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Sposób na integrację
Jedni nazywają go integracyj-
nym placem zabaw, inni – bar-
dziej enigmatycznie – placem 
zabaw dla wszystkich. Jedno jest 
pewne: takiego miejsca dotąd                                   
w Legionowie nie było, a od 
piątku (8 kwietnia) już jest                                                               
i cieszy mieszkańców. Zwłaszcza 
tych najmłodszych, do których                                                                        
w dniu otwarcia placu uśmiech-
nęło się nawet słońce, przegania-
jąc na kilkadziesiąt minut znad 
osiedla Jagiellońska ciężkie, desz-
czowe chmury.
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Oszust z internetu
Nie jest to z pewnością łatwe, ale jak pokazało ostatnie policyjne zatrzymanie, nie niemożliwe. 
Pod koniec marca funkcjonariusze z legionowskiej komendy zajmujący się zwalczaniem prze-
stępczości gospodarczej zatrzymali 30-letniego mieszkańca Warszawy, który wyłudził od miesz-
kanki naszego powiatu dostęp do jej rachunku bankowego i okradł ją na kwotę 600 złotych.

Kobieta na jednym z portali 
internetowych wystawiła przed-
miot na sprzedaż. Po pewnym 
czasie na swój adres mailowy 
dostała wiadomość, że ktoś jest 

zainteresowany zakupem wy-
stawionej przez nią rzeczy. Wy-
starczyło kliknąć w link, tam wy-
pełnić formularz, podając numer 
konta, numer karty i specjalne-

go kodu CVV2/CVC2 oraz dane 
do logowania, aby pieniądze od 
kupującego trafiły na jej konto. 
Kobieta postąpiła zgodnie z in-
strukcją przekazana w wiado-
mości e-mail. I niestety, zamiast 
zyskać 30 złotych za wystawio-
ny na sprzedaż przedmiot, straci-
ła... 600 złotych. Okazało się bo-
wiem, że ktoś przy użyciu kodu 
blik wypłacił z jej konta taką 
właśnie kwotę. 

 
Śledztwo w tej sprawie 

trwało blisko cztery miesiące                 
i zakończyło się sukcesem. Sto-
jący za kradzieżą 30-latek zo-
stał zatrzymany na terenie stoli-
cy. Mężczyznę przewieziono do 
legionowskiej komendy, gdzie 
usłyszał zarzut oszustwa. Te-
raz za popełnione przestępstwo 

odpowie przed sądem. Zgodnie                          
z Kodeksem karnym grozi mu 
kara do ośmiu lat pozbawiania 
wolności. – Pamiętajmy, że je-
śli ktokolwiek wymaga poda-
nia danych karty płatniczej lub 
danych służących do logowania 
do bankowości, oznacza to naj-
prawdopodobniej próbę oszu-
stwa. Nigdy nie przekazujmy                                                                          
i nie przepisujmy takich da-
nych na stronie otrzymanej                                         
w linku przez e-mail/komunika-
tor/SMS. Ograniczone zaufanie 
powinniśmy mieć również do 
nadsyłanych nam linków. Jedno 
kliknięcie w fałszywy link może 
spowodować utratę oszczędno-
ści całego życia – przestrzegają 
policjanci.   

zig

Zrobiło się
groźnie
Jak bardzo niebezpieczne mogą być poża-
ry traw, można się było przekonać w zeszły 
czwartek (7 kwietnia) około godziny 17.00                      
w Olszewnicy Nowej. Z powodu silnego wiatru 
ogień z płonących nieużytków rolnych przedo-
stał się na pobliski dom jednorodzinny. Budy-
nek nie był na szczęście zamieszkały.

O pożarze straż została po-
informowana przez przejeżdża-
jącą tamtędy osobę, która już                       
z daleka widziała płomienie. 
Na miejsce natychmiast zadys-
ponowano zastępy z JRG Legio-
nowo, OSP Krubin i OSP Kału-
szyn oraz patrol policji. Dzięki 
błyskawicznej akcji gaśniczej 
pożar – zarówno trawy, jak i bu-
dynku – został szybko ugaszony. 
Po zakończeniu działań gaśni-
czych strażacy przeszukali jesz-

cze cały pustostan. Na szczęście 
nikogo w nim nie było. 

 
Przypominamy raz jeszcze, 

że wypalanie traw jest niezgod-
ne z prawem. Grozi za to wyso-
ka grzywna, bo nawet do 20 tysię-
cy złotych, a w przypadku, gdyby 
doszło do zagrożenia życia, zdro-
wia lub mienia osób postronnych, 
podpalacz może trafić za kratki 
nawet na dziesięć lat. 

zig

Motocyklista
w szpitalu
Do groźnego wypad-
ku doszło w czwar-
tek (7 kwietnia) oko-
ło godziny 12.00 na 
drodze wojewódzkiej 
nr 630 w miejscowo-
ści Skierdy. W wy-
niku zderzenia sa-
mochodu osobowego                              
z motocyklem ranny 
został kierujący jed-
nośladem.

Z policyjnych ustaleń 
wynika, że kierujący oplem 
34-letni mężczyzna, wyjeż-
dżając ze stacji benzynowej, 
nie zastosował się do zna-

ku „stop” i uderzył w mo-
tocykl marki Kawasaki, ja-
dący od strony Jabłonny.                                         
W wyniku zderzenia 38-let-
ni kierowca jednośladu zo-
stał ranny. Po opatrzeniu go 
na miejscu zdecydowano                             
o przewiezieniu motocy-
klisty do szpitala. 

 
W akcji ratunkowej brały 

udział zastępy straży pożar-
nej z JRG Legionowo, JRG 
Nowy Dwór Mazowiecki                                                                                   
i OSP Jabłonna. Były też 
obecna policja oraz załoga 
karetki pogotowia.

zig

Po sprawdzeniu w policyj-
nej bazie danych okazało się, 
że mężczyzna ma sądowy za-
kaz kierowania pojazdami. Ale 
to nie koniec, bowiem trakcie 
rozmowy policjanci wyczuli 
jeszcze od kierowcy woń alko-
holu. Badanie alkomatem wy-
kazało, że w jego organizmie 
krążyło go prawie pół promila. 
Lekkomyślny 35-letni miesz-
kaniec powiatu odpowie teraz 
za kierowanie pojazdem me-
chanicznym w stanie po uży-

ciu alkoholu oraz za złamanie 
zakazu sądowego.

zig

Drzemka z amfą
Kilka dni temu funkcjonariusze Służby Ochro-
ny Kolei powiadomili dyżurnego Komisariatu 
Policji w Jabłonnie o mężczyźnie śpiącym na 
peronie na stacji kolejowej. Na miejsce udał 
się dzielnicowy. Ponieważ kontakt ze śpiącym 
człowiekiem był utrudniony, policjant posta-
nowił przeszukać jego torbę podróżną, chcąc 
sprawdzić, czy są tam jakieś dokumenty po-
twierdzające tożsamość śpiącego. To, co tam 
znalazł, mocno go zdziwiło.

W środku, poza rzecza-
mi osobistymi mężczyzny, 
policjant ujawnił dwie fo-
liowe torebki. W jednej był 
biały proszek, w drugiej zaś 
białe tabletki. W tej sytuacji 
podejrzany 40-latek został 
zatrzymany i przewiezio-
ny na komisariat. Tam za-
wartość foliowych torebek 
przebadano narkotesterem. 
Badanie wykazało, że była 
to amfetamina o wadze 10 
gramów. Po nocy spędzonej                                                                                  

w areszcie mężczyźnie 
przedstawiono zarzuty. Od-
powie on za posiadanie nar-
kotyków. Na wniosek pro-
kuratora Sąd Rejonowy                                   
w Legionowie zastosował 
wobec sennego 40-latka śro-
dek zapobiegawczy w posta-
ci tymczasowego aresztu na 
okres trzech miesięcy. Za po-
pełnione przestępstwo grozi 
mu do trzech lat więzienia. 

zig

Pijak z „cytryny”
Na terenie Serocka policjanci zatrzymali do 
kontroli citroena. Szybko okazało się, że kieru-
jący nim 35-latek ma sporo na sumieniu. Dość 
powiedzieć, że za to, co zrobił, grozi mu nawet 
pięć lat pozbawienia wolności.



3CZWARTEK  14 kwietnia 2022 TEMAT TYGODNIA

Podczas otwarcia XXII 
Światowych Dni Poezji zgroma-
dzonych gości przywitała dyrek-
tor Gminnej Biblioteki Publicz-
nej im. ks. Jana Twardowskiego 
w Jabłonnie p. Violetta Śladew-
ska-Steckiewicz i prowadzący 
ŚDP Jan Rychner - poeta, pro-
zaik.  Nad całym przedsięwzię-
ciem czuwał główny organizator 
ŚDP w Polsce i zagranicą Alek-
sander Nawrocki, poeta, pro-
zaik, tłumacz, krytyk literacki                                                                                          
i redaktor naczelny Poezji Dzisiaj. 

Prowadzący przedstawił zapro-
szonych artystów i wprowadził 
słuchaczy w treści ostatniego nu-
meru pisma (152) Poezji Dzisiaj. 

Na scenie, jako pierwszy 
wystąpił Paweł Krupka - pi-
sarz, tłumacz, dyplomata i au-
tor piosenek, który przygoto-
wał i poprowadził wspólnie z p. 
Aliną Lassotą - wileńską poet-
ką prezentację litewskich twór-
ców. Pani Alina Lassota zapre-
zentowała kilka swoich wierszy 
oraz wiersze młodych poetów 

litewskich (Grety Ambarasie, 
Sauliusa Vasiliauskasa). Wier-
sze polskich poetek drukowa-
nych na łamach  Poezji Dzisiaj 
(Barbary Jurkowskiej Nawroc-
kiej - współorganizatorki ŚDP, 
zmarłej w 2020 r., Marii Bedna-
rek, Anny Czachorowskiej, Ire-
ny Szymańskiej, Izabeli Zubko), 
przeczytała p. Grażyna Dorota 
Kowalska – poetka, lektorka. 

Nie zabrakło podczas tego 
poetyckiego wieczoru muzycz-
nych akcentów. Paweł Krupka 

zaśpiewał kilka utworów litew-
skich twórców (m.in. Sarunasa 
Maciulisa) a Jacek Boduła za-
prezentował pieśni ze swoje-
go artystycznego repertuaru m 
in. pieśń dla Ukrainy. Na koniec 
usłyszeliśmy utwór Bułata Oku-
dżawy Modlitwa w wykonaniu 
Jana Rychnera i wspólnie z ar-
tystami zaśpiewaliśmy ulubioną 
piosenkę Aleksandra Nawroc-
kiego Polskie kwiaty.

Dziękujemy wszystkim ar-
tystom za wieczór pełen poetyc-

kich wzruszeń cytując fragment 
wiersza Pawła Krupki, który był 
mottem  litewskich poetyckich 
podróży:
Puls poezji pobudza pamięć
Przenosi ponad przyszłość

Płomień poezji pali próżność
Polot poskramia pychę
Porywa pięknem
Poezji
Pęd

GBP w Jabłonnie

Nie bójmy się kranówki - „Dobra woda z Legionowa”
- Jestem zadowolony z efektów naszej akcji informacyjnej dotyczą-

cej jakości wody. Przekonuję mieszkańców, że kranówka z naszej sieci 
jest bezpieczna i zdrowa – mówi w rozmowie z naszą gazetą Grzegorz 
Gruczek, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanaliza-
cyjnego „Legionowo” Sp. z o.o.

Czy woda dobrej jakości może być jeszcze lepsza, choćby za 
sprawą nowych technologii i nowych inwestycji?

– Jakość wody utrzymujemy w reżimie narzuconym przez Pań-
stwowy Zakład Higieny i Unię Europejską, a skoro spełnia wszelkie 
wymagane normy, to jest produktem dobrej jakości. Jesteśmy otwar-
ci na nowinki i możliwości udoskonalenia wody, ale na tę chwilę nie 

przewidujemy zmian technologii. Jakiś czas temu Stacja Uzdatnia-
nia Wody „Jagiellońska” została wyposażona w system biomonito-
ringu. W ekologiczny sposób małże badają jakość naszej wody. 
Jestem również zadowolony z efektów naszej akcji informacyjnej 
dotyczącej jakości wody. Promując nasze hasło: „Dobra woda z Le-
gionowa”, przekonuję mieszkańców, że kranówka z naszej sieci jest 
bezpieczna i zdrowa.

Poza terenem, na którym działamy, udało nam się przefor-
sować montaż zdroju na Lotnisku Okęcie w Warszawie. Umoż-
liwiło to podróżnym wybór wody za darmo lub jej zakup                                                                                                           
w bardzo wysokiej cenie w lokalnych sklepach. Cieszy mnie, że ogól-
nodostępne zdroje są coraz popularniejsze w naszych szkołach oraz 
urzędach. To my jako pierwsi wyszliśmy z inicjatywą, najpierw na ze-
wnątrz montując zdroje uliczne w całym mieście, następnie do szkół 
i przedszkoli, wyposażając je w poidełka. Cieszę się, że pomysł tak 
dobrze się przyjął, został odpowiednio rozpropagowany i że tak wie-
le placówek korzysta z tego rozwiązania. Większość szkół i przed-
szkoli w naszym mieście wyposażonych zostało w poidełka z dar-
mową, zdrową wodę.

Jeżeli chodzi o nasze inwestycje, zmodernizowaliśmy wszystkie 
zbiorniki wody czystej oraz wszystkie stacje uzdatniania wody i po-
łączyliśmy je w jeden system – tzw. spinkę wodociągową, co ozna-
cza pełne zabezpieczenie techniczne na wypadek sytuacji kryzysowej. 
Gdy jedna z trzech stacji uzdatniania wody ulegnie awarii, inne stacje 
będą w stanie przesyłać wodę w dowolny rejon miasta. Każda ze sta-

cji została wyposażona również w agregat prądotwórczy, na wypadek 
wyłączenia prądu przez dostawce energetycznego. Należy podkreślić, 
że ostatnio zostały oddane do użytku także farmy fotowoltaiczne na 
obiektach wodociągowych, które znacząco wpływają na ograniczenie 
skutków rosnących cen energii. Zakończyliśmy też prace nad wpro-
wadzeniem systemu zdalnych odczytów wodomierzy, który ułatwia 
pracę tak nam, jak i mieszkańcom oraz pozwala na bieżąco monito-
rować zużycie wody i analizować straty. Dzięki temu oszczędzamy 
czas oraz zmniejszamy koszty, a mieszkańcy mają bardzo ograniczo-
ną liczbę wizyt pracowników wodociągów. Ponadto stale uzupełnia-
my brakujące fragmenty sieci wodociągowych oraz wymieniamy te 
najbardziej wyeksploatowane.

