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OGŁOSZENIE SPOŁECZNE

Akcja. Piłeś - nie jedź
Wydział Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legionowo zaprasza w dniu 1 września na piknik
profilaktyczny „PIŁEŚ – NIE JEDŹ – BEZPIECZNA PODRÓŻ”. Impreza odbędzie się przed ratuszem, godz. 10:00-16:00.
Zadanie pod tytułem „Piłeś
– Nie Jedź” ma na celu przede
wszystkim propagować bezpieczeństwo na drogach, wskazywać na skutki i konsekwencję
jazdy po spożyciu alkoholu
oraz co bardzo ważne uczyć
odpowiedzialności. Naszym zadaniem jest w jak najprostszy
sposób wskazać jak reaguje na
drodze kierowca trzeźwy oraz
ten po spożyciu alkoholu.
Jak możemy się domyślać
różnice są ogromne, niestety
są one niezauważalne dla osoby będącej po spożyciu alkoholu. Według oceny takiej osoby
wszystko jest pod kontrolą
i przekonana jest, że potrafi prowadzić pojazd w sposób
bezkolizyjny.
Niestety
tego typu zachowania często
kończą się tragedią nie tylko
dla kierowców ale też współuczestników.
Trzeba tu nadmienić, że osoba będąca współuczestnikiem,
współpasażerem jest tak samo
odpowiedzialna jak kierowca
za zdarzenie na drodze. Bowiem
współpasażer może mieć wpływ
na decyzje kierowcy.
W tym celu chcemy za pomocą różnego rodzaju urządzeń
i symulatorów dokonać prezentacji różnych zdarzeń jakie
mogą mieć miejsce na drodze.
Będą to symulatory zderzeń,
zderzenia, zderzenia czołowego, dachowania oraz alkogogle.
Aby móc zaprezentować
jak najszerszemu gronu proponujemy organizację tych pokazów przed Urzędem Miasta
1 września br. w formie miasteczka plenerowego.
Wrzesień jest miesiącem
kiedy po wakacjach wracamy
wypoczęci pełni sił do pracy
i do szkoły, warto więc przygotować dawkę informacji,
wiedzy i rozpocząć edukację
od bezpiecznego poruszania się

po drogach.
Z badań wynika, że niestety
bardzo
duży
procent Polaków sięga po alkohol, jest to prawie 80%. Ile
z tych osób wsiądzie do auta
po jego spożyciu tego tak naprawdę nie wiemy. Według
statystyk policyjnych widać
zmianę liczb pijanych kierowców, jednak w zależności
od regionu Polski jest to problem bardzo duży. Do tej pory
wypadek i pijany kierowca
to ok. 9% wszystkich wypadków
na drogach. Dlatego w dalszym
ciągu tak ważna jest profilaktyka, edukacja i uświadamianie kiedy picie staje się ryzykowne, jakie są granice tego
ryzyka. Zdarza się, że kierowca
nie jest świadomy, że podczas
badania alkomatem w czasie
kontroli drogowej wynik może
być dodatni, wówczas może
stać się sprawcą wykroczenia
bądź sprawcą przestępstwa
i niestety na wszystko jest już
za późno.
Aby unikać takich sytuacji
zorganizowany pokaz poprzez
symulatory da możliwość poczuć na sobie siłę, jaka działa przy zderzeniu z niewielką prędkością albo dlaczego
zapinanie pasów jest pierwszą i bardzo ważną czynnością
po wejściu do auta. Każdy będzie mógł skorzystać z pokazu i odczuć na własnej skórze
siłę zderzeń podczas wypadku
oraz wpływ alkoholu na prowadzenie pojazdem mechanicznym. Na takie doświadczenia
będziemy zachęcać wszystkich uczestników bez względu
na to czy jest się kierowcą
czy nie, bowiem pasażer może
ulec podobnym obrażeniom
co kierowca i jest na równi odpowiedzialny z kierowcą.
Udział w pokazach pozwoli
uświadomić, że alkohol z kierowcą nie idzie w parze, że od-

powiedzialność jest zbyt duża,
aby móc sobie pozwolić na takie zachowania.
Życie jest tylko jedno i warto o nie zadbać nie narażając
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się na bycie niepełnosprawnym
z wyrokiem w kartotece.
To będzie nasze przesłanie
w propagowaniu bezpieczeństwa na drodze.

Ewa Milner-Kochańska
Kierownik Wydziału Zdrowia
Publicznego i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Legionowo
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Gawryszewskiego czeka na remont

W Legionowie mamy 99,57
km dróg publicznych. Wciąż
przybywa nowych mieszkańców
i budują się nowe domy. Dla gminy oznacza to kolejne obowiązki w utrzymaniu infrastruktury,
dodatkowe koszty i konieczność utrzymania odpowiedniego komfortu życia legionowian.
Należy tu wspomnieć, że Legionowo cieszy się dobrymi wskaźnikami - aż 94 km w Legionowie
to drogi utwardzone. Do wyko-

legionowo.pl

Remonty szkół

KRÓTKO i na temat

Kolejna ulica na III Parceli zostanie wyremontowana.
Krótki odcinek tym razem na
ulicy Gawryszewskiego będzie
utwardzony.

#pulsMiasta

nania pozostały krótkie odcinki ulic, w pierwszej kolejności
wykonywano bowiem remonty
dróg bardziej uczęszczanych,
z których korzysta duża ilość
użytkowników.
Remontem ul. Gawryszewskiego zajmie się tym firma TIT
BRUK TOMASZ KNOPIK. Firma
zaoferowała 892.610,73 zł oraz
7 lat gwarancji. Droga ta liczy
ok. 440 metrów długości. Wraz
z położeniem kostki betonowej,
chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem wykonawca wymieni tu
oświetlenie sodowe na ledowe.
Remont poprawi komfort jazdy
i dojazd do nieruchomości tam
położonych.

Oszczędnie i solidnie
– wakacyjne prace
Spółka KZB Legionowo korzystając z przerwy wakacyjnej
remontuje miejskie placówki oświatowe. Zanim uczniowie
wrócą do szkół, klasy lekcyjne zostaną pomalowane,
a podłogi wymienione.
O tym, że utrzymanie szkół to duży wysiłek
dla gmin wyjaśnia zastępca prezydenta Legionowa Piotr Zadrożny: - Budynki nie robią się młodsze, tylko coraz starsze i przychodzi taki moment,
że trzeba przeprowadzać różnego rodzaju kompleksowe remonty. Pilnujemy, aby stan obiektów
był odpowiedni i bezpieczny dla uczniów. W tym
roku podjęto też większe prace – modernizację
schodów w Szkole Podstawowej nr 8 i kapitalny
remont dachu pawilonu w „jedynce”.

