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Bilety tańsze od 1 września

W tej chwili mieszkaniec Le-
gionowa, posiadający Kartę Le-
gionowianina z 30-dniowym bi-
letem Warszawa Plus na 2 strefy, 
płaci 166 zł. Gmina dopłaca do 
jego biletu 14 zł. Zgodnie z no-
wym rozwiązaniem będzie on 
płacił 120 zł, a gmina do jego 
biletu co miesiąc dopłaci 60 zł. 
Oznacza to roczną oszczędność 
w budżecie domowym w kwocie 
ponad 550 zł.

– To bardzo ważny dzień 
dla gmin metropolii i war-
szawiaków – mamy wspólny  
bilet metropolitalny. Mieszkańcy 
gmin ościennych od 1 września 
za bilet 30-dniowy płacić będą 
120 zł zamiast dotychczasowych 
180 zł (cena bez zniżki Warsza-
wa Plus – przyp. red.). Różnicę 
zapłacą gminy – mówiła wice-
prezydent Warszawy Renata 
Kazanowska – liczymy na to,  
że mniej samochodów wjedzie 
do Warszawy, to jest nasz cel.

Prezydent  Roman Smogo-
rzewski podkreśla, że system 
dopłat jest bardzo sprawie-
dliwy, gdyż gmina dopłaca do 
biletów tylko swoich miesz-

kańców, którzy tworzą budżet 
swego miasta – Jest to kolejny 
krok w dobrą stronę budowa-
nia wspólnego systemu komu-
nikacyjnego. Legionowo od 1 

września dopłaci maksymalną 
kwotę dofinansowania, co ozna-
cza, że bilet miesięczny będzie 
tańszy dla mieszkańca o 60 zł 
– mówi prezydent Legionowa  

– mieszkańcy gmin ościennych 
dotychczas czuli się pokrzyw-
dzeni, bo płacili znacznie wię-
cej niż mieszkańcy Legionowa.  
Ta oferta jest sprawiedliwa, gdyż 

dopłacimy tylko do biletów na-
szych mieszkańców.

Gminy będą miały do wybo-
ru trzy grupy dopłat do biletów 
w kwocie 14, 30 i 60 zł za bilet 
30-dniowy w strefie I i II, 54, 70  
i 130 zł za bilet 90-dniowy  
w strefie I i II. Dopłaty do bile-
tów obowiązujących wyłącznie 
w strefie II będą wynosić odpo-
wiednio 14, 30 i 40 zł za bilet 
30-dniowy oraz 32, 45 i 70 zł za 
bilet 90- dniowy. Zniżki będą do-
tyczyły także biletów ulgowych.

Legionowo dopłaci mak-
symalne kwoty: 60 zł (ulgowe  
30 zł) do biletów 30-dniowych, 
130 (65 zł ulgowe) w przypadku 
biletów 90-dniowych oraz od-
powiednio 40/20 i 70/35 zł za 
bilety obowiązujące wyłącznie 
w 2. strefie. Oferta będzie obo-
wiązywała wyłącznie posiadaczy 
Karty Legionowianina

Uchwała Rady Miasta st. War-
szawa wchodzi w życie 1 wrze-
śnia br. Jak informuje ZTM, w tej 
chwili w systemie funkcjonuje  
6 gmin, 18 nowych deklaru-
je przystąpienie do niego od  
1 września br.

red.

Po decyzji władz Legionowa o zwiększeniu dofinansowania, także warszawscy radni podjęli uchwałę w sprawie  
zniżek w cenach biletów. Oznacza to, że mieszkańcy Legionowa od 1 września zapłacą znacznie mniej za bilety ZTM. 
Różnicę w cenie pokryje legionowski samorząd. Oferta będzie obowiązywała posiadaczy Karty Legionowianina  
od 1 września zwanej Biletem Metropolitalnym.

Podnosząc poziom usług na tym polu, 
Urząd Miasta Legionowo prezentuje na-
rzędzie, dzięki któremu będzie można 
na bieżąco informować mieszkańców  
o wydarzeniach (koncerty, pikniki, 
wystawy itp.) oraz sytuacjach mają-
cych miejsce w naszym mieście, ta-
kich jak: zamknięte ulice, awarie 
prądu, gazu, wody. A także o promo-
cjach partnerów Karty Dużej Rodziny, 
co stanowi ważny krok w kierunku bu-
dowania społeczeństwa informacyjnego. 
Serwis sms jest całkowicie bezpłatny!

Rejestracja w serwisie odbywa się w 
sposób łatwy i przejrzysty poprzez wysła-
nie smsa na numer: 799 448 577 w treści 
wpisując odpowiednią kategorię, rodzaj 
komunikatów, które chcemy otrzymywać:

    • TAK.SMS 

System poinformuje czy dany numer 
telefonu został poprawnie zarejestrowa-
ny w bazie SMS.*

Aby wyrejstrować się z systemu SMS 
należy na numer: 799 448 577 wysłać 
smsa: 

    • SMS.STOP 
System poinformuje czy dany numer 

telefonu został poprawnie wyrejestrowa-
ny z bazy SMS.*

W razie problemów z wyrejestro-
waniem prosimy o kontakt z Refera-
tem Komunikacji Społecznej i Promocji:  
tel. 22 766 40 34; e-mail: promocja@
um.legionowo.pl

 
*opłata za SMS do rejestracji i wyreje-
strowania zgodna z planem taryfowym 
użytkownika.

Bezpłatny Serwis SMS
Szybka i rzetelna informacja w dzisiejszych czasach jest kluczem do dobrej komunikacji.

SKANUJ i CZYTAJ

ZAREJESTRUJ SIĘ
PISZĄC SMS NA NUMER:

WYREJESTRUJ SIĘ

SMS.STOP

TAK.SMS

799 448 577

799 448 577

KRÓTKO i na temat

Karta Legionowianina 
ważna dłużej

Informujemy, że ważność 
obecnych kart legionowiani-
na została, zgodnie z uchwałą  
NR XLII/578/2018 RADY MIASTA 
LEGIONOWO z dnia 25 kwiet-
nia 2018 r., przedłużona do  
30 czerwca 2019 r. 



Nr 05/2018

Samorząd
to wartość

Dobiega końca obecna kadencja, to 
Pana pierwsza przygoda z samorządem…

Tak, zanim trafiłem do Zarządu Po-
wiatu w Legionowie, pracowałem w or-
ganizacjach pozarządowych. Pełniłem 
kierownicze funkcje w Polskim Czer-
wonym Krzyżu i SOS Wioskach Dziecię-
cych. Wyniesione stamtąd umiejętności 
zarządzania ludźmi i projektami oraz 
przede wszystkim wrażliwość społecz-
na w samorządzie bardzo mi się przy-
dały. W Zarządzie Powiatu miałem 
szczęście pracować z doświadczony-
mi i kompetentnymi samorządowcami  
– przez pierwsze miesiące z Janem Grab-
cem, a później z Robertem Wróblem, 
który zbudował wspaniały zespół. Bar-
dzo wiele się od nich nauczyłem.

Warto było zmieniać branżę?
Z perspektywy czasu uważam,  

że tak. Jestem rodowitym legionowia-
ninem i możliwość realnego wpływu na 
rozwój mojej małej ojczyzny, jaką jest 
Powiat Legionowski, to dla mnie wielka 
wartość.

W tej kadencji udało się wiele zro-
bić. Poza utrzymaniem wysokiego po-
ziomu obsługi administracyjnej miesz-
kańców udało nam się zrealizować wiele 
inwestycji i projektów społecznych,  
które poprawiły jakość ich życia.

Z czego jest Pan najbardziej dumny?
W Zarządzie Powiatu odpowiadam 

za inwestycje. Najbardziej cieszy mnie 
poprawa warunków kształcenia naszych 
uczniów. Konkurujemy ze szkołami war-
szawskimi i w tej kadencji postawiliśmy 

sobie cel poprawy warunków kształce-
nia w naszych szkołach. Wszystkie pla-
cówki wyposażyliśmy w nowoczesne, 
wielofunkcyjne boiska. Największą me-
tamorfozę przeszła nasza szkoła przy 
ul. Targowej, gdzie wymieniliśmy ele-
wację i przeprowadziliśmy gruntowną 
termomodernizację. W szkołach zaczęły 
funkcjonować nowe pracownie nauki za-
wodu. To wszytko przełożyło się na po-
prawę wyników rekrutacji, a o to nam 
chodziło. Rozbudowaliśmy szkołę spe-
cjalną tworząc komfortowe warunki dla 
powiatowego przedszkola specjalnego, 
gidze jest realizowane kształcenie i te-
rapia dla dzieci z autyzmem. Rozpoczęli-
śmy przebudowę przychodni „na górce”, 
gdzie uruchomiliśmy oczekiwane i bar-
dzo dobrze oceniane przez mieszkańców 
ambulatorium ortopedyczno – urazowe. 
Ważną inwestycją była modernizacja 
Starostwa powiatowego i uruchomienie 
nowoczesnego Biura Obsługi Mieszkań-
ca, dzięki któremu mieszkańcy komfor-
towo i szybko mogą załatwiać wszystkie 
sprawy administracyjne lezące w kom-
petencji powiatu, również w soboty.

