
Wprowadzenie sieci szpitali to 
efekt ustawy o zmianie ustawy o 
świadczeniach opieki zdrowotnej ze 
środków publicznych, wprowadza-
jącej system podstawowego szpi-
talnego zabezpieczenia świadczeń 
opieki zdrowotnej. Autorzy reformy 
pragną, aby pacjent przestał być 
jednostką chorobową dla szpitala. 
Ważną zmianą jest to, że limity w 
ramach ryczałtu można będzie prze-
suwać z jednych procedur na inne: 
dyrektor szpitala będzie mógł prze-
suwać pieniądze z oddziałów, które 
mają niedowykonania do tych, które 
mają większe potrzeby. Najważniej-
sze jednak jest to, że szpitale, które 
znalazły się na liście, mają gwaran-
cje finansowania przez najbliższe 
cztery lata.

W powiecie legionowskim taką 
gwarancję ma jedynie placówka 
w Wieliszewie. – Przyjąłem tę in-
formację z ogromnym zaniepoko-
jeniem – mówi prezydent Roman 
Smogorzewski – Pomimo wielolet-
nich rozmów i starań o uzyskanie 

promesy kontraktu z Funduszem dla 
szpitala w Legionowie i gotowości 
samorządów do sfinansowania jego 
budowy, mieszkańcy naszego po-
wiatu, a jest ich około 113 tysięcy, 
nadal zmuszeni są szukać pomocy 

szpitalnej w placówkach oddalo-
nych o 25-30 km – w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim czy w Warszawie.

Pomimo tego, że powiat legio-
nowski jest szóstym pod względem 
liczby mieszkańców powiatem 

województwa mazowieckiego nie 
będzie posiadał żadnej placówki  
z kontraktem z NFZ, która zapew-
niłby mieszkańcom powiatu pod-
stawowe szpitalne zabezpieczenie 
świadczeń opieki zdrowotnej...  s. 5

Ustawa
antysmogowa
Konsultacje. Gdzie 
złożyć wniosek? - s. 13

Lato
w Mieście
Oferta zajęć wakacyjnych 
dla dzieci - s. 14, 15

Arena
Legionowo
Co słychać w sportowym 
świecie? - s. 12

Hashtagalek
pobija Instagram
Aleka Małachowski 
w świecie fotografii  - s. 9
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Protest do NFZ

Kino letnie dla dzieci
w ratuszu – s. 16

Gdzie wypoczywać 
w mieście? – s. 6, 7

Potańcówka
na Piaskach – s. 12

NOWY ODBIORCA ŚMIECI – S. 3

Od 1 października szpitale w całym kraju będą funkcjonować w sieci. Zabezpieczenie zdrowotne 
zostało podzielone na trzy poziomy podstawowe (I, II i III oraz cztery specjalistyczne. W powiecie 
legionowskim jedynie Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie znalazł się na liście  
opublikowanej przez Ministerstwo Finansów. Prezydent Roman Smogorzewski wystosował  
w tej kwestii protest do władz Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
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Parkingi
na Piaskach
bez zmian

 

mija właśnie 
połowa wakacji,  

w każdym mie-
ście to czas remontów  

i prac, które zwykle utrudniają życie.  
W Legionowie trwa budowa ronda  
na III Parceli, rozpoczyna się remont uli-
cy Hubala, w szkołach i przedszkolach 
trwają prace, realizowane przez spółkę 
KZB Legionowo. 

Dla Państwa wygody uruchomiliśmy  
II parking wielopoziomowy, wybudowa-
ny w ramach Centrum Komunikacyjne-
go. Znajduje się tam około 400 miejsc, 
zlokalizowanych tuż obok dworca, przy 
ul. Kościuszki. Zachęcamy do parkowa-
nia, parking jest oczywiście bezpłatny.

Ostatnie tygodnie w Legionowie 
zdominował temat śmieci. Fir-
ma, która dotychczas odbierała 
odpady komunalne i już w marcu 
podpisała umowę na kolejne dwa 
lata, na dwa dni przed jej roz-
poczęciem poinformowała nas,  
że rezygnuje. Mogą sobie Pań-
stwo wyobrazić jak ciężko jest 
znaleźć firmę, która z dnia na 
dzień znajdzie zarówno pra-
cowników, jak i wolne samo-
chody, które będą w stanie ob-
służyć 55-tysięczne miasto. Na 
szczęście udało się to załatwić  
w niewiele ponad tydzień. Po-
czątkowo realizowaliśmy wy-
wozy interwencyjne, a od 10 
lipca nasze odpady odbiera 
warszawska MPO. Firma ta 

Autor: @martuska.fryga
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Zdjęcie Miesiąca
140 lat temu – 29 sierpnia 

1877 r. (17 sierpnia według 
kalendarza juliańskiego) na 
trasie Drogi Żelaznej Nadwi-
ślańskiej otwarto stację kole-
jową Jabłonna. W jej miejscu 
znajduje się obecnie stacja 
Legionowo. Stacja powsta-
ła w miejscu przecięcia linii 
Mława – Kowel kolei nadwi-
ślańskiej  z Traktem Kowień-
skim (jego fragmentem są 
dzisiejsze ulice Warszawska 
i Zegrzyńska) łączącym War-
szawę z Kownem. Przy stacji 
wybudowano jednopiętrowy 

dworzec z drewnianych bali obitych 
sosnowymi deskami. W budynku tym 
ulokowano kasy, biuro, mieszkanie 
zawiadowcy (na piętrze) i bufet. Obok 
dworca wzniesiono wieżę ciśnień oraz 
parterowy budynek pomocniczy (ist-
niał do 1997 r.). Powstanie stacji było 
zalążkiem procesów miastotwórczych 
na terenie przyszłego Legionowa.  
W jej bezpośrednim sąsiedztwie już  
w XIX w. powstały: osiedle letniskowe 
Park-Gucin, Huta Szkła „Jabłonna”, a 
po drugiej stronie torów koszary woj-
skowe.

OPRAC. RAFAŁ DEGIEL

29
29 sierpnia 1877 r.

sierpnia

uruchomienie
Stacji Jabłonna

dopiero uczy się naszego miasta, dlatego  
w początkowych tygodniach mogły 
wystąpić pewne odstępstwa od harmo-
nogramu, o wszystkich przypadkach 
prosimy informować MPO za pomocą 
bezpłatnej infolinii. Przygotowujemy 
kolejny przetarg, aby wyłonić wykonaw-
cę, który będzie obsługiwał Legionowo 
w następnych dwóch latach.

Ale wracając do wakacji – w tym 
numerze prezentujemy Państwu mapę 
miejsc, w których można aktywnie 
spędzać czas – siłowni plenerowych,  
boisk, placów zabaw. Zachęcamy do ak-
tywności na świeżym powietrzu.

Tym, którzy jeszcze są przed urlo-
pem życzymy udanego wypoczynku!

REDAKCJA MOJEGO LEGIONOWA

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

3 |   NOWA UMOWA
NA ODBIÓR ŚMIECI
Zasady odbioru śmieci.
Drugi parking przy Centrum
Komunikacyjnym otwarty.

4 |   WŁASNOŚĆ GRUNTÓW
POD BLOKAMI 
Kolejne decyzje o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności gruntów
– oszczędności dla mieszkańców.

5 |   SZPITAL W LEGIONOWIE
List prezydenta do NFZ.
Protest w sprawie wprowadzonej 
sieci szpitali. 
 
