
Wojewoda Zdzisław Sipie-
ra (PiS), pomimo wcześniejszych 
zapowiedzi, że szybko będzie po-
dejmował decyzje, do ostatniego 
dnia trzymał w niepewności władze  
i mieszkańców stolicy oraz Podko-
wy Leśnej. Ostatniego dnia zabloko-
wał referenda zaplanowane w tych 
miejscowościach. Nie znalazł jed-
nak uwag co do treści uchwały na 
temat referendum w Legionowie  
i zgodnie z planem odbędzie się ono 
już 26 marca.

„My, niżej podpisani mieszkań-
cy Legionowa, wyrażamy nasz zde-
cydowany sprzeciw wobec planów 
objęcia przez m. st. Warszawa, jako 
metropolitalną jednostkę samorzą-
du terytorialnego, Gminy Miejskiej  
Legionowo. Uważamy, że projekt 
ustawy o ustroju miasta st. Warsza-
wa, ograniczający wolność podsta-
wowej i autonomicznej jednostki 
samorządu lokalnego jaką jest gmina 
oraz likwidujący podwarszawskie 
powiaty, powinien być konsultowa-
ny z Mieszkańcami. Dlatego w peł-
ni popieramy Referendum Gminne,  
które odbędzie się w Legionowie  
26 marca 2017 r. (...)”

CAŁY ARTYKUŁ NA S. 3, 6-7

Referendum 

TYLKO
w Legionowie
Wojewoda Mazowiecki 9 marca stwierdził nieważność uchwał Rady Miasta Warszawy oraz Rady 
Miasta Podkowa Leśna w sprawie organizacji referendum o planach powiększenia Warszawy. 
Okazuje się, że TYLKO MIESZKAŃCY LEGIONOWA będą mieli możliwość zdecydowania 
o przyszłych losach miasta. Referendum w Legionowie odbędzie się 26 marca.
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Leg ionowo 
jako jedyne bę-
dzie miało okazję 

wypowiedzieć się 
na temat naszej przy-

szłości. Decyzją Wojewody Mazowiec-
kiego zaplanowane na ten sam dzień 
– 26 marca – referendum w Warszawie 
nie odbędzie się. Wojewoda nie po-
zwolił wypowiedzieć się także miesz-
kańcom Podkowy Leśnej. Cała Polska 
patrzy zatem na nas – jak zdecydują  
26 marca mieszkańcy Legionowa?  
Czy powiedzą NIE 
MegaWarszawie?

Długo analizowali-
śmy projekt tzw. ustawy 
metropolitalnej, a tak na-
prawdę ustawy o ustro-
ju miasta st. Warszawy. 
Są w nim same niejasności. Projekt,  
który pomimo oporów mieszkańców  
i ich przedstawicieli w samorządach jest 
nadal procedowany, pozostawia więcej 
pytań niż odpowiedzi. Prawnicy biją na 
alarm, że ustawa jest niekonstytucyj-
na. Samorządowcy podkreślają, że tak  
ważne decyzje podejmuje się bez pyta-
nia kogokolwiek o zdanie. Mieszkańcy 
nie kryją oburzenia, że ktoś chce inge-
rować w ich Małe Ojczyzny. Takie argu-
menty nie trafiają jednak do polityków. 

W Legionowie po pierwszych in-
formacjach o planowanym przez po-
słów Prawa i Sprawiedliwości „zama-
chu” na podwarszawskie miejscowości 
rozdzwoniły się telefony i rozgrzały 
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3 kwietnia
15.00 – 16.30
Małgorzata Luzak
16.30 – 18.00
Janusz Klejment

10 kwietnia
15.00 – 16.30
Paweł Lewandowski
16.30 – 18.00
Mirosław Pachulski

24 kwietnia
15.00 – 16.30
Andrzej Piętka
16.30 – 18.00
Agata Zaklika

DYŻURY RADNYCH

skrzynki mailowe. Nie chcemy do War-
szawy – mówili mieszkańcy, prosząc  
o interwencję. Radni Rady Miasta 
Legionowo z inicjatywy klubu Poro-
zumienie Prezydenckie podjęli decy-
zję o przeprowadzeniu referendum.  
W ostatnim możliwym dniu Wojewo-
da potwierdził, że uchwała jest zgodna 
z prawem i nie ma do niej zastrzeżeń. 
Oznacza to, że cała Polska patrzy na 
nas i oczekuje wyniku referendum.  
A będzie ono ważne, jeżeli do urn  
pójdzie minimum 30% uprawnionych.

Czy chcemy, aby Legionowo stało 
się dzielnicą Warszawy? Czy chcemy, 
aby decydował o nas prezydent Mega-
Warszawy, który zawsze ponad nasze 
interesy będzie stawiał interesy cen-
trum stolicy? Czy chcemy droższy bilet  
i mniej połączeń, bo nie ma możliwo-
ści, żeby było taniej i lepiej za te same 
pieniądze? Czy chcemy mieć mniej  
niż jeden głos w radzie stolicy? 

Nikt nas nie pytał o zdanie. Skoro 
mamy możliwość powiedzenia NIE 
– skorzystajmy z niej. 

Idźmy do urn 26 marca! 

TAMARA MYTKOWSKA
REDAKTOR NACZELNA

2 |    DYŻURY
LEGIONOWSKICH RADNYCH
Kto dyżuruje w kwietniu w Biurze 
Rady Miasta Legionowo?

2 |    PORADY PRAWNE 
Nieodpłatna pomoc prawna w 
Legionowie.

3 |     REFERENDUM
– LEGIONOWO JEDYNE
W POLSCE
Komitet Honorowy
– co o referendum myślą 
mieszkańcy miasta?

4 | 5 |     INWESTYCJE MIEJSKIE 
Budują basen na Piaskach.
Konsultacje w sprawie remontu 
ulicy Hubala. 
W przejściu podziemnym stanie 
lokomotywa Tuwima. 
Dyrektor zwolniona. 
Dziki na gigancie? 
Kary dla trucicieli.

6 |     PREZYDENT 
ROMAN SMOGORZEWSKI
O REFERENDUM
List do mieszkańców Legionowa.

7 |     PLUSY I MINUSY 
WŁĄCZENIA LEGIONOWA 
DO MEGAWARSZAWY
Co dla Ciebie oznacza
MegaWarszawa? #NicoNasbezNas

8 |9 |     GDZIE BĘDZIESZ 
GŁOSOWAĆ PODCZAS 
REFERENDUM? 
Spis granic obwodów głosowania.

10 |     POŻEGNANIA I ROCZNICE
Zmarł Lucjan Spletsteser pseud. 
"Kawka" – Honorowy Obywatel 
Miasta Legionowo.
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”. 
Palmiry 77 lat później.

11 |     CHROŃ SWÓJ ŚWIAT
Jakie drzewa można wycinać
– nowe przepisy.
Walcz ze szkodnikami.

12 |     OBNIŻKI CEN BILETÓW
Dwa nowe parkingi.
Niższe cent biletów.
Zmiany w rozkładzie jazdy.

13 |14 |15 |     ROZKŁADY JAZDY 
AUTOBUSÓW
Bezpłatna komunikacja miejska
linie D1, D2 i D3.

16 |     KALENDARZ WYDARZEŃ
Co, gdzie, kiedy? 
Miejskie programy zdrowotne 
dla mieszkańców – co nowego?

Drodzy Czytelnicy,

16 marca mieszkańcy Legiono-
wa zdecydują nie tylko o przyszłości 
Legionowa, ale również Warszawy 
i gmin podwarszawskich. Referen-
dum legionowskie jest uważnie ob-
serwowane przez samorządowców, 
ale również polityków PiS-u. Jeśli 
zdecydowanie odrzucimy koncepcję 
przyłączenia do Warszawy, posłowie 
PiS mogą się cofnąć. Projekt ustawy 
odbierającej samodzielność gmin 
podwarszawskich i likwidujący po-
wiat legionowski powinien zostać 
wycofany z Sejmu. Wtedy można 
rozpocząć rzetelną debatę o rozwią-
zaniach metropolitalnych i lepszej 
komunikacji.

Przed kilkoma dniami więk-
szość Sejmowa uchyliła ustawę  
o związkach metropolitalnych  
z listopada 2015 r. Celem tej ustawy, 
którą współtworzyłem była lepsza or-
ganizacja komunikacji w aglomera-
cji: obniżenie cen wspólnego biletu, 
rozszerzenie 1 strefy biletowe. Usta-
wa gwarantowała też objęcie nowych 
gmin systemem wspólnego biletu  
i rozwinięcie połączeń dowozowych. 
Do wprowadzenia w życie brakowa-
ło tylko wydania rozporządzeń przez 
MSWiA – Mariusza Błaszczaka. 

Niestety ta prawdziwa ustawa 
metropolitalna została uchylona,  
a w zamian proponuje się ustawę 

zmieniającą granice okręgów wybor-
czych i podporządkowującą Warsza-
wie niezależne gminy. Ustawa przy-
gotowana przez posłów PiS odbiera 
niezależność, nie dając mieszkańcom 
nic w zamian. Gorąco zachęcam do 
tego, by w referendum powiedzieć 
nie. 

JAN GRABIEC
POSEŁ NA SEJM
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Wojewoda Zdzisław Sipiera (PiS), 
pomimo wcześniejszych zapowiedzi, 
że szybko będzie podejmował decyzje, 
do ostatniego dnia trzymał w niepew-
ności władze i mieszkańców stolicy 
oraz Podkowy Leśnej. Ostatniego dnia 
zablokował referenda zaplanowane 
w tych miejscowościach. Nie znalazł 
jednak uwag co do treści uchwały 
na temat referendum w Legionowie  
i zgodnie z planem odbędzie się ono 
już 26 marca.

– To dla nas ogromne wyzwanie. 
Zainteresowanie medialne byłoby 
znacznie większe, gdyby referendum 
w Legionowie odbyło się tego samego 
dnia co w Warszawie. Zostaliśmy sami  
a cała Polska na nas patrzy. Mam na-
dzieję, że będzie to mobilizujące dla 
mieszkańców, którzy pójdą do urn 
wyrazić swoje zdanie na temat pla-
nów włączenia Legionowa do nowej  
MegaWarszawy.

Na początku marca w ratuszu  
odbyło się spotkanie Komitetu Hono-

rowego legionowskiego referendum. 
Obecni byli liderzy różnych grup 
społecznych, osoby znane i lubiane  
w mieście. Wszyscy wspólnie zde-
cydowali, że będą promować refe-
rendum, ponieważ tylko mieszkańcy 
Legionowa będą mieli możliwość  
wyrażenia własnego zdania.

