych, nawet 
skrajnych gustów oraz oczeki-
wań. – Jest przedstawienie dla 
dzieci, są dwa koncerty rapu dla 
młodzieży, jest „znienawidzo-
ne” disco polo, którego nikt nie 
słucha, a wszyscy je znają i tań-
czą przy tym – śmieje się głowa 
miasta. Po czym kontynuuje: – 
Jest też DJ Wika, czyli emeryt-
ka, która robi za dyskdżokeja                                 
i poprowadzi wieczorną dysko-
tekę. Krótko mówiąc, dla każ-
dego coś fajnego. 

Coś fajnego, ale też, jak to 
na urodzinach, coś smacznego. 
Atrakcyjną ofertę gastronomicz-
ną wzbogacił ogromny tort, dzie-
lony osobiście przez prezydenta z 
pomocą lokalnych samorządow-
ców. Dzięki temu na słodko moż-
na było choćby udać się na po-
bliski piknik historyczny, zabrać 
pociechy na dmuchańca albo li-
znąć co nieco wspomnianej już 
kultury. Po spektaklu dla dzieci w 
wykonaniu artystów Teatru For-
ma sceną zawładnęli seniorzy z 
zespołów Soprano oraz Dwa Ko-
lory. Później zaś ustąpili oni miej-
sca młodym wokalnym talentom 
szlifowanym przez Angelę Ger-

łowską. Całkiem inna publicz-
ność słuchała popisu wygada-
nych, jak to oni, hip-hopowców z 
grup Kanda i NO. 14. Furorę zro-
bił też discopolowy zespół Play-
boys – może nie z pierwszej ligi, 
za to pierwszorzędnie nawiązują-
cy kontakt z publicznością. 

Nie miewa z tym problemów 
także DJ Wika, która zabawia lu-
dzi już od ponad dwóch dekad. 
Sposobów na radzenie sobie z 
negatywnymi skutkami upły-
wu czasu ma ona zresztą wię-
cej. – Receptą jest niesiedzenie 
w domu, nienarzekanie, aktyw-
ność, czyli – jeśli chodzi o moje 
pokolenie – wyjście do klubu, 
do grona swoich przyjaciół. Tak 
więc trzeba iść z prądem życia, 
do przodu! Poznawać nowych 

ludzi, nowe miejsca, cieszyć się 
z tego, że są imprezy, pójść na 
potańcówkę czy nawet do klu-
bu seniora. No i przede wszyst-
kim korzystać z gimnastyki, ćwi-
czeń fizycznych – radzi Wirginia 
Szmyt, znana jako DJ Wika. Wia-
domo: w zdrowym ciele zdrowy 
duch. Ale jak przypomina naj-
starsza polska, a może i świa-
towa didżejka, cały czas trzeba 
też pamiętać o głowie. – Jeżeli 
nie używamy mózgu, jeżeli nie 
zmuszamy się do myślenia, do 
rozwiązywania krzyżówek, no 
to będziemy gnuśnieli. A jeżeli 
będziemy gnuśnieli, to i szybciej 
się zestarzejemy. Jeżeli zaś zesta-

rzejemy się w taki smutny spo-
sób, no to nas już nic nie będzie 
w życiu interesowało.   

Tyle, jeśli chodzi o dobrą 
kondycję ludzi. Miasto nato-
miast, a właściwie jego włodarze, 
o formę grodu muszą dbać w inny 
sposób. No i dbają. W opinii pre-
zydenta Legionowa, a także ty-
sięcy mieszkańców, należy ono 
do wyjątkowo dziarskich senio-
rów. – Myślę, że nasze miasto jest 
70-latkiem bardzo dojrzałym, do-
świadczonym, kompetentnym, 
posiadającym właściwie usługi 
publiczne. Jak byśmy spotkali się 
jeszcze dziesięć lat temu, to nie 
było tutaj dworca, nie było szpi-
tala, zaś Arena dopiero raczko-
wała. A jak popatrzymy piętna-
ście lat wstecz, to nie było u nas 

kluczowych rzeczy, włącznie z 
ratuszem. Dzisiaj natomiast to 
wszystko mamy – podkreśla Ro-
man Smogorzewski. 