6 | 7 |   MIEJSCA REKREACJI
W LEGIONOWIE
Boiska, siłownie plenerowe, place 
zabaw, parki – gdzie wypoczywać
i gdzie się bawić.

8 | 9 |   LEGIONOWSKI
INSTAGRAM
Zdjęcia legionowian z okresu lata
z terenu miasta na Instagramie.
Hashtag Alek podbija
świat Instagrama.

10 |   BEZPŁATNA
KOMUNIKACJA MIEJSKA
Rozkład jazdy dla linii D3.

11 |   MUZEUM HISTORYCZNE 
Lato w muzeum
– relacje z letnich warsztatów.
Program festiwalu organowego.

12 |   SPORT
Co słychać w legionowskiej Arenie?
Rock&Cud. 

13 |   PROGRAMY ZDROWOTNE
Konsultacje kardiologiczne,
szczepienia przeciwko grypie, 
konsultacje rehabilitacyjne, szkoła 
rodzenia, profilaktyka raka prostaty, 
profilaktyka nietrzymania moczu 
– Miejski Program Promocji
Zdrowia  na rok 2017.

13 |   USTAWA ANTYSMOGOWA
Konsultacje w sprawie ustawy
smogowej. Gdzie złożyć wniosek?

14 | 15 |    LATO W MIEŚCIE
Oferta zajęć i warsztatów
wakacyjnych dla dzieci

16 |   KINO LETNIE
Program projekcji bajek dla dzieci 
w sali widowiskowej w ratuszu.

Drodzy Czytelnicy,

Pomimo doniesień Mazo-
wieckiego To i Owo, nic nie 
zmieni się w kwestii parkin-
gów na os. Piaski. Miejsca 
przy budynkach Piaskowa 
1, Piaskowa 2, Piaskowa 3, 
Piaskowa 5, Piaskowa 7, 25  
i 27 nadal pozostaną własno-
ścią gminy Legionowo i bez 
względu na inne inwesty-
cje realizowane w pobliżu,  
w dalszym ciągu będą ogól-
nodostępne i będą wykorzy-
stywane na dotychczasowych 
zasadach przez dotychczaso-
wych użytkowników.

Informacje podane przez Mazo-
wieckie To i Owo miały na celu jedy-
nie wzbudzenie sensacji i nie mają nic 
wspólnego ze stanem faktycznym.

Porozumienie, na które powołuje 
się gazeta, w żadnym wypadku nie 
daje inwestorowi prawa do zadyspo-
nowania tych miejsc i przeznacze-
nia ich dla przyszłych mieszkańców  
inwestycji.

Dyżury legionowskich radnych odbywają się w poniedziałki
w godzinach popołudniowych w pokoju nr 4.02 (III piętro) w ratuszu

UWAGA! O ewentualnych zmianach w dyżurach Radnych na bieżąco informujemy za pośrednictwem strony internetowej
                    www.legionowo.pl i profilu na Facebook'u: Miasto Legionowo

7 sierpnia
15.00 – 16.30
Luzak Małgorzata

16.30 – 18.00
Zaklika Agata

14 sierpnia 21 sierpnia
15.00 – 16.30
Smogorzewski Marcin

16.30 – 18.00
Klejment Janusz

28 sierpnia
15.00 – 16.30
Łaniewska Anna

16.30 – 18.00
Pachulski Mirosław

DYŻURY RADNYCH
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Przypomnijmy – nowa, dwulet-
nia umowa z wybranym w przepro-
wadzonym w marcu br. przetargu 
odbiorcą, konsorcjum firm RDF  
i MPK Pure Home, miała rozpocząć 
się 1 lipca. Dwa dni przed jej roz-
poczęciem, 29 czerwca, MPK zło-
żyło w urzędzie pismo, informujące  
o odstąpieniu od umowy z dniem 30 
czerwca tego roku.

– Nowa firma dopiero będzie 
się uczyła miasta, mogą zdarzyć się 
jakieś drobne odstępstwa od harmo-
nogramu. W takim przypadku popro-
simy o kontakt z działem gospodarki 
odpadami. Niebawem MPO planuje 
także otworzenie dodatkowej info-
linii dla mieszkańców Legionowa 
– mówi Robert Wieczorek, kierow-
nik Referatu Ochrony Środowiska.

W przypadku jakichkolwiek  
pytań lub uwag prosimy o bezpo-
średni kontakt z Działem Gospodarki  

Odpadami pod numerem /22/ 766 40 
17 lub /22/ 766 41 17.

ŁUKASZ KONSTANTYNOWICZ

MPO odbierze śmieci
10 lipca podpisana została umowa na wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta Legionowo. Do czasu  
rozstrzygnięcia kolejnego przetargu nieczystości wyprodukowane w domach legionowian odbierać będzie warszawskie MPO.  
Umowa będzie obowiązywała do 9 października, z możliwością jej przedłużenia.

Zasady odbioru
odpadów komunalnych
w Legionowie

1.  Odpady komunalne odbierane są
w godzinach 7:00 – 20:00.

2.  Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych
z zabudowy wielorodzinnej:

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 3 razy w tyg. 
szkło: 1 raz na 2 tygodnie 
plastik, papier, metale: 2 razy w tygodniu 
zielone: 1 raz na 2 tygodnie

Odbiorca odpadów zobowiązany jest do dostarczenia 
worków do odbioru odpadów zielonych.

3.    Częstotliwość odbioru odpadów z zabudowy
jednorodzinnej:

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 1 raz 
na 2 tygodnie

szkło: 1 raz na 4 tygodnie
plastik, papier, meta: 1 raz na 4 tygodnie
zielone: 1 raz na 4 tygodnie

Odbiorca odpadów zobowiązany jest do dostarczenia worków 
do odbioru odpadów segregowanych oraz zielonych.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
z Legionowa dostępny pod następującym adresem:  
https://Legionowo.pl/pl/harmonogramy-odbiorow- 
odpadow-2017

Wszelkie reklamacje/problemy związane z odbiorem  
odpadów mogą być zgłaszane pod nr tel.: 22 3910 370, 
22 3910 371 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 16:00. 
 

Więcej informacji na stronie www.mpo.com.pl/legionowo

Od poniedziałku (17.07) można korzystać z parkingu wielopoziomowego przy ul. Kościuszki, 
drugiego takiego obiektu wybudowanego w ramach Centrum Komunikacyjnego w Legiono-
wie. Korzystanie z tego zlokalizowanego w bliskiej odległości od dworca parkingu, na którym 
jest 286 miejsc, na trzech poziomach oraz 60 miejsc na zewnątrz, jest bezpłatne.

Zapraszamy na parking przy ul. Kościuszki

Nowy parking
przy ul. Kościuszki

Parking
przy ul. Szwajcarskiej

Centrum Komunikacyjne
DWORZEC MIEJSKI

U W A G A  K O M U N I K A T     U W A G A  K O M U N I K A T    
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Powiat Legionowski przygoto-
wał dla swoich mieszkańców i od-
wiedzających region gości aplikację, 
w której zebrane są wszelkie infor-
macje, przydatne osobom, które chcą 
tu wypocząć. Informacja turystyczna 
obejmuje bazę noclegów, gastrono-
mii, wypożyczalni sprzętu turystycz-
nego, opis atrakcji i wiele innych, 
które zainteresują zarówno tych,  
którzy chcą wypoczywać aktywnie, 
jak i miłośników leniwego polegiwa-
nia na plaży.