WŁASNYMI SIŁAMI

Jak zapewnia prezes zarządu KZB Legionowo Irena Bogucka plan remontów został
ustalony na wiosnę ze wszystkimi dyrektorami szkół i przedszkoli. Szacuje się, że wszystkie prace budowlane to około 1,2 mln zł.
Które z prac są najważniejsze? – W pierwszej kolejności wykonujemy prace wynikające z decyzji
straży pożarnej, sanepidu, a także protokołów
z przeglądów inspektorów nadzoru budowlanego. Później bierzemy pod uwagę kwestie estetyczne – mówi prezes zarządu. Zanim brygady
robotników weszły na teren placówek oświatowych, przeprowadzono konsultacje z dyrektorami szkół i przedszkoli, aby sami gospodarze
ocenili potrzeby. Konserwatorzy zatrudnieni
w spółce malują sale lekcyjne, korytarze
i łazienki, odnawiają podłogi i ogrodzenia. Na
większe roboty spółka podpisała umowy z wykonawcami zewnętrznymi. Jak informuje KZB
zadania będą zrealizowane w przewidzianym
terminie. – Mam nadzieję, że nie będzie żadnego poślizgu i 1 września wszyscy uczniowie wejdą do nowych, wyremontowanych klas
– mówi Zadrożny.

OSZCZĘDNOŚCI

Jak zapewnia zastępca prezydenta system,
w którym to miejska spółka, nie zaś każda szkoła
i przedszkole z osobna, dba o stan techniczny
obiektów się sprawdza. – Z barków dyrektorów
zostały zdjęte obowiązki dotyczące remontów:
nie muszą wyłaniać firm, które przeprowadzają
prace i nie muszą ich nadzorować. Oczywiście
oceniają i sprawdzają jakość wykonanych robót,
zgłaszają też swoje uwagi, jeśli takowe są, ale na
pewno mają w tym zakresie dużo mniej pracy
i mogą się skupić na innych ważnych zadaniach
z punktu widzenia funkcjonowania szkoły – uważa prezydent. Oczywiście zmiany te generują też
oszczędności. – Jeżeli KZB dla wszystkich placówek wyłania wykonawcę na pewien rodzaj prac,
na przykład na cyklinowanie podłóg, malowanie,
czy na wymianę instalacji elektrycznej lub hydraulicznej, to osiąga w ten sposób oszczędności, które może przeznaczyć na kolejne prace
i remonty – mówi Piotr Zadrożny.
red.

Basen na Piaskach
budowa na ukończeniu

Nr 06/2018

Będzie tunel na Bukowcu

PKP PLK i wiceminister infrastruktury wyrazili zgodę na budowę tunelu na Bukowcu. Przeprawa będzie jedną
z trzech realizowanych na terenie Legionowa.
Po niedawnych konsultacjach
społecznych z mieszkańcami
miasta, które odbyły się Centrum
Komunikacyjnym w Legionowie
w czerwcu br. w sprawie budowy
przepraw w Legionowie, władze
miasta prowadziły dalsze rozmowy z koleją. W miniony czwartek
(2.08) Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski spotkał
się z wiceministrem infrastruktury Andrzejem Bittelem i dyrektorem projektu w PKP PLK
Kazimierzem Perytem.
– Jest zgoda PKP na budowę małego tunelu na Bukowcu.
Jednocześnie realizowane będą
trzy rozwiązania komunikacyjne, oprócz tunelu wybudujemy
także kładkę dla pieszych na
Bukowcu i przejście na wysokości ulicy Krasińskiego. Projekty
te znajdują się na liście podstawowej, kwalifikując się do dofinansowania – mówi prezydent
Roman Smogorzewski.

Zgodnie z pismem otrzymanym od PKP PLK całkowity udział PKP PLK w realizacji
przedsięwzięć ustalony został
do kwoty 11 808 595 zł netto, podczas gdy szacunkowy
koszt budowy jednej przeprawy
to 14-16 mln zł brutto. Różnicę
pokryje miasto.

Nowa nawierzchnia na Sikorskiego
Rusza budowa drogi
gen. Władysława Sikorskiego na odcinku od
ul. T. Wardenckiego do
ul. Olszankowej w Legionowie. W postępowaniu
przetargowym wybrano
jako najkorzystniejszą
ofertę wykonawcy Paweł
Wyżykowski Kompleksowe Usługi dla Rolnictwa
Lubowidz. Firma zaproponowała cenę ofertową
brutto 490 228,57 zł i
gwarancję 7 lat.

Przy
ocenie
wykonawcy były brane
pod uwagę cena – 60%
i okres gwarancji – 40%.
Wśród zadań firma otrzymała budowę nowej nawierzchni drogi z wyznaczeniem
przejścia
dla pieszych przez ulicę
Olszankową. Wykonawca
musi dostosować prace
do istniejącej infrastruktury i przygotować chodnik, odwodnienie i zjazdy do posesji.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez kolejarzy, zasady
dofinansowania są takie same
dla wszystkich uczestników projektu i na tę chwilę nie ma możliwości jego zwiększenia.
Uaktualnione koncepcje zostaną przedstawione mieszkańcom jesienią.
red.

W dniu 14 czerwca 2018 r. o godz. 18:00 na II piętrze Centrum Komunikacyjnego odbyło się spotkanie konsultacyjne. W spotkaniu uczestniczyło około
100 mieszkańców oraz Prezydent Miasta Legionowo
– Roman Smogorzewski, Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo – Marek Pawlak, Naczelnik Wydziału
Inwestycji – Elżbieta Głos, Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji – Przemysław Mazur i Projektant
- Łukasz Świąder. Spotkanie rozpoczął Prezydent
Miasta Legionowo – Roman Smogorzewski informując o celu spotkania i jego przebiegu. Podkreślił, że w związku z dynamicznym rozwojem miasta
i zwiększającą się z roku na rok liczbą samochodów niezbędne jest stworzenie kolejnych przepraw
dla transportu lokalnego w Legionowo. W związku
z tym na konsultacjach zostały zaprezentowane
propozycje przepraw przez tory kolejowe.
Z raportami z konsultacji społecznych można
zapoznać się w BIP w zakładkach „Raporty, plany,
strategie, analizy” w podkatalogu „Raporty z konsultacji społecznych”.

Wronia do remontu

Teren pod strażnicę TERAZ

PÓŹNIEJ Nowa Strażnica

Lada chwila wykonawca Partner Roboty
Drogowe Krzysztof Czarnecki, Maciej Korolec
Spółka Jawna z Chotomowa rozpocznie prace budowlane na ulicy Wroniej.
Firma ta została wyłoniona spośród 6, które
złożyły oferty. Zaproponowała 508 621,46 zł i 5
lat gwarancji. Przy ocenie
wykonawcy w były brane pod uwagę cena oraz
okres gwarancji.