Znany jest Pan również z zaangażo-
wania w projekty społeczne

To jeszcze pozostałość z pracy w orga-
nizacjach pozarządowych. Szczególnie bli-

skie są mi sprawy związane ze wsparciem 
osób niepełnosprawnych. Jestem ojcem 
dziecka z autyzmem i chciałem żeby Po-
wiat Legionowski stał się miejscem przy-
jaznym dla dzieci i osób dorosłych z tym 
problemem oraz ich rodzin. W tej kaden-
cji rozpoczęliśmy organizację konferencji 
poświęconych tematyce autyzmu. Cieszą 
się one ogromnym zainteresowaniem 
uczestników z całej Polski. Rozwijamy 
kadrę naszego zespołu szkół specjalnych 
w kierunku najnowocześniejszych metod 
pracy z dziećmi autystycznymi. Działa to 
już doskonale w przedszkolu, myślimy  
o kolejnych etapach edukacyjnych.

Plany na przyszłość?
Kadencja zbliża się do końca i trud-

no przewidzieć wynik najbliższych wy-
borów. Priorytetami inwestycyjnymi 
powiatu na pewno powinny pozostać 
rozbudowa zespołu szkół specjalnych  
w kierunku Centrum Wczesnego Wspo-
magania Rozwoju Dziecka oraz dokoń-
czenie modernizacji przychodni „na 
górce”. Chcemy bardziej wspierać ak-
tywność środowiska seniorów. Jeszcze 
w tym roku planujemy przyjąć oficjalny 
program w tym zakresie, który powinien 
być rozwijany w kolejnych latach.

Dziękuję za rozmowę

O inwestycjach powiatowych, kształceniu niepełnosprawnych i realnym wpływie na swoją Małą Ojczyznę roz-
mawiamy z wicestarostą legionowskim Jerzym Zaborowskim

Poznaliśmy tegorocznych 
stypendystów. Stypendium to 
przyznaje się za wybitne wyniki 
w nauce w szkole artystycznej, 
uczniom gimnazjów, szkół po-
nadgimnazjalnych za wybitne 
osiągnięcia artystyczne. Mogą się  
o nie ubiegać uczniowie i stu-
denci, którzy są mieszkańcami 
Legionowa, a nie ukończyli 24 
roku życia, za osiągnięcia uzy-
skane w roku, w którym składany 

jest wniosek. Wśród nagrodzo-
nych młodych, zdolnych, którzy 
otrzymali gratulacje z rąk prezy-
denta Romana Smogorzewskiego 
znaleźli się: Sławomir Chodorski, 
Aleksandra Drabarek, Aleksandra 
Janusz,  Wojciech Kruczek, Mar-
celina Lewandowska, Aleksander 
Małachowski, Weronika Matusiak, 
Wiktoria Mitura, Anna Pawłow-
ska i Mikołaj Roszczyk. Więcej na 
stronie www.legionowo.pl

Muzeum Historyczne w Legionowie oraz Szkoła Podstawo-
wa nr 7 w Legionowie od lat organizują dla dzieci i młodzieży 
Konkurs Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, Armii Kra-
jowej i Szarych Szeregach. I właśnie za upowszechnianie tej 
wiedzy wśród najmłodszych pokoleń legionowian, podczas se-
sji Rady Miasta przedstawiciel Światowego Związku Żołnierzy 
AK Wojciech Jeute wręczył dyrektorowi Muzeum Jacek Szcze-
pański oraz dyrektorowi Borkowski Mariusz i nauczycielce 
"siódemki" Agnieszce Rydzewskiej odznaczenia pamiątkowe 
za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

jest czynne:

soboty, niedziele i święta
w godz. 8:00-24:00

w dni powszednie
w godz.: 19:00-24:00 

Informacja w godzinach 
pracy ambulatorium
22 774 51 51

w zakresie chirurgii 
ogólnej i chirurgii

urazowo-ortopedycznej

Ambulatorium

Za zasługiStypendia artystyczne
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ZTM mówi nie 
dla połączenia
Legionowo–Młociny
Niestety, nie ma szans na wyczekiwane przez mieszkańców 
połączenie ZTM Legionowo – Młociny. Jak informuje ZTM, 
nie ma tam możliwości postoju, ponieważ przepustowość 
pętli została wyczerpana.

W odpowiedzi na wniosek Urzędu Miasta Le-
gionowo w sprawie skierowania linii 723 lub 731 
do pętli Metro Młociny, dyrektor Zarządu Trans-
portu Miejskiego informuje, że na wskazanej pę-
tli brak jest możliwości postoju, ponieważ prze-
pustowość linii została wyczerpana. Dodatkowo 
niedługo planowane jest oddanie do użytku wę-
zła przesiadkowego Winnica, gdzie będzie moż-
liwość przesiadki do często kursujących tramwa-
jów zapewniających dojazd do Młocin.

„Nie widzimy również uzasadnienia dla roz-
dzielenia tras linii 723 i 731 na odcinku centrum 
Legionowa – Warszawa, ponieważ obecnie obie 
linie należy traktować jako jedną, silną ofertę 
zapewniającą przejazd w podanej relacji. Ich roz-
dzielenie mogłoby spowodować ich nierówno-
mierne wypełnienie. Zmiana tras linii 723 i 731 
mogłaby spowodować niezadowolenie ze strony 
pasażerów obecnie podróżujących bezpośrednio 
z Legionowa i Jabłonny w rejon Piekiełka oraz 
Żerania w tym do węzła Żerań FSO gdzie jest 

możliwość przesiadki do innych linii kursujących 
w różne rejony miasta. Pragniemy zaznaczyć, 
że podstawowe, bezpośrednie połączenie Legio-
nowa z linią metra zapewniają pociągi Szybkiej 
Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich” – pisze 
dyrektor Wiesław Witek.

red.

W opublikowanym niedaw-
no raporcie Ministerstwa Finan-
sów, pośród 2478 gmin w Pol-
sce Legionowo znalazło się na 
bardzo odległej, 1885 pozycji 
pod względem zadłużenia.

Ministerstwo przeanalizo-
wało dane o zadłużeniu w prze-
liczeniu na jednego mieszkań-
ca oraz całkowity dług ogółem 
na koniec 2017 roku. Dług na 
jednego mieszkańca Legio-
nowa wynosi zaledwie 443 zł, 
podczas gdy rekordzista – gmi-
na Ostrowice w woj. zachodnio-

pomorskim ma zobowiązania  
w wysokości 18,6 tys zł na 
mieszkańca. Drugi na liście Re-
wal – 14,3 tys zł, a trzecia – By-
czyna – 12 tys zł.

Jak wynika z danych Mini-
sterstwa Finansów, łącznie za-
dłużenie gmin to 57 mld 205 
mln zł, co daje średnio 969 zł 
na mieszkańca.

Dług ogółem Legionowa 
wynosi niespełna 24 mln zł. 
Dla porównania największe zo-
bowiązanie w 2017 roku miała 
Warszawa z długiem wynoszą-
cym 5 mld 126 mln zł.

W przeliczeniu na jedne-
go mieszkańca daje to kwotę  
2,9 tys. zł, lokując stolicę  
na 44. miejscu spośród 2478 
gmin w Polsce.

Informacja została opraco-
wana na podstawie sprawoz-
dań budżetowych jednostek 
samorządu terytorialnego po 
czterech kwartałach 2017 r. 
oraz danych GUS dotyczących 
liczby ludności według stanu 
na koniec 2016 r.

red.

Legionowo jedną
z najmniej zadłużonych gmin

KRÓTKO i na temat

Zakończono prace remon-
towe przy renowacji peronu na 
stacji PKP Legionowo Piaski.

Inwestycja została podzie-
lona na dwa etapy, aby prze-
budowa była jak najmniej do-
tkliwa dla podróżnych. Prace  
obejmowały: wykonanie nowej 
nawierzchni dojść i nawierzchni 
peronu z kostki betonowej wraz 
z odwodnieniem peronu, wbu-

dowanie nowych wiat perono-
wych, wbudowanie nowych ba-
rierek ochronnych na dojściach 
do peronu, budowa nowego 
oświetlenia.

Przy peronie prowadzona 
jest również druga inwesty-
cja – budowa chodnika i ścież-
ki rowerowej. Na czas budowy 
dojście na peron prowadzi od 
drugiej strony. Za utrudnienia 
przepraszamy. 

Trwa rozbudowa przejścia 
podziemnego na stacji PKP Le-
gionowo Przystanek.

Wykonaniem dwóch pochyl-
ni zajmuje się firma „Technika 
i Systemy Polska Przemysław 
Kania” z Michałowa Reginowa, 
która dostosuje istniejącą in-

frastrukturę techniczną oraz 
wykona odwodnienie ul. Kole-
jowej w rejonie przejścia pod-
ziemnego. Koszt tej inwestycji, 
realizowanej według umowy do 
września b.r., to 2.496.381,19 zł. 
Firma na wykonane prace daje 
7-letnią gwarancję. 

Do połowy sierpnia trwać 
będą prace budowlane i re-
montowe ulic Prymasowskiej, 
Chrobrego i Marszałkowskiej.

Robotami tymi oraz remon-
tem oświetlenia zajmuje się 
firma Partner z Chotomowa. 
Powstają tam nowe nawierzch-
nie dróg, chodniki, zjazdy i od-
wodnienie. 