XXII Światowe Dni Poezji UNESCO w Jabłonnie - (6.04.2022 r.)
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Chwilowo 
bez pętli
W związku z rozpoczęciem przebudowy 
pętli autobusowej na legionowskim osie-
dlu Młodych, od środy (6 kwietnia) nie za-
jeżdżają tam już autobusy linii 731 oraz 
L10. Kursy z uwzględnieniem przystanku                                             
OS. MŁODYCH 01 przy ulicy Olszankowej 
są zawieszone aż do odwołania.

Aktualnie wszystkie kur-
sy linii 731 odbywają się na 
pełnej trasie, czyli ŻERAŃ 
FSO – STAROSTWO PO-
WIATOWE, jednak bez kur-
sów skróconych do przystanku 
OS. MŁODYCH 01. Dlate-
go właśnie uruchomiony zo-
stał przystanek zastępczy OS. 
MŁODYCH 51, który jest zlo-
kalizowany na chodniku przy 
ulicy Suwalnej, za skrzyżo-
waniem z ulicą Olszankową                  
w kierunku alei Legionów. 

Tymczasowy przystanek jest 
obowiązujący jako stały dla li-
nii 731 w kierunku krańca ŻE-
RAŃ FSO oraz jako warunko-
wy dla linii L10 w kierunku 
krańca PKP LEGIONOWO.

Pasażerowie powinni 
mieć na uwadze, że kursowa-
nie linii 731 oraz L10 odbywa 
się teraz według specjalnych 
rozkładów jazdy.

red.

Okrągły, setny zabieg ratu-
jący wzrok wykonano w legio-
nowskim szpitalu w poniedziałek                                                                              
11 kwietnia. Była to, co zrozu-
miałe, świetna okazja do pod-
sumowania dotychczasowej 
działalności Oddziału Chirur-
gii Okulistycznej, cieszącego się 
coraz większą popularnością i za-
ufaniem pacjentów. Jak podkre-
śla kierownictwo placówki, z ich 
perspektywy kluczowe jest to, że 
czas oczekiwania na konsultację 
w poradni okulistycznej, później 
zaś na realizowany w ramach 
kontraktu z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia zabieg jest krótki, 
a sprzęt, na którym przeprowa-
dzane są operacje, to światowa 

ekstraklasa. Na renomę szpitala 
pracuje też jego doskonale wy-
kwalifikowany personel. – W na-
szym oddziale przeprowadzamy 
pełną diagnostykę zaburzeń wi-
dzenia, chorób wzroku: zaćmy, 
jaskry, chorób plamki żółtej, 
chorób siatkówki. Prowadzimy 
program lekowy AMD, poda-
jemy leki bezpośrednio do gał-
ki ocznej w postaci zastrzyków. 
Dysponujmy najnowocześniej-
szą, pełną infrastrukturą diagno-
styczną i chirurgiczną. Pacjenci 
na konsultację oczekują 2-3 ty-
godnie, a na operację zaćmy – ty-
dzień. Zarówno ci z Polski, jak                                                                                              
i obywatele Ukrainy, którzy 
otrzymali status uchodźcy – pod-

kreśla dr n. med. Mateusz Tłusto-
chowicz, kierownik Oddziału 
Chirurgii Okulistycznej.

W spotkaniu z okazji setnej 
operacji uczestniczył również płk 
prof. dr hab. n. med. Marek Rę-
kas, szef Kliniki Okulistyki WIM, 
Konsultant Krajowy ds. Okuli-
styki. On także dostrzega w le-
gionowskim Oddziale Chirurgii 
Okulistycznej same zalety. – To 
bardzo dobry, doskonale wypo-
sażony oddział, który poza miesz-
kańcami powiatu legionowskie-
go może zabezpieczyć potrzeby 
około 300-400 tysięcy pacjen-
tów z regionu. Tutaj jest bardzo 
wysoki poziom, jeśli chodzi o le-

czenie operacyjne zaćmy, bardzo 
dobre zaopatrzenie, jeśli chodzi                          
o choroby plamki, a zwłaszcza 
programy lekowe. Większość le-
karzy i całego personelu pochodzi 
prosto z Kliniki Okulistyki Woj-
skowego Instytutu Medycznego 
w Warszawie, z którą to oddział 
współpracuje w zakresie proce-
dur wysokospecjalistycznych. To 
warte podkreślenia, bo to pierw-
szy tego typu ośrodek, który ma 
dwupoziomowe zabezpiecze-
nie. Z jednej strony podstawowa 
okulistyka w zakresie wykony-
wania chirurgii zaćmy i iniek-
cji doszklistkowych, a z drugiej, 
wysokospecjalistyczna Klinika 
WIM w Warszawie. Tę współpra-
cę będziemy rozwijali i propono-
wali tego typu rozwiązania Na-
rodowemu Funduszowi Zdrowia                
i Ministerstwu Zdrowia do rozpo-
wszechniania w całej Polsce – za-
powiada Marek Rękas.

Warto pamiętać, ze z oferty 
legionowskiego szpitala można 
też skorzystać w zakresie kardio-
logii interwencyjnej (zwłaszcza 
w przypadku ostrych zespołów 
wieńcowych), chorób we-
wnętrznych, chirurgii ogólnej, 
ginekologii małoinwazyjnej                               
i endoskopowej, chirurgii oku-
listycznej oraz anestezjologii in-
tensywnej terapii. Ponadto przez 
całą dobę działa tam izba przy-
jęć, gdzie można uzyskać pomoc 
w nagłych wypadkach.

oprac. Aldo
/Powiat Legionowski

Setka na widoku
W leczeniu ludzi nie chodzi wprawdzie o bicie rekordów, ale bywają licz-
by, którymi warto się czasem pochwalić. Tak właśnie pomyśleli przed-
stawiciele działającej w Legionowie szpitalnej filii Wojskowego Instytu-
tu Medycznego, informując z dumą, że w tutejszym Oddziale Chirurgii 
Okulistycznej przeprowadzono właśnie setną operację. I oczywiście są 
widoki na kolejne.
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Uczestników inauguracji 
powitał w sali widowiskowej 
ratusza sam jego gospodarz.                                                        
– Cieszę się, że znowu widzę wa-
sze roześmiane, piękne twarze        
i możemy się z tej szczególnej 
okazji spotkać i świętować oso-
by niezwykłe, a takimi osobami 
niezwykłymi wy jesteście. (...) 
Jesteście dla nas bardzo ważni, 
jesteście wzorcem. Często kiedy 
narzekamy na nasze życie i po-
patrzymy na was, to przestajemy 
narzekać. Bierzemy od was siłę, 
jesteście dla nas wzorcem tego, 
jak należy do życia podchodzić                                                                 
– powiedział Roman Smogo-
rzewski. Podobnie jak w ubie-
głych latach, na Dni Osób                                             
z Niepełnosprawnościami Mia-
sta Legionowo i Powiatu Legio-
nowskiego złoży się szereg wy-
staw, warsztatów, spotkań oraz 
konferencji. Nie zabraknie rów-
nież tradycyjnych plenerów: 
malarskiego i fotograficznego, 
a także bijącej rekordy... popu-
larności paraolimpiady. – Jest 
wiele imprez, jest wiele przed-
sięwzięć, gdzie możecie zapre-

zentować swoje umiejętności, 
gdzie możecie mądrze i pięknie 
rywalizować ze sobą, gdzie mo-
żecie spotkać swoich kolegów                                                                             
z innych ośrodków, innych 
gmin, a nawet powiatów. Ser-
decznie dziękuję wszystkim 
tym, którzy się bardzo napraco-
wali, żebyśmy tutaj dzisiaj mogli 
was, niezwykłych ludzi, spotkać 
– dodał prezydent Legionowa. 

Ważnym elementem co-
rocznych inauguracji stało się 
wręczanie orderów „Przyja-

ciel Osób z Niepełnosprawno-
ściami”. Otrzymały go dotąd 
22 osoby oraz lokalne instytu-
cje. – Niech ten order „Przyja-
ciel Osób z Niepełnosprawno-
ściami” odzwierciedli nasze 
uczucia wdzięczności, będzie 
symbolem wiecznie trwającej 
przyjaźni i wynikającej z niej 
solidarności oraz poczucia bra-
terstwa – powiedziała w trakcie 
uroczystości Joanna Folwarska, 
przewodnicząca kapituły orde-
ru „Przyjaciel Osób z Niepełno-
sprawnościami”. W tym roku 

jeden z orderów, na wniosek 
Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie, przyznano Annie 
i Leszkowi Brzostkom, którzy 
od 17 lat tworzą wzorową ro-
dzinę zastępczą. Obecnie mają 
pod opieką jedenaścioro dzieci,                                                
z czego pięcioro posiada orze-
czenie o niepełnosprawności. 
Ordery „Przyjaciel Osób z Nie-
pełnosprawnościami” trafiły 
także do rąk Michała Kobrzyń-
skiego – kierownika IŁ Capital 
Areny Legionowo, a także Je-
rzego Jastrzębskiego, szefujące-

go Fundacji „Promień Słońca”.                                                   
– Osoby, które pracują społecznie, 
nie zabiegają o ordery, wyróżnie-
nia, zaszczyty. Ale są one symbo-
lem, oznaką tego, że społeczeń-
stwo, ludzie, samorządy, władza 
zwracają uwagę na ich działalność. 
Jest to najważniejsze, że nie działa-
my w pustce, w próżni – podkreślił 
ostatni z laureatów. 

Efekty starań miejscowych 
społeczników dostrzegł także 
Marszałek Województwa Ma-
zowieckiego. Jego dwaj wysłan-
nicy przywieźli do Legionowa 
spory zestaw honorowych medali 
„Pro Masovia”, przyznawanych 
za przyczynienie się do gospodar-
czego, kulturalnego lub społecz-
nego rozwoju Mazowsza. Jeden 
z nich otrzymała właśnie współ-
organizująca Dni Osób z Nie-
pełnosprawnościami Fundacja 
„Promień Słońca”. Przy tej oka-
zji nie obyło się bez związanych 
z nimi wspomnień. – Było to 11 
lat temu, gdy Jurek przyszedł do 
mnie do gabinetu i mówi: „He-
lena, robimy Dni Osób Niepeł-
nosprawnych. Co ty na to?”.                                                                                           
A ja mówię: „Jurek, cudowna 
inicjatywa, fantastyczny po-
mysł!”. I poszliśmy do Andrze-
ja Sobierajskiego, ówczesnego 
dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Kultury, aby włączył się w tę na-
szą ideę. I właśnie my w trójkę 
zapoczątkowaliśmy to wspa-
niałe dzieło. Czy się spodziewa-
liśmy, że ono tak się rozwinie? 
Pewnie nie, ale jesteśmy dum-
ni, że w poszczególnych latach 
dołączały do nas inne instytucje 
i udało nam się zarazić tą iskier-
ką miłości tak wielu, wielu ludzi 
– przyznała Helena Olkucka, dyr. 
legionowskiego Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego Milenium.

W formie muzycznej mnó-
stwo takich iskierek podarował 
publiczności legendarny pie-
śniarz, od lat związany z powia-
tową imprezą Tadeusz Woźniak. 
– Bardzo lubię spotkania z ludź-
mi, którzy robią coś więcej niż 
dla swojego przeżycia. A wiem 
to dlatego, że z tymi ludźmi ła-
twiej się rozmawia o świecie,                                                                 
o wszystkim. A przede wszyst-
kim o tym, co ludzi najbardziej 
łączy, czyli coś, co mamy dru-
giemu człowiekowi do dania od 
siebie – powiedział ze sceny wy-
konawca słynnego „Zegarmi-
strza światła”. I nie były to by-
najmniej słowa „pod publiczkę” 
i na wyrost. – Znamy pana Ta-
deusza jako piosenkarza, jako 
wybitnego muzyka, ale dzisiaj 
poznaliśmy go jako ojca, bo wy-
stąpił ze swoim synem Filipem. 
Dowiedzieliśmy się, jakim czło-
wiekiem jest pan Tadeusz. Mó-
wił on o dobroci serca i o tym, że 
trzeba działać dla innych ludzi, 
uczciwie, szczerze, a nie tylko 
dla pozorów – przypomina Je-
rzy Jastrzębski. 

Oficjalnemu otwarciu 
miejskich i powiatowych Dni 
Osób z Niepełnosprawno-
ściami towarzyszył tradycyj-
ny kiermasz wielkanocny. Jak 
co roku w atrium ratusza moż-
na było zaopatrzyć się w mnó-
stwo pięknych przedmiotów, 
wspierając przy okazji szlachet-
ne dzieło pracujących na rzecz 
całego środowiska wolontariu-
szy. Tego samego dnia ruszyły 
też przesłuchania do Konkur-
su Małych Form Teatralnych                              
i Medialnych.  

Waldek Siwczyński

WYDARZENIA

To będą piękne Dni
Nie bez racji powiedziano kiedyś, że Dni Osób z Niepełnosprawnościami trwają w Legionowie 
i powiecie właściwie przez cały rok. Ale tak czy inaczej, każdego roku mają one swój oficjalny 
początek oraz koniec. Jedenastą odsłonę tego niezwykłego cyklu imprez rozpoczęto w poprzedni 
czwartek w gościnnych wnętrzach legionowskiego ratusza.
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Do zakresu obowiązków należy między innymi:
- Prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki zgodnie z ustawą 
o rachunkowości oraz   przepisami prawa podatkowego,
- Prowadzenie dziennika dokumentów księgowych,
- Kontrola formalna i rachunkowa dowodów zakupu mate-
riałów i usług,
- Księgowanie faktur zakupu materiałów 
i usług na kontach syntetycznych i analitycznych, 
- Prowadzenie rejestru podatku VAT, przygotowywanie 
i sporządzanie deklaracji VAT,
- Przeprowadzanie przy użyciu programu komputerowego 
ewidencji operacji gospodarczych na kontach syntetycznych 
i analitycznych księgi głównej. 