Budowa drogi wewnętrznej – ulicy Wroniej
w Legionowie – to odcinek
ok. 300 metrów, gdzie powstanie nowa nawierzchnia z kostki brukowej,
zjazdy do posesji, odwodnienie i chodniki.
Firma zajmie się też
remontem
oświetlenia
– demontażem istniejących opraw lamp sodowych i wymianą na
oświetlenie ledowe.

Powstaje nowa strażnica
W środę (25.07) w Komendzie
Wojewódzkiej PSP w Warszawie została podpisana umowa na realizację strażnicy, która poprawi bezpieczeństwo legionowian. Działkę na
siedzibę straży Komendy Powiatowej oraz Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej
w Legionowie przekazał Urząd Miasta w Legionowie.

Nowa strażnica powstaje u zbiegu ulic Jagiellońskiej i Krakowskiej.
Inwestycja realizowana jest w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby Ochrony
Państwa w latach 2017-2020″.
Umowę o realizacji inwestycji podpisali st. bryg. Bogdan Łasi-

ca Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP i Pan Robert Kosowski
– Prezes Zarządu firmy Budimpol
sp. z o.o. z Warszawy. Koszt budowy
to 16 851 000 zł. Fundusze na ten cel
pochodzą z ustawy modernizacyjnej
i rezerwy celowej oraz Środki Ubezpieczeniowe KG PSP. Termin wykonania to 29 kwietnia 2020 roku.

#pulsMiasta
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Krótki weekend w Rzymie
Wieczne miasto zachęca do odwiedzin piękną pogodą, wspaniałą atmosferą i smaczną kuchnią. Nie wspominając
o zapierających dech w piersiach zabytkach i pięknych widokach. Za sprawą tanich linii lotniczych, Rzym jest
bliżej niż może się wydawać. Bilety do stolicy Włoch można kupić już za około 100 zł w jedną stronę.
Rzym ma dwa lotniska.
Główne to Fiumicino (Leonardo
da Vinci), natomiast Ciampino jest niewielkim lotniskiem
„budżetowym”. Z obydwu do
centrum można dostać się
m.in.
busami
dowozowymi.
Samo centrum miasta można
pokonać pieszo i metrem, dla
zaoszczędzenia czasu warto
rozważyć specjalny autobus
turystyczny, który działa na
zasadzie „hop on – hop off”
i obwiezie po najciekawszych
zabytkach.
A jest ich w Rzymie sporo.
Zobaczymy tu przepiękne pałace, bazyliki oraz słynne Koloseum czy akwedukty. Weekend
w Rzymie to okazja by poznać
to miasto w pigułce i zakochać
się w nim na tyle, by jeszcze
kiedyś wrócić.
Zwiedzanie warto zacząć od
najsłynniejszej budowli – Koloseum. Jak we wszystkich najważniejszych punktach miasta,
należy uzbroić się w cierpliwość,
gdyż kolejki są niemiłosiernie
długie. Warto kupić bilet wcześniej, przez internet, albo udać
się na zwiedzanie popołudniem,

się na kopułę, skąd rozpościera
się widok na miasto. Nie można
nie odwiedzić też Grot Watykańskich – miejsca pochówku
wielu papieży.

Koloseum.
Kiedyś arena
walk
gladiatorów.
Dziś ruiny
zachwycające
piękną
architekturą.

kiedy chętnych do wejścia jest
znacznie mniej. Koloseum znane jest z lekcji historii i ekranizacji filmowych. To właśnie tutaj
odbywały się walki gladiatorów,
naumachie i polowania na dzikie zwierzęta. Dzisiaj Koloseum
to ruiny, które nadal zaskakują swoim monumentalizmem
i architekturą.
Tuż obok znajduje się Forum Romanum – najstarszy

plac miejski, otoczony sześcioma wzgórzami. Przy Forum
znajduję się taras widokowy,
z którego zobaczyć można pozostałości ze Świątyni Saturna
oraz łuk triumfalny Septymiusza Sewera.
Kolejnym żelaznym punktem zwiedzania jest oczywiście Watykan z bazyliką
św. Piotra. Oprócz zwiedzania
wnętrza bazyliki warto wybrać

Po wizycie w bazylice
w niewielkiej odległości znajduje się Zamek św. Anioła
– grobowiec przeznaczony dla
cesarza Hadriana, który do 271
roku pełnił funkcję Mauzoleum.
Pochowano tu min. Marka Aureliusza a obecnie znajduje się
w nim watykańskie muzeum
średniowiecznej broni.
Przy Zamku znajduje się
most o tej samej nazwie zdobiony rzeźbami św. Piotra i św.
Pawła oraz aniołami. Barokowe
rzeźby Berniniego ustawiono
w 1668 r. na cokołach powyżej
balustrad na wysokości filarów
wspierających przęsła.
Kolejną atrakcją w centrum
Rzymu jest Plac Navona z Fontanną Czterech Rzek – to jedna z najsłynniejszych fontann
Rzymu, symbolizująca 4 wielkie
rzeki z 4 kontynentów: Nilu,
Dunaju, Rio de la Plata i Gangesu. Niewielka odległość dzieli plac od Panteonu – jednej
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Sylwetki artystów
Poznaliśmy tegorocznych stypendystów artystycznych. Podczas
czerwcowej sesji otrzymali oni gratulacje z rąk Prezydenta
Miasta Legionowo Romana Smogorzewskiego.
Stypendium to przyznaje
się za wybitne wyniki w nauce
w szkole artystycznej lub wybitne osiągnięcia artystyczne. Mogą się o nie ubiegać
uczniowie i studenci, którzy
są mieszkańcami Legionowa,
a nie ukończyli 24 roku życia.
Stypendium to nie ma charakteru socjalnego.

SYLWETKI
STYPENDYSTÓW
1. Sławomir Chodorski
– liczne wyróżnienia w dziedzinie aktorstwa, m.in. za rolę
Syfona w spektaklu „Ferdydurkowanie” na III Ogólnopolskim
Festiwalu Teatrów Amatorskich – Teatralia 2017 Legionowo oraz występy na deskach
Teatru Rampa.
2. Aleksandra Drabarek
– liczne wyróżnienia w dziedzinie tańca, na arenie ogólnopolskiej, w występach solowych jak i w formacjach, m.in.
III miejsce w kategorii hip hop
mini formacje – IV Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego, Choceń.

z najlepiej zachowanych budowli starożytnego Rzymu.
Po krótkim spacerze najbardziej znaną, handlową ulicą
Via del Corso, warto przystanąć
przy Schodach Hiszpańskich,
skąd także doskonale widać
miasto. Niedaleko, w gąszczu
wąskich uliczek, znajduje się
obowiązkowy punkt wycieczki
do Rzymu – barokowa, przepiękna Fontanna di Trevi.
Jeżeli
wystarczy
czasu
warto odwiedzić Plac Wenecki
oraz Kapitol z Piazza del Campidoglio i pomnikiem Marka
Aureliusza.
Będąc w Rzymie warto jednak oddalić się od zatłoczonych miejsc pełnych turystów
i przejść się urokliwymi ulicz-

kami Zatybrza, usiąść w jednej
z licznych restauracji, skosztować lokalnego wina i słynnej
włoskiej kuchni, w tym makaronów i pizzy. Ceny są znacznie
wyższe niż w Polsce, dlatego
tym bardziej warto oddalić się
od głównych atrakcji turystycznych i wybrać małą, lokalną trattorię odwiedzaną przez
lokalsów. Obowiązkowo należy
skosztować gelato – tradycyjnych włoskich lodów. Ich ceny
zaczynają się od 2-3 euro za
kulkę, ale warte są swojej ceny.
Krótki pobyt w Rzymie jedynie rozbudza apetyt na to
miasto. Wyjeżdżając, większość turystów obiecuje sobie,
że jeszcze tu wróci.
red.

