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W sobotę i niedzielę 23-24.04.2022 na Pływal-
ni Miejskiej w Mławie odbyły się ogólnopolskie 
zawody w pływaniu, których gospodarzem był 
Klub Pływacki Płetwal Mława. Nasze Delfiny 
wypływały aż 14 medali!
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Czołówka w centrum
W poniedziałkowy (25 kwietnia) poranek 
w centrum Legionowa doszło do groźnej 
kolizji. O godzinie 6.00 na skrzyżowaniu 
ul. Jagiellońskiej i 3 Maja czołowo zderzy-
ły się dwa busy: renault i mercedes. Ran-
na została jedna osoba.

Z policyjnych ustaleń 
wynika, że kierujący samo-
chodem dostawczym marki 
Mercedes 22-letni mężczy-
zna nie ustąpił pierwszeń-
stwa przejazdu i doprowadził 
do czołowego zderzenia z bu-
sem marki Renault. W wyniku 
zderzenia drugie z aut zjechało 
na pobocze, po czym uderzyło               
w przydrożne drzewo. 

 
Pojazdami podróżowały 

w sumie cztery osoby. Jedna 
z nich – 20-letni mężczyzna, 
została ranna. Na miejscu wy-

padku poszkodowanego prze-
badali członkowie zespo-
łu ratownictwa medycznego,                            
a następnie przetransportowa-
no go do szpitala. 

 
Sprawca kolizji został 

ukarany mandatem. Na miej-
scu interweniowały zastępy 
straży pożarnej z JRG Legio-
nowo i OSP Legionowo, poli-
cja oraz pogotowie ratunkowe. 
W trakcie trwania działań służb 
ruch na ul. Jagielońskiej był za-
blokowany.

zig

Nawiązanie korespon-
dencji z autorem wiadomo-
ści może skutkować otrzy-
maniem plików lub linków, 
które mogą zainfekować 
komputer złośliwym oprogra-
mowaniem, wykradającym 
dane osobowe lub doprowa-
dzić do całkowitego zablo-
kowania urządzenia. Oszu-
ści żądają wówczas okupu 
za odblokowanie komputera. 
Fałszywe wiadomość wyglą-
dają następująco i mają nastę-
pującą treść: 

Jeżeli już stałeś się ofia-
rą oszustów, skontaktuj się 
natychmiast ze swoim ban-
kiem. Zmień hasła do wszyst-
kich kont bankowych, poczty 
elektronicznej i innych porta-
li. Pod żadnym pozorem nie 
wolno płacić oszustom za od-
blokowanie komputera! To 
rozzuchwala przestępców 
i kontynuują oni swoje ata-
ki przeciwko innym. Nie ma 
też żadnej gwarancji, że po 
opłaceniu okupu odzyskasz 
kontrolę nad komputerem. 
Skontaktuj się z najbliższą 
jednostką Policji. W przypad-
ku zablokowania komputera, 
pomocy możesz też szukać 
na stronie międzynarodowe-
go projektu: nomoreransom.
org, którego uczestnikiem jest 
również Biuro do Walki z Cy-
berprzestępczością Komendy 
Głównej Policji.

Dzwon na 600-lecia
W poniedziałek (25 kwietnia) około go-
dziny 12.30 na ul. 600-lecia w Wieliszewie 
doszło do zderzenia dwóch pojazdów oso-
bowych, w wyniku którego poszkodowana 
została jedna osoba. Na szczęście nie wy-
magała ona hospitalizacji.

Na skrzyżowaniu ulic 
600-lecia i Przedpełskiego 
zderzyły się samochody oso-
bowe marki Opel i Audi, który-
mi podróżowały w sumie trzy 
osoby. Jedna z nich została ran-
na. Po przebadaniu jej na miej-
scu zdarzenia uznano na szczę-
ście, że stan poszkodowanej 
nie jest na tyle poważny, aby 
wymagała ona hospitalizacji. 

W działaniach bra-
ły udział zastępy straży 
z JRG Legionowo i OSP 
Wieliszew oraz policja                  
i zespół ratownictwa me-
dycznego. Utrudnienia                  
w ruchu na ulicy 600-le-
cia trwały około godziny. 

zig

Uwaga! Nie odpisuj 
na te maile!
Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji 
ostrzega przed fałszywymi wiadomościami przesyłanymi drogą elektro-
niczną, informującymi o wezwaniu na Policję. To kolejna próba oszu-
stwa i dobrania się do pieniędzy ich adresatów.

Złamał zakaz, trafił za kratki
To powinna być przestroga dla innych domowych agresorów: 66-letni 
mężczyzna złamał sądowy zakaz zbliżania się do najbliższej osoby, wo-
bec której stosował przemoc, i za to trafił teraz za kratki. W areszcie 
damski bokser spędzi najbliższe trzy miesiące. Za popełnione prze-
stępstwo grozi mu natomiast pięć lat pozbawienia wolności.

Za fizyczne oraz psychicz-
ne znęcanie się nad osobą naj-
bliższą 66-latek został objęty 
policyjnym dozorem. Nakaza-
no mu także opuścić mieszka-
nie zajmowane wspólnie z po-
krzywdzoną i zakazano mu się 
do niej zbliżać. Mężczyzna nie 
zastosował się jednak do tej de-
cyzji i w dalszym ciągu nacho-
dził swoją ofiarę, wyzywał ją 
i jej groził. Po zatrzymaniu go 
przez policję prokuratura wy-
stąpiła z wnioskiem do sądu 
o tymczasowe aresztowanie 
66-latka, sąd zaś na to przystał. 
Mężczyzna trafił więc za krat-
ki i może tam teraz spędzić na-
wet pięć lat. 

zig

Interwencja
z ziołem
Zarzut posiadania środków odurzających usły-
szał 39-letni mieszkaniec Serocka. Mężczyzna 
został zatrzymany podczas domowej interwen-
cji. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 
trzech lat więzienia.

Podczas wizyty w miesz-
kaniu 39-latka policjanci wy-
czuli tam charakterystycz-
ną woń marihuany, a na stole 
zauważyli foliową torebkę                            
z suszem roślinnym w środku. 
Mężczyzna przyznał, że nale-
ży ona do niego. W rezultacie 

39-latek oraz foliowa torebka                     
z trefną zawartością trafili na 
komendę. Badanie narkoteste-
rem potwierdziło, że susz był 
marihuaną. O dalszym losie 
podejrzanego zadecyduje sąd. 

zig
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Po technicznym falstar-
cie i uporaniu się ze słabą jako-
ścią transmitowanego przez in-
ternet dźwięku, samorządowcy 
z werwą zaczęli realizację po-
rządku obrad. Zazwyczaj kry-
tyczni wobec władz miasta rad-
ni postanowili szybko skorzystać       

z możliwości bezpośredniego za-
dawania prezydentowi pytań. Na 
początek przyszło mu odnieść się 
do sugerowanego przez radnego 
Mirosława Grabowskiego stwo-
rzenia kilkuletniego miejskiego 
harmonogramu inwestycji dro-
gowych. Przedstawiając swoje 

stanowisko, Roman Smogorzew-
ski wyjaśnił, że tego rodzaju za-
dania trudno jest planować z du-
żym wyprzedzeniem, bo dopiero 
po każdej zimie można stwier-
dzić, czy droga kwalifikuje się 
do remontu. Wspomniał też o 
konsekwencjach Polskiego Ładu                                                                                            

i zmianach podatkowych, które 
pozbawiły budżet miasta, lek-
ko (czy raczej ciężko...) licząc, 
co najmniej kilkunastu milio-
nów złotych. I sprawiły, że pla-
nowanie dramatycznie drożeją-
cych inwestycji stało się jeszcze 
trudniejsze. – Trzeba wiedzieć,                                
w jakiej tragicznej rzeczywisto-
ści obecnie żyjemy – zakończył 
prezydent Legionowa.

Znacznie lepszy nastrój za-
panował na sali w jednym z kolej-
nych punktów, przy omawianiu 
anonsowanej już radnym przed 
miesiącem kandydatury Marze-
ny Drabek na stanowisko miej-
skiego skarbnika. Po oficjalnym 
przedstawieniu i zarekomen-
dowaniu jej przez prezydenta 
Smogorzewskiego, radni gład-
ko przeszli do głosowania: 18                                              
z nich udzieliło jej mandatowe-
go wsparcia, a 4 wstrzymało się 

od głosu. – Dziękuję panu prezy-
dentowi za wskazanie mojej oso-
by na stanowisko skarbnika. Po-
staram się w jak najlepszy sposób 
wykonywać powierzone mi za-
dania – skomentowała tę decy-
zję Marzena Drabek. Wyraziła 
też nadzieję na dobrą współpra-
cę z legionowskimi radnymi.  

Sporo czasu na środowej se-
sji poświęcono montażowi ka-

mer na oddanym niedawno do 
użytku integracyjnym placu za-
baw. Jak zapowiedział prezydent, 
planowane jest tam zainstalowa-
nie dwóch obrotowych lub czte-
rech stałych kamer, które po-
winny wystarczyć do realizacji 
powierzonych im zadań. Odno-
sząc się zaś do pytań o rozbudo-
wę i obecny zakres funkcjono-
wania miejskiego monitoringu, 
Roman Smogorzewski zapewnił 
radnych, że działa on jak należy. 
– Jeżeli natomiast mają państwo 
ochotę na dołożenie kolejnych 
kamer i pracowników, to nic nie 
stoi na przeszkodzie. My w każ-
dym razie staramy się te wydat-
ki optymalizować, w miarę na-
szych możliwości finansowych 
– powiedział prezydent. 

Aldo

W ostatnią środę kwietnia członkowie Rady Miasta Legionowo odbyli swoją pierwszą po wielu miesiącach przerwy sta-
cjonarną sesję w ratuszu. Jedną z ich najważniejszych podjętych tego dnia decyzji było powołanie na stanowisko Marze-
ny Drabek, nowego Skarbnika Miasta Legionowo.

Na terenie Punktu Zlewnego Ścieków „Łajski” w Legionowie 
przy ul. Władysława Sikorskiego 8 trwa budowa budynku garażo-
wego dla samochodów WUKO, pojazdów asenizacyjnych oraz 
sprzętu ciężkiego. W budynku znajdzie się również  zaplecze so-
cjalne dla pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanali-
zacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. obsługujących Punkt Zlewny. Od 
frontu budynku powstanie plac manewrowy z parkingiem dla pra-
cowników. Od południa i południowego zachodu budynek będzie 
graniczył z terenami urządzeń infrastruktury ciepłowniczej, a od pół-
nocnego zachodu z zakładem Eko-Max.

Prace budowlane rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku 
i były prowadzone systemem gospodarczym przez pracowników 
PWK. Najpierw rozpoczęto od wykonania wykopu. Teren pod fun-
damenty budynku okazał się bardzo trudny. Stwierdzono składowi-
sko gruzu oraz stare wysypisko śmieci !!! To wszystko trzeba było 
usunąć. Wymagało to wywozu około 100 wywrotek zanieczysz-
czeń. Po czym nawieziono około 50 wywrotek nowego gruntu                                                    

i dokonano jego zagęszczenia. Na tak przygotowanym terenie wy-
konano fundamenty żelbetowe i żelbetowe ściany fundamentowe bu-
dynku. Wszelkie przejścia, dylatacje i łączenia zabezpieczono spe-
cjalistyczną izolacją wodoszczelną. Wykonano również żelbetowy 
kanał rewizyjny dla samochodów. 

W ciągu ostatnich dni w trybie ekspresowym, w myśl powiedze-
nia „niech się mury pną do góry”, wykonywane są ściany budynku. 
Są one murowane z porotermu z rdzeniami żelbetowymi. Część so-
cjalna budynku została już, jak widać na załączonych zdjęciach, wy-
murowana. O postępie dalszych prac będziemy Państwa informować

.
Budowa garażu wraz zapleczem socjalnym służyć będzie do ga-

rażowania samochodów asenizacyjnych WUKO oraz innego spe-
cjalistycznego sprzętu pracującego na terenie objętym działalnością 
PWK „Legionowo”. Zespół garażowy przewidziany jest na 5 od-
dzielonych od siebie ścianami murowanymi stanowisk postojo-
wych. Miejsca garażowe będą przystosowane również do ładowa-
nia samochodów elektrycznych, znajdą się tam specjalne stacje 
dokujące. Powstające zaplecze socjalne będzie dwu kondygnacyjne.

 
Na parterze, w części socjalnej budynku, będzie mieścił się po-

kój biurowy, pokój śniadaniowy, toaleta, wydzielony zostanie węzeł 
cieplny z osobnym wejściem. Dodatkowo ciepło i prąd dla budyn-
ku będą pozyskiwane ze zbudowanej przez Spółkę farmy fotowol-
taicznej. Na piętrze, w części socjalnej, powstaną szatnia brudna, 
szatnia czysta oraz natryski. Ponadto będzie się tam mieścił mały 

aneks na sprzęt porządkowy. Wysokość budynku nie będzie prze-
kraczać 10 metrów. 

Powierzchnia całkowita obiektu to 465 m2, a kubatura 2300 m3.

Należy wspomnieć, że cały teren, na którym wodociągi legio-
nowskie budują garaż, to teren Punktu Zlewnego Ścieków „Łajski”, 
na którym obecnie znajdują się wiata gospodarcza docelowo do wy-
burzenia, parterowy pawilon socjalno-biurowy do obsługi punktu 

zlewnego, który również będzie wyburzony, przepompownia ście-
ków, komora zasuw na kolektorze tłocznym, stacja zlewcza dwu-
stanowiskowa, sitopiaskownik i poletko osadowo-ociekowe. Od 
niedawna Punkt Zlewny zaopatrywany jest w energię elektryczną                       
z farmy fotowoltaicznej wybudowanej przez PWK „Legionowo” 
na sąsiedniej działce.