„My, niżej podpisani mieszkańcy 
Legionowa, wyrażamy nasz zdecydo-
wany sprzeciw wobec planów objęcia 
przez m. st. Warszawa, jako metropo-
litalną jednostkę samorządu terytorial-
nego, Gminy Miejskiej Legionowo. 
Uważamy, że projekt ustawy o ustroju 
miasta st. Warszawa, ograniczający 
wolność podstawowej i autonomicznej 
jednostki samorządu lokalnego jaką 
jest gmina oraz likwidujący podwar-
szawskie powiaty, powinien być kon-
sultowany z Mieszkańcami. Dlatego w 
pełni popieramy Referendum Gminne, 
które odbędzie się w Legionowie 26 
marca 2017 roku. Popieramy istnienie 

związku metropolitalnego jako odręb-
nej i dobrowolnej jednostki. Uważa-
my jednak, że każdy Mieszkaniec ma 
prawo i powinien wypowiedzieć się na 
temat przyszłości swojej małej Ojczy-
zny – Legionowa. Nic o nas bez nas!” 
– czytamy w podpisanym przez wszyst-
kich uczestników spotkania apelu.

Aktywnie w promocję referendum 
wśród mieszkańców włączają się m.in. 
Roman Biskupski, Ryszard Winnicki, 
Brygida Wagner-Konstantynowicz, 
Cezary Usik, Elżbieta Pazio, Ks. To-
masz Chciałowski, Janusz Kubicki, płk 
Kazimierz Przymusiński, Sławomir 
Sowiński, Jan Bokszczanin, Kazimierz 
Kurnicki, Dariusz Ejdys, Dariusz Ziąb-
ski, Bożena i Wiesław Jakubczak oraz 
przedstawiciele stowarzyszenia Nasze 
Legionowo. Swe poparcie dla akcji 
promującej referendum wyrazili także 
honorowi obywatele miasta Bronisła-
wa Mazur i Zygmunt Pryszmont.

MARTA SOSNOWIEC

Wojewoda: referendum tylko w Legionowie
Wojewoda Mazowiecki 9 marca stwierdził nieważność uchwał Rady Miasta Warszawy oraz Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie 
organizacji referendum o planach powiększenia Warszawy. Okazuje się, że TYLKO MIESZKAŃCY LEGIONOWA będą mieli możliwość 
zdecydowania o przyszłych losach miasta. Referendum w Legionowie odbędzie się 26 marca.

K O M E N T A R Z E

Co tu dużo mówić, nie po to 
Legionowo mozolnie pozbywało 
się charakteru sypialni Warszawy 
stając się tętniącym życiem miastem 
z otwartą władzą i wspaniałymi 
mieszkańcami, żeby czyjeś ambicje 
polityczne to zniweczyły. A to takich 
"drobnostkach", z którymi nie liczy 
się pomysłodawca feralnej ustawy, 
jak zasada "nic o nas bez nas" i idei 
samorządności, które stanowią 
podstawę funkcjonowania współ-
czesnego społeczeństwa nawet nie 
wspominam...

Cezary Usik

Chcę decydować o swoim  
mieście, jego kształcie, rozwoju, 
inwestycjach. Chcę czuć się dobrze  
i bezpiecznie u siebie w Legionowie, 
które jest dobrze zarządzane. Boję się, 
że w MegaWarszawie będą decydo-
wać za nas nie znając problemów 
miasta, że zniweczy się to, co do 
tej pory w różnych obszarach było 
mozolnie budowane, że zahamuje 
się rozwój tego miasta. Nie imponuje  
mi bycie Warszawianką. Być Legio-
nowianką, to brzmi dumnie 
– to miasto ma swój urok, porusza 
do działania, jest moją Małą 
Ojczyzną, o której istnienie warto 
zawalczyć oddając swój głos na nie 
w Referendum. 

Brygida Wagner- 
-Konstantynowicz

Nasze Stowarzyszenie, które zajmuje 
się od 12 lat polityką senioralną 
w mieście, czyli 13 tysiącami osób 
powyżej 60 roku życia, popiera 
działania samorządu i Prezydenta 
Romana Smogorzewskiego  
w tym by nasze miasto Legionowo 
było dalej samodzielnym miastem. 
Prowadzimy działania w tym 
kierunku by informować wszystkich 
członków Stowarzyszenia Pomocy 
Potrzebującym „Nadzieja”,  
Klubu Amazonek i wszystkich 
mieszkańców, o tym, że Legionowo 
jest miastem samodzielnym i takie 
powinno zostać.

Roman Biskupski

Jako Polski Związek Emerytów i 
Rencistów wystosowaliśmy odezwę 
do wszystkich zrzeszonych, że 
Legionowo to nasze miasto i prosimy 
o uczestniczenie w referendum. Jed-
nocześnie powiedzieliśmy, że w razie 
wejścia w życie ustawy o metropolii 
stracimy uprawnienia powiatu i 
prawdopodobnie wrócimy do Nowe-
go Dworu Mazowieckiego. Liczymy 
na wielką solidarność mieszkańców 
Legionowa i członków PZEiR. Pójście 
na referendum jest naszą obywa-
telską powinnością. Pamiętajmy, że 
cała Polska patrzy na nas.

Ryszard Winnicki

Przed nami bardzo ważne wydarzenie. W dniu 26 marca odbędzie się referendum, które jest prawem gwarantowanym 
obywatelom w Konstytucji. Oczy całej Polski będą zwrócone na Legionowo. Mieszkańcy odpowiedzą na jedno, ale jak 
ważne i istotne pytanie: „Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m. st. Warszawa jako metropolitalna jednostka samorządu tery-
torialnego, objęła Gminę Miejską Legionowo?”.  Zachęcam wszystkich do udziału w glosowaniu i pójścia do urn. Musimy 
zrozumieć, że Legionowo to nasza mała ojczyzna, nasze miasto, nasz dom i powinniśmy sami o nim decydować. Pokażmy, 
że jesteśmy społeczeństwem obywatelskim, aktywnym, działającym, zdającym sobie w pełni sprawę, że każdy człowiek 
jest ważny. Bierzmy udział w głosowaniu. 
Do zobaczenia podczas referendum.                                                                                                      Dariusz Błaszkowski

Referendum jest znaczące. Powinniśmy się wypowiedzieć co do tożsamości 
swojego miasta. Nie chciałbym, by Legionowo było III Parcelą... zapomnianą, 
zaniedbaną, gdzie dzisiaj mamy pełen rozkwit – znacząco się rozwijamy.                           

                                                  Dariusz Ejdys

Podstawa to jest uczestnictwo  
w referendum 26 marca 2017.  
Nawet jeśli jesteś na Tak lub na Nie 
to udział i frekwencja powinna  
pokazać jak bardzo zależy Ci na 
twoim mieście w którym mieszkasz. 
Pokażmy, że jako jedyna gmina 
w której będzie referendum nie 
powstydzimy się i cała Polska,  
która będzie na to patrzyła powie,  
że w naszym mieście jest jedność  
i walka o lepsze jutro. Ja jestem na 
Nie dla przyłączenia naszego  
miasta do Warszawy.

Dariusz Ziąbski

Jestem całym sercem za tym, by Legio-
nowo zostało miastem samodzielnym 
tak jak było do tej pory.    

Elżbieta Pazio

IDŹ NA REFERENDUM

26 MARCA

Bardzo się cieszę, że poprzez ogłoszenie referendum legionowski samo-
rząd, umożliwił obywatelom – mieszkańcom Legionowa wyrażenie w dniu 
26 marca swojego stanowiska w bardzo istotnej dla nas sprawie. Jestem 
mieszkanką Legionowa od 35 lat, a z Warszawą związana jestem rodzinnie 
i byłam zawodowo. Nie zmienia to faktu, że podjęłam wówczas świadomy 
wybór Legionowa, jako miejsca mojego osobistego, rodzinnego i społecznego 
ośrodka życiowego. Jest, i mam nadzieję, że dalej pozostanie najlepszym 
moim wyborem. Można doszukiwać się w legionowskim rozwoju wielu 
niezrealizowanych jeszcze spraw i możliwości, ale nie można nie zauważyć i 
nie docenić jak pięknie i pozytywnie nasze Legionowo się zmieniło i rozwinęło 
- jestem z niego bardzo dumna. Jeżdżąc wiele po okolicznych miejscowo-
ściach, widzę i słyszę jak nam zazdroszczą pięknie zagospodarowanego (bez 
pomocy Warszawy) miasta, z nowoczesnymi drogami, ze świetną komunikacją 
(jedynie Legionowo ma bezpłatną komunikację na terenie miasta, a połącze-
nia z Warszawą są alternatywne i dla nas seniorów relatywnie tanie). Chcę tu 
żyć, mieszkać i jako osoba zajmująca się tańcem, również tańczyć. Przez taniec 
wyrażam swoją radość życia. Nie chcę mieszkać w wielkim, choć wspaniałym 
warszawskim molochu, w którym człowiek jest nierozpoznawalny, a dla 
władzy jest jednostką statystyczną i podatkową. Chcę tańczyć (czytaj: cieszyć 
się życiem) i pracować w Legionowie, bez konieczności dojazdu i załatwiania 
wielu spraw w wielkiej warszawskiej centrali!!!

Bożena Jakubczak

Jestem za powołaniem związku 
aglomeracji warszawskiej,  
ale chciałbym, aby taki związek 
powstał na zasadzie dobrowolnego 
przyłączania się gmin i po uprzed-
nich konsultacjach społecznych 
z mieszkańcami poszczególnych 
gmin. Niestety propozycje i pomysły 
zaproponowane przez posłów PiS 
nie był uprzednio konsultowane 
z mieszkańcami Warszawy, jak i 
podwarszawskich gmin, a sam tryb 
i próba uchwalenia tejże ustawy 
aglomeracyjnej łamie konstytucyjną 
zasadę samorządności oraz Euro-
pejską Kartę Samorządu Lokalnego, 
zgodnie z którymi lokalne społecz-
ności mają prawo wypowiedzieć się 
na temat ustroju ich gminy. Dlatego 
też serdecznie zachęcam wszystkim 
mieszkańców Legionowa do wzięcia 
udziału w referendum i zaznaczenie 
odpowiedzi „NIE” dla takiej Mega 
-Warszawy.

Paweł Lewandowski

Dla wielu z nas Legionowo jest nie 
tylko miejscem zamieszkania,  
ale też małą ojczyzną. Tu są szkoły, 
do których chodziliśmy, a dziś  
chodzą nasze dzieci, biblioteki,  
z których wypożyczaliśmy pierwsze 
książki, parafie, w których spotyka 
się wielu z nas, osiedla i ulice, 
które na zawsze wpisały się w nasze 
osobiste życie. Mamy swoją lokalną 
historię, z której jesteśmy dumni  
i własne drużyny sportowe, którym 
kibicujemy. Wszystko to jest warto-
ścią, którą trzeba chronić i rozwijać. 
Wszystko to przemawia także,  
za tym by myśląc o rozwoju 
Legionowa dbać o zachowanie jego 
podmiotowości”.