Skoro już mowa o stanie po-
siadania, trzeciego maja – jak 
zresztą co roku – wzbogacił się 
też prezydent Legionowa. I to 
od razu o jeden cały „krzyżyk”. 
Przyjął go jednak, czego nie ukry-
wa, beż większego entuzjazmu. 
– Mam mieszane uczucia co do 
celebracji pięćdziesiątki. Pamię-
tam jeszcze, jak miałem lat dwa-
dzieścia parę i wydawało mi się, 
że człowiek mający 50 lat jest 
już stary, starszy od węgla, no i w 

ogóle, że to coś strasznego. Kie-
dy bywałem na urodzinach ko-
legów, na przykład na pięćdzie-
siątce wójta gminy Nieporęt czy 
kilku innych, to jubilaci wydawali 
mi się starzy… Ale dzisiaj nie wy-
daję się sam sobie stary – zdrowie 
jest, jest też we mnie energia – za-
pewnia świeżo upieczony 50-la-
tek. I dobrze, bo bardzo się ona 
przyda do rozwiązywania proble-
mów, z jakimi Legionowo oraz 
wszystkie samorządy już muszą 
i będą musiały się zmierzyć. Ale 
póki co czcigodnemu jubilatowi, 
temu miejskiemu, nie należy psuć 
radości z jego hucznej, świętowa-
nej przez mieszkańców „siedem-
dziesiątki”. No i wszystkich zwią-
zanych z nią wspomnień.  

Waldek Siwczyński

WYDARZENIA

Siedemdziesiątka
z dziarskim przytupem
Choć siłą rzecz był to ostatni dzień majówki, z perspektywy wielu legio-
nowian miał jednak pierwszoplanowe znaczenie. Z kilku powodów dla 
ich miasta oraz jego gospodarza zawsze był i pozostanie on wyjątkowy. 
Tak jak wyjątkowe było to, co w miniony wtorek działo się na legionow-
skim rynku, gdzie tysiące mieszkańców świętowało miejskie urodziny.
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Miasto na urodzinach
Jak przystało na towarzyskiego i lubianego 70-latka, swoje okrągłe urodziny Legionowo świętowało w nader licznym gronie bliższych 
oraz dalszych przyjaciół. Innymi słowy, mieszkańców miasta, którzy chętnie przyszli na rynek, aby 3 maja życzyć mu wszystkiego najlepszego.
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Jesteś zmęczony? Najlep-
szym lekarstwem na to jest 
ruch na świeżym powietrzu. 
Wybierz się na długi spacer 
do lasu, parku, z daleka od 
ruchu miejskiego i samocho-
dów, gdzie będziesz mógł od-
począć od stresu i codzienne-
go zamętu. 

Czy wiesz, że tampony znane 
były już w starożytnym Egip-
cie? Używano je w celach 
antykoncepcyjnych. Gałganki                                                              
z liści papirusu nasączano 
mlekiem, miodem lub odcho-

dami krokodyli, które zmie-
niały odczyn pH.

Mole żywią się w twojej sza-
fie. Żerują na tkaninach. Potra-
fią zrobić w materiale solidne 
dziury. Tak żarłoczne są jed-
nak tylko samice, które mają 
postać larw. Samce latają i pra-
wie w ogóle nie jedzą.

W 2061 roku zobaczymy prze-
latującą obok Ziemi kometę 
Halleya. Blisko naszej planety 
matki pojawia się co 76 lat.

Pracujesz przy komputerze? 
Pamiętaj, by co godzinę wstać 

i poćwiczyć. A co 20 minut 
odwróć wzrok od monitora                        
i popatrzeć przez okno na coś 
położonego daleko. Wzrok też 
musi odpoczywać.

Masz kłopot z zapamiętywa-
niem? Notuj swoje przemy-
ślenia. Jeśli narysujesz coś lub 
zapiszesz ręcznie na papierze                           
(a nie na komputerze), szansa 
na to że zapamiętasz wiado-
mość jest bardzo duża. 

Czy wiesz, że żółty kolor po-
grubia, a zielony sprawia, że 
osoba wygląda na mniejszą?

Czy wiesz, że w brwi znajduje się 
około 550 włosów?

■ ■ ■

Dobór naturalny polega na tym, że osobniki żeńskie 
łączą się z męskimi bez udziału człowieka. 

 ■ ■ ■
Zbyszko opamiętał się dopiero wtedy, 

gdy Jagienka powiła dwojaczki.
■ ■ ■

Syrena była od góry dziewicą, a od dołu rybą.
■ ■ ■

Antek w wolnych chwilach strugał sobie części.
■ ■ ■

Będąc w klasie IV umarła Józiowi matka.
■ ■ ■

Sztyletem trafił w samo sedno mechanizmu miłości.  
■ ■ ■

W przyszłości zostanę ginekologiem, 
bo mam zamiłowanie w tym kierunku.

