
Władze Legionowa i Powiatu 
Legionowskiego od lat starają się 
o kontrakt NFZ dla szpitala w Le-
gionowie. Ponieważ NFZ nie chce 
dać takiej gwarancji, a według 
statystyk za 2016 rok aż 16% (ok. 
17,5 tysiąca) mieszkańców powia-
tu skorzystało z pomocy warszaw-
skich oddziałów SOR (szpitalnych 
oddziałów ratowniczych), powstał 
pomysł utworzenia w Legionowie 
miejsca, gdzie będzie świadczona 
całodobowa pomoc w przypadku 
złamań, zwichnięć i innych ran.

– Ambulatorium to kolejny 
ważny krok w kierunku zabez-
pieczenia mieszkańcom powiatu 
podstawowej i najbardziej im po-
trzebnej formy opieki medycznej. 
Legionowo w pełni wspiera ten 
pomysł. Będą przekonywał miej-
skich radnych do przeznaczenia na 
ten cel środków z naszego budże-
tu. Będziemy starać się o akcep-
tację dla tego pomysłu u ministra 
zdrowia i w NFZ. Szpital to prio-
rytet dla naszego powiatu, a ambu-

latorium to pierwszy krok w do-
brym kierunku. Bez finansowania 
z NFZ nie będzie bezpłatnej opieki 
dla mieszkańców, więc jest to naj-
ważniejsza kwestia, którą musimy 
rozwiązać już na początku – mówi 

prezydent Roman Smogorzewski.
Zgodnie z podpisanym przez 

wszystkich włodarzy listem in-
tencyjnym, połowę kosztów uru-
chomienia ambulatorium poniesie 
Powiat Legionowski, 25% – Gmi-

na Legionowo, a pozostałe 25% 
zostanie równo podzielone po-
między gminy Wieliszew, Serock, 
Nieporęt i Jabłonna.

Uruchomienie świadczeń za-
planowane jest na 2018 rok.

Zmiana na
stanowisku
Nowy Komendant 
Powiatowej Policji - s. 3

Rusza
budowa ronda
Zmiana rozkładu jazdy 
Linii D2 - s. 7

Konopnicka już
w Legionowie
Stanął pomnik Marii
Konopnickiej - s. 13

Żyć zdrowo!
MPPZ - część I
Miejski Program
Promocji Zdrowia - s. 9
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Ambulatorium na Sowińskiego

Dwa medale 
Michała Perla – s. 8

Ławeczka
zakochanych – s. 7

Lepsze powietrze
w Legionowie – s. 14

ABSOLUTORIUM 
DLA  PREZYDENTA – S. 3

Przedstawiciele 5 legionowskich gmin oraz Starosta Legionowski podpisali 21.06 list intencyjny  
o współpracy w celu utworzenia ambulatorium chirurgicznego. To pierwszy krok w kierunku 
utworzenia w Legionowie szpitala. Ambulatorium, które ma się mieścić w NZOZ „Legionowo”, 
będzie świadczyło całodobową  pomoc chirurgiczną. W kosztach uruchomienia placówki 
będą solidarnie uczestniczyły wszystkie jednostki samorządu z terenu powiatu.

SPORT

INWESTYCJE

ŚRODOWISKO
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Innowacyjny nauczy-
ciel poszukiwany

 

t e m a t e m 
ostatnich dni jest 

p o r o z u m i e n i e , 
które powiat legionow-

ski zawarł ze wszystkimi gminami w 
sprawie utworzenia ambulatorium w 
przychodni NZOZ Legionowo, zwa-
nej potocznie przychodnią na górce. 
Ambulatorium będzie świadczyło cało-
dobową pomoc w nagłych przypadkach 
chirurgicznych, takich jak złamania, 
skaleczenia czy zwichnięcia. Jak zapo-
wiadają inicjatorzy, chcą aby była to bez-
płatna, całodobowa usługa dla wszystkich 
– także najmłodszych. Utworzenie am-
bulatorium będzie 
współ f inansowa -
ne przez wszystkie 
gminy powiatu i po-
wiat, ale oczywiście 
równocześnie będą 
prowadzone rozmo-
wy z NFZ na temat 
finansowania świad-
czonych tam usług. 
Należy podkreślić, 
że ambulatorium nie 
ma zastąpić szpitala, 
który jak wszyscy 
wiemy jest nam  
w powiecie po-
trzebny. Ma być 
pierwszym krokiem 
w kierunku stwo-
rzenia szpitala dla 
Legionowa.

Ten numer 
miesięcznika Moje 
Legionowo jest 

Autor: @bad_abarth
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Zdjęcie Miesiąca

W ramach II Międzynarodo-
wego Roku Polarnego 1932/1933  
w legionowskiej stacji aerologicznej 
Państwowego Instytutu Meteorolo-
gicznego przygotowano sprzęt i urzą-
dzenia badawcze I Polskiej Wyprawy 
Polarnej, której celem była Wyspa 
Niedźwiedzia na Morzu Barentsa. 
Zadaniem wyprawy były badania 
meteorologiczne, pomiary natężenia 
promieni słonecznych, magnetyzmu 
ziemskiego, zorzy polarnej i elek-
tryczności atmosferycznej. 

12 lipca 1932 r. z rampy kolejo-
wej stacji w Legionowie (wówczas 
jeszcze noszącej nazwę Jabłonna) 
wyruszył pociąg transportujący wy-
posażenie techniczne ekspedycji. 
Kierownikiem wyprawy został Cze-
sław Centkiewicz. Przez rok za ko-
łem podbiegunowym towarzyszyli  
mu Władysław Łysakowski i Stani-
sław Siedlecki. Przez dwa tygodnie 
w wyprawie brali również udział 
Jean Lugeon i Jan Gurtzman. Ekspe-
dycja powróciła do Polski 3 września 
1933 r. Jej przebieg został obszer-
nie opisany przez Cz. Centkiewicza  
w popularnej książce „Wyspa mgieł 
i wichrów”.

Wyniki badań z Wyspy Niedź-
wiedziej oraz ich porównanie  
z analogicznymi obserwacjami pro-
wadzonymi w tym samym czasie  
w stacji aerologicznej w Legionowie 
Centkiewicz i Lugeon opublikowali 
w 1936 r. w czterotomowym opraco-
waniu „Wyniki spostrzeżeń polskiej 
wyprawy Roku Polarnego 1932/33 
na Wyspie Niedźwiedziej”.

OPRAC. RAFAŁ DEGIEL

12
12 lipca 1932 r.

lipca

z Legionowawyruszyła
I Polska Wyprawa Polarna

szczególny, gdyż rozpoczęły się wa-
kacje i w związku z tym na kolejnych 
stronach prezentujemy ofertę legio-
nowskich instytucji, a także partnerów, 
jaką przygotowali oni dla najmłodszych 
mieszkańców. Jak co roku wiele będzie 
się działo i każdy znajdzie coś dla  
siebie – zajęcia sportowe, artystyczne, 
językowe, sprawnościowe – zachęcamy  
do skorzystania z nich.

Życząc Państwu udanych i bez-
piecznych wakacji, życzymy przyjem-
nej lektury.

REDAKCJA MOJEGO LEGIONOWA

1 |   CAŁODOBOWA
POMOC CHIRURGICZNA
Ambulatorium medyczne dla  
mieszkańców powiatu.
Nowy Komendant Policji
w Legionowie.
Zakończenie roku akademickiego 
2016/2017 LUTW.

3 |   ABSOLUTORIUM
DLA PREZYDENTA
Przebieg czerwcowej sesji.
Zmiana na stanowisku komendanta.

4 |   DYŻURY RADNYCH 
Biuro Rady Miasta i Informacji 
Publicznej zaprasza mieszkańców na 
dyżury legionowskich radnych. Grafik 
dyżurów w czasie nadchodzącego 
półrocza.

5 | 6 |   LATO W MIEŚCIE
Ile zebrali legionowianie?  
 
7 |   INWESTYCJE
Basen realizowany według planów 
na Osiedlu Piaski.
Budowa ronda na Alei Legionów. 
Legionowo – miasto zakochanych.

8 |   LEGIONOWO NA SPORTOWO 
IX Legionowska Dycha.
Partnerstwo dla Sportu.

9 |   DBAJMY O ZDROWIE
Miejski Program Promocji Zdrowia

10 |   LATO W MUZEUM
Legionowo na starej fotografii.
Jakie atrakcje dla dzieci przygotowało 
tego lata muzeum?

11 |   JAK SIĘ BAWIĄ
LEGIONOWIANIE?
Fotorelacja z Dni Legionowa.
Festyny rodzinne i pikniki.

12 | 13 |  ZANIM POWITAMY 
WAKACJE!
Będzie kolejny mural!
Pomnik Konopnickiej w Legionowie.
Mniej lekcji dla ucznia?
Kto został Wychowawcą Roku 2017?

14 |   EKOLEGIONOWO
Czym oddychamy?
Dane stężenia szkodliwych pyłów 
według stacji pomiarowej
Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska.

13 |   NOWE ZASADY USUWANIA 
DRZEW
Zmiany w przepisach.
Wyniki konkursu ekologicznego.

16 |   LETNIE ATRAKCJE W MIEŚCIE
Wieczory kameralne w parkach.
Co nowego w MOK-u?
Dancingi i dyskoteki w Parku 
Zdrowia.

Drodzy Czytelnicy,

Prezydent Miasta Legionowo 
zaprasza nauczycieli oraz dy-
rektorów szkół i przedszkoli 
prowadzonych przez Gmi-
nę Legionowo do udziału  
w V edycji konkursu ,,Innowa-
cyjny nauczyciel”, ,,Lider twór-
czego zarządzania”. Patronat 
nad tegoroczną edycją objął 
Mazowiecki Kurator Oświaty. 
Patronat medialny należy do 
miesięcznika ,,Dyrektor Szko-
ły” oraz Wydawnictw Szkol-
nych i Pedagogicznych.

Celem konkursu jest: rozwój szkół 
i przedszkoli, podnoszenie sprawno-
ści i efektywności procesu naucza-
nia – uczenia się, wzrost motywacji  
i zaangażowania kadry kierowniczej 
i nauczycieli w podnoszenie jakości 
pracy szkół oraz wzbogacanie i upo-
wszechnianie bazy dobrych praktyk.

Szczegółowe kryteria oraz zasady 
przyznawania znajdują się w regulami-
nie. Warto podkreślić, że oceny składa-
nych wniosków dokonują eksperci nie-
zależni od organu prowadzącego m.in. 
przedstawiciele Kuratorium Oświaty 
w Warszawie czy Ośrodka Rozwoju 
Edukacji.

W czasie tych 4 edycji wyróżnie-
nia Lider twórczego zarządzania otrzy-
mało 6 dyrektorów, a wyróżnienia 
Innowacyjny nauczyciel 16 nauczy-
cieli szkół i przedszkoli prowadzonych 
przez Gminę Legionowo.
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Przed głosowaniem radni zapo-
znali się z potwierdzającym prawi-
dłowe wykonanie zeszłorocznego 
miejskiego budżetu kompletem do-
kumentów, wśród nich były sprawoz-
dania finansowe miasta i z wykonania 
budżetu za 2016 r., raport o stanie 
mienia komunalnego oraz pozytywne 
opinie Regionalnej Izby Obrachunko-
wej (RIO) i komisji rewizyjnej.

W imieniu Klubu Porozumienie 
Prezydenckie ubiegłoroczny budżet 

podsumowała przewodnicząca Anna 
Łaniewska, która podkreśliła, że do-
chody i przychody Gminy Legionowo 
wyniosły 250.187.245,83 zł, z czego 
najpokaźniejszym źródłem dochodów 
własnych były dochody bieżące.

Wydatki i rozchody w roku 2016 
wyniosły 246.773.814,30 złotych, z 
czego na realizację zadań własnych 
przeznaczono kwotę 183.947.861,75 
złotych. Powstała w ten sposób nad-
wyżka budżetowa w kwocie ponad 

30 mln zł. Została ona przeznaczona 
na spłatę zaciągniętych wcześniej 
pożyczek oraz zobowiązań z tytułu 
emisji papierów wartościowych.