Sławomir Sowiński
Politolog
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Z wnioskiem o udrożnienie uli-
cy Hubala w kierunku ul. Królowej 
Jadwigi wystąpiła grupa mieszkań-
ców. W ich imieniu z władzami 
rozmawiał radny Przemysław Ci-
chocki. Wizja zwiększonego ruchu  
i zmniejszenia bezpieczeństwa na 

tej spokojnej obecnie ulicy zaniepo-
koiła jednak dużą grupę mieszkań-
ców. Podczas spotkania w Ratuszu 
zdecydowanie powiedzieli oni „nie” 
planom utworzenia jednokierunko-
wej drogi z nakazem skrętu w prawo 
w ul. Królowej Jadwigi. Nie prze-
konała ich nawet wizja nowych 
miejsc postojowych i obietnica pro-
gów zwalniających.

– Nie będę państwa uszczęśliwiał 
na siłę. To Wy tam będziecie miesz-
kać i to Wy macie być zadowoleni  
z rozwiązania – mówił prezydent 
Smogorzewski.

Konkluzją ze spotkania było to, 
że zapytać należy wszystkich miesz-
kańców, dlatego do każdego lokalu 
zostanie dostarczona ankieta z pyta-
niem: "Czy jesteś za remontem na-
wierzchni i chodników?" oraz "Czy 
jesteś za wybudowaniem łącznika?".

TAMARA MYTKOWSKA

Hubala
Co dalej z przebudową

Konflikt w Zespole Szkół nr 3 
trwa od wielu miesięcy. Rada Peda-
gogiczna już we wrześniu ubiegłe-
go roku podjęła uchwałę w sprawie 
wniosku o odwołanie dyrektora.
Mazowiecki Kurator Oświaty wy-
dał wtedy jednak negatywną opinię  
w tej sprawie. Prezydent zadecydo-
wał o zawarciu kontraktu z dyrekto-
rem, w którym jednym z warunków 
było wypracowanie w porozumieniu 
z Radą Pedagogiczną zasad współ-
pracy. Niestety, nie zostały one za-
akceptowane przez Radę Pedago-
giczną. Urząd Miasta zaproponował 
również mediacje, które nie odbyły 
się z powodu opuszczenia spotkania 
przez część nauczycieli.

W związku z nowymi okolicz-

nościami zaistniałymi w tej sprawie, 
organ prowadzący powtórnie zwró-
cił się do Mazowieckiego Kurato-
ra Oświaty w Warszawie o opinię  

w sprawie odwołania Pani Katarzyny 
Janickiej ze stanowiska kierowni-
czego w czasie roku szkolnego bez 
wypowiedzenia. 24 lutego 2017 r. 

Mazowiecki Kurator Oświaty pozy-
tywnie zaopiniował odwołanie, bio-
rąc pod uwagę informacje dotyczące 
pracy szkoły oraz wyniki sprawowa-
nego nadzoru pedagogicznego.

Mazowiecki Kurator Oświaty za-
uważył, że pomimo podejmowanych 
działań przez organ prowadzący, 
służących stabilizacji pracy szkoły  
w Zespole Szkół nr 3 w Legionowie, 
konflikt nadal trwał, co negatywnie 
wpływało na proces dydaktyczny, 
wychowawczy i opiekuńczy. „Ma-
zowiecki Kurator Oświaty zauważa, 
iż istnieje realna obawa, że Dyrektor 
szkoły, który jest stroną konfliktu, 
nie będzie w stanie kierować szko-
łą w sposób gwarantujący poczucie 

bezpieczeństwa uczniom, rodzicom i 
nauczycielom” – czytamy w piśmie.

Biorąc pod uwagę odpowiedzial-
ność organu prowadzącego za za-
pewnienie warunków działania szko-
ły, wpływ panującej atmosfery na 
poziom dydaktyczny i wychowaw-
czy w placówce, dbałość o poczu-
cie bezpieczeństwa wśród uczniów  
i pracowników a także wymóg pro-
wadzenia przez dyrektora szkoły 
działań w granicach obowiązującego 
prawa jedynym, rozwiązaniem tej sy-
tuacji było odwołanie pani Katarzyny  
Janickiej ze stanowiska Dyrektora 
Zespołu Szkół nr 3.

KAMIL STĘPKOWSKI

Dyrektor odwołana
Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 została odwołana z pełnionej funkcji 28 lutego. Do końca roku szkolnego obowiązki dyrektora 
będzie pełniła dotychczasowa wicedyrektor szkoły – Beata Niziołek. Katarzyna Janicka pozostaje pracownikiem szkoły i będzie 
prowadziła zajęcia dydaktyczne.

Ponad 100 mieszkańców 
Legionowa przyszło 7 mar-
ca na spotkanie w sprawie 
planowanej przebudowy 
ulicy Hubala. Zdecydowana 
większość była za remon-
tem istniejącej nawierzchni 
i chodników, ale przeciw-
ko wybudowaniu łącznika  
do ulicy Królowej Jadwigi. 
Kolejnym krokiem, zgodnie 
z zapowiedzią prezydenta 
Romana Smogorzewskiego, 
będą ankiety, skierowane 
do mieszkańców wszystkich 
okolicznych bloków.

Użyj czytnika qr kodów

Użyj czytnika qr kodów

– Chciałbym prosić o kontrolę 
na ulicy... Z komina leci dym, a na 
ulicy czuć palony plastik. Sąsiad pali 
śmieci w ognisku – takie telefony 
odbiera dyżurny Straży Miejskiej,  
który kieruje pod podany adres pa-

trol. W większości przypadków inter-
wencje kończyły się pouczeniem oraz 
radą w jaki sposób poprawnie roz-
palać ogień, które materiały wolno,  
a których nie wolno używać do opa-
lania domu. Tam, gdzie strażnicy zła-
pali na gorącym uczynku osoby, któ-
re paliły odpady, kontrola kończyła 
się mandatem. W ciągu ostatnich 2 lat 
wykonano 1016 kontroli, w wyniku 
których ujawniono 20 przypadków 
spalania odpadów. Sprawców uka-
rano mandatami. Taka sytuacja mia-

ła miejsce na jednej z działek na III 
Parceli, gdzie trwa rozbiórka domu.  
W trakcie prac budowlanych pracow-
nicy spalali w ognisku płyty meblo-
we oraz styropian. Kierownik budo-
wy otrzymał grzywnę i zobowiązał 
się do uprzątnięcia odpadów.

Przypominamy, że zgłoszenia 
telefoniczne są przyjmowane anoni-
mowo – nie trzeba podawać swoich 
danych osobowych. (22 774 23 17 
lub tel. alarmowy 986).

Kolejni truciciele złapani
Kolejny sukces kontroli le-
gionowskiej Straży Miejskiej. 
Kara za spalanie niedozwolo-
nych odpadów została nało-
żona na mieszkańca III Parceli.
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Poprzedni mural przy ulicy 
Szwajcarskiej cieszy się tak dużym 
zainteresowaniem mieszkańców, że 

władze miasta postanowiły pójść 
„za ciosem”. – Tym razem proponu-
jemy lżejszą formę, która pojawi się 
w przejściu podziemnym przy stacji 
PKP Legionowo. Będzie ona skiero-
wana do młodszego odbiorcy, ale nie 
tylko – wiersz Tuwima jest bardzo 
uniwersalny – mówi Piotr Zadrożny, 
zastępca prezydenta.

Autorem dzieła będzie ponow-
nie Rafał Roskowiński, autor patrio-

tycznego murala. – Pomysł powstał 
podczas wernisażu z okazji otwarcia 
najdłuższego muralu w Europie. Za-
stanawialiśmy się co jeszcze można 
ozdobić w Legionowie. A że obaj 
czujemy, że zbyt mało jest sztuki  
w przestrzeni publicznej, wpadliśmy 
na pomysł wymalowania przejścia 
– mówi Tomasz Talarski, dyrek-
tor Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Legionowie.

Stoi na stacji lokomotywa...
Rozpoczęły się prace przy ko-
lejnym muralu w Legionowie. 
Tym razem w przejściu pod-
ziemnym przy stacji Legiono-
wo powstaje „Lokomotywa” 
do wiersza Juliana Tuwima.

W uroczystości wbicia łopaty 
pod inwestycję wzięli udział miesz-
kańcy, którzy z niecierpliwością 
oczekują drugiej miejskiej pływalni 
w Legionowie. A jest na co czekać.

– Powstaje tu budynek parte-
rowy, częściowo podpiwniczony,  
w którym znajdzie się basen pływacki 
o wymiarach 25x16,5 m z 7 torami.  
Basen rekreacyjny będzie miał wymiary  
11x22 m, relaks zapewnią leżanki  
z masażem, masaż ścienny, masaż stóp 
i karku. Dla najmłodszych w brodzi-
ku o wymiarach 7x7 m czekać będą 
dzwonek wodny, jeż wodny i zjeż-
dżalnia słonik. Na zewnątrz będzie za-
montowana zjeżdżalnia-rura – mówiła 
prezes Irena Bogucka z KZB Legiono-
wo, spółki odpowiedzialnej za tę inwe-
stycję. Obok obiektu powstanie par-

king na 65 samochodów osobowych  
i 2 miejsca dla autokarów.

Prezydent Roman Smogorzew-

ski podkreślał, że to pływalnia 
skrojona na miarę i dostosowana 
do potrzeb. – Rozpoczynamy budo-

wę basenu szkolnego, który będzie 
służył wszystkim mieszkańcom 
Legionowa. Podstawowe zadanie  
to oczywiście basen szkolny dla 
szkoły podstawowej nr 8, pobliskiej 
szkoły podstawowej nr 4 oraz innych 
placówek oświatowych, ale będzie 

dostępny dla wszystkich mieszkań-
ców i sportowców, którzy od lat cho-
dzili za tą inwestycją – mówił prezy-

dent Roman Smogorzewski, dodając, 
że nie jest to ogromny, komercyjny 
obiekt, który generowałby wielkie 
koszty i wymagał wprowadzenia 
drogich biletów. – Będziemy chcieli, 
żeby bilety były dostępne, pływalnia 
będzie wyposażona w nowoczesne 
źródła energii: fotowoltaikę i pane-
le słoneczne, w zamian inwestycja 
będzie się bilansować. Dzięki temu, 
że to spółka KZB Legionowo będzie 
realizowała ten projekt, basen będzie 
kosztował podatnika około 4 mln zł 
mniej, gdyż spółka może odzyskać 
podatek VAT – mówił prezydent 
Smogorzewski.