■ ■ ■
Gdy stary Boryna ożenił się z Jagną, 

to Antkowi pogorszyły się stosunki w domu.
Ania 6 lat

WYDARZENIA

Twoja skłonność do 
planowania często prze-
słania ci to, co dzieje się 

tu i teraz. Spróbuj żyć chwilą.

Miałeś ostatnio trudny 
okres, jednak wkrótce 
karta powinna się od-

wrócić. Bądź dobrej myśli.  

Przed urlopem lubisz 
zwalniać obroty, pamiętaj 
jednak, że twoi rywale                 

z pracy mogą cię wtedy wyprzedzić. 

Chłodna wiosna nie 
oznacza, że twojego serca 
nie ogrzeje nowe uczucie. 

Rozejrzyj się, może być tuż, tuż. 

Uwielbiasz pędzić przez 
życie, to samo robisz też 
na drodze. Ale w tych 

dniach bądź ostrożny. 

Wreszcie powinien na-
dejść przełom i fatalna 
atmosfera w pracy ustąpi 

miejsca dawnemu luzowi i swobodzie.

W końcówce roku szkol-
nego dzieci są na pierw-
szym planie. Jednak nie 

rezygnuj z własnych marzeń. 

Pieniądze będą teraz                    
w roli głównej. Z jednymi 
się rozstaniesz, inne nie-

oczekiwanie wpadną ci do kieszeni.

Nic ci nie dolega? Do-
skonale. Mimo to po-
myśl o zdrowotnej pro-

filaktyce. Na pewno nie zaszkodzi.

W twoim związku nie 
jest najlepiej i partner 
zbiera się, żeby coś ci po-

wiedzieć. Zachęć go do tego. 

Pojawi się szansa na 
korzystny interes. Jeśli 
trzymasz coś w skarpe-

cie, to się nad nim zastanów.

Innych dopada wiosenny 
spadek formy, a ty bę-
dziesz czuł się wyśmieni-

cie. To dobry czas na zmiany.

Kierownikowi IŁ Capital Areny lepiej nie podpadać...   fot. red.  
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FORBET IV LIGA 2021/2022, GRUPA: MAZOWIECKA I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1 Mławianka Mława  25 60 19 3 3 73-29

2 Ząbkovia Ząbki 24 57 18 3 3 62-22

3  Wisła II Płock 25 57 17 6 2 63-17

4 KS CK Troszyn 25 54 17 3 5 68-29

5 Escola Varsovia Warszawa 25 50 16 2 7 58-30

6 Hutnik Warszawa 25 43 13 4 8 56-36

7 Narew 1962 Ostrołęka 25 40 12 4 9 46-52

8 Wkra Żuromin 25 36 12 0 13 39-56

9 Stoczniowiec Płock 25 35 11 2 12 59-54

10  AP Marcovia Marki 25 34 8 10 7 40-34

11  Świt Staroźreby 24 32 8 8 8 29-31

12  Unia Warszawa 24 31 9 4 11 44-47

13  MKS Przasnysz 25 31 9 4 12 45-52

14  Huragan Wołomin 25 21 6 3 16 26-64

15  Sokół Serock 25 19 5 4 16 38-58

16  Drukarz Warszawa 25 18 5 3 17 38-65

17  Żbik Nasielsk 24 12 3 3 18 23-61

18  Makowianka Maków Mazowiecki 25 5 1 2 22 14-84

Bieganie
na polanie
Pod koniec kwietnia leśna polana przy ulicy Zakopiańskiej znów, po 
kilku tygodniach przerwy, stała się sportowym sercem Legionowa. A to 
za sprawą kolejnej edycji cieszących się dużą popularnością miejskich 
biegów przełajowych. Stawiła się na nią grubo ponad setka zawodni-
czek i zawodników, w wieku od lat kilku do kilkudziesięciu.

Choć do ostatniej chwili or-
ganizatorzy z niepokojem ob-
serwowali prognozy pogody, 
tym razem aura okazała się dla 
wszystkich łaskawa. – Po półma-
ratonie „Na żarcie”, który odbył 
się w iście zimowej aurze, dzi-
siaj już bardziej wiosennie – 45. 
Biegi Przełajowe o Puchar Pre-
zydenta Miasta Legionowo sta-
ły się faktem. Tak więc bawimy 
się i biegamy po naszym lesie. 
Myślę, że dzisiejsza frekwencja, 
przy takiej intensywności róż-
nych odbywających się po są-
siedzku wydarzeń sportowych, 
to spory pozytyw, jeżeli chodzi 
o nasze imprezy – uważa Michał 
Kobrzyński, kierownik IŁ Capi-
tal Areny Legionowo. 