Wymagania:
Preferowane wykształcenie wyższe: 
księgowość, finanse, ekonomia
Doświadczenie na podobnym stanowisku
Dobra i praktyczna znajomość zagadnień księgowych 
i podatkowych.

Osoby zainteresowane pracą, prosimy o przesłanie CV 
wraz z klauzulą dotyczącą wyrażania zgody na przetwarzanie 
danych osobowych dla celów rekrutacji na adres: 
info@kzb-legionowo.pl 
lub złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta 
w siedzibie Spółki.

KZB Legionowo Sp.  z o.o.
poszukuje pracownika na stanowisko

KSIĘGOWY/KSIĘGOWA
- specjalista w dziale finansowo-księgowym

w wymiarze 1 etat

Tradycje Wielkanocne
Wielkanoc to najważniejsza i najstarsza uroczystość chrześcijańska, obchodzona w Polsce już od 
X wieku. To wyjątkowy czas, w którym obrzędy religijne splatają się z tradycją ludową. Przez 
wieki powstało wiele obrzędów i zwyczajów, związanych z Wielkanocą, niektóre zanikły, inne 
przetrwały do dziś.

Święcimy pokarmy, maluje-
my pisanki, zanosimy palmy do 
kościołów, w lany poniedziałek 
polewamy się wodą. W niektó-
rych regionach obchodzimy za-
jąca, jemy śledzie i żur, w Ma-
łopolsce wiesza się Judasza, na 
Śląsku świętuje śmiergust. Warto 
znać wielkanocne zwyczaje ludo-
we i przekazywać najmłodszym, 
bo to nasza tradycja i tożsamość 
kulturowa.

Świętowanie Wielkiej Nocy 
rozpoczynamy już tydzień wcze-
śniej Niedzielą Palmową. Święto 
to obchodzi się w Polsce od śre-
dniowiecza, a zostało ono usta-
nowione na pamiątkę przybycia 
Chrystusa do Jerozolimy. Kiedyś 
w Polsce nazywane „Wierzbną”, 
ponieważ gałązki wierzby zastę-
powały palmy. Niedziela pal-
mowa rozpoczyna okres przy-
gotowania duchowego do świąt, 
Palma jest symbolem odradzają-
cego się życia, ma zapewnić do-
mownikom szczęście. Dawniej 
robiono palemki samodzielnie, 
zwykle z wierzbowych gałązek, 
bukszpanu, malin, suszonych 
ziół, piórek i kwiatów. Krzy-
żyk wetknięty w pierwszą za-
oraną skibę, miał uchronić plo-
ny przez gradobiciem, gałązki 
w progu miały strzec domowni-
ków przed chorobami, a te wło-
żone pod strzechę chronić dom 
przed piorunami. Dziś jeszcze 
na Kurpiach czy w Małopolsce 
pielęgnuje się konkursy na przy-
szykowanie najpiękniejszej i naj-
dłuższej palmy wielkanocnej.

Zwyczaj święcenia pokar-
mów w Wielką Sobotę ma korze-
nie pogańskie, ale został uświę-
cony przez Kościół. W koszyku 
ze święconką nie może zabrak-
nąć: jajek, chleba, kiełbasy lub 
wędlin, soli, symbolu Chrystusa 
Zmartwychwstałego czyli baran-
ka (z masła lub cukru), chrzanu 
oraz kawałka domowego ciasta. 
Dawniej święcono wszystkie po-
karmy, które miały zostać spożyte 
w czasie wielkanocnego śniada-
nia. Układano je w wielkich ko-
szach i zanoszono do kościoła lub 
święcono przy kapliczce, a nawet 
przed domostwem. Rozkładano 
dania na białych płachtach lub 
obrusach, by zostały poświęco-
ne przez księdza, który przyjeż-

dżał specjalnie w tym celu do wsi. 
Wierzono, że biała płachta ochro-
ni dom przed piorunami.  

Wielkanocne tradycje w Pol-
sce to również zwyczaj malowa-
nia jajek. Ten zwyczaj wywodzi 
się jeszcze ze starosłowiańskich 
wierzeń, gdzie jajko symbolizo-
wało siły witalne, płodność, od-
radzające się życia i podobnie jak 
dzisiaj – początek nowego. Po-
średniczyło między światem lu-
dzi, duchów i bogów. Jak na to 
wskazują materiały, przygoto-
waniem pisanek zajmowały się 
wyłącznie kobiety. W dzisiej-
szych czasach wszystkie kolo-
rowe jajka nazywamy pisanka-
mi, ale powinniśmy rozróżnić 
wśród nich:  kraszanki – wystę-
pują w północnej części Polski, 
zwane malowankami i byczka-
mi. Nazwa pochodzi od słów-
ka „krasić”, czyli „barwić”, bo 
kraszanki to jajka gotowane                                                                           
w wywarze uzyskiwanym z na-
turalnych składników, takich jak 
łupiny cebuli, kora dębu, łupiny 
włoskiego orzecha, sok z bura-
ka. Na kraszankach wydrapuje 
się przeróżne wzory. Nalepian-
ki – popularne w Krakowskiem                            
i Łowickiem, to jaja zdobione ko-
lorowymi wycinankami z papie-
ru. Oklejanki, czyli wydmuszki 
oklejone rdzeniem sitowia i ko-
lorową włóczką dawniej spoty-
kaliśmy na Mazowszu.

Pisanki były również przed-
miotem zabawy! Do dzisiaj                         
w niektórych domach bawimy 
się w tak zwaną „walatkę”, któ-
ra polega na stukaniu się czubka-
mi jajek lub toczeniu pisanek po 
stole, tak by się zderzyły. Wygry-
wa ten, którego jajko rozbiło pi-
sankę przeciwnika. Zwyczajem, 

który uwielbiają dzieci jest zaba-
wa w poszukiwania czekolado-
wych jaj, ukrytych w ogrodzie, 
bądź domu.

Wielkanocny zwyczaj „wie-
szania Judasza” ma swoje korze-
nie w pogańskim topieniu Ma-
rzanny – kukły wykonanej ze 
słomy, przyozdobionej wstążka-
mi i ubranej w różne skrawki ma-
teriału, którą w rytualny sposób 
topiono (lub palono), by przywo-
łać wiosnę i pożegnać zimę. Dziś 
już mało kto pamięta topienie Ma-
rzanny. Wieszanie Judasza nawią-
zuje do chrześcijańskiej historii                      
i ma w symboliczny sposób wy-
mierzać sprawiedliwość zdrajcy 
– Judaszowi. Ten dawny zwyczaj 
zachował się jeszcze na Podkar-
paciu. Podobnie jak w przypad-
ku Marzanny, robiono ze słomy 
kukłę i odziewano ją w obdarte 
ubrania. Początkowo kukłę wie-
szano na wieży kościoła, a później 
na drzewie lub słupie. Strącano ją, 
włóczono po wsi, okładano kija-
mi, a na końcu podpalano i wrzu-
cano do stawu lub rzeki.

Pogrzeb żuru i śledzia oraz 
przywołówki,  wielkanocne po-
zostaje żywy na Kujawach.Na 
liście produktów zakazanych nie 
znajdowało się jedynie mięso, ale 
również nabiał i cukier! Jadłospis 
ograniczał się najczęściej do po-
stnego żuru i śledzia właśnie. 
Wraz z nadejściem Wielkiego 
Piątku i końcem postu, święto-
wano koniec pokuty – urządza-
no symboliczny pogrzeb uprzy-
krzonego żuru i śledzia. Wśród 
żartobliwych przyśpiewek wy-
noszono z domu i zawieszano na 
wierzbie wyciętego z drewna lub 
tektury śledzia, a gar wypełnio-
ny żurem zakopywano w ziemi 

lub wylewano. Po takim pożegna-
niu uprzykrzonych dań, zabiera-
no się za przygotowywanie obfi-
tych wielkanocnych potraw, które 
miały zostać poświęcone w Wiel-
ką Sobotę.

Poniedziałek Wielkanocny, 
śmigus-dyngus, na Śląsku zwa-
ny śmiergustem kojarzy nam się 
przede wszystkim z oblewaniem 
wodą innych osób. Zwyczaj wią-
że się z dawnymi praktykami po-
gańskimi, gdzie miał symbolizo-
wać oczyszczenie z zimowego 
brudu i budzenie się przyrody 
na wiosnę. Dawniej wierzono, że 
im mocniej została oblana pan-
na, tym ma ona większe szan-
se na rychłe zamążpójście. Dzi-
siaj znany jako śmigus-dyngus, 
a dawniej były to dwa odręb-
ne zwyczaje. Śmigusem zwa-
no symboliczne smaganie wit-
kami wierzbowymi po nogach                                                                                     
i oblewanie zimną wodą, co mia-
ło związek z wiosennych oczysz-
czeniem. Dyngus z kolei polegał 
na wykupieniu się od oblewania 
wodą. Gdy panna nie chciała być 
ani smagana gałązkami, ani oble-
wana, mogła wykupić się przez 
podarek tradycyjnej pisanki lub 
innego przysmaku ze świątecz-
nego stołu.

W niektórych miejscowo-
ściach w Polsce wciąż organizo-
wany jest Emaus, czyli odpust. 
Najpopularniejszy to ten krakow-
ski, który odbywa się w Ponie-
działek Wielkanocny i towarzy-
szą mu liczne kramy z atrakcjami 
dla dzieci i kiermaszami ludo-
wych wyrobów. Nazwa „Emaus” 
pochodzi od biblijnej wsi, do któ-
rej dążył zmartwychwstały Jezus.

SP
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KZB Legionowo Sp. z o.o.

poszukuje pracownika na stanowisko:
 

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

Na kandydatów oczekujemy w dniu 19 kwietnia 2022 r.
(wtorek) o godzinie 14:00 w siedzibie KZB Legionowo                                                                                                                                   
Sp. z o.o.  przy ul. marsz. J Piłsudskiego 3, 
parter sala obsługi klienta.

Prosimy o przyniesienie ze sobą CV.

 
  
 

USŁUGI
 ■Cyklinowanie układanie                           
507 603 653
 ■Elektryk 515 010 373
 ■HYDRAULIK   AWARIE 
REMONTY 692 827 915
 ■MALOWANIE, 
TAPETOWANIE, REMONTY 
OSOBIŚCIE, SOLIDNIE 
694 065 757
 ■USŁUGI  REMONTOWE                   
604 787 766
 ■Serwis RTV Naprawa – Montaż 
Anten TV-SAT Legionowo                        
ul. Siwińskiego 3 tel. 602 745 442

KUPIĘ

 ■Kupię starocie, srebrną biżuterię, 
monety 507 603 653

KZB Legionowo Sp. z o.o. informuje, że posiada prze-
znaczony na wynajem lokal użytkowy o powierzchni 
21,6 m2 wraz z częścią wspólną budynku o powierzch-
ni 4,29 m2 znajdujący się w budynku wielofunkcyjnym 
na terenie Stadionu Miejskiego w Legionowie przy                      
ul. Parkowej 27. Szczegółowe informacje dostępne pod 
nr tel. 501 236 899.

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

Gmina Legionowo w imieniu której działa K Z B Legionowo 
Spółka z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licyta-
cja) na wydzierżawienie na okres 3 lat, nieruchomości o pow. 
1.701,70 m² częściowo zabudowanej budynkiem usługowym 
w zespole z halą stalową o pow. 869,66 m² położonej  w Le-
gionowie przy ul. Suwalnej , obr. ew. 70, nr dz. 3/16.

1. Gmina Legionowo w imieniu której działa K Z B 
Legionowo Spółka z o.o. ogłasza, że w dniu 19 kwietnia 
2022 roku o godzinie 12:00 w siedzibie KZB Legionowo                              
Sp. z o.o., ul. marsz. J. Piłsudskiego 3 odbędzie się przetarg 
ustny nieograniczony (licytacja) na wydzierżawienie na okres 
3 lat, nieruchomości o pow. 1.701,70 m² częściowo zabu-
dowanej budynkiem usługowym w zespole z halą stalową                         
o pow. 869,66 m² położonej  w Legionowie przy ul. Suwalnej, 
obr. ew. 70, nr dz. 3/16.

2. Dla działki prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Le-
gionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta 
nr WA1L/00000066/3. 

3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Legionowa działka położona jest na terenie prze-
strzennym pod zabudowę przemysłową. 

4. Przed przystąpieniem do przetargu każdy zaintereso-
wany winien zapoznać się z przedmiotem dzierżawy i jego 
lokalizacją.

5. Wysokość wywoławcza miesięcznego czynszu wyno-
si netto 2,45 zł za 1m2/miesięcznie + należny podatek VAT                    
w wysokości 23%. 

6. Postąpienie nie może wynosić mniej niż:  0,50 zł/m2.

Ustalona stawka czynszu będzie jednostronnie waloryzowana 

przez Wydzierżawiającego raz w roku kalendarzowym w dro-
dze pisemnego powiadomienia, zgodnie ze średniorocznym 
wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogłaszanym przez Prezesa GUS za rok ubiegły. 

Podstawą każdorazowej waloryzacji jest czynsz obowiązu-
jący w ostatnim, przed daną waloryzacją okresie rozlicze-
niowym, jednakże w przypadku, gdy wskaźnik waloryzacji 
będzie ujemny, Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty 
czynszu w wysokości należnej za poprzedni okres

Czynsz dzierżawny płatny będzie w terminie 14 dni od daty 
wystawienia faktury przez Wydzierżawiającego przelewem 
na konto lub w kasie Wydzierżawiającego przy ul. marsz.                    
J. Piłsudskiego 3 (o dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty 
decyduje data wpływu na rachunek Wydzierżawiającego).

