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6 | LEGIONOWSKA POLITYKA OCHRONY 
POWIETRZA W OCENIE STUDENTÓW
W lipcu br. nasze miasto stało się 
areną badań dotyczących polityki 
samorządów wobec ochrony środowiska. Wynika z nich, że Legionowo znacząco 
wybija się na tle innych samorządów i może stanowić wzór. 

4 | "HONOROWY EKSPERT"
Wyróżnienie w zakresie profilaktyki
grypy w ramach Ogólnopolskiego Programu. 

6 | GRATULACJE DLA NAUCZYCIELI
Wymieniamy nauczycieli, którzy uzyskali
stopień nauczyciela mianowanego.

8 | STREFA AKTYWNOŚCI
Wyłonioną wykonawcę dla budowy nowego 
placu przy ul. ppłk. E. Dietricha.

8, 9 | FOTORELACJE Z IMPREZ
Piknik Bezpieczna podróż. Potańcówka na 
Piaskach. Rap&Cud. Narodowe Czytanie.

OGŁOSZENIE SPOŁECZNE

Podnosząc poziom usług 
na tym polu, Urząd Miasta Le-
gionowo prezentuje narzędzie, 
dzięki któremu można na bie-
żąco informować mieszkańców  
o wydarzeniach (koncerty, 
pikniki, wystawy itp.) oraz 
sytuacjach mających miej-
sce w naszym mieście, ta-
kich jak: zamknięte ulice, 
awarie prądu, gazu, wody. 
A także o promocjach part-
nerów Karty Dużej Rodziny, 
co stanowi ważny krok  
w kierunku budowania spo-
łeczeństwa informacyjnego. 
Serwis sms jest całkowicie bez-
płatny!

Rejestracja w serwisie 
odbywa się w sposób łatwy  
i przejrzysty poprzez wysłanie 
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 po-
prawnie zarejestrowany w ba-
zie SMS.*

Aby wyrejstrować się z sys-
temu SMS należy na numer: 799 
448 577 wysłać smsa: 

    • SMS.STOP 
System poinformuje czy 

dany numer telefonu został po-
prawnie wyrejestrowany z bazy 
SMS.*

W razie problemów z wyreje-
strowaniem prosimy o kontakt  
z Referatem Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji:

tel. /22/ 766 40 34; 
mail: promocja@um.legionowo.pl

 
*opłata za SMS do rejestracji  
i wyrejestrowania zgodna z pla-
nem taryfowym użytkownika.

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

ZAREJESTRUJ SIĘ
PISZĄC SMS NA NUMER: WYREJESTRUJ SIĘ

SMS.STOPTAK.SMS

799 448 577 799 448 577

PRZEJDŹ DO STRONY
MIEJSKIEGO BEZPŁATNEGO

SERWISU SMS



Nr 07/2018

Mamy pociąg do książek
Od grudnia 2014 r. szefuje Pan miej-

skiej bibliotece. Dwa lata później miał 
okazję przenieść ją do budynku dworca. 
Jak z perspektywy czasu należy ocenić 
to dziwne dla niektórych połączenie 
relacji komunikacja – kultura?

Spójrzmy na plan miasta. Dziś biblio-
teka znajduje się idealnie w centrum 
Legionowa. Mieszkańcy osiedla Piaski 
od lat postulowali, aby w pobliżu stwo-
rzyć placówkę kulturalną, bo do MOK-u 
zawsze mieli daleko. Pomysł prezydenta,  
który bibliotekę w tym miejscu wymy-
ślił, absolutnie się więc sprawdził. Po 
otwarciu zapisało się do niej około 3 tys. 
mieszkańców Piasków, a także Bukowca. 
Z 5100 w 2015 roku liczba aktywnych 
czytelników wzrosła nam w 2 lata do 
11,5 tysiąca.