Planując trasy, organizatorzy 
postarali się, aby w przedostat-
nią sobotę kwietnia każdy zna-
lazł coś dla siebie. I dopasował 

długość biegu do swoich umie-
jętności oraz aktualnej formy fi-
zycznej. – Tradycyjnie rozpoczę-
liśmy o godzinie 10.00 biegami 
młodzieżowymi. Było mnóstwo 
maluszków, co nas bardzo cieszy, 
ale to już reguła, że dzieci z rodzi-
cami przychodzą tu bardzo chęt-

nie i wspólnie się z nami bawią. 
A w południe wystartował bieg 
na 12 km. Podczas tej edycji po-
stawiliśmy podzielić dystans, 
aby dać ludziom możliwość wy-
boru. Dla tych, którzy chcą prze-
biec pełny dystans, mamy dwie 
pętle, natomiast jedną – sześcio-
kilometrową, dla pozostałych.  

Uczestnicy kwietniowej im-
prezy podzielili się mniej wię-
cej po równo: jedni pobiegli na 
krótszym, drudzy na dwukrot-
nie dłuższym dystansie. Nieza-
leżnie jednak od wybranej odle-
głości, zawsze z uśmiechem na 
ustach. – Koleżanka mnie tutaj 
zaciągnęła. – A ja z kolei lubię 

biegać po lasach i jest świetna 
okazja, żeby zaliczyć tutaj tro-
chę rywalizacji. – Piękne oko-
liczności przyrody, pogoda 
piękna. Nic, tylko biegać! – mó-
wią panie Monika i Sonia. Nic 
dziwnego, że miłośników jog-
gingu ciągnie do lasu niczym 
przysłowiowego wilka. Niektó-
rych, jak będącego po siedem-
dziesiątce pana Zenona, od kilku 
dobrych dekad. – Ja już biegam 
35 lat, a w tym lesie jestem po 
raz nie wiem który. Jest tu bar-
dzo przyjemnie i fajnie się biega 
dla zdrowia. Bo biegi uliczne nie 
wpływają dobrze na organizm. 
Ja wszystkie treningi robię po 
lesie, a niektórzy w tym czasie 
zakładają na uszy słuchawki                                                                                          
i biegają po asfalcie. To dla mnie 
jest bez sensu. Niszczą się sta-
wy, a biegać powinno się prze-
cież dla przyjemności – uwa-
ża Zenon Lewandowski, znany                         
i uznany czempion wśród biego-
wych oldbojów. 

Frajda frajdą, ale dla wie-
lu zawodniczek i zawodników 
wynik też nie był bez znacze-
nia. Dlatego ci najlepsi jak zwy-
kle twardo walczyli o zwycię-
stwo. Na mecie czekały na nich 
puchary oraz nagrody rzeczo-
we, zaś każdy biegacz wrócił do 

domu z pamiątkowym meda-
lem. Kolejne laury na miejskiej 
imprezie biegowej będą do zdo-
bycia dziesiątego czerwca, pod-
czas słynnej już Legionowskiej 
Dychy. Uczestnicy biegu głów-
nego wystartują sprzed IŁ Capital 
Areny Legionowo punktualnie                                                                                             
o godzinie 20.00. – Taka nocna 
Legionowska Dycha sprawdzi-
ła się już w poprzednich latach, 
więc myślę, że zarówno emo-
cje, jak i dobra zabawa są gwa-
rantowane. Serdecznie zapra-
szam wszystkich, którzy chcą się                                                                                                                   
u nas sprawdzić na dystansie                                  
10 km – zachęca Michał Ko-
brzyński. 

Wonder Siwczyński

Kolejka na 
majówkę
Chyba tylko Legionovia II Legionowo może 
tegoroczną ligową majówkę zaliczyć do uda-
nych. Spośród wszystkich drużyn piłkar-
skich z powiatu legionowskiego grających 
w niższych klasach rozgrywkowych jedynie 
ona zapunktowała w ostatniej kolejce.

Legionowska „dwójka” 
wygrała na wyjeździe 3:1                         
z ekipą Naprzód Stare Babice. 
Pozostałe zespoły z ligi okrę-
gowej swoje mecze nieste-
ty przegrały. Dąb Wieliszew 
uległ na własnym boisku 1:2  
PKS-owi Radość, a zajmują-
cy obecnie ostatnie miejsce                     
w tabeli Madziar Nieporęt, 
również u siebie, przegrał 0:5 
z liderującym w tabeli KTS-
-em Weszło. W ostatni week-
end nie poszło również czwar-
toligowemu Sokołowi Serock. 
W meczu wyjazdowym prze-
grał on 1:2 z Wkrą Żuromin. 