3. Aleksandra Janusz
– liczne wyróżnienia w dziedzinie tańca, na arenie ogólnopolskiej, w występach solowych jak i w formacjach.
4. Wojciech Kruczek
– Kandydat do I Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na instrumentach
historycznych organizowanego przez Narodowy Instytut
Fryderyka Chopina oraz laureat licznych konkursów pianistycznych.
5. Marcelina Lewandowska
– wysokie wyniki w nauce
w Niepublicznej Szkole Muzycznej I stopnia średnia ocen
5.0 oraz udział w licznych konkursach muzycznych.
6. Aleksander Małachowski
– liczne wyróżnienia w kategorii fotografia w tym współpraca z firmą Samsung i Canon,
a także organizowanie wielu
wystaw, np. wystawa zdjęć
pt. „Atypical” (w duecie z Jorge Alva) współorganizowana
przez Fundację Artystyczna
Podróż Hesti.

7. Weronika Matusiak
– liczne wyróżnienia w dziedzinie tańca, na arenie ogólnopolskiej, w występach solowych jak i w formacjach,
m.in. II miejsce dla formacji
„ŁOBUZIARY” – Festiwal Tańca Mazowia Open Pruszków.
8. Wiktoria Mitura
– liczne wyróżnienia w dziedzinie tańca, na arenie ogólnopolskiej, w występach solowych jak i w formacjach,
m.in. Ogólnopolski turniej
tańca „1000 Lakes Dance
Cup” – III miejsce mini formacja, Olsztyn.
9. Anna Pawłowska
– laureatka licznych konkursów plastycznych oraz występy w lokalnych formacjach
teatralnych.
10. Mikołaj Roszczyk
– laureat konkursów plastycznych i muzycznych oraz
występy w lokalnych formacjach teatralnych.
Gratulacje dla wszystkich
stypendystów!

Święto Policji
Przed siedzibą Komendy
Powiatowej Policji w Legionowie w piątek (27 lipca) odbyły się uroczystości obchodów
Święta Policji.
Policjanci odebrali odznaczenia państwowe, zostali
mianowani na wyższe stopnie oraz otrzymali nagrody
za rzetelnie pełnioną służbę.
Po raz pierwszy gospodarzem
uroczystości była, dotychczas
pełniąca obowiązki komendanta powiatowego, młodszy
inspektor Anna Jędrzejewska
Szpak, która z rąk Komendanta Stołecznego Policji nadinspektora Pawła Dobrodzieja

odebrała rozkaz o powołaniu
na stanowisko Komendanta
Powiatowego Policji w Legionowie. Na uroczyste obchody
przybyli przedstawiciele lokalnych samorządów, instytucji
na co dzień współpracujących
z Policją, rodziny policjantów
oraz mieszkańcy powiatu.
Obchody Święta Policji
w powiecie legionowskim rozpoczęły się uroczystą Mszą
Świętą, apelem i złożeniem
meldunku Komendantowi Stołecznemu Policji nadinspektorowi Pawłowi Dobrodziejowi
przez dowódcę uroczystości
podinspektora Artura Bart-

czaka. Wręczono odznaczenia
państwowe policjantom, akty
mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz nagródy
finansowe od władz samorządowych. Medalem srebrnym
„Za Długoletnią Służbę” odznaczeni zostali: asp. szt.
Daniel Jaśkiewicz, asp. szt.
Mariusz Oleszko oraz asp.
szt. Piotr Suplicki. Medalem
brązowym „Za Długoletnią
Służbę” uhonorowany został
asp.szt. Arkadiusz Karadżow-Szmidkowski. W tym roku
awanse otrzymało łącznie
65 policjantów.
/Źródło KPP Legionowo/
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Wymiana pieca krok po kroku

Ekopatrol kontroluje

Zrób krok do przodu

Pogoda dopisuje, mamy piękne lato i raczej nikt nie myśli o zimie. Warto jednak zrobić
krok do przodu i wyprzedzić trochę przyszłość. Przypominamy – Gmina Legionowo
udziela dotacji na wymianę nieekologicznych pieców na paliwa stałe na nowoczesne
piece gazowe, olejowe lub pompy ciepła. Wraz z wymianą na piec gazowy można
także uzyskać dotację do przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej.
Wnioski o udzielenie dotacji, wraz
z niezbędnymi załącznikami, można składać od 19.11.2015 r. Udzielaniem dotacji
zajmuje się Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Legionowo, ul. marsz.
J. Piłsudskiego 41, pokój 3.15 oraz 3.14,
tel. (022) 766 40 66, 766 40 65, mail:
ochrona.srodowiska@um.legionowo.pl

INSTRUKCJA
1) CZY W BUDYNKU
JEST PRZYŁĄCZE GAZOWE?

JEŚLI NIE: należy zawrzeć umowę z gazownią na przyłącze gazowe (Mazowiecka
Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Kolejowa 32,
tel. 22 667 30 88). Kopię umowy z gazownią
należy dołączyć do wniosku o dotację.
JEŚLI TAK: składamy do Urzędu Miasta
Legionowo wniosek o dotację.

2) WNIOSEK O DOTACJĘ

Niezbędne załączniki:
Oświadczenie o treści: „Oświadczam,
że jestem właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości położonej przy ul.
…......................... nr ….... w Legionowie. Data........

Podpis …...................”;
Kopia rachunku za gaz lub umowy
z gazownią;
Kosztorys prac związanych z montażem
pieca gazowego (ceny: prac, materiałów
i jako oddzielna pozycja w kosztorysie
cena brutto zakupu konkretnego modelu i marki pieca). Kosztorys podpisuje
osoba z uprawnieniami instalacyjnymi.
We wniosku podajemy numer telefonu
– oględziny umawiane są telefonicznie.