Niezależnie od obowiązku uiszczania czynszu, Dzierżawca 
będzie ponosił koszty utrzymania i korzystania z nierucho-
mości, w tym należności publiczno – prawne (podatek od nie-
ruchomości).
Dzierżawca będzie ponosić koszty zużycia energii elektrycz-
nej oraz wywozu nieczystości stałych na podstawie odręb-
nych umów zawartych z usługodawcami.

7. Wadium ustalone w wysokości 800,00 zł.
co stanowi ok. 20% miesięcznego czynszu netto określonego 
w oparciu o cenę wywoławczą za 1 m2.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, je-
żeli wpłacą wadium na rachunek bankowy K Z B Legionowo 
Spółka z o.o. prowadzony przez ING Bank Śląski O/Legiono-
wo, nr 73105010121000000502411663 najpóźniej 
w dniu 14 kwietnia 2022 r. do godziny 15:00

UWAGA: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem 
banku uważa się datę wpływu środków na rachunek ban-
kowy K Z B Legionowo Spółka z o.o.

Zwrot wadium nastąpi:

• dla zwycięzcy przetargu - po podpisaniu umowy dzierżawy wa-
dium zostanie zaliczone na poczet pierwszych opłat z tytułu czyn-
szu dzierżawy, a w przypadku uchylenia się od podpisania umowy 
dzierżawy ulega przepadkowi,
• pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w wysokości no-
minalnej w ciągu 3 dni /roboczych/ po zakończeniu przetargu na 
rachunek bankowy podany przez uczestnika przetargu 

8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez 
podania przyczyny - art. 701 § 3 Kodeksu Cywilnego.

9. Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości przeznaczonej do 
wynajęcia podany był do wiadomości publicznej i na tablicy infor-
macyjnej K Z B Legionowo Spółka z o.o. oraz Urzędu Miasta na 
okres 21 dni tj. od dnia  24 lutego 2022r. do 17 marca 2022r.

10. Ponadto w tygodniku powiatu legionowskiego „Miejsco-
wa na weekend” z dnia z dnia 24 lutego 2022r. podana została in-
formacja o wywieszeniu tego wykazu.

11. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane             
z przeprowadzeniem przetargu do Prezesa K Z B Legionowo Spół-
ka z o.o. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od daty przetargu.

12. Bliższych informacji udziela K Z B Legionowo Spółka                    
z o.o., ul. marsz. J. Piłsudskiego 3,  pod nr tel. 766 47 38.         

13. K Z B Legionowo Spółka z o.o. zawiadamia nabywcę                   
o miejscu i terminie podpisania umowy w ciągu 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu.

PREZES ZARZĄDU 
   Irena Bogucka
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Na pierwszy rzut oka świę-
ta, weźmy te z poniedziałko-
wym olewaniem bliźniego 
swego, to powód do radości dla 
ludzi wiary. Swoją drogą, często 
tej powierzchownej, z przyzwy-
czajenia, rzadziej zaś wynikają-
cej z natchnionych przemyśleń 
i tkwiącego w sercu przekona-
nia o niebiańskiej przyszłości. 
Tak czy owak, kulinarna otocz-
ka tej celebracji, chciałoby się 
rzec – skorupka, wręcz musi 
uginać się pod ciężarem chleba 
naszego powszedniego. Dlate-
go też, z komercyjnego punktu 
liczenia, narodowe jajeczkowa-
nie to tak naprawdę handlowe 
żniwa, w trakcie których tłusz-
cza kosi ze sklepowych półek o 
wiele więcej jadła, niż jej rze-
czywiście potrzeba. Przy czym 
w nabywczy amok klienci nie 
wpadają skuszeni atrakcyjną 
ceną. Ba, często nawet wręcz 
przeciwnie. Tutaj okazję czyni 

sama okazja – wszak kiedy jak 
kiedy, ale w TYM okresie roda-
cy wręcz muszą popuścić pasa. 
No i robią się jaja.    

Pal sześć, gdybyśmy mieli 
metabolizm pytona czy kroko-
dyla. Wtedy upolowane przy sto-
le ofiary można by leniwie trawić 
przez kolejny miesiąc, przyjmu-
jąc od natury jedynie tlen, a od-
dając jej w podzięce metanowe 
obłoczki. Niestety, na tym eta-
pie ewolucji to u dwunożnych 
biesiadników wariant mało re-
alny. Żre przeto, ciężko sapiąc, 
homo sapiens godzinami, mo-
dląc się w myślach już nawet nie 
o grzechów odpuszczenie, lecz 
o małe przeczyszczenie. Po któ-
rym, nota bene, równie mocno 
radują się i dusza, i odkupione w 
mękach trzewia. Te drugie z re-
guły bardziej. Powie ktoś: nic w 
tym rodzinnym spożywaniu po-
karmów złego. Owszem, obżar-

stwo dalekie jest od chrześcijań-
skiego umiaru w jedzeniu i piciu, 
pozwala jednak nasz zabiegany 
świat na chwilę spowolnić, po-
rozmawiać, nacieszyć się towa-
rzystwem familii. Pełna zgoda. 
Gdyby tylko jej żeńska część, po 
kilku dniach w ogniu kuchennej 
walki, miała jeszcze siłę, aby 
czerpać radość z końcowego 
triumfu... Lecz z wielu pań ula-
tuje ona wraz z pierwszym przy-
paleniem, przesoleniem lub gry-
masem twarzy konsumenta. 
Smutne, ale prawdziwe. Dlate-
go to zwykle z ust ukrzyżowa-
nych domowych master szefów 
dobiega na finał tradycyjna klą-
twa: „Święta, święta, i po świę-
tach!”. Nieśmiertelna jak ludz-
ka dusza i głupota. 

10 kwietnia minęło 12 lat od 
największej narodowej trage-
dii w najnowszej historii Polski. 
To właśnie tego dnia 2010 roku 
w lesie pod Smoleńskiem rozbił 
się prezydencki tupolew, na po-
kładzie którego lecieli prezydent 
Lech Kaczyński z małżonką, wi-
cemarszałkowie Sejmu i Sena-
tu, parlamentarzyści, dowódcy 
wszystkich rodzajów wojsk, du-
chowieństwo oraz ludzie stojący 
na czele najważniejszych insty-
tucji w państwie. Zginęło wów-
czas 96 osób. Dziś wspominamy 
jak na tę tragedię zareagowali 
wtedy mieszkańcy Legionowa. 

Zanim jeszcze ówczesny 
marszałek sejmu Bronisław 
Komorowski, pełniący od tego 
momentu obowiązki prezyden-
ta, ogłosił żałobę narodową, na 
legionowskich domach, urzę-
dach i budynkach użyteczności 
publicznej zaczęły się pojawiać 
biało-czerwone flagi przepasane 
czarnym kirem. Zrozpaczeni lu-
dzie zaczęli się też gromadzić w 

kościołach. W tę tragiczną sobo-
tę ukojenia w modlitwie szuka-
ło wiele osób. Na żałobną mszę 
świętą w kościele pw. Ducha 
Świętego przyszły tłumy po-
grążonych w bólu i żalu miesz-
kańców. – Mimo że było bardzo 
mało czasu, mimo że mieliśmy 
ograniczone możliwości dotar-
cia z informacją, na dzisiejsze 
nabożeństwo przyszło bardzo 
dużo ludzi. Ta tragedia powin-
na mieć taki wspólnotowy cha-
rakter. Dzięki niej powinniśmy 
poczuć się trochę lepsi i trochę 
bardziej patrzący w tę samą 
stronę – mówił prezydent Ro-
man Smogorzewski. 

 
O potrzebie wspólnoty                 

w obliczu narodowego dramatu                                                                                           
i zaprzestaniu sporów oraz wa-
śni podczas tej tragicznej lekcji 
patriotyzmu mówił też w kaza-
niu ks. dziekan Lucjan Szcze-
śniak. – Ta ofiara wyda bło-
gosławione owoce. To, co się 
dokonało, jeszcze bardziej nas 
zjednoczy i sprawi, że wyraź-

niej  zobaczymy, czego pan Bóg 
od nas oczekuje jako Polaków – 
mówił ks. dziekan. Zwrócił on 
też uwagę na tragiczne fatum, 
jakie połączyło zbrodnię ka-
tyńską sprzed 80 lat ze śmiercią 
najważniejszych osób w pań-
stwie. Śmiercią, która zabrała 
ich zaledwie kilka kilometrów 
od miejsca, gdzie są pochowa-
ni pomordowani polscy ofice-
rowie. Następnego dnia, w po-
łudnie, Legionowo razem z całą 
Polską uczciło dwiema minuta-
mi ciszy pamięć ofiar katastrofy                                                                                          
w Smoleńsku. Mieszkańcy 
miasta zaczęli też spontanicz-
nie zapalać znicze przed ra-
tuszem, pod opuszczoną do po-
łowy masztu flagą państwową.                     
W urzędzie miasta wyłożono 
także księgę kondolencyjną. 

 
Po 12 latach to wydarzenie 

dawno przestało Polaków łą-
czyć. Mało tego, nic nas chyba 
bardziej nie dzieli niż ocena tego, 
co 10 kwietnia 2010 r. stało się na 
smoleńskim lotnisku. 

Byliśmy wtedy razem

Wiara od kuchni

Migdałowy Mazurek Wielkanocny

Sposób przygotowania mazurka wielkanocnego:
Krok 1.
Blachę (najlepiej małą o wymiarach ok. 20x30 cm) smarujemy masłem i posypujemy delikatnie mąką, by ciasto nie przywarło 
do formy. Mielimy 2/3 migdałów i ucieramy z 1/2 cukru. Do zmielonej mieszanki migdałowo - cukrowej dodajemy białka 
i olejek migadałowy, pozostałe migdały grubo siekamy.

Krok 2.
Masę mieszamy tak długo, aż zrobi się gęsta i gładka (w miarę możliwości). Rozprowadzamy ją na przygotowanej 
wcześniej blaszce, wstawiamy ją do piekarnika.

Krok 3.
Pieczemy ciasto ok. 40 min w temperaturze 180 stopni, aż ciasto się zarumieni, nabierze złotobrązowego koloru. 

Krok 4.
W tym czasie przygotowujemyj polewę. Resztę cukru mieszamy z 2/3 szklanki wody i podgrzewamy na średnim ogniu, 
cały czas mieszając. Róbimy to do momentu powstania gęstego złotobrązowego karmelu. Zdejmujemy karmel z ognia 
i wrzucamy do niego posiekane migdały, mieszamy szybko i rozkładamy na ciepłym mazurku wielkanocnym 
(polewa nałożona na zimne ciasto może popękać).  Smacznego!

Składniki:
• 45 dag migdałów bez skórki
• 45 dag cukru
• 3 krople olejku migdałowego
• 2-3 białka
• mąka
• masło

Czasem, nawiązując 
do szyldu tej złośliwej ru-
bryki, podsłuchać coś jest 
bardzo trudno, innym ra-
zem to dziecinnie proste.                                                                  
I nie trzeba nawet wie-
dzieć, gdzie przyłożyć 
ucho… Inna sprawa, że 
sporo w tej kwestii zale-
ży od natężenia dźwię-
ku. Weźmy choćby ostat-
nią niedzielę, kiedy to 
raniutko, jeszcze przed 
nieodżałowanym „Tele-
rankiem”, śpiące jesz-
cze uszy mieszkańców 

legionowskiego powiatu                                                       
(i większości naszego kra-
ju) przeszyło głośne wycie 
syren alarmowych. I choć 
powodem nie było żadne 
zagrożenie, lecz naka-
zana urz(ę/ą)dowo chęć 
upamiętnienia ofiar ka-
tastrofy smoleńskiej, tu                                  
i ówdzie lokalni samorzą-
dowcy uznali, że w obec-
nych okolicznościach taki 
akustyczny symbol jest 
odrobinę nie na miejscu. 
Przede wszystkim z uwa-
gi na przybyłych do Pol-

ski uchodźców z Ukrainy, 
którym tego rodzaju sy-
gnał nie kojarzy się z syre-
nim śpiewem, lecz raczej 
z nadlatującymi samolo-
tami rosyjskiego najeźdź-
cy. I dlatego lepiej będzie 
im podobnych skojarzeń 
oszczędzić. Czy to podej-
ście z gruntu słuszne, czy 
może odrobinę na wy-
rost, nie nam, malucz-
kim, rozstrzygać. Doszły 
nas jednak słuchy, iż z le-
gionowskiego ratusza po-
wędrował w kierunku 
starostwa, dosyć nawet 
oficjalny, apel o pozwo-
lenie w niedzielę syrenom 
„dzień święty święcić”. 
Poparty wspomnianą 
wcześniej, opartą na sta-

ropolskiej uprzejmości 
wobec gości, argumenta-
cją. Najwyraźniej jednak 
albo nie trafiła ona tu-
tejszym decydentom do 
przekonania, albo moc-
niej i skuteczniej cisnął ich 
ktoś z góry. Tak czy owak, 
jak wszyscyśmy się przed 
kilkoma dniami przeko-
nali, guzik alarmowy zo-
stał naciśnięty. Co o tym 
geście pomyśleli Ukraiń-
cy, trudno wyczuć. Mamy 
jednak wrażenie, że i bez 
żadnych syren – dzię-
ki panu Antkowi tudzież 
jego bombowym odkry-
ciom – o tragedii pod Smo-
leńskiem aż do wyborcze-
go końca obecna władza 
każe rodakom pamiętać. 

Wszystkie składniki na Migdałowy Mazurek Wielkanocny znajdziecie na Targowisku Miejskim w Legionowie.

JAKBY CO, 
SŁUŻĘ PO-

MOCĄ JAKO TAKA 
PRZYDAŚKA 
PODRĘCZNA

Andrzej Sobierajski,                     
zastępca dyr. Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Legio-
nowie podczas otwarcia XI 
Dni Osób z Niepełnospraw-
nościami
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…
Przed Wielkanocą mówi 

Pani do Antosia 
– to dostaniesz teraz na za-

jączka siostrzyczkę. 
Na co Antoś odpowiada 

– Nie, ja dostanę coś 
normalnego.