Została jednak grupka malkonten-
tów twierdzących, że w tego typu miej-
scu biblioteka jest pasażerem na gapę…

Ci którzy mówią, że w środku miasta 
stoi wielka stodoła, w której nic się nie 
dzieje, albo tu nigdy nie byli, albo świa-
domie usiłują wprowadzić kogoś w błąd. 
Samą bibliotekę odwiedza rocznie ponad 
100 tys. osób. Co więcej, prowadzimy  
tu również działalność kulturalną,  
5-8 imprez w miesiącu, na których bywa 
od 100 do 150 osób to kolejne 12 tysię-
cy ludzi rocznie. Należy też wspomnieć  
o 2-3 tysiącach uczniów przychodzą-
cych do nas na tematyczne i zapo-
znawcze lekcje biblioteczne. Zatem ten,  
kto mówi, że w Centrum Komunika-
cyjnym w Legionowie hula tylko wiatr,  
po prostu mija się z prawdą.

Zasadność tej lokalizacji potwier-
dzają też chyba sygnały płynące z in-
nych części kraju?

Owszem. Dzisiaj w Polsce, jeżeli jakiś 
samorząd chce rozbudować bibliotekę  
lub przenieść ją w inne miejsce, szu-
ka takiego, gdzie są ludzie. Wiele  
z nich powstało np. w centrach handlo-
wych, czy tak jak w Rumi – właśnie na 
dworcu. Dla wielu osób, często zmęczo-
nych po pracy, dodatkowy spacer do 
biblioteki bywa wyzwaniem ponad siły. 
Kiedy można to zrobić po drodze, jest 
idealnie. Nawet specjaliści z Biblioteki 
Narodowej byli zdumieni, że przeniesie-
nie naszej placówki w ruchliwe miejsce 
spowodowało aż taki wzrost zaintereso-
wania jej ofertą.

Jak zatem w Legionowie jest z tym 
wieszczonym przez niektórych odsta-
wianiem lektury na bocznicę?

My nie widzimy odwracania się ludzi 
od książki papierowej. Nadal mamy po-
ciąg do czytelnictwa. Oczywiście, rośnie 

popularność audiobooków, filmów lub 
gier na konsole, które też wprowadzili-
śmy do oferty, lecz gros naszych gości 
przychodzi po tradycyjne książki. Odkąd 
tu jestem, priorytetem było jak najszyb-
sze wprowadzanie do oferty nowości wy-
dawniczych. I mamy je zwykle kilka dni 
po premierze. Taka książka nie od razu 
trafia jednak na półkę. Najpierw trzeba  
ją opracować, obłożyć i wprowadzić 
do księgozbioru, ale z reguły nie trwa 
to dłużej niż tydzień. Nie kupujemy,  
co zrozumiałe, każdej nowej pozy-
cji. Przy wyborze korzystamy z opi-
nii recenzentów i znawców literatury.  
Jak dotąd ich typy się sprawdzają.

Po czytelnicze bestsellery usta-
wiają się kolejki chętnych. Czy „man-
daty” dla zapominalskich to sposób,  
aby je rozładować?

Właśnie tak. Dlatego po raz kolejny 
powtarzam, że opłaty za przetrzymywa-
nie zbiorów wprowadziliśmy nie po to, 
aby na tym zarabiać. Mamy lepsze me-
tody. Po prostu musieliśmy wymyślić 
jakiś sposób na dyscyplinowanie czytel-
ników. Jeżeli ktoś bierze książkę na po-
nad kwartał, to ktoś inny na nią czeka.  
A my nie możemy, ze względów lokalo-
wych i ekonomicznych, pozwolić sobie 
na kupowanie dubletów.

Pozwalacie sobie za to na działania, 

których do niedawna z bibliotekami nie 
kojarzono. Jaki jest ich cel?