PLANOWANIE I NAWIGACJA
Jeszcze zanim przybędziecie do 

powiatu legionowskiego, możecie za-
planować swój pobyt przy pomocy 
aplikacji Powiat Legionowski. Wy-
starczy wybrać atrakcje, które chcecie 
odwiedzić i dodać je do planera wy-
cieczek. Nie wiecie, jak do nas trafić?  

To żaden problem! Wystarczy wybrać 
z bazy miejsc w aplikacji to, do którego 
chcecie dotrzeć i skorzystać z przyci-
sku „nawiguj”. Aplikacja, wykorzystu-
jąc mapy doprowadzi Was tam, gdzie 

chcecie dojechać. Funkcja nawigacji 
doprowadzi Was również do najbliż-
szego w stosunku do Waszej lokali-
zacji punktu szlaku turystycznego lub 
rowerowego.

UNIKALNE NARZĘDZIE
DLA ŻEGLARZY

Jezioro Zegrzyńskie, położone  
w powiecie legionowskim, to naj-
większy akwen wodny na Mazowszu 
i raj dla wodniaków i wędkarzy. Apli-
kacja oferuje miłośnikom żeglowania 
i innych sportów wodnych unikalne 
narzędzie: mapę żeglowną. Ozna-
czono na niej głębokości zbiornika  
i punkty niebezpieczne. Jeśli włą-
czycie aplikację podczas waszych  
rejsów po jeziorze, wbudowane  
w mapę alerty ostrzegą Was, gdy 
znajdziecie się w odległości około 
80-100 metrów od przeszkody.

WIRTUALNIE PO POWIECIE
O tym, jak pięknie jest w po-

wiecie legionowskim i nad Jeziorem 
Zegrzyńskim możecie się przekonać 
jeszcze zanim do nas zawitacie. Apli-

kacja Powiat Legionowski oferuje 
bowiem moduł wirtualnej rzeczy-
wistości, tzw. VR, w którym można 
obejrzeć panoramy sferyczne wielu 
miejsc w naszym regionie. Jedyne, 
czego do tego potrzebujecie, to go-
gle do wirtualnej rzeczywistości.  
Jeśli jednak nie posiadacie okularów  
do VR nic straconego, ponieważ 
panoramy z powiatu są dostępne  
w aplikacji również w wersji do oglą-
dania bez nich.

Zapraszamy do korzystania  
z aplikacji i cieszenia się wypoczyn-
kiem w powiecie legionowskim.

Jeśli macie uwagi do aplikacji, 
zapraszamy do kontaktu na adres 
mailowy: powiat@legionowski.pl.

/POWIAT-LEGIONOWSKI.PL/

Bezpłatna aplikacja mobilna
Bezpłatna aplikacja mobilna Powiat Legionowski to informacja turystyczna i przydatne turystom narzędzie w twoim smartfonie 
czy tablecie. Już dziś pobierz ją ze sklepu Google Play lub AppStore.

Wiceprezes SMLW Agnieszka 
Borkowska odebrała z rąk 
prezydenta Romana Smo-
gorzewskiego kolejne decy-
zję o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego 
w prawo własności gruntów 
zabudowanych budynkami 
wielorodzinnymi. Dla miesz-
kańców tych bloków ozna-
cza to oszczędności od 300 
do 500 zł rocznie.

W ciągu ostatnich 7 lat wyda-
no 62 takich decyzji. Jak podkreśla 
Agnieszka Borkowska, nie wszyst-
kie gminy wychodzą naprzeciw 
potrzebom mieszkańców. – Tym 
większy ukłon dla władz Legio-
nowa. Odebrałam właśnie kolejne 
dwie decyzje, następna jest przygo-
towywana. Zostało jeszcze około 10 
budynków, w których nie udało się 
rozwiązać kwestii formalnych, są to 
budynki w których w sprawie nie-

których lokali toczą się na przykład 
skomplikowane sprawy spadkowe. 
Ale mam nadzieję, że także w nich 
uda się doprowadzić przekształce-
nie do końca – mówi wiceprezes 
SMLW, dodając, że dzięki temu  
w kieszeni statystycznego Kowal-
skiego zostaje od 300 do 500 zł  
miesięcznie.

– Jest to dobra informacja dla 
kolejnych mieszkańców Legiono-
wa – oznacza to dla nich nie tylko 
zaoszczędzone co roku pieniądze,  
ale także to, że w końcu będą wła-
ścicielami gruntów, które znaj-
dują się pod ich blokami, a pra-
wo własności jest dla większości  
z nas bardzo ważne. Cieszę się,  
że ten proces powoli dobiega końca.  
Co prawda na przekształceniach 
gmina traci rocznie około 1,5 mln zł, 
ale te pieniądze zostają w kieszeniach 
naszych mieszkańców – mówi prezy-
dent Roman Smogorzewski.

TAMARA MYTKOWSKA

Własność gruntów
pod blokami

Od lipca miłośnicy pszczół mogą podglądać życie w ratuszowej 
pasiece. Na dachu Urzędu Miasta zostały zamontowane dwie 
kamery, które na bieżąco pokazują co dzieje się w pobliżu  
czterech uli.

Pszczoły zamieszkały na dachu ratusza 1,5 miesiąca temu. We współ-
pracy ze Stowarzyszeniem „Nasze pszczoły” urzędnicy umieścili tam 4 ule,  
w których mieszka 160 tysięcy owadów. Wytworzony przez nie miód jest 
pyszny i zdrowy, mogą przekonać się o tym sami mieszkańcy podczas  
degustacji. Jedno takie spotkanie już się odbyło, a na tym nie koniec.

Z życia
pszczół

ON-LINE 
www.legionowo.pl
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Wprowadzenie sieci szpitali to 
efekt ustawy o zmianie ustawy o 
świadczeniach opieki zdrowotnej ze 
środków publicznych, wprowadza-
jącej system podstawowego szpi-
talnego zabezpieczenia świadczeń 
opieki zdrowotnej. Autorzy reformy 
pragną, aby pacjent przestał być 
jednostką chorobową dla szpita-
la. Ważną zmianą jest to, że limity 
w ramach ryczałtu można będzie 
przesuwać z jednych procedur na 
inne: dyrektor szpitala będzie mógł 
przesuwać pieniądze z oddziałów,  
które mają niedowykonania do tych, 
które mają większe potrzeby. Naj-
ważniejsze jednak jest to, że szpita-
le, które znalazły się na liście, mają 
gwarancje finansowania przez naj-
bliższe cztery lata.

W powiecie legionowskim taką 
gwarancję ma jedynie placówka  
w Wieliszewie. – Przyjąłem tę infor-
mację z ogromnym zaniepokojeniem 
– mówi prezydent Roman Smogorzew-
ski – Pomimo wieloletnich rozmów i 
starań o uzyskanie promesy kontraktu 
z Funduszem 
dla szpitala  
w Legionowie 
i gotowości sa-
morządów do 
sfinansowania 
jego budowy, 
mieszkańcy na-
szego powiatu, 
a jest ich około 
113 tysięcy, na-
dal zmuszeni są 
szukać pomocy 
szpitalnej w pla-
cówkach odda-
lonych o 25-30 
km – w Nowym 
Dworze Mazo-
wieckim czy w 
Warszawie.

Pomimo tego, że powiat legio-
nowski jest szóstym pod względem 
liczby mieszkańców powiatem wo-
jewództwa mazowieckiego, w wy-
kazie świadczeniodawców zakwa-
lifikowanych do poszczególnych 
poziomów systemu zabezpieczenia 
nie znalazł się żaden szpital powia-
tu legionowskiego na którymkol-
wiek z poziomów referencyjności,  
który zapewniłby mieszkańcom po-
wiatu legionowskiego podstawowe 
szpitalne zabezpieczenie świadczeń 
opieki zdrowotnej.