Koszt inwestycji po odjęciu po-
datku VAT to 14 619 761,68 zł.

/KZB-LEGIONOWO.PL/

Budowa basenu rozpoczęta
Inwestycja przy Zespole Szkół na os. Piaski została oficjalnie rozpoczęta. Symboliczną pierwszą łopatę wbili wspólnie 28 lutego prezes KZB 
Legionowo Irena Bogucka, prezydent Roman Smogorzewski i wykonawca Piotr Kryczkowski z Moris Polska. Pływalnia ma być gotowa  
w ciągu 15 miesięcy, a pierwsi uczniowie skorzystają z niej 1 września 2018 roku.

Budowa basenu 
potrwać ma 15 miesięcy
i kosztować ponad
15 mln zł
Realizator: KZB Legionowo

FRAGMENTY WIZUALIZACJI MURALU W PRZEJŚCIU PODZIEMNYM PKP LEGIONOWO

W przejściu PKP Legionowo powstaje mural "Lokomotywa" - Juliana Tuwima

Stado maszerowało ulicami mia-
sta w poszukiwaniu pożywienia. Od-

wiedziły osiedle Batorego i wiadukt. 
Ich wędrówce towarzyszyli strażni-
cy, którzy dbali o bezpieczeństwo 
mieszkańców i kierowali ruchem 
samochodów. Zwierzęta zostały za-
pędzone na teren Aviotexu, gdzie 
dzięki szybkiej akcji umieszczono 
je w specjalnej klatce. Dziki zostały 
przewiezione do Puszczy Piskiej.

7 dzików
wywieziono z Legionowa
Strażnicy Miejscy i łowczy 
złapali 13 marca rano sie-
dem osobników o wadze ok. 
35-40 kg. Dziki zostały prze-
wiezione do Puszczy Piskiej.
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Czy wiesz które ulice w Legionowie są powiatowe?
O ich remoncie będzie decydować prezydent stolicy

Czy wiesz co czeka Komendę Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie?

Droższe bilety czy wprowadzenie nowych stref 
biletowych? Będą podwyżki?

Co z bezpłatnymi badaniami zdrowotnymi dla 
legionowian? Czy będzie o nich decydować stolica?

Jakie zmiany czekają pensjonariuszy 
DPS Kombatant? – to też placówka podlegająca 
powiatowi, który według projektu ustawy
Sasiana ma być zlikwidowany

Starostwo do tej pory dotowało policję. 
Jak będzie po zmianach?

Co z dotacjami unijnymi dla powiatu?

Mniej połączeń autobusowych
i kolejowych?

Powiatowa Instytucja Kultury stanie 
się warszawską instytucją?
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Czy wiesz, że powiatowa przychodnia NZOZ
Legionowo przejdzie pod zarząd MegaWarszawy?

Czy będziemy musieli rejestrować 
pojazdy w Warszawie?

Czy nasze podatki będą przeznaczone
na potrzeby Warszawy?Co stanie się ze starostwem?

Programy i instytucje prowadzone 
przez starostwo, co z nimi dalej?

Czy MegaWarszawa oznacza załatwianie spraw 
związanych z pozwoleniami na budowę w stolicy?

Legionowo wydaje ok. 7 mln rocznie na transport 
zbiorowy. Obiecują I strefę, zgadnij skąd wezmą 
na te obietnice 80 mln zł?

Wiesz ile powiatowych ulic w Legionowie
podlegać będzie pod Warszawę?

Remontowany przez powiat Powiatowy Zespół 
Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
przejdzie pod zarząd prezydenta Warszawy?
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OBWIESZCZENIE
Prezydenta  Miasta Legionowo

z dnia 14 lutego 2017 r.

Na podstawie art.54 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. z 2016 r., poz.400) i art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  
– Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowa-
nia oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych 
do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum gminnym  zarzą-
dzonym na dzień 26 marca 2017 r.

patrz dalej s. 9

Sprawdź, gdzie głosujesz

REFERENDUM 26 MARCA
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W dniu wybuchu Powstania, 
Lucjan znajdował się na zgrupowaniu 
przy ul. Batorego 12 w Legionowie. 
Brał udział w organizowaniu punktu 
łączności (polowej radiostacji) przy ul. 
Ogrodowej i w gmachu Sądów oraz 
prowadził obserwacje w celu aktuali-
zowania niemieckich punktów snaj-
perskich. Wykonywał także zadania 
łącznikowe i zaopatrzeniowe między 
oddziałami powstańczymi w obrębie 
ulic: Leszno, Solec, Ogrodowa, Żela-
zna. Uczestniczył w akcjach zdobywa-
nia żywności na użytek powstańców  
i ludności cywilnej. Po próbie przedar-
cia się na Stare Miasto został wraz  
z innymi ujęty i skierowany do obozu 
przejściowego w Pruszkowie, a stam-
tąd do Niemiec, do obozu. Po przejściu 
frontu w 1945 roku powrócił do War-
szawy. W 1949 roku przybył do Legio-
nowa i wystąpił do miejscowych władz 
z wnioskiem o wzniesienie pomnika 
kolegom-harcerzom, którzy polegli  
w pierwszych dniach Powstania na 

terenie Legionowa. Jednak ówczesne 
władze nie wyraziły na to zgody. 

W 1950 roku Lucjan Spletste-
ser został aresztowany. W 1951 roku 
Wojskowy Sąd Rejonowy bezprawnie 
skazał go na 5 lat więzienia. Dopiero  
w 1993 roku Sąd Wojewódzki  
w Warszawie unieważnił postanowie-
nie Wojskowego Sądu Rejonowego  

w Warszawie. W 1960 roku zamiesz-
kał w Warszawie i ponownie wystąpił 
z wnioskiem do władz w Legionowie  
o zgodę na postawienie znaku upamięt-
niającego śmierć harcerzy–powstań-
ców. Władze ponownie odmówiły 
zgody na umieszczenie jakiegokolwiek 
znaku pamięci. Na początku lat osiem-
dziesiątych Lucjan Spletsteser ponowił 

starania o budowę miejsca pamięci 
poległym harcerzom. Tym razem,  
z pomocą płk. Teofila Kędry, płk. Ka-
rola Bułata oraz kierownika osiedla 
"Batory" p. Bogdana Stańczyka wresz-
cie uzyskano niezbędne pozwolenie. 
Dzięki wytrwałym staraniom Lucja-
na Spletstesera na osiedlu "Batory"  
w Legionowie został odsłonięty pa-
miątkowy obelisk, jako jedno z miejsc 
upamiętniających walki powstańcze  
w Legionowie.

Lucjan Spletsteser był aktywnym 
członkiem komitetów fundujących 
tablice pamiątkowe poległym żoł-
nierzom Armii Krajowej i Szarych 
Szeregów. Był też przewodniczącym 
Komitetu Budowy Pomnika Polski 
Walczącej i uczestnikiem prac zwią-
zanych z jego budową i aktywnym 
członkiem organizacji kombatanckich.  
Od czasu powstania Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
i Stowarzyszenia Szarych Szeregów 

pełnił odpowiedzialne funkcje w zarzą-
dach tych organizacji oraz  przewod-
niczącym Sądu Koleżeńskiego przy 
Zarządzie Głównym Stowarzyszenia 
Szarych Szeregów. Należał także do 
Związku Powstańców Warszawskich 
i Związku Więźniów Politycznych 
Okresu Stalinowskiego. Otrzymał na-
stępujące odznaczenia: Warszawski 
Krzyż Powstańczy, Krzyż Armii Kra-
jowej, Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrny 
Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Par-
tyzancki, Medal za Warszawę. 

W uznaniu dla jego rzetelnej, 
wieloletniej pracy, w hołdzie dla 
jego odwagi i prawości, w 2002 roku 
Rada Miejska Legionowa przyznała  
Lucjanowi Spletsteserowi tytuł Hono-
rowego Obywatela Miasta Legionowa. 
Pogrzeb odbył się w piątek 24 lutego  
o godz. 11.00 w kościele pw. św. Józefa 
Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny 
w Legionowie przy ul. Marsz. Józefa 
Piłsudskiego 5.

Zmarł Lucjan Spletsteser pseud. "Kawka"
Lucjan Spletsteser urodził się 6 czerwca 1929 roku w Zegrzu. W 1942 roku stał się członkiem organizacji Szare Szeregi drużyny "Dąb" 
hufca "Rój-Tom" w Legionowie, gdzie został przeszkolony jako łącznik i wywiadowca. Brał udział w wielu akcjach organizowanych przez 
Armię Krajową, także w akcjach powstańczych na terenie Legionowa w I batalionie I Rejonu VII Obwodu AK " Obroża".

Ofiary mordu upamiętnia tablica z 
nazwiskami ofiar, znajdująca się w Ko-
ściele Garnizonowym w Legionowie 
oraz mogiła I na cmentarzu w Palmi-
rach. Tak jak w latach poprzednich, de-
legacja władz miasta, powiatu, miesz-

kańców i rodzin poległych odwiedziła 
cmentarz oraz miejsce mordu, składa-
jąc kwiaty i zapalając znicze uczciła 
pamięć poległych.

KAMIL STĘPKOWSKI

Narodowy Dzień Pamięci "Żoł-
nierzy Wyklętych" jest obchodzony 
1 marca. Mieszkańcy Legionowa 
uczcili ich pamięć tradycyjnie pod 
pomnikiem Polski Walczącej na 
rondzie Armii Krajowej. 

Uroczystość rozpoczęła się  

o godz. 18.00 i poprowadził ją dr 
Wojciech Jeute, który wspominał 
bohaterów często prześladowa-
nych, torturowanych i więzionych. 
Mimo, iż weterani podziemia byli 
długo szykanowani, pamięć o żoł-
nierzach walczących o wolność i 

suwerenność Państwa Polskiego 
będzie trwała w ludzkich umysłach. 
Poległym bohaterom, Sekretarz 
Urzędu Miasta Legionowo, Danuta 
Szczepanik w imieniu mieszkańców 
oddała hołd oraz złożyła kwiaty pod 
pomnikiem.

Palmiry 77 lat później

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Honorowy Obywatel Miasta Legionowo

Jak co roku, delegacja Legionowa odwiedziła mogiły wybitnych 
mieszkańców miasta, spoczywających na cmentarzu w Palmi-
rach. W tym roku minęło 77 lat od mordu, będącego jednym  
z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Legionowa.