3) OGLĘDZINY PODŁĄCZONEGO
PIECA WĘGLOWEGO
4) PODPISANIE UMOWY Z GMINĄ

Uwaga! Do dnia podpisania umowy z gminą nie można niczego kupować – piec można
kupić dopiero po podpisaniu umowy z gminą. Jeśli budowane było przyłącze gazowe do
domu - faktura tytułem opłaty przyłączeniowej z gazowni też musi być wystawiona po
dniu podpisania umowy z gminą.

5) ZAKUP PIECA GAZOWEGO

Prace związane z wymianą pieca.
O zakończeniu prac należy poinformować

legionowo.pl

telefonicznie Urząd Miasta Legionowo,
tel. (22) 766 40 66, 766 40 65 Uwaga! Proszę zapoznać się z taryfami gazowymi dostarczyciela gazu i ewentualnie zmienić na
tą, która jest korzystniejsza w przypadku
ogrzewania domu.

6) OGLĘDZINY PODŁĄCZONEGO
PIECA GAZOWEGO
7) WNIOSEK
O ROZLICZENIE DOTACJI

Niezbędne załączniki:
kopia faktury za zakup pieca gazowego, wystawionej na nazwisko wnioskodawcy, potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez wnioskodawcę;
kopia protokołów z demontażu pieca
węglowego i montażu pieca gazowego
podpisanych przez osobę, która posiada
uprawnienia instalacyjne, potwierdzone
za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.

Straż Miejska w Legionowie wspólnie z pracownikami
Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Legionowo,
prowadzi działania edukacyjno – kontrolne w ramach Patrolu Ekologicznego.
W okresie zimowym „Ekopatrol” kontrolował spalanie
zabronionych
materiałów
w piecach. W okresie letnim kontroluje podpisywanie
umów na wywóz nieczystości.
Strażnicy miejscy wspólnie
z Referatem Ochrony Środowiska w ramach kontroli wynikających z Regulaminu Utrzymania
Czystości i Porządku na terenie Gminy Miejskiej Legionowo,
sprawdzają stosowanie się zarówno firm jak i osób prywatnych do
w/w regulaminu.
Ekopatrol niestety w ostatnim
czasie ujawnił wiele nieprawidłowości w szczególności w zakresie
posiadania przez przedsiębiorców
umów na wywóz odpadów stałych
i posiadania stosownych zbiorników na odpady.

STRAŻ MIEJSKA
PRZYPOMINA:

Niestosowanie się do regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie miejskiej Legionowo,
zagrożone jest mandatem karnym
w kwocie do 500 złotych w myśl
art. 10 ust.2 Ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.

8) WYPŁATA DOTACJI NA KONTO
BANKOWE WNIOSKODAWCY

/SM/

red.

Statystyka wymiany starych pieców na nowe przy wsparciu m.in. Urzędu Miasta
2015 r., na wymianę pieców

2016 r., na wymianę pieców

2017 r., na wymianę pieców

2018 r., na wymianę pieców

na kwotę dotacji 128 761 zł

na kwotę dotacji 604 396,62 zł

na kwotę dotacji 765 647,84 zł

na kwotę dotacji 526 125,69 zł

podpisano 17 umów

Wejdź na

podpisano 79 umów

podpisano 101 umów

Nie truj! Daj oddychać! >>

podpisano już 65

SKANUJ
i CZYTAJ

umów
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Nowe ścieżki rowerowe
wej na odcinku od drogi krajowej 61 do przejazdu kolejowego,
a 0,5 km pomiędzy Zespołem
Szkolno-Przedszkolnym nr 4
a stacją Legionowo Piaski.

Zadanie II
Zadaniem drugim zajmuje
się firma Janusz Mróz Roboty
Ziemne – Budowlane z Legionowa. Budowa ścieżek rowerowych w zachodniej części Legionowa pochłonie 1.536.554,73
zł. Obejmuje budowę ścieżki
rowerowej w ul. Jagiellońskiej
na odcinku od stacji PKP do
istniejącej drogi dla rowerów
w rejonie ul. Barskiej – ok. 0,5 km
oraz budowę dwóch odcinków
ścieżki rowerowej i chodnika
w ul. Parkowej na odcinku od
ul. Jagiellońska do kładki nad
koleją i od ul. Jana III Sobieskiego do granicy miasta, czyli odcinek mierzący kolejne 1,4 km.

Zadanie V
Zadanie piąte obejmuje budowę ścieżek rowerowych w południowej części Legionowa. Na te
1.8 km ścieżki i chodnika wzdłuż
ul. Kwiatowej nadal czekamy.
Trwają procedury przetargowe,
które mają wyłonić wykonawcę.

Zadanie III
Ten sam wykonawca zajmie
się zadaniem III, czyli budową
ścieżek rowerowych we wschodniej części Legionowa. Koszt budowy to 1.316.988,99 zł. 1,05 km
długości ścieżki rowerowej przebiegać będzie wzdłuż ul. Piasko-

Zadanie IV
Zadanie czwarte również
realizuje Janusz Mróz. Dotyczy
ono budowy ścieżek rowerowych
w południowo-wschodniej części
Legionowa (koszt 1.960.630,53
zł). Budowa ścieżki rowerowej
i chodnika w ul. Strużańskiej
to kolejne 1,05 km, w ul. Polnej
0,25 km oraz w ul. Szwajcarskiej
0,1 km ścieżki rowerowej.

Mapa ścieżek rowerowych w Legionowie

Łączna długość budowanych
ścieżek rowerowych to 9 km.
Firmy budowlane śpieszą się by
sprostać zadaniom i przygotowują podłoża wzdłuż wyżej wymienionych ulic. Za utrudnienia
dla pieszych i użytkowników
dróg publicznych, które powstają w trakcie tych prac, bardzo
przepraszamy.
red.

Legenda ścieżki rowerowe
istaniejące
w realizacji
planowane

WYSTAWA. Droga do wolności
Zapraszamy do obejrzenia wystawy „Droga do wolności
w męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki”.
Wystawę zorganizowała Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”
w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.
W poniedziałek (6.08)
w atrium ratusza o godzinie
10.00 Ksiądz Dziekan Lucjan
Szcześniak z parafii św. Jana
Kantego wraz z Prezydentem
Miasta Legionowo uroczyście
otworzyli wystawę poświęconą pamięci bł. ks. Jerzego
Popiełuszki. Prócz sztanda-

ru znajdują się tam również
tablice z opisem życia księdza oraz informacje na temat jego śmierci i pogrzebu.
Zdjęcia pochodzą z zasobów
Archiwum
Historycznego
NSZZ „Solidarność” z kolekcji
ks. prałata Henryka Jankowskiego, kolekcji fotografii Ko-

misji Krajowej NSZZ „Solidarność”, agencji FORUM. Teksty
umieszczone na tablicach
pochodzą z kazań księdza
Popiełuszki z Mszy Św. W intencji Ojczyzny oraz z nabożeństw i Jego zapisków.
red.