– To dobra koncepcja, która sprzy-
ja systematycznej i zaplanowanej spła-
cie zobowiązań. Warto w tym miejscu 
zwrócić uwagę na wskaźnik planowa-
ny łącznej kwoty spłaty zobowiązań, 
który wyniósł 11,30% przy dopusz-
czalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 
15,54%. Wielość zadań jak i racjonal-

ne gospodarowanie środkami publicz-
nymi, podejmowanie działań inwe-
stycyjnych, realizacja zadań dla osób  
z różnych grup społecznych stanowi, 
że stanowisko Klubu Radnych Porozu-
mienie Prezydenckie w sprawie udzie-
lenia Prezydentowi Miasta Romano-
wi Smogorzewskiemu absolutorium,  
jest POZYTYWNE – podsumowała 
radna Łaniewska.

– Po tylu latach realizacja budżetu 
jest łatwa, najtrudniej jest dobrze i mą-

drze ten budżet skonstruować. Cieszy 
mnie, że radni, poza dwoma radnymi 
opozycyjnymi, po raz kolejny pokaza-
li, że akceptują działania moje i pod-
ległych mi urzędników – powiedział 
prezydent Roman Smogorzewski.

Absolutorium to akceptacja przez 
radnych dla prezydenckiej realizacji 
budżetu miasta za rok ubiegły, wyra-
żana w formie uchwały, podejmowa-
nej co roku do końca czerwca.

TAMARA MYTKOWSKA

 Absolutorium dla prezydenta
Niemal jednogłośnie (19 z 22 głosujących) radni udzielili absolutorium prezydentowi Romanowi Smogorzewskiemu za wykonanie 
zeszłorocznego budżetu. Uchwałę w tej sprawie podjęto podczas ostatniej przed wakacjami (28.06) sesji Rady Miasta Legionowo.

W sali widowiskowej legio-
nowskiego ratusza (22.06) 
odbyła się uroczystość za-
kończenia roku akademic-
kiego 2016/2017 Legio-
nowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Był to już 
11 rok działalności Legio-
nowskiego Uniwersytetu. 
Studenci udali się na zasłu-
żony wypoczynek.

Dyrektor Uniwersytetu dr Ro-
man Biskupski w krótkim wystą-
pieniu podsumował rok, informując 
słuchaczy i licznie przybyłych zapro-
szonych gości, że wszystkie zadania 
dydaktyczne zostały zrealizowane  
w całości. Słuchacze Uniwersytetu, 
korzystając z bogatej oferty, wybie-
rają najczęściej naukę języków ob-
cych; angielski, rosyjski, niemiecki, 
zajęcia komputerowe, taniec w róż-
nych formach, gimnastykę rehabili-

tacyjną i wszelkiego rodzaju formy 
rekreacji. Uniwersytet w swojej dzia-
łalności wyszedł poza granice Polski 
nawiązując kontakty z niemieckim 
Uniwersytetem Ludowym w Lingę.

 
Legionowski Uniwersytet Trze-

ciego Wieku (LUTW) utworzony zo-
stał w 2006 roku przez Stowarzyszenie 
Pomocy Potrzebującym "Nadzieja" 
oraz Miejski Ośrodek Kultury w Le-
gionowie. Patronatem naukowym ob-
jęła go Akademia Humanistyczna  
w Pułtusku. Naszym głównym celem 
jest poprawa jakości życia starszych  
i zapobieganie ich wykluczeniu  
z życia społecznego poprez:
– włączenie do systemu uczenia usta-
wicznego;
– aktywizację intelektualną, fizyczną  
i psychiczną;
– promocja zdrowego trybu życia; 
– wdrażanie praktyki gerontologicznej.

KAMIL STĘPKOWSKI

Podinsp. Krzysztof Smela roz-
począł służbę w Policji w 1994 roku 
w Komendzie Rejonowej Policji 
Warszawa Praga-Północ, z którą 
był związany przez następnych  
kilka lat. W 2007 roku objął stano-
wisko eksperta Sekcji Sztabu Policji 
Stołecznego Stanowiska Kierowa-
nia Komendy Stołecznej Policji. 
Trzy lata później rozpoczął pracę 
na stanowisku eksperta Wydziału 
ds. Zabezpieczenia Prewencyjnego 
Biura Prewencji Komendy Głównej 
Policji. W 2012 roku został mia-
nowany na stanowisko Naczelnika 
Wydziału Wywiadowczo-Patrolo-
wego Komendy Rejonowej Policji 
Warszawa III. Rok później podinsp. 
Krzysztof Smela został powołany 
na Zastępcę Komendanta Komi-
sariatu Policji Warszawa Żoliborz,  
a następnie mianowany na Zastępcę 
Naczelnika Stołecznego Stanowiska 

Kierowania Komendy Stołecznej 
Policji. Podinsp. 

Krzysztof Smela jest absol-
wentem Wyższej Szkoły Policji 
w Szczytnie. Ukończył również 
politologię w Wyższej Szkole Hu-
manistycznej w Pułtusku oraz stu-
dia podyplomowe na Wydziale 
Zarządzania i Logistyki Uczelni 

Techniczno-Handlowej im. Hele-
ny Chodkowskiej w Warszawie. 
Wśród zainteresowań komendanta 
są lotnictwo, motoryzacja, historia  
i żeglarstwo. Nowy szef legionow-
skich policjantów jest żonaty, ma 
jedno dziecko.

/EK/KPP LEGIONOWO/

Zmiana na stanowisku 
Komendanta Policji
Zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie. 14.06 w obecności 
I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Piotra Berenta na to stanowisko został 
powołany podinsp. Krzysztof Smela. W uroczystości wzięli udział m.in. Wicestarosta Legio-
nowski Jerzy Zaborowski oraz Zastępca Prezydenta Legionowa Marek Pawlak, którzy przywi-
tali komendanta, pogratulowali awansu oraz zaoferowali swoją pomoc.
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3 lipca,  16.30-18.00    Klejment Janusz    Przewodniczący Rady Miasta       8
  15.00-16.30    Tadeusz Szulc    Radny       11

10 lipca, 15.00-16.30    Błaszkowski Dariusz    Radny         6

17 lipca, 16.30-18.00    Zaklika Agata    Wiceprzewodnicząca Rady Miasta    18
  15.00-16.30    Dziedzic Józef    Radny         5

24 lipca, 16.30-18.00    Klejment Janusz    Przewodniczący Rady Miasta       8
  15.00-16.30    Bogucka – Frańczak Marta   Radna       23

31 lipca, 15.00-16.30    Głażewski Paweł    Radny         4

7 sierpnia, 16.30-18.00    Zaklika Agata    Wiceprzewodnicząca Rady Miasta    18
  15.00-16.30    Luzak Małgorzata    Radna         9

21 sierpnia,  16.30-18.00    Klejment Janusz    Przewodniczący Rady Miasta       8
  15.00-16.30    Smogorzewski Marcin   Radny         3

28 sierpnia,  16.30-18.00    Pachulski Mirosław    Wiceprzewodniczący Rady Miasta    13
  15.00-16.30    Łaniewska Anna    Radna       21

4 września,  16.30-18.00    Zaklika Agata    Wiceprzewodnicząca Rady Miasta    18
  15.00-16.30    Kalinowski Andrzej    Radny       12

11 września, 16.30-18.00    Klejment Janusz    Przewodniczący Rady Miasta       8
  15.00-16.30    Cichocki Przemysław   Radny       22

18 września, 16.30-18.00    Pachulski Mirosław    Wiceprzewodniczący Rady Miasta    13
  15.00-16.30    Piętka Andrzej    Radny       10

25 września, 16.30-18.00    Zaklika Agata    Wiceprzewodnicząca Rady Miasta    18
  15.00-16.30    Ulkie Danuta    Radna       15

2 października, 16.30-18.00    Klejment Janusz    Przewodniczący Rady Miasta       8
  15.00-16.30    Agnieszka Borkowska   Radna       14

9 października, 16.30-18.00    Pachulski Mirosław    Wiceprzewodniczący Rady Miasta    13
  15.00-16.30    Aksamit Adam    Radny       17

16 października, 16.30-18.00    Zaklika Agata    Wiceprzewodnicząca Rady Miasta    18
  15.00-16.30    Smuniewski Leszek    Radny       16

23 października, 16.30-18.00    Pachulski Mirosław    Wiceprzewodniczący Rady Miasta    13
  15.00-16.30    Lewandowski Paweł    Radny         2

30 października, 16.30-18.00    Zaklika Agata    Wiceprzewodnicząca Rady Miasta    18
  15.00-16.30    Borkowska Agnieszka   Radna       14

6 listopada, 16.30-18.00    Klejment Janusz    Przewodniczący Rady Miasta       8
  15.00-16.30    Błaszkowski Dariusz    Radny         6

13 listopada, 16.30-18.00    Pachulski Mirosław    Wiceprzewodniczący Rady Miasta    13
  15.00-16.30    Żuchowski Artur    Radny       20

20 listopada, 16.30-18.00    Zaklika Agata    Wiceprzewodnicząca Rady Miasta    18
  15.00-16.30    Zieliński Kazimierz   Radny         1

27 listopada, 16.30-18.00    Klejment Janusz    Przewodniczący Rady Miasta       8
  15.00-16.30    Luzak Małgorzata    Radna         9

4 grudnia, 16.30-18.00    Pachulski Mirosław    Wiceprzewodniczący Rady Miasta    13
  15.00-16.30    Zawada Jacek    Radny         7

11 grudnia, 16.30-18.00    Zaklika Agata    Wiceprzewodnicząca Rady Miasta    18
  15.00-16.30    Woźniak Beata    Radna       19

18 grudnia, 16.30-18.00    Klejment Janusz    Przewodniczący Rady Miasta       8
  15.00-16.30    Dziedzic Józef    Radny         5

DZIEŃ/MIESIĄC GODZINA    DYŻURUJĄCY   FUNKCJA     NR OKRĘGU

Jak co roku Rada Miasta Legionowo zaprasza mieszkańców na dyżury legionowskich radnych. Odbywają się one w poniedziałki w 
godzinach popołudniowych w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, w pokoju nr 4.02 (III 

piętro) w miejskim ratuszu. Poniżej grafik dyżurów w czasie nadchodzącego półrocza.

Dyżury Rady Miasta Legionowo 

Zapytaj radnego!

Lista dyżurów - II półrocze
UWAGA! Ewentualne zmiany w rozkładzie umieszczane są na stronie www.legionowo.pl oraz na Fb Miasto Legionowo. Bardzo prosimy o śledzenie komunikatów.
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Tak duża inwestycja drogowa 
niestety wiąże się z utrudnieniami 
dla kierowców. Dlatego Powiat Le-
gionowski zaplanował jej realizację  
w okresie wakacyjnym, kiedy natę-
żenie ruchu na ulicach jest relatywnie 
dużo mniejsze. Nowe rondo zostanie 
oddane do użytku jeszcze przed koń-
cem sezonu urlopowego, w drugiej 
połowie sierpnia.

Na czas budowy zaplanowano 
zmiany w organizacji ruchu drogo-
wego. Kierowcy chcący dojechać do 
tunelu z kierunku ulic Suwalnej i Cyn-
kowej (od strony Osiedla Młodych) 

na rondzie skręcą w Al. Legionów,  
a następnie ulicą Wyszyńskiego do-
trą do ul. Bandurskiego, która do-
prowadzi do Al. Róż. Tę sama trasę,  
ale oczywiście w odwrotnym kierunku, 
pokonają zmotoryzowani podążający  
w stronę Osiedla Młodych i drogi wo-
jewódzkiej 632. Kierowcy, którzy będą 
poruszali się z III Parceli w kierunku 
tunelu, mają do wyboru dwie opcje  
– dotrzeć do ul. Bandurskiego ulicami 
Kolejową i Żelazną albo do ul. Suwal-
nej ulicami Al. Róż i Orzechową.

STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE

Powiat Legionowski rozpoczął prace na budowie 
ronda przy skrzyżowaniu Al. Róż i Al. Legionów.  
Prace zostaną zrealizowane do końca sierpnia. 
Nowe rondo ułatwi mieszkańcom korzystającym  
z legionowskiego tunelu szybsze i bezpieczniejsze 
dotarcie do celu podróży.

Trwają prace nad budową 
drugiej pływalni miejskiej  
w Legionowie. Ta wyczekiwa-
na przez legionowian inwe-
stycja mieści się przy Zespole 
Szkół na osiedlu Piaski. 

Basen ma spełniać nie tylko funk-
cje rekreacyjne, ale również być bazą 
do nauki dla uczniów legionowskich 
szkół. Prace budowlane rozpoczęły się 
pod koniec lutego tego roku. Według 
planów mają trwać 15 miesięcy. Ozna-
cza to, że we wrześniu za rok mogą  
w niej pływać pierwsi uczniowie.

CO ZNAJDZIEMY W PŁYWALNI? 
Basen pływacki o  wymiarach  

25x16,5 m (7 torów). Basen rekre-
acyjny będzie miał wymiary 11x22 m. 
Masaż ścienny, brodzik dla najmłod-
szych z wodnymi zabawkami (dzwo-

nek wodny, jeż wodny i zjeżdżalnia 
słonik), duża zjeżdżalnia – to tylko  
z niektórych atrakcji. Obok parterowe-
go budynku powstanie też parking na 
65 samochodów osobowych i 2 miej-
sca dla autokarów.

EKOLOGICZNIE I OSZCZĘDNIE
Pływalnia będzie wyposażona  

w nowoczesne źródła energii: foto-
woltaikę i panele słoneczne, dzięki 
temu inwestycja będzie się bilanso-
wać. Inwestycję realizuje miejska 
spółka KZB Legionowo co umożliwi 
zmniejszenie kosztów –  spółka od-
zyska podatek VAT. Koszt inwestycji 
(po odzyskaniu podatku VAT) opie-
wał będzie na kwotę 14 619 761,68 zł. 
Niezmiernie cieszy fakt, że to właśnie 
ta lokalizacja – Osiedle Piaski, została 
wyłoniona spośród kilku innych.

PAWEŁ GŁAŻEWSKI

Powstaje rondo
na skrzyżowaniu Al. Róż i Al. Legionów

Basen
zgodnie z planem

Na Miejskim Rynku stanęła  
ławeczka dla zakochanych. 
Młodzież wzorując się na 
weneckim zwyczaju z mo-
stu zakochanych umieszcza 
tam kłódki, które mają sym-
bolizować wieczną miłość. 

Inicjatorem tej akcji jest legio-
nowska młodzież biorąca udział 
w projekcie „PAKA – Pracownia 

Aktywnych Kreatywnych Animato-
rów”. 22 czerwca o godzinie 18.00 
zgromadzonych na Miejskim Rynku 
mieszkańców powitali Zastępca 
Prezydenta Piotr Zadrożny oraz Dy-
rektor OPS Anna Brzezińska. Zapro-
sili ich do obejrzenia wystawy foto-
grafii „Legionowo w obiektywie”  
i wspólnej zabawy.

 
Młodzi ludzie przygotowali hi-

phopowy występ taneczny oraz po-

kaz pantonimy. Detektywi z grupy 
teatralnej zaprezentowali też niespo-
dziankę – ławeczkę zakochanych. 
Nad ławką umieszczony jest napis 
„Legionowo Miasto Zakochanych”. 
Można tam zawieszać kłódki jako 
symbole miłości oraz robić sobie 
zdjęcia i umieszczać je na portalach 
społecznościowych. Pierwsze kłódki 
już zawisły – otrzymali je uczestnicy 
konkursów tanecznych towarzyszą-
cych tej imprezie.

Legionowo Miastem Zakochanych
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W dniach 16-18 czerwca na 
olimpijskiej pływalni WUM w War-
szawie odbyły się Mistrzostwa Polski 
w pływaniu Masters. W zawodach 
uczestniczyło ponad 500 zawodni-
ków w poszczególnych kategoriach 
wiekowych. Reprezentantem Del-
fina Legionowo był wracający po 
dość długiej przerwie Michał Perl.  
Mimo tego, że był to debiut tego za-
wodnika po prawie trzy letniej nie-
obecności, Michał zaznaczył swój 
udział bardzo dobrymi występami.

Legionowianin startował w trzech 
różnych konkurencjach, jakimi były 
50 m stylem dowolnym, 50 m sty-
lem motylkowym oraz na swoim  
"królewskim" dystansie czyli 50 m sty-
lem klasycznym.

Pierwszego dnia zawodów odbył 
się wyścig na 50 m stylem dowol-

nym, w którym Michał uzyskał czas 
24,77 sek. co pozwoliło go sklasyfi-
kować na trzeciej pozycji zdobywa-
jąc brązowy medal.

Drugiego dnia zawodów nasz 
zawodnik walczył na dystansie 50 
m stylem motylkowym. Niestety 
zabrakło trochę szczęścia i Michał 
skończył wyścig na czwartej pozycji 
z czasem 27,25 s.

Ostatniego dnia zawodów nasz 
reprezentant startował na swojej 
dawnej koronnej konkurencji, a mia-
nowicie na dystansie 50 m stylem 
klasycznym. Michał całkowicie zde-
klasował swoich rywali i zdobył tytuł 
mistrza Polski z czasem 30,44 s.

Po zawodach Michał powie-
dział: – To był mój debiut po prawie 
trzy letniej przerwie. Nie ukrywam,  

że już od dłuższego czasu brako-
wało mi dreszczyku emocji, chę-
ci rywalizacji jakie dają zawody,  
a w szczególności Mistrzostwa  
Polski. Postanowiłem, że wrócę do 
pływania Masters, czyli nie zawodo-
wego, ale tak samo ekscytującego. 
Miałem krótki okres na przygoto-
wanie, ale udało się wywalczyć dwa 
medale Mistrzostw Polski Masters. 
Na sam początek myślę, że jest nie 
najgorzej. Już w listopadzie odbędą 
się Zimowe Mistrzostwa Polski i tam 
myślę, że dam się ponieść odrobinie 
fantazji i wystartuję jeszcze w więk-
szej ilości konkurencji, starając się 
oczywiście o zdobycie jak najwięk-
szej ilości medali.

 
ŹRÓDŁO: UKS DELFIN

Dwa medale na
Mistrzostwach Polski
Znakomicie zaprezentował się na Mistrzostwach Polski w pływaniu Masters, 
wracający po długiej przerwie Michał Perl. Pierwszy zawodnik reprezentujący 
"Delfin" Legionowo w zawodach Masters zdobył dwa medale Mistrzostw  
Polski. Wywalczył najwyższe podium na dystansie 50 m stylem klasycznym 
oraz brązowy medal na 50 m stylem dowolnym w kategorii wiekowej 20-24.

Klub Sportowy KS Legionovia 
KZB Legionowo przygotował 
specjalną ofertę dla legio-
nowskich przedsiębiorców. 
30 czerwca zainaugurowano 
działalność Klubu Biznesu  
– platformy współpracy biz-
nesowej dla sympatyków 
piłki nożnej. W zamian za 
sponsoring, partnerzy Klubu 
mogą liczyć na m.in. wsparcie 
promocyjne.

Ta niespotykana dotąd na tere-
nie powiatu legionowskiego formuła 
przyniesie korzyści obu stronom. KS 
Legionovia Legionowo otrzyma tak 
potrzebne klubowi wsparcie finanso-
we, Partnerzy, którzy zdecydują się 
klub dofinansować, otrzymają nowe 
możliwości biznesowe i komfortowe 

warunki do kibicowania legionow-
skiej drużynie. To nie tylko możli-
wości networkingowe, ale także in-
tegracja legionowskiego środowiska 
biznesowego wokół tak popularnej 
dyscypliny jaką jest piłka nożna.

– Działacie na tym samym terenie, 
ale często się nie znacie. Taka formu-
ła da Wam możliwość poznania się, 
prezentacji swojej firmy, co być może 
zaowocuje nowymi kontraktami. Inte-
gracja lokalnego środowiska biznesu 
wokół sportu, który jest przecież jed-
nym z symboli Legionowa to inwe-
stycja, która się zwróci w przyszłości. 
Legionovia ma ambicje, a z lepszymi 
wynikami przyjdzie więcej kibiców 
– zachęcał na spotkaniu Klubu prezy-
dent Roman Smogorzewski.

Partnerzy, którzy zdecydują się 
wstąpić do Klubu podczas meczów 

będą mieli do dyspozycji strefę VIP, 
oraz pomeczowe spotkania, które 
stworzą możliwości zawierania no-
wych kontaktów biznesowych. Takie 
kontakty będzie można zawierać pod-
czas cyklicznych śniadań, które będą 

organizowane przez władze klubu. Na 
śniadaniach każdy z Parterów będzie 
miał możliwość zaprezentowania sie-
bie, swojej firmy i oferty. 

– Główną misją istnienia Klubu 
Biznesu KS Legionovia Legionowo 

jest stworzenie warunków integracji 
lokalnego środowiska biznesowego. 
Klub Biznesu będzie skupiał przed-
siębiorców związanych z naszym 
regionem i będzie łączył przyjem-
ne z pożytecznym: rozwój bizne-
sowy z pasją, jaką jest piłka nożna  
– mówi Dariusz Ziąbski, prezes KS 
Legionovia Legionowo – Przystą-
pienie do Klubu Biznesu oznacza 
bycie częścią niepowtarzalnej plat-
formy biznesowej – ludzi aktyw-
nych, potrafiących skutecznie zwięk-
szać liczbę kontaktów biznesowych 
oraz mogących zaoferować innym  
swe doświadczenia. To także zwięk-
szenie potencjału reklamowego po-
przez dotarcie do szerokiej rzeszy 
odbiorców skupionych wokół wyda-
rzeń sportowych – dodaje.

TAMARA MYTKOWSKA

Partnerstwo dla sportu

IX Legionowska Dycha
W niedzielę 11 czerwca od-

był się dziewiąty bieg uliczny 
Legionowska Dycha. Jak co 
roku towarzyszyły mu biegi 
dla młodszych sportowców.  
W wydarzeniu wzięło udział ok.  
300 biegaczy w kategorii open  
i ponad 230 dzieci i młodzieży.

Start i meta znajdowała się przy 
Arenie Legionowo, dalej trasa za-
taczała koło ulicami Chrobrego, 
Batorego, Piłsudskiego, Chopina, 
Kościuszki i Jasnogórską. Pogoda 
dopisała, słońce przyświecało biega-
czom, którzy mogli liczyć na uprzej-
mość mieszkańców ulic przez, które 
przebiegali uczestnicy Dychy ochła-

dzających ich wodą z węży ogrodo-
wymi i podawaniem napojów.

W przeprowadzeniu imprezy 
pomogła Straż Miejska, Ochotnicza 
Straż Pożarna oraz Komenda Po-
wiatowa Policji, które zabezpieczy-
ły trasę biegu oraz wolontariusze  
z Zespołu Szkół nr 2 w Legionowie 
i Niepublicznego Gimnazjum Języ-

kowego, którzy dzielnie wspomagali 
służby mundurowe, a także uspraw-
nili pracę biura zawodów.

 Podziękowania dla PWK "Le-
gionowo" Sp. z o.o. za wodę i upo-
minki dla biegaczy, PEC "Legiono-
wo" Sp. z o.o. za niespodzianki dla 
najmłodszych sportowców i Restau-

racji Legionowska za przygotowanie 
smacznego posiłku dla zawodników.  

