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Miasto z pociągiem do peronu
Przez lata kolejowy 
gigant pozostawał głuchy 
na skargi pasażerów, więc 
w ratuszu postanowiono 
go wyręczyć. Dzięki temu 
nie będą już oni wsiadać 
na Piaskach do pociągu  
z peronu byle jakiego
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Tydzień
na sygnale

POWIAT Solidna DAFka emocji
Ukradł ciężarówkę i kompletnie pijany jeździł nią po drogach 
Olszewnicy Starej. 39-letni Robert K. został zatrzymany przez 
wieliszewskich policjantów. Teraz za swoje czyny odpowie 
przed sądem.

Kilka dni temu dyżurny z Komisariatu Policji w Wieliszewie 
wysłał policjantów na pilną interwencję. – Z telefonicznego 
zgłoszenia wynikało, że kierowca ciężarówki, któremu dalszą 
jazdę po drogach Olszewnicy Starej uniemożliwili postronni 
świadkowie, może być nietrzeźwy. Policjanci po przyjeździe 
na miejsce zdarzenia ustalili, że postronne osoby zaintereso-
wały się jeżdżącym po drodze w Olszewnicy Starej ciągnikiem 
siodłowym marki DAF, który wzbijał za sobą tumany kurzu. 
Świadkowie zdarzenia doprowadzili do zatrzymania cięża-
rówki i zadzwonili po policję, ponieważ prowadzący ją szofer 
wysiadł i oddalił się z miejsca zdarzenia – relacjonuje rzecznik 
KPP w Legionowie kom. Jarosław Florczak. W końcu kierowca 
wrócił do ciężarówki i wtedy właśnie schwytali go policjanci.

Funkcjonariusze ustalili tożsamość mężczyzny i zbadali jego 
trzeźwość. Okazało się, że w organizmie 39-letniego Roberta 
K. krążyły prawie 3 promile alkoholu. Policjanci zabezpieczy-
li wszystkie ślady na miejscu zdarzenia i ustalili właściciela 
skradzionej ciężarówki, który nic nie wiedział o swojej stracie. 
– Pokrzywdzony złożył zawiadomienie o przestępstwie, szacu-
jąc straty na 15 tys. zł. Ustalono, że ciągnik siodłowy wraz ze 
znajdującymi się w kabinie kluczykami został bez zgody wła-
ściciela pojazdu zabrany z posesji w Olszewnicy. Ciężarówka 
trafiła do właściciela, a podejrzany 39-letni Robert K. noc spę-
dził w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych legionowskiej 
komendy. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kradzieży pojazdu 
w związku z recydywą oraz kierowania ciężarówką po drodze 
publicznej w stanie nietrzeźwości – informuje kom. Florczak.

Jak ustalili policjanci, 39-latek był już karany sądownie za 
podobne przestępstwo i utracił prawo jazdy w 2009 roku. 
Prokurator zastosował wobec Roberta K. policyjny dozór  
z obowiązkiem stawiania się w jednostce policji. Mężczyzna 
nie przyznał się do zarzucanych mu przestępstw.
 KG

Zamówił w knajpie haracz
Groził właścicielowi 
restauracji. Za „ochronę” 
lokalu chciał 10 proc. 
utargów. 57-letni Marek B. 
został już zatrzymany przez 
wieliszewskich policjantów. 
Teraz może spędzić za 
kratkami nawet 10 lat.
W zeszły wtorek (10 kwietnia) 
tuż przed godziną 22.00 w jed-
nej z restauracji w Skrzeszewie 
pojawił się wyjątkowo proble-
matyczny gość. Mężczyzna 
stanął przy barze, zaczął gro-
zić właścicielowi lokalu pozba-
wieniem życia, a następnie 
zażądał haraczu. – Mężczyzna 
sugerował zniszczenie restau-
racji, podsuwając zarazem 
rozwiązanie kłopotów, które 
jego zdaniem miały niebawem 

spotkać właściciela lokalu. Ofe-
rował jego ochronę w zamian 
za 10 proc. utargu – relacjonu-
je rzecznik legionowskiej policji 
kom. Jarosław Florczak. O spra-
wie udało się poinformować po-
licję. Dyżurny natychmiast wy-
słał patrol pod wskazany adres. 
Jak informuje kom. Florczak, 
policjanci po przybyciu na 
miejsce zdarzenia zatrzyma-
li niedoszłego „ochroniarza”. 
Funkcjonariusze ustalili, że za-
trzymany 57-letni Marek B. jest 
mieszkańcem Legionowa. Jak 
się okazuje, mężczyzna był nie-
trzeźwy. – Badanie alkomatem 
wykazało blisko dwa promile 
w wydychanym przez niego 
powietrzu. Mężczyzna trafił do 
pomieszczeń dla osób zatrzy-
manych w legionowskiej ko-

mendzie, a skrzeszewscy śled-
czy procesowo zabezpieczyli 
miejsce zdarzenia, przesłuchu-
jąc świadków i zabezpieczając 
wszystkie dowody świadczące 
o przestępczej propozycji. Po-
krzywdzony restaurator złożył 
zawiadomienie o przestępstwie 
– podsumowuje rzecznik KPP  
w Legionowie. 

Marek B. po wy-
trzeźwieniu usły-
szał zarzut usiło-
wania wymusze-
nia rozbójnicze-
go. Za tego typu 
przestępstwo 
grozi kara nawet 
do 10 lat pozba-
wienia wolności. 
Sąd przychylił się 

do zdania śledczych ze Skrze-
szewa oraz wniosku prokura-
tora i zastosował wobec podej-
rzanego środek zapobiegawczy  
w postaci tymczasowego aresz-
tu na okres 3 miesięcy.

 KG

Kobieta zaginęła w zeszły 
czwartek (12 kwietnia). Około 
godziny 20.00 wyszła z domu 
przy ul. Daliowej w Legionowie 
i do tej pory do niego nie wró-
ciła. Nie kontaktowała się też  
z nikim z bliskich czy znajomych. 
Renata Ciechanowicz ma około 
170 cm wzrostu, jest średniej 
budowy ciała, ma włosy koloru 
ciemnego do ramion i duże oczy 
koloru niebieskiego. W dniu 
zaginięcia kobieta była ubrana  
w ciemnozieloną kurtkę do pasa 
ze ściągaczem i kapturem, ciem-
ne jeansowe spodnie i brązowe 
buty trekkingowe za kostkę.
 
Od piątku do niedzieli (15 kwiet-
nia) strażacy – tak ochotnicy, 

jak i zawodowi – oraz 
policjanci przeszukali około 
700 hektarów lasów w okoli-
cy Legionowa. Działania były 
prowadzone od ulicy Strużań-
skiej w kierunku Choszczówki 
i od ul. Zakopiańskiej również 
w stronę stolicy. – W tej chwili 
w terenie działa 20 straża-
ków, zarówno z Ochotniczych 
Straży Pożarnych, jak i Gru-
pa Poszukiwawcza z JRG 15  

z Warszawy – mówił w niedzielę  
st. bryg. Arkadiusz Pich, zastęp-
ca Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Legionowie. Poszukiwania 
nie przyniosły jednak żadnych 
efektów. 
 
Jeżeli ktokolwiek wie coś o losie 
zaginionej Renaty Ciechano-
wicz lub też ją widział, jest pro-
szony o kontakt z policjantami 

Komendy Powiatowej Policji  
w Legionowie, tel. 22 604 82 13 
całodobowo, lub z najbliższą jed-
nostką policji. Informacje moż-
na też zgłaszać pod bezpłatny-
mi numerami telefonów 112  
i 997, ewentualnie za pośred-
nictwem poczty elektronicznej 
e-mail: kpp.legionowo@ksp.
policja.gov.pl. 

 zig 

W poprzednią sobotę, chwilę po godzinie 14.00  
na parkingu przed blokiem przy ul. Siwińskiego 1  
w Legionowie świadkowie zauważyli pijanego mężczyznę, 
który usiłuje dostać się do wnętrza zaparkowanego 
pojazdu. Aby uniemożliwić mu kierowanie autem w stanie 
upojenia alkoholowego, na miejsce wezwano patrol policji.

Delikwent próbował otworzyć 
drzwi w samochodzie, który jak 
się później okazało, nie należy do 
niego. Gdy na miejscu pojawił się 
właściciel pojazdu i oznajmił, że 
nie zna mężczyzny, ten nie re-
agując na polecenia odejścia od 
pojazdu, nadal usiłował sforso-
wać stawiające mu opór drzwi.

Istniało podejrzenie, że samo-
chód może zostać uszkodzony, 
więc mężczyzna został odcią-
gnięty od pojazdu. Ponieważ 
zaczął robić się agresywny  
i chciał uciec, zastosowano wo-
bec niego chwyty obezwładnia-
jące i przytrzymano do czasu 
przybycia policji. Policjanci prze-

jęli ujętego mężczyznę i ustalili, 
że jest mieszkańcem Warszawy, 
który przyjechał do Legionowa 
na imprezę. Jak można się do-
myślać, do picia był tam nie tylko 
kompocik...

Policjanci poddali mężczyznę 
badaniu na zawartość alkoholu. 
Wynik był pozytywny. Następnie 
przyjechał po niego znajomy, 
który przejął pijanego kolegę  
i odwiózł do domu. Okazało się, 
że niefortunny „włamywacz” po-
siada samochód w tym samym 
kolorze i będąc pod wpływem 
alkoholu… pomylił pojazdy.

 red.

Sytuacja  
bez wejścia

Ktokolwiek ją widział...
Od zeszłego piątku (13 kwietnia) trwają intensywne poszukiwania zaginionej 
42-letniej Renaty Ciechanowicz. W akcję poszukiwawczą są zaangażowane 
znaczne siły policji i straży pożarnej. Do działań jest też wykorzystywany 
policyjny śmigłowiec oraz psy tropiące. 

Na straży trzeźwości

Tylko w poniedziałkowy poranek 
funkcjonariusze skontrolowali 
120 kierowców. Dwóch z nich 
okazało się nietrzeźwych. – Poli-
cjanci Wydziału Ruchu Drogowe-
go Komendy Stołecznej Policji  
w godzinach 

poran-
nych, pod-

czas kontroli 
pojazdów na ul. Mo-

dlińskiej uniemożliwili dalszą jaz-
dę na „podwójnym gazie” dwóm 
kierującym. Funkcjonariusze 

ustalili, że fiatem  
i „renówką” w sta-
nie nietrzeźwości 
poruszało się po 
ul. Modlińskiej 

dwóch mężczyzn. 
59-letni Krzysztof P. oraz 

46-letni Cezary W. prowadzili 
swoje pojazdy, mając ponad 
promil w wydychanym przez 

siebie powietrzu. Policjanci 
uniemożliwili im dalszą jazdę. 
Mężczyźni stracili prawa jazdy 
i po czynnościach procesowych 
zostali przekazani trzeźwym 
osobom – relacjonuje rzecznik  
KPP w Legionowie kom. Jarosław 
Florczak. Wkrótce odpowiedzą 
przed sądem. Za prowadzenie 
pojazdu mechanicznego w stanie 
nietrzeźwości grozi im do dwóch 
lat pozbawienia wolności. 

Ponadto za przekroczenie do-
zwolonej prędkości mundurowi 
wypisali 46 mandatów karnych 
i zatrzymali 3 prawa jazdy. Po-

za wspomnianymi kontrolami, 
między 6.00 a 22.00 w różnych 
miejscach powiatu legionowskie-
go prowadzono tzw. kaskadowy 
pomiar prędkości. Jak przypo-
mina kom. Florczak, celem akcji  
„Trzeźwy ranek, nie prowadzę na 
kacu” jest wyeliminowanie z dróg 
tych, którzy siadają za kierownicę 
po wypiciu alkoholu i stwarzają 
poważne zagrożenie dla siebie  
i innych uczestników ruchu dro-
gowego. Policjanci ostrzegają, 
że podobne akcje będą konty-
nuowane.

 KG

W poniedziałek (16 kwietnia) na drogach powiatu 
legionowskiego policjanci przeprowadzili akcję  
„Trzeźwy ranek, nie prowadzę na kacu”. Mundurowi 
skontrolowali 120 kierowców. Posypały się mandaty, 
a trzy prawa jazdy zostały zatrzymane. Tradycyjnie nie 
obyło się bez tych, którzy za kółko wsiedli po kielichu. 
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Serdecznie zapraszamy na dyżur radnego
w dniu 23 kwietnia 2018 r. 

Urząd Miasta, pokój 4.02, III piętro

O G Ł O S Z E N I E

Janusz Klejment 
w godzinach od 16:30 do 18:00

 ŚP
 por. Barbara Potyra

W dniu 05.04.2018 roku odeszła od nas Pani Barbara Potyra  
ps. „BAŚKA”. Urodzona 5 marca 1926 r. w Warszawie do 1939 r. należała 
do drużyny żeńskiej przy Szkole Powszechnej Nr 1 w Legionowie.  
W konspiracji znalazła się w legionowskiej drużynie „Las”. W czasie walki 
powstańczej była łączniczką w I batalionie, I rejonu VII Obwodu „Obroża”. 
Od 1994 r. w organizacjach kombatanckich: Stowarzyszeniu Szarych 
Szeregów i Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Legionowie. 
Członek Zarządu, skarbnik Koła Nr 1 ŚZŻAK w Legionowie.  
Od 1995 r. Porucznik Wojska Polskiego. Odznaczona: Krzyż Armii 
Krajowej, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Zasługi dla ZHP, Medal za Warszawę 
1939-1945, odznaki „Akcja Burza” i „Weteran Walk o Niepodległość”

 
Była wspaniałym człowiekiem, zawsze wrażliwa na ludzkie krzywdy i gotowa nieść pomoc. 
Społecznik, najpierw myślał o innych, potem o sobie. Całym swoim życiem zasłużyła na szacunek 
wszystkich, którzy ją znali. Pozostanie w naszej pamięci jako wzór do naśladowania.

 
 Poseł na Sejm RP
 Jan Grabiec

Dopieszczone Piaski

Mistrzowie namierzania
Ujawnieniem ośmiu poszukiwanych w dwa dni mogą pochwalić się 
policjanci z powiatu legionowskiego. Dwie osoby widniały w policyjnych 
systemach jako zaginione, jedna w celu ustalenia miejsca jej pobytu, 
a pięciu poszukiwanych mężczyzn było ściganych do odbycia kary za 
popełnione przestępstwa.
We wtorek (10 kwietnia), do legionow-
skiej komendy na czynności procesowe 
stawił się 36-letni Adrian J. – Mężczyzna 
został zatrzymany przez policjantów  
z Jabłonny i trafił do jednego z warszaw-
skich aresztów, ponieważ policjanci  
z legionowskiej komendy, oprócz prze-
słuchania Adriana J., ustalili także, że 
Sąd Rejonowy w Legionowie wydał już 
wobec niego nakaz doprowadzenia do 
aresztu na karę 10 miesięcy pozbawie-
nia wolności za przestępstwo znęcania 

się nad rodziną. Poszukiwania pro-
wadził właśnie komisariat z Jabłonny  
– informuje rzecznik legionowskiej policji  
kom. Jarosław Florczak.

Policjantom z Jabłonny udało się zatrzy-
mać również 43-letniego Rafała K, który 
również miał zasądzony wyrok. W tym 
przypadku obyło się jednak bez aresztu, 
bowiem Rafał K. dostał od sądu możli-
wość wpłacenia grzywny w zamian za 
uniknięcie pobytu za kratkami. – Gdy 

tylko zaległa grzywna w kwocie 800 zł 
trafiła na wskazane przez sąd konto, 
mężczyzna odzyskał wolność – tłumaczy 
kom. Florczak.