Trwają prace budowlane  
w rejonie ulic Orzechowa i Ale-
ja Róż, gdzie powstają nowe 
nawierzchnie jezdni, chodniki  
i ścieżki rowerowe. Firmy Drogi  
i Mosty Kaczmarczyk oraz Ro-
boty Ziemne-Budowlane Janusz 
Mróz zajmą się również wykona-
niem odwodnienia i remontem 
oświetlenia. Inwestycja ma być 
gotowa we wrześniu b.r. 

Peron na Piaskach

Prace na Przystanku

Prace w okolicy
Orzechowej i Alei Róż

Prymasowska, Chro-
brego i Marszałkowska
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Postępy prac 
na pływalni
Basen przy Szkole Podstawowej nr 8 rośnie w oczach. W poniedziałek 
(25.06) postępowi prac przyglądał się prezydent miasta oraz prezes 
i rada nadzorcza spółki KZB Legionowo, inwestora budowy basenu.

– Przede wszystkim cie-
szę się, że jesteśmy już na 
ukończeniu robót. To co w tej 
chwili się tu dzieje to są już 
prace wykończeniowe i ten ter-
min, który obiecałem młodym 
mieszkańcom Legionowa, czyli 
od września tego roku wydaje 
się być jak najbardziej realny.  
Cieszę się też z tego, że tę in-
westycję udało się bardzo tanio 
zrealizować – powiedział prezy-
dent Roman Smogorzewski. Na 
budowę basenu gmina otrzy-
mała dofinansowanie z budżetu 
państwa w wysokości 3,5 milio-
na złotych. – Cieszę się też, że 
udało się osiągnąć kompromis 
między marzeniami o gigan-
tycznym aquaparku, który nie-
stety parę miast już przytopił, 
a pomiędzy zadaniami gminy, 
jakimi niewątpliwie jest ta in-
westycja. To jest basen przysz-
kolny, który oczywiście ma bar-
dzo fajną cześć rekreacyjną, tak 
żeby po godzinach pracy szkoły  
i w weekendy mógł służyć 
wszystkim mieszkańcom. Myślę, 
że to jest basen skrojony na 
miarę naszych możliwości i po-
trzeb – dodał prezydent.

Oprócz basenu pływackiego 
o wymiarach 16,5 na 25 metrów 
i z siedmioma torami, znajdzie 
się tam jeszcze basen rekreacyj-
ny o wymiarach 11 na 22 metry, 
brodzik dla dzieci, zjeżdżalnia 
- rura, sauna, jacuzzi, leżanki  
z masażem, masaż ścienny oraz 
masaż stóp i karku. Obecnie 
trwają tam już prace wykończe-
niowe i porządkowe. – Układane 
są płytki, zarówno ścienne jak 
i na plaży basenowej. Ściany 
są już również przygotowane 
pod układanie struktury ko-
lorów, które wcześniej zosta-
ły zaprojektowane. Poza tym 
została już tylko praktycznie 
kosmetyka niecek basenowych 
z wymalowaniem linii i usta-
wianiem osprzętu – informu-
je Jacek Niemyjski, kierownik 

budowy z firmy Moris Polska. 
– Obiekt ma już w znacznej 
mierze wykonaną elewację, za-
równo lekko-mokrą jak i z płyt 
cementowo-włóknistych. Dachy 
są w 90 procentach zrobione,  
a do wykonania zostały jesz-
cze tylko drobne obróbki. Za-
bieramy się już też za porząd-
kowanie terenu oraz budowę 
chodników, ścieżek i parkingów 
– dodał Niemyjski.

Wrześniowy termin oddania 
tej inwestycji jest niezagro-
żony. – Bardzo się cieszymy,  
że budowa basenu idzie zgod-
nie z harmonogramem i nie 
mamy żadnych opóźnień. My 
jako przyszły zarządca tego 
obiektu zatrudniliśmy już kie-
rownika tego basenu, zrobiliśmy 
też przetargi na jego obsługę, 
czyli ratowników i instruktorów  
– informuje Irena Boguc-
ka, prezes KZB Legionowo. 
W trakcie jest też przetarg,  
który ma wyłonić, kto zajmie 
się się sprzątaniem obiektu, 
jego utrzymaniem technicznym  
oraz obsługą kas.

red.

Podczas ostatniej (27.06) sesji Rady Miasta Legio-
nowo radni udzielili absolutorium prezydentowi Ro-

manowi Smogorzewskiemu za wykonanie zeszło-
rocznego budżetu.

Przed głosowaniem radni zapoznali się  
z potwierdzającym prawidłowe wykonanie ze-
szłorocznego miejskiego budżetu kompletem 
dokumentów. Wśród nich były sprawozdania 
finansowe miasta i z wykonania budżetu za 
2017 rok, raport o stanie mienia komunalnego,  
oraz pozytywne opinie Regionalnej Izby Obra-
chunkowej (RIO). Pozytywnie na temat wyko-
nania budżetu wypowiedziały się komisje Rady 
Miasta Legionowo. 

Absolutorium to akceptacja przez radnych  
dla prezydenckiej realizacji budżetu miasta za rok 

ubiegły, wyrażana w formie uchwały, podejmowanej 
co roku do końca czerwca.

red.

Absolutorium dla prezydenta

Rozpoczęła się budowa 
dwóch boisk na os. Sobieskie-
go, na tyłach „Faktorii”. Całko-
wity koszt inwestycji to 765 
tys. zł, a boiska mają być goto-
we pod koniec wakacji.

Inwestycję realizuje fir-
ma „Zuk-Ogrody” ze Sta-
siego Lasu. Inwestycja pod 
nazwą „Remont i przebudo-
wa boiska sportowego wraz 
z budową ciągów komuni-
kacyjnych, obiektów małej 
architektury i oświetlenia 
oraz zagospodarowaniem 
terenu pomiędzy ulica-
mi Husarska, Siwińskiego i 
Zwycięstwa na Osiedlu So-
bieskiego” obejmuje remont 
istniejącego boiska sporto-
wego oraz jego rozbudowę 
o dodatkowe boisko. Miesz-
kańcy osiedla zyskają zatem 

boisko do gry w piłkę nożną 
o nawierzchni z trawy syn-
tetycznej i boisko do gry  
w koszykówkę o nawierzch-
ni poliuretanowej. W ramach 
inwestycji wybudowane 
zostaną chodniki i scho-
dy terenowe o nawierzchni  
z kostki betonowej, przebu-
dowany dojazd z płyt eko, 
wybudowane oświetlenie.

Teren zostanie zagospo-
darowany obiektami małej 
architektury: ławkami, ko-
szami na śmieci, stojakami 
na rowery, rozbudowana zo-
stanie siłownia plenerowa. 
Wykonane zostaną nasadze-
nia krzewów i drzew.

red.

Dwa boiska na 
os. Sobieskiego

Otwarcie deptaka przy ul. 
Kazimierza Wielkiego miało 
miejsce w piątek 23 czerwca. 
Świętowanie sąsiedzkie zbiegło 
się w czasie z Dniem Ojca.

Od godziny 16.00 miesz-
kańcy Osiedla Jagiellońska 
bawili się wspólnie na nowo 
otwartym deptaku. Piknik 
rodzinny poprowadzili radny 
Przemysław Cichocki oraz 
Tomasz Brzeziński „Brzoza”. 
Na placu pomiędzy budyn-
kiem 28 i 37 przy ulicy Kazi-
mierza Wielkiego przy ciągu 
pieszo-rowerowym na miesz-
kańców czekały bezpłatna 
wata cukrowa i dmuchańce 
oraz gry i zabawy. Zebranych 
powitał Prezydent Legiono-
wa Roman Smogorzewski, 
który w trakcie imprezy 
wręczył zwycięzcom konkur-
su plastycznego nagrody za 

najpiękniejszą laurkę z oka-
zji Dnia Ojca.

Na pikniku rodzinnym 
dzieci mogły bawić się na 
dmuchańcu oraz na samo-
chodzikach elektrycznych. 
W organizacji imprezy po-
magała Rada Osiedla Jagiel-
lońska z Elżbietą Makowiec-
ką oraz pracownicy Urzędu 
Miasta Legionowo. Sponso-
rem kiełbasek z grilla była 
firma Szaszłykarnia "Mała".

red.

Otwarcie deptaka
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Albania, czyli lek na nudę
Jeszcze całkiem niedawno była trudno dostępnym „królestwem”, ponad pół wieku rządzonym żelazną ręką
przez komunistyczny reżim Envera Hodży. Kiedy z wolna zaczęła otwierać się na przybyszów z zewnątrz, odkryli 
oni, że ten liczący ledwie 3 mln mieszkańców kraj to prawdziwa perła w koronie Bałkanów, I zarazem ich 
doskonała kwintesencja.

– Albania 
urzeka 
karaibskimi 
klimatami
i pięknymi
zabytkami

randy czy Durrës – głównego 
portu i najpopularniejszego 
kurortu kraju. A jest jeszcze 
przecież piękne Jezioro Szko-
derskie, urzekający karaibskimi 
klimatami Ksamil, plaża Gjipe  
– raj dla amatorów eksplora-
cji ukrytych pod krystalicznie 
czystą wodą jaskiń, urokliwa 
starówka Gjirokastry, zabyt-
kowy Berat... tę wyliczankę  

można by ciągnąć bardzo dłu-
go. Na koniec trzeba tylko 
wspomnieć o malowniczo po-
łożonej Tiranie, Będąc w Alba-
nii, jej stolicę zaliczyć trze-
ba koniecznie. Choćby po to,  
by przekonać się, jak bardzo 
europejskie jest to miasto  
i jego pogodni mieszkańcy oraz 
zobaczyć w centrum betono-
wą... piramidę. 