– W mojej ocenie sytuacja ta 
nie zapewnia mieszkańcom powiatu 
legionowskiego właściwego dostę-
pu do świadczeń opieki zdrowotnej  
w zakresie leczenia szpitalnego na 
poziomach referencyjności I-III 
– mówi prezydent Legionowa.

W liście do Dyrektora Mazo-
wieckiego Oddziału NFZ czyta-
my, że dyrekcja ZOZ „Legionowo” 
prowadzi rozmowy z Niepublicz-

nym Zakładem Opieki Zdrowotnej  
„MEDIQ” w sprawie współtworze-
nia konsorcjum. „MEDIQ” świad-
czyłby usługi szpitala w zakresie izby 
przyjęć, anestezjologii i intensywnej 
terapii, zaś ZOZ „Legionowo” usługi  
w zakresie nocnej  
i świątecznej opieki, 
transportu i ratow-
nictwa medycznego, 
poradni opieki ambu-
latoryjnej i specjali-
stycznej oraz rehabi-
litacji.

– „MEDIQ” nie 
został jednak włączony 
do świadczeniobior-
ców objętych wyka-
zem. Co to oznacza dla 
mieszkańców? Ozna-
cza to, że nie będzie 
żadnych bezpłatnych 
zabiegów w tej legio-
nowskiej placówce.  
A dzisiaj nasi miesz-
kańcy otrzymują bez-
płatnie zabiegi warte 

ponad 20 milonów zł rocznie.  
Dlatego w imieniu własnym oraz 
55 tysięcy mieszkańców Legio-
nowa zwróciłem się do Dyrektora  
o ponowne przeanalizowanie wykazu 
świadczeniobiorców zakwalifikowa-

nych do poszczególnych poziomów 
systemu zabezpieczenia – mówi pre-
zydent Smogorzewski.

TAMARA MYTKOWSKA

Protest do NFZ
Od 1 października szpitale w całym kraju będą funkcjonować w sieci. Zabezpieczenie zdrowotne zostało podzielone na trzy poziomy 
podstawowe (I, II i III oraz cztery specjalistyczne. W powiecie legionowskim jedynie Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie 
znalazł się na liście opublikowanej przez Ministerstwo Finansów. Prezydent Roman Smogorzewski wystosował w tej kwestii protest 
do władz Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
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Instagram jest portalem społecz-
nościowym polegającym na zamiesz-
czaniu zdjęć, a od jakiegoś czasu tak-
że i 24-godzinnych relacji. Odwiedza 
go niewyobrażalna liczba – pół miliar-
da osób z całego świata. Korzystają  
z niego tak zwykli ludzie, jak i gwiaz-
dy, czy wszelkiego rodzaju firmy. Ma 
tam swój profil także Hashtagalek,  
bo taką nazwę przybrał sobie Alek 
Małachowski, skromny i niezwykle 
zdolny 23-letni chłopak z Legionowa. 
Nie było by w tym nic nadzwyczaj-
nego gdyby nie sukcesy, jakie zaczął 
odnosić za pośrednictwem tej spo-
łeczności, a także już i poza nią!

SAMSUNG I CANON DOCENIA ALKA
Zdjęcia publikowane przez Alka 

zachwycają minimalizmem, czysto-
ścią i światłem. Zgromadził już blisko 
16 tysięcy obserwujących go osób,  
a jego pracami zainteresowały się  
takie firmy jak Samsung czy Ca-
non. Dla tej pierwszej testował ka-
merkę gear360. Zawitał z nią nawet  
w legionowskim ratuszu na początku 
marca tego roku. Niemiecki oddział 
Samsunga wielokrotnie wyróżniał 
jego zdjęcia na swoim profilu, w tym 
zdjęcia z Legionowa. Zyskał także 
uznanie na ogólnoświatowym profilu 
firmy! Co więcej zdjęcie drzewa ro-
snącego w naszym mieście znalazło się  
w kalendarzu niemieckiego Samsunga 
na 2017 rok. Współpracuje również  
z Canon’em, dla którego współorga-
nizował warszawską edycję Instame-
et Canon, a teraz testuje ich aparat.  

Instameet to spotkania osób utożsamia-
jących się z fotografią prezentowaną 
na Instagramie. Tutaj  trzeba wspo-
mnieć o pomocy Alka Politechnice  
Warszawskiej w organizacji zwiedza-
nia uczelni dla pasjonatów fotografii 
na Instagramie.

PAMIĘTA O LEGIONOWIE
Prezentowanie własnych zdjęć to 

nie wszystko. Alek ocenia też dzieła 
innych. Prowadząc profil Vzcowar-
saw na Instagramie wyróżnia je i pu-
blikuje te, które mają w sobie ten wy-
jątkowy kunszt fotograficzny. Profil 
posiada ponad 10,5 tysiąca obserwu-
jących. Prócz tego ciągle próbuje sił  
i na lokalnym podwórku. W konkur-
sie organizowanym przez Starostwo 
Legionowskie pt. „Architektura po-
wiatu legionowskiego w obiektywie” 
zdobył tytuł zdjęcia Miesiąc Luty. Fo-
tografie Alka trafiły także do specjal-
nego kalendarza Legionowa wydane-
go na 65-lecie miasta, upamiętniając 
w ten sposób nadanie praw miejskich. 
Jego zdjęcia rozpoczynają i kończą 
kalendarz (styczeń i grudzień). 

ZAUWAŻONY
PRZEZ SAMEGO INSTAGRAM

Tak owocne osiągnięcia tego 
młodego cczłowieka musiały zostać 
zauważone także i szerzej. Stało się 
to za sprawą odbitego budynku w ka-
łuży. Alek przyznaje, że do robienia 
tego typu zdjęć ma totalnego bzika.  
– Z każdej kałuży da się coś zrobić 
fajnego! A jak jej nie ma to moż-

na ją stworzyć (tu śmiech), dlatego 
często noszę ze sobą butelkę z wodą  
i zabieram się do pracy. – mówi Alek.  
I tak, dzięki kałuży jego zdjęcie wsko-
czyło na sam ogólnoświatowy profil 
Instagrama, który posiada 225 mln  
obserwujących użytkowników. Zdję-
cie obrazuje niepozorne odbicie bu-
dynku przychodni CePeLek w War-
szawie. Wyróżnienie tej fotografii 
zebrało milion polubień! Taka oglą-
dalność i zasięg musi robić wrażenie.

NOWY ETAP – NOWA WARSZAWA
Pasja, talent i liczne sukcesy spra-

wiają, że hobbystyczne robienie zdjęć 
zaczyna się przeradzać w pracę. Alek 
przez miesiąc prowadził konto na 
Instagramie warszawskiego wieżow-
ca Warsaw Financial Center wyko-
nując przy tym serię zdjęć budowli.  
– W ostatnim czasie współpracę 
nawiązał ze mną portal Nowa War-
szawa, który posiada także profil na 
Instagramie. – mówi w rozmowie  
z nami Alek. Prowadzi go właśnie on, 
a jego zadanie polega na wyróżnia-
niu zdjęć innych użytkowników oraz  
publikowanie własnych z informacja-
mi o stolicy. 