Natomiast funkcjonariusze z komisariatu 
w Serocku na powierzonym im terenie 
ujawnili 30-latka poszukiwanego w celu 
ustalenia miejsca pobytu. – Policjan-
ci przekazali mężczyźnie informacje  
o poszukiwaniach oraz pobrali od niego 
stosowne oświadczenie o aktualnym 
miejscu zamieszkania i wystawili mu 
wezwanie do prokuratury. Następnego 
dnia, na terenie jednej z prywatnych firm 
w Serocku, mundurowi zatrzymali i do-
prowadzili do aresztu Krzysztofa Ł., któ-
ry decyzją sądu najbliższe 90 dni spędzi 
w odosobnieniu za swoje wcześniejsze 
przestępstwo, czyli niestosowanie się 
do wyroku sądu – informuje rzecznik  
KPP w Legionowie.

Także legionowscy policjanci zajmujący 
się na co dzień kontrolą ruchu drogowego 
mogli pochwalić się swą skutecznością. 
Podczas interwencji ujawnili i zatrzymali 
47-letniego Roberta K., który noc spędził  
w areszcie. Jak informuje kom. Florczak, 
ostatecznie została za niego wpłacona 
na konto sądu w Kozienicach zaległa 
grzywna i 47-latek został zwolniony. Do 
aresztu trafił też zatrzymany podczas 
kontroli drogowej 22-letni Piotr Sz., któ-
rego żoliborski sąd skazał na karę 2 lat 
pozbawienia wolności za rozbój.

Warto dodać, że w miniony wtorek po-
licjanci z wydziału kryminalnego legio-
nowskiej komendy zakończyli poszu-
kiwania dwóch zaginionych osób. Naj-
pierw 19-latka, którego zaginięcie złożyła  
w legionowskiej komendzie rodzina. 
– Z zawiadomienia wynikało, że męż-
czyzna nie powinien przebywać sam. 

Kryminalni, 
po kilkudzie-

sięciu minu-
tach działań 

ustalili miej-
sce jego pobytu 

i natychmiast przekazali informacje po-
licjantom z Grodziska Mazowieckiego, 
którzy na swoim terenie odnaleźli i za-
opiekowali się zaginionym mężczyzną.

Policjanci potwierdzili też informacje 
o powrocie do miejsca zamieszkania 
17-latka, który także był poszukiwany 
przez policjantów, ponieważ wyszedł  
z domu i rodzina zgłosiła jego zaginię-
cie – podsumowuje kom. Florczak.
 
 KG

Po ponad 7 latach rozmów ze spółką PKP, legionowski 
peron „Piaski” w końcu doczekał się renowacji.  
W sytuacji, gdy prawowity właściciel uchylał się  
od jakichkolwiek inwestycji, sprawy wzięły w swoje 
ręce władze Legionowa. Bo komfort i bezpieczeństwo 
podróżnych są najważniejsze. 

                     Robiliśmy wszystko, co w naszej  
mocy, aby uświadomić właścicielowi  
peronu – spółce PKP, jak ważna  
i potrzebna jest to inwestycja

Jak wspomina radny Paweł 
Głażewski, przez minionych  
7 lat w sprawie renowacji pero-
nu wychodził dziesiątki kilome-
trów. – Odbyłem wiele spotkań 
z mieszkańcami, z prezyden-
tem, z urzędnikami. Trzykrot-

nie odwiedziłem mieszkańców 
Piasków i Kozłówki, zbierając 
podpisy pod listami poparcia dla 
tej inwestycji. Wraz z Łukaszem 
Konstantynowiczem robiliśmy 
wszystko, co w naszej mocy, 
aby uświadomić właścicielowi 

peronu – spółce 
PKP, jak ważna  
i potrzebna jest to 
inwestycja – mówi 
Paweł Głażewski. 

Kolej na miasto

Co prawda, pomimo 
ogromnego wysił-
ku, kolejowego gi-

ganta nie udało się przekonać  
i odmawiał realizacji inwestycji, 
ale optymistycznie nastawiony 
do świata radny widzi plusy te-
go zamieszania. – Siedem lat 
to kawał czasu. Przez ten okres 
udało mi się poznać mieszkań-
ców osiedli Kozłówka, Policyjne-
go i Piaski oraz ich oczekiwania. 
Jak tylko zgłaszano mi jakieś 
potrzeby, starałem się na bie-
żąco je realizować, we współ-
pracy z prezydentem Smogo-
rzewskim czy jego zastępcą 
Markiem Pawlakiem. Jestem 
panom ogromnie wdzięczny za 
wiele, wiele spotkań z przedsta-
wicielami kolei i że w końcu zde-

cydowali, że miasto zrealizuje tę 
inwestycję. To coś, na co czekali 
mieszkańcy od wielu lat – doda-
je radny Głażewski.

Metamorfoza w ruchu

Peron będzie utwardzony kost-
ką betonową, zostanie też 
wykonane jego odwodnienie. 
Przed opadami atmosferycz-
nymi oczekujących na pociąg 
podróżnych ochronią wiaty 
przystankowe. Ponadto zamon-
towane zostanie nowe oświetle-
nie, pojawią się również nowe 

barierki ochronne na dojściach 
do stacji. Jak podkreśla wyko-
nawca inwestycji, Zbigniew 
Mróz, prace wykonywane są  
w dwóch etapach, przy utrzy-
manym ruchu kolejowym. 
– Chcieliśmy, aby przebudo-
wa była jak najmniej dotkliwa 
i uciążliwa dla podróżnych. 
Pierwszy etap obejmuje część 
peronu od strony Wieliszewa. 
Na przełomie kwietnia i maja 
prace przeniosą się na drugą 
połowę. Planujemy zakończenie 
prac do końca maja – obiecuje 
wykonawca.

Paweł Głażewski nie ma wąt-
pliwości, że warto uzbroić się 
w cierpliwość. – Dla mnie jako 
podróżnego i jako rodzica waż-
ne jest to, że będzie można bez 
przeszkód dostać się na peron  
z wózkiem. Panie będą mogły 
podróżować w szpilkach bez 
obaw, że pantofle utkną im 
w błocie, zwłaszcza podczas 
opadów. Jako radny, poniekąd 
„ojciec” całej inwestycji, będę 
czuwał nad prawidłowym prze-
biegiem tej rewitalizacji.

 AnKa

Paweł Głażewski
legionowski radny
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Fejsbukowy wójt?
– Fejsbukowy wójt gminy Jabłonna, pan Chodorski,  
jest tylko mocny, kiedy siedzi za ekranem komputera  
i ma przed sobą klawiaturę. Boi się przyjść do nas, boi się 
spojrzeć, boi się odpowiedzieć – mówi przewodniczący 
rady gminy Jabłonna. Witold Modzelewski twierdzi, 
że wójt sugerował, iż zamiast wykonywać obowiązki 
przewodniczącego, był on na jakiejś popijawie.

W poprzednim miesiącu wójt Jarosław Chodorski zawiadomił 
na Facebooku, że do szefa rady gminy wpłynął trzeci wniosek  
o zwołanie sesji nadzwyczajnej. „Przewodniczący poinformował 
urząd, że jest na „jajeczku" w Legionowie. Z uwagi na to Biuro 
Rady czeka do godziny 16.00 na decyzję przewodniczącego 
w sprawie zwołania lub nie sesji, o którą wnioskuję” – napisał 
Jarosław Chodorski. Sesja nadzwyczajna odbyła się niedługo 
potem, ale... wójt się na niej nie pojawił. 
 
W jej tracie przewodniczący rady skomentował za to wpis na 
Facebooku. – W ubiegły piątek nie byłem na jakiejś popijawie, 
jak to sugeruje pan Chodorski, tylko reprezentowałem państwa 
u pana starosty powiatu legionowskiego. Do tego mnie pań-
stwo zobowiązujecie, żeby reprezentować radę na zewnątrz 
– zwrócił się do radnych Witold Modzelewski. – Fejsbukowy 
wójt gminy Jabłonna, pan Chodorski, jest tylko mocny, kiedy 
siedzi za ekranem komputera i ma przed sobą klawiaturę. Boi 
się przyjść do nas, boi się spojrzeć, boi się odpowiedzieć. Jest 
mi z tego powodu przykro – dodał Modzelewski.
 
Przypomnijmy, że wójt Chodorski w lutym opuścił sesję już na 
samym początku obrad, a w marcu w ogóle na nią nie przyszedł. 
Podczas sesji radni oraz mieszkańcy mają z wójtem jedynie 
kontakt... telefoniczny.

 Daniel Szablewski
 www.JablonnaDlaMieszkancow.pl 

Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego  
w Legionowie, potocznie nazywanego szkołą na Targowej, 
w końcu mogą mieć zajęcia sportowe z prawdziwego 
zdarzenia. W zeszły czwartek (12 kwietnia) oficjalnie 
otwarto tam długo oczekiwane boisko wielofunkcyjne.

– Nie mamy u siebie sali gim-
nastycznej. Zajęcia na boisku 
pozwolą nam więc w pełni re-
alizować podstawę programo-
wą. Przy tej okazji chciałabym 
bardzo serdecznie podziękować 
władzom powiatu i gminy za to, 
że umożliwiły nam korzystanie 
z tego obiektu – powiedziała 
Dorota Kurowska, dyrektor 
PZSP im. Jerzego Siwińskie-
go. – Do tej pory korzystaliśmy 
tylko z małej sali gimnastycz-
nej, którą zaadaptowaliśmy na 
siłownię i salę do judo. W tej 
chwili mamy pełnowymiarowe 
boisko do siatkówki, dwa boiska 
do koszykówki oraz boisko do 
piłki nożnej i ręcznej – dodał Se-
bastian Górajczyk, nauczyciel 
wychowania fizycznego z PZSP. 
 
Boisko to jeden z elementów 
modernizacji szkoły, która dzię-
ki staraniom powiatu w ostatnim 

czasie zmieniła się praktycznie 
nie do poznania. Zmiany, jakie 
Targowa przeszła, to nie tylko 
to, co widać z zewnątrz, czyli 
m.in. właśnie boisko czy też no-
wa, estetyczna elewacja. To też 
zmiany w jakości kształcenia.  
– Uruchamiane są nowe kie-
runki i powstają specjalistyczne 
pracownie. Młodzież, która koń-
czy szkołę, uzyskuje uprawnie-
nia bardzo cenne na komercyj-
nym rynku. Dzięki temu może 
kontynuować naukę i jedno-
cześnie pracować, korzystając  
z tych właśnie uprawnień. To 
też odbija się na tym, jaki jest 
nabór do tej placówki – przy-
znał starosta Robert Wróbel.  
A ten z roku na rok stale się 
zwiększa. 
 
Podobny lifting w ciągu ostat-
nich lat zaliczyły pozostałe po-
wiatowe placówki oświatowe. 

Nowe boiska powstały przy 
„Konopnickiej” i Powiatowym 
Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Serocku. Powiat za-
inwestował też w nowoczesne 
pracownie, m.in. informatyczną 
na Targowej i gastronomiczną 
w Serocku. – Próbujemy o na-
szą młodzież zadbać w mądry 
sposób. Chodzi o to, aby na 
profesjonalnym rynku zawo-
dowym byli w stanie odnaleźć 
się natychmiast po szkole. Nie 
chcemy, aby mieli tylko papier 
zaświadczający skończenie 
technikum, liceum, czy szkoły 
zawodowej, ale żeby mieli już 
konkretne uprawnienia i umie-
jętności zawodowe – dodał 
starosta. 
 
Budowa boiska przy 
szkole na Targowej 
kosztowała niemal 
milion złotych. Jed-
ną czwartą wyłożyła 
na nie gmina Legio-
nowo. – Jako rada 
miasta uważamy, 
że tej szkole boisko 
było niezwykle po-
trzebne. Wszyscy 

wiemy, że tu brakuje sali gim-
nastycznej i w związku z tym 
młodzież nie ma gdzie ćwiczyć. 
Czujemy się odpowiedzialni za 
mieszkańców i dlatego tak po-
stępujemy – przyznał Janusz 
Klejment, przewodniczący Ra-
dy Miasta Legionowo. 

Przy okazji warto wspomnieć, 
że boisko przy Targowej nie jest 
jedyną inwestycją zrealizowa-
ną na III Parceli przez miasto 
i powiat. Wspólnie wybudo-
wano tam jeszcze m.in. ron-
do na skrzyżowaniu Alei Róż  
i Alei Legionów oraz kładkę nad 
torami w ciągu Parkowej i Wy-
szyńskiego. 
 Elph 

Wisienka na torcie,  
czyli Targowa z boiskiem

Starostwo Powiatowe w Legionowie jest czynne także w soboty. Jego 
pracownicy osobiście informują o dodatkowym dniu pracy urzędu, 
spoglądając z billboardów rozmieszczonych na terenie całego powiatu.

Trzeba przyznać, że to wyjątkowa 
kampania i chyba pierwsza tego ty-
pu na naszym samorządowym po-
dwórku. W roli głównej na plakatach 
występują pracownicy starostwa, 
którzy informują, jakie sprawy można 
załatwić tam w sobotę. Twórcy akcji  
z powiatowej promocji zdecydowali  
o nadaniu jej nieformalnego charakte-
ru. – Kampania od początku do końca 

to nasz autorski 
projekt, który  
w całości zre-
alizowaliśmy 

we własnym 
zakresie. Za-

mysł był taki, aby odczarować wizeru-
nek urzędnika i pokazać, że pracow-
nicy starostwa mają dużo dystansu, 
poczucie humoru i co najważniejsze, 
wychodzą naprzeciw potrzebom 
mieszkańców, zapewniając obsługę 
na najwyższym poziomie – wyjaśnia 
Joanna Kajdanowicz, naczelnik Wy-
działu Kultury i Promocji w Starostwie 
Powiatowym w Legionowie.

Biuro Obsługi Mieszkańców w le-
gionowskim starostwie pracujące  
w soboty to ewenement w skali kraju, 
bo urzędów czynnych tego dnia jest  
w Polsce bardzo niewiele. Umożliwie-

nie załatwienia najważniejszych spraw  
w sobotę jest kolejnym krokiem  
w kierunku zaspokajania potrzeb 
mieszkańców powiatu. Kilka lat temu 
przebudowany został wydział architek-
tury. Kolejnym krokiem była przebudo-
wa w wydziale komunikacji. W ubie-
głym roku uruchomiono nowoczesne 
Biuro Obsługi Mieszkańców, które teraz 
czynne jest także w soboty w godzi-
nach 8-12.

Jak pokazują statystyki, była to trafio-
na i potrzebna inicjatywa. Od począt-
ku roku, tylko w soboty, starostwo od-
wiedziło ponad 800 osób. Najliczniej-
szą grupą okazali się klienci wydziału 
komunikacji, którzy rejestrowali po-
jazdy, odbierali dokumenty i prawa 
jazdy. Ponadto w soboty mieszkańcy 

najchętniej za-
łatwiają spra-
wy z zakresu 
architektury, 
geodezji oraz 
środowiska.
 
 kala

Cieszę się, że w starostwie pracują ludzie tak otwarci i chętni 
do współpracy, bo to właśnie oni, bohaterowie kampanii, są jej 

największą siłą. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców  
w zakresie sprawnej i komfortowej obsługi to jeden z naszych 

priorytetów. Dlatego właśnie starostwo jest czynne także  
w soboty, a przygotowana kampania o tym informuje.

Robert Wróbel
starosta legionowski  

Jak sobota, to robota!