Dodatkowym atutem Al-
banii jest przyjazna aura,  
i to praktycznie przez cały rok. 
W lipcu i sierpniu termome-
try rozgrzewają się do około 
30 stopni Celsjusza, ale nawet 
w styczniu pokazują całkiem 
znośne 12. Granice tzw. sezonu 
są więc bardzo płynne – wie-
le zależy od celu wyjazdu. Ano 
właśnie, jak tam dojechać? 
Dostępne są wszystkie opcje; 
powietrzna, lądowa i morska. 
Od niedawna do Tirany lata 
Wizzair, można też dotrzeć sa-
molotem do jednego z krajów 
byłej Jugosławii (np. czarno-
górskiej Podgoricy) i w dalszą 
drogę wyruszyć autobusem.  
Da się też złapać prom, którym 
z Grecji czy Włoch dopłyniemy 
do któregoś z albańskich ku-
rortów. Do wyboru, do koloru!

NIEZŁA JAZDA
Z KOMUNIKACJĄ

Większe wyzwanie stano-
wi natomiast przemieszczanie 
się wewnątrz kraju. Sieć kole-
jowa jest raczej symboliczna, 
zaś dworce autobusowe... nie 
istnieją. Chcąc udać się w ja-
kimś kierunku, trzeba najpierw 

Z czym Polakom kojarzy 
się Albania, wiadomo: ze sta-
rymi mercedesami jeżdżącymi 
po dziurawych drogach oraz  
z ich śniadymi, ogorzałymi kie-
rowcami. Bardziej zorientowani 
rodacy dorzucą do tego słynny  
koniak Skandenberg, ochrzczo-
ny tak na cześć bohatera na-
rodowego, no i może wszech-
obecne mini bunkry, budowane 
na polecenie wspomnianego 
dyktatora jak kraj długi i sze-
roki. Tymczasem Albania (dla 
tubylców Shqipëria, czyli Kra-
ina Orłów) nie dość, że powo-
li przestaje do tego krzyw-
dzącego stereotypu pasować,  
to jeszcze na każdym kroku urze-
ka swą przyrodą i zabytkami.

DLA KAŻDEGO COŚ ŁADNEGO
Miłośnicy aktywnego wypo-

czynku mają tam do dyspozycji 
dzikie górskie szlaki, osmańskie 
twierdze, bizantyjskie cerkwie 
i relikty starożytności. Na „ka-
napowych” turystów czekają  
z kolei śródziemnomorskie 
słońce i urocze, piaszczyste 
plaże Adriatyku, np. w okoli-
cach dostępnej dawniej tylko 
dla partyjnych bonzów Sa-

-
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Program „Dobry Start” to 
inwestycja w edukację pol-
skich dzieci, a zarazem reali-
zacja obietnicy złożonej przez 
premiera Mateusza Morawiec-
kiego, który zapowiedział 
wsparcie rodzin w ponoszeniu 
wydatków związanych z roz-
poczęciem roku szkolnego.

DLA KOGO ŚWIADCZENIE 
DOBRY START?

Świadczenie dobry start 
przysługuje raz w roku na 
dziecko uczące się w szkole 
aż do ukończenia przez nie 
20 roku życia. Dzieci niepeł-
nosprawne, uczące się w szko-
le, otrzymają świadczenie do 
ukończenia przez nie 24 roku 
życia. Świadczenie będzie 
przysługiwać także na dzieci, 
które ukończyły 20 rok życia 
(lub 24 w przypadku dzieci 
niepełnosprawnych), ale tylko  
w sytuacji kiedy dziecko ukoń-
czyło 20 lat/24 lata w roku ka-
lendarzowym, w którym rozpo-
czyna się rok szkolny.

Program obejmuje dzie-

ci wychowujące się zarówno  
w rodzinach, jak i te przeby-
wające w pieczy zastępczej. 
Świadczenie dobry start nie 
przysługuje na dzieci uczęsz-
czające do przedszkola oraz 
dzieci realizujące roczne przy-
gotowania przedszkolne w tzw. 
zerówce w przedszkolu lub 
szkole.

JAK DOSTAĆ ŚWIADCZENIE?
Aby otrzymać wsparcie, 

należy złożyć wniosek. Może to 
zrobić mama lub tata dziecka, 
opiekun prawny lub opiekun 
faktyczny dziecka (czyli osoba, 

która sprawuje faktyczną opie-
kę nad dzieckiem i wystąpiła 
do sądu o adopcję tego dziec-
ka), a w przypadku dzieci prze-
bywających w pieczy zastęp-
czej – rodzic zastępczy, osoba 
prowadząca rodzinny dom 
dziecka lub dyrektor placówki 
opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie do-
bry start od 1 lipca można 
składać drogą elektronicz-
ną przez ministerialny portal 
www.empatia.mrpips.gov.pl lub 
bankowość elektroniczną.

Więcej na stronie
www.legionowo.pl

Wychowankowie legio-
nowskiego Żłobka Miejskie-
go „Motylkowy Świat” zostali 
zaproszeni do ogrodów Kan-
celarii Premiera RP. Działania 
legionowskiej placówki zosta-
ły dostrzeżone przez Minister 
Elżbietę Rafalską, która za-
prosiła dzieci i dyrektor Bar-
barę Mierzejewską do udziału  
w obchodach Dnia Dziecka.

Żłobek Miejski Motylkowy 
Świat reprezentowały całe 
Rodziny z Grupy Słoneczek. 
Po spotkaniu z Premierem 

Mateuszem Morawieckim,  
w ogrodach na dzieci czeka-
ło wiele atrakcji przygoto-
wanych przez Ministerstwo 
Rodziny oraz 19 innych Mini-
sterstw. Z rąk Ministra Rodzi-
ny Bartosza Marczuka dzieci 
otrzymały prezenty. Na ręce 
Dyrektora Żłobka Miejskiego 
Motylkowy Świat Pani Bar-
bary Mierzejewskiej Mini-
ster przekazał prezenty dla 
dzieci w żłobku – gry, puzle,  
maskotki.

Dla maluchów przygoto-
wana została specjalna stre-
fa, gdzie najmłodsi razem ze 
swoimi rodzicami mogli się 
bezpiecznie bawić.

– To dla nas ogromny 
zaszczyt, że pani minister 
dostrzegła nasze działania 
i zaprosiła naszą placówkę 
do udziału w tym wydarze-
niu. Wszystkie przygotowane 
atrakcje podobały się ma-
luszkom  – mówi dyrektor 
Barbara Mierzejewska.

red.

Jak złożyć wniosek
o dobry start?

Motylki z wizytą 
u Premiera

300 zł – tyle wynosi jednorazowe wsparcie dla ucznia rozpo-
czynającego rok szkolny. Rodziny mogą składać wnioski onli-
ne o świadczenie z programu „Dobry Start”.

mówi dyrektor 
Barbara

Mierzejewska

To był 
miły sposób 
świętowania
Dnia Dziecka

dowiedzieć się, skąd odjeżdża-
ją autobusy (a częściej zwy-
kłe, małe busy), które nas tam 
dowiozą. Na szczęście nie jest 
to wiedza tajemna i tubylcy 
chętnie się nią dzielą: młod-
si czasem przy użyciu języka 
angielskiego, starsi preferują 
zawsze i wszędzie skuteczną 
gestykulację. Warto też zapy-
tać w hotelach lub hostelach, 
często dysponujących też 
mapkami z położeniem kon-
kretnych „dworców”. Gdy już 
będziemy w pobliżu, poznamy 
je po krzykach naganiaczy za-
chęcających do wybrania da-
nego kursu. Godziny odjazdu? 
Cóż, często jak w Zakopanem 
– szofer ruszy, kiedy zapełni 
się jego pojazd. Dotyczy to też 
kierowców osobówek, dorabia-
jących w ten sposób do pensji 
lub podwożeniem zajmujących 
się zawodowo. 

Skoro już mowa o pienią-
dzach, należy wyjaśnić, skąd 
wziął się, prawdziwy skądinąd 
w swej treści, tytuł tego tek-
stu. Otóż stąd, że w Albanii 
płaci się... lekami. Nie chodzi 
jednak o handel wymienny 
produktami farmaceutycznymi, 
lecz nazwę tamtejszej waluty. 
Kupić ją w polskich kantorach 
jest dość trudno, lepiej więc 
zabrać ze sobą dolary albo euro,  
a później wymienić je na miej-
scu. W wielu placówkach han-

dlowych i gastronomicznych 
jest także opcja płacenia kar-
tą, ale w tym przypadku warto 
zainteresować się warunkami,  
na jakich nasz bank propo-
nuje tę usługę. Tak czy owak, 
gdy już przychodzi do płace-
nia, przy większości transakcji 
turyście pojawia się na twarzy 
szeroki uśmiech. Tak, Albania – 
nawet dla Polaków – jest sto-
sunkowo tania. Jeszcze jest. 
Ci, co odwiedzali ją wcześniej, 
wskazują, że ceny z wolna ro-
sną. Zwłaszcza tam, gdzie ma-
sowo pojawiają się nafaszero-
wani dewizami obcokrajowcy.