W lutym 1940 r. gestapo przeprowadziło prowokację polegającą na zamordowaniu komisa-
rycznego wójta Legionowa o nazwisku Merlke. Akcję organizacyjnie przeprowadzili volksdeutsche: 
Dreger, Korcz i Stupnicki. 26 lutego w wyniku niemieckiej akcji odwetowej, za rzekome zamordowa-
nie wójta przez Polaków, hitlerowcy wywieźli do Palmir i rozstrzelali 191 mieszkańców Legionowa  
i okolic (175 mężczyzn i 16 kobiet). Listę osób do rozstrzelania sporządzili miejscowi Niemcy 
– przedwojenni mieszkańcy Legionowa. Doskonale znali oni lokalne stosunki i osobiście uczestniczyli  
w aresztowaniach. Nazajutrz, po tragicznych wydarzeniach, miejsce śmierci legionowian zazna-
czone zostało przez miejscowego gajowego. W czasie powojennej ekshumacji przeprowadzonej  
w maju 1946 r. udało się ustalić nazwiska zaledwie 78 ofiar, z tego 48 z Legionowa.
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Drzewa produkują tlen niezbęd-
ny do życia większości organizmów 
żywych. Jedno niewielkie drzewo 
wytwarza rocznie ponad 100 kg tlenu. 
Dla porównania jeden dorosły czło-
wiek w tym okresie potrzebuje około 
176 kg tlenu. Jedna 60 letnia sosna 
produkuje w ciągu doby tyle tlenu 
ile wynosi średnio dobowe zapo-
trzebowanie trzech osób (1350-1800 
litrów). Na podstawie wielu badań  
w zakresie intensywności procesu 
fotosyntezy wynika, że z 1 m² po-
wierzchni liściowej drzew i krzewów 
dostaje się do powietrza atmosferycz-
nego w ciągu okresu wegetacyjnego 
nawet ponad 1 kg czystego tlenu. 
Do drzew dostarczających najwięk-
sze ilości tlenu należą: buk pospolity 
(1,1 kg), klon (1,1 kg), robinia aka-
cjowa (1,1 kg), wierzba krucha i dąb 
(0,8 kg), lipa oraz jesion (0,7 kg).

Drzewa pobierają z atmosfery 
dwutlenek węgla, którego nadmiar 
przyczynia się do zachwiania równo-
wagi w przyrodzie czego wynikiem 
są anomalie pogodowe (wichury, 
burze). Średnio typowe drzewo ab-

sorbuje odpowiednio 1 tonę dwu-
tlenku węgla na każdy metr sześcien-
ny przyrostu i produkuje przy tym  
700 kg życiodajnego tlenu. Jed-

no drzewo (25 metrów wysokości) 
usuwa w ciągu dnia z otoczenia tyle 
samo dwutlenku węgla, ile emitują 
dwa domy jednorodzinne.

Drzewa regulują wilgotność po-
wietrza oraz stosunki wodne zarówno 
wód gruntowych jak i powierzchnio-
wych m.in. ograniczając skutki inten-
sywnych opadów atmosferycznych. 
Ponadto pełnią funkcję glebochronną 
powstrzymując degradację gleb.

Drzewa obniżają temperatu-
rę otoczenia. Działanie chłodzące 
jednego drzewa można przyrównać  
do pięciu klimatyzatorów pracują-
cych całą dobę.

Drzewa za pomocą systemów 
korzeniowych, pobierają i dezak-
tywują związki metali ciężkich ze 
skutecznością sięgającą od 40% do 
70%, dodatkowo towarzyszące rośli-
nom bakterie powodują rozkład sze-
regu związków organicznych, w tym 
szkodliwych wielopierścieniowych 
aromatycznych.

Drzewa są siedliskiem dla fauny 
(ptaki, owady, pajęczaki), flory  
i grzybów. Razem tworzą zwarty 
ekosystem bardzo ważny dla za-
chowania równowagi w przyrodzie. 
Szczególnie cenne są stare, próch-
niejące drzewa. W ich wnętrzu wy-
stępuje wiele pożytecznych zwierząt, 
w tym zapylających uprawy pszczół  
i trzmieli, a także ptaków drapież-
nych i owadożernych oraz nietope-
rzy, które wspomagają rolników  
w walce ze szkodnikami.

Drzewa wytwarzają substancje 
lotne, które pomagają w leczeniu 
chorób układu oddechowego. Olej-
ki eteryczne i żywice wytwarzane 
przez sosny, poza silnym działaniem 
dezynfekcyjnym, obniżają ciśnienie 
krwi i wpływają uspokajająco.

Drzewa posiadają też niewątpli-
we walory krajobrazowe, przyczynia-
jąc się do tworzenia unikalnego cha-
rakteru danego miejsca szczególnie 
ważne w miastach o zwartej zabudo-
wie, do których należy Legionowo.

Mając na uwadze powyższe 
usuwanie drzew powinno być ogra-
niczone do niezbędnego minimum, 
czyli drzew nierokujących szans  
na przeżycie, w sposób ewidentny 
zagrażający bezpieczeństwu użyt-
kowników nieruchomości lub ich 
mienia, a także ograniczających 
użytkowanie nieruchomości zgod-
nie z ich przeznaczeniem ustalonym  
w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego gminy.

MARCIN GALOCH

Zgodnie z art. 83 f. ust. 1 pkt 3a 
ustawy zezwolenie na usuwanie 
drzew lub krzewów, które rosną na 
nieruchomościach stanowiącyhc wła-
sność osób fizycznych, a usunięcie 
ich nie jest związane z prowadzenie-
niem działalności gospodarczej nie 
jest wymagane. Jeżeli jednak usunię-
cie drzewa lub krzewu związane jest  
z działalnością gospodarczą pro-
wadzoną na nieruchomości, należy  
złożyć wniosek i uzyskać zezwolenie.

OSOBY FIZYCZNE
Przepis dotyczy jedynie właścicie-

li nieruchomości. Jeżeli dana nierucho-
mość ma nieuregulowany stan praw-
ny, chociażby dotyczyłoby to tylko 
jednego ze współwłaścicieli gruntu, 
to drzew usuwać nie wolno.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Działalność gospodarcza nie 

musi być prowadzona przez właści-
cieli działki, na której rosną drzewa.  
W przypadku wydzierżawienia czy 
użyczenia części działki pod działal-
ność gospodarczą usuwanie drzew wy-
maga zezwolenia. Dotyczy to również 
sytuacji, gdy osoba nie prowadząca 
działalności gospodarczej chce usunąć 

drzewa kolidujące z budową budynku 
usługowego czy handlowego.

DZIAŁKI LEŚNE
Na terenie Legionowa znajduje się 

kilka tysięcy działek leśnych lub czę-
ściowo leśnych należących do prywat-
nych właścicieli. Zmieniona ustawa  
o ochronie przyrody nie reguluje zasad 
usuwania drzew rosnących na takich 
działkach. Właściciele tych działek 
usuwanie drzew powinni uzgadniać  
ze Starostą legionowskim zgodnie  
z ustawą o lasach z dnia 28 września 
1991 roku ( Dz.U. z 2015 poz.2100).

OCHRONA GATUNKOWA
Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 8 oraz § 9 

pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r.  
w sprawie ochrony gatunkowej zwie-

rząt (Dz. U. z 2016, poz. 2183) w sto-
sunku do dziko występujących zwie-
rząt należących do gatunków objętych 
ochroną ścisłą lub częściową zakazuje 
się niszczenia, usuwania lub uszka-
dzania ich gniazd i innych schronień.  
Zakaz nie dotyczy usuwania, od dnia 
16 października do końca lutego, 
gniazd z budek dla ptaków i ssaków 
oraz gniazd ptasich z obiektów bu-
dowlanych i terenów zieleni, jeżeli 
wymagają tego względy bezpieczeń-
stwa lub sanitarne. W innych przypad-
kach, zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy  
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 
poz. 2134 t.j.) Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska na obszarze 
swojego działania może zezwolić 
w stosunku do gatunków objętych 
ochroną na czynności podlegające 
zakazom.

Zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporzą-
dzenia Ministra Środowiska z dnia  
9 października 2014 r. w sprawie  
ochrony gatunkowej roślin (Dz. U.  
z 2014, poz. 1409 ze zm.) oraz zgodnie  
z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 9 października 
2014 r. w sprawie ochrony gatunko-
wej grzybów (Dz. U. z 2014, poz. 

1408) w stosunku do dziko występu-
jących gatunków objętych ochroną 
ścisłą oraz częściową wprowadza się 
zakazy umyślnego niszczenia, umyśl-
nego zrywania lub uszkadzania, nisz-
czenia siedlisk.

Ocena czy w obrębie zadrze-
wienia (na drzewie lub w jego pobli-
żu) znajdują się chronione gatunki  
lub ich schronienie wymaga specjali-
stycznej wiedzy.

Jeżeli usuwanie konkretnego 
drzewa lub krzewu będzie wiązało  
się z zabronionym oddziaływaniem 
na chronione gatunki roślin albo grzy-
bów, to zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 
poz. 2134 t.j.) Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska lub Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska na ob-
szarze swojego działania może zezwo-
lić w stosunku do gatunków objętych 
ochroną na czynności podlegające  
zakazom. 

Należy pamiętać, że kto bez  
zezwolenia lub wbrew jego warun-
kom narusza zakazy w stosunku do 
roślin, zwierząt lub grzybów podlega 
karze aresztu albo grzywny.

Dlaczego drzewa są potrzebne ludziom?
Jedną z najważniejszych funkcji drzew jest neutralizacja wytwarzanych przez człowieka zanieczyszczeń atmosferycznych w tym 
komunikacyjnych. Liście drzew działają jak swoiste filtry, wchłaniając w procesie wymiany gazowej powietrze wraz z unoszącymi 
się pyłami i związkami chemicznymi takimi jak: dwutlenek siarki oraz metale ciężkie (ołów, kadm, miedź, cynk) bądź adsorbując  
je na powierzchni liści, w tym także igieł.

Nowe zasady usuwania drzew z działek prywatnych
1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy 
o lasach (Dz.U. z 2016 r. poz.2249). W związku z wieloma wątpliwościami mieszkańców i nieścisłymi informacjami 
podawanymi w mediach w jakich przypadkach można usuwać drzewa z działek prywatnych zgodnie z ustawą 
o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 poz. 2134 j.t. ze zm.), przedstawiamy aktualne zasady usuwania drzew i krzewów.

Leczenie kasztanowców jest dla 
mieszkańców bezpłatne, a sfinanso-
wane zostanie z środków gminy prze-
znaczonych na ochronę środowiska. 
Chętnych do leczenia swoich drzew 
prosimy o kontakt z Referatem Ochro-
ny Środowiska Urzędu Miasta Legio-
nowo tel. 22 766 40 65 lub e-mail: 
ochrona.srodowiska@um.legionowo.pl 
do dnia 31.03.2017 r. W zgłoszeniu 
należy podać ilość drzew do leczenia 
oraz poinformować czy potrzebne  
są tylko feromony do uzupełnienia lejka 
czy też lejek, w przypadku gdy go bra-
kuje na drzewie.