Fot.: ścieżka rowerowa w ciągu ulicy Suwalnej

Zadanie I
Obecnie prowadzone prace
podzielone są na poszczególne
odcinki – zadania. Zadanie pierwsze to budowa ścieżek rowerowych w północno-zachodniej
części Legionowa (2.730.128,59
zł). Obejmuje ono ścieżkę 1,7 km
w ulicach ul. Złota, Al. Legionów,
ul. Suwalna, 0,15 km przy ulicy
Kolejowej oraz 0,5 km wzdłuż
al. Róż – ul. Orzechowa, gdzie
prócz ścieżki rowerowej wykonawca zajmuje się też jezdnią
i chodnikiem. Firma, która wygrała przetarg to Jan Kaczmarczyki Drogi i Mosty z Pułtuska.

Fot.: ścieżka rowerowa przy PKP Legionowo Piaski

Na terenie Legionowa trwają prace remontowe związane z budową ścieżek rowerowych. Nowe trasy mają ułatwić
mieszkańcom dotarcie do stacji kolejowych, do centrum miasta oraz ułatwić korzystanie z rekreacyjnych
tras na terenie powiatu.
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Zawał serca

- każda minuta
ma znaczenie!
Zawał mięśnia sercowego, zawał serca, potocznie zwanym
atakiem serca może przydarzyć się każdemu. W krajach
europejskich choroby układu krążenia są najczęstszą
przyczyną zgonów, nie należy tego lekceważyć.
Zawał serca występuje na
ogół po 40. roku życia, według naukowców częściej u
mężczyzn niż u kobiet. Największe ryzyko ponoszą osoby otyłe i z nadciśnieniem
tętniczym. Wśród czynników
ryzyka wymienić należy m.in.
palenie tytoniu, wysoki poziom cholesterolu czy też cukrzycę. Jakie są objawy, jak
udzielić pierwszej pomocy?
Roman Smogorzewski oraz

KRÓTKO i na temat
Legionowskie obchody
74. rocznicy wybuchu
Powstania
Warszawskiego

Władze Miasta Koło Światowego Związku Żołnierzy AK
i Oddział Stowarzyszenia Szarych
Szeregów w Legionowie wzięły
udział (1.08) w uroczystych ob-

chodach 74. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego.
Program uroczystości obejmował złożenie kwiatów przy
kwaterze wojennej na cmentarzu w Legionowie oraz oddanie
hołdu bohaterom przy obelisku upamiętniającym żołnierzy
3 Kompanii I Batalionu 1 Rejonu

AUTOR ZDJĘCIA

@cichy57

„Marianowo – Brzozów” przy ul.
Kościuszki (róg ul. Wrzesińskiej
– na granicy Legionowa z Chotomowem). Prezydent Roman
Smogorzewski odwiedził miejsca pamięci narodowej.
Równo o godzinie 17:00 na
znak pamięci zawyły syreny
alarmowe w całym mieście.

Ewa Milner-Kochańska serdecznie zapraszają po materiały edukacyjne dotyczące

pierwszej pomocy przy zawale. Na mieszkańców czekają
instrukcje pierwszej pomocy
w zawale i wskazówki od pracowników wydziału zdrowia.
Dla pierwszych osób, które
zjawią się w ratuszu upominki w postaci lnianej torby,
smyczy, długopisu. Wydział
Zdrowia Publicznego i Spraw
Społecznych III piętro, pokój
nr. 4.27, 4.26, 4.25.
red.

Nordic walking
na receptę
W czwartek (2.08) w Legionowie ruszył cykl bezpłatnych
treningów nordic walking w Parku Miejskim NSZZ Solidarność za
Urzędem Miasta.
Zajęcia będą realizowane
w ramach projektu Polskiej Federacji Nordic Walking „Nordic
Walking na receptę” pod patronatem prof. nauk medycznych
kardiologa Grzegorza Raczaka

w ramach Akademii Zdrowia
Santandera. Wspólne treningi
będą odbywać się cyklicznie
w każdy czwartek (godz. 18:00)
do końca listopada. Instruktorzy poprowadzą godzinne ćwiczenia, poprzedzone rozgrzewką na świeżym powietrzu. Może
wziąć udział w nich każdy, bez
względu na wiek czy poziom
zaawansowania. Zapraszamy!
red.

@arturswierczewski
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Rehabilitacja stacjonarna
Od 1 kwietnia NZ ZOZ WIGOR przy ul. Pomorska 26 realizuje kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia
w zakresie Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Stacjonarnej.
Świadczenia rehabilitacji ogólnoustrojowej przeznaczone są dla
pacjentów po:
• urazach,
• zabiegach operacyjnych,
• zaostrzeniach chorób przewlekłych
• Zabiegi przeznaczone są dla pacjentów, którzy wymagają wszechstronnego postępowania usprawniającego.
• Skierowanie może być wystawiane
przez lekarza szpitalnego oddziału:
• urazowo-ortopedycznego,
• chirurgicznego,
• neurochirurgicznego,

• neurologicznego,
• reumatologicznego,
• chorób wewnętrznych,
• onkologicznego,
• ginekologicznego,
• urologicznego.
W razie wystąpienia u pacjenta
zaostrzenia choroby przewlekłej,
skierowanie może wystawić również lekarz poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.
Czas trwania rehabilitacji na Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Stacjonarnej wynosi od 3 do 6 tygodni, średnio 5 rodzajów zabiegów
dziennie u każdego pacjenta, przez
6 dni w tygodniu. Pacjenci posiadający orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności są przyjmowani bez kolejki. Warunkiem zakwalifikowania
do
Oddziału
jest dostarczenie skierowania
i dokumentacji medycznej np. kart
i nform ac y jnych
ze szpitala.

NZ ZOZ WIGOR jest uprawniony
przez NFZ do realizacji świadczeń
z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz spełnia wszystkie niezbędne wymogi wynikające z obowiązujących przepisów
prawa. Kontakt tel.:
22 690-00-99, 604105-111 lub e-mail:
info@wigor.org.
red.

KRÓTKO i na temat
Konkurs na reportaż

Mural na parkingu
We wtorek (24.07) na parkingu
wielopoziomowym przy ulicy Kościuszki rozpoczęły się prace nad
napisem „Legionowo” na ścianie
budynku.
Podróżni
korzystający
z
usług kolejowych mogą już podziwiać napis Legionowo z okien
pociągów. Wykonanie napisu zle-

cono Fundacji Gdańska Szkoła
Muralu. Jego autorem jest Rafał
Roskowiński. Napis koresponduje
z inną pracą artysty, tj. z muralem znajdującym się wzdłuż ulicy
Szwajcarskiej i przedstawiającym
charakterystyczne
wydarzenia
z dziejów oręża polskiego.
red.