Alek skończył studia na Poli-
technice Warszawskiej, kierunek Me-
chatronika – Automatyka i Robotyka. 
Teraz swoich sił chce spróbować na 
ASP, bo dzięki Instagramowi odkrył 
swoje prawdziwe powołanie. 

Życzymy dalszych sukcesów!

NIKODEM KAROLAK

Hashtagalek
podbija świat
Instagrama
Blisko 16 tysięcy obserwujących, liczne wyróżnienia przez światowe firmy 
specjalizujące się w produkcji sprzętu fotograficznego wreszcie zauważenie 
przez sam Instagram. Świat portali społecznościowych od dawna pomaga  
w wybiciu się licznym talentom. Ten konkretny jest o tyle wyjątkowy,  
że to „nasz człowiek” – legionowianin. Chwalimy się Alkiem Małachowskim.

Alek Małachowski, tłem jest ściana parkingu przy ul. Szwajcarskiej
Autor zdjęcia: Michał Kowalczyk, @pjernik (Instagram)

Zdjęcie wyróżnione przez oficjalny ogolnoświatowy profil Samsunga na Instagramie
Warsaw University of Technology

Warsaw Financial Center Wyróżnione przez niemieckiego SamsungaTo zdjęcie trafiło do kalendarza Samsunga Wyróżnione przez Instagrama Gdańsk–Sobieszewo, wyspa
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Kursuje od poniedziałku do piątku w godzinachPrzystanek
Osiedle Młodych 01   05:30  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    05:31  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    05:32  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    05:33  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    05:34  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    05:35  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    05:36  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   05:38  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
Centrum Komunikacyjne 01  05:40  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    05:41  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   05:44  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  06:55  07:58  08:58  09:58  10:58  11:54  12:58  13:58  14:58  15:58  16:58  17:58  18:58  19:58
Wrzosowa 02    05:59  06:56  07:59  08:59  09:59  10:59  11:55  12:59  13:59  14:59  15:59  16:59  17:59  18:59  19:59
Centrum Komunikacyjne 02  06:01  06:58  08:01  09:01  10:01  11:01  11:57  13:01  14:01  15:01  16:01  17:01  18:01  19:01  20:011
PKP Legionowo Piaski 04   06:03  07:00  08:03  09:03  10:03  11:03  11:59  13:03  14:03  15:03  16:03  17:03  18:03  19:03  20:03
Al. Legionów 02   06:05  07:02  08:05  09:05  10:05  11:05  12:01  13:05  14:05  15:05  16:05  17:05  18:05  19:05  20:05
Szczygla 02    06:07  07:04  08:07  09:07  10:07  11:07  12:03  13:07  14:07  15:07  16:07  17:07  18:07  19:07  20:07
Kładka PKP 02    06:08  07:05  08:08  09:08  10:08 11:08  12:04  13:08  14:08  15:08  16:08  17:08  18:08  19:08  20:08
Narutowicza 02    06:09  07:06  08:09  09:09  10:09  11:09  12:05  13:09  14:09  15:09  16:09  17:09  18:09  19:09  20:09
Cmentarz 02    06:11  07:08  08:11  09:11  10:11  11:11  12:07  13:11  14:11  15:11  16:11  17:11  18:11  19:11  20:11
Orzechowa 02   06:13  07:10  08:13  09:13  10:13  11:13  12:09  13:13  14:13  15:13  16:13  17:13  18:13  19:13  20:13
Osiedle Młodych 01   06:15  07:12  08:15  09:15  10:15  11:15  12:11  13:15  14:15  15:15  16:15  17:15  18:15  19:15  20:15

ZMIANA ROZKŁADU JAZDY LINII D3

 DARMOWA KOMUNIKACJA MIEJSKA LEGIONOWO        D1, D2, D3

Pełen rozkład jazdy znajdziesz na www.legionowo.pl w zakładce KOMUNIKACJA -> DKM Legionowo
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Pierwszy tydzień w muzeum 
upłyną pod znakiem średniowieczne-
go rycerstwa. Dzieci dowiedziały się, 
kim byli rycerze i damy dworu oraz 
poznały słynne zamki i największe 
średniowieczne bitwy. Na zajęciach 
plastycznych samodzielnie wykonały 
makiety średniowiecznych miast i ów-
czesne stroje. Chłopcy tworzyli zbroje,  
a dziewczynki stroje dam, które na za-
kończenie mogły ubrać na uroczysty 
bal rycerski. Podczas balu zaprezen-
towały także tańce, które codziennie 
ćwiczyły podczas zajęć.

W czasie drugiego tygodnia dzie-
ciom została przybliżona tematyka 
Legionów Polskich – ich umunduro-
wanie i uzbrojenie, największe bitwy 
i osady legionowe na Wołyniu. Dzie-
ci dowiedziały się też skąd pochodzi 

nazwa naszego miasta. W ramach 
zajęć plastycznych przygotowały 
czapki „maciejówki” i stroje sanita-
riuszek oraz stworzyły makiety osad 

legionowych. Każdego dnia  chętnie 
ćwiczyły pieśni legionowe, które za-
prezentowały podczas konkursu koń-
czącego Lato w Muzeum. Podczas 

konkursu wiedzy o Legionach nasi 
mali uczestnicy pokazali, jak dużą 
wiedzę zdobyli na naszych zajęciach.

W siedzibie głównej Muzeum co-
dziennie w dniach 17-28 lipca 2017 r. 
organizowano dalekie podniebne 

podróże, związane z nową wystawą 
czasową pt. „LOPP – Liga Obrony 
Powietrznej i Przeciwgazowej”. Za-
jęcia poświęcono idei latania oraz 

historii konstruowania machin lata-
jących. Przedstawiono kolejne eta-
py zdobywania podniebnych prze-
stworzy, jak również bicia rekordów  
w lotach na odległość. Wszyscy 
uczestnicy zostali przyjęci w poczet 
członków LOPP oraz odbyli kursy, 
które w okresie międzywojennym 
przeprowadzała Liga, np. zajęcia  
z modelarstwa lotniczego. Dzieci 
wykonywały m.in. własne konstruk-
cje latawców oraz modeli latających 
napędzanych na gumkę. Udział we 
wszystkich kursach zaproponowa-
nych przez Muzeum, nagrodzony 
został dyplomem oraz honorowym 
odznaczeniem Ligi. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za radośnie 
spędzony czas i zapraszamy w ferie!

MALWINA PIORUN

Letnie atrakcje w Muzeum
W dniach 3–14 lipca 2017 r. w Filii „Piaski” muzeum gościło najmłodszych mieszkańców Legionowa na zajęciach organizowanych 
pod hasłem „Lato z Muzeum”.

Dzieci dowiedziały się
kim byli rycerze i damy,
a także poznmały
najsłynniejsze zamki
i największe bitwy
średniowiecza

Festiwal odbywa się pod patronatem honorowym Prezydenta 
Miasta Legionowo. Dyrektorem artystycznym jest dr hab. Jan 
Bokszczanin.