 
Jeśli zatem ktoś pragnie po-

czuć trochę specyficznej albań-
skiej dzikości i zobaczyć, jak 
wyglądają niezadeptane atrak-
cje turystyczne, warto tam zaj-
rzeć możliwie szybko. Bo jeże-
li swój turystyczny potencjał 
Albania nadal będzie rozwijała 
tak dynamicznie (w ubiegłym 
roku samych Polaków odwie-
dziło ją ponad 100 tysięcy),  
za kilka lat w tej części Bałka-
nów zrobi się tłoczno niczym  
w Wenecji czy Barcelonie.  
A wtedy dobroczynne właści-
wości albańskich zabytków tu-
dzież przyrody mogą na zawsze 
się ulotnić. I nawet leki nic na 
to nie pomogą.

red.
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"Młody Zdolny"
– zwycięzca konkursu: Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego
Bieżący rok szkolny ze względu na zbliżające się obchody 100-lecia niepodległości szczególnie zaakcentował się 
w społeczności Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 2.

Już od września ubiegłego 
roku uczniowie szkoły rozpo-
częli przygotowania do XXIII 
Ogólnopolskiego Konkursu Hi-
storycznego im. majora Mar-
ka Gajewskiego Losy żołnie-
rza i dzieje oręża polskiego  
w latach 1887-1922. O Niepodle-
głość i granice Rzeczypospolitej.  
W ciągu ostatnich lat ucznio-
wie wielokrotnie uzyskiwali 
tytuły laureatów i finalistów 
etapu wojewódzkiego tego 
prestiżowego konkursu orga-
nizowanego przez Mazowieckie  
Kuratorium Oświaty.

W tym roku na szczególną 
uwagę zasługuje sukces jed-
nego z uczniów SP2. Maciej 
Wróblewski uczeń klasy 7, jest 
pasjonatem historii i od wielu 
lat zdobywa najwyższe lokaty  
w konkursach wiedzy historycz-

nej. W tegorocznej edycji kon-
kursu kuratoryjnego pomyślnie 

przeszedł etap szkolny, rejono-
wy i wojewódzki. Już na etapie 

wojewódzkim drugi 
rok z rzędu uzyskał 
tytuł laureata. Zgod-
nie z regulaminem 
ten bardzo dobry wy-
nik otworzył mu dro-
gę do etapu central-
nego, który odbył się  
w Warszawie w dniach  
7–8 czerwca br. Tam 
rywalizował z 38 repre-
zentantami wszystkich 
województw. Wykazał 
się ogromną wiedzą  
z zakresu historii orę-
ża polskiego w sztuce  
– malarstwo, lite-
ratura, muzyka po-
nadto geografii mi-
litarnej, zabytków, 

obiektów historycznych oraz 
broni i barwy. Okazał się najlepszy  
w Polsce. Tym samym uzyskując  

1. miejsce. Sukces Maćka to  
z pewnością połączenie pasji  
i wieloletniej ciężkiej pracy, 
którą wkładał w rozwijanie swo-
ich zainteresowań. To zaszczyt-
ne 1. miejsce jest niejako uwień-
czeniem szczególnego Roku dla 
Niepodległej oraz 100-lecia od-
zyskania niepodległości.

Swoją nagrodę uczeń ode-
brał 9 czerwca podczas uro-
czystej gali w Galerii Porczyń-
skich w Warszawie. Udział w tej 
uroczystości, którą zaszczyciło 
wielu znakomitych gości był 
szczególnym przeżyciem. To-
warzyszyło mu wiele emocji 
związanych z oczekiwaniem 
na wynik konkursu, które do 
ostatniej chwili nie były znane. 
Były to niezapomniane chwile...

Monika Majdanik

Prezydent Miasta Legionowo 
zaprasza nauczycieli oraz dyrek-
torów szkół i przedszkoli prowa-
dzonych przez Gminę Legionowo 
do udziału w VI edycji konkur-
su ,,Innowacyjny nauczyciel”,  
,,Lider twórczego zarządzania”. 
Patronat nad tegoroczną edy-
cją objął Mazowiecki Kurator  
Oświaty.

Celem konkursu jest rozwój 
szkół i przedszkoli, podnoszenie 
sprawności i efektywności proce-
su nauczania – uczenia się, wzrost 
motywacji i zaangażowania ka-
dry kierowniczej i nauczycieli 
w podnoszenie jakości pracy 
szkół, wzbogacanie i upowszech-
nianie bazy dobrych praktyk.

Szczegółowe kryteria oraz za-
sady przyznawania znajdują się w 
regulaminie (www.legionowo.pl). 
Warto podkreślić, że oceny skła-
danych wniosków dokonują eks-
perci niezależni od organu pro-
wadzącego m.in. przedstawiciele 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
Kuratorium Oświaty w Warszawie 
czy Ośrodka Rozwoju Edukacji.

W czasie tych 5 edycji wy-
różnienia /Lider twórczego za-
rządzania/ otrzymało 7 dyrekto-
rów, a wyróżnienia /Innowacyjny 
nauczyciel/ 20 nauczycieli szkół  
i przedszkoli prowadzonych przez 
Gminę Legionowo.               

red.

Konkurs dla nauczycieliKRÓTKO i na temat
Woda i ścieki

Informujemy, iż w dniu 6 
czerwca 2018 r. Państwowe Go-
spodarstwo Wodne Wody Pol-
skie zatwierdziło taryfę doty-
czącą zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowa-
dzania ścieków na terenie mia-

sta Legionowo. Zgodnie z Usta-
wą o zbiorowym zaopatrzeniu  
w wodę i zbiorowym odprowa-
dzaniu ścieków zatwierdzone ta-
ryfy będą obowiązywać wg cen 
i stawek załączonych poniżej: 
Nowe taryfy oraz decy-
zja Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Pol-

skie znajduje się na stronie:  
www.pwklegionowo.com. 

Nowe taryfy obowiązują od 
07 lipca 2018 r. 
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Motyle i magiczne torby
Magiczne torby z tajemniczą zawartością, literacki quiz  
i wszechobecny dyrektor w niekonwencjonalny sposób 
zapraszający mieszkańców do stoiska Miejskiej Biblioteki  
Publicznej w Legionowie. Tak wyglądały 39. Dni Legionowa  
w wykonaniu legionowskich bibliotekarzy.

Nagrodzona ostatnio przez 
Bibliotekę Główną Wojewódz-
twa Mazowieckiego/Bibliote-
kę Publiczną m. st. Warsza-
wy (Nagroda im. Kierbedziów  
w kategorii „Działalność na 
rzecz społeczności lokalnej”) le-
gionowska biblioteka przyzwy-
czaiła już swoich czytelników,  
ale i też wszystkich tych, 
którzy korzystają z jej oferty 
kulturalnej do niestandardo-
wych działań. Tak też było na 
tegorocznych Dniach Legiono-
wa. Motylowy quiz, magiczna 
torba z prezentami mającymi 
zachęcać do czytania, a tak-
że wyjątkowo luźna atmos-
fera na stanowisku sprzyjały 
dobrej zabawie. – Od wielu lat 
staramy odczarować bibliotekę  
– mówi Tomasz Talarski, dy-
rektor Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Legionowie.  
– I świetnie nam się to udaje. 
Mamy niestandardowe pomysły 
i dużą przestrzeń, w której mo-
żemy je realizować. Dziś nasza 
biblioteka to miejsce, gdzie 
mieszkańcy Legionowa chętnie 
spędzają wolny czas i rozwija-
ją swoje pasje i zainteresowa-
nia. Otrzymana w maju tego 
roku nagroda utwierdziła nas  
w przekonaniu, że zmierzamy 
w dobrym kierunku.

To potwierdziło się podczas 
sobotnich (16 czerwca) kilku 
wspólnie spędzonych godzin 
pod Areną Legionowo. Wszyscy 
uczestnicy zabawy prawidłowo 
(czasem z niewielką pomocą 
bibliotekarzy) odpowiedzieli na 
losowane pytania za co zostali 
nagrodzeni. Z kolei najmłodsi 
pod czujnym okiem rodziców 
robili pamiątkowe magnesy. 
Było kolorowo, motylowo i na-
prawdę wesoło.

red.

Ponad 10 000 zł udało się ze-
brać podczas festynu rodzinnego 
z legionowskim Żłobku Miejskim. 
Festyn „Od niemowlaczka do 
przedszkolaczka" odbył się w pią-
tek (22.06).

Jak co roku impreza miała 
charakter charytatywny. Tym ra-
zem została zorganizowana na 
rzecz Oresta Bieronia. W trakcie 
festynu można było skorzystać z 

wielu atrakcji. Dużym zaintereso-
waniem cieszyły się dmuchańce, 
Świat Maluszka, maskotki, wata 
cukrowa, malowanie buziek, za-
bawa z aktorami i parodystą, 
pyszne jedzenie, kawiarenka, 
koktajle oraz wiele innych.

Festyn zakończono sukce-
sem, ponieważ wszyscy wspania-
le się bawili, a na rzecz Oresta 
zebrano aż 10.087,19 złotych.          

 red.