O G Ł O S Z E N I E
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Stołówki dla szczurów
Wystawianie lub wręcz wyrzucanie – czasem 

nawet przez okno – resztek jedzenia oraz 
popsutej żywności to niestety dość częsta 
praktyka w wielu blokowiskach. Ci, którzy 
to robią, muszą mieć jednak świadomość, 
że pozbywając się żywności, zapraszają 

do siebie gości, z którymi nie chcieliby 
mieć nic do czynienia.

O zaniechanie tej praktyki zaape-
lowała ostatnio do mieszkańców 
administracja osiedla Jagielloń-

ska. – Wiele osób zostawia jedzenie 
gdzieś pod drzewami, żeby dokarmiać 
ptaki. Apelujemy, żeby tego nie robi-
li. Ptaki sobie świetnie radzą ze znaj-
dowaniem pożywienia, a przy okazji 
wyrzucania żywności korzystają z tego 
również gryzonie. Nie prowokujmy ich 
więc, żeby wychodziły i nas tu potem 
odwiedzały – powiedziała Beata Woź-
niak, kierownik administracji osiedla 
Jagiellońska.  
 zig                

Osadzający się na ściankach 
czajnika lub na armaturze kamień 
jest przyczyną zmartwień wielu 
użytkowników, a wokół tego 
powstało sporo mitów i niejasności. 
Tymczasem jego pojawianie się jest 
w gruncie rzeczy dobrą oznaką. 

Za tzw. twardość wody odpowiedzialne 
są dwa związki: magnez i wapń. Gdy stę-
żenie jest duże, woda jest kwalifikowana 
jako twarda, gdy małe – jako miękka. 
„Twarda woda” ma dobry wpływ na na-
sze zdrowie, gdyż zapobiega chorobom 
serca i układu krążenia, a także poprawia 
samopoczucie i korzystnie wpływa na 
układ nerwowy. Ponadto woda bogata  
w minerały przyczynia się do prawidłowe-
go rozwoju dzieci oraz młodzieży i korzyst-
nie wpływa na organizm człowieka.

– Dużą wagę przykładamy również do 
działalności edukacyjnej. Staramy się 
przekazywać mieszkańcom naszego 
miasta wiedzę na temat zalet spożywa-
nia wody z kranu. Zależy nam, aby dzieci 
i młodzież oraz ci nieco starsi mieszkańcy, 
zamiast słodkich i niezdrowych napojów 
gazowanych, spożywali naszą, legio-
nowską wodę. Dzięki zainstalowanym 
przez nasze przedsiębiorstwo zdrojom 

ulicznym i poidełkom szkolnym wszyscy 
mieszkańcy oraz nasze dzieci mogą do 
woli pić dobrą, smaczną oraz bezpieczną 
wodę. Dokładamy wszelkich starań, aby 
w Legionowie nastała moda na tak zwaną 
kranówkę – mówi „Miejscowej na Week-
end” Prezes Zarządu PWK „Legionowo” 
Grzegorz Gruczek. 

Gotowanie wody w czajnikach elektrycz-
nych z grzałką sprzyja wytrącaniu kamie-
nia. Odpowiada za to zjawisko kawitacji, 
które na zewnątrz objawia się charakte-
rystycznymi odgłosami w czajniku, gdzie 
dochodzi do zwiększonego uwalniania 
CO2 , a w konsekwencji do zwiększonego 
wydzielania węglanu wapnia. Kamienny 
osad jest to naturalne zjawisko i nie sta-
nowi żadnego zagrożenia zdrowotnego. 
„Twarda woda”, oprócz magnezu i wapnia, 
posiada często inne cenne pierwiastki, jak 
np. potas i sód. 

Im więcej łatwo przyswajalnych, zjonizo-
wanych składników mineralnych zawiera 
woda, tym jest ona zdrowsza. Woda pitna 
dostarczana mieszkańcom Legionowa po-
siada średnią twardość, pochodzi bowiem 
w stu procentach ze źródeł głębinowych. 
Woda w Legionowie jest zdrowa – dlatego 
naprawdę warto ją pić! 
 Watermen

®
Dobra woda z Legionowa

Mniej więcej kilometr od planowanej 
inwestycji znajdują się kameralne, 
spokojne działki. Kawałek dalej, na  
50 hektarach, bez zbędnego informo-
wania sąsiadów i innych zainteresowa-
nych, ma powstać największe wysypi-
sko w kraju. Jak informują przeciwnicy 
inwestycji, jest ona na ostatnim etapie. 
Mieszkańcy próbują ją zablokować. 

Grunty w Jaskółowie, na których 
funkcjonowało niewielkie wysypi-
sko, zostały sprzedane 7 lat temu. 
Nabywca zapewniał, że powstanie 
tam nowoczesny i ekologiczny zakład 
gospodarowania odpadami. Po opro-
testowaniu tego pomysłu przez oko-
licznych mieszkańców sprawa ucichła  
i zapomniano o planowanej, niechcia-
nej przez sąsiadów inwestycji. Do cza-

su. Okazuje się, że w ciszy i spokoju 
właściciel terenu, także poprzez inne 
firmy, załatwiał wszystkie niezbędne 
formalności. Pozostał jeden dokument 
– pozwolenie na budowę. Jak zapew-
niają twórcy strony www.stopwysy-
pisku.pl., wniosek w tej sprawie leży 
w Starostwie Powiatowym w Nowym 
Dworze Mazowieckim. 

Mieszkańcy nie próżnują: „uderzają” 
do lokalnych samorządowców, do me-
diów, chcą jak najbardziej nagłośnić 
temat. – Mam nadzieję, że to forum 
spowoduje to, że już nigdy nie będzie-
my dowiadywać się o tak poważnej 
inwestycji w naszej okolicy na chwilę 
przed wydaniem ostatnich pozwoleń 
– mówi twórca strony stopwysypisku. 
Udało mu się już ściągnąć do Jaskó-

łowa dziennikarzy z telewizyjnych 
programów interwencyjnych i  zain-
teresować inne media. – Przecież tam 
mieszkają ludzie. Ludzie, którzy kupili 
działki, często na kredyt, aby miesz-
kać w spokojnej, cichej i czystej okolicy.  
I co, teraz nagle koło ich domów wy-
rośnie wysypisko? To skandal – mówi 
pani Monika. Wtóruje jej napotkany  
w pobliżu rowerzysta – Ale jak to? Tu-
taj takie wielkie wysypisko? Przecież 
tu domy powstają, kameralne osiedla, 
gdzie tu nagle takie śmierdzące przed-
siębiorstwo! Co na to nasze władze? 
Jak mogą na to pozwolić – komentuje 
oburzony. 

O sprawie będziemy informować. 

 IgZ

„Ludzie są tak głupi, że aż po prostu 
przeraża” – tak o mieszkańcach 
Legionowa mówił podczas 
obrad jednej z komisji miejski 
radny Mirosław Grabowski. Czy 
te obraźliwe słowa przystoją 
radnemu, wybranemu co prawda 
przez niewielką, ale jednak część 
społeczeństwa? 

Podczas posiedzenia Komisji Zdrowia, 
Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych 
najnowszy miejski radny postanowił wy-
razić swoje zdanie na temat mieszkańców 
Legionowa. - „Ludzie są tak głupi, że aż po 
prostu przeraża, przeraża. Jestem zała-
many” – powiedział radny o kierowcach 
jeżdżących ulicą Szwajcarską w stronę 

osiedla Kozłówka. Wnioskował także, aby 
straż miejska – wbrew swoim kompeten-
cjom, a więc wbrew prawu – ścigała kie-
rowców wjeżdżających pomiędzy słupki. 

Czy takie słowa powinny paść z ust miej-
skiego radnego wobec mieszkańców 
miasta? Czy radny miejski nie powinien 
służyć mieszkańcom, a nie ich obrażać? 
Odpowiedzi są chyba oczywiste... 

Przypomnijmy, dzięki poparciu Józefa 
Dziedzica radny Grabowski uzyskał w wy-
borach uzupełniających niewiele ponad  
9 proc. głosów wszystkich uprawnionych 
do głosowania w okręgu nr 5, obejmują-
cym osiedla Piaski i Kozłówka. 
 IgZ

Śmierdzący problem
Zaledwie kilkaset metrów od granicy gminy Serock, 
na terenie miejscowości Jaskółowo, powstaje 
największe w Polsce wysypisko śmieci. Sytuacja 
niepokoi nie tylko mieszkańców, ale także władze 
sąsiedniego powiatu legionowskiego. Powstała 
nawet strona internetowa przeciwników tej 
kontrowersyjnej inwestycji.

Mieszkańcy  
wg radnego

Tor rowerowy, który powstanie  
w Skierdach, ma mieć około 160 m 
pasa jezdnego. Będzie on miał muldy 

i profilowane zakręty, ułożone w se-
kwencje umożliwiające rozpędzenie 
się i utrzymywanie prędkości bez ko-

nieczności pedało-
wania. Serie muld 
wraz z bandami 
stworzą zamknię-
tą pętlę bądź pętle. 
Z toru będą mogli 
korzystać nie tyl-
ko rowerzyści, ale 
także rolkarze oraz 
amatorzy jazdy na 
deskorolkach czy 
hulajnogach. 

Po intensywnej jeździe użytkownicy 
toru będą też mieli gdzie wypocząć. 
Umowa podpisana z firmą Velo Pro-
jekt Sp. z o.o. zakłada bowiem nie 
tylko zaprojektowanie i wybudowa-
nie samego toru rowerowego, ale 
też zagospodarowanie terenów re-
kreacyjnych na obszarze filii GCKiS 
w Skierdach. Koszt całego przedsię-
wzięcia to prawie 325 tys. zł. Gmina 
planuje też oświetlić teren, tak aby  
z toru można było korzystać również 
po zmroku.  

 oprac. zig 

Gratka dla rowerzystów

Twarda woda  
jest zdrowa

Już niedługo na terenie Skierd, przy tamtejszej filii Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie, powstanie profesjonalny 
tor rowerowy typu pumptrack. Pod koniec marca dyrektor GCKiS 
podpisał umowę z firmą Velo Projekt Sp. z o.o. z Białegostoku, 
wykonawcą projektu i budowy tego obiektu. 
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Nowa szefowa lokalnego od-
działu Polskiego Związku Eme-
rytów Rencistów i Inwalidów 
przypomniała na wstępie, skąd 
ogóle to święto się wzięło. Bo 
mało kto wie, że stoi za nim 
wypadek w belgijskiej kopalni 
węgla sprzed ponad pół wieku. 
 – W wyniku tej katastrofy śmierć 
poniosło 262 górników z 12 kra-
jów, a część doznała poważnych 
obrażeń, zostając inwalidami. Na 
obchody Dnia wybrano pierwsze 
dni wiosny, jako symbol odradza-
jącej się przyrody – powiedziała 
Anna Bocianowska. W tym roku 
Zarząd Główny PZERiI zainicjo-
wał obchody pod hasłem „Nie-
pełnosprawni, ale pełnoprawni”. 
– Na pewno duży odsetek osób 
niepełnosprawnych spotkał się 
w życiu z nieprzyjemnościami, 
wrogim nastawieniem właśnie 
ze względu na ich stan. Mimo 

że postrzeganie osób poszkodo-
wanych przez los znacznie przez 
szereg lat zmieniło się na lepsze, 
niestety są jeszcze środowiska, 
gdzie osoby te nie są traktowa-
ne jako pełnoprawni członkowie 
naszego społeczeństwa.  

Przewodnicząca zwróciła uwagę 
m.in. na ich trudności w znalezie-
niu pracy, nawet jeśli posiadają 
wysokie kwalifikacje zawodowe. 
Ale zachęcając inwalidów do peł-
niejszego uczestnictwa w życiu 
miasta, podkreśliła też fakt, że 
dysfunkcje zdrowotne powoli 
przestają być czymś wstydli-
wym. Pracują na to również sa-
morządowcy. – Dla nas bardzo 
istotną grupą społeczną są osoby 
niepełnosprawne. Każda nowa 
inwestycja na terenie miasta 
jest realizowana także z myślą  
o ludziach mających trudności 

np. z poruszaniem się. Bardzo 
duże wsparcie dla nich i ich ro-
dzin stanowi też oświata, która 
podlega władzom miasta czy 
starostwa – powiedział Piotr 
Zadrożny. – W tej chwili lawi-
nowo rośnie liczba najmłod-
szych mieszkańców mających 
orzeczenia o różnego rodzaju 
niepełnosprawności. I my, jako 
organ prowadzący nasze przed-
szkola i szkoły, zapewniamy im 
stosowną opiekę, a często nawet 
rehabilitację – dodał zastępca 
prezydenta Legionowa.

Podobną strategię przyjęto tak-
że w starostwie. Jej pozytywne 
skutki dobrze widać choćby  
w Powiatowym Zespole Szkół 
i Placówek Specjalnych. – Do-
strzegając potrzeby i problemy, 
w tym roku przeznaczamy pra-
wie 3 mln zł na rozbudowę tej 
placówki. W następnym roku bę-
dą to kolejne 3 miliony. Tak więc 
myślę, że jeśli chodzi o integra-
cję i zaspokajanie potrzeb osób 
niepełnosprawnych nasz powiat 
jest liderem i może być wzorem 
dla wielu samorządów – ocenił 
Michał Kobrzyński, członek Za-

rządu Powiatu Legionowskiego. 
Korzystając z okazji, podzięko-
wał też działaczom PZERiI oraz 
obiecał im dalsze wsparcie. 

Po części oficjalnej przyszedł 
czas na prelekcję. W ciekawy, 
lekkostrawny sposób o prawi-
dłowym odżywianiu i właściwie 
zbilansowanej diecie mówiła 
Julita Ksionek z samorządowe-
go punktu porad dietetycznych  
w Legionowie. Artystyczny akcent 
wtorkowej uroczystości zapewnił 
nieporęcki zespół Młodzież 50+. 
Zabawa przy niezapomnianych 
polskich przebojach dodatko-
wo wzmocniła przesłanie, które  
10 kwietnia – ustami Anny Bocia-
nowskiej – zabrzmiało w ratuszu 
najgłośniej. – Apeluję do wszyst-
kich państwa, aby każdy w miarę 
swoich możliwości niósł wspar-
cie osobom niepełnosprawnym. 
Bądźmy tolerancyjni, wrażliwi, 
serdeczni w obcowaniu z oso-
bami pokrzywdzonymi. Pod-
chodźmy do ich problemów bez 
uprzedzeń, ze świadomością, że 
wszyscy ludzie mają równe pra-
wa, choć odmienne możliwości. 
 Waldek Siwczyński

– Żeby pani widziała, co oni tu 
wyprawiają! Tam, gdzie jest ten 
stół do szachów, się zaczyna 
pijaństwo, a później, jak się tak 
jedno z drugim spije, to zaczyna-
ją te swoje miłości. Wstydu żad-
nego nie mają, tylko normalnie 
uprawiają tu seks! A przecież 
to plac zabaw dla dzieci. Jak 
one się tu później mają bawić,  
w tym barłogu?! – bulwersuje 
się pani Jadwiga, mieszkanka 
osiedla Jagiellońska, mająca 
oko wprawniejsze niż niejedna 
kamera miejskiego monitorin-
gu. O tego typu historiach jest 
coraz głośniej.