Sesyjny powrót
do ratusza
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Rezerwa celowa na ini-
cjatywy lokalne w wysoko-
ści 500 tys. zł rocznie tworzo-
na jest w gminnym budżecie 
od 2014 roku. Mając możli-
wość inwestowania tych pu-
blicznych środków wedle 
własnego, acz będącego w inte-

resie wszystkich mieszkańców, 
uznania, legionowianie chęt-
nie  z takiej okazji skorzystali.                                                                        
I z roku na rok czynią to coraz 
chętniej. Zyskała na tym miej-
ska infrastruktura, zyskała lo-
kalna przyroda, ale wzrosło też 
szeroko pojęte bezpieczeństwo.                            

W tym roku do już zrealizowa-
nych inicjatyw lokalnych dołą-
czą kolejne: obiekty małej ar-
chitektury, pochylnia dla osób 
niepełnosprawnych oraz mozaika                                                                                                
z okazji 90. rocznicy I Polskiej Wy-
prawy Polarnej z Obserwatorium 
Aerologicznego w Legionowie. 

Jeżeli chodzi o szczegóły po-
szczególnych projektów, wyglą-
dają one następująco: 

    • Budowa obiektów ma-
łej architektury na działce gmin-
nej przy ul. Targowej 22. Kwota 
dofinansowania wynosi 56 200 
zł. Istniejące na placu zabaw sta-
re urządzenie do wspinaczki zo-
stanie zdemontowane, a zastąpią 
je stożek linowy oraz trampoli-
na ziemna wraz z bezpieczną na-
wierzchnią. 

    • Dostawa i montaż po-
chylni dla osób niepełnospraw-
nych wiodącej do kościoła pa-
rafii Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa przy ul. Piłsudskiego 
47. Kwota dofinansowania to 
26 800 zł. Do budowy pochylni 
posłużą materiały antypoślizgo-
we o fakturowanej powierzchni, 
zamontowane zostaną też porę-
cze. Chodzi o likwidację barier 
architektonicznych, m.in. dla 
osób niepełnosprawnych, se-
niorów oraz matek z dziećmi. 

    • Wykonanie i mon-
taż mozaiki na ścianie Urzę-
du Miasta Legionowo z okazji 
90. rocznicy I Polskiej Wypra-
wy Polarnej z Obserwatorium 
Aerologicznego w Legionowie. 
Kwota dofinansowania wyno-
si 28 015,00 zł. Zadanie zakła-
da powstanie mozaiki o wy-
miarach 2,7 x 1,5 m na ścianie 
podporowej ratusza.

 
WS

WYDARZENIA

Z własnej inicjatywy
Aktywizacja legionowian do kreowania własnych projektów, które 
są później realizowane w ramach tzw. inicjatyw lokalnych, przynie-
sie w tym roku kolejne godne uwagi rezultaty. Łączny koszt trzech 
zgłoszonych i zaakceptowanych już projektów przekracza 110 tys. zł.

Zainstalowane w atrium 
Urzędu Miasta Legionowo 
urządzenie pozwala, przy wy-
korzystaniu osobistego aparatu 
słuchowego lub dołączonej do 

ratuszowego sprzętu słuchawki, 
przekazać wzmocniony i ukie-
runkowany sygnał z mikrofonu 
rozmówcy. To zaś w konsekwen-
cji ułatwi kontakt urzędnika z pe-

tentem, wpływając na skrócenie 
długości wizyty w legionow-
skim, jak to się dawniej mawia-
ło, magistracie. 

Jak twierdzą miejscowi 
urzędnicy, to kolejny krok na 
drodze do poprawienia dostęp-
ności usług świadczonych przez 
nich dla mieszkańców. A zarazem 
do uczynienia z miejskiego ratu-
sza miejsca przyjaznego osobom 
niedosłyszącym oraz spełnienia 
wymogów ustawy o dostępności.                                                                        
– Pętlę indukcyjną zakupiono                          

z myślą o komforcie osób słabo-
słyszących. Chcemy, aby wszyscy 

czuli się w urzędzie swobodnie             
i mogli bez problemu załatwiać 

swoje sprawy. Urządzenie znaj-
duje się przy stanowisku informa-
cji, bezpośrednio przy wejściu do 
ratusza. Ten niewielki sprzęt ma 
ogromne znaczenie. Jest znaczą-
cym udogodnieniem dla tych, któ-
rzy noszą aparaty słuchowe lub po 
prostu mają problem ze słuchem. 
Dzięki temu, że jest przenośny, 
umożliwi pomoc na każdym sta-
nowisku w Biurze Obsługi Klien-
ta – mówi Piotr Zadrożny, zastęp-
ca prezydenta Legionowa. 

RM  

Stanisław Sierawski, bohater 
wojny obronnej z 1939 roku i żoł-
nierz Armii Krajowej, od dawien 
dawna jest mieszkańcem Cho-
tomowa. I właśnie w jego domu 
odwiedził go jabłonowski wójt, 
przynosząc kwiaty, drobne upo-
minki, lecz także dobre słowo.               
– W zmieniającym się świecie 
potrzeba nam oparcia i rady osób, 
takich jak pan. Osób, których ży-
cie jest ucieleśnieniem łączących 

nas ideałów i wartości – powie-
dział do wciąż cieszącego się do-
brym zdrowiem i świetną pamię-
cią jubilata Jarosław Chodorski. 
Jak zwykle w tego rodzaju oko-
licznościach, spotkanie stało się 
okazją do wspomnień oraz cieka-
wych i pouczających rozmów, ta-
kich z przeszłością w roli głównej.

 
Stanisław Sierawski urodził 

się 12 kwietnia 1915 r. w Olszew-

nicy Starej. W 1937 r. został po-
wołany do służby w 32 Pułku Pie-
choty stacjonującym w Modlinie, 
z którym w 1939 r., jako dowódca 
drużyny granatników, uczestniczył              
w walkach z Niemcami. Po kapitu-
lacji twierdzy dostał się do niewoli. 
Wiosną 1940 r., pod pseudonimem 
„Stachurski”, wstąpił do oddziału 
sabotażowo-szturmowego działa-
jącego w okolicach Legionowa i na 
warszawskiej Pradze. Po akcji sca-

leniowej działał w Obwodzie VII 
„Obroża” AK. W 1942 r. ukończył 
konspiracyjną szkołę podoficerską 
w Chotomowie, a podczas Powsta-
nia Warszawskiego pełnił służbę na 
terenie Rejonu I AK Legionowo. 
Za swoje dokonania Stanisław Sie-
rawski był wielokrotnie odznacza-
ny, otrzymał m.in. Krzyż Kawaler-
ski Orderu Odrodzenia Polski. 

WS

Zaprzyjaźniony 
konwój
To było nie lada logistyczne i organizacyj-
ne wyzwanie. Przedsięwzięcie na lokalnym 
gruncie bodaj bez precedensu. Na szczę-
ście wszyscy zaangażowani w nie ludzie mu 
sprostali, dzięki czemu wysłany z Powiatu 
Legionowskiego w kierunku Ukrainy kon-
wój pełen darów trafił do od wielu lat za-
przyjaźnionego z polskim samorządem Po-
wiatu Kosowskiego.

Gdy stało się jasne, że 
przyjaciołom z Ukrainy jak 
najszybciej trzeba pomóc, ża-
den z powiatowych włoda-
rzy nie zastanawiał się nad tą 
kwestią zbyt długo. Dlatego 
szybko zaczęto działać, my-
śląc zarazem nad możliwie 
najbardziej efektywnym wa-
riantem rzeczowego wsparcia 
dla partnerskiego miasta Ko-
sów w Ukrainie. A wraz z nim 
dla całego obwodu iwano-fra-
kiwskiego. No i wymyślono. 
Brzemienny w dobre skutki 
okazał się pomysł wciągnię-
cia do sprawy zaprzyjaźnio-
nego samorządu z Niemiec                                         
– powiatu Miltenberg. Na 
apel Polaków sąsiedzi z zacho-
du zareagowali wręcz wzoro-
wo. – Ten powiat się zaangażo-
wał na bardzo dużą skalę, która 
nawet przerosła nasze oczeki-
wania. W związku z tym mieli-
śmy, drodzy państwo, tydzień 
takich dużych emocji związa-
nych z przyjęciem na nasz te-
ren piętnastu TIR-ów, wyłado-
wanych od podłogi po dach. 
Znajdowało się na nich ponad 

czterysta palet, które trzeba 
było przewieźć z Niemiec do 
Legionowa – mówił podczas 
marcowej sesji rady powiatu 
Sylwester Sokolnicki, starosta 
legionowski.

W logistycznej łamigłów-
ce, jak podkreślił szef powia-
towego samorządu, wspomo-
gła starostwo między innymi 
firma kurierska DPD, udo-
stępniając do przeładunku 
swoją bazę w Brwinowie.                                                 
Z kolei legionowskie Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej 
użyczyło miejsca potrzebnego 
do zaparkowania kilkunastu 
TIR-ów. Do wyrażonej przez 
ludzi ze starostwa prośby                                                                                              
o wsparcie przychylnie od-
nieśli się też lokalni przedsię-
biorcy. Z tym większą więc 
radością wszyscy przyjęli 
wiadomość, że cały transport 
z darami – przeładowany na 
ciężarówki ukraińskiego prze-
woźnika – szczęśliwie dotarł 
do miejsca przeznaczenia. 

Wonder

Wiek z okładem
To dopiero była okazja do świętowania! We 
wtorek (12 kwietnia) płk Stanisław Sierawski, 
Honorowy Obywatel Gminy Jabłonna, obcho-
dził swoje, bagatela, 107 urodziny. Z tej okazji 
odwiedził jubilata między innymi wójt Jarosław 
Chodorski, z życzeniami od siebie, lokalnych 
samorządowców oraz wielu dobrze znających 
pana Stanisława mieszkańców.

Sł-uszny nabytek
Od kilkunastu dni legionowski ratusz oferuje 
nowe udogodnienie dla odwiedzających go pe-
tentów. Wszystkie osoby z dysfunkcją słuchu 
mogą tam skorzystać z nowoczesnej pętli in-
dukcyjnej, która w razie potrzeby pomoże im 
w załatwianiu spraw urzędowych.
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Wprawdzie na wtorkową ak-
cję zabrali oni ze sobą sadzonki 
wierzby płaczącej, ale zarówno 
prezes spółki Irena Bogucka, jak 
i jej podwładni nastrój mieli zde-
cydowanie pogodny. Także ze 
względu na... pogodę, która w ten 
raczej pochmurny dzień oszczę-

dziła im podczas pracy opadów 
deszczu. Wszystko to sprawiło, 
że sadzone wprawnymi rękami 
młodziutkie wierzby szybko zna-
lazły swój drugi dom. – W tym 
samym miejscu pięć lat temu pra-
cownicy naszej spółki posadzili 
wszystkie rosnące tutaj krzewy,                                                                                   

a dzisiaj dosadzamy nowe drze-
wa. Generalnie rzecz biorąc, ro-
bimy to z uwzględnieniem za-
planowanego przez nas podziału 
tego parku na dwie strefy: w jed-
nej z nich dzieci będą mogły od-
poczywać sobie w cieniu drzew, 
druga zaś przeznaczona jest do 

rekreacji – tłumaczy Irena Bo-
gucka, prezes zarządu spółki 
KZB Legionowo. 

Póki co, w sąsiedztwie ko-
ściuszkowskiego parku trwają, 
mocno już zaawansowane, pra-
ce przy budowie drugiego legio-
nowskiego tunelu pod torami ko-
lejowymi. Tak więc jeszcze przez 
wiele miesięcy i sport, i wypo-
czynek będą tam nieco utrud-
nione. Z drugiej jednak strony, 
upływający czas pozwoli mło-
dym drzewom przyzwyczaić się 
do istniejących warunków i bar-

dziej, nomen omen, zakorzenić 
w nowej lokalizacji. Sprawiając, 
że kolejny fragment miasta stanie 
się miejscem przyjaznym dla ro-
dzinnego wypoczynku. 

Jak dotychczas nadzieje po-
kładane w intensywnych roślin-
nych „dogęszczeniach” wydają 
się spełniać. Jesienią ubiegłego 
roku pracownicy KZB sadzili 
już sosny w Parku Zdrowia, dęby                    
i brzozy na terenie Stadionu Miej-
skiego oraz klony, brzozy i lipy na 
osiedlu Młodych. To samo dzia-
ło się na terenie znajdujących się 
pod opieką spółki gminnych szkół 

i przedszkoli, gdzie nowe drzewa, 
krzewy oraz kwiaty są pielęgno-
wane przez dzieci i młodzież. I ra-
zem z nimi rosną jak na drożdżach! 
– Chcemy, aby za sprawą tych dzia-
łań nasze miasto było bardziej zie-
lone i dzięki temu, aby wszystkim 
lepiej i zdrowiej się w nim żyło. Do 
każdej akcji dogęszczania zielenią 
moi pracownicy zawsze przystę-
pują licznie i bardzo chętnie, z na-
dzieją, że posadzone rośliny będą 
szybko rosły i cieszyły oczy miesz-
kańców przez wiele, wiele lat – do-
daje prezes Irena Bogucka.  