W następny week-
end Legionovia II Legio-
nowo zagra u siebie z Ma-
zurem II Karczew (8 maja, 
godz. 16.15), Dąb Wieli-
szew na wyjeździe zmie-
rzy się z Józefovią Józe-
fów (7 maja, godz. 12.00),                                                    
a Madziar Nieporęt, również                                                                                                                  
w meczu wyjazdowym, za-
gra z PKS Radość (7 maja, 
godz. 11.00). Natomiast So-
kół Serock w sobotę 7 maja 
o godzinie 11.00 podejmie                     
u siebie Unię Warszawa.

RM
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Zwycięstwo z nadziejami
W 23. kolejce Ligi Centralnej KPR Legionowo miał okazję we własnej 
hali zrewanżować się Zagłębiu Sosnowiec za listopadową porażkę na 
wyjeździe. A skoro miał, to z tej okazji skorzystał, wygrywając piątko-
wy (29 kwietnia) mecz 28:25 i po potknięciach najgroźniejszych rywali 
umacniając się na pozycji wicelidera.

W pierwszej rundzie roz-
grywek górą był zespół z wo-
jewództwa śląskiego, który na 
swoim terenie pokonał szczy-
piornistów z Mazowsza 32:31 
i zgarnął trzy „oczka”. Jak ła-
two zgadnąć, ci zamierzali 
je teraz odebrać. Zwłaszcza 
że ścigany przez dwójkę ry-
wali KPR bardzo potrzebuje 
teraz punktów, które pomo-
gą mu utrzymać drugie miej-
sce w stawce i szansę na baraż                       
o grę w PGNiG Superlidze.                                               
W obliczu takiej perspektywy 
miejscowi zaczęli piątkową 
rywalizację nieco lepiej, lecz 
spokojnie rozgrywające swe 
akcje Zagłębie wyrównało na 
3:3. Wtedy KPR wykorzystał 
podwójne osłabienie gości                                                                        
i kolejny raz się od nich ode-
rwał, tym razem na trzy trafie-

nia. Po kwadransie gospoda-
rze prowadzili 8:5, raczej nie 
czując na plecach oddechu ci-
snącego ich przeciwnika. Ale 
po kolejnym golu Zagłębia 
trenerski duet Marcin Smolar-
czyk – Michał Prątnicki po-
stanowił wziął legionowian 
na stronę i zmotywować ich 

do skuteczniejszej gry. Roz-
kręcający się z akcji na akcję 
bramkarz gości Gracjan No-
wak zbyt często bowiem za-
trzymywał mających świet-
ne okazje legionowian. I to 
między innymi przez to, gdy                                                                           
w 27 minucie – przy stanie 
11:9 – jedną z nich zmarnował 

Tomasz Kasprzak, a po chwi-
li z parkietu wyleciał Franci 
Brinovec, mocno zapachniało 
remisem. Uratował przed nim 
drużynę Kacper Zacharski, 
który uniemożliwił rywalom 
zdobycie kontaktowego tra-
fienia. Na przerwę obie dru-
żyny zeszły przy prowadze-
niu legionowian 12:9. 

W drugiej połowie KPR 
kontynuował uważną grę, 
nie pozwalając Zagłębiu 
się rozpędzić i nabrać wiary                            
w końcowy sukces. Po sied-
miu minutach legionowia-
nie prowadzili 16:12, wciąż 
utrzymując rywali na dystans. 
Prowadzili, co ciekawe, po se-
rii trzech goli zdobytych przez 
rzadko występującego w roli 
snajpera Krzysztofa Tylut-
kiego. I to właśnie on, uprze-
dzając nieco fakty, okazał się 
w piątek najskuteczniejszym 
graczem legionowskiego ze-
społu. Jego kolegom nie pozo-
stało zatem nic innego, jak do-

stosować się do strzeleckiego 
poziomu świetnie dyspono-
wanego kolegi. W 40 minucie, 
po kolejnym trafieniu Tylut-
kiego, KPR prowadził 20:14 
i wszystko wskazywało na to, 
że Zagłębie już się z tego nie 
podniesie. I tak rzeczywiście 
się stało. Co prawda na fini-
szu, gdy wszystko było prze-
sądzone, gościom udało się 
wykorzystać słabszy okres 
KPR-u, dzięki czemu nieco 
zmniejszyli rozmiary poraż-
ki, ale ewentualne marzenia 
o wywiezieniu z Legionowa 
choćby punktu musieli zosta-
wić sobie na przyszłość. 