Oczywiście seks w miejscach 
publicznych nie jest żadną no-
wością. Opowieści o namiętnych 
chwilach na polanie, plaży, czy  
w lesie pojawiają się od lat cho-
ciażby w literaturze, i to nie tylko 
tej erotycznej. Seks to emocje  
i adrenalina. Połączenie go z nie-
pokojem, że ktoś nas nakryje, 
to dodatkowy element ryzyka. 
Jak przekonują seksuolodzy,  
w takich zachowaniach nie po-
winniśmy doszukiwać się niczego 
niepokojącego, o ile nie zdarzają 
się one często i nie warunkują na-
szej ochoty na miłosne igraszki. 
Specjaliści tłumaczą, że ośrodek 

pobudzenia seksualnego znajdu-
je się w pobliżu ośrodka agresji.  
W pewnych okolicznościach  
w podwzgórzu może dojść do 
nietypowej reakcji „przesko-
czenia” pobudzenia z jednego 
ośrodka na drugi. Dlatego 
niektórzy ludzie w stanach 
pobudzenia emocjonalnego 
związanego ze złością, lękiem, 
strachem nagle nieoczekiwanie 
doznają seksualnego pobudze-
nia. Gorzej, kiedy ten lęk staje 
się uzależnieniem, a nawet nie-
odzownym czynnikiem podnie-
cenia. Wtedy seks bez ryzyka nie 
jest już atrakcyjny.

Czasem jednak takie doznania 
mogą pomóc w przejściowych 

kłopotach w związku spowodo-
wanych rutyną. Nie zmienia to 
faktu, że wielu obserwatorów 
może być tym zbulwersowa-
nych i zgłosić sprawę na policję 
czy straż miejską. Tu należy  
wspomnieć, że uprawianie sek-
su w miejscu publicznym jest 
zgodnie z prawem uznawane 
za nieobyczajny wybryk. Do-
danie sobie adrenaliny do mi-
łosnych igraszek może więc 
kosztować nawet 500 zł. Jed-
nak w przyrodzie nic nie ginie,  
a że koniunktura sprzyja tego 
typu rozrywkom, zawsze mo-
żemy te 500+ odzyskać po… 
9 miesiącach ;)

 KejT

Chotomowska firma Translud znów ogranicza połączenia 
ze stolicą. Tym razem prywatny przewoźnik zdecydował  
o zawieszeniu linii nr 7, kursującej do metra na Młocinach. 
Autobusy przestaną tam jeździć po 27 kwietnia. 

Informacja o zawieszeniu linii pojawiła się w tym tygodniu w au-
tobusach linii nr 7 oraz na przystankach. Na stację metra na war-
szawskich Młocinach przewoźnik woził pasażerów od stycznia 2013 
roku. – Odkąd otwarto Most Północny, dojazd do stacji metra zaj-
muje połowę czasu poświęcanego dotąd na dotarcie z Chotomowa, 
przez Legionowo, do centrum Warszawy. Trzeba wykorzystać tą 
możliwość. Dotąd nikt nie podjął się realizacji takiej linii, chcemy 
więc spróbować. Zobaczymy, czy pasażerowie z Legionowa będą 
chętni na taki dojazd – mówiła wówczas naszej redakcji przedsta-
wicielka firmy.
 
Przez pewien czas na pewno byli. Jednak coraz lepsza jakość połą-
czeń kolejowych Legionowa z Warszawą, pojawienie się bezpłat-
nych autobusów dowozowych do dworca i wielopoziomowych par-
kingów w okolicy stacji kolejowej, a przede wszystkim coraz więcej 
zniżek na bilety spowodowało odwrót pasażerów od prywatnego 
przewoźnika. Nie bez znaczenia był też fakt, że wiele osób na pu-
blicznych forach internetowych narzekało na jakość transludowych 
połączeń. Linia kursująca na Młociny stała się więc nierentowna i to 
był główny powód jej zawieszenia. Translud będzie tam jeździł 
tylko do 27 kwietnia. 
 Zig  

We wtorek (17 kwietnia) po 
godzinie 21.00 do Straży Miejskiej 
w Legionowie wpłynęło zgłoszenie 
o mężczyźnie leżącym w jednej 
z klatek schodowych parkingu 
wielopoziomowego od strony  
ulicy Kościuszki.

Mężczyzna miał około 40 lat. Wyczu-
walna była od niego silna woń alkoholu. 

Po dokładniejszym badaniu strażnicy 
stwierdzili, że nie ma on pulsu. Na miej-
sce natychmiast wezwano więc zespół 
ratownictwa medycznego i przystąpiono 
do medycznych czynności ratunkowych, 
które strażnicy prowadzili do czasu przy-
bycia medyków. Po dojechaniu karetki 
ratownicy przejęli prowadzenie resuscy-
tacji krążeniowo-oddechowej. Po przy-
byciu drugiego zespołu ratowniczego 

z lekarzem stwierdzono niestety zgon 
mężczyzny. 
 
Strażnicy o całej sprawie poinformowali 
policję. Na miejsce zdarzenia przybyli 
technicy kryminalistyczni. Do późnych 
godzin nocnych czynności prowadził tam 
również prokurator.

 MK/zig

Niech się wstydzi  
ten, kto widzi
Wieczory są już coraz dłuższe i cieplejsze, a w powietrzu unosi się zapach 
kwitnących krzewów i drzew. To wszystko sprawia, że nie tylko zwierzęta 
rozpoczynają swoje gody. Na amory zbiera się również młodym mieszkańcom 
Legionowa.  Rzecz w tym, że dzieje się to w miejscach publicznych.

Legionowskie obchody Światowego Dnia Inwalidy jak 
zwykle obfitowały nie tylko w kwiaty, życzenia i gratulacje. 
Goście zgromadzeni w sali widowiskowej ratusza usłyszeli 
też piękne piosenki oraz ważne przesłanie. No i rady na 
temat tego, jak przez żołądek trafić do... własnego zdrowia. 

Śmierć  na parkingu

O G Ł O S Z E N I E

Dieta na 
tolerancję

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

 Z głębokim żalem i smutkiem, 
w poczuciu ogromnej straty 

żegnamy

ś.p. Barbarę Potyrę
pseudonim „Baśka”

łączniczkę w 1 batalionie Legionowo,  
w I Rejonie Marianowo-Brzozów, VII Obwodu 

„Obroża” Okręgu Warszawskiego AK, 
uczestniczkę konspiracji w Szarych Szeregach.
Niewielu jest ludzi, którzy pozostawiają po sobie 

tak wielką pustkę. 

Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia

składają
Prezydent Miasta Legionowo, 
Radni Rady Miasta Legionowo 

oraz Pracownicy Urzędu Miasta Legionowo

Serdeczne wyrazy współczucia  
z powodu śmierci

inspektora Tadeusza Beredy
wieloletniego Zastępcy Komendanta Powiatowego 

Policji w Legionowie 
wieloletniego Zastępcy Komendanta Stołecznego 

Policji w Warszawie

do głębi poruszony tym wydarzeniem
składam

Rodzinie i Najbliższym
Robert Wróbel

Starosta Legionowski

O G Ł O S Z E N I E

Irena Śmiałowska przyszła na świat 27 marca 1908 roku. 
Jej urodziny były okazją do świętowania nie tylko dla gro-
na najbliższych jej osób. Niespodziankę przygotował dla 
niej również DPS „Kombatant”, wyprawiając przyjęcie dla 
wszystkich podopiecznych. W uroczystościach wzięli też 
udział m.in. legionowski starosta Robert Wróbel, prezy-
dent  Legionowa Roman Smogorzewski i kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Grażyna Kucman. Ze względu na gor-
sze samopoczucie jubilatka przyjęła wymienionych gości  
w swoim pokoju. Tam dostała kwiaty, tort, kosz owoców,  
a także wyjątkową statuetkę. Pani Irena była wzruszo-
na całą sytuacją. – Bardzo dziękuję za pamięć i piękne 
życzenia. 

Pani Irena jest obecnie najstarszą mieszkanką Legionowa 
i powiatu legionowskiego. Jubilatka była kierowniczką Bi-
blioteki Gminnej w Sannikach. Z miejscem tym związała 
się na 30 lat, bo jak wspomina, uwielbiała książki i litera-
turę. Jest ciotką znanego aktora Daniela Olbrychskiego, 
który wraz ze swoją żoną również odwiedził ją w tym wy-
jątkowym dniu. 
 KejT

Doskonale wiemy, że pogoda zachęca do wychodzenia 
na zewnątrz i spędzania tam coraz więcej czasu. 
Pamiętajmy jednak, że wszystko ma swoje granice.  
Na przykład tak jak kiedyś nie można było, tak dalej  
nie można pić alkoholu pod chmurką. 

O tym, że mimo zakazu jest to wręcz nagminna praktyka, wie 
chyba każdy z nas. Niewielkie laski między domami, zagajniki 
wśród blokowisk, a nawet parki czy place zabaw to bardzo częste 
miejsca pijackich libacji. Ostatnio jedna z czytelniczek zwróciła 
nam uwagę na to, co dzieje za jednym ze sklepów działają-
cych w Chotomowie. Przesłane nam zdjęcia nie pozostawiają 
wątpliwości, w jakim celu jest wykorzystywany rosnący tam 
lasek. „Przechodzi się i płakać się chce. Przesyłam zdjęcia me-
liny lokalnych pijaczków za jednym z chotomowskich sklepów. 
Ręce opadają. Same butelki po setkach i dwusetkach. DRAMAT!”  
– pisze nasza czytelniczka. 
 
Widząc panów raczących się wysokoprocentowymi trunkami, 
mieszkańcy nie powinni się więc wiele namyślać, tylko od razu 
dzwonić na policję. Mandat powinien na tyle ostudzić amatorów 
picia pod chmurką, że następnym razem butelkę będą woleli już 
otworzyć w domowym zaciszu. 
 
Przypominamy, że zgodnie z kodeksem wykroczeń za picie al-
koholu w miejscu publicznym grozi grzywna w wysokości 100 zł. 
A może lepszą karą będzie dla nich uprzątniecie swojej meliny? 

 zig   

W czwartek (12 kwietnia), po długiej walce z chorobą 
nowotworową, zmarł insp. Tadeusz Bereda, były zastępca 
Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie,  
a następnie zastępca Komendanta Stołecznego Policji. 
Został pochowany w poniedziałek (16 kwietnia) na 
legionowskim cmentarzu.  

Tadeusz Bereda przez wiele 
lat pełnił funkcję zastępcy Ko-
mendanta Powiatowego Policji 
w Legionowie. Podlegały mu 
między innymi piony krymi-
nalny i dochodzeniowo-śledczy.  
W 2007 roku z Legionowa od-
szedł do warszawskiej komen-
dy stołecznej, gdzie w stopniu 

inspektora został mianowa-
ny zastępcą Komendanta 
Stołecznego Policji. Był tam 
odpowiedzialny za oddziały 
prewencji, ruch drogowy i wy-
dział patrolowy. To właśnie on 
odpowiadał za przygotowanie  
i zabezpieczenie Mistrzostw Eu-
ropy w Piłce Nożnej Euro 2012.  

W tym samym roku, po prze-
pracowaniu w Policji 30 lat, insp. 
Tadeusz Bereda odszedł na za-
służoną emeryturę. 
 
Jego pogrzeb odbył się w ponie-
działek (16 kwietnia) o godzinie 
12.00 w kościele Matki Bożej 
Fatimskiej w Legionowie. Ciało 

komendanta Beredy spoczęło 
na legionowskim cmentarzu.  
W uroczystościach pogrzebo-
wych wzięło udział kierownic-
two polskiej Policji, Kompania 
Reprezentacyjna KSP oraz 
poczty sztandarowe.

 zig

Parking na pedały 
Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Legionów Polskich  
1914-1918 w Legionowie mogą już korzystać z nowo powstałego parkingu 
rowerowego. Przed kilkoma dniami inwestycja zrealizowana przez spółkę 
KZB Legionowo została oddana do użytku. 

Historia tej praktycznej, a przy tym eko-
logicznej inwestycji jest bardzo podobna 
do wielu innych: zaczęła się od wyraża-
nych przez ludzi potrzeb. – W związku  
z tym, że napływały do nas liczne prośby 
mieszkańców, tutejszego radnego Mar-
cina Smogorzewskiego, a także dyrekcji 
szkoły, uznaliśmy, że budowa takiego 
parkingu jest niezbędna. Realizację inwe-
stycji zaczęliśmy znacznie wcześniej, tak 
aby przyszkolny parking był gotowy do 
użytku już na początku sezonu rowero-
wego – tłumaczy Irena Bogucka, prezes 
KZB Legionowo Sp. z o.o. 

Rzeczywiście, pośpiech miał w tym przy-
padku sens, bo od poniedziałku do piątku 

rowerowy parking cieszy się ogromnym 
wzięciem. Zwłaszcza, co akurat nie dziwi, 
u dzieci i młodzieży. Zanim powstał, zo-
stawiali oni swoje jednoślady, gdzie tylko 
się dało. – To powodowało spory bałagan. 
Uczniowie przypinali rowery do ławki, do 
drzewa, do ogrodzenia. Nie wygląda-
ło to dobrze, a rowery były podatne na 
zniszczenie. Teraz uczniowie i rodzice są 
bardzo zadowoleni z naszego parkingu 
– przyznaje dyrektor szkoły Agnieszka 
Kobylińska. 

Nowy parking może pomieścić około  
110 rowerów. 

 KG

Niezwykłe urodziny
27 marca był wyjątkowym dniem dla Domu Pomocy Społecznej 
„Kombatant”, a konkretnie dla jednej z jego podopiecznych  
– pani Ireny Śmiałowskiej, najstarszej mieszkanki Mazowsza, 
która właśnie w miniony wtorek obchodziła 110 urodziny.

Melina pod 
chmurką

Pożegnanie 
komendanta



8 CZWARTEK 16 kwietnia 2018OGŁOSZENIA MIEJSCOWA na weekend, gazeta@miejscowa.pl

DAM PRACĘ
 ■ Blacharz-dekarz, pomocnik  
606 457 915
 ■ Zatrudnię ekspedientkę  
z doświadczeniem do sklepu  
mięsnego w Serocku.  
Tel. 780-043-158

NIERUCHOMOŚCI  
WYNAJMĘ
 ■ Mieszkanie do wynajęcia  
509 048 137

SPRZEDAM
 ■ M5 63,5m2 Os.Jag.Centrum  
505 349 430  
 ■ Wyprzedaż mebli w bardzo 
dobrym stanie cena okazjonalna 
660 811 846

USŁUGI
 ■ Cyklinowanie, układanie  
507 603 653
 ■ Hydraulik Naprawy Awarie 
Remonty 692 827 915
 ■ Komputer- laptop- dojazd  
513 820 998 
 ■ Malowanie-tapetowanie-remonty 
- osobiście, solidnie – 
694-065-757 
 ■ Wszystko ze szkła, lustra, 
kabiny, grafika na szkle, naprawy 
domowe, hydraulika, meble na 
wymiar, solidnie, uczciwie  
513-256-043

  DYŻURY RADNYCH
        23 kwietnia 2018 r. 

Leszek Smuniewski
Radny Rady Miasta Legionowo  

(okr. wyb. nr 16)
Mirosław Grabowski

Radny Rady Miasta Legionowo  
(okr. wyb. nr 5)

w godz. 1500-1630

Janusz Klejment
Przewodniczący

Rady Miasta Legionowo 
(okr. wyb. nr 18)

w godz. 1630-1800

Dyżury odbywają się 
w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, pokój nr 4.02, piętro 3,
tel. 22 766 40 05

e-mail: kancelaria@um.legionowo.pl

„Pan Bóg zabiera człowieka wtedy,  
gdy widzi, że zasłużył sobie na niebo”

Wyrazy szczerego żalu i współczucia 
Rodzinie oraz wszystkim bliskim

ś.p. Tadeusza Beredy
Byłego zastępcy Komendanta Powiatowego Policji  

w Legionowie, wspaniałego i życzliwego Człowieka, 
którego będzie nam wszystkim bardzo brakować

składają
Prezydent Miasta Legionowo, 
Radni Rady Miasta Legionowo 

 oraz Pracownicy Urzędu Miasta Legionowo

Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, 
zostawia ślad po sobie, 
jego życie zahacza o przeszłość  
i sięga w przyszłość… 
Św. Jan

Wyrazy szczerego współczucia i żalu  
Rodzinie oraz wszystkim bliskim

ś.p. Tadeusza Beredy
Łączymy się w bólu po odejściu ukochanej osoby

Prezes oraz Pracownicy  
KZB Legionowo Sp. z o.o.