Wonder

Do spółki z ekologią
Będąc w awangardzie lokalnych firm dbających o środowisko, zaini-
cjowaną przez ratusz akcję dogęszczania miasta zielenią spółka KZB                  
Legionowo rozpoczęła już jesienią ubiegłego roku. We wtorek (26 kwiet-
nia) jej pracownicy przypuścili kolejną zieloną ofensywę, tym razem na 
terenie parku im. Tadeusza Kościuszki.
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Na starcie stawiło się 595 
zawodników i zawodniczek z 34 
klubów pływackich.„Delfin” Le-
gionowo pod opiekę trenera Pio-
tra Cesarczyka i Rafała Perla w 
sobotę oraz Daniela Krepsa w 
niedzielę reprezentowało sied-
mioro zawodników: Antonina 
Pietuch, Amelia Kongiel, Patry-
cja Jurkiewicz, Maja Korzeniow-
ska, Maja Ostaszewska, Tadeusz 
Tyczyński oraz Antoni Lazurek. 
Podczas zawodów już od pierw-
szych startów nasi zawodnicy bili 
swoje rekordy życiowe pokazu-
jąc się jak z najlepszej strony w 

rywalizacji sportowej.  Czworo 
z naszych zawodników awanso-
wało do sobotnich finałów w któ-
rych mieli aż dziewięć szans me-
dalowych. Ostatecznie razem z 
niedzielnymi startami zawodni-
cy UKS Delfin Legionowo zdo-
byli aż 14  medali!

Wyniki zawodników UKS 
„Delfin” Legionowo:Sobota I 
Blok eliminacje:

Antonina Pietuch
- 50 metrów 
styl dowolny (30.93s)

- 50 metrów 
styl grzbietowy (34.69s)
- 50 metrów 
styl motylkowy (32.95s)

Patrycja Jurkiewicz
- 50 metrów 
styl dowolny (28.15s)
- 50 metrów 
styl grzbietowy (31.35s)
- 50 metrów 
styl motylkowy (30.24s)

Maja Korzeniowska
- 50 metrów 
styl dowolny(29.36s)
- 200 metrów styl 
dowolny(2.21,21s) II miejsce

Ameli Kongiel

- 50 metrów 
styl dowolny(30.87s)
- 50 metrów 
styl klasyczny(41.38s)
- 200 metrów 
styl dowolny(2.35,86s)

Maja Ostaszewska
- 50 metrów 
styl dowolny (32,62s)
- 50 metrów 
styl grzbietowy(43.91s)
- 50 metrów 
styl klasyczny (57.71s)

Antoni Lazurek
- 50 metrów 
styl dowolny(37.98s)
- 50 metrów 
styl grzbietowy (43.81s)
 -50 metrów 
styl klasyczny (51.61s)

Sobota II Blok Finały
Antonina Pietuch

- 50 metrów styl dowolny 
I miejsce (30.18s)
- 50 metrów styl grzbietowy 
II miejsce (34.04s)
- 50 metrów styl motylkowy 
I miejsce (32.08s)

Patrycja Jurkiewicz
- 50 metrów styl dowolny 
I miejsce(27.96s)
- 50 metrów styl grzbietowy 
I miejsce(31.11s)
- 50 metrów styl motylkowy
 I miejsce(29.68s)

Maja Korzeniowska
- 50 metrów 
styl dowolny (29.45s)

Antoni Lazurek
- 50 metrów 
styl klasyczny(50.42s)
- 50 metrów 
styl grzbietowy (43.76s)

Niedziela III Blok
Antonina Pietuch

-100 metrów styl dowolny 
I miejsce (1.08,42s)
-100 metrów styl grzbietowy 
I miejsce (1.08,42s)

Patrycja Jurkiewicz
-100 metrów styl dowolny 
I miejsce (1.08,42s)
-100 metrów styl grzbietowy 
I miejsce (1.07.51s) Rekord Me-
etingu
-100 metrów styl zmienny 
I miejsce (1.10,48s)

Maja Ostaszewska
-100 metrów 
styl dowolny(1.32,95s)
-100 metrów 
styl zmienny (1.43,03s)

Maja Korzeniowska
-100 metrów styl klasyczny 
II miejsce (1.25,16s)

Tadeusz Tyczyński
- 100 metrów 
styl dowolny(59.66s)
-100 metrów styl grzbietowy
 I miejsce (1.08,82s)

Na pochwałę zasługują 
wszyscy zawodnicy, bili swo-
je rekordy życiowe, dając nam 
nadzieję na kolejne udane starty.

Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów na pływalniach 
w całym kraju.

Zgodnie z założeniami 
projektu LOT, jego uczest-
nicy wezmą udział w cyklu 
szkoleniowym, poświęco-
nym podnoszeniu kompeten-
cji w zakresie tworzenia wy-
sokiej jakości oferty turystyki 
zrównoważonej oraz zwięk-
szania świadomości ekolo-
gicznej na obszarze Jeziora 
Zegrzyńskiego. Złoży się na 
niego sześć sesji szkolenio-
wych, które będą różniły się 

sposobami interakcji z uczest-
nikami projektu oraz osiąga-
nymi rezultatami. Każda sesja 
przewidziana jest dla dwóch 
grup liczących po 40 osób. 
Tematyka szkoleń obejmuje 
zagadnienia marketingowe, 
organizacyjne, innowacyjne 
oraz społeczne, składające się 
na turystykę zrównoważoną. 

Do udziału w swojej no-
wej inicjatywie LOT zapra-

sza przedsiębiorców, organi-
zacje pozarządowe, samorządy 
oraz instytucje, uczniów i stu-
dentów kierunków związanych                                 
z turystyką, a także mieszkań-
ców zainteresowanych tema-
tyką proponowanych szkoleń. 
Mile widziani są też przedstawi-
ciele lokalnych i regionalnych 
mediów. Pierwszym krokiem 
do uczestnictwa w projekcie jest 
przesłanie formularza zgłosze-
niowego, który można pobrać 
ze strony www.zegrze.org, za-
kładka Nasze projekty/Eko Ze-
grze dla zrównoważonej tu-
rystyki na adres e-mail: lot@
zegrze.org. Przyjęcie każdego 
zgłoszenia zostanie potwierdzo-
ne e-mailem zwrotnym. Nale-
ży mieć na uwadze, że liczba 
miejsc w projekcie jest ogra-
niczona i decyduje kolejność 
zgłoszeń. Więcej informacji na 
ten temat można znaleźć na stro-
nie www.zegrze.org, w zakład-
ce Nasze projekty/Eko Zegrze 
dla zrównoważonej turystyki.

oprac. RM

Kolejny raz potwierdzając, że organizacyjne-
go poLOTu jej członkom nie brakuje, Lokalna 
Organizacja Turystyczna „Przystań w sercu 
Mazowsza” ogłasza nabór uczestników do pro-
jektu pod nazwą „Eko Zegrze – program bu-
dowania kompetencji kadr oraz świadomości 
ekologicznej społeczności lokalnej dla potrzeb 
rozwoju turystyki zrównoważonej w regionie 
Jeziora Zegrzyńskiego”.

WYDARZENIA

Pętla w remoncie
Ze względu na przebudowę ważnego legio-
nowskiego węzła przesiadkowego, czyli pętli 
autobusowej przy ulicy Sowińskiego, od mi-
nionej środy (27 kwietnia) obowiązuje tam 
zmieniona organizacji ruchu. Sama ulica 
pozostała przejezdna, jednak korzystający 
z niej kierowcy muszą liczyć się z pewnymi 
utrudnieniami.

Na okres realizacji tej ko-
munikacyjnej inwestycji zosta-
ły wyznaczone przystanki prze-
lotowe w ulicy Sowińskiego, 
dla obydwu kierunków ruchu, 
które będą służyć do zatrzymy-
wania się na czas nie dłuższy 
niż 1 min. Odbywający się tam 
dotąd ruch pieszy został prze-
niesiony na drugą stronę ulicy. 
Miejsca parkingowe na tere-
nie pętli autobusowej są usu-
nięte, a wykonawca udostępnił 
tam wjazd jedynie samocho-
dom obsługi technicznej.  
 
Wprowadzone zmiany wyni-
kają z rozpoczęcia prac przy 
budowie nowoczesnego wę-
zła przesiadkowego w miej-
scu obecnej pętli autobusowej. 
Na okres realizacji przewidzia-
nych w planie robót teren, na 
którym powstanie nowocze-
sny węzeł przesiadkowy, został 
zabezpieczony i ogrodzony. 
Zgodnie z przewidywaniami 
utrudnienia potrwają do 30 lip-
ca bieżącego roku.

WS  

Przystań dla
kompetencji

Delfiny na 14 medali!
W sobotę i niedzielę 23-24.04.2022 na Pływalni Miejskiej w Mławie od-
były się ogólnopolskie zawody w pływaniu, których gospodarzem był 
Klub Pływacki Płetwal Mława. Nasze Delfiny wypływały aż 14 medali!
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Odwierty 
na ciepło
Wraz z początkiem ubiegłego tygodnia 
przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów 
Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Stani-
sławowie Pierwszym rozpoczęły się prace 
związane z termomodernizacją budynku, 
połączone z wykonaniem na terenie pla-
cówki specjalistycznych odwiertów.

Z uwagi na harmono-
gram robót, bezpieczeństwo 
uczniów oraz wszystkich od-
wiedzających szkołę, w pierw-
szym i drugim etapie prac, tj. 
na okres od 19 kwietnia do 31 
maja, zostały zamknięte głów-
na brama wjazdowa oraz furt-
ka. Piesi mogą wchodzić na 
teren placówki tylko przez 
usytuowaną od strony ul. Jana 
Kazimierza bramę przeciw-
pożarową, a także przez bra-
mę główną od strony pływalni 
– Centrum Rekreacji Nieporęt. 

Trzeci etap prac, związany 
z wykonaniem kolejnych od-
wiertów z boku budynku, roz-
pocznie się 27 maja i potrwa 
do 10 czerwca br. W dniach 24, 
25, 26 maja, ze względu na od-
bywający się w podstawówce 

egzamin ósmoklasisty, robo-
ty budowlane zostaną wstrzy-
mane. Na każdym etapie prac 
teren robót będzie odpowied-
nio zabezpieczony, a przejścia 
do szkoły zostanie bezpiecz-
nie wydzielone. – Choć całe 
to przedsięwzięcie wiąże się 
z utrudnieniami dla wszyst-
kich, liczymy na państwa zro-
zumienie oraz wyrozumiałość. 
Wierzymy, że efekty tej inwe-
stycji zdecydowanie przewyż-
szą przejściowe niedogodno-
ści i poprawią komfort pracy 
i funkcjonowania placówki, 
a przede wszystkim obni-
żą znacznie opłaty za energię 
elektryczną i gaz – napisali na 
gminnej stronie internetowej 
lokalni urzędnicy. 

RM

Rozpoczynając od kwe-
stii inwestycyjnych, swój 
najświeższy raport  Syl-
wester Sokolnicki skła-
dał radnym raczej w mino-
rowym nastroju. – Jeszcze                                                                                                  
w lutym wydawało się, że idzie-
my ku przyszłości z nadzieją, to 
znaczy kończy się pandemia,                  
a przynajmniej jej kolejny etap, 
idzie wiosna. Dzisiejsza sesja                                                    
i fakt, że mamy ją na tej sali, to 
też dowód na to, że zmierzali-
śmy czy też zmierzamy do nor-
malności. Ale niestety wyda-
rzenia na wschodniej granicy 
wszystkie te nasze oczekiwania 
mocno zburzyły – powiedział 
legionowski starosta podczas 
marcowej sesji Rady Powiatu 
Legionowskiego. Referując jej 
członkom bieżące sprawy urzę-
dowe, od burzenia gładko jed-
nak przeszedł do budowania. 
Dzięki temu zebrani usłysze-
li co nieco o inwestycjach już 
przez powiat zakończonych i o 
tych, które dopiero przed nim. 
Najbardziej dumny Sylwester 
Sokolnicki był z dopięcia klu-
czowych formalności związa-
nych z budową liceum w Stani-
sławowie Pierwszym. – Dosyć 
długo przygotowywaliśmy się 
do tej inwestycji. Decyzje pod-
jęte były jeszcze w poprzedniej 
kadencji rady, a teraz można by 
powiedzieć, że mamy za sobą 
kolejny etap. Mówię to w wa-
runkach dla Rzeczypospolitej 
trudnych, dlatego, że sami pań-
stwo wiecie, że rynek wyko-
nawców, rynek inwestycyjny 
został w dużej mierze, przepra-
szam za słowo, zdruzgotany. 
Mieliśmy ogromne obawy, 
czy nasza procedura związa-
na z wyborem wykonawcy za-
kończy się powodzeniem. A to 
dlatego, że na wieloletnie inwe-
stycje praktycznie nie ma chęt-
nych. Składanie ofert na okres 
dłuższy niż dwanaście miesię-

cy jest w tej chwili właściwie 
niemożliwe, gdyż ryzyko nie-
trafienia z ofertą jest ogromne.   

Ogromne, o czym wiedzą 
też indywidualni inwestorzy, 
stają się również ceny na ryn-
ku usług i materiałów budow-
lanych. W przypadku wycenio-
nego na nieco ponad 19 mln zł 
obiektu liceum kluczowa dla 
starostwa była też kwestia upły-
wającego czasu. – Niepokoiło 
nas to, że mając dofinansowa-
nie z Polskiego Ładu – ogrom-
ne pieniądze, bo aż 17 milionów 
złotych, baliśmy się takiej sytu-
acji, że w ciągu sześciu miesię-
cy nie uda nam się wybrać wy-
konawcy. Oczywiście było 
trochę emocji, lecz teraz mogę 
państwu powiedzieć, że mamy 
podpisaną umowę. Oczywiście 
to jeszcze nie jest do końca suk-
ces. Sukces byłby wtedy, gdy-
byśmy mogli się spotkać w gmi-
nie Nieporęt i przecinać wstęgę, 

otwierając ten budynek. Ale wy-
rażamy nadzieję, że wszystko 
zakończy się pomyślnie – za-
znaczył starosta Sokolnicki. 