Zapraszamy na X Legionowką 
Dychę, która jako edycja jubileuszo-
wa na pewno będzie miała specjalną 
oprawę i mnóstwo ciekawych nie-
spodzianek.

MARTA BUDZYŃSKA
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W kwietniu br. do Urzędu wpły-
nęło aż 28 ofert od firm, które propo-
nowały swoje usługi. Komisja kon-
kursowa dokonała wyboru biorąc pod 
uwagę kryteria zawarte w ogłoszeniu, 
mając na względzie cenę, wielkość 
populacji objętej programem i jakość 
proponowanych świadczeń. Należy 
dodać, że niektóre z badań cieszą się 
dużym zainteresowaniem, a liczba 
miejsc jest ograniczona. Niektóre  
z usług rozłożono na kolejne miesią-
ce tego roku. Warto więc sprawdzać 
każdego miesiąca ile miejsc pozo-
stało do dyspozycji mieszkańców.  
Po szczegóły dotyczące Miejskiego 
Programu Promocji Zdrowia zapra-
szamy do Wydziału Zdrowia Pu-
blicznego i Spraw Społecznych (tel. 
22/774-20-31 w. 4090, 4091, 4092) 
do ratusza III piętro, pokój nr 4.25, 
4.26, 4.27.

INTEGRACJA SENSORYCZNA
9.960 zł przeznaczono w tym roku 

na przesiewowe badania dzieci w za-
kresie integracji sensorycznej (SI) dla 
rodzin dotkniętych autyzmem oraz 
chorobami ze spektrum autyzmu. Jeśli 
martwi cię zachowanie dziecka czy też 
jego postępy w nauce warto skorzystać 
z tych konsultacji. Terapia SI kierowana 
jest przede wszystkim do dzieci w wie-
ku przedszkolnym i szkolnym. Może 
pomóc uczniom  mającym problemy 
z koordynacją ruchową, z koncentracją 
uwagi, apatycznych i nadpobudliwych. 
Jeśli obserwujesz, że maluch źle reagu-
je na bodźce dotykowe czy słuchowe, 
nie lubi czesania, obcinania paznokci, 
ma kłopoty ze wzrokiem lub z zacho-
waniem równowagi, jest agresywny 
lub nadmiernie nieśmiały – to badanie 
jest nieodzowne by postawić diagnozę  
i rozpocząć terapię. Integracja Senso-
ryczna jest również elementem stoso-
wanym przy mózgowym porażeniu 
dziecięcym, ADHD oraz autyzmie. 
Program kierowany jest do miesz-
kańców z terenu Gminy Miejskiej 
Legionowo w wieku od 2 do 13 lat  
i obejmuje cykl trzech spotkań (po 60 
minut), trwających łącznie minimum 
180 minut. Na spotkaniach rodzi-
com zostanie przekazana wiedza na 
temat dogłębnej analizy stanu zdro-
wia dziecka. Badania te wykonuje  
AD DICTUM Centrum Terapeutycz-
ne Arkadiusz Panfil ul. ks. Augustyna 
Kordeckiego 18 w Legionowie (Tel. 
609-007-249).

REHABILITACJA NIEMOWLĄT
15.000 zł zarezerwowano na reha-

bilitację niemowląt. Program dotyczy 
wczesnej diagnostyki i ćwiczeń reha-
bilitacyjnych dla dzieci zagrożonych 
niepełnosprawnością do 1 roku życia. 

Głównym celem programu jest wcze-
sna diagnostyka i terapia zaburzeń 
rozwojowych u dzieci z grupy ryzyka 
okołoporodowego oraz rehabilitacja 
dzieci z problemami rozwojowymi. 
Badania niemowląt są prowadzone 
przez lekarza specjalistę (neurologa 
dziecięcego lub ortopedę dziecięcego) 
oraz mgr rehabilitacji z uprawnieniami 
do wykonywania ćwiczeń w/g metod 
neurofizjologicznych. Dla dziecka za-
kwalifikowanego do ćwiczeń rehabili-
tacyjnych mgr rehabilitacji opracowuje 
indywidualny zestaw ćwiczeń, zależny 
od etapu rozwojowego na jakim się 
ono znajduje. Realizacja programu 
odbywać się będzie w Chotomowie w 
firmie Patrycja Gierczyńska „REHA-
BILITACJA DZIECI” ul. Bagienna 15 
(Tel. 507-613-574).

BADANIA USG
15.000 zł przeznaczono na pro-

gram zdrowotny „w zdrowym ciele 
zdrowy duch” – profilaktyka i wcze-
sne wykrywanie chorób u dzieci  
w wieku od 9 miesiąca do 17 lat 
włącznie. Ma on na celu podniesienie 
powszechnej wiedzy na temat chorób 
u dzieci oraz wpłynięcie na poprawę 
ich rozpoznawania we wczesnych 
stadiach. Bezpłatne profilaktyczne ba-
dania obejmują USG jamy brzusznej, 
tarczycy, szyi, węzłów chłonnych,  
a u chłopców dodatkowo moszny oraz 
konsultacje z lekarzem specjalistą. 
Aby skorzystać z programu należy się 
skontaktować z ZOZ „Legionowo” 
Sp. z o. o. ul. Sowińskiego 4 Legiono-
wo (Tel. 22/767-07-67).

PIERWSZA POMOC
14.995 zł to kwota, którą zarezer-

wowano na program upowszechnia-
nia umiejętności udzielania pierwszej 
pomocy. Celem programu jest nauka 
czynności ratunkowych polegają-
cych na udzieleniu pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Szkolenia składają 
się z następujących modułów: ocena 
sytuacji i zabezpieczenie miejsca wy-
padku, ocena stanu poszkodowanych, 
kontrola czynności życiowych, postę-
powanie z poszkodowanym nieprzy-
tomnym, podtrzymywanie czynności 

życiowych, nauka podstawowych 
zasad udzielania pierwszej pomocy 
w zagrożeniu życia, w zadławie-
niach, urazach kończyn, złamaniach, 
urazach kręgosłupa i krwawieniach 
zewnętrznych. Adresatami programu 
są osoby, które zawodowo pracują z 
klientami zagrożonymi utratą zdrowia 
i życia np. strażnicy miejscy, strażacy, 
pracownicy samorządowi, pracowni-
cy jednostek organizacyjnych gminy 
i organizacji pozarządowych, pra-
cownicy placówek oświatowo – wy-
chowawczych i innych zakładów oraz 
dzieci i młodzieży z legionowskich 
szkół, pracownicy żłobka miejskiego, 
rodzice dzieci ze żłobka miejskiego, 
rodzice, dzieci i opiekunowie dzieci  
z przedszkoli. Aby zapisać się na 
szkolenie należy skontaktować się z 
firmą Gabinet Rehabilitacji Zdrowe 
Plecy Anna Pękacka-Kochanowska 
ul. Broniewskiego 4/42 Legionowo 
(Tel. 535-892-922).

ZDROWE PLECY
Ten sam wykonawca oferuje 

realizację programu zdrowotnego 
„Dbamy o zdrowie naszych senio-
rów” 5 – krotna rehabilitacja z pod-
stawową diagnostyką dla mieszkań-
ców Legionowa w wieku 50 plus 
(24.485,30 zł). Założeniem progra-
mu jest promocja zdrowia, profilak-

tyka i rehabilitacja dla utrzymania  
i podnoszenia sprawności osób star-
szych, poprawa sprawności ruchowej 
i zmniejszenie dolegliwości związa-
nych z układem kostno-stawowym, 
tj. rehabilitacja, w oparciu o osobisty 
plan ćwiczeń dla seniora, po przepro-
wadzeniu wcześniejszych konsultacji 
przez rehabilitanta.

ZDĄŻYĆ PRZED NOWOTWOREM
25.500 zł przeznaczono na pro-

gram profilaktyka i wczesne wykry-
wanie nowotworów jelita grubego 
dla mieszkańców powyżej 40 roku 
życia. Gmina proponuje bezpłatne 
konsultacje i badania kolonoskopowe 
wraz z diagnostyką i znieczuleniem, 
w kierunku profilaktyki raka jelita 
grubego, tak aby zmniejszyć zachoro-
walność i umieralność na nowotwory 
jelita grubego poprzez wykrywanie 
choroby we wczesnym stadium. Aby 
wykonać to badanie należy zgłosić się 
do placówki MEDIQ Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej ul. marsz. 
J. Piłsudskiego 20 Legionowo (Tel. 
22/774-26-40).

ANNA ŁANIEWSKA
KONTYNUACJA MPPZ ZA MIESIĄC,

W KOLEJNYM NUMERZE
MOJEGO LEGIONOWA

Żyć zdrowo! – część I
Zapraszam do zapoznania się z Miejskim Programem Promocji Zdrowia. Na rok 2017 na ten cel przeznaczono 168.314,07 zł. 
Edukacja zdrowotna i prozdrowotna to jeden z celów jednostek każdego samorządu terytorialnego. Co roku Urząd Miasta 
Legionowo ogłasza konkurs ofert na realizatorów programów polityki zdrowotnej realizowanych w ramach Miejskiego Programu 
Promocji Zdrowia. Dzięki niemu mieszkańcy Legionowa mogą skorzystać m.in. z konsultacji ze specjalistami, bezpłatnych 
warsztatów i badań oraz ze szczepień.
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W dniach 3-14 lipca 2017 r. 
(godz. 10:00-13:00) zapraszamy do 
Filii „Piaski” na „Lato z Muzeum”. 
Pierwszy tydzień upłynie pod zna-
kiem rycerzy i dam dworu. Dzieci nie 
tylko zapoznają się z dawnymi dzieja-
mi (rycerze, damy, zamki, bitwy, bale 
rycerskie), ale również samodzielnie 
wykonają ówczesne stroje, makietę 
średniowiecznego miasta i zorgani-
zują bal. W czasie drugiego tygodnia 
dzieciom zostanie przybliżona tema-
tyka Legionów Polskich – ich umun-
durowanie i uzbrojenie, największe 
bitwy, osady legionowe na Wołyniu. 
W ramach zajęć plastycznych będzie 
możliwość przygotowania czapki 

„maciejówki” i stroju sanitariuszki, 
stworzenie makiety osady legiono-
wej, odbędzie się nauka pieśni legio-
nowych, a Lato w Muzeum zakończy 
się konkursem pieśni patriotycznych  
i wiedzy o Legionach Polskich.

W siedzibie głównej Muzeum co-
dziennie w dniach 17-28 lipca 2017 r. 
w godzinach 10:00-13:00 odbędziemy 
podniebne podróże, związane z nową 
wystawą czasową pt. „LOPP – Liga 
Obrony Powietrznej i Przeciwgazo-
wej”. Zajęcia poświęcone będą idei 
latania oraz historii konstruowania ma-
chin latających. Poznamy kolejne etapy 
zdobywania podniebnych przestworzy, 

jak również bicia rekordów w lotach  
na odległość. Uczestnicy zostaną przy-
jęci w poczet członków LOPP oraz 
odbędą kursy, które w okresie mię-
dzywojennym przeprowadzała Liga, 
np. zajęcia z modelarstwa lotniczego. 
Udział we wszystkich kursach zapro-
ponowanych przez Muzeum, nagro-
dzony zostanie dyplomem oraz hono-
rowym odznaczeniem Ligi.

Zapisów można dokonywać oso-
biście, telefonicznie lub mailowo.

WWW.MUZEUM.LEGIONOWO.PL
MALWINA PIORUN

W sobotę (10.06) 2017 r. w Filii 
„Piaski” Muzeum Historycznego  
w  Legionowie odbyła się prelekcja 
dr. Mirosława Jankowiaka pt. „Osie-
dle Piaski na dawnej fotografii”. 
Zebrani wysłuchali referatu ukazu-
jącego dzieje tej części Legionowa 
opartego na licznych fotografiach  
z różnych okresów. Największym za-
interesowaniem cieszyły się zdjęcia 
ukazujące Legionowo Piaski okre-
su powojennego (lata 60., 70. i 80.  
XX w.). Po prelekcji słuchacze włą-
czyli się aktywnie do dyskusji  i dzie-
lili się swoimi wspomnieniami sprzed  
kilkudziesięciu lat.