…
– Proszę Pani 
– pyta Maja 

– dlaczego Hania 
ma długie włosy?

– Bo moja mama nie wie, 
gdzie jest fryzjer 

– odpowiada 
szybko Hania.

Humor
z zeszytów

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Legionowo
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo 

dla obszaru tzw. „Bukowiec A”.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U.                             
z 2022 r. poz. 503) oraz art. 30, art. 39, art. 54 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., 
poz. 2373 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XXXIX/533/2018 
Rady Miasta Legionowo z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru „Bukowiec 
A”, zmienionej Uchwałą Nr XXX/448/2021 Rady Miasta Legio-
nowo z dnia 26 maja 2021 r.

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Legionowo dla obszaru tzw. „Bukowiec A” wraz z progno-
zą oddziaływania na środowisko.
Ww. projektu planu będzie dostępny w dniach od 29.04.2022 r. do 
26.05.2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Legionowo, ul. marsz. 
Józefa Piłsudskiego 41, w godzinach pracy Urzędu, w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legionowo (bip.legiono-
wo.pl) w zakładce „ Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia, 
statystyki”>”Zawiadomienia, obwieszczenia”.

Osoby chcące zapoznać się z projektem planu wyłożonym 
do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu, proszone są                               
o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie planowanej wizyty pod                      
nr telefonu 227664060.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.05.2022 r. o godz. 
16.30, w Urzędzie Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsud-
skiego 41, sala konferencyjna.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Legio-
nowo z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy,                             
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.06.2022 r. (włącznie). 
Wnoszący uwagę podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz 
adres zamieszkania albo siedziby.
Zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu planu 
mogą być wnoszone:
1) w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Legionowo,                     

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo lub
2) w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej:
a) poprzez pocztę elektroniczną na adres: kancelaria@um.legio-
nowo.pl
b) za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej 
ePUAP (adres skrzynki podawczej na ePUAP: /UMLegionowo/
skrytka).

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust 1 pkt 1, art. 
54 ust 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam, że ww. 
projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie od-
działywania na środowisko.
W związku prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wy-
łożenia projektu ww. planu miejscowego do publicznego wglądu 
można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. pro-
jektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legio-
nowie, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                                    
w Warszawie.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r.                     
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko uwagi do prognozy oddziaływania na 
środowisko mogą być wnoszone, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 09.06.2022 r. (włącznie):
1) w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Legionowo,                      
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo lub
2) w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej:
a) poprzez pocztę elektroniczną na adres: kancelaria@um.legio-
nowo.pl
b) za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej 
ePUAP (adres skrzynki podawczej na ePUAP: /UMLegionowo/
skrytka).
Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozo-
stawione bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Mia-
sta Legionowo.
Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym  informuję, że prawo 
dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych           
w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania ak-
tów planistycznych, przysługuje jeżeli nie wpływa na ochronę 
praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Rubryka
smyka

i rodzica
Małgorzata

Psycholog dziecięcy, 
plastyk i bajkoterapeuta. 
Autorka portalu 
dla Dzieci i ich Rodziców 
„Leoniki.pl”.

WIELKANOC JUŻ TUŻ TUŻ

Psycholog radzi:

Każde Święta „smakują” lepiej, jeśli są poprzedzone odpo-
wiednimi przygotowaniami i wytworzeniem właściwej atmosfe-
ry. Okres przedświątecznych prac i zajęć domowych to nie tylko 
czas na wysprzątanie domu i przygotowanie góry pyszności, ale 
przede wszystkim okazja, żeby zapoznać dziecko z różnymi tra-
dycjami. Poniżej kilka propozycji, jak uatrakcyjnić pociechom ten 
wielkanocny okres:

• pieczenie babeczek, ale przede wszystkim ich dekorowa-
nie. Dzieci to uwielbiają! Ta prosta aktywność sprzyja rozwo-
jowi kreatywności i pomysłowości u dzieci. Przy okazji, w nie-
zwykle atrakcyjny sposób, rozwija motorykę małą;

• świąteczne ozdoby – można wykonać z dzieckiem 
świąteczne zawieszki z wydmuszek. Wystarczy kilka skorupek 
po jajkach, trochę ozdób, cekinów, kolorowych naklejek, klej 
i głowa pełna pomysłów;

• świąteczne kartki z życzeniami, które można wręczyć 
najbliższym przy świątecznym stole. Taki upominek zrobio-
ny przez dziecko na pewno będzie doceniony przez babcię czy 
dziadka. Jeśli maluch ma trudności grafomotoryczne i wiado-
mo, że niechętnie taką kartkę narysuje, można go zachęcić do 
wykonania jej z gotowych zestawów naklejek, cekinów itp. 
– wykonanie będzie prostsze, a przez to bardziej atrakcyjne;

• oczywiście robienie pisanek – przyozdabianie jajek może 
odbywać się przy użyciu rozmaitych technik: skrobanie wzo-
rów, rysowanie/malowanie, oklejanie;

• opowiadajcie dzieciom o świątecznych zwyczajach – to 
poszerzanie wiedzy dziecka o kulturze i tradycji, w której wy-
rasta. Sądzę, że najbardziej ciekawe mogą się okazać opowieści 
o Dyngusowych szaleństwach ;-)

• przy wielkanocnym stole można skorzystać z tradycyj-
nych zabaw zaczerpniętych z innych kultur, jak np. stukanie 
się ugotowanymi jajkami – wygrywa ten, czyja skorupka nie 
pęknie;

• szukanie w domu/ogródku czekoladowych jajek – to coraz 
bardziej popularna w Polsce świąteczna zabawa. I niezmiernie 
atrakcyjna dla dzieci – tym bardziej jeśli wiadomo, że wszyst-
kie wyszukane łakocie będzie można potem...zjeść ;-)

Pamiętajcie, że celem wymienionych powyżej aktywno-
ści jest spędzenie czasu RAZEM ☺

„Wskażcie na obrazku zwierzęta, które kojarzą się z Wielkanocą. 
A kto z Was potrafi wyszukać i policzyć wszystkie pisanki?”
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Sposób na integrację

Uchylone dla wszystkich 
„okno pogodowe” organizato-
rzy piątkowej imprezy z przy-
jemnością otworzyli na oścież.                                            
– Zobaczcie, dorośli myślą o was 
i przygotowują takie fajne atrak-
cje. Mam nadzieję, że będziecie 
mogli się tutaj rozwijać, bawić, 
spotykać kolegów, rozpoczy-
nać nowe przyjaźnie, nowe zna-
jomości i że będziecie fajnie spę-
dzać swoje młode życie, swój czas                                                                                                        
– powitał małych uczestników 
prezydent Roman Smogorzewski.

Skoro już mowa o czasie, 
od momentu narodzin pomysłu 
na stworzenie obiektu sprzy-
jającego dziecięcej integracji                                
– przez pandemię i nie tyl-
ko, minęło go całkiem sporo.                                                                           
– Było takie spotkanie klubu 
radnych Platformy Obywa-

telskiej i Porozumienia Samo-
rządowego, na którym któryś z 
radnych powiedział: „Słuchaj-
cie, nie za bardzo mamy w mie-
ście plac zabaw, który byłby dla 
wszystkich, więc może powin-
niśmy się tym zająć?”. Od razu 
podchwyciliśmy ten pomysł, no 
i stwierdziliśmy, że trzeba go 
zrealizować. Ale skoro to miał 
być projekt, który jest docelowo 
dla wszystkich – bo nie chodzi 
o to, aby dzieci i ludzi niepełno-
sprawnych gdzieś tam oddzielać 

i nie wiadomo po co tworzyć dla 
nich jakieś enklawy, to zaczęli-
śmy tworzyć miejsce do integra-
cji dla każdego. A ponieważ dla 
każdego, to zaczęła się seria róż-
nych konsultacji społecznych                                                                         
– wspomina legionowska rad-
na Matylda Durka-Wróbel. 

Dotyczyły one zarówno for-
muły i wyglądu parku, jak też 
jego lokalizacji. Koniec końców 
tę obecną wybrano głosami pra-
wie półtora tysiąca mieszkańców.                                                
W urzeczywistnienie całej idei 
zaangażowała się ponad połowa 
miejskich radnych, członkowie 

rady powiatu, społeczność Ze-
społu Szkół i Placówek Specjal-
nych oraz organizacje pozarządo-
we. – No i powstała taka wizja, 
którą dzisiaj widzimy, która na-
prawdę udała się w całości. Ten 
plac zabaw jest wyjątkowy, po-
nieważ jak się tu rozejrzymy, to                                                                                       
w każdej jego części każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Człowiek do-
rosły usiądzie i poczyta książkę 
albo skorzysta z siłowni plene-
rowej, dzieciaki mogą poskakać, 
mogą bawić się w piaskownicy 
czy na tych wszystkich huśtaw-
kach. No i jest mnóstwo takich 
miejsc, w których osoby niepeł-
nosprawne, przy różnych nie-
pełnosprawnościach, też coś dla 
siebie znajdą – uważa radna. Na 
przykład ścieżkę sensoryczną lub 
sprzyjającą ogólnemu wycisze-
niu, kojącą zieleń. – To jest ko-
lejna przestrzeń, która nabrała 
pięknego i bardzo użytecznego 

wymiaru – nie tylko dla dzieci, 
nie tylko dla niepełnosprawnych. 
Jak to już ktoś wcześniej nazwał, 
to jest przestrzeń integracyjna 
dla każdego i dla każdego coś 
miłego się tutaj znajduje – po-
twierdził wszem i wobec prezy-
dent Legionowa. 

Skoro dla każdego, trudno 
się dziwić, że chętnych do prze-
cinania tradycyjnej wstęgi było 
co niemiara. Uroczyste otwarcie 
placu uświetnił też między in-
nymi występ uczniów ze Szko-
ły Podstawowej nr 3, zaś na 
okolicznościowym pikniku za-
bawiali uczestników klaun i dzie-
cięcy animator. Od pierwszego 
dnia użyczony przez legionow-
ską SMLW, a zarządzany teraz 
przez spółkę KZB teren zaczął 
z powodzeniem spełniać swoją 
funkcję. – Myślę, że to trafiona 
inwestycja, choć na etapie budo-
wy były głosy sprzeciwu: że za 
dużo tu stolików, za dużo ławe-

czek. Jesteśmy po rozmowach                                                                                        
z inwestorem, czyli z Gminą 
Miejską Legionowo, i ustaliliśmy, 
że jeżeli coś będzie mieszkańcom 
przeszkadzało, to po jakimś cza-
sie będzie to weryfikowane. Ale 
mam nadzieję, że wszyscy będą 
zadowoleni – mówi Agnieszka 
Borkowska, wiceprezes zarządu 
SMLW w Legionowie.

Już teraz jednak wiadomo, że 
w kontekście zagospodarowania 
rozległej działki między bloka-
mi owo zadowolenie pełne w tej 
chwili nie jest. – Oczywiście ży-
wimy głęboką nadzieję, tak jak 
państwo, zebrani tutaj mieszkań-
cy okolicznych bloków, że pozo-
stała część tego terenu również zo-
stanie wykorzystana w podobny 
sposób, to znaczy na taką część re-
kreacyjną. Bo jeszcze potencjał, 
tak jak pan prezydent wspomniał, 
jest – za naszymi plecami dosyć 
duży plac został. Miejmy nadzieję, 
że tak też ten teren zostanie wyko-
rzystany – powiedział miejski rad-
ny Artur Pawłowski. 

To oczywiście pieśń mniej 
lub bardziej odległej przyszłości. 
Tu i teraz wiadomo natomiast, że 
nowym placem zabaw zdążyli już 
zainteresować się wandale. Tym 
samym stało się jasne, że przez 
służby porządkowe powinien on 
zostać otoczony wyjątkowo czułą 
opieką. – Na pewno miejsce, które 
powstało dla dzieci, dla młodzie-
ży, dla mieszkańców, musimy ob-
jąć szczególnym nadzorem, choć-
by nawet z tego względu, że ono 
w żaden sposób nie jest zabezpie-

czone. Będzie się tu przewijało bar-
dzo dużo ludzi, więc będą się też 
zdarzały różne sytuacje. Przede 
wszystkim, my jako służby: poli-
cja i straż miejska, nie możemy do-
puścić do tego, aby dochodziło tu 
do aktów wandalizmu czy do spo-
żywania alkoholu. My będziemy 
o to miejsce dbać, a czy będą też 
dbać mieszkańcy? Myślę, że tak, 
bo powstało w mieście fajne miej-
sce i szkoda by było, gdyby zosta-
ło zniszczone – jest zdania Adam 
Nadworski, komendant Straży 
Miejskiej w Legionowie.

  
Największy miejski plac za-

baw kosztował ponad 2 mln zł,                                                                         
z czego okrągły milion pochodził 
od marszałka województwa ma-
zowieckiego. Dzięki temu wy-
starczyło też środków na dodatki 
w rodzaju nowoczesnego oświe-
tlenia czy stacjonarnej toalety. Tak 
czy inaczej, każdy, kogo wysił-
ki przyczyniły się do realizacji in-
westycji, mówi krótko: było war-
to. Także z uwagi na częstsze, siłą 
rzeczy, kontakty ze środowiskiem 
ludzi niepełnosprawnych. – Oka-
zało się, że tak naprawdę ja i inne 
osoby bardzo wiele dzięki temu 
zyskaliśmy. My wzajemnie, od 
siebie, poprzez te różnice między 
nami, możemy bardzo dużo zy-
skiwać. Wydaje mi się, i nie jestem                                                                      
w tym odosobniona, że przy tych 
naszych wspólnych pracach była 
ogromna, wspaniała energia, no                             
i teraz widzimy tutaj jej efekty                             
– cieszy się Matylda Durka. Efek-
ty, co tu kryć, spektakularne. 