@kamilszczepanowski

Biuro rzeczy znalezionych
Zgubiłeś klucze? Znalazłeś wędkę? Takimi przedmiotami, które zostały zagubione na terenie powiatu 
legionowskiego zajmuje się Starostwo Powiatowe w Legionowie.

39. DNI
LEGIONOWA
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Wojska Polskiego.
Wyróżniony jest ppłk. 

rez. Wojska Polskiego. 
Jako oficer Garni-
zonu Legionowo, 
wydał czasopismo 
„Legionista”, po-
święcone kształ-
towaniu tradycji 
patr iotycznych 
wśród żołnierzy  
i kadry 1.Warszawskiej 
Dywizji Zmechani-
zowanej. Pan Erazm 
Domański jest także 
aktywnym członkiem 
wielu stowarzyszeń i or-
ganizacji m.in. Zespołu 
Ochrony Pamięci Armii 
Krajowej „Brzozów” oraz 
Fundacji na Rzecz Dzieci 
i Młodzieży im. Wan-
dy Tomczyńskiej. 
W 1994 roku był 
członkiem komi-
tetu organiza-
cyjnego budowy 
Pomnika Polski 
Walczącej w Le-
gionowie. W la-
tach 2006-2014 
był pracownikiem 
Muzeum Historycz-
nego w Legionowie, niezwykle za-

angażowanym  
w kształto-
wanie tej pla-
cówki. W 2012 
roku został kie-

rownikiem Filii 
„Piaski”. Posiada 
wiele znaczących 
odznaczeń m.in. 
Złoty Krzyż Zasłu-
gi RP, Złoty Me-
dal za Zasługi dla 
Obronności Kraju, 

Srebrną Odznakę Mi-
nistra Kultury za Opiekę 

nad Zabytkami”.

Wacław Jóźwiak ps. „Jeż” 
urodził się 12 września 1920 r. 
w Zwierzyńcu (obecnie to te-
ren Legionowa). Jego rodzicami 
byli – Cecylia z d. Wrocławska  
i Tomasz. Szkołę powszechną 
Wacław ukończył w Jabłonnie  
w 1934 r. W 1935 r. zdał do 
Państwowej Szkoły Drogowej  
w Warszawie. 

Gdy w 1941 r. zaczął się or-
ganizować w Legionowie i okoli-
cach ruch oporu i konspiracyjne 
Wojsko Polskie, Wacław (wraz 
ze swym rodzeństwem) przystą-
pił do Związku Walki Zbrojnej, 

który potem przemianowano na 
Armię Krajową. Przybrał pseudo-
nim „Jeż”.

Wacław Jóźwiak był współi-
nicjatorem i prezesem Społecz-
nego Komitetu Budowy Stadio-
nu Sportowego w Legionowie.  
W komitecie było 10 osób, spo-
śród których największą aktyw-
nością odznaczała się czwórka: 
Bogdan Malechowski, kapelan  
ks. Jan Mrugacz, Jan Szulc i Wa-
cław Jóźwiak. 

Pan Wacław jest mocno za-
angażowany w kombatancką 
działalność koła nr 1 ŚZŻAK.  
Był przewodniczącym sekcji we-
ryfikacji i odznaczeń. Brał udział 
we wszystkich znaczących dzia-
łaniach kombatanckich żołnie-
rzy AK na terenie Legionowa. 
Wchodził w skład komitetów 
organizacyjnych budowy miejsc 
pamięci (m.in. pomnika Polski 
Walczącej), komitetu funda-
cyjnego sztandaru Koła ŚZŻAK 
oraz akcjach charytatywnych 
prowadzonych przez koło. Jest 
porucznikiem Wojska Polskiego 
w stanie spoczynku. Odznaczo-
ny „Złotą Odznaką Zasługi Świa-
towego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej”.

red.

Zasłużeni dla miasta
Podczas ostatniej sesji (27.06) Rady Miasta Legionowo statuetki Zasłużonych dla Miasta Legionowo otrzymali 
Erazm Domański oraz Wacław Jóźwiak ps. Jeż.

O uhonorowanie obu Panów 
wystąpiło Muzeum Historyczne 
w Legionowie. Prezydent Legio-
nowa Roman Smogorzewski pod-
czas sesji wręczył zasłużonym 
statuetki „Zasłużony dla Miasta 
Legionowo” im. gen. Bolesława 
Roi.

SKANUJ i CZYTAJ

Erazm Domański od wielu 
lat działa na rzecz społeczności 
miasta Legionowo. Od 1992 roku 
jest członkiem Zarządu Towarzy-
stwa Przyjaciół Legionowa, a od 
sześciu lat Prezesem Towarzy-
stwa Przyjaciół Legionowa. Jest 
też współzałożycielem „Roczni-
ka Legionowskiego” i członkiem 
Komitetu Redakcyjnego czasopi-
sma. Jest autorem wielu artyku-
łów poświęconych legionowskim 
tradycjom i dziejom jednostek 

W poniedziałek (2.07) niespo-
dziewanie zmarł Marek Niewia-
domski, społecznik, wieloletni 
kierownik Legionowskiego Cen-
trum Charytatywno-Opiekuń-
czego Caritas DWP. Osoba znana 
i ceniona za działania na rzecz 
najbardziej potrzebujących i wy-
magających opieki mieszkańców 
Legionowa.

Szczery i bezinteresowny, pe-
łen oddania i zaangażowania w 
pracę dla innych, wrażliwy na 
krzywdę i potrzebę ludzką– taki 
był pan Marek. Z wykształcenia 
nauczyciel języka polskiego i hi-
storii, socjolog.

Od czasu, kiedy został kie-
rownikiem ośrodka wszystko 
się zmieniło. Podopieczni urzą-
dzili jadłodajnię dla najbardziej 
potrzebujących mieszkańców, 
uruchomili zakład krawiecki, 
wyremontowali dawne pomiesz-
czenia gospodarcze, które za-
adaptowali na mieszkania. Przez 
lata filarem placówki był właśnie 
Marek Niewiadomski, którego 
zaangażowanie w pracę na rzecz 
ludzi pokrzywdzonych przez los 
oraz pasja udzieliły się także 

innym pracownikom 
ośrodka.

– Ogromna stra-
ta. W mojej pamięci 
pozostanie jako czło-
wiek bardzo oddany 
potrzebującym, zaan-
gażowany społecznik, 
Człowiek Orkiestra. 
Żegnaj Marku – na-
pisała Grażyna Choj-
nowska.

– Bardzo boli jak 
odchodzą ludzie, któ-
rzy mieli wielkie pla-
ny i chcieli nieść po-
moc innym... Zapewne 
dalej będziesz czynił 
dobro tym, którzy są 
w potrzebie. Zdecydo-
wanie za szybko. ale 
serce ma się jedno  
i ile można znieść. 
Bywaj – dodała radna 
Danuta Ulkie.

Dyrektor Żłobka 
Miejskiego Barbara 
Mierzejewska napisa-
ła – Dobro, które czy-
nił dla ludzi, pozosta-
nie w nich na zawsze.

red.

Odszedł Marek Niewiadomski
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KRÓTKO i na temat                                  

Muzeum odznaczne
Zarząd Główny Świato-

wego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej przyznał 
Muzeum Historycznemu  
w Legionowie odznaczenie 
pamiątkowe „Za zasługi dla 
Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej” za kul-
tywowanie tradycji Armii 
Krajowej. Dyrektor Muzeum 
Historycznego w Legionowie 
dr. hab. Jacek Szczepański 
przyjął odznaczenie z rąk 
Prezydenta Miasta Legiono-
wo Romana Smogorzewskie-
go, Przewodniczącego Rady 
Miasta Legionowo Janusza 
Klejmenta oraz Prezesa Za-
rządu Zespołu Ochrony Pa-
mięci Armii Krajowej „Brzo-
zów” dr. inż. Wojciecha Jeute 
podczas sesji Rady Miasta 
Legionowo, która odbyła się 
27 czerwca 2018 r.

W uroczystości wzięli 
udział pracownicy Muzeum: 
Katarzyna Ziułkowska-Kar-
nicka, Rafał Degiel i dr Mi-
rosław Pakuła. Medal przy-
znany został za wieloletnią 
współorganizację Konkursu 
Wiedzy o Polskim Państwie 
Podziemnym, Armii Kra-

jowej i Szarych Szeregach 
oraz liczne publikacje o AK  
i wystawy ukazujące etos 
Armii Krajowej. 

Kuchnia w muzeum
W niedzielę (24.06) w Mu-

zeum Historycznym w Le-
gionowie, pomimo niesprzy-
jającej aury, odbył się piknik 
archeologiczny "Kuchnia 
przodków". W trakcie spo-
tkania można było zapoznać 
się ze średniowieczną meto-
dą wędzenia ryb oraz spraw-
dzić, jak mogły smakować. 
Ponadto w glinianych ga-
rach przyrządzone zostały 
potrawy oparte na słowiań-
skich recepturach. Dużym 
zainteresowaniem cieszy-
ło się danie przygotowane  
z kaszy gryczanej z wędzo-
ną śliwką i miodem. Naj-
młodsi bawili się w kąciku 
wędkarza oraz rozwiązywali 
kulinarne zagadki. Ponadto 
goście wraz z przewodni-
kiem zwiedzili naszą stałą 
wystawę archeologiczną "De 
Profudnis… Pradzieje powia-
tu legionowskiego". To spo-
tkanie było poświęcone bar-
barzyńskiej kuchni. 
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Medale dla Delfina
W dniach 22-24 czerwca na basenie w Poznańskiej Malcie odbyły się Letnie Mistrzostwa Polski 
w pływaniu Masters. W zawodach uczestniczyło 420 zawodników z 129 klubów. Reprezentantami 
Delfina Legionowo byli Karolina Modzelan, Krzysztof Żbikowski, Michał Perl i Dawid Szulich.