Przedostatnie spotka-
nie tego sezonu w IŁ Capi-

tal Arenie legionowski KPR 
wygrał 28:25, a ponieważ 
ścigające go ekipy z Białej 
Podlaskiej i Przemyśla po-
gubiły punkty, umocnił się 
na drugim miejscu w tabeli 
i jego przewaga nad kolejną 
z drużyn wzrosła do pięciu 
punktów. Następny mecz je-
dyny z Lidze Centralnej klub 
z Mazowsza zagra w sobotę 
(5 maja) w Białej Podlaskiej, 
gdzie sprawdzi go siedzący 
KPR-owi „na ogonie” tam-
tejszy AZS-AWF. I wygląda 
na to, że dla obu drużyn bę-
dzie to mecz o wszystko.

 RM

Początek meczu nie wska-
zywał na to, że padnie w nim 
niemal hokejowy wynik. Co 
prawda pierwsza bramka dla Le-
gionovii padła już w 12 minucie, 
a druga w 25, to na rozwiązanie 
worka z bramkami trzeba było 
czekać dopiero do drugiej poło-
wy. Gola na 1:0 z rzutu karnego, 
podyktowanego po faulu na jed-
nym z zawodników Legionovii, 
strzelił Michał Bajdur. Drugie 
trafienie poszło zaś na konto Ar-

tura Balickiego, który wykorzy-
stał precyzyjne dośrodkowanie 

Bartosza Rymka i z najbliższej 
odległości pokonał bramkarza 
gości. Po tej bramce zaczęło być 
już widać, że Legionovia ma ten 
mecz pod pełną kontrolą. Kolej-
ne bramki w pierwszej połowie 
już jednak nie padły. 

 
Natomiast druga odsło-

na meczu to był prawdziwy 
festiwal strzelecki w wyko-
naniu gospodarzy. Gol na 3:0 
padł już w 48 minucie. Kac-
per Kaczorowski dośrodko-
wał do Dawida Papazjana, 
a ten pewnym strzałem po-

słał piłkę do siatki. W 67 minu-
cie legionowianie strzelili swoją 
czwartą bramkę. Tym razem na 
listę strzelców wpisał się Bartosz 
Rymek, który popisał się piekiel-
nie mocnym strzałem zza pola 
karnego. Bramkarz przyjezd-

nych nie miał żadnych szans,                                    
a piłka wpadła do jego „twier-
dzy” tuż pod poprzeczką. Trzy 
minuty później było już 5:0. Po 
dośrodkowaniu z rzutu rożne-
go futbolówka wpadła wprost 
pod nogi Dariusza Zjawińskie-
go, który pięknym strzałem                             
z szesnastego metra posłał piłkę 
do siatki. Kolejna bramka padła 
zaledwie minutę później. Strzelił 
ją Sebastian Pociecha, który wy-

korzystał niepewną interwencję 
golkipera gości. Wynik spotkania 
na 7:0 ustalił w 75 minucie Da-
riusz Zjawiński. Druga w tym me-
czu bramka popularnego „Zjawy” 
padła po szybkim kontrataku. 

 
W następnej ligowej kolej-

ce podopieczni trenera Michała 
Pirosa zmierzą się na wyjeździe 
z Bronią Radom. Spotkanie zo-
stanie rozegrane w najbliższą so-
botę 7 maja, początek o godzi-
nie 17.00. 

RM 

KPR Legionowo – MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec

28:25 (12:9)

Bramki dla KPR-u: Tylutki – 6, Chabior i Fąfara – po 4, 
Brzeziński, Ciok i Kasprzak – po 3, Kostro i Prątnicki – po 2, 
Laskowski – 1. 

Strzelanina przy Parkowej
Choć nie jest to artykuł o tematyce sensacyjnej, lecz sportowej, to jednak słowo „strzelani-
na” najlepiej chyba opisuje to, co w zeszłą sobotę (30 kwietnia) wydarzyło się na boisku przy                         
ul. Parkowej. W meczu dwudziestej dziewiątej kolejki III ligi w grupie Warszawa I Legionovia 
Legionowo „rozstrzelała” drużynę Mamry Giżycko aż 7:0.

KS Legionovia Legionowo – Mamry Giżycko

7:0 (2:0) 
Bramki: Bajdur (12’ k.), Balicki (25’), Papazjan (48’), Rymek (67’), 
Zjawiński (70’, 75’), Pociecha (71’).