Waldek Siwczyński

Jedni nazywają go integracyjnym placem zabaw, inni – bardziej 
enigmatycznie – placem zabaw dla wszystkich. Jedno jest pewne: takie-
go miejsca dotąd w Legionowie nie było, a od piątku (8 kwietnia) już jest 
i cieszy mieszkańców. Zwłaszcza tych najmłodszych, do których w dniu 
otwarcia placu uśmiechnęło się nawet słońce, przeganiając na kilkadzie-
siąt minut znad osiedla Jagiellońska ciężkie, deszczowe chmury.
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Jakie były tego przyczyny, 
albo po prostu za co, dostaliście 
to niezwykłe odznaczenie? 

Rada Fundacji i jej Zarząd 
są dumni, dziękuję wszystkim,                        
a szczególnie naszym podopiecz-
nym i ich rodzinom. Fundacja 
„Promień Słońca”, której jestem 
prezesem,  została również lau-
reatem w konkursie Odpowie-
dzialni Społecznie, w kategorii 
Instytucja Odpowiedzialna Spo-
łecznie. Fundacja jest bardzo wi-
doczna w naszej przestrzeni pu-
blicznej, a to dzieje się za sprawą 
działań na wielu płaszczyznach.

Dni Osób z Niepełnospraw-
nościami Miasta Legionowo                                                                                    
i Powiatu Legionowskiego - jaki 
jest cel tego przedsięwzięcia?

Wydarzenie zostało zainicjo-
wane w 2012 roku przez fundację. 
Przez te lata, skupiliśmy wokół sie-
bie wiele współpracujących z nami 
instytucji. Nasz projekt ma już po-
nad 10 lat, i każdy rok wnosi nowe 
elementy, które wzbogacają ofertę 
dla mieszkańców powiatu. Jako or-
ganizatorzy dbamy nie tylko o do-
brą rozrywkę, emocje związane             
z konkursami, rywalizację sporto-
wą, ale przede wszystkim wystę-
pujemy w imieniu mieszkańców 
- osób z niepełnoprawnością inte-
lektualną umiarkowaną i znaczną o 
miejsca pracy dla nich, mieszkania 
wspomagane, treningowe. Ponad-
to, co należy podkreślić występu-
jemy na różnych forach z inicja-
tywami polepszania sytuacji osób 
z niepełnosprawnością. Wydarze-
nie promuje, przyczynia się do or-
ganizacji konferencji naukowych, 
wszystko aby poszerzyć wiedzę                                                                              
i wesprzeć, podpowiedzieć, jak ra-
dzić sobie w trudnych sytuacjach. 
Dla nas wszystkich to szczegól-
ny rok, borykamy się z wielo-

ma ograniczeniami, ale  jesteśmy 
szczęśliwi, bo możemy ponow-
nie być razem, świętować i dzię-
kować uczestnikom Dni Osób                                                         
z Niepełnosprawnościami, któ-
rzy biorą masowy udział w na-
szych imprezach od początku tj. 
rodzinom, władzom samorządo-
wym, sympatykom i organizato-
rom. Tak proszę Państwa, już od 
11. lat są organizowane Dni Osób 
z Niepełnosprawnościami Miasta 
Legionowo i Powiatu Legionow-
skiego. Zorganizowano dziesiąt-
ki wydarzeń sportowych, kul-
turalnych, społecznych. Nawet 
trwająca epidemia nie przerwa-
ła tego łańcucha dobrej woli. Ka-
lendarz i wypełniające go imprezy 
był zawsze dostosowany do panu-
jącej sytuacji w kraju. W tym roku 
również większość  imprez z ka-
lendarza jest realizowana. Dzieje 
się to wszystko dzięki zaangażo-
waniu wielu wyjątkowych osób                                                                                           
i organizacji. Motywem przewodnim 
naszego spotkania są słowa: Przyjaźń 
i Solidarność. Oba mają dzisiaj wy-
jątkowe znaczenie. Niedawno bra-
liśmy udział w Marszu Kolorowej 
Skarpetki, w kwietniu będziemy so-
lidaryzować z osobami z syndromem 
Autyzmu - na niebiesko. 

Od jak dawna istnieje Fun-
dacja „Promień Słońca”? Kto 
zainicjował, powołał Fundację? 

Fundacja „Promień Słoń-
ca”  działa od 2004r.  Powsta-
ła z inicjatywy nauczycieli i ro-
dziców uczniów Powiatowego 
Zespołu Szkół i Placówek Spe-
cjalnych w Legionowie w celu 
niesienia pomocy osobom nie-
pełnosprawnym intelektualnie    
i ich rodzinom oraz propagowa-
nie w społeczeństwie problemów 
i potrzeb osób z niepełnospraw-
nościami.  

Jaki jest profil działalności 
Fundacji?

Głównym celem Fundacji 
jest praca na rzecz osób z nie-
pełnosprawnością intelektual-
ną, poprzez wspieranie rozwoju 
dzieci i młodzieży oraz działa-
nia mające na celu wyrównanie 
ich szans w otaczającym świe-
cie. Działania Fundacji zapobie-
gają wykluczaniu społecznemu, 
włączają zagrożonych wyklu-
czeniem w nurt życia społecz-
nego, a także wspierają  nie tyl-
ko podopiecznych fundacji, ale 
ich rodziny.

Fundacja dba również o roz-
wój artystyczny swoich pod-
opiecznych. Ponieważ szkoła 
ma, m.in. dzięki fundacji wspa-
niale wyposażone pracownie. Ar-
tyści pokazują tam uczniom inny 
wymiar życia, ten związany ze 
sztuką. Wspierane są więc dzia-

łania warsztatów witrażu, mozai-
ki i malarstwa. Dzięki temu całe 
środowisko szkolne oraz opieku-
nowie maja możliwość uczest-
niczyć w eventach związanych 
z wystawami i prezentowaniem 
różnych form twórczości mło-
dych artystów. 

Efek tem wie lo le tn ie j  
współpracy Fundacji „Promień 
Słońca” z lokalnymi artystami 
na rzecz podopiecznych z Po-
wiatowego Zespołu Szkół i Pla-
cówek Specjalnych w Legio-
nowie są warsztaty malarskie, 
które zaowocowały plenerami, 
wystawami na terenie kraju, 
warsztaty witrażowe, warszta-
ty modelarskie, teatralne, rzeź-
biarskie, fotograficzne, origami 
oraz spotkania literackie. Celem 
głównym tej współpracy zakro-

jonej na szeroką skalę jest te-
rapia i rozwój poprzez sztukę,                                                                       
z drugiej strony tworzenie moż-
liwości i sytuacji osobom peł-
nosprawnym na poznawanie 
mocnych stron osób z niepełno-
sprawnościami. Działania Fun-
dacji przyczyniają się do eduka-
cji społecznej.    

                         
Co jakiś czas lokalna spo-

łeczność  może usłyszeć o tym, 
co dzieje się w kręgach Funda-
cji. Poprzez krajowe i lokalne 
media docierajmy z informa-
cją dotyczącą niepełnospraw-
ności intelektualnej i proble-
mów osób nią dotkniętych. 
Cały czas nagłaśniamy problem 
mieszkań wspieranych i organi-
zacji miejsc pracy dla osób do-
tkniętych niepełnosprawnością. 
W przypadku tych osób samo-
dzielność i praca odgrywa rolę 
terapeutyczną i pozwala na na-
ukę poprzez codzienny kontakt 
z rzeczywistością. Ponieważ nic 
nie zadziałoby się bez wsparcia,                                                                       
w działania Fundacji włącza-
ne są rodziny podopiecznych, 
szkoły, podjęto szereg działań 
integrujących społeczność lo-
kalną wokół idei wspierania 
osób  z niepełnosprawnościami. 
Jako Fundacja wzięliśmy udział                                                      
w projekcie „Prawiek-mikroko-
smos” na podstawie powieści 
„Prawiek i inne czasy” Olgi To-
karczuk i wykonaliśmy makie-
tę Prawieku, .zainstalowaliśmy 
kopułę. Zainicjowaliśmy projekt 
„Okruchy czasu” wzięło w nim 
udział pięciu naszych podopiecz-
nych. Pierwszym zadaniem było 
wykonanie i montaż mozaiki na 
ścianie Urzędu Miasta Legiono-
wo z okazji 70 rocznicy nadania 
praw miejskich miastu Legiono-
wo (3 maja 1952 r.) Mozaika wy-
konano w spójnej formie o wy-
miarach 2,7 m szerokości oraz 
1,5 m wysokości. Ponadto fun-
dacja organizuje z legionowską 
pracownią witrażu easyArt  Kra-
jowe Warsztaty Witrażu i mozai-
ki (niedawno odbyła się VII edy-
cja). Mamy wielu sponsorów. Te 
działania na rzecz naszych pod-
opiecznych widać nie tylko w na-
szym powiecie, województwie, 
ale i w kraju!

Spotykamy obie formy, 
jak mówić: „osoby niepełno-
sprawne” czy „osoby z niepeł-
nosprawnością”?  

Należy mówić, a szczególnie 
pisać: „osoby z niepełnospraw-
nością”. Jeżeli używamy wyra-
żenia osoby niepełnosprawne, 
to skupiamy się tylko na ich nie-
pełnosprawności, a nie na osobie, 
jej umiejętnościach, tym co robi. 

Wyrażenie to daje błędne prze-
konanie, że te osoby są do nicze-
go. To wyrażenie stygmatyzuje. 
Wyrażenia „osoba z niepełno-
sprawnością” czy „osoba z nie-
pełnosprawnościami” nie szu-
fladkują, nie zamykają w bańce 
niepełnosprawności. Polecam 
artykuł Dariusza Galasińskiego 
(Niepełnosprawność – zagad-
nienia, problemy, rozwiązania. 
Nr IV/2013(9)). 

 W Legionowie troszczymy 
się bardzo o osoby z niepełno-
sprawnością, czy to moje wra-
żenie, czy wciąż mamy dużo do 
zrobienia ?

Robimy dużo. Jednak jeste-
śmy na początku drogi. Wyda-
je się, że dopiero rozpoczęliśmy 
pracę i próbujemy cokolwiek 
zmienić. Zanim dojdzie do tych 
prawdziwych przełomów, po-
winniśmy zmienić naszą posta-
wę wobec osób z niepełnospraw-
nością, zmienić świadomość 
społeczną dotyczącą problemu 
niepełnosprawności i mieszkań-
ców naszego powiatu z niepełno-
sprawnościami, to jest pierwsze 
zadanie i to robimy. Przed nami 
jeszcze likwidacja barier nie tyl-
ko społecznych, ale i tych archi-
tektonicznych.  Powinniśmy mieć 
pełną świadomość tego, że osoby 
z niepełnosprawnościami mają 
pełne prawa do tego, co pozosta-
li mieszkańcy. Prawo do pracy, 
prawo do samodzielności, pra-
wo do mieszkania. Dopóki tego 
nie zrozumiemy, będziemy krą-
żyli wokół tematu. Ktoś może po-
wiedzieć, że przesadzamy w tym 
temacie. Trzeba jednak pamię-
tać, że jesteśmy wszyscy ludźmi, 
żyjemy na jednej ziemi. Powin-
niśmy się rozumieć, współpra-
cować i szanować. Akceptować 
odmienność i różnorodność.                          
W tym nasze bogactwo!

Co w pracy z osobami z nie-
pełnosprawnością daje najwię-
cej satysfakcji, a co sprawia 
trudności? 

Pracowałem z różnymi 
uczniami, młodymi ludźmi.  Dla 
mnie nie ma znaczenia z kim pra-
cuję.  Satysfakcja jest zawsze 
tam, gdzie osiąga się sukces. Im  
trudniejsze wyzwanie, tym póź-
niej większa satysfakcja. Stopień 
trudności materii zawsze trze-
ba przystosować do możliwości 
ucznia pamiętając o strefie naj-
bliższego rozwoju. W miarę po-
zyskiwania nowych umiejętności 
strefa najbliższego rozwoju ciągle 
się poszerza i obejmuje nowe, co-
raz trudniejsze zadania. Nie mam  
trudności w komunikacji z żad-
nym uczniem, każdy potrafi prze-

kazać swoje myśli, uczucia. Trze-
ba uważnie słuchać i obserwować. 
Budować dobre relacje z ucznia-
mi. Trudności sprawiam czę-
sto, sam sobie, Nie potrafię cze-
goś zrobić, albo robię to nie tak, 
jak powinno moim zdaniem być, 
czegoś nie wykonam na czas, za-
pomnę. Uczniowie, podopiecz-
ni fundacji to wspaniali ludzie                                                                                        
i warto robić dla nich dużo, aby 
ten świat był im przyjazny.

Jerzy Jastrzębski -  uho-
norowany Orderem Przyjaciel 
Osób z Niepełnosprawnościa-
mi - co się czuje odbierając ta-
kie wyróżnienie?

Co dla mnie znaczy or-
der „Przyjaciel Osób z Nie-
pełnosprawnościami” byłem 
zaskoczony, gdy zostałem po-
proszony na scenę, zaskoczo-
ny ponieważ nie spodziewa-
łem się żadnego wyróżnienia. 
W pierwszej chwili zdumienie, 
później radość. Cieszę się, że 
praca której poświęciłem lata, 
została doceniona. Order ten ma 
wyjątkowe dla mnie znaczenie                                                                                               
z kilku powodów. Byłem przy 
jego narodzinach. Uważam że 
wszystkie wyróżnienia, które 
otrzymujemy za pracę na rzecz 
osób z niepełnosprawnościa-
mi mają służyć promocji tych 
osób, mają służyć rozwiązywa-
niu ich problemów. Są narzędzia-
mi do osiąganie celów dla których 
działamy. Cieszy mnie to, że do-
cieramy co raz szerzej. W ten 
sposób odmieniamy rzeczywi-
stość. Zmieniamy postawy spo-
łeczne i świadomość społeczną. 
Dziękuję wszystkim, z którymi 
współpracuję. Jesteście twórca-
mi tego sukcesu. Dedykuję ten 
order podopiecznym fundacji, 
uczestnikom Dni Osób z Niepeł-
nosprawnościami miasta Legio-
nowa i Powiatu Legionowskiego 
oraz ich rodzinom. Dziękuję bar-
dzo wszystkim, to Wasza zasługa.

Jakie macie plany na przy-
szłość?