Mniej pewna jest natomiast 
świetlana przyszłość inwesty-
cji drogowych. Bo nawet je-
śli ruszą zgodnie z planem, po-
chłoną astronomiczne sumy. 
Przeznaczając więc, jak stwier-
dził starosta, rekordową kwo-
tę na inwestycje, przez in-
flację starostwo wykona ich 
znacznie mniej. Zwłaszcza że 
jej skutków nie uwzględniały 
też napisane wcześniej przez 
powiat wnioski o dofinanso-
wanie zadań ze środków ze-
wnętrznych. – Czeka nas wiel-
ka niewiadoma. Jeśli chodzi                                                                                 
o budowę dróg, to ceny wzro-
sły diametralnie. Jeżeli przy-
pomnimy sobie ulicę Wolską                                                 
w gminie Nieporęt, biegną-
cą w terenie bardzo zurbani-
zowanym, tam na obejmującą 

bardzo szeroki zakres zadań 
inwestycję wydaliśmy nieca-
łe 5 milionów. Na drogę 1817, 
blisko czterokilometrowy od-
cinek, też wydaliśmy 4,6 mi-
liona złotych. Tak więc na 
tych dwóch inwestycjach je-
den kilometr kosztował śred-
nio 1,2 – 1,4 miliona złotych. 
Natomiast ostatnio otworzyli-
śmy przetarg na drogę 1801, na 
którą mamy, jak państwo pa-
miętacie, 5 milionów złotych 
z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych, to koszt jed-
nego kilometra wyszedł ponad 
3 miliony złotych. Oczywiście 
przetarg został unieważniony 
i zastanawiamy się, jak z tego 
pata wyjść – przyznał gospo-
darz powiatu. Cóż, bez wzglę-
du na rozwiązanie tej zagadki, 
jedno wydaje się pewne: droga 
do nowej drogi (i każdej kolej-
nej) będzie... droga.   

Wonder

Szczerze
o inwestycjach
Dobrego samorządowego gospodarza zwykło się niekiedy oceniać po liczbie i rozmachu pro-
wadzonych przez niego inwestycji. Z tym większą zatem goryczą lokalni włodarze muszą teraz 
patrzeć na ich gwałtownie rosnące koszty, a często też ograniczać pierwotne plany w tym zakre-
sie. Cenowy ból głowy mają również, do czego ostatnio przyznał się radnym starosta, sternicy 
legionowskiego powiatu.
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USŁUGI
 ■Cyklinowanie układanie                           
507 603 653
 ■HYDRAULIK   AWARIE 
REMONTY 692 827 915
 ■MALOWANIE, 
TAPETOWANIE, REMONTY 
OSOBIŚCIE, SOLIDNIE 
694 065 757
 ■USŁUGI  REMONTOWE                   
604 787 766
 ■Serwis RTV Naprawa – Montaż 
Anten TV-SAT Legionowo                        
ul. Siwińskiego 3 tel. 602 745 442
 ■Starsza pani poszukuje 
niedrogiego lokum do wynajęcia 
na dłużej, najlepiej Wieliszew                     
i okolice. 502 702 477

KUPIĘ

 ■Kupię starocie, srebrną biżuterię, 
monety 507 603 653

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 4 maja 2022 r.
(środa) 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.
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Ogłoszenie 
o drugim przetargu 

ustnym nieograniczonym
 na najem lokalu użytkowego nr 1/19 

na okres 3 lat położonego 
 na parterze Centrum Komunikacyjnego 

w Legionowie, 
przy ul. Kościuszki 8A

1. Opis nieruchomości
Przedmiotem przetargu jest najem na okres 3 lat lokalu użytkowego 
położonego na parterze Centrum Komunikacyjnego w Legionowie, 
przy ul. Kościuszki  8A:
Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy nr 1/19 – 16,30 m² sufit 
podwieszany, ściany malowane farbami emulsyjnymi, na podłodze 
gres, okno z profili PCV, parapety granitowe, drzwi z witryną alu-
miniowe, przeszkolone, klimatyzacja z możliwością indywidualnego 
sterowania, wentylacja, instalacja gaśnicza, czujki ruchu, instalacja 
telekomunikacyjna.
Przedmiot przetargu stanowi część nieruchomości nr ewidencyjny 
3/27 i 3/29 o łącznej powierzchni 15 922 m² w obrębie nr ewiden-
cyjnym 63 położonej w Legionowie przy ulicy Tadeusza Kościuszki 
8 A zabudowanej budynkiem Centrum Komunikacyjnego (dworca)                      
o powierzchni całkowitej 3 092 m². 
Przewiduje się najem lokalu określonego powyżej z przeznaczeniem 
na prowadzenie: punktu gastronomicznego, saloniku prasowego, skle-
pu spożywczego,  apteki. Inne rodzaje działalności wymagają zgody 
Wynajmującego poprzedzonej akceptacją właściciela nieruchomości.
Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przedmiotu najmu na cele 
związane z prowadzeniem gier na automatach i gier na automatach 
o niskich wygranych, jak również jakiejkolwiek innej działalności                                                                                                         
w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, na działalność typu 
sex-shop, działalność polegającą na wprowadzaniu do obrotu sub-
stancji psychotropowych lub odurzających, w szczególności tzw.”do-
palaczy”.
Dla nieruchomości prowadzona jest jest przez Sąd Rejonowy w Le-

gionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze 
WA1L/00070211/6.

2. Wysokość wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego 
przedmiotu dzierżawy.
Wysokość wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi: 
lokal nr 1/19 – 16,30 m² – 1.600,00 zł miesięcznie/netto,
Do ww. stawki miesięcznego czynszu najmu należy doliczyć podatek 
VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. 
W związku z brakiem podliczników czynsz najmu zawiera opłatę za 
energię elektryczną, cieplną, wodę i kanalizację. 
Opłaty z tytułu czynszu najmu Najemca winien uiszczać przele-
wem na podstawie faktury wystawionej przez Wynajmującego, na 
rachunek bankowy Wynajmującego – PEC „Legionowo” Sp. z o.o., 
wskazany każdorazowo przez Wynajmującego na fakturze VAT,                                             
w terminie 10 dni od daty wystawienia faktury (o dotrzymaniu termi-
nu dokonania wpłaty decyduje data wpływu środków pieniężnych na 
rachunek Wynajmującego).
Dodatkowo, Najemca zobowiązuje się ponosić koszty utrzymania                  
(w szczególności:  centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda 
i kanalizacja, utrzymanie czystości, koszty monitoringu) powierzchni 
użytkowej części wspólnych zlokalizowanych na parterze budynku 
Centrum Komunikacyjnego ( ciągów komunikacyjnych i pomiesz-
czeń toalet tj. 684,45 m² ), przy czym udział każdego Najemcy określa 
się jako iloczyn 15% powierzchni zajmowanego lokalu i rzeczywi-
stych kosztów utrzymania 1 m² części wspólnych zlokalizowanych 
na parterze budynku Centrum Komunikacyjnego o pow. 684,45 m².

3. Wysokość postąpienia.
lokal nr 1/19 – 16,30 m² – minimum 50,00 zł netto

4. Obciążenia nieruchomości oraz zobowiązania, których przed-
miotem jest nieruchomość.
Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zo-
bowiązań.
Dział III i IV księgi wieczystej nr WA1L/00070211/6 wpisów 
nie zawierają. 

5. Termin i miejsce przetargu.
Drugi przetarg ustny nieograniczony na najem na okres 3 lat                    
z możliwością przedłużenia lokali użytkowych wraz z częściami 
wspólnymi położonych na parterze Centrum Komunikacyjnego 
w Legionowie, przy  ul. Kościuszki  8A odbędzie się w dniu                     
6 maja 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie KZB Legionowo                                                      
Sp. z o.o. w Legionowie, ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, parter, Sala 
Obsługi Klienta na parterze budynku.

6. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia.
Wadium ustala się w następującej wysokości: dla lokalu nr 1/19                        
–  2.500,00 zł.  W przetargu ( licytacji ) mogą wziąć udział oferen-
ci, jeżeli wpłacą wadium na rachunek bankowy KZB Legionowo 
Spółka z o.o. prowadzony przez ING Bank Śląski O/Legionowo,                                           
nr 73105010121000000502411663 najpóźniej w dniu 4 maja 
2022 r. do godziny 15.00, przy czym liczy się data i godzina wpły-
wu na konto KZB Legionowo Sp. z o.o., 

W tytule przelewu wadium należy wskazać numer lokalu, którego 
wpłata dotyczy oraz dane identyfikujące oferenta. 

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego                  
nr 1/19 położonego na parterze Centrum Komunikacyjnego                    
w Legionowie, przy ul. Kościuszki 8A będzie odbywał się na 
podstawie stosownego regulaminu, który został opublikowany 
wraz z niniejszym ogłoszeniem.

Wynajmujący ustala termin wizji lokalnej przedmiotu najmu:               
–  w dniu  29 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00, Centrum Komunikacyjne 
w Legionowie, ul. Kościuszki 8A.

Bliższych informacji udziela: KZB Legionowo Sp. z o.o., 
ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, 
- w sprawach formalno-prawnych: tel. 22 766 47 38,
- w sprawach technicznych: tel. 22 766 47 33.
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Punkt widzenia, wiedzą to 
choćby wysocy inaczej miło-
śnicy teatru, zależy od punktu 
siedzenia. Im nasz obiekt zain-
teresowań proktologa ulokuje-
my wyżej, tym większą mamy 
szansę na poszerzenie horyzon-
tów. W przenośni i dosłownie, 
np. dzięki profitom płynącym 
z zajmowanego fotela, pozwa-
lającym na wycieczkowe zaku-
py i wożenie pupy. Sęk w tym, 
że zadka, prawdziwego czy me-
taforycznego, nigdy nie sadza-
my gdzieś raz na zawsze. A sko-
ro tak, zmienia się też nasz ogląd 
wielu spraw. Czasem nawet kil-
ka razy na dzień. 

 
Gdy majestatycznie sunę 

swą pełnoletnią gablotą z ce-
lownikiem na masce, oczekuję, 
aby nikt mi w dotarciu do celu 
nie przeszkadzał. Zwłaszcza ci 
rozwydrzeni, zawłaszczający 
dla siebie zbyt dużo asfaltu ro-

werzyści! O ile do miłujących 
lewą stronę drogi międzypa-
sowych skoczków na „wuelu” 
można przywyknąć, na widok 
tych jednośladowych niezguł 
aż chce się sprawdzić, czy mają 
uczulenie na samochodową bla-
chę. W dodatku przez zatłoczone 
miasto, drwiąc bezczelnie z za-
puszkowanych szoferów, prze-
mieszcza się toto szybciej i za 
friko. Jak ktoś wywalił kilka-
dziesiąt tysi na furę, której utrzy-
manie kosztuje go rocznie parę 
pensji, taka zniewaga ze strony 
łańcuchowych psów rowerzy-
zmu naprawdę boli. I aż noga 
świerzbi, by im pokazać, że je-
den pedał daje więcej frajdy niż 
dwa. No i w ogóle, wara od jezd-
ni, jazda na ścieżki! 

 
Przychodzi jednak czas, kie-

dy z wygodnego fotela przesia-
dam się na wąskie, będące za-
przeczeniem komfortu siodełko. 

Gdy wiatr pieści czaszkę, a pręd-
kość zależy od siły mięśni, człek 
zaczyna rozumieć, iż jest na ła-
sce i niełasce spragnionych pali-
wa drapieżców. Jeden fałszywy 
ruch, obojętnie z której strony, i 
dalszą podróż bajker kontynuuje 
na sygnale. Unika więc w kółko, 
biedaczek, kolein i dziur, walczy 
z mijającymi go na odległość 
zimnego łokcia rajdowcami, 
znosi wichry i burze, śmigając 
ścieżką, usiłuje nie staranować 
chwiejącego się na prezencie 
od babci dwulatka. No i złorze-
czy na czym fiat stoi wszystkim 
zmotoryzowanym. A kiedy zej-
dzie z roweru, uświadamia sobie 
coś jeszcze: że od punktu siedze-
nia zależy także to, czy siedzenie 
będzie go później boleć.

Zbliża się majówka. W tym 
roku, po długiej przerwie spo-
wodowanej pandemią, znów                               
w Legionowie szykuje się huczna 
impreza. W dzisiejszej odsłonie 
miejscowego archiwum powspo-
minać trochę, jak w poprzednich 
latach świętowaliśmy kolejne 
3 Maje. Bo ta data dla legiono-
wian to nie tylko kolejna rocznica 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Jest ona też bardzo ważna dla 
historii miasta, bowiem to tego 
dnia w 1919 roku osada Jabłon-
na Nowa dostała nazwę Legio-
nowo, a w 1952 otrzymała pra-
wa miejskie. – Musiała nad nami 
czuwać opatrzność boża, że wła-
śnie z tym, tak bardzo istotnym 
dla historii Polski dniem wiążą 
się też najważniejsze dla nasze-
go miasta chwile – mówił w 2008 
roku, podczas trzeciomajowych 
uroczystości prezydent Roman 
Smogorzewski. 