Legionovia: Krzywański – Kaczorowski, Bujak, Gibas, Wojdyga (60’ 
Pociecha), Mroczek (68’ Budek), Bajdur (60’ Gołąb), Zaklika (68’ 
Zjawiński), Rymek, Sonnenberg, Balicki (40’ Papazjan).
Mamry: Woźniak – Co Fabio (46’ Rutkowski), Łapiński, Mroczkowski, 
Świderski (46’ Bańkowski), Raiński (46’ Skonieczka), Bucio, Serbul, 
Kucharski, Drażba, Edosomwan,
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W sobotę (7 maja), w go-
dzinach 12.00-14.00, gościem 
Poczytalni będzie Aleksandra 
Jaworska – fizjoterapeutka i te-
rapeutka integracji sensorycz-
nej, która specjalizuje się w pra-
cy z dziećmi z uszkodzeniami 
ośrodkowego układu nerwowe-
go, wadami genetycznymi, cho-
robami nerwowo mięśniowymi 
oraz wadami postawy. Spotkanie 
będzie podzielone na dwie czę-

ści. Podczas pierwszej ekspert-
ka przedstawi praktyczne wska-
zówki na temat postawy ciała w 
siadzie i staniu. Wyjaśni zebra-
nym, jak osiągnąć prawidłową 
pozycję dziecka, uwzględnia-
jąc jego dysfunkcje i potrzeby. 
Omówi również wpływ czynni-
ków zewnętrznych na skupienie 
uwagi dziecka na nauce. Druga 
część spotkania będzie przezna-
czona na wyjaśnienie wątpliwo-

ści uczestników oraz na pytania, 
które można wysyłać do 4 maja 
na adres pytania@bibliotekale-
gionowo.pl.

Warsztaty są skierowane do 
opiekunów maluchów w każdym 
wieku. Na zajęcia w ramach pro-
jektu „Biblioteka Rodzin” orga-

nizatorzy zapraszają rodziców 
wraz z dziećmi. W czasie warsz-
tatów zajmą się nimi animatorzy 
z Poczytalni. Osoby, które wezmą 
udział w spotkaniach ze wzglę-
dów zawodowych, otrzymają za-
świadczenie o uczestnictwie.

red.

Od 1 do 3 maja „Albatros” 
wypływał z mola w Serocku w 
45-minutowe rejsy rekreacyj-
ne po jeziorze, rozpoczynają-
ce się o godzinach 11.00, 12.00 
i 13.00. Z tej doskonałej oka-
zji do poznania zegrzyńskie-
go akwenu oraz jego okolic z 
nieco innej perspektywy sko-

rzystało mnóstwo osób. A to 
dobry prognostyk na zbliża-
jący się sezon wycieczek pa-
sażerskich. Tak czy inaczej, 
uruchomienie regularnych 
weekendowych rejsów Że-
gluga Mazowiecka zapowia-
da na pierwszą sobotę czerw-
ca. Ponadto, dla rowerzystów i 

pasjonatów wypraw pieszych, 
uruchamiana będzie przepra-
wa katamaranem na drugi 
brzeg Narwi, do wsi Cupel lub 
Arciechów – u ujścia Bugu do 
Jeziora Zegrzyńskiego.

 
Z kolei już teraz, od 1 maja, 
Warszawskie Linie Turystycz-

ne zapraszają na rejsy statkiem 
„Zefir” do Serocka. Pływa on 
na trasie: Żerań – Kanał Żerań-
ski – Jezioro Zegrzyńskie – Se-
rock i z powrotem. Rejsy odby-
wają się w soboty i niedziele, a 
potrwają do 25 września „Ze-
fir” wypływa o godz. 9.00 z 
przystani przy Kanale Żerań-
skim (okolice przystanku Ce-
mentownia 02), o godz. 12.30 
przybija do brzegu w Serocku, 
aby o 14.30 wyruszyć do War-
szawy. Rejs kończy się oko-
ło godz. 18.00. Godziny te, 
poza czasem rozpoczęcia wy-
cieczki, mogą ulec zmianie, 
o czym pasażerowie są infor-
mowani podczas rejsu. Jego 
trasa prowadzi fragmentem 
wodnego szlaku Batorego, a w 
drodze do Serocka statek pod-
pływa pod ruiny starego mostu 
z 1897 roku, który wysadziły 
wycofujące się wojska rosyj-
skie w 1915 roku. W Serocku 
wycieczkowicze mają około 
dwugodzinną przerwę na spa-
cer lub odpoczynek na plaży.