W przyszłości zamierza-
my kontynuować rozpoczęte 
już działania oraz wprowadzać 
nowe. Nadal należy zabiegać                                                   
o miejsca pracy dla naszych pod-
opiecznych oraz mieszkania tre-
ningowe, mieszkania chronio-
ne dla nich. Dążymy do tego, aby                                                                                          
w naszym kraju wprowadzono 
przepisy „Konwencji o prawach 
osób niepełnosprawnych, któ-
rą sporządzono w Nowym Jorku 
dnia 13 grudnia 2006 r. a podpisa-
ną przez Polskę, 6 września 2012 r.

    
 Dziękuję za rozmowę.

Sylwia Piwowar

WYDARZENIA

Wielcy są wśród nas!
Legionowska Fundacja „Promień Słońca” została uhonorowana naj-
wyższym, przyznawanym przez Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego odznaczeniem, tj. Medalem „Pro Masovia”. Medal jest wyróżnie-
niem okolicznościowym, nadawanym: osobom fizycznym, jednostkom 
samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, instytucjom 
państwowym. Rozmawiam dziś z Jerzym Jastrzębskim prezesem Fun-
dacji „Promień Słońca”
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Spotkanie rozpoczęło się                            
z półgodzinnym poślizgiem, 
ekipa Legionovii miała bo-
wiem problem z autokarem 
i nie była w stanie dotrzeć na 
czas. Oczekiwanie jednak się 
miejscowym kibicom opła-
ciło, byli bowiem świadkami 
naprawdę dobrego spotkania,                                                                       
z dużą liczbą podbramkowych 
akcji – tak z jednej, jak i z dru-
giej strony. Brakowało jed-
nak tego, co w piłce nożnej dla 
większości jej miłośników jest 
najważniejsze, czyli goli. 

Najlepszą, stuprocento-
wą okazję do strzelenia bram-
ki miała tego dnia Lechia. W 67 
minucie Kamil Szymczak wyko-
rzystał spore zamieszanie zwią-
zane z tym, kto ma wznowić grę 
z autu, po czym wyrzucił piłkę 
do wychodzącego na czystą po-
zycję Remigiusza Biernata. Pił-
karz Lechii, widząc oddalają-
cego się od swojej bramki Jana 
Krzywańskiego, przytomnie za-
grał prostopadłe podanie do nad-
biegającego Ernesta Warczyka. 
Ten zaś, będąc już przed pustą 

bramką, na szczęście dla Legio-
novii fatalnie przestrzelił i posłał 
piłkę ponad poprzeczką.  

 
Biorąc zatem pod uwagę 

chociażby tylko tę niewyko-
rzystaną, idealną sytuację, Le-
gionovia może być właściwie 
zadowolona z wywalczone-
go z Lechią jednego „oczka”. 
Mimo straty punktów legiono-
wianie nadal zajmują pozycję 
lidera i nad drugą w tabeli Po-
lonią Warszawa mają siedem 
punktów przewagi. Trzeba jed-

nak mieć na uwadze, że Czarne 
Koszule rozegrały dotychczas                                                                                           
o dwa mecze mniej. Kolejne 
spotkanie podopieczni trenera 
Pirosa zagrają w Wielką Sobotę.                                                                                          
O godzinie 15.00, w trzecim już 
z rzędu meczu wyjazdowym, 
Legionovia zmierzy się ze Zni-
czem Biała Piska. 

RM
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Zatrzymani
w Tomaszowie
Każda seria kiedyś się kończy. Dobiegła więc końca także i ta śru-
bowana przez Legionovię KZB Legionowo. Po komplecie zwycięstw                                                                              
w rundzie wiosennej podopieczni Michała Pirosa stracili w końcu 
punkty. W sobotę (9 kwietnia), w 25 kolejce III ligi w grupie 1, legio-
nowianie na wyjeździe zremisowali bezbramkowo z Lechią Tomaszów 
Mazowiecki. Pozycji lidera jednak nie stracili i wciąż mają nad grupą 
pościgową bezpieczną przewagę.

Popularni „mydlarze” roz-
bili u siebie Huragan Woło-
min aż 4:1. Legionovia II Le-
gionowo, również na własnym 
boisku, przegrała 1:2 z rezer-
wami Świtu Nowy Dwór Ma-
zowiecki, Dąb Wieliszew został 

na wyjeździe rozbity 5:1 przez 
Start Otwock, a Madziar Niepo-
ręt, również w meczu wyjazdo-
wym, przegrał 2:4 z KS Wesoła. 

 
Okazję do rewanżu piłka-

rze będą mieli już w świątecz-

ny weekend. W Wielki Piątek 
(15 kwietnia) o godzinie 17.00 
Sokół Serock zagra na wyjeź-
dzie z Escolą Varsovia War-
szawa, „dwójka” Legionovii 
w Wielką Sobotę (16 kwiet-
nia) o godzinie 13.00, rów-
nież w meczu wyjazdowym, 
zmierzy się z Wichrem Ko-
byłka. Tego samego dnia swo-

je mecze rozegrają także Dąb 
i Madziar. Oba zespoły podej-
mą rywali na własnym boisku. 
Drużyna z Wieliszewa o godzi-
nie 12.00 zagra z KS Halinów, 
natomiast zespół z Nieporętu             
o godzinie 11.00 zmierzy się 
ze Startem Otwock. 

Elph

FORBET IV LIGA 2021/2022, GRUPA: MAZOWIECKA I

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1 Mławianka Mława  21 48 15 3 3 51-26

2 Wisła II Płock 21 48 14 6 1 56-15

3  KS CK Troszyn 21 48 15 3 3 57-23

4 Ząbkovia Ząbki 21 48 15 3 3 51-18

5 Escola Varsovia Warszawa 21 41 13 2 6 50-24

6 Hutnik Warszawa 21 37 11 4 6 45-27

7 Narew 1962 Ostrołęka 21 33 10 3 8 40-48

8 Stoczniowiec Płock 21 32 10 2 9 52-42

9 AP Marcovia Marki 21 29 7 8 6 37-32

10  Świt Staroźreby 20 28 7 7 6 26-24

11  MKS Przasnysz 21 28 8 4 9 40-40

12  Unia Warszawa 21 28 8 4 9 40-40

13  Wkra Żuromin 21 24 8 0 13 26-51

14  Sokół Serock 21 16 4 4 13 33-51

15  Huragan Wołomin 21 15 4 3 14 18-57

16  Żbik Nasielsk 20 12 3 3 14 20-45

17  Drukarz Warszawa 21 12 3 3 15 28-58

18  Makowianka Maków Mazowiecki 21 5 1 2 18 11-60

Lechia Tomaszów Mazowiecki – Legionovia Legionowo

0:0
Lechia: Baran – Jakubczyk, Cyran, Turewicz, Drabik, Lewiński (86’ Kapica), 
Kaproń, Dunajski (75’ Pecyna), Szymczak, Nowak (63’ Ernest Warczyk), 
Sulima (63’ Biernat).

Legionovia: Krzywański – Kaczorowski, Waszkiewicz, Bujak, Wojdyga, 
Papazjan (53’ Sonnenberg), Koziara (49’ Zjawiński), Rymek (83’ Gołąb), 
Bajdur, Mroczek (83’ Pociecha), Balicki.

Tylko Sokół zapunktował
Po tygodniowej przerwie wymuszonej nagłym 
powrotem zimy zespoły z niższych klas roz-
grywkowych wróciły do walki o punkty. Ostatni 
weekend z pewnością nie był dobry dla drużyn 
z powiatu legionowskiego. Tylko czwartoligo-
wemu Sokołowi Serock udało się wygrać swoje 
spotkanie. Pozostałe zespoły musiały niestety 
przełknąć gorycz porażki.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
o II przetargu ustnym nieograniczonym

Prezydent Miasta Legionowo informuje, że na tablicy infor-
macyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa 
Piłsudskiego 41 oraz na stronie internetowej Miasta Legiono-
wo w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.legionowo.
pl w zakładce Przetargi – Nieruchomości, zostało podane do 
wiadomości publicznej ogłoszenie o organizowanym II prze-
targu ustnym nieograniczonym (licytacji) na sprzedaż nieru-
chomości gruntowanej niezabudowanej stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Legionowo położonej w Legionowie przy                                                                                         
ul. Aleja Legionów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka numer ewidencyjny 42/2 w obrębie ewidencyjnym 9                                         
o powierzchni 1542 m2
Cena wywoławcza netto:  570 500,00 zł
Wadium:                            58 000,00 zł
Minimalne postąpienie:    6 000,00 zł
Księga Wieczysta KW Nr WA1L/00009303/0 .

Cena wywoławcza nie zawierają podatku VAT (aktualna staw-
ka podatku VAT wynosi 23%). Cena jest podane w kwocie 
netto. Ewentualny nabywca zobowiązany jest do zapłaty należ-
nego podatku VAT w przypadku, gdy taki obowiązek wynika                                                                                                          
z przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umo-
wy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 roku                                  
o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Legionowo ul. marsz. 
Józefa Piłsudskiego 41 w sali konferencyjnej, I piętro.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, jeżeli wpłacą wadium 
w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Legionowo 
prowadzony przez Santander Bank Polska SA 53 1090 1841 
0000 0001 4147 9532 najpóźniej w dniu 17 czerwca 2022 roku 
(data wpływu na konto).

Dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej moż-
na uzyskać w Urzędzie Miasta Legionowo ul. marsz. Józefa 
Piłsudskiego 41, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
pok. Nr 3.06, II piętro tel. 22 766 40 58 a w sprawie przezna-
czenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego miasta w Referacie Planowania Przestrzennego 
pok. nr 3.07 tel. 22 766 40 60, w okresie od ukazania się ogło-
szenia do dnia przetargu.
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Ponieważ rywalizacja to-
czy się tylko do dwóch wy-
granych, sytuacja była jasna: 
chcąc rozegrać jeszcze jeden 
mecz, w niedzielę łodzian-
ki musiały zwyciężyć. Wy-
stępujące w najmocniejszym 
składzie Novianki nie zamie-
rzały im, rzecz jasna, tego uła-
twiać. Początek zaliczyły jed-
nak dość niemrawy, przez co 
gospodynie, które w poprzed-
nim starciu miały duże kłopo-
ty z kończeniem swoich ata-
ków, łatwo odskoczyły na 5:1. 
Widząc, co się święci, Alessan-
dro Chiappini od razu sięgnął 
po czas. Wyglądało to tak, jak-
by tym razem role się odwró-
ciły. Prowadzenie 8:1 mówi 
samo za siebie. Wtedy legiono-
wianki wzięły się za odrabia-
nie strat. Skończyło się na se-
rii trzech „oczek”, po których 
nastąpił fragment wyrównanej 
gry. Bardziej pasowało to oczy-
wiście „budowlankom”, które                                            
z każdym punktem zbliżały się 
do wygrania inauguracyjnej 
partii. Lepiej serwowały, po-
pełniały mniej błędów i kiedy 
zrobiło się 14:7, trener Chiap-
pini znów zaprosił swoje za-
wodniczki na przerwę. I przy-
pomniał im, że do zakończenia 
seta jest jeszcze dość daleko. 
Kilka akcji później przewaga 
miejscowych stopniała już tyl-
ko do dwóch punktów. Trzy asy 
kubańskiej gwiazdy Budowla-
nych, Any Cleger, pozwoliły 
im jednak wyjść spod topora. 
Obie drużyny zaciekle wal-
czyły o każdą piłkę i do same-
go końca seta Novianki starały 

się zbliżyć do rywalek. Udało 
im się na zaledwie jeden punkt 
(21:22), ale do remisu nie do-
szło. Łodzianki wykorzysta-
ły drugiego setbola i wygrały 
pierwszą partię do 22. 

W tej drugiej za Maję To-
karską wybiegła w IŁ Capi-
tal Legionovii Sonia Stefanik. 
Miała ona między innymi dodać 
koleżankom więcej luzu, bo w 
przegranym secie były one wy-
jątkowo spięte i jak to się skoń-
czyło – wiadomo. Teraz ma-
zowszanki zaczęły nieco lepiej 
wykorzystywać swe atuty, co 
szybko znalazło odzwierciedle-
nie na wiszącej w Sport Arenie 
Łódź tablicy wyników. Już nie 
musiały odrabiać dużych zale-
głości, lecz same wypracowały 
skromne prowadzenie. Tyle że 
pokrzepione wygranym setem 
gospodynie szybko złapały kon-
takt. To już nie była ta drużyna 
z poprzedniego meczu, która                                                                                       
w każdym elemencie ustępo-
wała ekipie po drugiej stronie 
siatki. W niedzielę Grot zgrab-
nie omijał legionowską obronę, 
często wbijając piłki w parkiet. 
Kiedy prowadził 14:10, Ales-
sandro Chiappini wziął czas                       
i już odrobinę mniej spokojnie 
starał się motywować zespół do 
walki. Tego dnia szła mu ona 
jednak jak po grudzie (12:17). 
Mimo to, wspólnym wysił-
kiem Olivii Różański i Gysel-
le Silvy, Novianki odrobiły kil-
ka „oczek” i wyszły na 16:18, 
czym zmusiły trenera Macieja 
Biernata do wzięcia czasu. Tuż 
po nim pierwsza z zawodniczek 

dołożyła asa i remis był tuż, tuż. 
Tyle że kolejne dwie akcje wy-
grały łodzianki, odskakując na                               
w miarę bezpieczny, zwłasz-
cza w tej fazie seta, dystans. I tej 
szansy już z rąk nie wypuściły. 
Chociaż po kolejnej rozmowie 
z trenerem Novianki próbowały 
jeszcze odrobić straty, skończyło 
się tylko na zmniejszeniu rozmia-
rów porażki. Drugiego seta „bu-
dowlanki” wygrały 25:20 i wy-
glądało na to, że zrewanżują się 
rywalkom pięknym za nadobne. 