Podczas tych samych obcho-
dów, poza częścią patriotyczną, 
na którą tradycyjnie składała się 

msza za ojczyznę i składanie kwia-
tów pod pomnikiem Polski Wal-
czącej, pokuszono się jeszcze o to, 
aby legionowianie… napisali wła-
sną konstytucję. Pomysł ze stwo-
rzeniem lokalnej ustawy zasadni-
czej miał być chwilą oddechu od 
poważnych patriotycznych uro-
czystości. – Z jednej strony chcie-
liśmy, by tegoroczne obchody były 
bardziej wesołe od pozostałych, 
ale żeby jednocześnie nawiązywa-
ło to do obchodzonej właśnie rocz-
nicy. Zależało nam także na tym, 
aby mieszkańcy Legionowa po-
czuli, co to znaczy tworzyć prawo. 
Wszystko to oczywiście z dużym 
przymrużeniem oka – tłumaczyła 
pomysł Ewelina Odrzywołek, ów-
czesna szefowa miejskiej promo-
cji. No i chyba legionowianie też 
tak do tego podeszli. Nowa miej-
ska konstytucja, zamiast zbiorem 
praw, stała się swoistym koncer-
tem życzeń. Znalazły się w niej bo-
wiem m.in. postulaty dotyczące 
poprawy jakości oferty kultural-
nej i rekreacyjnej, bezpieczeństwa 
oraz miejskiej infrastruktury.

W kolejnych latach cieka-
wych pomysłów na to, jak uczcić 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 Maja nie brakowało. Na przy-
kład w 2011 roku w atrium ra-
tusza stanęła kopia obrazu Jana 
Matejki „Konstytucja 3 Maja 
1791 roku” o wymiarach 4 na                                                                                                    
6 metrów. Reprodukcja była 
tłem dla przedstawienia histo-
rycznego przygotowanego przez 
warszawską grupę artystyczną 
Fundacja ART, która do Le-
gionowa przyjechała na zapro-
szenie Muzeum Historycznego. 
– To przedstawienie ma przy-
bliżyć mieszkańcom Legionowa 
okoliczności uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja. Postacie, które 
są na tym obrazie, niejako wyj-
dą z niego i będą odtwarzały wy-
darzenia sprzed 220 lat – mówił 
dyr. muzeum Jacek Szczepański.

Od kilku lat 3 Maja w Legio-
nowie to głównie grill i disco polo. 
W tym roku będziemy natomiast 
hucznie świętowali 70. rocznicę 
nadania praw miejskich.

Majówki po legionowsku

Rozdwojenie ja… zdy

Kuchnia na wiosnę  - szybki obiad

Warzywno-miętowy krem z parmezanem

Sposób przygotowania:

Rozgrzej oliwę z oliwek i masło na dużej patelni. Dodaj szczypiorek i pokrojone-
go w kostkę ziemniaka. Delikatnie smaż przez około 5 minut. Dolej bulion i gotuj, 
aż ziemniaki będą miękkie. Następnie wrzuć groszek i po około 3 minutach zdejmij 
patelnię z ognia. 

Chłodny płyn przelej do garnka, dodaj liście mięty oraz groszek i zblenduj. Goto-
wą zupę podgrzej i dopraw solą oraz pieprzem. Zupę można podawać z grzankami, 
skrojonym drobno szczypiorkiem lub pieczywem np. czosnkowym. 

Smacznego!

Składniki:

• 1 łyżka oliwy z oliwek
• 1 łyżka masła
• 1 skrojony pęczek szczypiorku
• 1 ziemniak (skrojony w kostkę)
• 500 g groszku
• 1l warzywnego bulionu
• 1 mała pęczek mięty

Jak aktywni, odwie-
dzający sportowe areny 
kibice dobrze wiedzą, a 
ci bardziej „stacjonarni” 
mogą się domyślać, dzisiaj 
tego rodzaju wydarzenia 
to już nie tylko sama ry-
walizacja, lecz także wi-
dowisko. Jeżeli nawet nie 
na boisku czy parkiecie                                                               
– w wykonaniu zawodni-
ków lub zawodniczek, to 
przy udziale cheerleade-
rek, finansowanych przez 
sponsorów atrakcji i ga-
dżetów, a nierzadko też 

wybranej pod daną po-
tyczkę muzyki. I właśnie 
ten ostatni przypadek 
miał miejsce w ostatnią 
niedzielę podczas meczu 
legionowskich siatkarek, 
kiedy to w przerwach na 
każdy challenge (czyli po 
naszemu wideoweryfi-
kację) leciał song… „To 
ostatnia niedziela”. Le-
ciał, gdyż jego emanują-
cy nostalgią tytuł stano-
wił zarazem wymowny 
komentarz do okolicz-
ności tego pożegnalne-

go pod kilkoma wzglę-
dami   pojedynku. O ile 
jednak pan Mieczysław, 
prawykonawca słynne-
go szlagieru, ronił w nim 
łzy za bliżej nam niezna-
ną niewiastą, w kontek-
ście IŁ Capital Legiono-
vii rzecz dotyczyła sporej 
grupki pań. Jak wielu,                                             
o tym oficjalnie nikt na 
razie nie pisnął. Z pod-
słuchanych tu i ówdzie 
wieści wiadomo tylko, że 
tak zwany szkielet druży-
ny wystąpił w niej owej 
niedzieli po raz ostatni.                                                   
A tuż po niej czołowe siat-
karki wyfruną do innych 
miast i klubów, gdzie na-
dal w pocie czoła będą 
uprawiały swój wysko-

kowy zawód. Tyle że, co 
raczej nie stanowi żad-
nej tajemnicy, za jesz-
cze większe niż w grodzie 
L. pieniądze. Cóż, każdy 
pracownik ma prawo iść 
tam, gdzie mu lepiej za-
płacą i sportowiec niczym 
się tu od przedstawicieli 
innych fachów nie różni. 
Szkoda tylko, że na od-
chodne nasze urocze No-
vianki nie sprezentowały 
swoim fanom awansu do 
najlepszej ligowej czwór-
ki, a zarządowi klubu 
związanych z tym sukce-
sem co najmniej kilkuset 
tysi budżetowych wpły-
wów. Szkoda, bo ten Ca-
pital bardzo by mu się te-
raz przydał. 

Wszystkie składniki na krem znajdziecie na Targowisku Miejskim w Legionowie.

DZIŚ  NONSZA-
LANCJA  WO-

BEC PRAWA  JEST 
POWSZECHNA  I 
CELUJE  W  TYM 
MINISTER  SPRA-
WIEDLIWOŚCI

Roman Smogorzewski,                     
prezydent Legionowa 
podczas kwietniowej sesji 
rady miasta
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…
Na co muszą zwracać uwa-

gę kierowcy 
na drodze? 

Basia - na dziury!

…
Jak nazywa się ptak, 

który stuka w drzewo? 
- „Dziądziel” 

Humor
z zeszytów

Rubryka
smyka

i rodzica
Małgorzata

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

DZIECKO POPEŁNIA BŁĘDY – CZY TO DYSLEKSJA?

Psycholog radzi:

Kiedy dziecko rozpoczyna naukę w szkole i popełnia błędy, ma trudności z nauką czytania i pisania 
pojawia się obawa, czy to nie dysleksja. Dysleksja to zaburzenie manifestujące się specyficznymi trud-
nościami w nauce czytania i pisania u dziecka, którego ogólne możliwości intelektualne wykształco-
ne są co najmniej na poziomie normy wiekowej. Sam fakt tego, że dziecko ma trudności w tym obsza-
rze nie przesądza o dysleksji. Popełnianie błędów może bowiem być kwestią np. nieuważności, braku 
wdrożenia do samokontroli w pracy, niedostatecznej  znajomości zasad pisowni. Wymagana tu jest peł-
na diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna w poradni. Na co zatem warto zwrócić uwagę, co może 
nas zaniepokoić?
• problemy z nauką czytania i pisania, a wcześniej (już na etapie przedszkolnym) z utrwalaniem liter                        
i cyfr (dziecko z trudem zapamiętuje litery/cyfry, pomimo systematycznej pracy w tym obszarze);
• „lustrzane odbicia” i mylenie liter/cyfr o podobnym obrazie graficznym (np. 5/2, 9/6, d/p, b/g, b/d, a/o);
• pisanie od prawej do lewej strony;
• trudności z różnicowaniem kierunków (prawo/lewo, nad/pod, przed/za itd.);
• u starszych dzieci popełnianie błędów mimo dobrej znajomości zasad ortografii;
• błędy popełniane przez dzieci mogą być dwojakiego rodzaju: słuchowe lub wzrokowe (wzrokowe po-
wstają na ogół podczas przepisywania tekstu z tablicy, książki; błędy słuchowe dziecko popełnia pod-
czas zapisywania tekstu dyktowanego, tzw. pisanie ze słuchu);
• dziecko – podczas czytania/pisania – gubi litery, przestawia je, zamienia na inne, pomija linijki w tekście.

Aby rozstrzygnąć, jakie jest podłoże trudności dziecka konieczne jest zgłoszenie się na diagnosty-
kę do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tam zostaną wykonane badania przez psychologa i pe-
dagoga, które rozwieją wątpliwości i pomogą określić formy wsparcia rozwoju dziecka. Na wniosek 
rodzica wystawiona zostanie opinia, która będzie źródłem informacji dla nauczycieli prowadzących                                        
o sposobach wsparcia, dostosowania wymagań edukacyjnych (w tym złagodzenia systemu oceniania 
na czas prowadzonej z dzieckiem terapii – o ile taka będzie wskazana).

Kontakt do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie (ul. Jagiellońska 69): 
tel. 22 774 38 14. Wszelka świadczona w niej pomoc jest bezpłatna i odbywa się na wniosek rodzica.
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Jak to się dzieje w mieście od 
dwóch dekad, na mieszkańców 
czekały tam rozdawane za darmo 
sadzonki drzew, krzewów i kwia-
tów. – W tym roku kładziemy 
duży nacisk właśnie na drzewa. 
Zakupiliśmy ich w sumie około 
pięciu tysięcy sztuk. Część z nich 
została już przekazana wspól-
notom mieszkaniowym, spół-
dzielni mieszkaniowej, szkołom, 
przedszkolom i wszystkim insty-
tucjom, które się do nas zgłosiły. 
Dzisiaj natomiast rozdajemy rośli-
ny mieszkańcom. Mamy nadzieję, 
że wszystkie te drzewa plus oko-
ło dwa i pół tysiąca krzewów i trzy 
tysiące kwiatów znajdą swoich 
nowych właścicieli – mówi Ro-
bert Wieczorek, kierownik refe-
ratu ochrony środowiska Urzędu 
Miasta w Legionowie.

Tak jak w ubiegłych latach, 
z dystrybucją wartych 25 tys. 
zł roślin nie było żadnego pro-
blemu. O ile jednak sadzonki 
drzew dostawało się za zwycza-
jowe „dziękuję”, do otrzymania 
krzewów lub kwiatów potrzeb-
na była specjalna, twarda „walu-
ta”. – W tym roku akcja ma tro-
szeczkę inny wymiar. Owszem, 
też są one, przynajmniej teore-
tycznie, wydawane za darmo, 

ale w zamian mieszkańcy mają 
podarować miastu plastikowe 
nakrętki bądź też zużyte bate-
rie. Weszliśmy we współpracę 
ze stowarzyszeniem Wolonta-
riat Legionowo, które później 
wymienia je na inne dobra, da-
jąc zebranym bateriom i zakręt-
kom tak naprawdę drugie życie – 
podkreśla  Anna Szwarczewska, 
kierownik miejskiego Referatu 
Kultury i Współpracy. A zamie-
nione na leki czy sprzęt do re-
habilitacji, drugie życie pozwa-
lają też one dać innym ludziom. 
Pomysł okazał się trafiony, bo 
młodzież oraz dorośli członko-
wie Wolontariatu Legionowo 
musieli uwijać się jak w ukropie. 

Przy czym wiele działo się 
w sobotę nie tylko na pełnej ro-
ślin scenie. Dzięki obecności 
kilku partnerów przedsięwzię-
cia, piknik rozgościł się na ca-
łym Moim Rynku. W strefach 
Aktywnej i Ekologicznej od-
bywały się warsztaty, konkur-
sy oraz przeglądy rowerowe. 
Działały też stoiska ze zdrową 
żywnością, a także punkt infor-
macyjny dotyczący prawidło-
wej segregacji odpadów. – Do 

udziału w tegorocznym pikni-
ku ekologicznym zaprosiliśmy 
instytucje poniekąd związane                                                                  
z ekologią. Stąd między innymi 
udział legionowskiego PWK 
czy Nadleśnictwa Jabłonna. Są 
tutaj również stowarzyszenia                               
z terenu Legionowa. Przy oka-
zji mieszkańcy mogą skorzystać                                              
z takich stanowisk, gdzie moż-
na pomalować torby, dowie-
dzieć się czegoś więcej o ekolo-
gii, ale w sposób niecodzienny,                                                                     
z domieszką zabawy. Są to 
przede wszystkim stoiska skie-

rowane dla dzieci i młodzieży 
– dodaje Anna Szwarczewska.

 
Dzięki temu przez kilka go-

dzin targowisko Mój Rynek po 
raz kolejny tętniło ożywionym, 
„zielonym” życiem. Co obec-
ny na miejscu prezydent Legio-
nowa, razem ze swoimi ludźmi 
wręczający mieszkańcom roślin-
ne dary, przyjął oczywiście z ra-
dością. – Chcę wszystkim po-
dziękować za to, że włączyli się 

do tej akcji. My ze swej strony 
na terenach szkół, przedszkoli                                               
i tych partnerów, którzy się do nas 
zgłosili, czyli Centrum Szkole-
nia Policji, spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych, będziemy do-
celowo chcieli posadzić 50 tysię-
cy drzew. Tak więc każdy miesz-
kaniec będzie miał nowe drzewo 
na terenie miasta. Jeżeli posiada-
ją państwo jeszcze jakieś wolne 
miejsca do ich posadzenia, zapra-
szamy do włączenia się w naszą 
akcję – zachęcał legionowian Ro-
man Smogorzewski. 