MARCIN GALOCH

Ochrona
kasztanowców

Zapraszamy mieszkańców Le-
gionowa do wzięcia udziału 
w Programie Ochrony Kasz-
tanowców. Program polega 
na leczeniu kasztanowców 
zaatakowanych przez szkod-
nika – szrotówka kasztanow-
cowiaczka.

Drzewa dostarczają
niezbędnego do życia
tlenu i absorbują
z atmosfery
dwutlenek węgla
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Zapraszamy do pobrania aplikacji mobilnej na Smartphone:

                               / mobilne Legionowo

        App store / mobilne Legionowo

•	 najnowsze informacje  
z miasta w jednym  
miejscu 

•	 wydarzenia, alarmy,  
krwiodawstwo i inne... 

•	 zgłoszenia spraw  
przez aplikację:
* zniszczony chodnik
* niedziałająca  
    latarnia
* nieodebrane  
    śmieci

URZĄD 24h

PATRONI MEDIALNIPARTNERZY

Bilety długookresowe w II stre-
fie stanieją. Bilet 30-dniowy imienny  
na dwie strefy nie będzie kosztował 
210 zł, a 180 zł, a 90-dniowy stanieje 
z 536 zł na 460 zł. Pojawią się bilety 
jednorazowe przesiadkowe szkolne 
dla 10 podróżujących za 22 zł, bilet 
konferencyjny, powróci także bilet 
trzydniowy w cenie 36 zł w I strefie  
i 57 zł w I i II strefie.

– To jest krok we właściwym 
kierunku – mówi prezydent Roman 
Smogorzewski, podkreślając, że do 
30 zł obniżki należy dodać finanso-
waną z budżetu Legionowa zniżkę 
na „Kartę Legionowianina”. – Róż-
nica pomiędzy II strefą a ceną biletu  
w I strefie jest coraz mniejsza. Ważne 

jest to, że w ramach metropolii roz-
mawiamy ze sobą, wypracowujemy 
rozwiązania korzystne dla naszych 
mieszkańców – dodaje obecny pod-
czas konferencji w stołecznym ra-
tuszu prezydent Legionowa.

– Mamy nadzieję, że spowodu-
je to zwiększenie zainteresowania 
mieszkańców spod Warszawy ko-
rzystaniem z transportu i co więcej, 
nie będziemy mieć sytuacji dotych-
czas występującej, kiedy mieszkań-
cy decydowali się na kupno biletu 
warszawskiego i ryzykowanie prze-
jazdu 1-2 przystanków na gapę, 
ponieważ różnica w cenie biletów 
była zbyt duża – mówił Michał Bit-
ner, wiceprzewodniczący Komisji 
Infrastruktury i Inwestycji w Radzie 

Miasta. – Naszym celem jest zachęta 
do rezygnacji z aut i by jak najwięcej 
osób przesiadło się do komunikacji  
– zapowiedziała Hanna Gronkie-
wicz-Waltz, prezydent Warszawy.

Dobrą wiadomością dla miesz-
kańców podwarszawskich gmin jest 
to, że obniżki nie wpłyną na dofinan-
sowanie z budżetu ich miast transpor-
tu. Miejscowości nadal będą płaciły 
tyle samo, różnicę pokryją wpływy  
z biletów, na których zwiększenie liczą 
władze Warszawy. Zmiany zostaną 
poddane pod głosowanie warszaw-
skich radnych. Jeżeli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem nowe taryfy zostaną 
wprowadzone od 1 czerwca.

TAMARA MYTKOWSKA

Od czerwca tańsze bilety
Podczas konferencji prasowej 3 marca władze Warszawy ogłosiły zmiany w taryfie przewozowej ZTM.To dobra wiadomość dla
mieszkańców Legionowa – bilety 30-dniowe będą tańsze o 30 zł. Wróci bilet trzydniowy, pojawią się bilety grupowe i konferencyjne.

SMS
www.legionowo.pl

Prezydent Legionowa: To jest krok we
właściwym kierunku (...)

Dwa nowe parkingi powstaną 
przy ulicach Piaskowej oraz Szwaj-
carskiej. Legionowo otrzymało  
ponad 2,6 mln zł na inwestycje przy 
przystankach kolejowych PKP oraz 
przystankach autobusowych ZTM. 
Przy Piaskowej powstanie 25 miejsc 
parkingowych, w tym 3 dla osób 
niepełnosprawnych oraz 20 zadaszo-
nych miejsc dla rowerów. Natomiast 
przy ulicy Szwajcarskiej zostanie 
wybudowanych 190 miejsc postojo-
wych, w tym 10 miejsc dla osób nie-
pełnosprawnych i 120 zadaszonych 
miejsc postojowych dla rowerów. 
Projekt ten dotyczy poprawy jakości 
infrastruktury transportowej miasta  
i rozwoju zbiorowych form trans-
portu w Obszarze Metropolitalnym 
Warszawy oraz redukcji emisji za-
nieczyszczeń powietrza.

Całkowita wartość projektu to 3 
343 004,7 zł. Kwota dofinansowania 
wynosi 2 674 403,76 zł.

IWONA WYMAZAŁ

Dwa parkingi 
„Parkuj i Jedź”
Ponad 7 mln zł z unijnych do-
tacji trafi na Mazowsze. Le-
gionowo uzyskało aż 2,6 mln 
zł, dzięki którym pod koniec 
2017 roku będą funkcjonować 
dwa parkingi „Parkuj i Jedź”.

W związku z rozpoczynającą się 
modernizacją linii ruch pociągów zo-
stanie wstrzymany na odcinku War-
szawa Gdańska – Warszawa Zachod-
nia p.8. Ruch pociągów na Moście 
Gdańskim w dalszym ciągu będzie 
odbywać się po jednym czynnym  
torze. W godzinach wczesnoporan-
nych oraz późnowieczornych w wy-
brane dni, część pociągów będzie 
miała zmieniony rozkład w związku 
z prowadzonymi pracami utrzyma-
niowymi infrastruktury kolejowej.  
Na pozostałych liniach nie przewiduje 
się większym utrudnień. Szczegó-
łowy rozkład jazdy pociągów został 
zamieszczony na stronie internetowej 
www.mazowieckie.com.pl w zakład-
ce „Tabele rozkładów jazdy”.

Wzajemne honorowanie biletów 
KM i ZTM w związku z remontem 
odcinka Warszawa Gdańska – War-
szawa Zachodnia od 12 marca 2017 r.  
W związku z zamknięciem dla ruchu 
pociągów odcinka Warszawa Zachod-
nia – Warszawa Gdańska, od 12 marca 
2017 r. (przez ok. 15 miesięcy) pocią-
gi SKM linii S9 i KM linii R9 (kie-
runek Nasielsk, Ciechanów, Mława, 
Działdowo) rozpoczynające/kończące 

bieg na stacji Warszawa Zachodnia 
peron 8, kursować będą tylko z/do 
stacji Warszawa Gdańska. W związku 
z powyższym na odcinku Warszawa 
Gdańska – Warszawa Koło – Warsza-
wa Kasprzaka – Warszawa Zachodnia 
podróżni mogą korzystać z połączeń 
alternatywnych. Dla dojeżdżających 
od strony Działdowa, Mławy, Cie-
chanowa i Legionowa możliwe będą 
m.in. następujące opcje dojazdu:
1. do/z przystanku Warszawa Koło 
– z przystanku Warszawa Toruńska 
autobusem 414 (dni powszednie, 
bezpośrednio) lub 132, 134, 156  
z przesiadką na 186 na przystanku Os. 
Potok (codziennie); 
2. do/z przystanku Warszawa Kasprzaka: 

1. z przystanku Warszawa Toruńska 
autobusem 414 (dni powszednie, 
bezpośrednio) lub 132, 134, 156  
z przesiadką na 186 na przystanku 
Os. Potok (codziennie), 
2. ze stacji Warszawa Gdańska tram-
wajem nr 1 do: 

- przystanku Okopowa, skąd 
tramwajami 13, 26, 27 do przy-
stanku Os. Wolska, 
- do Ronda Daszyńskiego, skąd 
autobusami 105, 109, 155, 171, 
178, 190; 

3. do/z stacji Warszawa Zachodnia: 
1. od strony Legionowa – pociągami 
SKM linii S3 i KM linii RL, 
2. ze stacji Warszawa Gdańska me-
trem do stacji Centrum, a  potem 
pociągami SKM i KM z przystan-
ku Warszawa Śródmieście do stacji 
Warszawa Zachodnia. 

HONOROWANIE BILETÓW
Bilety KM (sieciowe oraz ważne 

na przejazd do odpowiednich stacji 
na modernizowanym odcinku linii 
kolejowej lub przez ten odcinek) będą 
honorowane:

1. w pociągach SKM S3 i S9 na 
całej trasie, a S1 i S2 na odcinku 
Warszawa Wschodnia – Warszawa 
Zachodnia; 
2. na linii metra M1 na odcinku Dw. 
Gdański – Centrum; 
3. w tramwajach linii 1 na odcinku 
Dw. Gdański – Pl. Zawiszy oraz li-
nii 26 na odcinku Okopowa – Os. 
Wolska oraz w innych liniach o po-
krywających się trasach z tymi od-
cinkami; 
4. w autobusach linii: 

- 414 na odcinku PKP Toruńska – 
Rondo Zesłańców Syberyjskich, 
- 523 na odcinku Dw. Zachodni – 

PKP Koło, 
- 520 na odcinku Okopowa/Lesz-
no – Płocka – Szpital, 
- 105 na odcinku Rondo Daszyń-
skiego – PKP Kasprzaka 

oraz w innych liniach na trasach po-
krywających się z tymi odcinkami.

Bilety ZTM (wszystkich rodza-
jów, na odpowiednie strefy) ważne 
będą w pociągach KM:

1. linii RL na odcinku Legionowo 
Przystanek – Warszawa Lotnisko 
Chopina; 
2. linii R9 i innych na odcinku 
Legionowo Przystanek/Wieliszew  
– Warszawa Gdańska; 
3. innych linii na odcinku Warszawa 
Wschodnia – Warszawa Zachodnia. 

Pasażerowie z biletami „karto-
nikowymi” ZTM, które nie zostały 
wcześniej skasowane, są obowiązani 
do ich skasowania przez trwałe napi-
sanie na ich odwrocie daty i godziny 
w formacie 24-godzinnym, czyli np. 
15.03. godz. 06:55, a posiadacze bile-
tów zakodowanych na WKM muszą 
je uprzednio aktywować.