P R O G R A M

S e r d e c z n i e  z a p r a s z a m y

Cały program można znaleźć również
na www.legionowo.pl

6 SIERPNIA
GODZ. 19.00 

Kościół Miłosierdzia Bożego,
Legionowo, ul. Targowa 44

13 SIERPNIA
GODZ. 19.00 

Kościół Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa, ul. Piłsudskiego 47

27 SIERPNIA
GODZ. 19.00 

Kościół Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa, ul. Piłsudskiego 47

Kameralny zespół wokalny MIMESIS 
Karolina Mika - dyrygent

Krakowskie Trio Stroikowe 
Marek Mleczko – obój,
Roman Widaszek – klarnet,
Paweł Solecki – fagot

Krystyna Gołaszewska – flet 
Paweł Wróbel – organy

12 SIERPNIA
GODZ. 19.00 

Kościół Świętego Ducha,
ul. ks. J. Schabowskiego 2

20 SIERPNIA
GODZ. 19.00 

Kościół Świętego Ducha,
ul. ks. J. Schabowskiego 2

2 WRZEŚNIA
GODZ. 19.00 

Kościół Świętego Ducha,
ul. ks. J. Schabowskiego 2

Recital organowy 
– Raul Prieto Ramirez
(Hiszpania, USA)

Tytus Wojnowicz – obój 
Witold Zaborny – organy

Anna Maria Smerd (Niemcy) – skrzypce 
Jan Bokszczanin – organy
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W mieszczącej 2000 widzów Are-
nie Legionowo biało-czerwoni zmie-
rzą się z Węgrami, Wielką Brytanią 
oraz Izraelem. Będą to ostatnie spa-
ringi kadry prowadzonej przez Mike'a 
Taylora przed rozpoczynającym się 
31 sierpnia EuroBasketem.

Do organizacji turnieju towarzy-
skiego kandydowało kilka innych 
miast. Brano pod uwagę m.in. War-
szawę i Arenę Ursynów, w której 
odbył się turniej finałowy o Puchar 
Polski. Obiekt ten nie ma jednak 
parkietu koszykarskiego, a jego wy-
pożyczenie byłoby tym razem trudne 
do wykonania.

Program turnieju dostępny będzie 
na stronie www.arenalegionowo.pl 
na początku sierpnia. 

MARTA BUDZYŃSKA

Międzynarodowy
turniej towarzyski
koszykarzy

13 sierpnia o godz. 14.00 na bo-
isku Orlik na Stadionie Miejskim  
w Legionowie, odbędzie się czwar-
ty turniej koszykówki ulicznej  

LWO Basket Challenge.
Zgłoszenia do turnieju przyj-

mowane będą w dniu zawodów od 
godziny 13.00 w biurze zawodów. 
Szczegóły w regulaminie na wyda-
rzeniu na Facebooku.

4th LWO BASKET CHALLENGE

Rock&Cud

15 sierpnia, Rynek
legionowo, 14:00-22:00
gwiazdy wieczoru:
Szymom Wydra 
&carpe diem

Mesajah

Zaplanowany na koniec 
sierpnia towarzyski turniej 
z udziałem reprezentacji 
Polski koszykarzy odbędzie 
się w Arenie Legionowo  
w dniach 24-26 sierpnia.

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 bie-
gaczom, którzy mogli liczyć na 
uprzejmość mieszkańców ulic przez,  
które przebiegali uczestnicy Dychy 
ochładzających ich wodą z węży 
ogrodowymi i podawaniem napojów.

W przeprowadzeniu imprezy 
pomogła Straż Miejska, Ochotni-
cza Straż Pożarna oraz Komenda 
Powiatowa Policji, które zabez-
pieczyły trasę biegu oraz wolon-
tariusze z Zespołu Szkół nr 2  
w Legionowie i Niepublicznego 
Gimnazjum Językowego, którzy 
dzielnie wspomagali służby mun-
durowe, a także usprawnili pracę  
biura zawodów.

 Serdeczne podziękowania dla 
Przedsiębiorstwa Wodociągowo–
Kanalizacyjnego "Legionowo" Sp. 
z o.o. za wodę i upominki dla bie-
gaczy, PEC "Legionowo" Sp. z o.o. 
za niespodzianki dla najmłodszych 
sportowców i Restauracji Legio-
nowska za przygotowanie smacz-
nego posiłku dla zawodników. 
Świetna zabawa w duchu fair play, 
uśmiechnięte buzie, medale, upo-

minki dla wszystkich uczestników 
sprawiły, że IX Legionowska Dycha 
odniosła sukces. 

Zapraszamy na X Legionowką 
Dychę, która jako edycja jubile-
uszowa na pewno będzie miała spe-
cjalną oprawę i mnóstwo ciekawych 
niespodzianek.

MARTA BUDZYŃSKA

IX Legionowska Dycha
W niedzielę 11 czerwca odbył się dziewiąty bieg uliczny Legionowska Dycha. Jak co roku towarzyszyły 
mu biegi dla młodszych sportowców. W wydarzeniu wzięło udział około 300 biegaczy w kategorii
open i ponad 230 dzieci i młodzieży.
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Wszyscy zainteresowani mogą 
składać uwagi i wnioski do projektu 
uchwały do 18 sierpnia br. w nastę-
pujący sposób:
1) w formie pisemnej na adres: 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Mazowieckiego w Warszawie, 
Departament Gospodarki Odpada-
mi oraz Pozwoleń Zintegrowanych  
i Wodnoprawnych, ul. ks. I. Kłopo-
towskiego 5, 03-718 Warszawa;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, na adres: 
gospodarka.odpadami@mazovia.pl

PROJEKT
UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ

PRZEWIDUJE: 
1) Od 1 listopada 2017 r. zakaz sto-
sowania węgla niskiej jakości (muły, 
floty, najdrobniejszy miał, węgiel 
brunatny) oraz biomasy (drewna 
opałowego) o wilgotności w stanie 
roboczym wyższej niż 20% (aby wy-
suszyć drewno opałowe do wymaga-
nej wilgotności, należy je sezonować 
w suchym, przewiewnym miejscu  
co najmniej przez rok.).

2) Od 1 listopada 2017 r. wszystkie 
nowo montowane kotły centralnego 
ogrzewania muszą spełniać normy 
unijne tzw "ekoprojektu" określają-
ce dopuszczalne poziomy emisji za-

nieczyszczeń i sprawności urządzeń 
oraz być wyposażone w automatycz-
ne podawanie paliwa. Przepis ten nie 
dotyczy Legionowa, ponieważ zgod-
nie z Miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego, nie moż-
na w nowo budowanych budynkach 
montować węglowych kotłów C.O.

3) Od 1 listopada 2017 r. wszyst-
kie nowo montowane ogrzewacze 
pomieszczeń (kominki, kozy, itp.) 

muszą spełniać normy unijne tzw. 
"ekoprojektu" określające dopusz-
czalne poziomy emisji zanieczyszczeń  
i sprawności urządzeń.

4) Do dnia 1 stycznia 2023 należy 
wymienić wszystkie pozaklasowe 
(nie spełniające klasy 3, 4, 5 według 
normy PN-EN 303-5:2012) kotły 
centralnego ogrzewania na paliwa 
stałe. Co więcej, należy wymienić  
je na kotły gazowe wszędzie tam, 

gdzie istnieje techniczna i ekono-
miczna możliwość podłączenia do 
sieci gazowej. Sieć gazowa pokrywa 
swoim zasięgiem prawie 99% po-
wierzchni Legionowa.

5) Kotły C.O. 3 i 4 kategorii według 
normy PN-EN 303-5:2012 można 
użytkować do 1 stycznia 2028 r.

6)  Do dnia 1 stycznia 2023 r. należy 
wymienić wszystkie ogrzewacze po-
mieszczeń na paliwa stałe (kominki 
kozy, piece kaflowe, itp.) na spełnia-
jące normy unijne tzw. "ekoprojektu" 
określające dopuszczalne poziomy 
emisji zanieczyszczeń i sprawności 
urządzeń. Wyjątkiem są urządzenia 
które:
a) osiągają sprawność cieplną na po-
ziomie co najmniej 80%,
b) zostaną wyposażone w urządze-
nie zapewniające redukcję pyłu do 
poziomu określonego w normach 
unijnych tzw. "ekoprojektu".