Trzeba jednak pamiętać, 
że otrzymanie sadzonki to tyl-
ko pierwszy krok. W kolejnych, 
mając już miejsce na posadzenie 
miejskiego podarunku – zwłasz-
cza drzewa, należy później oto-
czyć je troskliwą opieką. Inaczej 
„dogęszczanie zielenią” może się 
nie udać. – To są typowe polskie 
drzewa, które występują na tere-
nie Legionowa, tak więc dbamy                                           
o tą jego naturalną florę. Są to 
buki, dęby, brzozy, sosny i lipy                                                                                      
– gatunki długowieczne, któ-
re będą dość dobrze adaptowa-
ły się do przyszłych zmian klima-
tu. Oczywiście o te drzewa trzeba 
zadbać, szczególnie przez kilka 
pierwszych lat, czyli posadzić je w 
żyznej ziemi, no i przez jakiś czas 
podlewać. Nie przelewać, ale pod-
lewać, bo wiadomo, że lata mogą 
być suche, przez kilka tygodni bez 
opadów. Być może niektóre sa-
dzonki się nie przyjmą, ale warto 
próbować – radzi Marcin Galoch 
z Referatu Ochrony Środowiska 
UM w Legionowie. 

Warto tym bardziej, że 
wzbogacając się co roku o ty-
siące drzew, Legionowo zy-
skuje nie tylko na atrakcyj-
ności. Tak czy inaczej, efekty 
proekologicznych działań ra-
tusza – także dzięki wsparciu 
ze strony mieszkańców – da się 
zauważyć w wielu częściach 
miasta. – Widzimy to szcze-
gólnie na terenie przedszkoli, 
szkół i innych instytucji. My 
sami też, jako miejski referat 
ochrony środowiska, sadzi-
my bardzo dużo drzew na te-
renach zielonych. Tak więc są-
dzę, że ta akcja, a właściwie nie 
tyle akcja, co ciągłe, całorocz-
ne działania przynoszą efek-
ty – uważa Robert Wieczorek.                                                  
– Dzięki temu w perspekty-
wie kilkudziesięciu lat Legio-
nowo będzie miastem bardziej 
zielonym, ale i chłodniejszym, 
bo sadzenie drzew oznacza nie 
tylko upiększenie Legionowa, 
lecz także jego ochłodzenie                                           
w miesiącach letnich, w okre-
sach wysokich temperatur                                            
– dodaje Marcin Galoch. 

Partnerami sobotnie -
go pikniku na Moim Rynku 
były spółki KZB Legionowo                                                                                  
i  PWK Legionowo, Nad-
leśnictwo Jabłonna, a tak-
że Miejski Ośrodek Kultury                                      
i Straż Miejska w Legiono-
wie. W organizacji imprezy 
pomogły też: Centrum Projek-
tów Europejskich oraz stowa-
rzyszenia Działamy Lokalnie 
i Wolontariat Legionowo.

Waldek Siwczyński

FOTOREPORTAŻ

Mój Rynek na zielono
Trudno powiedzieć, czy legionowianie lubią czasem przesadzić, ale sadzić uwielbiają z całą 
pewnością. Potwierdzili to w minioną sobotę, tłumnie odwiedzając zorganizowany ratuszowym 
sumptem piknik ekologiczny, odbywający się na terenie zarządzanego przez spółkę KZB Le-
gionowo targowiska Mój Rynek. Impreza stanowiła kolejny element prowadzonej przez urząd 
miasta akcji pod nazwą „Dogęszczamy zielenią”.
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Nadchodzi oczekiwana 
szansa na rozwój biz-
nesu. Ale jak w każdym 

przypadku, ostrożność nie zawadzi.

Do wiosennych posta-
nowień dorzuć regular-
ną aktywność fizyczną. 

Zyskasz i lepszą formę, i nastrój.  

Dawno wyczekiwany wy-
jazd powinien być udany. 
Pod warunkiem, że w dro-

dze nie będziesz się za bardzo spieszyć. 

Pomyśl o zacieśnieniu re-
lacji z kimś, kto od lat jest 
w twoim otoczeniu. Czas, 

aby wreszcie zaistniał w innej roli. 

Koniec miesiąca powita cię 
finansowym bonusem lub 
chociaż jego obietnicą. Uwa-

ga, szczęściu będziesz musiał pomóc. 

U wielu ludzi kapryśna 
pogoda odbiła się ostatnio 
na zdrowiu, ale w twoim 

przypadku się na to nie zanosi.

Ciągną się za tobą dawne 
zobowiązania. Nic na to 
nie poradzisz, lecz posta-

raj się, aby nie psuły ci nastroju. 

Nie narzekaj na deszczo-
wą aurę i częściej chodź 
na spacery. Choćby nawet 

schowany pod czapką i szalikiem.

Znowu masz mnóstwo 
planów i postanowień. 
Jeszcze raz je przemyśl, bo 

zabraknie ci czasu na ich realizację.

Jeśli w trakcie imprezy 
ktoś wpadnie ci w oko, idź 
za ciosem. Gwiazdy mó-

wią, że ta znajomość ma przyszłość.  

Spróbuj zabrać się do 
pracy nad umocnieniem 
swojej pozycji w… pracy. 

Ewentualnie zacznij szukać innej.

Uważaj na huśtawkę pogo-
dową. Twoja odporność nie 
jest teraz najlepsza, przez co 

kaprysy aury możesz odchorować.

70 lat praw
miejskich
Legionowa

Uchwałą Rady Miejskiej                                                                               
z 6 marca 1980 r. rozpisano otwar-
ty konkurs na herb miasta. Naj-
częściej powtarzającym się mo-
tywem w nadesłanych na konkurs 
pracach był balon (nawiązujący 
do działającej w okresie między-
wojennym w Legionowie fabry-
ki spadochronów i balonów). 24. 
maja tego roku rozstrzygnięty zo-

stał konkurs. Przyjęto projekt inż. 
Jacka Kułagowskiego z Warsza-
wy (godło Radek) przedstawia-
jący literę L  na czerwonym tle, 
zakończoną u dołu stylizowanym 
namiotem. Poniżej widniał rysu-
nek muru w kolorze białym.

Nowy herb Legionowa zo-
stał  opracowany w 1999 r. i za-

opiniowany pozytywnie przez 
Heraldyczny Punkt Konsulta-
cyjny przy Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji                                                                                   
w dniu 27 grudnia tego roku. 
Przedstawia stylizowanego orła 
białego w koronie w polu czer-
wonym, siedzącego na tarczy                                                              
z herbem Pilawa (srebrny krzyż 
półtrzecia na tle błękitnym). Her-

bem tym pieczętowała się rodzina 
Potockich  z Jabłonny, a parcela-
cja części majątku Augusta Potoc-
kiego dała początek Legionowu.  
(stacja kolejowa Jabłonna Nowa 
– 1877 r. garnizon wojskowy                                                                                  
1892 r. , huta szkła – 1897 r.). 
Orzeł w koronie odnosi się do 
tradycji legionowych miasta                       
i godła państwowego z 1919 r. , 

kiedy to osadzie nadano nazwę 
Legionowo, a także tradycji woj-
skowych miasta. Projekt przyjęto 
na sesji Rady Miejskiej Legiono-
wa w 2000 r.

 Źródło:
Rocznik Legionowski tom I, 

Legionowo 2004, Arkadiusz Ko-
łodziejczyk, str. 16 i 17.

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.

W dniu 3. Maja 1952 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z powiatu 
warszawskiego wyodrębniono 4 nowe powiaty. Równocześnie Prezes 
Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz wydał rozporządzenie  na pod-
stawie art.5 ustęp 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonaniu zmian 
podziału administracyjnego nadające Legionowu prawa miejskie.                           
Do rangi miast podniesiono również Piastów i Skolimów-Konstan-
cin. Z gminy Jabłonna w powiecie warszawskim wyłączono gromady 
Bukowiec i Łajski-Grudzie i włączono do nowo utworzonego miasta 
Legionowa.

Konstytucja 3 Maja
231 lat temu w wyni-

ku obrad Sejmu Cztero-
letniego uchwalono Kon-
stytucję 3 Maja. Drugą na 
świecie (po amerykańskiej)                                                   
i pierwszą w Europie ustawę za-
sadniczą regulującą organiza-
cję władz państwowych, prawa                    
i obowiązki obywateli. Wydarze-
nie to jest jednym z najwybitniej-
szych osiągnięć polskiego parla-
mentaryzmu. Oryginalny rękopis 
Konstytucji przechowywany jest                                                                                           
w Archiwum Głównym Akt 
Dawnych w Warszawie i wszyty 
jest w jedną z trzech ksiąg zawie-
rających oryginalny zbiór uchwał 
i konstytucji Sejmu Wielkiego              
z lat 1788 – 1792. Księga zawie-
rająca rękopis Konstytucji ma 
wymiary 40 na 25 cm, oprawio-

na jest w czerwony safian, zdo-
biony na przedniej i tylnej okład-
ce geometrycznymi bordiurami. 
Dokumenty sejmowe są spisa-
ne na oddzielnych kartach, któ-
re zostały zebrane i oprawione                                            
w księgę liczącą 852 strony,                                            
z czego Konstytucja liczy                                                      
11 stron (strony 74-84).



14 CZWARTEK  28 kwietnia 2022SPORT

Drużyna z Legionowa wy-
bitnie radomiankom nie leży, 
dlatego jej lekka dominacja na 
początku pierwszego seta roz-
grywanego w środę w Rado-
miu meczu nie była dla nikogo 
zaskoczeniem. W połowie par-
tii mocno atakujące przyjezd-
ne prowadziły 13:9, umiejętnie 
wykorzystując niefrasobliwie 
popełniane przez gospodynie 
błędy, przede wszystkim w polu 
zagrywki. Nic dziwnego, że 
spokojne, konsekwentnie gra-
jące Novianki bez większych 
problemów zwycięsko zakoń-
czyły inauguracyjną partię, wy-
grywając ją do 20. 

Jeśli dziewczyny Ales-
sandro Chiappiniego myśla-
ły, że dalej pójdzie im równie 
łatwo, to mocno się zawiodły. 

W drugim secie ich rywalki 
się przebudziły, przez co sy-
tuacja na parkiecie całkowicie 
się odwróciła. Legionowianki 
co rusz nadziewały się na blok 
Radomki, ta zaś raz za razem 
udanie kończyła swe ataki. Do-
konywane przez Włocha rosza-
dy w składzie wniosły niewiele                                                   
i w krótkim czasie podopieczne 
Błażeja Krzyształowicza roz-
gromiły IŁ Capital Legionovię 
25:13. W kolejnym secie, choć 
ta na starcie się postawiła, roz-
pędzone radomianki znów nie 
pozostawiły przeciwniczkom 
złudzeń. Były pod każdym 
względem lepsze od przeme-
blowanej szóstki z Legiono-
wa i zasłużenie wygrały do 15. 
Wszystko wskazywało na to, 
że wkrótce wyprowadzą trze-
ci, rozstrzygający cios.  

Wtedy potwierdziła się, po 
pierwsze, nieprzewidywalność 
kobiecej siatkówki, po drugie zaś 
odporność psychiczna Novianek. 
Co prawda czwarte rozdanie le-
piej rozpoczęła Radomka, jednak 
z biegiem czasu przyjezdne po-
prawiły obronę, odzyskały moc 
w ataku, a na swoim zwyczajo-
wym, wysokim poziomie zaczęła 
też punktować Olivia Różański. 
W efekcie Legionovia dopadła 
rywalki w końcówce seta, by po 
chwili, minimalną różnicą punk-
tów, rozstrzygnąć go na swoją 
korzyść. W tie-breaku napędzo-
na liderka gości dała istny popis 
skuteczności, praktycznie w po-
jedynkę rozbijając pogubione za-
wodniczki Radomki. Decydują-
cą partię IŁ Capital Legionovia 
zwyciężyła 15:11, zaś całe spo-
tkanie 3:2 i to ona przed niedziel-
nym rewanżem miała w rękach 
mocniejsze karty.   

Bez względu na wynik nie-
dzielnego, rewanżowego meczu 
IŁ Capital Legionovii z E.Lec-
lerc Moya Radomką Radom 
było jasne, że więcej spotkań                     
w tym sezonie legionowscy ki-
bice nie zobaczą. A co lepiej zo-
rientowani wiedzieli, że więcej 
nie zobaczą też tej drużyny, bo 

jej czołowe zawodniczki są już 
„po słowie” z innymi klubami                                                                 
i jeśli będą kiedyś pojawiały się 
w IŁ Capital Arenie, to w roli go-
ści. Krótko mówiąc, zanosiło się 
na pożegnanie.

Patrząc na rozgrzewkę obu 
ekip, można było odnieść wraże-
nie, że atmosfera jest trochę pik-
nikowa. Lecz kiedy już zabrzmiał 
pierwszy gwizdek sędziego, za-
wodniczki wzięły się do pracy. 
Zbliżony poziom rywali znów 
sprawił, że spotkanie rozpoczę-
ło się od wyrównanej walki punkt 
za punkt. Większość ataków za-
wodniczki kończyły za pierw-
szym razem, ponieważ tylko                                                                               
z rzadka napotykały skuteczny 
blok rywalek. W połowie inaugu-
racyjnej partii było po 13 i nawet 
największy specjalista od przebi-
jania piłki nad siatką nie zgadłby, 
która z drużyn zakończy ją zwy-
cięsko. Wtedy Katarzyna Zaro-
ślińska postanowiła ułatwić ową 
zgadywankę dobrą zagrywką, 
więc trzy punkty dla gości póź-
niej trener Chiappini poprosił                         
o pierwszy czas. Wiele jednak nie 
wskórał, bo radomianki wyczuły 
szansę na dobre rozpoczęcie me-
czu i odskoczyły na 22:16. Choć 
w samej końcówce Novianki na-
pędziły im trochę strachu, gospo-
dynie przegrały otwarcie do 22. 