O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Legionowskiego
z dnia 13 kwietnia 2018 r.

     o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację  
inwestycji drogowej

 
 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia  
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 t.j.)

z a w i a d a m i a m,  ż e 
na wniosek Prezydenta Miasta Legionowo, z siedzibą w Legionowie, przy ul. marsz. Józefa 
Piłsudskiego 41, z dnia 22 grudnia 2017 r., skorygowany w dniu 20 lutego 2018 r., została 
wydana,  w  dniu  13  kwietnia 2018 r., decyzja nr 521/18 (znak sprawy WA.6740.2043.2017.AB3)
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy gen. Władysława 
Sikorskiego w Legionowie, na terenie działek o nr ewid.: - przed nawiasem podano numer 
działki ulegającej podziałowi, w nawiasie nr działek po podziale, wytłuszczone – działki 
przeznaczone na realizację inwestycji drogowej: 16 (16/1, 16/2), 50/1 w obrębie nr 8 
Legionowo, 1/3, 33, 35/2 (35/5, 35/6) w obrębie nr 69 Legionowo, gmina Legionowo.
 W związku z powyższym zawiadamia się, iż z treścią w/w decyzji strony postępowania   
mogą   zapoznać  się  w  Wydziale  Architektury  w  Starostwie   Powiatowym
w Legionowie (Legionowo, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, piętro V, pokój - Obsługa 
gmin, nr tel. 022 764 05 36, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek w godz. 8.00 do 18.00, 
wtorek – piątek 8.00 do 16.00, sobota 8.00 do 12.00 ).
 Zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dnia od daty publicznego 
ogłoszenia.
 Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za 
pośrednictwem Starosty Legionowskiego, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 z up. Starosty 
 (-)  Paweł Trawkowski
 Naczelnik Wydziału Architektur

Prezydent Miasta Legionowo ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko dyrektora:

Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 5 
w Legionowie przy ul. Kwiatowej 80

Przedszkola Miejskiego nr 11
w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej 9

Oferty należy składać  
w Biurze Obsługi Klienta 

Urzędu Miasta Legionowo 
w terminie do 10 maja 2018 r.  

do godz. 16.00.
   

Więcej informacji na stronie  
www.bip.legionowo.pl

BOL-MAR
dorabianie kluczy,  

ostrzenie: 
- noży  
- nożyczek 
- pił tarczowych 
- noży i sit do mięsa 
- noży heblarskich 
- sekatorów itp.
montaż i wymiana 

zamków  
Targ Miejski Legionowo

Centrum Komunikacyjne
(nowy punkt)

517 582 537 
www.bolmar.eu

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE  
i utrzymanie czystości na terenie 
osiedli, terenów zewnętrznych, 

sprzątanie po budowach, remontach, 
zakładach produkcyjnych, halach,  

magazynach, garażach, 
specjalistyczne sprzątanie  

obiektów medycznych, powierzchni 
biurowych, mycie okien,  

serwis nocny i dzienny.
Tel.  510 123 960

l.bogucki@barosgroup.pl
www.barosgroup.pl

ZABIEGI NA CIAŁO:
- ujędrniające

- wyszczuplające
- antycellulitowe

- liposukcja ultradźwiękowa
- fale radiowe

- mezoterapia bezigłowa i mikroigłowa
- elektrostymulacja

- pelingi
- body detox

- parafina dłoni
- świecowanie uszu

MASAŻE:
- masaż klasyczny
- masaż leczniczy
- masaż tybetański 

  (masaż dla osób, które mają problemy z kręgosłupem)

- masaż japoński 
  (odmładzający masaż szyi i dekoltu)

- masaż indyjski głowy (masaż na stres)

- masaż gorącymi kamieniami
- masaż muszlami lava

- masaż ziołowymi stemplami
- masaż aromatyczną świecą

- masaż podciśnieniowy
- masaż bambusowy

- masaż bańką chińską
  (przebój wśród zabiegów do walki z cellulitem)

- roll masaż
Sprzedaż kosmetyków
i suplementów diety

BIOMAX
GABINET

KOSMETYCZNY I MASAŻU
MEDYCYNA ESTETYCZNA

 tel. 502-053-399

BIOMAX

REKLAMA – tel. 797 175 329 
 reklama@miejscowa.pl

 Ogłoszenia drobne są przyjmowane  
w Biurze Obsługi Klienta  

KZB Legionowo  
przy ul. Piłsudskiego 3  

w godzinach pracy kasy:  
poniedziałek:12:00-16:00  

od wtorku do piątku: 09:00-13:00

w
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...i że mój majątek będzie 
twym aż do śmierci

Oprócz majątku wspólnego każ-
dy z małżonków zachowuje ma-
jątek osobisty, do którego należą 
chociażby: przedmioty mająt-
kowe nabyte przed powstaniem 
wspólności ustawowej, przez 
dziedziczenie, zapis lub darowi-
znę, chyba że spadkodawca lub 
darczyńca inaczej postanowił, 
prawa wynikające ze stosunku 
spółki cywilnej, odszkodowania 
za uszkodzenie ciała inne niż ren-
ta z powodu całkowitej lub czę-
ściowej utraty zdolności do pracy 
zarobkowej, prawa autorskie,  
a także pieniądze uzyskane ze 
sprzedaży czegoś co małżonek 
posiadał przed ślubem.

Warto więc wiedzieć, że wcale 
nie musimy godzić się na prze-

widziane przez ustawodawcę 
rozwiązanie. Istnieje bowiem 
szereg umów, które można za-
wrzeć po zawarciu małżeństwa, 
jak i przed. Już bowiem przed 
zawarciem małżeństwa przyszli 
małżonkowie mogą zdecydo-
wać, jak chcą ukształtować 
swoje stosunki majątkowe, 
rozszerzając wspólność usta-
wową lub też wprowadzając 
rozdzielność majątkową. Owa 
rozdzielność polega na tym, że  
z chwilą, kiedy staną na ślubnym 
kobiercu, każdy z nich zachowa 
majątek nabyty przez siebie 
przed zawarciem małżeństwa, 
jak również samodzielnie bę-
dzie rozporządzał wszystkim, 
co nabędzie w trakcie jego trwa-
nia. Wystarczy, że zawrą prostą 

umowę, znaną powszechnie pod 
nazwą intercyza. Podobną umo-
wę, która wprowadzi rozdziel-
ność majątkową, można zawrzeć 
również w każdej chwili trwania 
małżeństwa, przy czym należy 
pamiętać, że odniesie ona skutki 
jedynie na przyszłość, a wszelkie 
przedmioty, które małżonkowie 
nabyli przed podpisaniem umo-
wy, pozostaną ich współwłasno-
ścią w częściach ułamkowych. 
Takie ukształtowanie stosunków 
majątkowych preferowane jest 
szczególnie przez osoby prowa-
dzące działalność gospodarczą. 
Pozwala im ono bowiem nie tylko 
samodzielnie prowadzić intere-
sy, ale i ochronić majątek drugie-
go małżonka przed ewentualny-
mi roszczeniami kontrahentów. 

W sytuacji zaś, gdy jeden  
z małżonków uzyskuje docho-
dy, a drugi zajmuje się domem, 
ustrój rozdzielności majątkowej 
jest niekorzystny dla osoby, która 
często poświęciła swoją karierę 
zawodową dla dobra rodziny. 
Na taką ewentualność wartym 
przemyślenia jest wprowadze-
nie ustroju rozdzielności mająt-
kowej z wyrównaniem dorob-
ków. Ustrój ten od standardowej 
rozdzielności różni się tym, że po 
ustaniu rozdzielności majątkowej  
(np. w przypadku śmierci jed-
nego z małżonków) małżonek, 
którego dorobek jest mniejszy 
niż dorobek drugiego małżonka, 
może żądać wyrównania dorob-
ków (które stanowią wzrost war-
tości majątku każdego z małżon-
ków po zawarciu umowy mająt-
kowej) przez zapłatę określonej 
kwoty lub przeniesienie prawa 

np. do samochodu stanowiące-
go dotychczas własność drugiego  
z małżonków.  

Małżonkowie mogą także 
umownie rozszerzyć łączącą 
ich wspólność, przy czym wiąże 
się to z licznymi ograniczenia-
mi.  Dla przykładu wspólności 
majątkowej małżeńskiej nie 
można rozszerzyć na przed-
mioty majątkowe pochodzące  
z dziedziczenia, zapisu lub da-
rowizny. W każdej jednak chwili 
małżonkowie mogą darować 
drugiemu z nich cały lub część 
należącego do nich przedmiotu, 

np. udział wynoszący połowę  
z zakupionego przed ślubem 
lub odziedziczonego domu,  
i to bez konieczności opłacania 
żadnego podatku, oczywiście  
pod warunkiem zgłoszenia da-
nej czynności Naczelnikowi 
Urzędu Skarbowego w terminie 
sześciu miesięcy.

Paulina Czaplicka
kancelaria notarialna
Siwińskiego 11 lok. 5 U
Legionowo

KLIENT PYTA - NOTARIUSZ ODPOWIADA

O G Ł O S Z E N I E

Wypowiadając sakramentalne „tak”, niewielu z nas zdaje sobie sprawę 
z tego, jakie konsekwencje niesie zawarcie związku małżeńskiego dla  
jego spraw finansowych. To z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje  
ustawowa wspólność majątkowa, łącząca dwa „portfele” w jeden.  
Wszelkie dochody osiągnięte przez któregokolwiek z małżonków, zarówno  
ze stosunku pracy, jak i działalności gospodarczej, po ślubie stanowią majątek 
wspólny, podobnie jak chociażby środki zgromadzone na rachunku otwartego  
lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków. Zarząd takim 
majątkiem, polegający na przykład na zakupie lub sprzedaży nieruchomości, 
wymaga współdziałania obojga małżonków. 
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Odpowiem 
na każde
Wasze
pytanie!

Pomijając ekstrawaganckie enklawy w rodzaju plaż 
albo hoteli dla naturystów, naturalne wśród ziemian 
jest przywdziewanie różnych szmatek. Dopóki szło 
o ochronę ciała przed słońcem czy mrozem, kryteria 
doboru stroju mieli(śmy) jasne – praktyczność oraz 
wytrzymałość. Lecz kiedy głównym zajęciem ludzi 
przestała być walka o paszę, zaczęło im się nudzić. 
I wtedy na świat przyszła moda.

Przyznaję, miewałem w młodszej części prawie 
półwiecznego żywota chwile zaćmienia, skutkują-
ce pozytywną reakcją na rozsyłane przez trendset-
terów wici. Wkładałem wtedy na grzbiet lub stopy 
kawałek szmaty wzbogaconej o dodatki z tworzyw 
sztucznych i byłem zachwycony, że wyglądam tak 
jak wszyscy. Szybko mi to jednak przeszło. Zapewne 
z wrodzonej niechęci do sztampy tudzież wszelkiej 
uniformizacji. Że o ekonomicznym rozsądku nie 
wspomnę. Bo czymże innym jest moda, jak nie 
sposobem na odzieranie klientów z kasy, przy jedno-
czesnym tworzeniu z nich karnej armii posłusznych 

reklamom nabywców? Takich gotowych w każdej 
chwili oddać życie za najnowsze gacie, buty, autko, 
aparat smartfoniczny… cokolwiek pozwalającego 
im upodobnić się do towarzyszy komercyjnej broni. 
Czy gnając do sklepu, przykładowo po mega topo-
we kierpce z bala(n)sem w nazwie, ktoś myśli o ich 
wygodzie, trwałości, stylu? A skąd! Znaczenie ma 
tylko rozmiar, no i fakt, że po ich zawiązaniu z mety 
stanie się bardziej związany z tymi, co są wporzo. 

A co by było, gdyby każdy bez wyjątku obywatel 
oddał się pod komendę wszechmocnych kreato-
rów? No cóż, krańcowe stadium umiłowania mody, 
gdzie wszyscy zgodnie będą jej hołdować, stworzy 
z nas coś na kształt wojska. Tyle że w mundurach 
o mocno zróżnicowanym fasonie. Jeśli ktoś lubi na 
rozkaz szturmować sklepy, do boju! Powinien tylko 
pamiętać o jednym: generałowie biznesu nigdy nie 
puszczą go do cywila. 

Listy do naszej "M" piszcie na adres: 

pod(...)słuchane
Dla przecięt(n)ego obserwatora 
przecinanych fet wieńczących sa-
morządowe inwestycje nie stanowi 
to problemu. Dla ich organizatorów 
całkiem spory – im bliżej wyborów, 
tym większy. Jego źródłem są, uwa-
ga, nożyczki. Lecz nie te traktowane 
jako pomoc przy zwężaniu kiecki 
czy wycinaniu włosów w nosie. Tu 
chodzi o przyrządy stworzone do 
wyższych celów, które w mocnych 
vipowskich dłoniach otwierają lu-
dziom drogi, chodniki lub szkoły.  
Z wierzchu są niby te same, ale róż-
nica ogromna! Sęk w tym, że ruch na 
inauguracyjnych imprach robi się już 
taki, że zaczyna brakować sprzętu 
dla wszystkich pragnących w błysku 
fleszy pokroić na kawałki wstęgę. Jak 
tak dalej pójdzie, ją samą trzeba będzie 
zresztą wydłużyć. I jest kłopot, gdyż ci, 
dla których akurat zabraknie sprzętu, 
strzelają fochy. Bo jak tu bez niego 
dowieść, że dla szczęścia obywateli 
gotowym jest się nawet pociąć.  

Jak głoszą znane powiedzenia, pra-
ca uszlachetnia, zaś muzyka łagodzi 
obyczaje. Mądrości dotyczących 
pożytków płynących z tańca akurat 
nie znamy, lecz na bank też istnieją.  
A jeśli nie, to same pożytki z pew-
nością. Jako osobnicy unikający 
parkietu, możemy na ten temat jeno 
snuć teorie. Z przyjemnością jednak 
donosimy, że wśród tuzów lokalnego 
samorządu nie brakuje panów śmia-
ło mogących uchodzić za praktyków.  
I to jakich! Ujawnili się oni (nawiasem 
pisząc, nie po raz pierwszy) w miniony 
weekend, na finale wieliszewskich mi-
strzostw kraju w pląsaniu po polsku. 
W przygotowanym na tę okoliczność 
programie na parkiet wybiegli m.in. 
pan Mirek z rady powiatu oraz pan 
Jacek, spec od tamtejszej oświaty. 
A ponieważ w nogach mają masę 
doświadczenia i im się nie plątały, 
wespół z innymi tancerzami zebrali 
tysiące oklasków. Ech, żeby tak dało 
się je zamienić na wyborcze głosy...      