 
/KOLEJE MAZOWIECKIE/

Zmiany w rozkładzie jazdy KM od 12 marca 2017 r.
W związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
od 12 marca do 10 czerwca 2017 r. zmieni się rozkład jazdy pociągów KM. Najważniejsze zmiany dotyczą linii nr R9  
Warszawa – Działdowo.
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MOJE LEGIONOWO
Miesięcznik z życia Miasta

 BEZPŁATNA LEGIONOWSKA KOMUNIKACJA MIEJSKALINIE:   D1  D2  D3

Grudzie, Os. Piaski    Centrum

Centrum    Os. Piaski, Grudzie

Linia: D1

Linia: D1

Bezpłatna komunikacja Miasta Legionowo

Bezpłatna komunikacja Miasta Legionowo
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Kursuje od poniedziałku do soboty w godzinachPrzystanek
Główna / Strużańska  6.30 a  7.30 a  8.30 a  9.30 a  10.30 a  11.30 a  12.30 a  13.30  14.30  15.30  16.30  17.30  18.30  19.30
Główna nr 26 01   6.31 a  7.31 a  8.31 a  9.31 a  10.31 a  11.31 a  12.31 a  13.31  14.31  15.31  16.31  17.31  18.31  19.31
Dębowa 01   6.32 a  7.32 a  8.32 a  9.32 a  10.32 a  11.32 a  12.32 a  13.32  14.32  15.32  16.32  17.32  18.32  19.32
Wspólna 01   6.33 a  7.33 a  8.33 a  9.33 a  10.33 a  11.33 a  12.33 a  13.33  14.33  15.33  16.33  17.33  18.33  19.33
Grudzie nr 80 01   6.34 a  7.34 a  8.34 a  9.34 a  10.34 a  11.34 a  12.34 a  13.34  14.34  15.34  16.34  17.34  18.34  19.34
Radosna 01   6.35 a  7.35 a  8.35 a  9.35 a  10.35 a  11.35 a  12.35 a  13.35  14.35  15.35  16.35  17.35  18.35  19.35
Partyzantów 01   6.36 a  7.36 a  8.36 a  9.36 a  10.36 a  11.36 a  12.36 a  13.36  14.36  15.36  16.36  17.36  18.36  19.36
Zegrzyńska IMGW 6.39 a  7.39 a  8.39 a  9.39 a  10.39 a  11.39 a  12.39 a  13.39  14.39  15.39  16.39  17.39  18.39  19.39
Al. Sybiraków 03   6.41 a  7.41 a  8.41 a  9.41 a  10.41 a  11.41 a  12.41 a  13.41  14.41  15.41  16.41  17.41  18.41  19.41
Os. Piaski 03   6.43 a  7.43 a  8.43 a  9.43 a  10.43 a  11.43 a  12.43 a  13.43  14.43 15.43  16.43  17.43  18.43  19.43
Zegrzyńska 01   6.46 a  7.46 a  8.46 a  9.46 a  10.46 a  11.46 a  12.46 a  13.46  14.46  15.46  16.46  17.46  18.46  19.46
Sielankowa 04   6.48 a  7.48 a  8.48 a  9.48 a  10.48 a  11.48 a  12.48 a  13.48  14.48 15.48  16.48  17.48  18.48  19.48
CH Błękitne 03   6.50 a  7.50 a  8.50 a  9.50 a  10.50 a  11.50 a  12.50 a  13.50  14.50  15.50  16.50  17.50  18.50  19.50
Urząd Miasta 03   6.52 a  7.52 a  8.52 a  9.52 a  10.52 a  11.52 a  12.52 a  13.52  14.52  15.52  16.52  17.52  18.52  19.52
Siwińskiego 02   6.53 a  7.53 a  8.53 a  9.53 a  10.53 a  11.53 a  12.53 a  13.53  14.53  15.53  16.53  17.53  18.53  19.53
Husarska 02   6.54 a  7.54 a  8.54 a  9.54 a  10.54 a  11.54 a  12.54 a  13.54  14.54  15.54  16.54  17.54  18.54  19.54
Rycerska 04   6.55 a  7.55 a  8.55 a  9.55 a  10.55 a  11.55 a  12.55 a  13.55  14.55  15.55  16.55  17.55  18.55  19.55
Mickiewicza 01   6.57 a  7.57 a  8.57 a  9.57 a  10.57 a  11.57 a  12.57 a  13.57  14.57  15.57  16.57  17.57  18.57  19.57

Kursuje od poniedziałku do soboty w godzinachPrzystanek
Mickiewicza 01   7.00 a  8.00 a  9.00 a  10.00a  11.00 a  12.00 a  13.00 a  14.00  15.00  16.00  17.00  18.00  19.00  20.00
Mickiewicza 03  7.01 a  8.01 a  9.01 a  10.01a  11.01 a  12.01 a  13.01 a  14.01  15.01  16.01  17.01  18.01  19.01  20.01
Rycerska 01   7.02 a  8.02 a  9.02 a  10.02a  11.02 a  12.02 a  13.02 a  14.02  15.02  16.02  17.02  18.02  19.02  20.02
Husarska 01   7.03 a  8.03 a  9.03 a  10.03a  11.03 a  12.03 a  13.03 a  14.03  15.03  16.03  17.03  18.03  19.03  20.03
Siwińskiego 04   7.05 a  8.05 a  9.05 a  10.05a  11.05 a  12.05 a  13.05 a  14.05  15.05  16.05  17.05  18.05  19.05  20.05
Urząd Miasta 02   7.06 a  8.06 a  9.06 a  10.06a  11.06 a  12.06 a  13.06 a  14.06  15.06  16.06  17.06  18.06  19.06  20.06
CH Błękitne 01   7.08 a  8.08 a  9.08 a  10.08a  11.08 a  12.08 a  13.08 a  14.08  15.08  16.08  17.08  18.08  19.08  20.08
Zegrzyńska 02   7.10 a  8.10 a  9.10 a  10.10a  11.10 a  12.10 a  13.10 a  14.10  15.10  16.10  17.10  18.10  19.10  20.10
Os. Piaski 04   7.13 a  8.13 a  9.13 a  10.13a  11.13 a  12.13 a  13.13 a  14.13  15.13  16.13  17.13  18.13  19.13  20.13
Al. Sybiraków 04   7.15 a  8.15 a  9.15 a  10.15a  11.15 a  12.15 a  13.15 a  14.15  15.15  16.15  17.15  18.15  19.15  20.15
Al. Sybiraków 01   7.16 a  8.16 a  9.16 a  10.16a  11.16 a  12.16 a  13.16 a  14.16  15.16  16.16  17.16  18.16  19.16  20.16
Partyzantów 02   7.20 a  8.20 a  9.20 a  10.20a  11.20 a  12.20 a  13.20 a  14.20  15.20  16.20  17.20  18.20  19.20  20.20
Radosna 02   7.21 a  8.21 a  9.21 a  10.21a  11.21 a  12.21 a  13.21 a  14.21  15.21  16.21  17.21  18.21  19.21  20.21
Grudzie nr 80 02   7.22 a  8.22 a  9.22 a  10.22a  11.22 a  12.22 a  13.22 a  14.22  15.22  16.22  17.22  18.22  19.22  20.22
Wspólna 02   7.23 a  8.23 a  9.23 a  10.23a  11.23 a  12.23 a  13.23 a  14.23  15.23  16.23  17.23  18.23  19.23  20.23
Dębowa 02   7.24 a  8.24 a  9.24 a  10.24a  11.24 a  12.24 a  13.24 a  14.24  15.24  16.24  17.24  18.24  19.24  20.24
Główna nr 62 02   7.25 a  8.25 a  9.25 a  10.25a  11.25 a  12.25 a  13.25 a  14.25  15.25  16.25  17.25  18.25  19.25  20.25
Główna / Strużańska  7.26 a  8.26 a  9.26 a  10.26a  11.26 a  12.26 a  13.26 a  14.26  15.26  16.26  17.26  18.26  19.26  20.26
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MOJE LEGIONOWO
Miesięcznik z życia Miasta

Osiedle Młodych   PKP Legionowo Centrum

ZMIANA ROZKŁADU JAZDY LINII D2

PKP Legionowo Centrum    Osiedle Młodych

Linia: D2

Linia: D2

Bezpłatna komunikacja Miasta Legionowo

Bezpłatna komunikacja Miasta Legionowo
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Kursuje od poniedziałku do piątku w godzinachPrzystanek
Osiedle Młodych 01   05:38  06:26  07:37  08:23  09:39  10:23  11:39  12:23  13:38  14:41  15:41  16:41  17:43  18:40  19:46
Orzechowa 01    05:39  06:27  07:38  08:24  09:40  10:24  11:40  12:24  13:39  14:42  15:42  16:42  17:44  18:41  19:47
Cynkowa 02    05:40  06:28  07:39  08:25  09:41  10:25  11:41  12:25  13:40  14:43  15:43  16:43  17:45  18:42  19:48
Aleja Róż 02    05:42  06:30  07:41  08:27  09:43  10:27  11:43  12:27  13:42  14:45  15:45  16:45  17:47  18:44  19:50
PKP Legionowo Przystanek 01  05:45  06:33  07:44  08:30  09:46  10:30  11:46  12:30  13:45  14:48  15:48  16:48  17:50  18:47  19:53
Parkowa 01    05:47  06:35  07:46  08:32  09:48  10:32  11:48  12:32  13:47  14:50  15:50  16:50  17:52  18:49  19:55
Lwowska 03    05:48  06:36  07:47  08:33  09:49  10:33  11:49  12:33  13:48  14:51  15:51  16:51  17:53  18:50  19:56
Arena Legionowo 01   05:50  06:38  07:49  08:35  09:51  10:35  11:51  12:35  13:50  14:53  15:53  16:53  17:55  18:52  19:58
Rycerska 01    05:52  06:40  07:51  08:37  09:53  10:37  11:53  12:37  13:52  14:55  15:55  16:55  17:57  18:54  20:00
Husarska 01    05:53  06:41  07:52  08:38  09:54  10:38  11:54  12:38  13:53  14:56  15:56  16:56  17:58  18:55  20:01
Siwińskiego 04    05:55  06:43  07:54  08:40  09:56  10:40  11:56  12:40  13:55  14:58  15:58  16:58  18:00  18:57  20:03
Urząd Miasta 02    05:57  06:45  07:56  08:42  09:58  10:42  11:58  12:42  13:57  15:00  16:00  17:00  18:02  18:59  20:05
CH Błękitne 01    05:58  06:46  07:57  08:43  09:59  10:43  11:59  12:43  13:58  15:01  16:01  17:01  18:03  19:00  20:06
Os. Batorego 02    05:59  06:47  07:58  08:44  10:00  10:44  12:00  12:44  13:59  15:02  16:02  17:02  18:04  19:01  20:07
PKP Legionowo Centrum  06:00  06:48  07:59  08:45  10:01  10:45  12:01  12:45  14:00  15:03  16:03  17:03  18:05  19:02  20:08