Zawodnicy zdobyli 3 złote, 
4 srebrne i 4 brązowe medale.  
Z największym dorobkiem medalo-
wym ukończył mistrzostwa Michał 
Perl zdobywając złoty medal na 
dystansie 50 m stylem klasycz-
nym, srebrne medale na dystansie 
50 m i 400 m stylem dowolnym  
a także brązowy medal na dystan-
sie 100 m stylem klasycznym.Po-
nadto Michał startował na 100 m 
stylem dowolnym (4 miejsce) i 50 
m stylem motylkowym (5 miejsce).

Drugi medalista to Krzysztof 
Żbikowski który zdobył złoty me-
dal na 200 m stylem klasycznym, 

srebrny na 100 m stylem kla-
sycznym i brązowy medal na dy-
stansie 50 m stylem klasycznym.  
W pozostałych konkurencjach za-
jął 4 miejsce (50 m grzbietowy),  
7 miejsce (50 m motylkowy)  
a także 8 miejsce (50 m dowolnym).

Karolina Modzelan zajęła drugie 
miejsce w konkurencji 100 m sty-
lem klasycznym, trzecie miejsce na 
50 m stylem dowolnym i 50 m sty-
lem klasycznym a także 4 miejsce 
na 100 m stylem dowolnym. 

Najbardziej doświadczony za-
wodnik Dawid Szulich wystar-

tował tylko w jednej 
konkurencji w której zwy-
ciężył zdobywając zło-
ty medal na 50 m 
stylem klasycznym 
oraz bijąc Rekord 
Polski w kategorii 
A (25-29lat). 

11 medali to re-
kordowy wynik na-
szych Mastersów 
na Mistrzostwach 
Polski. 

red.

W ramach VII Dni Osób Nie-
pełnosprawnych Miasta Legio-
nowo i Powiatu Legionowskiego 
w maju odbyła się VII Legio-
nowska Paraolimpiada Dzieci  
i Młodzieży. W związku z nie-
pewną pogodą w tym roku  
Arena Legionowo zamieniła się 
w paraolimpijski stadion.

Zawodnicy dzielnie wal-
czyli w następujących kon-
kurencjach rekreacyjnych tor 
przeszkód z płotkami, slalom 
z toczeniem piłki koszykowej 
ręką, rzuty kółkami na patyk, 
rzuty piłeczkami do kręgu, ho-
kej – strzały na bramkę, rzu-
ty piłkami do obręczy, strzały 
nogą do bramki, przenoszenie 
piłeczek. Część zawodników 
rywalizowała również w kon-
kurencjach lekkoatletycznych 
(biegi, skok w dal, rzut piłką).

Uczestnikami Paraolimpiady 
były dzieci i młodzież z placówek 
Powiatowego Zespołu Szkół i Pla-
cówek Specjalnych w Legiono-
wie, Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego im. Anny 
Karłowicz w Pułtusku, Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej Św. Rity  
w Legionowie, Ośrodka TPD i In-
tegracyjnego Centrum Opieki, 
Wychowania, Terapii Krajowego 
Komitetu Wychowania Resocja-
lizującego w Serocku, Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Le-
gionowie, Przedszkola Miejskie-
go Integracyjnego nr 5 im. Misia 
Uszatka w Legionowie, Przed-
szkola Miejskiego Integracyj-
nego nr 7 im. Janusza Korczaka  
w Legionowie, Szkoły Podstawo-
wej im. S. Moniuszki w Łajskach, 

Warsztatu Terapii Zajęciowej przy 
Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Legionowie, Terapeutycznego 
Punktu Przedszkolnego IN-SENS 
w Legionowie.

Wszyscy sportowcy z za-
angażowaniem i determinacją 
uczestniczyli w kolejnych dys-
cyplinach. Nikt się nie poddawał,  
a doping publiczności tylko zwięk-
szał motywację. Sami zawodnicy 
też nawzajem zagrzewali się do 
walki. Arena Legionowo zadbała,  
aby każdy paraolimpijczyk uho-
norowany został pięknym me-
dalem oraz upominkiem, dzięki 
czemu wspomnienie sportowych 
emocji na długo zagości w pa-
mięci obdarowanych. Michał Ko-
brzyński Członek Zarządu Powia-
tu Legionowskiego, gratulował 
zwycięzcom, którzy stanęli na 
podium. Polski Czerwony Krzyż 
– Mazowiecki Oddział Okręgowy 
w Warszawie przygotował nie-
spodziankę dla osób z niepełno-
sprawnością z powiatu legionow-
skiego. Dzięki PCK wypożyczalnia 
rowerów w Arenie Legionowo 
wzbogaciła się o 5 rowerów reha-
bilitacyjnych trójkołowych.

Arena Legionowo dziękuje 
wolontariuszom z Niepublicz-
nego Europejskiego Gimnazjum 
Językowego w Legionowie oraz 
Zespołowi Szkół Ogólnokształ-
cących nr 2 im. Jana III So-
bieskiego w Legionowie oraz 
Ewie Konarzewskiej i Mikołajo-
wi Stępniakowi, którzy przygo-
towali wolontariuszy, a także 
Miejskiemu Ośrodkowi Kultury 
w Legionowie za wsparcie przy 
organizacji paraolimpiady.

red.

Paraolimpiada Legionowski mundial
Chyba każdy na świecie wie, że 14 czerwca 2018 roku rozpoczęły 
się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Legionowo też zapragnęło 
włączyć społeczność w mundialowe rozgrywki, dlatego 20 czerwca 
KS Legionovia Legionowo z Areną Legionowo oraz Powiatem  
Legionowskim zorganizował Mini Mundial 2018.

Uśmiechnięci, pełni emo-
cji oraz pozytywnie nakręce-
ni sportowcy wraz ze swoimi 
trenerami i opiekunami licznie 
stawili się na Mini Mundialu. 
Każdy kapitan wylosował dla 
swojej drużyny kraj, w barwach 
którego potem grali. 11 drużyn 
zmierzyło się w zaciętej walce. 
Najlepsza okazała się KOLUM-
BIA, czyli Szkoła Podstawowa  
nr 4 w Legionowie (oby 24 
czerwca 2018 roku Kolumbia 
jednak nie okazała się lepsza  
w meczu z Polską). Drugie miej-
sce zajęła NIGERIA, czyli zawod-
nicy ze Szkoły Podstawowej 
im. W. Chotomskiej w Józefo-
wie. Trzecie miejsce należy do 
sportowców z tej samej szkoły 
w Józefowie, którzy reprezen-
towali drużynę PORTUGALII. 
Tuż za podium byli:
SENEGAL - Szkoła Podstawowa 
im. I Batalionu Saperów Ko-
ściuszkowców w Izabelinie; 
ARGENTYNA - Szkoła Podsta-
wowa nr 7 w Legionowie; 
HISZPANIA - Szkoła Podstawo-
wa im. Bronisława Tokaja  
w Nieporęcie; 
ISLANDIA - Szkoła Podstawowa 8 
w Legionowie; 
MAROKO - Szkoła Podstawowa 8 
w Legionowie; 
CHORWACJA - Szkoła Podstawo-

wa nr 1 w Chotomowie; 
POLSKA - Szkoła Podstawowa 3 
w Legionowie; 
IRAN - Szkoła Podstawowa nr 2 
w Chotomowie.

Wszystkie zawodniczki i wszy-
scy zawodnicy w pocie czoła 
walczyli o jak najwyższe miej-
sce w Mistrzostwach. Pogoda 
wcale nie pomagała – zapewne 
tak samo, jak w pierwszym me-
czu naszych narodowych pił-
karzy. Piotr Zadrożny, Zastępca 
Prezydenta Miasta Legionowo 
oraz Michał Kobrzyński, przed-
stawiciel Starostwa Powiatowe-
go wręczyli piłkarzom medale 
i nagrody. Dużo mieli z tym 

pracy, bo zawodników było na-
prawdę wielu. Duże brawa dla 
wszystkich młodych piłkarzy  
i piłkarek, a także dla ich tre-
nerów i opiekunów!

Nie sposób nie wspo-
mnieć o sędziach Bartek Grze-
lak, Rafał Melon i Adam Łęc-
ki sprawiedliwie rozstrzygali 
wszystkie spotkania i dbali 
o to, aby każda gra odbywa-
ła się z zasadami FAIR PLAY.  
A sędzia główny Dariusz Ziąb-
ski profesjonalnie poprowadził 
całą imprezę i czuwał nad bez-
pieczeństwem młodych piłkarzy 
niczym VAR.

red.



Nr 05/2018 #pulsMiasta legionowo.pl

Rady na odpady
Wraz z rozwojem cywilizacji wzrasta presja człowieka na środowisko naturalne. Według danych statystycznych 
Polacy produkują coraz więcej śmieci. W 2017 roku odebrano z terenu Legionowa 17 916 ton odpadów, w tym 
prawie jedną trzecią - 33% z nich zebrano w sposób selektywny.