RafaM

Z fizjoterapeutką o dzieciach
W najbliższą sobotę (7 maja) Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Legionowie zaprasza 
mieszkańców na kolejne bezpłatne warsztaty 
z ekspertem, odbywające się w ramach do-
finansowanego przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego projektu pod na-
zwą „Biblioteka Rodzin”.

Zanim jeszcze pełną parą wystartował sezon dla wodniaków, w trakcie 
dopiero co zakończonej, ciepłej i słonecznej majówki mieszkańcy oraz 
turyści mogli mieć jego namiastkę. Także za sprawą Żeglugi Mazowiec-
kiej, która do nadzalewowych atrakcji dołożyła w tych dniach rejsy 
pasażerskie statkiem „Albatros” po Narwi i Jeziorze Zegrzyńskim.

ZEGRZE PAŁAC KRASIŃSKICH,
7.05, GODZ. 10.00 – 14.00

Aqua Plenery – sobotnie spotkania malarskie „W dorzeczu 
trzech rzek”. Udział w warsztatach bezpłatny. Szczegóły na 
www.pik.legionowski.pl.

NIEPORĘT GOK UL. DWORCOWA 9A,
7.05, GODZ. 11.00

„Baśnie z różnych stron świata” – słowno-muzyczne przed-
stawienie w wykonaniu bajarza Szymona Góralczyka. 
Organizatorem imprezy jest Gmina Biblioteka Publiczna                                 
w Nieporęcie, a odbywa się ona w ramach Tygodnia Biblio-
tek. Wstęp wolny. 

LEGIONOWO POCZYTALNIA,
7.05, GODZ. 12.00-14.00

Siedzenie ma znaczenie – warsztaty z fizjoterapeutką i te-
rapeutką integracji sensorycznej.  Martwisz się, że Twoje 
dziecko nieprawidłowo siedzi? Zastanawiasz się, jak dopa-
sować krzesło i biurko? A może Twoje dziecko ma już na-
bytą wadę postawy lub trudności ze skupieniem na nauce? 
Jeśli chcesz porozmawiać z fizjoterapeutką i dowiedzieć się 
między innymi tego, jaka pozycja tułowia i głowy ułatwia 
czytanie oraz naukę, zapraszamy na spotkanie do Poczytalni 
– info. organizatora.  

NIEPORĘT GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA,
7.05, GODZ. 13.00

Rodzinna gra plenerowa. Organizatorem imprezy jest Gmi-
na Biblioteka Publiczna w Nieporęcie, a odbywa się ona                                                                                                                    
w ramach Tygodnia Bibliotek. Obowiązują zapisy, które 
odbywają się pod numerem telefonu 22 774 80 80. Liczba 
miejsc ograniczona, dlatego o udziale decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

LEGIONOWO FILIA MOK UL. TARGOWA 65,
8.05, GODZ. 12.00

Koncert i wystawa w Salonie Artystycznym. W części mu-
zycznej wystąpią: Jan Kozanecki – wiolonczela i Maciej Pi-
szek – fortepian. W programie: Jan Sebastian Bach – III Suita 
wiolonczelowa BWV 1009 – Preludium; Siergiej Prokofiev                                                                                                                 
– Sonata wiolonczelowa C-dur op. 119; Ignacy Jan Paderew-
ski – Legenda As-dur op. 16 nr 1; David Popper – „Elfentanz” 
op. 39. Po koncercie przewidziano wernisaż wystawy malar-
stwa Bożeny Mańk zatytułowanej „Z tęsknoty za latem”.

SEROCK CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA
8.05, GODZ. 18.00

Muzyczny Podwieczorek – „Czar fortepianu”. Wystąpi Woj-
ciech Świętoński. Transmisję online przewidziano na Face-
booku Powiatu Legionowskiego, Centrum Kultury i Czytel-
nictwa w Serocku i Urzędu Miasta i Gminy Serock. Zapisy 
na koncert w sekretariacie CKiCz lub pod numerem telefonu 
22 782 80 70. 

WIELISZEW SALA KONCERTOWA
IM. K. KLENCZONA, 8.05, GODZ. 18.00

„Zapiski oficera Armii Czerwonej” – wybitny aktorsko 
monodram Piotra Cyrwusa w reżyserii Tomasza Obary, po-
wstały na podstawie książki Sergiusza Piaseckiego. Bilety 
w cenie 40 zł dostępne na www.ok.wieliszew.pl (zakładka 
KUP BILET) oraz w Gminnym Centrum Kultury w Łajskach                  
w godzinach otwarcia kasy.