Myślę, że w naszym przypadku nie 
można już mówić o samej bibliotece.  
To po prostu nowoczesne centrum kul-
tury. Na przykład poprzez „Bajkową 
Poczytalnię” proponujemy maluchom 
spektakle na wysokim poziomie, niosące 
nie tylko wartość rozrywkową, ale też 
intelektualną. A wszystko, co robimy 
dla dzieci, napędza nam też dorosłych 
czytelników. Ponadto kładziemy duży 
nacisk na naukę. Chcemy w ciekawy, 
przystępny sposób przybliżać młodym 
ludziom matematykę, fizykę czy astro-
nomię – nauki ścisłe, które dzisiaj nie-
stety kuleją. Współpracujemy z ludźmi 
z Fundacji Know How, robiącymi u nas 
zajęcia dla uczniów i studentów. Jedną 
z moich idei było pójście w nowocze-
sne technologie. Nie dla bibliotekarzy, 
ale dla młodych ludzi, by mogli ich tu 
na miejscu spróbować. I od dwóch lat,  
także dzięki pozyskanym przez nas 
środkom zewnętrznym, realizujemy pro-
jekty w tym kierunku.

„My”, czyli szef i jego podwładni?
Oczywiście, sam dyrektor nie zrobi 

wszystkiego. Nie jest w stanie na przy-
kład wypożyczać książek czy organizo-
wać imprez kulturalnych, jakie od chwili 
przeprowadzki do CK regularnie robimy. 
Laury, które biblioteka przy okazji zbie-

ra, włącznie z tą chyba najważniejszą 
dla bibliotekarzy, czyli Nagrodą im. Kier-
bedziów, otrzymaną w kategorii „dzia-
łalność na rzecz społeczności lokalnej” 
– to wszystko by się nie stało bez pro-
fesjonalnej kadry. Nawiasem mówiąc, 
przechodzącej aktualnie wymianę poko-
leniową. Tę mentalną mamy już chyba 
za sobą.  Biblioteki to już nie są insty-
tucje wyłącznie w sposób tradycyjny 
wypożyczające książki. Dziś zaprzęgamy 
do tego także informatykę. Pojawiły się 
programy, dzięki którym czytelnik może 
przez internet obsługiwać swoje konto 
czy przeglądać katalog. A w przyszłości 
zapewne będzie mógł w ogóle do pla-
cówki nie zaglądać.

Czy o takiej właśnie przyszłości za-
wodowo Pan marzy?

Chciałbym doprowadzić do sytu-
acji, kiedy ludzie sami będą mogli się 
obsłużyć. Są już rozwiązania, które na  
to pozwalają. Tym, którzy na co dzień 
się śpieszą, taka oferta by się przydała. 
Nie musieliby – korzystając m.in. z auto-
matycznych wrzutni – stać w kolejkach, 
które czasem się u nas tworzą. Osobna 
kwestia to nasza otwartość na współ-
pracę z organizacjami pozarządowymi 
oraz ich pomysły. Chętnie służymy im 
zapleczem technicznym, pomocą i do-
radztwem. Już kilkanaście podmiotów 
z tej propozycji skorzystało, ale chęt-
nie wesprzemy kolejne. Przed nikim  
nie opuścimy szlabanu. 

Na koniec warto zapytać o plany. 
Czym jeszcze zaskoczy miejska biblio-
teka?

Jestem przekonany, że coś się znaj-
dzie. Udało nam się np. wejść w tym 
roku do pilotażowego projektu promują-
cego czytelnictwo Kluby Kreatywności, 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolno-
ści. Za pieniądze, które od niej dostanie-
my, oddamy do dyspozycji mieszkańców 
wszystko, co jest związane z techno-
logią 3D: programy, skanery, drukarkę  
i okulary VR. W oparciu o ten sprzęt po-
prowadzimy regularne zajęcia, ale bę-
dzie on także dostępny dla mieszkań-
ców, którzy z pomocą instruktora będą 
mogli się nim pobawić. Chciałbym też 
wzmocnić naszą filię na ul. Husarskiej, 
aby mieszkańcy tamtej części miasta 
– zwłaszcza po zamknięciu Sceny 210  
– znów mieli blisko do kultury. Pracy na 
pewno nie zabraknie. Dla mnie ważne 
jest to, że według legionowian podąża-
my w dobrym kierunku.

red.