W niedzielę 18 czerwca 2017 r. od-
była się w Filii „Piaski” Muzeum Hi-
storycznego w Legionowie prezentacja 
powieści historycznej p. Piotra Tymiń-
skiego pt. „Wołyń – bez litości”. Autor 
opowiedział zebranym o trudnych mo-
mentach wspólnej polsko-ukraińskiej 
historii – o rzezi wołyńskiej dokonanej 
przez Ukraińców na ludności polskiej. 
Autor, poprzez swoją książkę, chciał 
zachować w pamięci ludzi bohaterstwo 
ówczesnych Polaków, tak zwykłych 
mieszkańców wsi, jak i żołnierzy AK.

Lato w Muzeum 
Muzeum Historyczne w Legionowie przygotowało bogatą ofertę edukacyjną akcji „Lato w Muzeum”, z której w okresie wakacyjnym 
będą mogli skorzystać najmłodsi zwiedzający!

W niedzielę (11.06) na tere-
nie Muzeum Historycznego 
w Legionowie przy ul. Adam 
Mickiewicza 23 odbył się 
piknik archeologiczny – „La-
boratorium Archeologiczne”. 
Spotkanie to zostało zorga-
nizowane przez Stowarzy-
szenia Naukowego Arche-
ologów Polskich Oddział w 
Warszawie przy współpracy 
naszego Muzeum.

Głównym celem pikniku było 
przybliżenie szerszej publiczności 
tajników pracy archeologa. Na dzie-
dzicu muzeum przygotowano dla 
zwiedzających prowizoryczny wykop 
archeologiczny, na którym poza me-
todami dokumentacji archeologicznej 
można było obejrzeć kopie zabytków.  
Ponadto przygotowano stanowiska, na 
których najmłodsi uczestnicy pikniku 
samodzielnie wykonywali naczynia 
gliniane oraz wełnianych krajki. Przy-
gotowano także prelekcje poświęcone  

m.in. nowoczesnym technologią sto-
sowną w trakcie badań archeologicz-
nych oraz grę terenową. Nasi goście 
odwiedzili także nasze ekspozycję  
i chętnie korzystali z Time Machine 
– instalacji znajdującej się na terenie 
muzeum.

Piknik archeologicznyPrelekcja „Osiedle Piaski 
na starej fotografii”

Prelekcja „Wołyń
– bez litości”

Program na stronie 5  

Willa Muzeum, ul. Mickiewicza 23
tel. (22) 774 21 66 – sekretariat
mail: admin@muzeum.legionowo.pl

Filia Muzeum – Piaski, Al. Sybiraków 23 
tel. (22) 378 33 54
mail:  filia.piaski@muzeum.legionowo.pl
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Od Niemowlaczka Do Przed-
szkolaczka – pod takim tytu-
łem 7 czerwca w godzinach 
popołudniowych na terenie 
Żłobka Miejskiego „Motyl-
kowy Świat” odbył się festyn 
rodzinny.

To już kolejny festyn w Miejskim 
Żłobku, który jak co roku przyciąga 
rzesze gości. Na odwiedzających 
czekało wiele atrakcji. Jedną z nich 

była loteria fantowa, podczas której 
można było wygrać maskotki,  
zabawki, książki i inne drobiazgi. 
Prowadzona tego dnia zbiórka pie-
niędzy była przeznaczona na leczenie 
jednego z wychowanków, chorego 
Dominika.

Rodzice i dziadkowie podziwia-
li występy maluszków. Brali rów-
nież udział w konkursie rodzinnym  
pt. „Wiecie, że mojej mamy ciasto 
jest najlepsze na świecie”, częstowali 

się grochówką i sałatkami oraz zwie-
dzali stoiska.

Tego dnia świętowano również 
jubileusz 25-lecia pracy na stano-
wisku dyrektora Żłobka Miejskiego 
Motylkowy Świat w Legionowie 
pani Barbary Mierzejewskej. Naj-
serdeczniejsze gratulacje i podzięko-
wania na jej ręce za pracę włożoną  
w rozwój żłobka w imieniu władz 
Legionowa złożył Zastępca Prezy-
denta Piotr Zadrożny.

IWONA WYMAZAŁ 

Od Niemowlaczka Do Przedszkolaczka

Piątkowy kabareton rozpoczęli 
Cieślak i Zbieć z Kabaretu Moral-
nego Niepokoju. Po nich na scenę 
wyszedł Tomasz Jachimek, po nim 
publiczność bawił Kabaret pod Wy-
rwigroszem. Imprezę zakończył 
film „Deadpool”.

W sobotę dzień koncertowy 

rozpoczęli lokalni artyści, w tym 
Szachraj, Erin i Belcanto. Po nich 
wystąpiły gwiazdy wieczoru – An-
tek Smykiewicz i grupa Loka. Na 
zakończenie tegorocznych Dni 
Legionowa wystąpiła popularna 
gwiazda Boney M.

Koncertowy weekend
Tegoroczne Dni Legionowa przeszły już do historii. Tym  
razem impreza podzielona była na dwa dni – w piątek (16.06) 
na scenie ustawionej na murawie Stadionu Miejskiego zapre-
zentowały się kabarety, w sobotę (17.06) był dzień muzyczny. 
Jak zwykle publiczność dopisała.
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Tabela obok przedstawia ile 
godzin z danego przedmiotu miał-
by uczeń obecnej klasy VI gdyby 
mógł kontynuować naukę w gimna-
zjum, w stosunku do liczby godzin, 
które będzie realizował ucząc się  
w klasie VII i VIII szkoły podstawo-
wej. Do wyliczeń przyjąłem, iż zbli-
żający się rok szkolny będzie trwał  
35 tygodni.

Z powyższej tabeli wynika,  
że liczba godzin 7 przedmiotów (mu-
zyka, plastyka, wos, chemia, fizyka, 
informatyka, edb) nie ulegnie zmianie 
po wprowadzeniu reformy.  Niestety 
pozostałe 9 przedmiotów tj. polski,  
języki obce, historia, geografia, bio-
logia, matematyka, technika i w-f, 
uczniowie będą realizować w zdecy-

dowanie mniejszym wymiarze go-
dzin. Łączną różnice godzin prezen-
tuje kolumna (5). 

Należy zadać pytanie, kto i w jaki 
sposób zrekompensuje uczniom obec-
nych klas VI pozbawienie ich łącznie 
ponad 800 godzin lekcji i skrócenie  
o rok cyklu nauczania na poziomie 
podstawowym? 

Szanowny rodzicu, edukacja 
Twojego dziecka to jego, a także twoja 
przyszłość. Wszystkim nam powinno 
zależeć na tym, aby edukacja naszych 
dzieci była na wysokim poziomie.  
Pamiętajmy również, że dzieci po-
trzebują czasu na przyswojenie  
i usystematyzowanie wiedzy.  Czy 
przedstawiony ramowy plan naucza-
nia temu sprzyja?

ARTUR ŻUCHOWSKI

Mniej lekcji dla uczniów
Zgodnie z przyjętym nowym rozporządzeniem MEN z dnia 28.03.2017 roku dotyczącym ramowych planów nauczania, możemy 
zapoznać się jakich przedmiotów i w jakim tygodniowym wymiarze godzin, będą uczyć się nasze dzieci. Zaproponowana reforma 
edukacji, która wzbudza wiele kontrowersji, przeciwko której jest blisko 70% respondentów, stawia w najgorszej sytuacji uczniów 
obecnych klas VI. To właśnie ten rocznik straci najwięcej godzin lekcyjnych i będzie „rocznikiem doświadczalnym”.

   Tygodniowy wymiar Razem w cyklu Razem w cyklu Różnica godzin
Przedmiot godzin w klasie   nauczania w nauczania między szkołą podst.  
  VII VIII  szkole podst. w gimnazjum a gim. w cyklu nauczania

j. polski  5 h 5 h  10 h  15 h  5 h x 35 tyg. 
          = - 175 h
j. angielski 3 h 3 h  6 h  9 h  3 h x 35 tyg. 
          = - 105 h
II język obcy 2 h 2 h  4 h  5 h  1 h x 35 tyg. 
          = - 35 h
muzyka 1 h 0 h  1 h  1 h  0
plastyka 1 h 0 h  1 h  1 h  0
historia  2 h 2 h  4 h  6 h  2 h x 35 tyg. 
          = - 70 h
WOS  0 h 2 h  2 h  2 h  0
geografia 2 h 1 h  3 h  4 h  1 h x 35 tyg. 
          = - 35 h
biologia 2 h 1 h  3 h  4 h  1 h x 35 tyg. 
          = - 35 h
chemia  2 h 2 h  4 h  4 h  0
fizyka  2 h 2 h  4 h  4 h  0
matematyka 4 h 4 h  8 h  12 h  4 h x 35 tyg.
          = - 140 h
informatyka 1 h 1 h  2 h  2 h  0
technika 0 h 0 h  0 h  2 h  2 h x 35 tyg. 
          = - 70 h
w-f  4 h 4 h  8 h  12 h  4 h x 35 tyg. 
          = - 140 h
Edukacja  0 h 1 h  1 h  1 h  0
dla bezp. 

  Razem:   61 h  84 h   - 805 h

Członkowie Szkolnego Koła 
Wolontariatu, którego opiekunem 
jest Jolanta Urbańska dali się poznać 
jako oddani społecznicy oraz bardzo 
dobrzy organizatorzy wielu akcji  
charytatywnych. Ich zaangażowanie 
jest widoczne nie tylko na forum szko-
ły, ale również w środowisku lokal-
nym. Cechuje ich empatia i niezwy-
kła wrażliwość na krzywdę innych.  
Zajmują się nie tylko sprawami ludzi, 
bardzo bliskie są im zwierzęta oraz 
ochrona środowiska naturalnego.

Wiele z prowadzonych przez nich 
akcji to akcje cykliczne, które na stałe 

wpisały się w kalendarz ich działań. 
Angażują się również w organiza-
cję pomocy dedykowanej konkret-
nym osobom. Na stałe współpracują  
z Areną Legionowo i Ośrodkiem  
Pomocy Społecznej w Legionowie. 
Są otwarci na różnorodne inicjatywy.  
Podczas majowej sesji Rady Mia-
sta Legionowo, Prezydent Miasta  
Legionowo Roman Smogorzewski 
oraz Przewodniczący Rady Miasta 
Legionowo Janusz Klejment złożyli 
gratulacje, wręczyli kwiaty oraz spe-
cjalnie ufundowaną nagrodę w wyso-
kości 1200 zł.

Legionowscy wspaniali
XXIV Stołeczna Gala Samorządowego Konkursu Nastolat-
ków ''Ośmiu Wspaniałych' odbyła się 25 maja br. w Teatrze 
Komedia. Jury po analizie zgłoszeń przyznało tytuł Laureata 
w kategorii zgłoszenia grupowe – Szkolnemu Kołu Wolonta-
riatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Legionowie. Ostatniego dnia 
maja (31.05) podczas sesji Rady Miasta Legionowo ucznio-
wie zostali nagrodzeni przez Prezydenta Miasta Legionowo 
Romana Smogorzewskiego i Przewodniczącego Rady Mia-
sta Legionowo Janusza Klejmenta.

Rozstrzygnięto konkurs na 
projekty murali, które mają po-
wstać na murach Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 w Le-
gionowie. W czwartek 1 czerw-
ca zwycięzcy i autorzy najlep-
szych prac otrzymali nagrody.