Z   A
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EJW kronikach policyjnych ma-
my zazwyczaj do czynienia  
z tematami raczej poważny-
mi, a czasem wręcz mrożą-
cymi krew w żyłach. Zdarzają 
się jednak i takie zdarzenia, 
które prędzej wywołują śmiech 
niż choćby strach. Tak właśnie 
w policyjnych annałach za-
pisała się „działkowa afera”, 
która wydarzyła się w miej-
scowości Poddębie w kwietniu 
2008 roku. Tym zdarzeniem 
sprzed dziesięciu lat żyły nie 
tylko lokalne, ale też ogólno-
polskie media.

Głównym jego bohaterem 
był 70-letni wówczas Zdzi-
sław S. Mężczyzna nie miał 
stałego miejsca zameldo-
wania i mieszkał we własno-
ręcznie zrobionej przez siebie 
ziemiance, znajdującej się 
na ogródkach działkowych  
w miejscowości Poddębie  

w gminie Serock. 18 kwiet-
nia 2008 roku jeden z jego 
sąsiadów rozpoczął w swoim 
ogródku wiosenne porządki. 
Towarzyszący tym czynno-
ściom hałas i obecność obce-
go mężczyzny na sąsiedniej 
działce musiały się bardzo 
nie spodobać 70-latkowi. 
Nasz bohater chwycił więc  
w dłonie metalową rurkę i ru-
szył z „sąsiedzką wizytą”. 
 
Bez słowa wyjaśnienia, Zdzi-
sław S. uderzył tym niebez-
piecznym narzędziem sąsiada 
w twarz. Następnie związał 
mu ręce i tak skrępowanego 
wrzucił do swojej ziemianki. 
W zimnym i ciemnym „lochu” 
50-letni działkowiec spędził 
kilka godzin. Jego niewola 
trwałaby najprawdopodob-
niej o wiele dłużej, gdyby nie 
to, że całe zajście doskonale 
widział inny działkowiec. Męż-

czyzna o wszystkim opowie-
dział policjantom z komisaria-
tu w Serocku. Gdy funkcjona-
riusze zjawili się na miejscu, 
Zdzisław S. nie był już tak 
skory do awantury, jak jesz-
cze kilka godzin wcześniej. Na 
widok mundurowych wyraź-
nie spokorniał i bez zbytniej 
zachęty z ich strony wskazał 
miejsce, w którym przetrzy-
mywał Bogu ducha winnego 
„więźnia”.
 
Mężczyzna został uwolniony 
z ziemianki i z lekkimi obraże-
niami twarzy trafił pod obser-
wację lekarską. Z kolei Zdzi-
sław S. powędrował w asyście 
mundurowych do policyjnego 
aresztu. Za uwięzienie sąsiada 
70-latkowi groziło do pięciu lat 
pozbawienia wolności. Ale na 
szczęście dla pana Zdziśka, nie 
w ziemiance, lecz w solidnej, 
murowanej „pace”.    

Czekam też na tradycyjną korespondencję.  
Listy  wysyłajcie na adres:  
ul. Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

■ "M" odpowiada:

Przyjdź do pracy w lateksie.  
To całkowicie zmieni jej spojrzenie…

Marek
Koleżanka z pracy mnie ignoruje. 

Chciałbym jej zaimponować, zabrać na 
randkę, podoba mi się. Nie wiem jak to zrobić. 
Ona nawet mnie unika. Patrzy na mnie jak na 
kolegę, ale nie faceta. Jak to zmienić?

Spadło z pióra

■ "M" odpowiada:

Zabrać rodziców ze sobą!

Oda do modości 

Z DZIAŁKI DO LOCHU  

■ "M" odpowiada:

Nie przejmować się psychopatą. Jak przekroczy granice 
nękania, zgłoś to na policję.

Ilona
Znajomy mnie prześladuje na forach i w mediach 

społecznościowych. Pisze szkalujące komentarze, a potem następne, 
że niby ja to piszę. Nie wiem, co zrobić?

Ola l.16
Szanowna Redakcjo, co zrobić,  

żeby rodzice się zgodzili puścić mnie  
z chłopakiem na majówkę pod namiot?

Waldek Siwczyński
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®
Dobra woda z Legionowa

Zacznij każdy dzień
od szklanki wody

Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Legionowo

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)  oraz art. 39 
ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) 
zawiadamiam o:
podjęciu przez Radę Miasta Legionowo uchwały Nr XXXIX/533/2018 z dnia 
31 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru "Bukowiec A", 
którego granice przebiegają następująco:  od północy: północna granica ewidencyjna 
działek o nr ewid.1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/4, 5/2, 6, 7, 8, 9/1, 10, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 
15/2, 36/2  z obrębu ewid. nr 45, północna granica ewidencyjna działek o nr ewid. 56/7, 
34/2 z obrębu ewid. nr 47; od wschodu i południa: granica administracyjna z gminą 
Jabłonna;  od zachodu: zachodnia granica ewidencyjna działek o nr ewid.111/1, 75/1, 
75/2,  74, 73, 72/2, 72/1, 110/3, 110/4, 34/1, 34/4, 34/5, 33, 32, 31, 28/2, 28/1, 26/2, 26/1, 
24, 23, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 8/2, 8/1, 5/1, 5/2, 3, 1/1, 1/2, 106/2  z obrębu ewid. nr 51, 
zachodnia granica ewidencyjna działek o nr ewid.  101/2, 24/1, 24/2, 22/2, 22/1, 20, 18/2, 
18/1, 16, 13, 11, 8, 5, 3, 1/4, 1/1, 93/1  z obrębu ewid. nr 50, zachodnia granica ewidencyjna 
działek o nr ewid. 82, 23/1, 20, 19/2, 19/1, 17, 15/3, 15/4, 13, 85, 11, 9, 7, 4, 1/1 , 1/4 1/3, 
80/1  z obrębu ewid. nr 48, zachodnia granica ewidencyjna działek o nr ewid. 67/1, 
30, 28, 26, 24, 22/2, 22/1, 20, 18, 16, 14/1, 14/2, 12, 10/2, 10/1, 8, 5, 3, 1/3, 1/4, 1/1, 63/4  
z obrębu ewid. nr 46, zachodnia granica ewidencyjna działek o nr ewid. 37/1, 20/1, 20/2, 
19/2, 19/1,  18, 17, 16/2, 16/1, 34/15, 34/1, 1/2  z obrębu ewid. nr 45 oraz o przystąpieniu 
do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej 
ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego 
oraz do prognozy oddziaływania na środowisko ww. planu w formie pisemnej na 
adres: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, 
bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres:  kancelaria@um.legionowo.pl 
w terminie do dnia 11 maja 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydenta Miasta Legionowo.

 z up. Prezydenta Miasta
 Marek Pawlak
 Zastępca Prezydenta Miasta

BĄDŹ WIDOCZNY!
ZWIĘKSZ LICZBĘ KLIENTÓW!
ZAMÓW OGŁOSZENIE JUŻ DZIŚ!

NIE ZWLEKAJ!

 BEZPŁATNY TYGODNIK
 10.000 SZTUK NAKŁADU
 ZASIĘG POWIATOWY
ZADZWOŃ - 797 175 329
reklama@miejscowa.pl

WSZYSTKO ZE SZKŁA, LUSTRA,  
KABINY, GRAFIKA NA SZKLE,  

NAPRAWY DOMOWE, HYDRAULIKA, 
MEBLE NA WYMIAR,  
SOLIDNIE, UCZCIWIE 
tel. 513-256-043

• przeglądy rejestracyjne •
• naprawy główne i bieżące •

• serwis klimatyzacji •
Legionowo Przystanek

ul. Jagiellońska 88
tel. 22 793 01 79
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Nie ulega wątpliwości, że cykliści uczestniczący przed tygodniem w kolejnej edycji 
imprezy noszącej wdzięczną nazwę Mazovia MTB Maraton Legionowo mieli mocno pod 
górkę. Doceniając ich wysiłek, my również postanowiliśmy trochę pokręcić. Z tym że nie 
pedałami, lecz podpisami zdjęć wykonanych w trakcie tej widowiskowej rywalizacji.

Humor na dwóch kółkach

- Szybciej, chłopaki! Podjedziemy kawałek pociągiem!

Skończyły się żarty, zaczęły się schody...

- Nie wiecie przypadkiem, kto mi zwinął łańcuch?

Po co męczyć się na dwóch kołach, skoro można na czterech?

- Zaczekaj, jedziesz nie w tę stronę!

Są dni, kiedy człowiek baaardzo chciałby spisać się na medal

- Słuchaj, ten z lewej to chyba nie jest nasza kategoria wiekowa

- Kręć, mały, kręć! Jak wygrasz, stawiam lody!
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Trochę zgrywu z obiektywu

Można być pewnym, że „odzieżą” z tej kolekcji panowie będą zachwyceni
fot. red.

 Cieszę się, 
że i pan trochę 
zmartwychwstaje do 
działalności społecznej
Roman Smogorzewski,  
prezydent Legionowa podczas 
przedświątecznej sesji rady miasta 
do Marka Niewiadomskiego, który 
po odejściu z Caritasu zapowiedział 
stworzenie własnej fundacji.

Żarty...
W środku nocy do drzwi domu puka podpity facet. 
Otwiera mu małżeństwo. - Dobry wieczór, szy 
mógłby pan mnie popchnąć? Czy mógłby popchnąć? 
– bełkocze mężczyzna. – Pan zwariował. O tej 
porze? – denerwuje się gospodarz i zatrzaskuje 
drzwi. Jego żona prosi go jednak, by zobaczył,  
czy nieznajomy nie potrzebuje czasem pomocy.  

Mąż ubiera płaszcz i wychodzi na dwór. Nie widzi nic  
w ciemności, więc woła: - Ej, halo, popchnąć pana? 
Gdzie pan jest? – Tutaj, na huśtawce…

■ ■ ■
Tato pyta Jasia:
- Co dziś robiliście na matematyce?
- Szukaliśmy wspólnego mianownika.
- Niewiarygodne. Jak byłem mały, to też go 
szukaliśmy. Że też go nikt do tej pory nie znalazł.

- Żyję dzięki Sławomirowi – opowiada pacjent  
w szpitalu. - Kiedy leżałem w śpiączce i siostra Krysia 
po raz 17 puściła „Miłość w Zakopanem”, wstałem  
i wyłączyłem radio.

■ ■ ■
- Ma pani mocno zdarty profil – mówi policjant do 
blondynki podczas kontroli drogowej, patrząc na opony.
- Z pana to też żaden Brad Pitt – odgryza się 
blondyna.

Horoskop
na nadchodzący

tydzień
RYBY

Nie marnuj czasu na spory rodzinne. 
Poświęć energię na pozytywne 
działania i skup się na swojej karie-

rze. To dobry czas na przemyślenia, nie bój się 
podejmować trudnych decyzji.   

BARAN

W tym tygodniu czeka cię zysk lub 
nagroda. Twoje działania przyniosą 
takie efekty, o jakich marzyłeś. Wy-

trwale pracuj i nie słuchaj marudzenia osób, 
które zazdroszczą ci pomysłów.

BYK

Możesz liczyć na pozytywne wiado-
mości. Czekają cię niespodziewane 
spotkania z przyjaciółmi, które do-

dadzą motywacji do dalszych działań. Zrób 
sobie trochę wolnego i odpocznij.

BLIŹNIĘTA

Powiedzie się finansowa operacja 
lub sprawa, na jakiej ci zależy. Zbie-
rzesz efekty swojej pracy i wreszcie 

przestaniesz się denerwować. W miłości czeka-
ją cię przejściowe kłopoty.

RAK

Podejmiesz się odpowiedzialnego 
zadania i zapobiegniesz niepo-
trzebnym kłótniom. Twoje opinie  

i decyzje będą jasne, sprawiedliwe i konkretne. 
To dobry tydzień, aby coś rozpocząć.

LEW

Przestań się przechwalać, bo pewna 
wścibska osoba zacznie tropić two-
je powiązania. Podejdź poważnie 

do poleceń zwierzchników lub starszych osób. 
Ktoś może rozliczyć cię z obietnic.

PANNA

Zamiast zamartwiać się innymi, 
skup się na sobie. Odrobina zdrowe-
go egoizmu jeszcze nikomu nie za-

szkodziła. W miłości czeka cię rozczarowanie, 
ale bądź spokojny, to tylko chwilowe.

WAGA

Tydzień sprzyja rozpoczynaniu no-
wych przedsięwzięć. Zrób dobry 
plan i nie próbuj przyspieszać biegu 

wydarzeń. Cierpliwość i konsekwencja w końcu 
doprowadzą cię do sukcesu.

SKORPION

Brak doświadczenia może być dla 
ciebie katastrofalny w skutkach. Nie 
rób tego, na czym się nie znasz. 

Obawa i ostrożność będą w tym tygodniu do-
brymi doradcami w trudnych chwilach.

STRZELEC

Postaraj się docenić dobre rzeczy, 
jakie cię otaczają i na jakie sam za-
pracowałeś. Nic ci teraz nie grozi  

i możesz być pewien, że sporne sprawy, wbrew 
obawom, wyjaśnią się na twoją korzyść.

KOZIOROŻEC

Pewna sprawa, która się opóźniała, 
wreszcie ruszy do przodu. Okaże się, 
że trudności jest mniej. Będziesz 

niecierpliwy i pełen energii. Szczęście ci sprzyja, 
a przyjaciele dodadzą ci odwagi.

WODNIK

W tym tygodniu czeka cię dużo 
spokoju. Nie wydarzy się nic, co 
mogłoby wyprowadzić cię z równo-

wagi. Gwiazdy wskazują, że to najlepszy czas 
aby trochę odpocząć, nabrać sił i motywacji.

Specjalny miejscowy 
horoskop

Znalezione w sieci
Skąd się wzięło powiedzenie, że bocian 
przynosi dzieci? W dawnych czasach dzieci 
najczęściej na świat przychodziły wiosną, czyli 
wtedy jak bociany wracają z ciepłych krajów. 
Bociany żyją około 20 lat. Żywią się żabami, 
owadami, rybami i małymi ssakami. 

Czy wiesz, że ciąża słonia trwa około 22 miesiące? 
Ten największy ssak lądowy potrafi się bawić, płakać 
i śmiać.  Dorosły słoń może podnieść za pomocą 
trąby ciężar o masie 350 kilogramów. Podobno 
młode słonie ssą trąbę jak małe dzieci kciuki.

Pierwsze wspominki o produkcji piwa miały miejsce 
około 6000 p.n.e w Babilonii. Zajmowały się tym 
kobiety. Uważano, że jest to najszlachetniejsze 
zajęcie dla kobiet. Tylko nieliczne osoby mogły parać  

się tym zajęciem.  W starożytnym Egipcie piwo 
uważano za lekarstwo. 

Piwo spożywane w umiarkowanych ilościach, dzięki 
zawartości krzemu, wzmacnia kości.

Karczmarz, który rozwadniał piwo, w dawnych 
czasach zasługiwał na karę śmierci.

Dlaczego piwo jest przechowywane w ciemnych 
butelkach? Ciemne szkło zatrzymuje więcej 
promieni słonecznych niż jaśniejsze szkło. 
Promieniowanie słoneczne odpowiada za rozpad 
znajdujących się w chmielu związków.

Podobno wypicie litra piwa zmniejsza ból głowy. 

Czy wiesz, że ziemniak składa się z 80% z wody? 
Jest to pierwsza roślina wyhodowana w kosmosie. 