Wiele wskazywało, że IŁ 
Capital Legionovia nie udźwi-
gnęła przypisywanej jej roli fa-
woryta spotkania. O ile po dru-
giej stronie siatki było widać 
zespół, którego zawodniczki 
poszłyby za sobą w ogień, No-
vianki bardziej przypominały 
zbiór zagubionych indywiduali-
stek. Trzecie rozdanie łodzian-
ki też zaczęły lepiej, obejmując 
prowadzenie 6:2. Wtedy, co zro-
zumiałe, trener Chiappini po-
stanowił wybić je z uderzenia. 
Na próżno. Miejscowe siatkar-
ki uwierzyły w siebie, grały co-
raz pewniej i coraz więcej też im 
wychodziło. A jeśli nawet nie, 

dostawały prezenty w postaci 
autowych zagrywek Legiono-
vii. Kiedy zrobiło się 15:7, pro-
wadzący Novianki Włoch gło-
śno próbował im jeszcze coś 
wyperswadować, lecz w tym 
momencie tchnięcie w ten ze-
spół ducha walki było już wła-
ściwie niemożliwe. Trener Bier-
nat był jednak czujny, więc gdy 
mazowszanki odrobiły dwa 
punkty, od razu poprosił o czas. 
Ale dwa kolejne też padły ich 
łupem i przewaga Grota stop-
niała do czterech punktów. Im-
pas przełamała wprowadzona 
na parkiet, dobrze w Legiono-
wie znana Zuzanna Górecka. 
Do końca meczu obraz się już 
nie zmienił. Drużyna z Łodzi 
nie zmarnowała szansy, jaką                            
w niedzielę stworzyły jej rywal-
ki i gromiąc je w trzecim secie do 
16, wygrała całe spotkanie 3:0. 

Os ta tn i ,  decydujący                                  
o awansie mecz rozegrany zo-
stanie w najbliższy czwartek 
(14 kwietnia), najprawdopo-
dobniej w IŁ Capital Arenie 
Legionowo.

RafaM
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Grot wziął rewanż
Przed drugim meczem ćwierćfinałowym z Grot Budowlanymi Łódź ekipa IŁ Capital Legionovii 
miała komfortową sytuację. Po zwycięstwie na własnym terenie 3:0 mogła sobie pozwolić na 
większy luz i spokój. Nic takiego się jednak nie stało. Sparaliżowane stawką pojedynku legio-
nowianki gładko przegrały 0:3 i o awansie do ligowego półfinału będzie musiało zadecydować 
trzecie spotkanie.

Grot Budowlani Łódź – IŁ Capital Legionovia Legionowo

3:0 (25:22, 25:20, 25:16)

Grot: Górecka, Centka, Łazowska, Cleger, Damaske, Lisiak, Łysiak 
(libero) oraz Górecka, Lewandowska

IŁ Capital: Tokarska, Różański, Erkek, Silva Franco, Gryka, Grabka, 
Lemańczyk (libero) oraz Dąbrowska, Szczyrba, Stefanik. 

MVP: Ana Cleger (Grot Budowlani Łódź).

Trójka
na piątkę
Podczas czwartych w sezonie 2021/2022 eli-
minacji ogólnopolskich zawodów pływac-
kich dla dzieci w ramach programu „Od 
młodzika do olimpijczyka” dobrze zapre-
zentowali się zawodnicy klubu UKS Delfin 
Legionowo. Dwoje z nich wróciło do do-
mów z medalami.

Kolejne zmagania przy-
szłych olimpijczyków odby-
ły się w poprzednią sobotę 
(9 kwietnia) na 50-metrowej 
pływalni Warszawianka Wod-
ny Park. Tym razem na star-
cie zawodów rywalizowało 
aż 808 zawodników i zawod-
niczek z 66 krajowych klu-
bów. Wśród nich znalazła 
się grupa zdolnych legiono-
wian. Do stolicy trener Rafal 
Perl zabrał piątkę pływaków: 
Patrycję Jurkiewicz, Anto-
ninę Pietuch, Amelię Kon-
giel, Tadeusza Tyczyńskiego 
i Antoniego Lazurka. Najle-
piej z nich wypadła pierw-
sza z reprezentantek Delfina, 
która raz stanęła na najwyż-
szym stopniu podium, a raz 
była druga. W swoim finale 
na drugim miejsce dopłynął 
również Tadeusz Tyczyński. 
– Wszystkim naszym zawod-
nikom gratulujemy dobrych 
wyników, które zarówno im, 
jak i nam, trenerom, dają na-
dzieję na ich kolejne udane 
starty w tym sezonie – pod-
sumowuje występ młodych 
legionowian Rafał Perl.

Wyniki uzyskane przez 
poszczególnych zawodników 
Delfina:

Pa t ryc ja  Jurk iewicz                               
– I miejsce na 100 m stylem 
grzbietowym (1.10,11 s) 
i II miejsce na 100 m stylem do-
wolnym (1.05,00 s),

Tadeusz Tyczyński 
– II miejsce na 100 m stylem 
dowolnym (1.01,44 s), 

Antonina Pietuch – V miej-
sce na 100 m stylem grzbieto-
wym (1.20,10 s), VI miej-
sce na 100 m stylem dowolnym 
(1.08,96 s), 100 m stylem mo-
tylkowym (1.25,79 s), 

Amelia Kongiel – VI miej-
sce na 100 m stylem klasycz-
nym (1.32,85 s), 100 m stylem 
dowolnym (1.11,27 s),

Antoni Lazurek – 50 m 
stylem dowolnym (39,77 s),                                                                                          
50 m stylem klasycznym 
(52,56 s), 50 m stylem grzbie-
towym (47,29 s).

RM
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Jak powszechnie wia-
domo, Dzień Pamięci Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej ustano-
wiono z myślą o upamiętnie-
niu jednego z najczarniej-
szych, najbardziej ponurych                                          
i najsmutniejszych wydarzeń        
w historii Polski – zamordo-
wania wiosną 1940 roku przez 
komunistyczny aparat bez-
pieczeństwa ZSRR prawie 22 
tysięcy polskich patriotów.                                                  
– Spotykamy się tutaj, ponie-
waż chcemy pamiętać. Chce-
my pamiętać o ludziach, którzy 
oddali swoje życie za ojczy-
znę, o mieszkańcach miasta 
Legionowo. O mieszkańcach, 
którzy byli elitą tego miasta                                                                             
– nosili mundury, służyli oj-
czyźnie, dbali o jej bezpie-

czeństwo. I zginęli śmiercią 
tragiczną. Bardzo dziękuję 
wszystkim, którzy tu dzisiaj 
przyszli i chcą oddać im hołd, 
bo to świadczy o tym, że ich 
śmierć nie poszła na marne; 
że będziemy pamiętać jeszcze 
przez kolejne pokolenia i da-
wać, również Europie, świa-
dectwo tego, kto jest na wscho-
dzie – powiedział do zebranych 
pod pomnikiem uczestników 
uroczystości Piotr Zadrożny, 
zastępca prezydenta Legio-
nowa. Świadectwo, w kon-
tekście obecnych wydarzeń                                 
w Ukrainie, szczególnie do-
niosłe i wciąż aktualne. 

Nie miał co do tego wątpli-
wości również drugi z przema-
wiających podczas uroczysto-
ści oficjeli. – Katyń był wielką, 
bezprzykładną zbrodnią wymie-
rzoną w Polskę przez sowiecki 
reżim. Zbrodnią łamiącą wszel-
kie istniejące wówczas prawa 

dotyczące konfliktów zbroj-
nych i traktowania jeńców wo-
jennych. Okrutna prawda o Ka-
tyniu została otoczona murem 
sowieckich kłamstw, ale rów-
nież milczeniem świata. Jednak-
że pomimo prób jej fałszowania 
i ukrywania, zawsze trwała ona 
w sercach i umysłach Polaków 
– podkreślił Konrad Michalski, 
wicestarosta legionowski. 

Poniedziałkowe obchody 
na terenie parafii Matki Bożej 
Fatimskiej zakończyło złoże-
nie kwiatów pod Pomnikiem 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 
Symboliczny hołd oddali im 
między innymi przedstawi-
ciele samorządów z miasta                        
i powiatu, pracownicy służb 
mundurowych, kombatan-
ci, młodzież szkolna, a także 
działacze lokalnych organiza-
cji pozarządowych. 

Gadget  

Zapowiadając koncert 
pod tytułem „Klasyczna lek-
kość, klasyczny przepych”, 
jego organizatorzy przypo-
mnieli definicję muzyki jako 
dziedziny sztuki, w której 
wszystko jest możliwe i za-
razem nic nie jest konieczne. 
Dźwiękowe potwierdzenie 
tych słów zaproponowali pu-
bliczności skrzypaczka Nina 
Górska oraz pianista Michał 
Jung. – Muzyka kameralna 
to w przeważającej większo-
ści instrument klawiszowy 
plus instrument solowy. Tu-
taj mieliśmy skrzypce i forte-
pian, czyli przynajmniej 200-
300 lat literatury muzycznej, 
gdzie twórcy komponowa-
li dzieła na ten skład. Jest to 
o tyle proste, że nie zawsze, 
historycznie czy też obecnie, 
dysponujemy dużym apara-
tem wykonawczym typu chór 
lub orkiestra, więc kompozy-
torzy radzili sobie jak mogli, 
pisząc również na mniejsze 
składy. A to jest najbardziej 
przystępny i najbardziej po-
wszechny skład, czyli solista 

oraz instrument akompaniu-
jący – tłumaczy Michał Jung. 

Jak przystało na człon-
ków Legionowskiej Orkiestry 
Barokowej, artyści zaczęli od 
utworu z tej barwnej epoki, by 
przez klasycyzm oraz roman-
tyzm przejść do dzieł ocierają-
cych się o muzykę rozrywkową. 
Grali solo, grali w duecie, gra-
li – zgodnie z tytułem koncertu                                                    
– zgrabnie łącząc lekkość z prze-
pychem. Jak przyznaje Michał 
Jung, mimo przypisywanych in-
strumentalistom ciągot do popi-
sów solowych, on sam przepada 
za rolą akompaniatora. – Nie za-
wsze jest sposobność grać solo-
wo. Być może przez wielu mu-
zyków jest to niedoceniane, bo 
często uważa się, że akompania-
torami, muzykami towarzyszą-
cymi solistom są ludzie, którym 
nie idzie kariera solowa. Nato-
miast tworzenie akompania-
mentu jest o tyle trudne, że nie 
można kreować swojej wypo-
wiedzi. Człowiek nie jest ode-
rwany od muzycznej rzeczy-
wistości, lecz musi podążać za 

solistą. To o tyle duże wyzwa-
nie, że trzeba się do kogoś do-
stosować, trzeba tą osobę czuć, 
rozumieć. I wtedy to się zazę-
bia, wtedy jest ciekawie i prze-
konująco dla słuchaczy – uważa 
lider Legionowskiej Orkiestry 
Barokowej. 

Wychodząc z założenia, 
iż nie samymi nutami melo-
man żyje, Michał Jung umie-
jętnie łączył rolę pianisty 
oraz konferansjera. Dzięki 
temu goście sali widowisko-
wej ratusza dowiedzieli się 
o wiele więcej, niż mogliby 
wyczytać w oficjalnych ma-
teriałach o mistrzach, którzy 
dawno temu stworzyli wy-
konywane w niedzielę utwo-
ry. – Słuchacze patrzą często 
przez pryzmat książkowych 
not biograficznych, patrzą na 
kompozytora poprzez jego 
dzieło, a to byli ciekawi, bar-
dzo interesujący ludzie, któ-
rzy tak samo jak my przeży-
wali swoje życiowe dramaty 
i radości. Chciałbym poka-
zać publiczności tych twór-

ców jako zwykłych, rzeczy-
wistych ludzi z krwi i kości, 
bo myślę, że wtedy bardziej 
to do niej przemawia – że ten 
Bach też był człowiekiem, że 
też cierpiał, też się cieszył. 
A pomimo tego, że był zwy-
kłym człowiekiem, tworzył 
niezwykłe dzieła. To są ta-
kie różne ciekawostki, które 
wgryzają się w tę twórczość     
i sprawiają, że nie jest ona za-
wieszona w próżni.  

Oprócz wspomniane-
go już Jana Sebastiana Ba-
cha, artyści zaprezentowa-
li też między innymi perełki 

z twórczości Mozarta, Dvo-
raka, Saint-Saensa oraz Gar-
dela. Mając ku temu, z czego 
mało kto zdaje sobie sprawę, 
znacznie lepsze warunki od 
koncertujących muzyków 
z poprzednich epok. – Dzi-
siaj jesteśmy przyzwycza-
jeni, że te koncerty to taka 
sztywna, salonowa formu-
ła – siedzimy, bijemy bra-
wo i wychodzimy. A to jest 
wymysł dopiero drugiej po-
lowy XX wieku. Wcześniej 
publiczność reagowała ży-
wiołowo: gwizdała, wiwa-
towała, można było czymś 
oberwać, kiedy się gra-

ło niedobrze. I ja myślę, że 
część tej naturalności, jeśli 
chodzi o emocje publicz-
ności, warto przywrócić na 
sale koncertowe – mówi Mi-
chał Jung. 

Historia, jak wiadomo, 
lubi się powtarzać. Może 
więc i z muzyki klasycznej 
uda się kiedyś zdjąć nadany 
jej z upływem lat majestat. 
W końcu zanim postano-
wiono, że stanie się poważ-
na, ona też była kiedyś roz-
rywkowa.  

Waldek Siwczyński

RELACJE

Klasyczna lekkość bytu
Tak się przyjemnie złożyło, że minionej niedzieli (10 kwietnia) Salon 
Artystyczny przeniósł się z filii Miejskiego Ośrodka Kultury na Tar-
gowej do legionowskiego ratusza. Od strony muzycznej, w zgodnej 
opinii publiczności, przeprowadzka wypadła, dosłownie i w przeno-
śni, koncertowo. 

Zbrodnia i pamięć
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej uczczono w Legionowie mszą 
świętą w kościele parafii Matki Bożej Fatimskiej. Tuż po poniedział-
kowym (11 kwietnia) nabożeństwie, w którym wzięli udział przed-
stawiciele wielu środowisk społecznych, nastąpiło uroczyste złożenie 
kwiatów pod znajdującym się na jej terenie Pomnikiem Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej.