Pierwsze spotkanie młodzieży 
z muralami odbyło się 25 kwietnia. 
Uczniowie klas pierwszych i trzecich 
gimnazjum i liceum mieli okazję zapo-
znać się z dorobkiem kuratora festiwalu 
Fundacji RoskoArt podczas wykładu 
„Sztuka nowoczesna – mural” prowa-
dzonego przez Rafała Roskowińskiego, 
artystę i dyrektora Studia Kreatywne-
go w Radomiu. Podczas tego wykładu 
został ogłoszony konkurs plastyczny 
„Portret na Króla Jana III Sobieskiego 
– patrona szkoły”. Uczestnicy konkur-
su wzięli również udział w warsztatach 
teoretycznych „Jak zrobić mural?”

Nad najlepszymi projektami de-
batowano 19 maja. Jury w składzie: 
Paweł Roskowiński, Katarzyna Sykus, 

Maria Serdeczna – dyrektor szkoły  
i Ewa Wiechowicz – wicedyrektor 
szkoły wyłoniło zwycięzców konkur-
su. W wyborze prac nagrodzonych jury 
kierowało się takimi 
kryteriami jak: wyko-
nanie portretu, pomysł, 
kreatywność, możli-
wość wykonania z pro-
jektu muralu, umiejęt-
ności plastyczne.

Wyniki konkursu 
„Portret na Króla Jana 
III Sobieskiego – patro-
na szkoły”: 1 m.: Anna 
Pawłowska, Mikołaj 
Roszczyk – gimnazjum, 2 m.: Emilia 
Stosio, Natalia Karpińska – gimnazjum, 
3 m.: Magdalena Sobiech – gimnazjum

Wyróżnienia: Weronika Karpińska 
– gimnazjum, Natalia Lenart – gimna-
zjum, Dominika Pisarek – gimnazjum, 
Julia Podogrodzka – liceum, Paulina 
Grzywaczewska – liceum.

W czwartek 1 czerwca podczas 
podwójnej uroczystości – Dnia Sportu 

z okazji Dnia Dziecka i Pikniku histo-
rycznego zwycięzcy konkursu otrzy-
mali nagrody. Uczniowie i zaproszeni 
goście mogli obejrzeć wystawę prac 

nagrodzonych i wystawę 
dorobku prac kuratora 
festiwalu Fundacji Ro-
skoArt oraz prezentację 
projektu muralu do reali-
zacji na ścianie szkoły. 
Projekt wykonany przez 
pana Radu Dumbrava  
– artystę malarza, mu-
ralistę, absolwenta Aka-
demii Sztuk Pięknych  
w Kiszyniowie/Mołda-
wia. 27 czerwca rozpocz-

ną się prace wykonania muralu w ra-
mach I Street Art Festivalu.

Zwycięzcy konkursu w drugiej po-
łowie września wezmą udział w Graffiti 
Jam i pod okiem profesjonalistów zre-
alizują w formie muralu swoje projekty 
na ścianie patia szkolnego. Uczniowie 
wyróżnieni będą przyozdabiali teren 
szkoły logo Królewskiej Dwójki.

IWONA WYMAZAŁ

Kolejne murale w Legionowie
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Odlana z brązu postać Marii Ko-
nopnickiej zasiadła na ławeczce w są-
siedztwie Powiatowego Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Legionowie, 
którego poetka jej patronką. Uroczy-
stego przecięcia wstęgi dokonali sta-
rosta Robert Wróbel, wiceprezydent 
Legionowa Piotr Zadrożny, Dyrek-
tor Departamentu Kultury, Promocji  
i Turystyki Urzędu Marszałkowskie-
go w Warszawie Paweł Cukrowski,  
dyrektor PZSO w Legionowie Brygida 
Wagner-Konstantynowicz oraz poseł 
na Sejm Jan Grabiec. Rzeźbę zaprojek-
tował profesor krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych Karol Badyna. Pro-
jekt charakteryzują prostota i dbałość  
o detale. Będzie to niewątpliwie jeden 
z najlepiej rozpoznawalnych elemen-
tów miasta i powiatu.

Część nieoficjalna imprezy odbyła 
się na boisku szkolnym PZSO. W jej 
trakcie rozstrzygnięto konkursy towa-
rzyszące obchodom 175. rocznicy uro-

dzin Marii Konopnickiej. Laureatom 
konkursów plastycznego, literackiego, 
matematycznego i konkursu na mema 
wręczono nagrody. Dużym zaintereso-

waniem najmłodszych cieszyły się gra 
miejska „Krasnoludki są na świecie”, 
kącik literatury dla dzieci oraz malo-
wanie buziek. Tradycyjnie w stoisku 
Powiatu Legionowskiego zorganizo-
wano konkurs z nagrodami. Dla łasu-
chów przygotowano słodkie przekąski 
i kiełbasę z grilla. Mieszkańcy mogli 
też wziąć udział w rywalizacji sporto-
wej w kilku konkurencjach.

Jubileusz 175. rocznicy urodzin 
Marii Konopnickiej jest okazją do zor-
ganizowania wielu wydarzeń nawią-
zujących do tego święta. Przed nami 
wykład dr Leny Magnone pt. „Konop-
nicka inaczej” i street art, które odbę-
dą się 12 czerwca. Wciąż w dolnym 
szkolnym holu PZSO można zwiedzać 
wystawę „Portret Marii Konopnic-

kiej”, a 13 czerwca odbędzie się przed-
stawienie „O krasnoludkach i sierotce 
Marysi”, które przedszkolaki obejrzą 
w legionowskim Miejskim Ośrodku 
Kultury.

Organizatorem uroczystości zwią-
zanych z obchodami 175. rocznicy 
urodzin Marii Konopnickiej jest Po-
wiat Legionowski. Współorganizato-
rami – Województwo Mazowieckie, 
miasto Legionowo, Liceum im. M. 
Konopnickiej w Legionowie, Powiato-
wa Instytucja Kultury w Legionowie, 
Miejski Ośrodek Kultury w Legio-
nowie, Miejska Biblioteka Publiczna  
w Legionowie. Imprezę patronatem 
objął Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego.

ŹRÓDŁO: POWIAT-LEGIONOWSKI.PL

Konopnicka już w Legionowie
W tym roku przypada 175. rocznica urodzin Marii Konopnickiej. Z tej okazji przed liceum noszącym imię poetki stanęła rzeźba 
plenerowa, przedstawiająca słynną pisarkę. Rzeźbę uroczyście odsłonięto 4 czerwca.

Pogoda jak zwykle dopisa-
ła, choć rano nie wyglądało 
to optymistycznie i po raz 
czwarty bawiliśmy się na ro-
dzinnym pikniku na najstar-
szym legionowskim osiedlu. 
Tym razem świętowaliśmy 
oddanie kolejnej siódmej 
już inwestycji na tym osiedlu  
– źródełka z pyszną wodą.

W ciągu zaledwie 2,5 roku na 
rzecz mieszkańców tej części Legio-
nowa powstało 6 inwestycji (dwa place 
zabaw, boisko z bezpieczną nawierzch-
nią i wysokim ogrodzeniem, siłownia 
plenerowa i miejsca parkingowe. To 
prawdziwy sukces, który, mam nadzie-
ję, zachęci do działania aktywne osoby 
na innych legionowskich osiedlach.  
– Dzięki współpracy samorządowców 
z mieszkańcami powstało boisko, si-
łownia, nowe parkingi i zdrój wodny. 
Cieszę się, że mogłem wesprzeć ini-
cjatywy jego mieszkańców – mówi 
wicestarosta Jerzy Zaborowski. Warto 

dodać, że teren wokół boiska i siłowni 
także w ramach ww. inicjatywy został 
uporządkowany i zagospodarowa-
ny, posadzone zostały nowe rośliny, 
okalający teren mur ozdobiło graffiti. 
I właśnie w tym miejscu dzięki stara-
niom Rady Osiedla (z przewodniczącą 
Dorotą Michalską), radnej Małgorzaty 
Luzak i wicestarosty Jerzego Zabo-
rowskiego i oczywiście życzliwości 
PWK Legionowo osoby korzystające 
z boiska czy siłowni plenerowej będą 
mogły ugasić pragnienie. To źródełko 
było tu właśnie  niezwykle potrzebne. 
Źródło wody jest estetyczne i działa 
bez zarzutu, co sprawdziło  w trakcie 
imprezy wiele osób. 

Mieszkańcy jak zwykle dopisa-
li. Czekały na nich kiełbaski z rożna, 
grochówka z Grubej Kaśki, lody i inne 
smakołyki.  Po raz drugi odbył się kon-
kurs na najlepsze domowe ciasta. Cia-
sta były kolorowe, różnorodne i bardzo 
smaczne, o czym najlepiej świadczy 
fakt, iż zniknęły błyskawicznie. Zwy-
ciężył tort makowy, drugie było ciasto 
z brzoskwiniami, a trzeci śmietano-
wiec. Zwycięzcy – pani Agnieszka, 

pani Beata i pan Krzysztof – otrzyma-
li nagrody ufundowane przez Urząd 
Miasta i Starostwo. Gratulujemy! 

Oczywiście tradycyjnie już został 
rozegrany budzący duże emocje mecz 
piłki siatkowej – przedstawiciele władz 
miasta kontra drużyna przedstawicieli 
mieszkańców. Zawodnicy grali z po-
święceniem, dawali z siebie wszyst-
ko. Wygrali mieszkańcy 3:0 Brawo! 
Po czterech dotychczas rozegranych  
w czasie pikników na tym osiedlu me-
czach jest 3:1, czyli mamy zdecydo-
waną przewagę mieszkańców. Piknik 
był kolejną okazją do integrowania 
się mieszkańców w miłej, pogodnej 
atmosferze, to była naprawdę udana 
impreza.

 
MAŁGORZATA LUZAK

PS. Dziękuję Radzie Osiedla, Alicji 
Mosakowskiej, SMLW, Urzędowi Mia-
sta (zwłaszcza Justynie Borawskiej), 
Jerzemu Zaborowskiemu i Starostwu 
Powiatowemu, Grubej Kaśce oraz 
mieszkańcom za zaangażowanie się  
w organizację sobotniego pikniku.

Kolejna inwestycja,
kolejny piknik rodzinny na osiedlu Batorego

Uczniowie szkół prowadzonych 
przez gminę Legionowo nominowa-
li w tym roku do tytułu dwunastu 
nauczycieli uczących w tych szko-
łach. Uzyskanie nominacji uczniów 
jest niezwykle ważnym wyróż-
nieniem, gdyż wyboru dokonują 
sami uczniowie, kierując się kryte-
riami określonymi w regulaminie  
konkursu. Na wybór ten nie mają 
wpływu dorośli.

W tegorocznej edycji konkursu 
obradowały dwie kapituły, odrębnie 

dla każdej kategorii. Członkowie 
obu kapituł konkursu, po wysłu-
chaniu prezentacji nominowanych 
kandydatów przez uczniów szkół,  
w tajnym głosowaniu wyłoniły 
zwycięzców, których nazwiska po-
znaliśmy podczas gali.

Piotr Zadrożny, Zastępca Pre-
zydenta Miasta Legionowo ogłosił, 
że laureatem tytułu „Wychowaw-
ca Roku 2017” w kategorii szkół 
podstawowych została Anna Ciok, 
nauczycielka Szkoły Podstawowej 
Nr 7. W kategorii szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych „Wy-
chowawcą Roku 2017” została  Ma-
rzena Iniarska-Strama, nauczycielka 
Gimnazjum Nr 5.

Wszyscy wyróżnieni przez 
uczniów nauczyciele otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i nagrody,  
a laureaci, dodatkowo pamiątkowe 
statuetki.

Serdecznie gratulujemy zwy-
cięzcom i wszystkim nominowa-
nym wychowawcom!

Wychowawca Roku 2017

WYNIKI KONKURSU

W sali widowiskowej Ratusza 
w czwartek (8 czerwca) od-
była się uroczysta gala ogło-
szenia wyników tegorocznej 
edycji konkursu Wychowaw-
ca Roku. Gospodarzem te-
gorocznej uroczystości był 
Zespół Szkół, który przygo-
tował galę we współpracy  
z Wydziałem Edukacji Urzę-
du Miasta.