Gmina Miejska Legionowo 
udziela dotacji na wymianę starych 
pieców na paliwa stałe na nowocze-
sne kotły gazowe, olejowe lub pom-
py ciepła. Podmioty eksploatujące 
urządzenia grzewcze zobowiązane 
będą do przedstawiania dokumen-
tów potwierdzających spełnianie 
określonych w uchwale antysmogo-
wej wymagań.

MARCIN GALOCH

Uchwała antysmogowa
Marszałek województwa mazowieckiego ogłosił konsultacje społeczne uchwały antysmogowej.
Ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej www.mazovia.pl.

Miejsce: PreReh
– Rehabilitacja i Fizjoterapia
Legionowo, ul. G. Narutowicza 96,
tel. 795 776 734

Liczba miejsc ograniczona

Miejsce: Mazowiecki
Szpital Onkologiczny
Wieliszew, ul. Kościelna 61,
tel. 22 766 15 00

Liczba miejsc ograniczona

Zapraszam do zapoznania się 
z Miejskim Programem Promocji 
Zdrowia. Na rok 2017 na ten cel prze-
znaczono 168.314,07 zł. Edukacja 
zdrowotna i prozdrowotna to jeden  
z celów jednostek każdego samorządu 
terytorialnego. Co roku Urząd Mia-
sta Legionowo ogłasza konkurs ofert  
na realizatorów programów polityki 
zdrowotnej realizowanych w ramach 
Miejskiego Programu Promocji Zdro-
wia. Dzięki niemu mieszkańcy Legio-
nowa mogą skorzystać m.in. z kon-
sultacji ze specjalistami, bezpłatnych 
warsztatów i badań oraz ze szczepień.

KONSULTACJE KARDIOLOGICZNE
Ten sam wykonawca podjął się 

realizacji programu pt. Program zdro-
wotny „Dbamy o zdrowie naszych 
seniorów” konsultacje kardiologicz-
ne wraz z podstawową diagnostyką 
dla mieszkańców Gminy Miejskiej  
Legionowo w wieku 50 plus (7 995 zł). 
Założeniem programu jest zapewnie-
nie osobom starszym z terenu gminy, 
łatwego dostępu do konsultacji kardio-
logicznych z diagnostyką (np. badanie 

EKG, badaniem poziomu choleste-
rolu we krwi, glukozy, elektrolitów  
we krwi itp.).

SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE
19.980 zł  zarezerwowano na 

szczepienia ochronne przeciw grypie 
dla mieszkańców powyżej 50 roku 
życia z terenu Gminy Miejskiej Le-
gionowo. To świadczenie również wy-
konuje firma MEDIQ w Legionowie. 
Celem szczepień przeciwko grypie 
jest nie tylko uniknięcie zachorowa-
nia na samą grypę, ale przede wszyst-
kim uniknięcie poważnych powikłań 
pogrypowych, takich jak: zapalenie 
płuc, zapalenie mięśnia sercowego czy 
zapalenie mózgu stanowiących bez-
pośrednie zagrożenie życia. Ważne!  
Aby skorzystać z oferty należy posia-
dać aktualne zaświadczenie od lekarza 
POZ o braku przeciwwskazań do za-
szczepienia przeciw grypie.

KONSULTACJE REHABILITACYJNE
5.404,77 zł  kosztuje program 

zdrowotny dotyczący konsultacji reha-
bilitacyjnych dla mieszkanek z terenu 

Gminy Miejskiej Legionowo po prze-
bytych nowotworach piersi. Wyko-
nawcą jest Wojskowa Specjalistyczna 
Przychodnia Lekarska ul. Zegrzyńska 
8 w Legionowie (Tel. 22/ 381-25-25). 
Założeniem programu jest zwiększe-
nie sprawności psychofizycznej ko-
biet po leczeniu raka piersi poprzez 
rehabilitację mającą na celu uzyskanie 
poprawy zakresu ruchów w stawach 
obręczy barkowej po stronie operowa-
nej, uzyskanie poprawy siły mięśnio-
wej kończyny po stronie operowanej, 
zapobieganiu wystąpienia obrzęku 
limfatycznego kończyny po stronie 
operowanej, korygowanie wad posta-
wy wynikłych z przebytego leczenia. 
W ramach programu mieszkanki po 
przebytych nowotworach będą mogły 
skorzystać z bezpłatnych masaży lim-
fatycznych, prowadzonych przez wy-
kwalifikowanego rehabilitanta.

SZKOŁA RODZENIA
Przyszli rodzice mogą skorzy-

stać z programu prorodzinnego przy-
gotowującego przyszłych rodziców 
na przyjęcie dziecka (10.000 zł). 

Program obejmuje cykl spotkań,  
w ramach których uczestnikom prze-
kazana zostanie wiedza na temat cią-
ży, porodu, połogu i dziecka. Spotka-
nia składają się z części teoretycznej 
oraz ćwiczeń praktycznych będących 
podstawą programu. Czas trwania 
programu to minimum 10 spotkań po 
2 godziny każde w legionowskiej pla-
cówce „ZDROWIE-LEGIONOWO” 
Sp. z o. o. ul. Sowińskiego 15 A  
(Tel. 22/ 767-36-97; 22/ 774-20-25).

O KOMFORCIE ŻYCIA
5.000 zł  przeznaczono na pro-

gram zdrowotny dotyczący profilak-
tyki nietrzymania moczu (NTM) dla 
mieszkanek powyżej 50 roku życia 
z Legionowa. Konsultacje te prowa-
dzą specjaliści z firmy ProReh – PHU 
Mikołaj Krekora ul. G. Narutowicza 
96 w Legionowie (Tel. 795-776-734). 
Program obejmuje cyklu 10 spotkań 
55-minutowych, tj. ćwiczeń proz-
drowotnych i profilaktycznych z wy-
korzystaniem metod pracy: pilates, 
streching powiązowy oraz ćwiczenia 
wzmacniające mięśnie dna miednicy, 

prowadzonych przez fizjoterapeutę 
– certyfikowanego terapeutę treningu 
dna miednicy. Czas trwania programu 
dla jednej pani to minimum 10 spotkań 
po minimum 55 minut każde.

ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM
14.994 zł to kwota na potrzeby 

programu zdrowotnego – profilaktyka 
raka prostaty dla mężczyzn powyżej  
40 roku życia z Legionowa. Świad-
czenie to oferuje Krajowa Fundacja 
Medyczna ul. Łabiszyńska 25 w War-
szawie. Mężczyźni powyżej 40 roku 
życia będą w ramach programu podda-
ni badaniu ultrasonograficznemu gru-
czołu krokowego oraz badaniu krwi  
w celu oznaczenia markera raka pro-
staty – PSA (antygen gruczołu kro-
kowego). Pacjenci u których zostanie 
wykryta nieprawidłowość zostaną 
skonsultowani przez
lekarza urologa, który
zadecyduje o dalszym
postępowaniu diagno-
stycznym i ewentu-
alnym leczeniu.