Kursuje od poniedziałku do piątku w godzinachPrzystanek
PKP Legionowo Centrum   06:02  06:49  08:01  08:58  10:02  11:02  12:02  13:02  14:20  15:20  16:20  17:22  18:19  19:25  20:24
Rynek 01    06:03  06:50  08:02  08:59  10:03  11:03  12:03  13:03  14:21  15:21  16:21  17:23  18:20  19:26  20:25
CH Błękitne 03    06:05  06:52  08:04  09:01  10:05  11:05  12:05  13:05  14:23  15:23  16:23  17:25  18:22  19:28  20:27
Urząd Miasta 03   06:06  06:53  08:05  09:02  10:06  11:06  12:06  13:06  14:24  15:24  16:24  17:26  18:23  19:29  20:28
Siwińskiego 02    06:08  06:55  08:07  09:04  10:08  11:08  12:08  13:08  14:26  15:26  16:26  17:28  18:25  19:31  20:30
Husarska 02    06:09  06:56  08:08  09:05  10:09  11:09  12:09  13:09  14:27  15:27  16:27  17:29  18:26  19:32  20:31
Rycerska 02    06:10  06:57  08:09  09:06  10:10  11:10  12:10  13:10  14:28  15:28  16:28  17:30  18:27  19:33  20:32
Arena Legionowo 02   06:11  06:58  08:10  09:07  10:11  11:11  12:11  13:11  14:29  15:29  16:29  17:31  18:28  19:34  20:33
Lwowska 04    06:13  07:00  08:12  09:09  10:13  11:13  12:13  13:13  14:31  15:31  16:31  17:33  18:30  19:36  20:35
Parkowa 02    06:14  07:01  08:13  09:10  10:14  11:14  12:14  13:14  14:32  15:32  16:32  17:34  18:31  19:37  20:36
PKP Legionowo Przystanek 01  06:16  07:03  08:15  09:12  10:16  11:16  12:16  13:16  14:34  15:34  16:34  17:36  18:33  19:39  20:38
Cynkowa 03    06:19  07:06  08:18  09:15  10:19  11:19  12:19  13:19  14:37  15:37  16:37  17:39  18:36  19:42  20:41
Orzechowa 02    06:20  07:07  08:19  09:16  10:20  11:20  12:20  13:20  14:38  15:38  16:38  17:40  18:37  19:43  20:42
Osiedle Młodych 01   06:22  07:09  08:21  09:18  10:22  11:22  12:22  13:22  14:40  15:40  16:40  17:42  18:39  19:45  20:44

 BEZPŁATNA LEGIONOWSKA KOMUNIKACJA MIEJSKALINIE:   D1  D2  D3
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Miesięcznik z życia Miasta

ZMIANA ROZKŁADU JAZDY LINII D3

Os. Młodych    PKP Legionowo Centrum / Bukowiec

Bukowiec / PKP Legionowo Centrum    Os. Młodych

Linia: D3

Linia: D3

Bezpłatna komunikacja Miasta Legionowo
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Kursuje od poniedziałku do piątku w godzinachPrzystanek
Osiedle Młodych 01   05:35  06:35  07:35  08:35  09:35  10:35  11:35  12:35  13:35  14:35  15:35  16:35  17:35  18:35  19:35
Orzechowa 01    05:36  06:36  07:36  08:36  09:36  10:36  11:36  12:36  13:36  14:36  15:36  16:36  17:36  18:36  19:36
Cynkowa 01    05:37  06:37  07:37  08:37  09:37  10:37  11:37  12:37  13:37  14:37  15:37  16:37  17:37  18:37  19:37
Cmentarz 03    05:38  06:38  07:38  08:38  09:38  10:38  11:38  12:38  13:38  14:38  15:38  16:38  17:38  18:38  19:38
Narutowicza 01    05:39  06:39  07:39  08:39  09:39  10:39  11:39  12:39  13:39  14:39  15:39  16:39  17:39  18:39  19:39
Szczygla 01    05:40  06:40  07:40  08:40  09:40  10:40  11:40  12:40  13:40  14:40  15:40  16:40  17:40  18:40  19:40
Al. Legionów 01    05:41  06:41  07:41  08:41  09:41  10:41  11:41  12:41  13:41  14:41  15:41  16:41  17:41  18:41  19:41
PKP Legionowo Piaski 03   05:43  06:43  07:43  08:43  09:43  10:43  11:43  12:43  13:43  14:43  15:43  16:43  17:43  18:43  19:43
PKP Legionowo Centrum 01  05:45  06:45  07:45  08:45  09:45  10:45  11:45  12:45  13:45  14:45  15:45  16:45  17:45  18:45  19:45
Wąska 01    05:46  06:46  07:46  08:46  09:46  10:46  11:46  12:46  13:46  14:46  15:46  16:46  17:46  18:46  19:46
Osiedle Bukowiec 01   05:49  06:49  07:49  08:49  09:49  10:49  11:49  12:49  13:49  14:49  15:49  16:49  17:49  18:49  19:49

Kursuje od poniedziałku do piątku w godzinachPrzystanek
Osiedle Bukowiec 01   05:58  06:58  07:58  08:58  09:58  10:58  11:58  12:58  13:58  14:58  15:58  16:58  17:58  18:58  19:58
Wrzosowa 02    05:59  06:59  07:59  08:59  09:59  10:59  11:59  12:59  13:59  14:59  15:59  16:59  17:59  18:59  19:59
Centrum Komunikacyjne 02  06:01  07:01  08:01  09:01  10:01  11:01  12:01  13:01  14:01  15:01  16:01  17:01  18:01  19:01  20:01
PKP Legionowo Piaski 04   06:03  07:03  08:03  09:03  10:03  11:03  12:03  13:03  14:03  15:03  16:03  17:03  18:03  19:03  20:03
Al. Legionów 02    06:05  07:05  08:05  09:05  10:05  11:05  12:05  13:05  14:05  15:05  16:05  17:05  18:05  19:05  20:05
Szczygla 02    06:07  07:07  08:07  09:07  10:07  11:07  12:07  13:07  14:07  15:07  16:07  17:07  18:07  19:07  20:07
Kładka PKP 02    06:08  07:08  08:08  09:08  10:08 11:08  12:08  13:08  14:08  15:08  16:08  17:08  18:08  19:08  20:08
Narutowicza 02    06:09  07:09  08:09  09:09  10:09  11:09  12:09  13:09  14:09  15:09  16:09  17:09  18:09  19:09  20:09
Cmentarz 02    06:11  07:11  08:11  09:11  10:11  11:11  12:11  13:11  14:11  15:11  16:11  17:11  18:11  19:11  20:11
Cynkowa 02    06:12  07:12  08:12  09:12  10:12  11:12  12:12  13:12  14:12  15:12  16:12  17:12  18:12  19:12  20:12
Orzechowa 02    06:13  07:13  08:13  09:13  10:13  11:13  12:13  13:13  14:13  15:13  16:13  17:13  18:13  19:13  20:13
Osiedle Młodych 01   06:15  07:15  08:15  09:15  10:15  11:15  12:15  13:15  14:15  15:15  16:15  17:15  18:15  19:15  20:15
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MOJE LEGIONOWO
Miesięcznik z życia Miasta

9 kwietnia 12.30

1 kwietnia 14.00

1 kwietnia 18.00

11 kwietnia 18.00

11 kwietnia 18.00

8 kwietnia 9.00-13.30

9 kwietnia 17.00

8 kwietnia 9.00-17.30

Miejsce: pawilon przy muzeum
Cykl spotkań „Warsztaty rodzinne w 
Muzeum” – warsztaty poświęcone 
będą tradycjom wielkanocnym związa-
nym ze zdobieniem pisanek świą-
tecznych. Uczestnicy dowiedzą się, 
skąd wywodzi się tradycja malowania 
jajek oraz jakie motywy dekoracyjne 
umieszczano na pisankach w różnych 
regionach Polski. Podczas warsztatów 
plastycznych będzie można wykonać 
własne pisanki przy zastosowaniu 
tradycyjnych wzorów.

Bajka "Czerwony kapturek"

Miejsce: sala konferencyjna, Ratusz
Otwarte spotkanie konsultacyjne w 
sprawie rewitalizacji

Miejsce: sala konferencyjna, Ratusz
Otwarte spotkanie konsultacyjne w 
sprawie rewitalizacji

Miejsce: sala widowiskowa, Ratusz
Teatru Muzyczny "Nikt mnie nie chce" 
– Gedeon - musical; cegiełki dla chorej 
Martynki

Z A P I S Y : 
Rejestracja uczestników Biegu Głównego (10 km) oraz Biegu dla niepełnosprawnych
z wolontariuszem "zającem" (2 km) oraz szczegóły dostępne na stronie:  
http://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/317/i-bieg-zajaca.html

Miejsce: Ratusz
Akcja Krwiodawstwa HDK Legion

Mecz KS Legionovia Legionowo 
- Odra Opole

Liga Infiniti – turniej

Śledź Miasto
i bądź na bieżąco!

OFERTA DLA MŁODZIEŻY, KTÓRA:
 boryka się z uzależnieniami 

(multimedia, alkohol, narkotyki, 
inne), fobią społeczną, lękami, de-
presją, nadmierną agresją, złością, 
zachowaniami autodestrukcyjnymi, 
zaburzeniami odżywiania, trudno-
ściami w relacjach interpersonalnych, 
problemami z koncentracją i innymi 
trudnościami natury egzystencjalnej. 
Ponadto na spotkaniach terapeutycz-
nych młodzież będzie mogła popra-
cować, m.in. nad konstruktywny-
mi metodami zwalczającymi stres, 
zwiększeniem efektywności w szko-
le, znalezieniem „swojego miejsca 
w świecie”, wyodrębnieniem hobby 
czy też pasji.

DLA RODZICÓW:
 konsultacje psychologiczne da-

jące szansę lepiej zrozumieć myśli, 
uczucia, potrzeby ich dziecka. Ro-
dzice otrzymają wsparcie i cenne 
wskazówki. Ponadto nauczą się jak 
zwalczać niepożądane zachowania, 
objawów dzieci oraz jak umiejętniej 
panować i redukować objawy emo-
cjonalne, wynikające z nadmiernych 
napięć pojawiających się w procesie 
wychowania.

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW

Konsultacje
psychologiczne