Wiesz, że różne gatunki bocianów mieszkają na całym świecie?  
Nie odwiedzają jedynie  Antarktydy. Budują gniazda o średnicy 
nawet do 2 metrów. Każdego roku pokonują tysiące kilometrów.
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VIVE na pożegnanie
Po nieudanym wyjeździe do Gdańska, gdzie KPR Legionowo 
zdecydowanie przegrał z tamtejszym Wybrzeżem,  
w ostatniej kolejce PGNiG Superligi legionowianie nie mogli 
za bardzo liczyć na rehabilitację. W sobotę (14 kwietnia) do 
Legionowa przyjechał bowiem mistrz kraju PGE VIVE Kielce, 
najbardziej utytułowany polski klub piłki ręcznej. 

Obie drużyny w tej kolejce nie 
walczyły już o nic. Dla kielczan 
starcie z KPR było okazją do prze-
ćwiczenia schematów przed cze-
kającym ich ćwierćfinałem Ligii 
Mistrzów z PSG. Z kolei legiono-
wianie mogli sprawdzić się, grając 
z najlepszymi. Choć w drużynie 
mistrza Polski zabrakło m.in. Sła-
womira Szmala, którego zastąpił 
wracający po kontuzji młody 
bramkarz Filip Ivić, to jednak ci, 
którzy do Areny przyszli, żeby 

obejrzeć największe gwiazdy 
polskiego szczypiorniaka, nie 
powinni czuć się rozczarowa-
ni. W składzie PGE VIVE Kielce 
zagrali zarówno Karol Bielecki, 
jak i Michał Jurecki czy Krzysztof 
Lijewski.      
 
Rożnicę klas obu zespołów było 
widać od pierwszego gwiazdka 
sędziego. Choć to KPR strze-
lił w tym spotkaniu pierwszą 
bramkę, to jednak przez resztę 

meczu legionowianie byli tylko 
tłem dla kielczan, których więk-
szość akcja kończyła się celnym 
trafieniem. Po 17 minutach me-
czu VIVE prowadziło już 16:3,  
a po 21 – 21:7. Pierwsza połowa 
spotkania zakończyła się wyni-
kiem 23:13 dla gości. 
 
Po przerwie trener kielczan Ta-
łant Dujszebajev dał odpocząć 
kilku podstawowym zawod-
nikom, co poskutkowało tym, 
że legionowianie częściej niż to 
miało miejsce w pierwszej poło-
wie zdobywali bramki. W ciągu 
sześciu minut gospodarze strze-
lili ich pięć, podczas gdy goście 
tylko dwie. Po 36 minutach KPR 
przegrywał już więc tylko ośmio-

ma golami. Spotkanie jednak 
szybko wróciło na właściwe tory.  
VIVE zdobywało gola za golem,  
a w pewnym momencie pro-
wadziło nawet 20 bramkami. 
Ostatecznie mecz zakończył się 
wynikiem 45:28. – Momenty to 
za mało na taki zespół, jakim jest 
VIVE Kielce. Myślę, że nawet jak 
byśmy zagrali na 110 procent 
naszych możliwości, to i tak by 
trochę zabrakło – powiedział 
trener KPR Legionowo Marcin 
Smolarczyk. 
 
Mimo wysokiej porażki kilku za-
wodnikom gospodarzy należą 
się słowa uznania. Wyróżniał się 
z pewnością Kacper Wyrozębski, 
który w bramce zastąpił kontu-

zjowanego Mikołaja Krekorę. 
Dzięki jego kilku fenomenalnym 
interwencjom kielczanie nie po-
większyli jeszcze bardziej swej 
zdobyczy bramkowej. Z kolei  
w ataku świetnie radził sobie 
Kacper Adamski, który zdobył 
10 bramek. Szkoda, że na bo-
isku zabrakło będącego ostatnio 
w wysokiej formie Kamila Cioka 
– niestety on również zmaga się 
z kontuzją. – Ekipa VIVE jest na 
tyle mocna, że pozwoliła sobie 
przyjechać w jedenastu zawod-
ników i wziąć młodego chłopaka 
do bramki, żeby go ogrywać. My 
również dysponowaliśmy nie-

pełnym składem, bo końcówka 
sezonu była nieszczęśliwa dla 
Kamila Cioka i Mikołaja Krekory. 
Mam jednak nadzieję, że szybko 
wrócą do zdrowia i będą gotowi 
do przygotowań do kolejnego se-
zonu – dodał Marcin Smolarczyk. 
 
Ten sezon PGNiG Superligii KPR 
Legionowo zakończył na przed-
ostatnim, siódmym miejscu  
w Grupie Granatowej. Legiono-
wianie zdobyli 19 punktów. Ich 
sobotni rywal, czyli mistrz Polski 
PGE VIVE Kielce, na swoim kon-
cie ma ich... 104. 
 RAM

fot. Grzegorz Trzpil/KPR Legionowo

PGNIG SUPERLIGA MĘŻCZYZN - GRUPA GRANATOWA
M Z P B Bramki Pkt

1. PGE VIVE Kielce 30 30 0 14 1151:758 104

2. NMC Górnik Zabrze 30 23 7 11 892:766 80

3. Chrobry Głogów 30 17 13 7 811:829 59

4. MMTS Kwidzyn 30 15 15 8 797:839 56

5. Zagłębie Lubin 30 13 17 7 884:889 45

6. Meble Wójcik Elbląg 30 7 23 5 709:858 26

7. KPR Legionowo 30 6 24 2 739:847 19

8. Spójnia Gdynia 30 2 28 1 767:989 8

28 : 45  (13:23)  

KPR Legionowo - PGE VIVE Kielce 

KPR: Krekora, Wyrozębski – Adamski 10, Gawęcki, Miecznikowski 2, 
Niedziółka 6, Prątnicki 2, Brinovec 2, Grabowski 5, Ignasiak, Kowalik, Suliński, 
Rutkowski 1.
Karne: 1/2
Kary: 4 min. (Franci Brinovec, Kacper Adamski - po 2 min).

PGE Vive: Ivić, Kijewski – Bielecki 3, M. Jurecki 4, Bombac 4, Jurkiewicz 3, 
Zorman 3, Lijewski 3, Jachlewski 6, Janc 11, Kus 8.
Karne: 4/4
Kary: 6 min. (Michał Jurecki, Mateusz Kus, Dean Bombac - po 2 min)

Dzięki ustabilizowanej sytuacji w ta-
beli na szczypiornistach KPR nie cią-
żyła zbyt wielka presja. Zaległy mecz  
20. serii PGNiG Superligi Mężczyzn był 
za to ważny dla gdańszczan, którzy 
chcą utrzymać piąte miejsce w grupie. 
I od samego początku dało się to na 
boisku zauważyć. Walczące o udział 
w fazie play-off Wybrzeże postawiło 
twarde warunki. Po krótkim, dość 
wyrównanym okresie gry gospoda-
rze przejęli inicjatywę i znalazło to 
odzwierciedlenie na tablicy wyników. 
Świetna postawa w obronie, a przede 
wszystkim skuteczne ataki sprawiły, 
że w 13 minucie gdańszczanie pro-
wadzili już 7:1. Wtedy gracze KPR za-
częli odrabiać straty. Nie na wiele się to 
jednak zdało, bo rywale wciąż utrzy-
mywali kilkubramkową przewagę. Do 
końca pierwszej połowy legionowianie 

nie zagrozili przeciwnikom, którzy za-
kończyli ją prowadzeniem 13:6. 

Dysponując dużą przewagą bram-
kową, w drugiej części meczu trener 
gospodarzy wpuścił na parkiet za-
wodników, którzy rzadziej dostają 
szanse występów. Na tle nie najlepiej 
dysponowanych legionowian wywią-
zali się oni z zadania, dzięki czemu 
Wybrzeże wciąż panowało na boisku. 
W 48 minucie prowadziło już 24:14  
i stało się jasne, że tego dnia zgarnie 
komplet punktów. Zryw legionowian, 
jaki nastąpił w ostatniej fazie meczu, 
nie mógł tego zmienić. Poprawił nato-
miast dorobek KPR-u, który zniwelo-
wał swoją stratę do sześciu bramek. 
Ostatecznie spotkanie zakończyło się 
wynikiem 28:22. 
 WS

28 : 22 
Wybrzeże Gdańsk - KPR Legionowo

Wybrzeże Gdańsk: Pieńczewski, Suchowicz – Kondratiuk 8, Marciniak 
6, Rogulski 4, Kostrzewa 3, Papaj 3, Prymlewicz 2, Sulej 2 oraz Adamczyk, 
Bednarek, Gądek, Salacz, Wołowiec, Wróbel.

KPR Legionowo: Krekora – Adamski 4, Prątnicki 4, Rutkowski 4, 
Brinovec 3, Gawęcki 3, Suliński 2, Ciok 1, Niedziółka 1 oraz Grabowski, 
Ignasiak, Kowalik, Miecznikowski.

Mieliśmy pewne założenia, żeby 
troszeczkę wyżej wychodzić do 
obrony tam, gdzie jest piłka,  
a nie ma koła. Przez większą część 

meczu, szczególnie jak na parkiecie 
była pierwsza szóstka, wychodziło 
to całkiem dobrze. I myślę, że przede 

wszystkim dzięki obronie udało 
nam się wypracować 

wysoką przewagę.

Suma summarum skończyło się 
tylko różnicą sześciu bramek, ale 
przebieg meczu zdecydowanie 
wskazywał faworyta. 
Wybrzeże grało dobre 
zawody, my zagraliśmy 
trochę poniżej 
naszych możliwości  
i oczekiwań.

fot. Grzegorz Trzpil/KPR LegionowoNa środowy (11 kwietnia) mecz z Wybrzeżem Gdańsk – mimo 
niekorzystnego bilansu dotychczasowych spotkań – legionowski KPR 
jechał podbudowany zwycięstwem nad Energą Kalisz. Skuteczniejszemu 
i bardziej zdeterminowanemu rywalowi musiał jednak ulec. Zwycięstwo 
gospodarzy właściwie ani przez chwilę nie było zagrożone.   

Wybrzeże za mocne 
dla KPR

Marcin Lijewski
zawodnik Wybrzeża Gdańsk

Marcin Smolarczyk
trener KPR Legionowo
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Fazę zasadniczą Ligii Siatków-
ki Kobiet podopieczne Piotra 
Olenderka zakończyły na je-
denastym miejscu, które nie 
zapewniało jeszcze niestety 
utrzymanie w lidze.

Zabrakło punktu

Mimo zwycięstwa 3:2 w śro-
dowym (12 kwietnia) meczu 
ostatniej kolejki LSK z BKS Profi 
Credit Bielsko-Biała, siatkarkom 
Legionovii Legionowo nie udało 
się uciec z „grupy barażowej”. 
Do dziesiątego miejsca, gwa-
rantującego już teraz pozosta-
nie w Lidze Siatkówki Kobiet, 
zabrakło jednego punktu. Dzięki 

lepszemu stosunkowi setów  
z utrzymania cieszył się Impel 
Wrocław. 
 
Choć pierwszą partię spotkania 
z BKS legionowianki przegrały 
do 23, to szczególnie w jej dru-
giej połowie widać było rosnąca 
formę zawodniczek Legionovii. 
Dwie kolejne odsłony me-
czu należały już całkowicie do 
nich. Drugi set wygrały 25:15,  
a trzeci 25:21. W czwartej par-
tii, która mogła być decydującą, 
Legionovia również przeważała. 
Przy stanie 17:11 dla zawodni-
czek Piotra Olenderka, wiele 
wskazywało na to, że również 
tego seta uda im się wygrać, 

wywalczyć w całym meczu trzy 
punkty i tym samym zapewnić 
sobie pewne utrzymanie w li-
dze. Tak się niestety nie stało. 
Zawodniczki Legionovii być 
może zbyt wcześniej uwierzyły  
w sukces. Przyjezdnym udało 
się odrobić straty i doprowadzić 
do tie break'a – set zakończył 
się wynikiem 21:25. W ostatniej 
partii meczu legionowianki po-
kazały siłę i charakter. Wygrały 
ją pewnie 15:11.     

Utrzymanie się oddala

Inauguracyjne mecz fazy play-
-off z Pałacem Bydgoszcz Le-
gionovia Legionowo rozegrała 
u siebie w niedzielę. Początek 
pierwszego seta należał do 
przyjezdnych, które prowadzi-
ły już w nim 16:7. Podopiecz-
nym Piotra Olenderka udało się 
co prawda jeszcze powalczyć 
i odrobić kilka punktów, ale 
na zwycięstwo w tej partii nie 

miały co liczyć. Set zakończył 
się wynikiem 25:18 dla Pałacu 
Bydgoszcz. W drugiej odsło-
nie meczu role się odwróciły. 
To legionowiankom udało się 
wypracować sporą przewagę, 
którą... błyskawicznie roztrwo-
niły. Od stanu 8:1 dla Legionovii 
bydgoszczanki doprowadziły do 
remisu, a potem do zwycięstwa 
23:25. Po przerwie legiono-
wianki znów przeważały. Trzeci 
set rozpoczął się od wyniku 5:0 
dla gospodyń. Podobnie jednak 
jak i w drugiej partii, również ta 
przewaga została roztrwoniona. 
Zawodniczki Pałacu wyszły na 
prowadzenie i nie oddały go już 
do końca meczu. Set zakoń-
czył się wynikiem 22:25, a cały 
mecz 0:3. 

Jest jeszcze rewanż...  
i baraże

W środę (18 kwietnia) obie 
drużyny zagrają rewanż w Byd-

goszczy. Jeśli Legionovii uda 
się go wygrać, drużyny czeka 
jeszcze jedno spotkanie. Zo-
stanie ono rozegrane w sobotę  
(21 kwietnia) w Arenie Legiono-
wo. Zespół, który w fazie play-off 

wygra dwa mecze, gwarantuje 
sobie pozostanie w LSK. Prze-
grany będzie grał baraż z liderem  
I Ligi, Energą MKS Kalisz.

 RAM 

0 : 3  (18:25, 23:25, 22:25)

Legionovia Legionowo - Pałac Bydgoszcz 

Legionovia: Szpak, Damaske, Alagierska, Bączyńska, Mielczarek, Pacak, 
Adamek (libero) oraz Jasek, Grabka, Wójcik, Mikołajewska, Korabiec (libero).

Pałac: Mazurek, Kuligowska, Różyńska, Maternia, Krzywicka, Misiuna, 
Nickowska (libero) oraz Fedusio, Jagła (libero). 

Na sobotni (14 kwietnia) mecz do Rybnika piłkarze 
Legionovii KZB Legionowo jechali w minorowych 
nastrojach. Ale z nadzieją na punkty, które już dawno 
nie były im tak potrzebne jak teraz. Pierwsze wiosenne 
zwycięstwo wydawało się tym bardziej realne, że jesienią 
Legionovia pokonała u siebie ROW 1964 Rybnik 3:1. 
Skończyło się jednak na nadziejach. 

Legionowianie zostali sprowa-
dzeni na ziemię już w pierwszym 
kwadransie meczu. Wystarczyło 
dziewięć minut, aby gospoda-
rze strzelili pierwszego gola. Po 
dobrej centrze z rzutu rożnego  
w 9 minucie na listę strzelców 
wpisał się Przemysław Brychlik. 
Strata bramki nie podłamała 
gości, którzy wytrwale dążyli do 

wyrównania. Dobrze grającym 
piłkarzom Roberta Pevnika udało 
się to w 39 minucie, kiedy gola 
zdobył Mateusz Leleno. Kłopot 
w tym, że remis 1:1 utrzymał 
się zaledwie przez pięć minut. 
Tuż przed przerwą, znów po  
dośrodkowaniu z rzutu rożne-
go, do bramki legionowian trafił 
Kamil Spratek. Dzięki temu to 

futboliści ROW schodzili z boiska  
w lepszych nastrojach.   