W kategorii szkół podstawowych nominowani zostali nauczyciele:
Michał Zalewski   Szkoła Podstawowa Nr 1
Mariusz Sierawski   Szkoła Podstawowa Nr 2
Marta Czapska-Karadżow  Szkoła Podstawowa Nr 3
Monika Sak    Szkoła Podstawowa 4
Anna Ciok    Szkoła Podstawowa Nr 7
Tomasz Szczeuk    Szkoła Podstawowa Nr 8

W kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nominowani zostali:
Zbigniew Kamiński    Gimnazjum Nr 1
Joanna Sochacka    Gimnazjum Nr 2
Paweł Szczepańczyk   Gimnazjum Nr 3
Marcin Kościesza   Gimnazjum Nr 4
Marzena Iniarska-Strama  Gimnazjum Nr 5
Przemysław Malicki   Gimnazjum Nr 6
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Te wyniki nie mogą jednak zmie-
niać podejścia. W dalszym ciągu ja-
kość powietrza w naszym mieście, po-
dobnie jak w większości miejscowości 
w Polsce, nie jest zadowalająca.

Największym źródłem zanie-
czyszczenia powietrza w Polsce, także  
w Legionowie, jest stosowanie paliw 
stałych – drewna oraz węgla, do ogrze-
wania domów. Dym lecący z komina 
to mieszanina powietrza, gazów spali-
nowych i drobnych pyłów powstałych 
w procesie spalania. W pyłach tych, 
pochodzących z domowych kotłów 
czy kominków, zawarte są liczne, 
szkodliwe substancje. Dostają się one 
do płuc, a następnie przenikają do wnę-
trza organizmu. Wytwarzając ciepło,  
w zależności od rodzaju ogrzewania,  
w różnym stopniu zanieczyszczamy 
środowisko. Najwięcej pyłów powsta-
je przy spalaniu drewna lub węgla  
w kotłach centralnego ogrzewania 
starszego typu lub kominkach. Uży-
wając kotłów gazowych, olejowych  

lub pomp ciepła emitujemy śladowe 
ilości tych zanieczyszczeń.

Legionowski samorząd od wielu 
lat wspiera działania mające na celu 
poprawę jakości powietrza w naszym 

mieście. Częste kontrole straży miej-
skiej, kolejne inwestycje w miejskiej 
ciepłowni, akcje edukacyjne, inwe-
stowanie w komunikacje publiczną 
czy termoizolację budynków uży-

tecznosci publicznej – to przykłado-
we działania jakie są podejmowane. 
Najważniejszym jest jednak ograni-
czenie spalania drewna i węgla w do-
mach jednorodzinnych. W tym celu  
od 2015 r. każdy mieszkaniec Legiono-
wa – właściciel nieruchomości położo-
nej na terenie miasta – może zwrócić 
się do Prezydenta Miasta Legionowo  
z wnioskiem o dofinansowanie wymia-
ny pieca węglowego na gazowy, olejo-
wy czy też pompę ciepła.

Można uzyskać dotację w wysokości do:
8 000 zł na wymianę kotła 

węglowego na gazowy lub olejowy,
16 000 zł na wymianę kotła 

węglowego na pompę ciepła,
2376 zł na przyłączenie nierucho-

mości do sieci gazowej.
Dotychczas podpisano 149 umów 

na łączną kwotę 1 167 438 zł.

Większość z nich została już zre-
alizowana – piece zostały wymienione. 
Z rozmów przeprowadzanych z miesz-

kańcami, którzy wymienili piece przed 
ostatnią zimą wynika, że koszt ogrze-
wania gazem nie odbiega w istotny 
sposób od kosztów ponoszonych przy 
okazji zakupu węgla. Wszyscy benefi-
cjenci miejskiego programu podkreśla-
li wygodę i niezawodność kotła gazo-
wego. Wielokrotnie zwracano uwagę 
na czystość nowoczesnych rozwiązań 
– brak wszechobecnej sadzy i popiołu.

W tym roku sejmik województwa 
planuje przyjęcie uchwały antysmo-
gowej. Wprowadzone zostaną normy 
jakościowe dla stosowanych przez 
odbiorców indywidualnych paliwach 
stałych. Narzucony będzie także obo-
wiązek wymiany, w ciągu najbliższych 
kilku lat, przestarzałych urządzeń 
grzewczych. Zamiast czekać na ostat-
nią chwilę warto już dziś skontaktować 
się z Referatem Ochrony Środowiska  
i złożyć wniosek o dotację na wymianę 
starego pieca.

     
           MARCIN GALOCH

Lepsze powietrze w Legionowie
W ostatnich latach następuje systematyczna poprawa jakości powietrza w Legionowie. Według  Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska zmierzone w 2016 r. na stacji pomiarowej przy ul. Zegrzyńskiej stężenia szkodliwych dla zdrowia drobnych 
pyłów są najniższe od 2007 r. 

Im wyższa temperatura spalania, tym mniej szkodliwych substancji w dymie
Całkowite spalenie paliw stałych następuje w temperaturze ponad 1000ºC. W niższych temperatu-
rach w dymie zawarte są drobinki sadzy. W jej skład wchodzą szczególnie niebezpieczne dla zdro-
wia wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Jednym z nich jest benzo(a)piren – główny 
rakotwórczy składnik dymu papierosowego. Dopuszczalne stężenie benzo(a)pirenu jest przekra-
czane w całej Polsce. W miastach na Śląsku i w Małopolsce nawet kilkunastokrotnie. Jego stężenie 
w 2016 r. w Legionowie wynosiło 3,81 ng/m3 wobec normy 1 ng/m3. Podczas spalania biomasy  
w niskiej temperaturze, zawsze powstają szkodliwe, kancerogenne związki chemiczne. Dlatego 
nie należy traktować kominka w domu jako podstawowego źródła ciepła. Wewnątrz kominka tem-
peratura nie przekracza 300-350ºC. Jeśli stosujemy suche, sezonowane drewno to temperatura 
spalania oraz ilość wydzielonego ciepła wzrasta. Dlatego od najbliższego sezonu grzewczego pla-
nowany jest zakaz stosowania do ogrzewania drewna opałowego o wilgotności wyższej niż 20%. BAZA WIEDZY

Informacje o dotacjach: Referta Ochrony Środowiska,
Urząd Miasta Legionowo, pokój 3.14 lub 3.15, tel: 22 766 40 66,
mail: ochrona.srodowiska@um.legionowo.pl
Więcej informacji na temat ochrony powietrza w Legionowie: 
http://www.legionowo.pl/pl/strefa-mieszkanca/Sprawdz-jakosc-
-powietrza
www.facebook.com/nietrujdajoddychac
Publikacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Warszawie „Roczna ocena jakości powietrza w województwie 
mazowieckim. Raport za rok 2016”
– jest dostępna na stronie internetowej
www.wios.warszawa.pl

Sprzedaż koksu opałowego
Najwyższe temperatury powstają
podczas spalania koksu opałowego, dlatego paliwo to jest 
mniej szkodliwe, niż drewno lub zwykły węgiel.
PEC Legionowo wprowadza w tym roku do sprzedaży  
koks opałowy dla osób, które dysponują odpowiednimi  
dla tego paliwa żeliwnymi kotłami i nie planują modernizacji 
sytemu ogrzewania w najbliższym czasie.
ul. Sowińskiego 37, 05-120 Legionowo, Tel.: (22) 774 20 87-89,
mail: pec@pec.com.pl, czynne w godz.: 7:00-15:00

Swoje prezentacje przedstawili:
– Marcin Galoch (Urząd Miasta Legio-
nowo) – na temat efektu cieplarniane-
go oraz dostępnych dotacji dla odna-
wialnych źródeł energii;
– uczniowie Powiatowego Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Legio-
nowie – na temat różnych rodzajów 
odnawialnych źródeł energii oraz cie-
pła systemowego i kogeneracji;
– uczniowie szkoły zawodowej  
w Soest (Niemcy) o profilu elektrycz-

nym – na temat współpracy w ramach 
projektu Erasmus+ oraz realizowanego 
w Polsce projektu budowy stacji łado-
wania samochodów elektrycznych;
– Patryk Chaja z Zakład Energetyki 
Rozproszonej Polskiej Akademii Nauk 
który przedstawił uczestnikom debaty 
prezentację na temat Centrum Badaw-
czego Energii i Źródeł Odnawialnych 
PAN w Jabłonnie, oferty naukowej 
i edukacyjnej tego nowoczesnego 
ośrodka;
– Adrian Małachowski – (Ekoinstalho-

Debata ekoLegionowo w Centrum Komunikacyjnym
me) zaprezentował praktyczne aspekty 
inwestycji w odnawialne źródła energii, 
szczególnie w fotowoltaike;
– oraz na koniec pierwszej części Ma-
ciej Kundzicz (Premii sp. z o.o.) zapre-
zentował nam historię i perspektywy 
rozwoju rynku OZE w Polsce.

W drugiej części spotkania odtwo-
rzono film przygotowany przez WWF 
Polska „Punkt krytyczny – energia od 
nowa”. Przedstawiono w nim szereg 
doświadczeń, pozytywnych i negatyw-

nych, z transformacji energetycznej  
w Polsce i sąsiednich krajach. W filmie 
omówiono dotychczasową energetykę 
opartą na paliwach kopalnych, energe-
tykę jądrową i odnawialne źródła ener-
gii. Ciekawie i przystępnie wskazano 
na wady i zalety każdego z rozwiązań. 
Debatę prowadziła Dorota Kurow-
ska – dyrektor PZSP w Legionowie.  
Fotorelacja z debaty na stronie ka-
nałach „Legionowo porusza” oraz  
„Nie truj daj oddychać”.

MONIKA BRULIŃSKA

We wtore (30.05), odbyła się w poczytalni Centrum Komuni-
kacyjnego debata poświęcona odnawialnym źródłom energii. 
Debatę otworzyli Starosta Legionowski Robert Wróbel oraz Za-
stępca Prezydenta Miasta Legionowo – Piotr Zadrożny. Spotka-
nie zgromadziło ponad setkę uczestników.
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Najważniejsze zmiany dotyczą 
usuwania drzew, które rosną na nieru-
chomościach stanowiących własność 
osób fizycznych i są usuwane na cele 
niezwiązane z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej.

Zmienia się wysokość, na której 
mierzony ma być obwód pnia,  
co ostatecznie decyduje o obo-
wiązku uzyskania zezwolenia. Po 
liberalizacji przepisów wprowadzo-
no pomiar na wysokości 130 cm,  
teraz – od 17 czerwca – ustawa przy-
wraca pomiar drzewa niżej – na wy-
sokości 5 cm.

O ZWOLNIENIU
Z OBOWIĄZKU UZYSKANIA ZEZWOLENIA 

ZADECYDUJE OBWÓD PNIA
NA WYSOKOŚCI 5 CM!

Ustawa wprowadza zwolnienie  
z obowiązku uzyskania zezwolenia na 
wycinkę drzew, których obwód pnia  
na wysokości 5 cm nie przekracza:
1) 80 cm – w przypadku topoli, 
wierzb, klonu jesionolistnego oraz 
klonu srebrzystego,
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca 
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz 
platanu klonolistnego,
3) 50 cm – w przypadku pozostałych 
gatunków drzew.

SZCZEGÓLNE REGULACJE
DLA DRZEW USUWANYCH

Z PRYWATNYCH NIERUCHOMOŚCI
Takie same parametry będą 

obowiązywać w przypadku drzew,  
które rosną na nieruchomościach  
stanowiących własność osób fizycz-
nych i są usuwane na cele niezwią-
zane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej.

Jeśli natomiast obwód pnia na  
wysokości 5 cm przekracza podane 
powyżej wymiary i drzewo rośnie na 
nieruchomości stanowiącej własność 
osoby fizycznej oraz jest usuwane na 
cele niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, to należy 
chęć usunięcia drzewa zgłosić do od-
powiedniego organu (wójta, burmi-
strza, prezydenta miasta).