Z okazji wydania 100. numeru informatora powiatowego „Kurier”, starostwo zaprasza
mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie pn. „Reportaż
z powiatu”. Prace należy dostarczyć w postaci plików cyfrowych do siedziby organizatora
– Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. gen. W. Sikorskiego 11, pokój 505 lub na adres
konkurs@powiat-legionowski.
pl w tytule wiadomości podając nazwę konkursu „Reportaż
z powiatu”.
Konkurs przeznaczony jest
dla mieszkańców powiatu,
którzy ukończyli 13 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć
udział w konkursie za zgodą
rodziców lub prawnych opiekunów. Konkurs trwa do 31
sierpnia 2018 r.

Konsultacje społeczne

@mleczpaw

Konsultacje społeczne projektu programu współpracy
Gminy Miejskiej Legionowo
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego są jednym
z wielu działań zaplanowanych w ramach prac nad programem współpracy.
Opinie i wnioski do projektu programu współpracy
Gminy Miejskiej Legionowo
w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi
podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego można
zgłosić w terminie do dnia

10 września 2018 roku na:
– adres: 05-120 Legionowo,
ul. marsz. J. Piłsudskiego 41
– adres poczty elektronicznej:
ngo@um.legionowo.pl
W dniu 11 września 2018 r.
o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej Ratusza odbędzie
się otwarte spotkanie Prezydenta Miasta Legionowa
z mieszkańcami, rganizacjami pozarządowymi i Gminną
Radą Działalności Pożytku
Publicznego w Legionowie,
które poświęcone będzie omówieniu projektu programu
na 2019 r.

Zdobądź odznakę

Lubisz turystykę pieszą
i rowerową? Interesuje cię
historia regionu, w którym
mieszkasz? Masz szansę zdobyć ustanowioną przez Powiat
Legionowski Odznakę Turystyczną Patriotycznego Szlaku
Polski Walczącej. W 2014 roku
Powiat Legionowski oddał
do użytku Turystyczny Szlak
Patriotyczny Polski Walczącej
– trzy trasy o łącznej długości
ponad 140 km. Projekt cieszy
się ogromnym powodzeniem
zarówno wśród mieszkańców,
jak i osób odwiedzających
nasz powiat w celach wypoczynkowych.
Ustanowiona
w tym roku Odznaka Turystyczna Szlaku Polski Walczącej honoruje osoby szczególnie
zaangażowane w poznawanie
historii lokalnej przy wykorzystaniu Szlaku. Aby zdobyć brązową Odznakę, należy
w okresie jednego roku zwie-

dzić przynajmniej 5 miejsc
pamięci w Legionowie oraz
przynajmniej 15 – na terenach
pozostałych gmin powiatu
legionowskiego. Na srebrną
Odznakę zasługują ci, którzy
w okresie nie dłuższym niż
dwa lata zwiedzą przynajmniej 9 miejsc pamięci w Legionowie oraz 25 na terenach
pozostałych gmin powiatu.
Najwyższy stopień, czyli złotą Odznakę otrzymują turyści
mający na koncie zwiedzenie
w okresie nie dłuższym niż
trzy lata 14 miejsc pamięci
w Legionowie oraz 35 na terenie pozostałych gmin powiatu
legionowskiego.]
Miejsca pamięci powinny
być zwiedzane, uwzględniając oba kierunki marszruty,
w kolejności trasy szlaku.

Mobilny punkt PGE

W sobotę (18.08) na legionowskim rynku stanie mobilna
strefa PGE. Prócz obrendowanego busu, mieszkańcy znajdą
tam miejsce do wypoczynku,
a dzieci strefę zabawy. Główne atrakcje dla legionowian
to dwa namioty z technologicznymi nowinkami, które będzie
można podziwiać tego dnia
w godzinach od 10:00 do 16:00.
Mobilne punkty „Przystanek PGE” powstają podczas
wakacji w całej Polsce. Odwiedzający je klienci otrzymują
informację o aktualnej ofercie
PGE. Jest to również okazja
do rozmowy z ekspertami.
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Kino letnie dla dzieci
Zapraszamy na projekcje Kina letniego dla dzieci do legionowskiego ratusza, przy ul. Piłsudskiego 41.
Filmy wyświetlane są we wtorki i czwartki o godz. 12:00 do 30 sierpnia. Wstęp wolny.

Coco (2017)

14 sierpnia, 12:00
sala widowiskowa
Dwunastoletni meksykański
chłopiec imieniem Miguel
pragnie zgłębić tajemnice
rodzinnej legendy.

Emotki (2017)

23 sierpnia, 12:00
sala widowiskowa
Miasto Tekstopolis zamieszkują emotki, gdzie każda
z nich wyraża jedną konkretną emocję. Z wyjątkiem
Minka, co może doprowadzić
do katastrofy.

Gru Dru
i Minionki (2017)

Vaiana - skarb
oceanu (2016)

Balthazar Bratt, były dziecięcy
gwiazdor, wymyśla plan
zdominowania świata. Gru
wraz z rodziną muszą mu
w tym przeszkodzić.

Nastoletnia córka przywódcy
plemienia chcąc ocalić swoją
wyspę przed zagładą wyrusza
na niebezpieczną wyprawę
po oceanie.

Kurczak mały

Piękna i bestia

28 sierpnia, 12:00
sala widowiskowa

30 sierpnia, 12:00
sala widowiskowa

16 sierpnia, 12:00
sala widowiskowa

(2005)

Mający reputację panikarza
Kurczak Mały stawia czoła
zagrożeniu z kosmosu.

21 sierpnia, 12:00
sala widowiskowa

(2017)

Bella gotowa jest zamieszkać
w zamku potwora, aby ratować
ojca. Z czasem między dziewczyną a bestią zaczyna rodzić
się uczucie.

SKANUJ i SPRAWDŹ
SZCZEGÓŁY
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Bliźnięta (23.05 – 21.06)
Wszystkie
bliźnięta
powinny uważać na zagraniczne romanse, bo może
skończyć się to tym, że zechcecie zostać za granicami kraju
na dłużej. Mogą pojawić się kłopoty
z finansami. Racjonalnie podchodź do
wydatków i nie rozpoczynaj jesieni
z debetem na koncie.
Rak (22.06 – 22.07)
Mars radzi ci nie przejmować się tym, na co nie
masz wpływu. Zajmij się
sportem, przemebluj mieszkanie i nie oglądaj się na innych. Jeśli
się zdenerwujesz, to lepiej od ciebie
uciekać! Będziesz bardzo zasadniczy,
a nawet despotyczny. W miłości unikaj
rozmów na trudne tematy.