Gorzej też zaczęły drugie 
rozdanie, tracąc na „dzień do-
bry” trzy punkty. Lecz po kilku 
minutach legionowianki nadro-
biły zaległości i zrobiło się 5:5.                                                                                                      
A chwilę później objęły prowa-
dzenie. Na krótko, bo znów nastą-
pił okres obustronnej wymiany 
ciosów. W ekipie miejscowych 
zadawały je już nie tylko ataku-
jące, lecz także coraz skutecz-
niejszy blok. Nie pomagała za to 
Gyselle Silva, której rzadko uda-
wało się trafić w boisko. Kiedy 
przyjezdne wyszły na 13:9, 

Alessandro Chiappini postano-
wił przemówić dziewczynom 
do słuchu. Zrelaksowany trener 
Błażej Krzyształowicz też nie 
próżnował, z uśmiechem zachę-
cając swe podopieczne do boju.                                                                                                  
I te walczyły, z każdą akcją zbli-
żając się do finiszu seta. Prowa-
dząc już 20:15, mogły mieć na-
dzieję, że kolejny raz padnie on 
ich łupem. Ale gdy ich przewa-
ga stopniała do trzech „oczek” 
(21:18), trener radomianek od 
razu zarządził przerwę. Dwa 
stracone punkty później zro-
bił to znowu. Gdy na parkiecie 
pierwszy raz pojawiła się Mag-
dalena Damaske, jej serwis przy-
niósł Noviankom remis po 22,                                                
a za chwilę było już 24:23. Będą-
ce pod presją przyjezdne obroniły 
jednak setbola i zaczęła się gra na 
przewagi. Gra krótka, zakończo-
na zwycięstwem Radomki 27:25.

Pod względem wyrównanej 
walki start trzeciego seta prze-
biegał tak jak cały mecz: druży-
ny zmieniały się na prowadzeniu 
i żadna nie mogła oderwać się na 
bezpieczny dystans. Pierwsi zro-
bili to goście, wychodząc na 10:7. 
Po krótkiej rozmowie z trene-
rem Novianki trochę nadrobiły, 
ale ich rywalki dzielnie parły do 
przodu (14:11). W końcu jednak 
złapały lekką zadyszkę, co miej-
scowe skwapliwie wykorzysta-
ły, wyrównując na 15:15. I znów 
obie ekipy zaczęły iść łeb w łeb. 
Do czasu. Czasu dla Legionovii, 
który wziął jej trener przy stanie 

20:22. Nie pomogło. Po chwili 
goście mieli pierwszego setbo-
la (24:22), obronionego za spra-
wą Olivii Różański. Drugiego,                                                                                  
a także trzeciego i czwartego, 
gdy zaczęła się gra na przewagi, 
też miejscowym udało się obro-
nić. A po chwili same miały szan-
sę na przełamanie. Ani tej, ani ko-
lejnych jednak nie wykorzystały, 
przegrywając 29:31. 

To oznaczało konieczność 
rozegrania decydującego, „zło-
tego seta”. Novianki zaczęły go 
tak, jakby przez poprzednie trzy 
partie tylko czekały na tą najważ-
niejszą. Gdy wyszły na 4:1, tre-
ner Krzyształowicz od razu wziął 
czas. Jego dziewczyny, choć tro-
chę oszołomione mocnym wstę-
pem przeciwniczek, nie zamierza-
ły się poddawać. Tak czy owak, 
na zmianę stron miejscowe zeszły 
przy prowadzeniu 8:5. Za mo-
ment, po asie Gyselle Silvy, było 
już 9:5 i radomianki znów słu-
chały uwag szkoleniowca. Pod-
jęta przez nie pogoń okazała się 
na tyle skuteczna, że gdy zmniej-
szyły stratę do jednego „oczka” 
(10:11), trener Chiappini poprosił 
o przerwę. Opłaciło się, bo w ko-
lejnej akcji punktowały Novianki. 
I już nie dały się dopaść. Emocjo-
nujący finisz seta, meczu i całego 
sezonu wygrały 15:12, kończąc 
rozgrywki na piątym miejscu. To 
drugi najlepszy wynik w historii 
legionowskiego klubu.   

RM

E.Leclerc Moya Radomka Radom 
– IŁ Capital Legionovia Legionowo

2:3 (20:25, 25:13, 25:15, 23:25, 11:15) 
Radomka: Szczepańska, Lazić, Moskwa, Zaroślińska-Król, Murek, 
Aelbrecht, Adamek (libero) oraz Biała, Wójcik, Kobus.

Legionovia: Grabka, Różański, Gryka, Silva, Erkek, Tokarska, Lemańczyk 
(libero) oraz Damaske, Dąbrowska, Szymańska, Szczyrba, Stefanik, Kulig 
(libero).

MVP: Olivia Różański (Legionovia).

Piątka na
pożegnanie
W ubiegłym tygodniu, dwoma meczami z E.Leclerc Moya Radomką 
Radom, drużyna IŁ Capital Legionovii zakończyła siatkarski sezon. 
Zakończyła, po zaciętej rywalizacji i „złotym secie”, na piątym miej-
scu. Wysoko, ale… Chociaż to drugi najlepszy wynik w historii klu-
bu, drużynie oraz kibicom wciąż trudno przeboleć straconą szansę na 
wejście do pierwszej czwórki. Bo wiele wskazuje na to, że prędko się 
ona nie powtórzy.

IŁ Capital Legionovia Legionowo 
– E.Leclerc Moya Radomka Radom

0:3 (24:26, 31:33, 24:26) Złoty set: 15:12 

IŁ Capital Legionovia: Erkek, Gryka, Grabka, Różański, Tokarska, Silva 
Franco, Lemańczyk (libero).

E.Leclerc Moya Radomka: Lazić, Aelbrecht, Szczepańska, Murek, 
Moskwa, Zaroślińska-Król, Adamek (libero).

MVP: Katarzyna Zaroślińska-Król (E.Leclerc Moya Radomka).
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Spotkanie z trzecim zespołem 
forBET IV ligi w grupie II było na-
prawdę szalonym meczem. Padło 
w nim aż 12 bramek, a podopiecz-
ni trenera Pirosa ostatecznie wy-
grali je po dogrywce 7:5. Mecz był 
rozgrywany w środę 20 kwietnia 
na boisku w Przysusze. W mecz 
lepiej weszli gospodarze i to oni 
jako pierwsi wyszli na prowadze-
nie. W 8 minucie gola na 1:0 zdo-
był Przemysław Śliwiński. Po 
dziesięciu minutach było już jed-
nak 1:1, a bramkę wyrównującą 
strzelił dla Legionovii Piotr Son-
nenberg. Na kolejne gole trzeba 
było czekać do drugiej połowy. 
W 67 minucie, po trafieniu Piotra 
Kornackiego, Oskar znów wy-
szedł na prowadzenie. Ponow-
nie jednak długo się nim nie cie-
szył, bo w 75 minucie do drugiego                                                             
w tym meczu wyrównania do-
prowadził Dawid Papazjan. Gdy 
w doliczonym czasie gry gola na 
3:2 strzelił Patryk Czarnota, nie-
mal każdy w półfinale Regional-
nego Pucharu Polski widział już 
zespół z Przysuchy. Legionovia 
jednak znów zdołała wyrównać, 
a bramkę na wagę dogrywki strze-
lił Bartosz Mroczek.

 
W niej zaś festiwal strzelecki 

trwał w najlepsze. Z tą tylko różni-
cą, że to Legionovia jako pierwsza 
strzelała bramki, a Oskar musiał ją 
gonić. Gol na 4:3 padł w 98 minu-
cie a strzelił go ponownie Bartosz 
Mroczek. Zanim drużyna z Przy-
suchy zdołała wyrównać, Mro-
czek w 104 minucie wykorzystał 
rzut karny i zdobył kolejną bram-
kę, zaliczając w tym meczu kla-

sycznego hat-tricka. Minutę póź-
niej Mariusz Moskwa strzelił 
czwartego gola dla Oskara, dając 
jeszcze swojej drużynie szanse na 
osiągnięcie korzystnego wyniku. 
Odpowiedź Legionovii również 
była błyskawiczna, bo już w 109 
minucie na listę strzelców ponow-
nie wpisał się Dawid Papazjan. 
Mimo dwubramkowego prowa-
dzenia, pod koniec meczu zrobiło 
się jeszcze nerwowo, bo po samo-
bójczym trafieniu Konrada Budki 
było już tylko 6:5 dla Legionovii. 
Na szczęście gospodarze nie zdo-
łali pójść za ciosem, a w 119 minu-
cie wynik spotkania na 7:5 ustalił 
Mikołaj Gibas. W półfinale Regio-
nalnego Pucharu Polski Legiono-
via zmierzy się z Polonią Warsza-
wa. Spotkanie zostanie rozegrane 
4 maja o godzinie 17.00 na boisku 
przy Parkowej.    

Oskar Przysucha – Legiono-
via Legionowo 5:7 (w regulami-
nowym czasie 3:3)

Bramki: Śliwiński 8’ , Kor-
nacki 67’ , Czarnota 90’+, Mo-
skwa 105’ , Budek 111’ (s) – Son-
nenberg 18’, Papazjan 75’, 109’, 
Mroczek 90’+, 98’, 104’ (k), Gi-
bas 119’. 

W meczu 27 kolejki 3 ligi 
w grupie 1, w którym Legiono-
via zmierzyła się na własnym bo-
isku z Legią II Warszawa, takie-
go festiwalu strzeleckiego już nie 
było. Emocji też za to nie brako-
wało. Pierwsze minuty meczu 
zdecydowanie należały do go-
spodarzy. Podopieczni trenera 

Michała Pirosa zagrali jak na li-
dera przystało, a Zjawiński, Mro-
czek i Sonneberg potrafili mocno 
zagrozić bramce drużyny stołecz-
nej. Dobra gra nie przełożyła się 
jednak na gole i na boisku długo 
utrzymywał się bezbramkowy re-
mis. Dopiero w 41 minucie błąd 
bramkarza Legii wykorzystał Bar-

tosz Mroczek i między jego noga-
mi posłał piłkę do siatki. Począ-
tek drugiej połowy znów należał 
do Legionovii. W 53 minucie, po 
zagraniu piłki ręką przez kapita-
na „wojskowych” Patryka Koni-
ka, sędzia podyktował rzut karny 
dla gospodarzy. Na bramkę na 2:0 
zamienił go Michał Bajdur. Mimo 
starań tak jednej, jak i drugiej dru-
żyny wynik w tym spotkaniu nie 
uległ już zmianie. – Uważam, że to 
zasłużone zwycięstwo gospoda-
rzy i gratuluję trenerowi oraz jego 
piłkarzom. Mogę powiedzieć tyl-
ko tyle, że młodość przegrała                                                                                         
z doświadczeniem i rutyną. Widać 
było, że zespół Legionovii się faj-
nie przesuwał i nie byliśmy w sta-
nie stworzyć sobie wielu klarow-
nych sytuacji. Nie graliśmy swojej 
piłki. Myślę też, że absencja Ka-

rola Noiszewskiego i Mateusza 
Grudzińskiego spowodowała, że 
ta drużyna miała trochę mniej tego 
doświadczenia i przez to nie by-
liśmy dzisiaj równorzędnym ry-
walem dla Legionovii – powie-
dział na pomeczowej konferencji 
Marek Gołębiewski, trener Le-
gii II Warszawa. – My się przede 

wszystkim cieszymy z tego, że po 
czterech meczach wyjazdowych: 
trzech w lidze i jednym w pucha-
rze, mogliśmy w końcu zagrać 
w normalnych warunkach. Bo-
iska, na których graliśmy w ostat-
nim czasie, pozostawiały wiele 
do życzenia i przez to te mecze 
były mało piłkarskie. Dzisiaj na-
tomiast myślę, że mieliśmy faj-
ną promocję piłki trzecioligowej. 
Mecz był na pewno prowadzo-
ny w szybkim tempie. Mieliśmy 
trochę obaw, czy po tych 120 mi-
nutach na boisku w środkowym 
pucharze damy radę zagrać na 
wysokiej intensywności, ale dali-
śmy radę i jesteśmy bardzo szczę-
śliwi z tego zwycięstwa. Jesteśmy 
pierwszym zespołem w trzeciej li-
dze we wszystkich grupach, któ-
ry doszedł do granicy 60 punktów. 
Dzisiaj jeszcze czeka nas praca re-
generacyjna, bo wiemy, że teraz 
terminarz będzie bardzo napięty. 
Trzy kolejne środy będą aktyw-
ne, bo czekają nas dwa mecze li-
gowe oraz spotkanie pucharowe                                        
z Polonią Warszawa i musimy zro-
bić wszystko, żeby znów powal-
czyć o pełną pulę – dodał Michał 
Piros, trener legionowian. 

 
Dwaj kolejni ligowi rywale 

Legionovii to Pilica Białobrzegi 
i Mamry Giżycko. Z tą pierwszą 
drużyną podopieczni trenera Piro-
sa zmierzą się na wyjeździe w śro-
dę 27 kwietnia o godzinie 17.00, 
a z drugą zagrają u siebie w sobo-
tę 30 kwietnia o te samej godzinie.

RM

KPR nie 
zawodzi
O ile w bardzo wyrównanej i często nieprze-
widywalnej Lidze Centralnej piłki ręcznej 
w ogóle można mówić o zdecydowanych 
faworytach, w sobotnim (23 kwietnia), wy-
jazdowym starciu z przedostatnią w tabeli 
ekipą MKS Grudziądz szczypiorniści KPR 
Legionowo nimi właśnie byli. I wywiązali się 
z tej odpowiedzialnej roli bez zarzutu.