Zgłoszenie musi zawierać imię  
i nazwisko wnioskodawcy, oznacze-
nie nieruchomości, z której drzewo 
ma być usunięte, oraz rysunek albo  
mapkę określającą usytuowanie drze-
wa na nieruchomości.

W terminie 21 dni od dnia doręcze-
nia zgłoszenia gminny urzędnik doko-
na oględzin w celu ustalenia nazwy ga-
tunku drzewa, obwodu pnia ustalonego 
na wysokości 5 cm, a w przypadku  
gdy na tej wysokości drzewo:

a) posiada kilka pni – obwodu każde-
go z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwodu pnia 
poniżej korony drzewa.

Po dokonaniu oględzin trzeba  
będzie odczekać 14 dni – w takim 
bowiem terminie organ może, w dro-
dze decyzji administracyjnej, wnieść 
sprzeciw. W praktyce termin ten bę-
dzie nieco dłuższy – bowiem 14 dni 
to czas na wydanie decyzji, do którego 
doliczyć trzeba jeszcze czas na jej do-
ręczenie. Przepisy wyraźnie określają,  
że za dzień wniesienia sprzeciwu uzna-
je się dzień nadania decyzji admini-
stracyjnej w placówce pocztowej albo 
dzień wprowadzenia do systemu tele-
informatycznego.

Nie zawsze jednak konieczne  
będzie odczekanie z usunięciem drze-
wa do końca ww. terminu. Noweliza-
cja wprowadza bowiem możliwość 
wydania przed upływem 14-dniowego 
terminu zaświadczenia o braku pod-
staw do wniesienia sprzeciwu. Wyda-
nie zaświadczenia wyłącza możliwość 
wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia 
do usunięcia drzewa.

Nowelizacja wprowadza jeszcze 
jeden ważny termin – po dokonaniu 
zgłoszenia nie można za długo zwle-
kać z usunięciem drzewa. W przy-

padku bowiem nieusunięcia drzewa 
przed upływem 6 miesięcy od oględzin 
przeprowadzonych przez gminnego  
urzędnika konieczne będzie nowe 
zgłoszenie i cała procedura zostaje uru-
chomiona na nowo.

KIEDY GMINA
MOŻE WNIEŚĆ SPRZECIW?

Organ może wnieść sprzeciw  
w przypadku lokalizacji drzewa:
a) na nieruchomości wpisanej do reje-
stru zabytków,
b) na terenie przeznaczonym w miej-
scowym planie zagospodarowania prze-
strzennego na zieleń lub chronionym 
innymi zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego,
c) na terenach objętych formami 
ochrony przyrody, o których mowa  
w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochro-
nie przyrody,
d) spełnienia przez drzewo kryteriów, 
o których mowa w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 40 ust. 3 u.o.o.p. 
(uznanie za pomnik przyrody).

KIEDY GMINA 
MUSI WNIEŚĆ SPRZECIW?

Organ wnosi sprzeciw:
a) jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia 
drzewa objętego obowiązkiem uzyska-
nia zezwolenia na usunięcie;
b) w przypadku nieuzupełnienia zgło-
szenia (gdy zgłoszenie nie zawiera 
wszystkich elementów wskazanych  
w przepisach, organ nakłada obowią-
zek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 
siedmiu dni).

ZWOLNIENIE Z OPŁATY 
ZA USUNIĘCIE DRZEWA 

PEWNE DOPIERO PO UPŁYWIE 5 LAT
Nowe przepisy mają ograniczyć 

usuwanie drzew na cele budowy zwią-
zanej z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. Jeżeli w terminie 5 lat 
od dokonania oględzin wystąpiono  
o wydanie decyzji o pozwolenie 
na budowę na podstawie ustawy  
z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane,  
a budowa ta ma związek z prowa-

dzeniem działalności gospodarczej  
i będzie realizowana na części nie-
ruchomości, na której rosło usunięte 
drzewo, organ nałoży na właściciela 
nieruchomości obowiązek uiszczenia 
opłaty za usunięcie drzewa.

OPŁATY
Nowelizacja przewiduje wyda-

nie przez ministra środowiska roz-
porządzenia określającego wysokość 
stawek opłat dla poszczególnych ro-
dzajów lub gatunków drzew lub krze-
wów w zależności od obwodu pnia 
drzewa lub powierzchni krzewu. Do 
czasu wydania tego rozporządzenia  
do ustalania opłaty za usunięcie drzewa 
lub krzewu stosowane będą stawki 
maksymalne (określone w ustawie  
o ochronie przyrody).

INNE ZMIANY
Ustawa zobowiązała ministra 

właściwego ds. środowiska do wy-
dania rozporządzenia ws. kryteriów 
uznawania tworów przyrody żywej 
i nieożywionej za pomniki przyrody  
– do tej pory przepisy przewidywały 
jedynie możliwość wydania takie-
go aktu, a nie obowiązek. Minister  
będzie miał 6 miesięcy na przygoto-
wanie tych przepisów.

Nowelizacja przywraca również 
konieczność uzgodnienia zezwolenia 
na usunięcie drzew w pasie drogo-
wym drogi publicznej (z wyłączeniem  
obcych gatunków topoli) z regional-
nym dyrektorem ochrony środowiska.

Wejście w życie zmian spowoduje 
również uchylenie przepisów przeka-
zujących do kompetencji rady gminy 
uprawnienia do rozszerzania w drodze 
uchwały stanowiącej akt prawa miej-
scowego: katalogu wyłączeń obowiąz-
ku uzyskania zezwolenia na usunięcie 
drzew lub krzewów, określenia wyso-
kości stawek opłat za usunięcie drzewa 
lub krzewu oraz określania katalogu 
wyłączeń obowiązku uiszczenia opłaty 
za usunięcie drzew lub krzewów.

ROBERT WIECZOREK

Nowe zasady usuwania drzew

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która weszła w życie 17 czerwca 
zaostrza złagodzone na początku roku zasady usuwania drzew.

Jak co roku w Legionowie 
odbywał się konkurs "Rady 
na odpady", w którym szkoły 
i przedszkola gromadzą jak 
największą ilość surowców 
wtórnych: makulatury i zuży-
tych baterii. Tegoroczny finał 
odbył się 13 czerwca w sali 
widowiskowej Ratusza.

Głównym celem konkursu jest 
ograniczenie ilości odpadów komu-
nalnych trafiających na składowiska  
i przekazanie ich do zakładów gdzie 
zostaną ponownie wykorzystane.  
W tegorocznej, już XXI edycji kon-

kursu, która rozpoczęła się 1 wrze-
śnia ubiegłego roku, a zakończyła  
w czerwcu 2017 r. wzięły udział 
dzieci i młodzież z 10 legionowskich 
szkół i 9 przedszkoli. Zebrano w su-
mie rekordową ilość ton makulatury  
– 88 ton i ponad 5,5 tony zużytych 
baterii. Konkurs odbywał się w 2 kate-
goriach : przedszkola, szkoły i zespoły 
szkolno-przedszkolne.

Nagrodami były talony pieniężne 
do wykorzystania na zakupy związane 
z ochroną środowiska na kwotę: 5 tys.
zł za zajęcie I miejsca, 3 tys. zł za zaję-
cie II miejsca i 1,5 tys. zł za zajęcie III 
miejsca oraz dyplomy.

NAJLEPSI OKAZALI SIĘ:
W kategorii przedszkola:
I miejsce - Przedszkole Miejskie nr 12, 
II miejsce - Przedszkole Miejskie nr 3, 
III miejsce - Przedszkole Miejskie nr 1.
W kategorii szkoły:
I miejsce - ZS nr 1 w Legionowie,
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 7, 
III miejsce - Zespół Szkół w Legionowie.

Podczas tegorocznego finału 
konkursu dzieci obejrzały przedsta-
wienie teatralne pt.„Zielony Kopciu-
szek” wystawione przez teatr „Kultu-
reska” z Krakowa.

RED.

Konkurs ekologiczny „RADY NA ODPADY” 2017
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Otwarcie sezonu tanecznego  
i Miejskich Potańcówek miało miej-
sce 10 czerwca. Uświetnił go występ 
zespołu „Senioritki”. Panie zachę-
cały do wspólnych pląsów zgroma-
dzonych licznie gości. Tradycyjnie 
jak co roku w Parku Zdrowia ba-
wiono się aż do końca wieczoru, 
do godziny 22.00 przy akompa-
niamencie zespołu Everyday. Na 
kolejne dancingi zapraszamy 1,  
15 i 22 lipca oraz 19 i 26 sierpnia.

DYSKOTEKI DLA MŁODZIEŻY
Dobra wiadomość dla młodzieży – 

w Parku Zdrowia będą organizowane 
dyskoteki. W dniach 8 i 29 lipca oraz 
5 sierpnia młodzi będą mogli się bawić 
przy muzyce współczesnej.

WIECZORY KAMERALNE
Wśród ofert kulturalnej tego lata 

znajdą się również wieczory kame-
ralne organizowane w pozostałych 
parkach i miejscach rekreacji miesz-
kańców. 23 czerwca zapraszamy na 
Rynek Miejski na „Tango Nuevo”,  

7 lipca w Parku im. Kościuszkowców 
posłuchamy koncertu pt. „Wspo-
mnienia dawnych dni”, a 4 sierpnia 
w Parku im. Tadeusza Kościuszki 
koncertu „Pod dachami Paryża”. 
Serię spotkań z muzyką na żywo za-
kończy „Sing a Swing” – tym razem 
w Miejskim Ośrodku Kultury przy 
ulicy Targowej.

IWONA WYMAZAŁ

Potańcówki i dyskoteki w Parku Zdrowia!
Wraz ze słońcem i dobrą pogodą do legionowskiego Parku Zdrowia wracają potańcówki. Cieszące się wielką popularnością wśród  
seniorów spotkania z muzyką na żywo znów ruszają. Tradycyjnie jak co roku będą one organizowane w parku przy Arenie Legionowo. 
Potańcówki odbywać się będą w godzinach od 19.00 do 22.00.

(W RAZIE NIEPOGODY - MEDIATEKA)

(W RAZIE NIEPOGODY - MEDIATEKA)

8 lipca 18.00

16 lipca 17.00

10-31 lipca całodniowo

15-14 lipca-sierpnia całodniowo

Miejsce: sala widowiskowa, ratusz
Akcja "Franek" i Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie zapraszają na koncert 
charytatywny dla Franka. W recitalu wokalno-fortepianowym wystąpią Małgorza-
ta Szymańska-Sadlakowska (sopran) oraz Maciej Piszek (fortepian).W programie 
pieśni i utwory romantyczne, a także arie operetkowe i musicalowe. 
Zebrane podczas koncertu pieniądze w całości przeznaczone będą na specjalistyczne 
badania i leczenie Małego Franka, podopiecznego Fundacji Dzieciom Zdążyć z Po-
mocą, który od ponad trzech lat jest dializowany, potrzebuje przeszczepu nerki.
Wstęp wolny

Miejsce: sala widowiskowa, ratusz
Koncert jazzowy zespołu: 
YOUNG&HEARTS BAND 
w skladzie: Sibel Köse - vocal, Janusz 
Szprot - fortepian, Wojciech Pulcyn 

Miejsce: Galeria Sztuki Ratusz
Wystawa malarstwa i rysunku Duety.
Prace plastyczne A. Chodakowskiej-
-Plewczyńskiej oraz W. Dominiczak.

Miejsce: MOK, Norwida 10
Wernisaż malarstwa mediumistycznego 
Joanny Ugarenko-Czubackiej.

- kontrabas, Kazimierz Jonkisz - per-
kusja,  Dante Luciani /USA/ - puzon, 
Russ Spiegel /USA/ - gitara.  
Bilety: 20 zł – w MOK Legionowo, 
ul. Norwida 10 oraz przed koncertem 
w ratuszu.