Od czasu wprowadzenia Sys-
temu Gospodarki Odpadami  
w Legionowie obserwuje się wy-
raźny i ciągły wzrost ilości odpa-
dów selektywnie zbieranych przy 
jednoczesnym spadku ilości od-
padów zmieszanych. Należy jed-
nak zwrócić uwagę, że zgodnie  
z art.3b ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach, gminy 
są zobowiązane do osiągnięcia 
do dnia 31 grudnia 2020 r. po-
ziomu recyklingu w wysokości  
co najmniej 50%. Gmina Legiono-
wo musi zatem dbać o prawidło-
wą segregację odpadów komu-
nalnych.

Aby gmina mogła osiągnąć 
wymagane poziomy recyklingu 
niezbędna jest edukacja społe-
czeństwa. Najskuteczniejszą for-
mą edukacji ekologicznej jest 
dotarcie do dorosłych za po-
średnictwem młodego pokolenia 

legionowian. Dzieci rozumiejąc 
sens segregacji odpadów mogą 
zdobytą wiedzę przekazywać da-
lej rodzicom i bliskim.

Jedną z takich inicjatyw 
jest cykl zajęć dydaktycznych, 
dotyczący gospodarki odpada-
mi. Program „Rady na odpady” 

przeznaczony jest dla dzieci  
z klas trzecich i siódmych szkół 
podstawowych. Zajęcia prowa-
dzi pracownik Referatu Ochrony 
Środowiska Paweł Budzyński. Do 
tej pory w połowie legionow-
skich podstawówek warsztaty 
już się odbyły. W pozostałych 

placówkach zajęcia zostaną 
przeprowadzone w nowym roku 
szkolnym 2018/2019 od września  
do listopada.

Prowadzone w formie warsz-
tatów lekcje dotyczą szeroko ro-
zumianej gospodarki odpadami 
komunalnymi. Prelegent zapo-
znaje dzieci z pojęciem odpadu, 
recyklingu, odzysku, ponownego 
użycia, kompostowania. Dzieci po-
znają również podstawowe meto-
dy jak ograniczać ilość odpadów 
w gospodarstwie domowym.

Podczas zajęć wykorzystywa-
na jest makieta przedstawiająca 
czas rozkładu niektórych odpa-
dów. Młodzi legionowianie mogą 
dowiedzieć się, jak długo będą 
rozkładać się różnego typu odpa-
dy, jeżeli nie zostaną poprawnie 
posegregowane i trafią na wy-
sypisko. Dzięki prezentowanym 
filmom dotyczącym recyklingu 
dzieci same chcą nauczyć się 

poprawnej segregacji. Podczas 
zajęć każde dziecko ma możli-
wość posegregować przygotowa-
ne wcześniej odpady do worków 
o odpowiednim kolorze.

Podczas każdych zajęć dzie-
ci zachęcane są również do 
kompostowania i dowiadują się  
o możliwości użyczenia kompo-
stowników przez urząd miasta. 
Prelegent skłania do dyskusji  
i znajdowania własnych opinii.

Po zakończonych zajęciach 
każde dziecko otrzymuje magnes 
na lodówkę, który ma przypo-
minać im i ich rodzicom o po-
prawnej segregacji odpadów. 
Warto mieć nadzieję, że młodzi 
legionowianie dotrą z nabytą na 
warsztatach wiedzą do swoich 
rodzin czy znajomych i skłonią 
ich do proekologicznych zacho-
wań w życiu codziennym.

red.
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Towarzystwo Przyjaciół Legio-
nowa organizuje w dniu 15 sierpnia 
2018 r. po raz kolejny rajd rowero-
wy upamiętniający udział 10. Dywizji 
Piechoty gen. Żeligowskiego, Armii 
Ochotniczej oraz społeczeństwa ziem 
dzisiejszego powiatu legionowskiego 
w działaniach bojowych oraz przy-
gotowaniach obronnych w sierpniu 
1920 r. w okresie Bitwy Warszawskiej.

Trasa w jedną stronę liczy 15 km 
(łącznie 30 km). Sponsorami rajdu  
jest Salon Rowerowy BDC Legionowo  
i PEC Legionowo.

PROGRAM
15 sierpnia 2018 r. (środa)
Start godz. 10:00 – Legionowo, plac 
J. Piłsudskiego w Legionowie, po 
złożeniu kwiatów i okolicznościo-
wym przemówieniu
10:15-12:45 – przejazd po trasie do 
Pomnika 28. Pułku Strzelców Ka-

niowskich w Wólce
13:00-13:15 – zapalenie znicza 
pamiątkowego, zdjęcie pamiątkowe 
uczestników przy pomniku,
informacja historyczna
13:15-13:45 – przejazd do Rancho Bena
13:45-14:30 – odpoczynek i posiłek 
regeneracyjny
14:30-16:30 – powrót do Legionowa 
16:30 – zakończenie Rajdu przed Filią 
Muzeum Historycznego, al. Sybiraków 23

Udział jest bezpłatny. Ze wzglę-
dów organizacyjnych liczba uczestni-
ków ustalona zostaje na 30 osób. TPL 
organizuje zapisy uczestników od 2 
do 10 sierpnia  br. (zgłoszenia prosi-
my kierować na stronę internetową: 
tpl@przyjaciele-legionowa.org.pl lub 
bezpośrednio w siedzibie Towarzy-
stwa: Legionowo, ul Mickiewicza 23 
w sekretariacie Muzeum (z podaniem 
wieku uczestnika).

Kontrole autokarów
Policjanci legionowskiej „drogówki” od początku czerwca kontrolują autokary przewożące dzieci  
i młodzież. Kontrole tych pojazdów odbywają się na parkingu przed budynkiem Komendy  
Powiatowej Policji w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 26B w godzinach 
6:00-8:00 po wcześniejszym zgłoszeniu

Aby wyjeżdżające w trasę auto-
kary z dziećmi i młodzieżą bezpiecz-
nie dotarły do miejsca wypoczynku, 
a później szczęśliwie wróciły do 
domów, policjanci przeprowadzają 
kontrole autokarów. Sprawdzane są 
między innymi: limit dopuszczal-
nego czasu jazdy, trzeźwość kieru-
jącego i stan techniczny pojazdu. 
Legionowscy policjanci z Wydziału 
Ruchu Drogowego kontrolują auto-
kary na parkingu przed budynkiem 
Komendy Powiatowej Policji w Le-
gionowie przy ul. Jagiellońskiej 26B 

w godzinach 6.00-8.00.
Kontrole dokonywane są na pod-

stawie telefonicznego lub pisemne-
go zgłoszenia do Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Powiatowej 
Policji w Legionowie pod numera-
mi telefonów 22 60 48 220 od po-
niedziałku do piątku w godzinach 
8.00-16.00 22 60 48 213 całodobowo 
dyżurny KPP Legionowo.

Prosimy, aby w miarę możliwo-
ści, jak najwięcej pojazdów było 
kierowanych przed zabraniem dzieci 
na wyżej wskazane miejsce. Pozwoli 

to na sprawne zorganizowanie kon-
troli, która orientacyjnie trwa około 
15 - 20 minut - jeśli nie ma do niej 
uwag. Po każdej kontroli policjanci 
wystawiają kierowcy lub przewoź-
nikowi protokół z kontroli. Rodzice 
lub opiekunowie dzieci mogą po-
prosić kierowcę po przyjeździe na 
miejsce zbiórki o pokazanie takiego 
dokumentu. To czy autokar został 
skontrolowany można zweryfikować 
dzwoniąc do dyżurnego Komendy 
Powiatowej Policji w Legionowie 
tel. 22 604 82 13. Jednocześnie stale  

 
 

 
 
przypominamy opiekunom o obo-
wiązku opieki nad dziećmi i mło-
dzieżą w czasie wysiadania/wsia-
dania oraz przebywania na drodze 
poza pojazdem.                      red.

Rajd rowerowy

STULECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKÊ NIEPODLEG£OŒCI
----------------------------------------------------

74. ROCZNICA POWSTANIA  WARSZAWSKIEGO
w I Rejonie “Marianowo-Brzozów” VII Obwodu “OBRO¯A”  AK

Zespó³ Ochrony Pamiêci Armii Krajowej “Brzozów”
oraz Towarzystwo Przyjació³ Legionowa 

serdecznie zapraszaj¹ wszystkich chêtnych
na

dystans 6 lub 9,3 km
udzia³ bezp³atny, aprowizacja w³asna 

(mo¿liwoœæ posi³ku w bufecie w Centrum Komunikacyjnym)

Uczestnicy otrzymaj¹ potwierdzenie odwiedzenia 
miejsc pamiêci zaliczanych przy zdobywaniu 

Na szlaku opowiadaæ bêd¹:

Prezes Zespo³u Ochrony Pamiêci                        Prezes Towarzystwa
        Armii Krajowej “Brzozów”                              Przyjació³ Legionowa

             Wojciech Jeute                                          Erazm Domañski

III tradycyjny rajd pieszy 
szlakiem "Polski Walcz¹cej"

ZBIÓRKA na RONDZIE ARMII KRAJOWEJ
o godz. 10.30

28 lipca 2018 r.

ODZNAKI TURYSTYCZNEJ SZLAKU POLSKI WALCZ¥CEJ