Pomimo występu na wyjeździe, co zawsze mniej lub bardziej 
potrafi gości zdeprymować, legionowianie od początku spotka-
nia postawili rywalowi twarde warunki. I od razu dali mu do zro-
zumienia, że na kolejną w tym sezonie wpadkę nie zamierzają 
sobie, przynajmniej tego wieczoru, pozwolić. Do przerwy KPR 
zdołał wypracować nad dzielnie walczącą drużyną z Grudziądza 
trzybramkową przewagę. W drugiej części meczu, kiedy wice-
lider przycisnął, a gospodarze powoli zaczęli opadać z sił, jesz-
cze się ona powiększyła. W efekcie sobotnie starcie legionowski 
team wygrał dziewięcioma golami, dopisując do swojego dorob-
ku następny komplet punktów. Potknięcie drużyny z Grudzią-
dza wykorzystała ekipa Siódemki-Miedź-Huras Legnica, która 
dzięki zwycięstwu nad Padwą Zamość zepchnęła MKS na ostat-
nie miejsce w tabeli.   

Inna sprawa, że chcąc nie chcąc, legionowianie musieli też 
przyjąć do wiadomości ostateczny triumf głównego rywala, który 
w tej samej kolejce przypieczętował swoją promocję do następnej 
(ekstra)klasy. Z tej okazji na facebookowym profilu KPR-u po-
jawił się wpis następującej treści: „Serdeczne gratulacje dla AR-
GED KPR Ostrovia za awans do PGNiG Superligi. Z lekką nutą 
zazdrości przyznajemy - ten sezon należał do Was! Powodze-
nia!”. Na końcu zaś widniał znamienny dopisek: „See You there 
soon”, czyli w wolnym tłumaczeniu, „wkrótce się tam zobaczy-
my”. Cóż, zobaczymy...

W następnej, 23 kolejce rozgrywek Ligi Centralnej legionow-
ski KPR podejmie w piątek (29 kwietnia) ekipę MUKS Zagłębie 
Sosnowiec. Początek spotkania o godz. 20.00.

RM

MKS Grudziądz - KPR Legionowo

23:32 (11:14)

Bramki dla KPR-u: Wołowiec – 6, Brzeziński, Chabior i 
Kasprzak – po 5, Fąfara i Śliwiński – po 3, Ciok – 2, Brinovec, 
Laskowski i Lewandowski – po 1. 

Sukcesy na dwóch frontach
To był intensywny, ale na pewno bardzo udany tydzień dla piłkarzy Legionovii Legionowo.                      
W odstępie trzech dni rozegrali oni dwa ważne mecze i oba były dla nich zwycięskie. Najpierw 
w ćwierćfinale Regionalnego Pucharu Polski pokonali Oskara Przysuchę, a następnie w meczu 
ligowym wygrali 2:0 z rezerwami warszawskiej Legii.
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Wróciło i co najważniej-
sze, śmiało można tu mówić                                                                         
o powrocie przez naprawdę wiel-
kie i zaczarowane „P”. – Było to 
pierwsze spotkanie z „Bajkową 
Poczytalnią” po prawie dwóch 
latach przymusowej przerwy. 
Zaprezentowaliśmy na nim 
spektakl pod tytułem „Bukiet 
talentów” w wykonaniu Teatru 
Kultureska z Krakowa. Trakto-
wał on przede wszystkim o eko-
logii, ponieważ ta tematyka jest 
nam niezwykle bliska. Stąd po-
mysł, żebyśmy właśnie ten spek-
takl pokazali jako pierwszy. 
Mimo że miał on charakter edu-
kacyjny, po reakcji widzów było 
widać, że bardzo im się on podo-
ba – ocenia Karolina Sidorska-
-Ptasiewicz z Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Legionowie.

Opakowane w bajkową 
otoczkę mądre, a przy okazji za-

bawne treści zauroczyły w rów-
nym stopniu dzieci, co ich ro-

dziców. Z zainteresowaniem 
obserwowali więc oni perypetie 
trzech kwiatów: pięknej polskiej 
Stokrotki, ognistej hiszpańskiej 
Róży oraz kłującego meksykań-
skiego Kaktusa. Dowiadując się 

na końcu, czy ich wspólna mi-
sja, mająca na celu uratowa-
nie przyrody przed mocno dla 
niej destrukcyjną działalnością 
człowieka, zwieńczona zosta-
ła powodzeniem. Emocji było                 
w związku z tym co niemiara, bo 
przecież nawet maluchy wiedzą, 
że współczesne bajki to nie filmy 
z Hollywood i nie zawsze muszą 
zakończyć się happy endem...

Organizatorzy sobotnie-
go spektaklu nie ukrywają, że 
na liczną i zadowoloną publicz-
ność patrzyli z ogromną przy-
jemnością. Powszechnej dziecię-
cej miłości do teatralnych bajek 
nawet pandemia okazała się nie-

straszna. – Mieliśmy wiele zapy-
tań dotyczących „Bajkowej Po-
czytalni” i tego, kiedy powróci. 
Ze względu na to, że była pan-
demia, nie mogliśmy robić spek-
takli, ale kiedy tylko nadarzyła 

się taka okazja, od razu postano-
wiliśmy, że wracamy. Chociaż, 
jak wspomniałam, przez blisko 
dwa lata nie robiliśmy spektakli 
dla dzieci, to jednak frekwencja 
była dzisiaj bardzo duża. Dlate-
go mamy nadzieję, że następnym 
razem będzie ona taka sama,                                                                                       
a nawet – bo mamy ku temu od-
powiednie warunki – jeszcze 
większa – dodaje Karolina Si-
dorska-Ptasiewicz.

Biblioteczni organizatorzy 
przekonają się o tym już wkrót-
ce, w sobotę 14 maja. Kolejnym 
spektaklem na ich kulturalnym 
afiszu będzie „Smok Wawelski” 
w wykonaniu artystów rzeszow-

skiego Teatru Nemno. Podobnie 
jak na inne przedstawienia „Baj-
kowej Poczytalni”,  również i na 
to najbliższe wstęp jest wolny.  

Wonder

RELACJE/ZAPOWIEDZI

LEGIONOWO SALA WIDOWISKOWA RATUSZA, 
28.04, GODZ. 11.00
Gala dorocznego legionowskiego i powiatowego Przeglądu Twórczości Osób 
z Niepełnosprawnościami – uroczyste ogłoszenie wyników konkursów form 
scenicznych i medialnych, literackiego oraz plastycznego. Galę uświetni kon-
cert duetu Shandy&Eva. Odbędzie się też wernisaż wystawy pokonkursowej. 

LEGIONOWO SALA KONFERENCYJNA RATUSZA, 
29.04, GODZ. 16.00
Nowa Oferta Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla NGO „Edukacja 
przede wszystkim”. Spotkanie ze Stanisławą Retmaniak, animatorką ze Stowarzysze-
nia BORIS. Przyjdź, jeśli chcesz się dowiedzieć: co organizacje robią i mogą zrobić 
na rzecz uchodźców, jaka jest nowa oferta Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii 
Społecznej (LOWES), z czego organizacje mogą korzystać. Organizatorzy zapraszają 
mieszkańców, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Potwierdzenie udziału                  
w spotkaniu: tel. 22 766 40 07 lub e-mail: ngo@um.legionowo.pl.

SEROCK CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA, 
29.04, GODZ. 19.30
Międzynarodowy Dnia Tańca - tango argentyńskie. 
Gość specjalny – Andrzej Adamczyk. W programie: lekcja dla początkujących 
prowadzona przez profesjonalnego nauczyciela tańca, pokaz tańca w wykonaniu 
Ewy i Andrzeja, mini-koncert akordeonowy Waldemara Waśniewskiego, wy-
stawa wachlarzy oraz stoisko sprzedażowe Bella Arabella, DJ Robert Kandefer                      
i słodki poczęstunek. Wejściówki w cenie 15 zł dostępne w dniu imprezy w Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. 

SEROCK CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA, 
30.04, GODZ. 10.00
Spektakl dla dzieci pt. „Szelmostwa lisa Witalisa” w ramach cyklu Teatr 
Młodego Widza. Zapisy w sekretariacie CKiCz lub pod numerem telefonu 
22 782 80 70. 

LEGIONOWO SALA KONFERENCYJNA RATUSZA, 
30.04, GODZ. 11.00-12.30
Serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci z Ukrainy na spotkanie integra-
cyjne. Będziemy wspólnie z Anastazją grać, śpiewać, tańczyć i rozmawiać.

LEGIONOWO OSIEDLE PIASKI 
(TZW. OSIEDLE POLICYJNE), 30.04, GODZ. 13.00
Oficjalne otwarcie boiska. W programie: animacje z klubem KS Legionovia, 
gry i zabawy dla dzieci, dmuchaniec (jeśli będzie ładna pogoda), a także mecz 
dzieci kontra samorządowcy.

LEGIONOWO RYNEK MIEJSKI, 3.05, GODZ. 14.00
Zapraszamy na wyjątkowe obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja z okrą-
głą, bo 70. rocznicą nadania Legionowu praw miejskich. Program imprezy: 14:00 
– Spektakl dla dzieci Teatr Forma „Jak Pieski z Patrolu poznały Cyberwiedźmę”, 
występy wokalne: 14:50 – zespół Soprano, 1 5:15 – zespół Dwa kolory, 15:50                             
– Młode talenty (Angela Gerłowska), 16:25 – Beata Osytek oraz koncerty: 17:00 
– Kanda i NO. 14, 18:00 – SOSO, 19:00 – PLAYBOYS, 20:00 – Potańcówka z DJ 
Wiką. Oprócz tego będą także stoiska wystawców oraz wiele atrakcji dla dzieci, 
m.in. dmuchańce, karuzela, piknik historyczny i inne. 

JABŁONNA PAŁAC PAN , 29.04, GODZ. 17.00
VIVALDI / OSIECKA - NEW VIBES - NOWE CZTERY PORY ROKU, to nowe 
spojrzenie, nowa autorska interpretacja utworu / cyklu koncertów - CZTERY PORY 
ROKU Antonio Vivaldiego z wplecionymi w muzykę recytacjami sonetów samego 
Antonio Vivaldiego i Agnieszki Osieckiej o porach roku.

Bajkowa
reaktywacja
Można je czytać, można ich słuchać, można je 
też oglądać. Dobrze to wiedzą w legionowskiej 
bibliotece, dlatego od wielu lat bajki podaje się 
tam dzieciom na różne sposoby. W drugą so-
botę kwietnia jedno z baśniowych dań wróciło 
do menu Poczytalni po długim, niezależnym od 
organizatorów antrakcie.

MAJOWE AQUA-plenery:
sobotnie spotkania malarskie w dorzeczu trzech rzek

 Powiatowa Instytucja Kul-
tury w Legionowie zaprasza na 
kolejną odsłonę plenerów ma-
larskich, które będą się odbywać                  
w malowniczych lokalizacjach 
powiatu legionowskiego. Tema-
tem trzeciej edycji PIK-owych 
spotkań ze sztuką jest WODA.

W każdą sobotę od 7 maja do 
końca sierpnia 2022 r. w godzi-
nach 10.00-14.00 spotykamy się 
w podanym wcześniej miejscu                                                                                    
i w miłej atmosferze, pod okiem 
absolwentki warszawskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych, malarki 
Katarzyna Gawlik, dajemy upust 
swojej kreatywności. Pierwsze 
spotkanie odbędzie się 7 maja 
br. w Zegrzu.

Wybrane prace uczestników 
warsztatów zostaną zaprezento-
wane jesienią 2022 r. na wysta-
wie poplenerowej.

Na warsztaty malarskie za-
praszamy wszystkich chęt-
nych, którzy ukończyli 16 lat, 
bez względu na artystyczne do-
świadczenie.

Plenery są bezpłatne, jednak 
liczba miejsc jest ograniczona                     
i obowiązują zapisy (imię, nazwi-
sko, telefon kontaktowy oraz data 
wybranego pleneru przesłane na 
adres e-mail: animacja@pik.le-
gionowski.pl). Przed wysłaniem 
zgłoszenia należy zapoznać się                                                         
z informacjami o ochronie da-
nych osobowych w zakładce                                                 
O NAS na stronie: www.pik.le-
gionowski.pl.

Technika tworzenia jest 
dowolna. Przybory malarskie                           
– papier, farby, pędzle, woda, na-
czynia itd. itp. każdy uczestnik/
uczestniczka spotkania organizu-
je we własnym zakresie.

Goście z ogromnym zain-
teresowaniem oglądali ekspo-
nat i wsłuchiwli się w historię 
kła i wielu innych wypraw po-
larnych odbytych przez Cze-
sława i Alinę Cetkiewiczów. 
Przy okazji spotkania można 
było zapoznać się z innymi 
eksponatami zgromadzony-

mi w Muzeum Historycz-
nym w Legionowie. I choć za 
oknem mamy już kwiecień, to 
arktyczna atmosfera wyda-

rzenia , pozwoliła na współ-
ne budowanie wielkiego iglo.                                                                           
A w tym przedsięwzięciu 
chętnie wzięli udział i naj-

młodsi, i najstarsi uczestnicy 
wyprawy do muzeum. 

red.

Kieł Morsa - Zabytek z Historią
W niedzielę 24 
kwietnia 2022 r.                                             
w Muzeum Histo-
rycznym w Legiono-
wie odbyło się spo-
tkanie  „W krainach 
lodu i książek – rzecz 
o Alinie i Czesławie 
Centkiewiczach”. 
Tym razem głównym 
bohaterem wystawy 
był wspaniały ekspo-
nat legionowskiego 
muzeum - wielki kieł 
morsa.