Trudno powiedzieć, co gracze  
z Legionowa usłyszeli w szatni 
od trenera, ale w drugiej po-
łowie nie rzucili się na rywala. 
Wręcz przeciwnie, na początku 
to rybniczanie regularnie ostrze-
liwali bramkę gości, raz trafiając 
nawet w poprzeczkę. Później 
gra się uspokoiła. Poczynająca 
sobie coraz śmielej Legionovia 
raziła jednak brakiem skutecz-
ności. Tym poważniejszym  
w skutkach, że miała problem 
z wypracowaniem dogodnych 
sytuacji bramkowych. Młodej, 
zbudowanej z nowych za-
wodników drużynie nie udało 
się już strzelić kolejnej bramki. 
Tym samym piłkarze ROW-u 
oraz ponad czterystu rybnic-

kich kibiców mogli cieszyć się ze 
zwycięstwa 2:1. 

Legionovię porażka wpędziła  
w tarapaty, z których wydostać 
się będzie bardzo trudno. Po so-
botniej porażce „czerwona latar-
nia” rozgrywek traci do bezpiecz-
nej, zajmowanej obecnie przez 
Wisłę Puławy, czternastej pozycji 
aż siedem punktów. I choć trener 
Pevnik upokaja, twierdząc, że 
jego drużyna, obroni się przed 
spadkiem, zaczyna on być cał-
kiem realną perspektywą.  

Następna okazja do zdobycia 
punktów już w sobotę. Legiono-
wianie podejmą wtedy na Par-
kowej Gwardię Koszalin. Mecz 
rozpocznie się o godzinie 17:00. 
 
 WS

2 : 1 (2:1) 
ROW 1964 Rybnik – Legionovia Legionowo 

Bramki:  Brychlik 9', Spratek 43' – Leleno 39'

ROW 1964 Rybnik: Rosa – Gojny, Jary, Krotofil, Tkocz, Spratek, Muszalik 
(66’ Koch), Zganiacz (83’ Wasiluk), Kalisz, Brychlik (90' Dudzik), Musiolik (78’ 
Jaroszewski).

Legionovia: Mateusz Kochalski – Mikołaj Grzelak, Tomasz Wojcinowicz, 
Klemen Nemanič, Daniel Kutarba – Eryk Więdłocha, Michal Skwarczek 
(83' Luka Janković), Konrad Zaklika (85' Gracjan Kuśmierek), Mario Vasilj, 
Przemysław Rybkiewicz (35' Mateusz Leleno) – Grzegorz Mazurek (56' 
Wojciech Szumilas).

PIŁKA NOŻNA. II LIGA

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  GKS 1962 Jastrzębie 25 55 17 4 4 41-15

2.  Warta Poznań 24 45 14 3 7 30-14

3.  ŁKS Łódź 24 43 11 10 3 25-16

4.  Radomiak Radom 26 43 12 7 7 40-27

5.  Olimpia Elbląg 24 39 11 6 7 35-25

6.  Błękitni Stargard 25 37 10 7 8 27-22

7.  Siarka Tarnobrzeg 23 35 11 2 10 34-31

8.  GKS Bełchatów 24 32 8 8 8 36-33

9.  Znicz Pruszków 25 31 8 7 10 30-36

10.  ROW 1964 Rybnik 25 31 8 7 10 38-42

11.  Garbarnia Kraków 24 31 8 7 9 31-29

12.  Rozwój Katowice 24 30 8 6 10 22-29

13.  Gryf Wejherowo 25 27 6 9 10 27-35

14.  Wisła Puławy 24 27 6 9 9 27-29

15.  MKS Kluczbork 24 25 5 10 9 21-35

16.  Stal Stalowa Wola 24 23 5 8 11 20-29

17.  Gwardia Koszalin 24 22 5 7 12 20-45

18.  Legionovia Legionowo 24 20 5 5 14 25-37

Mieliśmy zespół ROW-u rozpracowany. Czujemy pewnie niedosyt,  
bo straciliśmy dwie bramki po stałych fragmentach gry. Potem 
staraliśmy się podnieść. Zdobyliśmy jedną bramkę. Trochę czasu 
zabrakło, żeby doprowadzić do remisu. ROW miał stuprocentowe 
okazje, ale chwała bramkarzowi za to, że stanął na wysokości zadania. 
Nie graliśmy źle. Przy odrobinie szczęścia mogliśmy zdobyć jeden punkt

Robert Gubiec – trener bramkarzy Legionovii Legionowo

Dla nas najważniejsze były trzy punkty. Nieważne, w jakim stylu. 
Musieliśmy to spotkanie wygrać. Mecz nam się ułożył. Zdobyliśmy  
gola i prowadziliśmy grę. Nie powinniśmy stracić gola, ale niestety  
tak się stało. Dobrze, że szybko znów wyszliśmy na prowadzenie.  
Za nami trudny mecz walki. Cieszymy się ze zwycięstwa.

Marek Koniarek – trener ROW 1964 Rybnik

Po meczu powiedzieli:
fot. Dominik Gajda

Legionovia na ROWni pochyłej

Na początek fazy play-off w Lidze Siatkówki Kobiet 
Legionovia Legionowo zaliczyła bolesny falstart.  
Po bardzo słabym spotkaniu legionowianki przegrały  
u siebie z Pałacem Bydgoszcz 0:3. Po zwycięstwie  
w niedzielnym (15 kwietnia) meczu to bydgoszczanki  
są bliższe utrzymania w LSK. 

Pałac zgarnął 
wszystko
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Wydarzenia
kalendarz

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza/SP1, 20.04 – 22.04
IX Harcerski Festiwal Wiosenne Czarowanie „W drogę z nami”. 
Piątek (20 kwietnia) Dzień Zuchowy: godz. 14.09 – ratusz 
start imprezy, godz. 19.00 – koncert zespołu B.O.R.Y., 22.09  
– nocne kino festiwalowe. Sobota (21 kwietnia) Dzień Harcerski: 
przesłuchania konkursowe zespołów i drużyn w Szkole Podsta-
wowej nr 1 i przesłuchania w kategorii open w ratuszu, godz. 
19.00 – koncert zespołu EKT Gdynia. Niedziela (22 kwietnia):  
godz. 9.00 – msza święta w Szkole Podstawowej nr 1,  
godz. 10.09 – belgijka na rondzie przy ratuszu, godz. 11.09  
– koncert galowy z zespołem Yeskiesirumen, sala widowiskowa 
ratusza. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. 

LEGIONOWO plac przed ratuszem, 20.04, od godz. 15.00
Kolejny legionowski Festiwal Zieleni. Świętuj Dzień Ziemi  
i przyjdź pod ratusz po sadzonki kwiatów, drzew, krzewów i ziół. 

SEROCK Klub Aktywności Społecznej ul. Kościuszki 8A, 20.04, 
godz. 17.00
Klub Miłośników Poezji zaprasza na Kwietniowy Wieczór Po-
ezji – wiersze inspirowane Katyniem. Spotkanie poprowadzi 
Zdzisław Lewandowski. 

LEGIONOWO polana leśna przy ul. Zakopiańskiej, 21.04, godz. 8.30
36. biegi przełajowe o puchar prezydenta miasta Legionowo. 
Godz. 8.30 - 11.30 – biuro zawodów, godz. 9.50 – start biegów 
dziecięcych i młodzieżowych, godz. 12.00 – bieg open (kobiet 
– 6 km, mężczyźni – 12 km). Zapisy: www.zapisyonline.com.

SEROCK Centrum Kultury i Czytelnictwa, 21.04, godz. 10.00
Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej Miasta i Gminy 
Serock – formy teatralne.

LEGIONOWO Poczytalnia, 21.04, godz. 14.00
Bajkowa Poczytalnia zaprasza na spektakl „Odwiedziny  
Jana Brzechwy”. To niespełna godzinne przedstawienie skon-
struowane na bazie utworów dla dzieci autorstwa mistrza  
gatunku, Jana Brzechwy. Spektakl dla dzieci w wieku 5 - 7 lat. 

LEGIONOWO atrium ratusza, 21.04, godz. 14.00 - 18.00
11. edycja Strefy Wymiany Książek. Limit wymienianych 
książek – 10 tytułów. Szczegółowy regulamin akcji można 
znaleźć na stronie internetowej www.pik.legionowski.pl  
i facebook.com/powiatowa.instytucja.kultury. Dodatkowe 
atrakcje: akcja fotograficzne „Portret z książką” oraz upominki  
– niespodzianki dla uczestników.

JABŁONNA Galeria Sztuki na Prostej, 21.04, godz. 18.00
Wernisaż wystawy grafik Anny Pągowskiej. Kurator – Robert 
Żbikowski. 

JABŁONNA skwer im. Armii Krajowej, 22,04
Piknik ekologiczny. W programie: wioska ginących zawodów, 
sadzonki drzew, ekologiczne produkty, gry i zabawy dla dzieci. 

LEGIONOWO Filia Piaski Muzeum Historycznego, 22.04, godz. 15.00
Muzeum Historyczne w Legionowie zaprasza na spotkanie  
z Jerzym Dąbrowskim,  komandorem IX Międzynarodowego 
Motocyklowego Rajdu Katyńskiego pt. „Motocyklem do Katynia”. 

LEGIONOWO sala widowiskowa ratusza, 22.04, godz. 17.00
„Bursztynowa dama” – recital Małgorzaty Jareckiej. Wokalistka 
wykona przeboje Anny Jantar. Bilety w cenie 30 zł do nabycia  
w MOK Legionowo ul. Norwida 10. 

LEGIONOWO MOK ul. Norwida 10, 22.04, godz. 18.30
Rock w MOK. Wystąpią Absolutny Brak Sumienia, BANG 
BANG, TZN Xenna. Bilety 30 zł. Kontakt: 504 402 204 
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Teatr Strefa Podmiejska, działający w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Nieporęcie, miniony weekend (13-15 kwietnia) 
może zaliczyć do wyjątkowo udanych. W opinii jurorów  
IV Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego „Blackout” 
nie miał sobie równych i w cuglach wygrał tę prestiżową 
artystyczną rywalizację.  

Profesjonalne jury imprezy orga-
nizowanej przez Miejski Dom Kul-
tury w Wołominie wysoko oceniło 
zarówno umiejętności aktorskie, 
jak i reżyserię spektaklu „Na peł-
nym morzu” według Sławomira 
Mrożka. W efekcie aktorom oraz 
ich opiekunom ze Strefy Podmiej-
skiej przyznało festiwalowe Grand 
Prix. Warto pokreślić, że to już 
czwarte zwycięstwo tego tytułu. 
Strefa Podmiejska, pracująca nie-
przerwanie pod opieką Bogusławy 
Oksza-Klossi, wygrała wcześniej 

mrożkowskim przedstawieniem 
jedną z edycji Garderoby Białołę-
ki, teresiński festiwal Galimatias 
oraz włochowską Asteriadę. 

Przedstawienie Strefy było jed-
nym z jedenastu spektakli zakwa-
lifikowanych do tegorocznej edycji 
„Blackoutu”. Nieporęcki zespół po-
konał teatry z Warszawy, Lublina, 
Garwolina, Krakowa, Chojnic, 
Chełmna, Tłuszcza i Zielonki.
 
 oprac. Aldo

Strefa z nagrodami

O G Ł O S Z E N I E

Pamięć przetrwała

Z mgły, jaka spowiła wzniesienie, na którym znajduje się 
kościół parafii Matki Boskiej Fatimskiej, wyłoniła się postać 
w stroju oficera II Rzeczpospolitej, złożyła pod pomnikiem 
upamiętniającym legionowian zamordowanych w Katyniu 
jedną, symboliczną czerwoną różę, a następnie w tę mgłę 
odeszła – to był jeden z bardziej poruszających momentów 
legionowskich obchodów 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. 

Odbyły się one w zeszłą niedzielę 
(15 kwietnia), właśnie na terenie 
parafii Matki Boskiej Fatimskiej. 
Obchody rozpoczęły się od uro-
czystej mszy świętej, po której 
delegacje władz państwowych 
i samorządowych, przedstawi-
ciele środowisk kombatanckich, 
szkół oraz lokalnych instytucji, 
organizacji i stowarzyszeń zło-
żyli kwiaty pod katyńskim po-
mnikiem.
 
Zbrodni Katyńskiej dokonano 
w kwietniu 1940 roku. Wów-
czas to w lasach pod Katyniem, 
Charkowem, Twerem i Miednoje 
Rosjanie bestialsko zamordowali 
prawie 22 tysiące żołnierzy Woj-
ska Polskiego i funkcjonariuszy 
polskiej Policji, korpusu ochro-
ny pogranicza, straży granicznej 
oraz straży więziennej. Wśród 

nich było ponad 40 mieszkań-
ców Legionowa. Wszyscy oni nie 
tylko zostali zabici strzałem w tył 
głowy i pochowani w zbiorowych 
grobach, ale przez lata robiono 
wiele, aby razem z nimi zabić też 
pamięć o nich. – Była chęć przy-
sypania ich tym piaskiem niepa-
mięci. Przez kilkadziesiąt lat nie 
mogliśmy w polskich szkołach  
i domach, ani też w przestrzeni 
publicznej mówić prawdy o tym 
strasznym mordzie Sowietów.  
A to są tysiące tragedii polskich 
rodzin, to są dni i miesiące 
oczekiwania na prawdę, na 
szczęśliwy powrót taty, męża, 
syna, czy brata. To jest na-
prawdę głęboka rana i mimo 
upływu 78 lat  trzeba pamiętać 
o tych ludziach – powiedział 
prezydent Legionowa Roman 
Smogorzewski. 

A to jest wielka lekcja, którą my 
wszyscy musimy stale odrabiać. 
– W czasie tych obchodów ma-
my dwa zadania: po pierwsze, 
pamiętać o tych ludziach, którzy 
poświęcili swoje życie i w tak be-
stialski sposób zostali zamordo-
wani przez NKWD. Drugie nasze 
zadanie to refleksja, co zrobić, 
żeby taka sytuacja się nie powtó-
rzyła; żeby Polska nigdy więcej 
nie znalazła się w tak trudnej sy-
tuacji, kiedy musiała występo-
wać przeciwko dwóm wrogom. 
Każdy z nas ma jakieś swoje 
małe zadanie do wykonania po 
to, żeby tę swoją społeczność 
lokalną wzmacniać i budować 
podstawy do funkcjonowania 
naszego państwa, żebyśmy byli 
bezpieczni i żeby taka zbrodnia 
nigdy więcej się nie powtórzyła 
– powiedział Jerzy Zaborow-

ski, legionowski wicestarosta.  
W Legionowie takim miejscem – 
przestrogą jest właśnie pomnik 
katyński, na którym są wyryte 
nazwiska legionowskich żołnie-
rzy i policjantów, którzy na tej 
nieludzkiej ziemi oddali  swoje 
życie. – Świetnie, że mamy  
w Legionowie to niezwykłe 
miejsce, tu w parafii Matki Bo-
skiej Fatimskiej, którym miesz-
kańcy Legionowa opiekują 
się w naprawdę bardzo godny 
sposób. Właściwie co tydzień 
przychodząc na mszę świętą do 
kościoła, tych ludzi wspominają 
i mogą się za nich chwilę pomo-
dlić. Myślę, że dla nich modlitwa 
i pamięć to jest coś niesłychanie 
ważnego – dodał prezydent. I to 
im ofiarujmy. Nie tylko przy oka-
zji kolejnych rocznic.
 RafaM 

                    To naprawdę głęboka rana  
i mimo upływu 78 lat trzeba pamiętać  
o tych ludziach

Roman Smogorzewski
Prezydent Legionowa 