Waga (23.09 – 22.10)
Będziesz zaskakiwać
siebie i swoich znajomych
niebanalnym
zachowaniem i ekstrawaganckimi
pomysłami. Mimo wakacji w pracy
będziesz tryskać energią i nowymi
pomysłami. Tak działa Jowisz, który
wciąż dodaje energii twojemu znakowi zodiaku. Dzięki niemu wszystko
się uda i dobrze skończy.
Skorpion (23.10-21.11)
Będziesz iść w okresie
wakacyjnym przez świat
pewniej niż do tej pory,
ale nie będzie to oznaczało
rozpychania się łokciami. Wręcz przeciwnie – odkryjesz, że miłość oraz
dobroć dla siebie i innych to najcenniejsza waluta.
Strzelec (22.11-21.12)
Rodzina sama się
sobą zajmie i będziesz
mieć więcej czasu, co
sprzyja porządkom i spokojnemu regenerowaniu sił. Spotykaj
się ze znajomymi, ale od osób, które
snują towarzyskie lub sąsiedzkie intrygi, trzymaj się z daleka. Mars radzi unikać dyskusji z osobami, które
są pamiętliwe, bo konflikty będą się
potem długo ciągnąć.

"Wieś była samowystarczalna: kobiety dostarczały mleka,
mięsa i skór"
"Boryna śpiewał w chórze ale tylko partie solowe"
"W komedii bohaterowie dążą do celu powodując śmierć,
często zakończoną szczęśliwie"
"Judym spuścił manto Dyziowi w karecie, bo mu się spocił"
"U Żeromskiego ludzie dzielili zapałkę na czworo i też im się zapala
ła"
"Konopnicka żyła od urodzenia aż po śmierć"
"Antek ciężko pracował rękami a Boryna językiem"
"Zenon kochał Elżbietę mimo, że był w ciąży z Justyną"
"Ziębowicz wyrzucał sobie to, że popełnił samobójstwo"
"Wokulski zakupił klacz od Krzeszowskiego, aby później prosić
o jej

rękę"

kolorowanka

Koziorożec (22.12 – 19.01)
Wymuszone zostaną
rozwiązania, z którymi się
nie zgadzacie, konflikty
w tych dniach wydają się
nieuniknione. Nieporozumienia ogarną zarówno dziedzinę zawodową,
jak i osobistą, emocje dojdą do zenitu podczas pełni Księżyca w waszym
znaku w koniunkcji z Plutonem.

Lew (23.07 – 23.08)
Sierpień to dla ciebie
miesiąc ważny dla relacji
z innymi. Zaczniesz kierować się sercem i intuicją.
Będziesz bardzo ufać ludziom i chętnie pomagać tym, którzy potrzebują
wsparcia. Uważaj jednak, bo nie każdy
będzie miał tak czyste intencje,
jak ty.

Wodnik (20.01 – 18.02)
Pilnuj interesów i nie
zwierzaj się byle komu.
Będziesz bardziej niż zwykle tajemniczy i nieufny
wobec nieznajomych. W pracy masz
teraz okazję, aby sprytnie walczyć
o swoje.

Panna (24.08 – 22.09)
Młode Panny wpadną
w wir imprez towarzyskich, powiodą się wyjazdy nad wodę, zabawy trwać
będą do białego rana, starajcie się
nie nadużywać alkoholu, bo staniecie się wyjątkowo podatni na jego
wpływ.

Ryby (19.02-20.03)
Słońce odkryje przed
tobą nowe cele. Postanowisz zmienić spojrzenie na
dotychczasowe sprawy. Miesiąc sprzyja pokonywaniu trudności.
Warto wyjaśnić stare nieporozumienia.
Merkury pomoże ci zdobyć potrzebne
informacje, aby osiągnąć sukces.

PAMIĘTAJ O BEZPIECZNEJ ZABAWIE NAD WODĄ:
KĄP SIĘ W MIEJSCACH TYLKO DO TEGO PRZEZNACZONYCH :)

Sudoku Sierpień 2018
Łamigłówka, której celem jest wypełnienie diagramu 9x9 w taki
sposób, aby w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdym
z dziewięciu pogrubionych kwadratów 3x3 (zwanych „blokami”
lub „podkwadratami”) znalazło się po jednej cyfrze
od 1 do 9.
Zasady przypominają trochę kwadrat łaciński, wymyślony
i badany przez średniowiecznych matematyków z terenów
Arabii (XIII wiek). W sudoku, w przeciwieństwie do kwadratu
łacińskiego, cyfry nie mogą się powtarzać nie tylko w żadnym wierszu i kolumnie, ale także w małym kwadracie 3x3.
/Wikipedia/

Co miesiąc nowe sudoku!

ROZWIĄZANIE

Byk (20.04 – 22.05)
Zajmij się wreszcie
sobą i nie bój się okazywać tego, co czujesz. Nie
da się przecież być wciąż
taki samodzielny i niezależny. Okazuj emocje wtedy, kiedy masz ochotę, a na pewno poczujesz się lepiej
i wszyscy zaczną się bardziej z tobą
liczyć. W pracy za to będziesz mniej
waleczny i energiczny.

legionowo.pl

Kartka z zeszytu

Horoskop miesięczny
Baran (21.03 – 19.04)
Życie osobiste, zwłaszcza domowe, będzie od Ciebie w tym miesiącu wymagało wielkiego zaangażowania
i uwagi, ale bez względu na to, jak bardzo będzie Ci trudno pogodzić wszystkie swoje sprawy, nie możesz zaniedbać
swojego życie zawodowego.

#pulsMiasta
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Noc kabaretów
Pierwsza Legionowska Noc Kabaretów odbędzie się
16 września br. w legionowskiej Arenie. Już dzisiaj
zapraszamy Państwa na potężną porcję śmiechu,
tym bardziej, że część dochodów pochodzących
z tej imprezy będzie przeznaczona na cele
charytatywne.
W niedzielę 16 września w Arenie
Legionowo przy ulicy Bolesława Chrobrego 50B odbędzie się Pierwsza Legionowska Noc Kabaretów. O godzinie
18.00 na scenę wejdą trzy znane polskie kabarety: Łowcy.B, czyli Czterech
Jeźdźców Apokalipsy, Kabaret Skeczów
Męczących oraz Kabaret Formacja Chatelet z Nowym Programem Wyborowym „Kandydaci”. Bilety będzie można
kupić na stronie kabaretowebilety.pl,
biletyna.pl lub biletynakabarety.pl. Galę
będzie prowadził Mariusz Ostrowski.
Impreza jest organizowana przy

współpracy z Wydziałem Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych Urzędu
miasta Legionowo. Miło nam poinformować Państwa, że „wózkowcy” z terenu powiatu legionowskiego oraz nowodworskiego mają wstęp bezpłatny.
50 bezpłatnych wejściówek otrzymały
dzieci niepełnosprawne, natomiast
część pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży będzie przekazana na rzecz osób
niepełnosprawnych z terenu powiatu
legionowskiego. Gorąco zapraszamy
wszystkich do wspólnej zabawy.
red.