ANNA ŁANIEWSKA

Żyć zdrowo! – część II

Z D R O W I E  Z D R O W I E    

Z D R O W I E  Z D R O W I E    
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lipca
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wrzesnia

23
wrzesnia

Skwer Kościuszkowców
przy Kauflandzie na Piaskach

GDZIE I KIEDY:GDZIE I KIEDY:

Osiedle Młodych
przy boisku

godz. 18:00-22:00

godz. 16:00-21:00

godz. 18:00-22:00

godz. 18:00-22:00

godz. 18:00-22:00

Park Zdrowia
przy Arenie Legionowo

Park Kościuszki
na Bukowcu

Park Solidarności
za Ratuszem

Pikniki
Sąsiedzkie
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Kino letnie dla dzieci w ratuszu – wstęp wolny
Jak co roku podczas wakacji w sali widowiskowej miejskiego ratusza odbędą się projekcje bajek i filmów dla dzieci. Będą one 
wyświetlane w dwóch seansach – o godzinie 12.00 oraz 14.00. Wyjątkiem jest projekcja filmu „Gdzie jest Dory” 11 sierpnia, 
w piątek. Tego dnia zapraszamy dzieci na godzinę 11.00 i 13.00.

Więcej informacji na stronie internetowej MOK-u: www.moklegionowo.pl

4 SIERPNIA
GODZ. 12.00, 14.00 

PONYO
Fantastyczna, bezpretensjonalna i 
posiadająca w sobie niesamowitą 
magię animacja wychodząca spod 
szyldu Studia Ghibli w rewelacyjnej 
reżyserii mistrza Hayao Miyazakie-
go. Film opowiada o niezwykłych 
przygodach małej rybki Ponyo oraz 
pięcioletniego chłopca o imieniu 
Sosuke, który jest jej największym 
przyjacielem. To historia o spełnia-
niu najskrytszych marzeń i dotrzy-
mywaniu w tajemnicy największych 
sekretów.

9 SIERPNIA
GODZ. 12.00, 14.00 

WALL-E
Od początku 21 stulecia korporacja 
BNL, zarządzając Ziemią, doprowa-
dziła do pokrycia powierzchni całej 
planety śmieciami. W roku 2105 lud-
ność ewakuowano na czas operacji 
Miotła na luksusowy kosmiczny li-
niowiec pasażerski, Aksjomat. Robo-
ty klasy WALL-E miały wszystko po-
sprzątać i w ciągu pięciu lat uczynić 
Ziemię zdatną do życia. Plan upadł, 
kiedy Ziemię uznano za zbyt zatrutą  
i ludzkość musiała pozostać w ko-
smosie na kolejne siedem stuleci...

14 SIERPNIA
GODZ. 12.00, 14.00 

PO ROZUM DO 
MRÓWEK
Film przedstawia historię niesfor-
nego chłopca, który zalał swoim pi-
stoletem na wodę kolonię mrówek. 
Za karę w magiczny sposób zostaje 
skurczony do rozmiaru owada i ska-
zany na ciężką pracę w ruinach. Przed 
przywróceniem do postaci człowieka 
zaczyna doceniać bezinteresowną 
przyrodę, uczy się tolerancji i zrozu-
mienia, jednocześnie jest to dla nie-
go bardzo cenną lekcją.

7 SIERPNIA
GODZ. 12.00, 14.00 

TROLLE
Tytułowe Trolle to wesołe, rozśpiewa-
ne i bajecznie kolorowe stworki. Żyją 
w równie kolorowym lesie, niewiele 
wiedzą o otaczającym ich świecie 
i cieszą się każdą chwilą. Szczegól-
nym entuzjazmem wyróżnia się Po-
ppy, której beztroska i radość udziela 
się wszystkim dookoła. Wyjątkiem 
jest Mruk, odludek, który uważa, że 
wszystkim Trollom grozi wielkie nie-
bezpieczeństwo. Jego przepowied-
nie sprawdzają się, gdy drogę do 
wioski odnajdują Bergeni...

16 SIERPNIA
GODZ. 12.00, 14.00 

MERIDA
WALECZNA
Merida jest doskonałą łuczniczką  
a zarazem porywczą córką króla 
Fergusa i królowej Elinor. Niezależ-
na i zdecydowana iść własną drogą, 
Merida postępuje wbrew prastarym 
zwyczajom, którym hołdują wład-
cy krainy. Jej czyny przypadkowo 
sprowadzają na królestwo chaos  
i zniszczenie, a kiedy dziewczyna  
szuka pomocy u tajemniczej starusz-
ki, ta spełnia jej niefortunne życzenie.

21 SIERPNIA
GODZ. 12.00, 14.00 

EKSPRES
POLARNY
Historia 8-letniego chłopca, który nie 
wierzy w istnienie świętego Mikołaja. 
W Wigilię Bożego Narodzenia zosta-
je obudzony przez nadjeżdżający 
pociąg. Osobliwy pan Konduktor za-
prasza chłopca w niezwykłą podróż 
na sam Biegun Północny. Podczas 
podróży poznaje on trójkę nowych 
przyjaciół, z którymi przeżyje wiele 
niezwykłych przygód i, co najważ-
niejsze poznaje świętego Mikołaja.

25 SIERPNIA
GODZ. 12.00, 14.00 

KOŃ WODNY
LEGENDA GŁĘBIN
Kiedy samotny chłopiec o imieniu 
Angus znajduje na brzegu Loch Ness 
wielkie, tajemnicze jajo, nikt nie jest 
przygotowany na mające nastąpić 
wydarzenia. Okazuje się, że dziwną 
istotą w środku jest Koń Wodny, naj-
bardziej tajemnicze i bajeczne stwo-
rzenie! Jednak gdy Koń Wodny ro-
śnie dziesięciokrotnie każdego dnia, 
Angus nie jest już w stanie ukrywać 
przyjaciela...

18 SIERPNIA
GODZ. 12.00, 14.00 

MIECZ
W KAMIENIU
Film to pełna magii, zachwycająca 
klasyczną animacją i cudownymi 
postaciami, disneyowska wersja śre-
dniowiecznej legendy o przygodach 
Króla Artura. Ten, kto wyciągnie 
uwięziony w wielkim kamieniu złoty 
miecz, zostanie koronowany na Kró-
la Anglii! Wielu śmiałków próbowało 
sprostać temu wyzwaniu. Bezsku-
tecznie! 

23 SIERPNIA
GODZ. 12.00, 14.00 

JUMANJI
W starym, opuszczonym przed laty 
domu zamieszkali nowi lokatorzy 
– Judy i Peter, którymi po śmierci 
rodziców opiekuje się ciotka Nora. 
Wśród rzeczy, pozostawionych na 
strychu starego domu, Judy i Pe-
ter znaleźli grę planszową Jumanji. 
Nie sposób się jej oprzeć. Wystar-
czy jeden rzut kostką i nagle znikąd 
wylatuje rój moskitów... Drugi ruch  
i dom zostaje opanowany przez stado 
małp. Jumanji nie można przerwać, 
trzeba grę doprowadzić do końca.

11 SIERPNIA
GODZ. 11.00, 13.00 

GDZIE JEST DORY
Gdy cierpiąca na zanik pamięci  
krótkotrwałej rybka Dory nagle 
przypomina sobie, że ma rodzi-
nę, która być może jej szuka, wraz  
z Marlinem i Nemo wyrusza w nie-
samowitą podróż, by odnaleźć bli-
skich. Z pomocą przyjdą jej również 
zrzędliwa ośmiornica Hank, wątpią-
cy w swoje zdolności echolokacyj-
ne waleń biały Bailey oraz krótko-
wzroczny rekin wielorybi o imieniu 
Nadzieja.