Gdy ogłoszono plany przeprowadzki biblioteki do Centrum Komunikacyjnego, odezwali się sceptycy  
twierdzący, że w ten sposób daleko ona nie zajedzie. Kierunek okazał się jednak właściwy. O fascynującej  

podróży po świecie książek i nowych technologii rozmawiamy z Tomaszem Talarskim,  
dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie.
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Zakończyła się część prac związanych z budową 
ścieżek rowerowych. Obecnie prowadzone prace po-
dzielone są na poszczególne odcinki – zadania. Trwa-
ją odbiory techniczne zadania I, czyli prac przy uli-
cy Suwalnej i Alei Róż. Nowe trasy powstają wzdłuż  
ul. Jagiellońskiej, Barskiej, Piaskowej i Strużańskiej.

Ścieżki rowerowe mają ułatwić mieszkańcom do-
tarcie do stacji kolejowych, do centrum miasta oraz 
ułatwić korzystanie z rekreacyjnych tras na terenie 

powiatu. Zadanie I obejmujące północno - zachodniej 
część Legionowa jest gotowe. Dla mieszkańców odda-
wane jest do użytku 1,7 km ścieżek w ulicach: ul. Złota, 
Al. Legionów, Suwalna, Kolejowa, al. Róż i ul. Orzechowa.

Zadanie II, III i IV realizowane jest wzdłuż dróg:  
ul. Jagiellońska, Barska, Parkowa, Sobieskiego;
ul. Piaskowa;
ul. Strużańska, Polna, Szwajcarska.
Trwają procedury przetargowe związane z V Za-

daniem, czyli budową ścieżek rowerowych wzdłuż  
ul. Kwiatowej.

Łączna długość budowanych ścieżek rowerowych  
to blisko 10 km. Firmy budowlane śpieszą się by spro-
stać zadaniom i przygotowują podłoża wzdłuż wyżej 
wymienionych ulic. Za utrudnienia dla pieszych i użyt-
kowników dróg publicznych, które powstają w trakcie 
tych prac, bardzo przepraszamy.

 

10 km ścieżek rowerowych

"Honorowy Ekspert"
Legionowo od lat prowadzi akcję bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie 
dla osób powyżej 50 r. ż. W środę (12.09) Samorząd zdobył wyróżnienie Eksperta w za-
kresie profilaktyki grypy w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Nagrodę w imieniu Prezy-
denta odebrała podczas Do-
rocznej Debaty Ekspertów Flu 
Forum 2018 Naczelnik Wydziału 
Zdrowia Publicznego i Spraw 
Społecznych Ewa Milner–Ko-
chańska. Flu Forum było okazją 
do wyróżnienia samorządów 
realizujących samorządowe 
programy zdrowotne w zakre-
sie profilaktyki grypy. Do akcji 
„Samorządowy Lider Ogólno-
polskiego Programu Zwalczania 
Grypy” przystąpiło w tym roku 
wiele jednostek samorządu 
terytorialnego, spośród nich 
Rada Naukowa Ogólnopolskie-
go Programu Zwalczania Grypy 
wyróżniła niektóre samorządy.

GRYPA TO ZAGROŻENIE 
DLA DZIECI 

I OSÓB STARSZYCH
Grypa jako problem zdro-

wia publicznego, skuteczność 
szczepień przeciw grypie, czy 
bariery i motywacja w tworze-
niu samorządowych programów 
zdrowotnych to tylko niektóre 
z tematów poruszanych pod-
czas spotkania. Jak podkreślili 

eksperci, profilaktyka jest klu-
czowa w procesie obniżenia 
liczby zachorowań na grypę. 
Najbardziej narażeni na zacho-
rowanie są pacjenci powyżej 
65. roku życia, dzieci poni-
żej dwóch lat, które częściej 
niż dorośli trafiają do szpitala  
z powodu infekcji wirusowej, 
chorzy na choroby przewlekłe, 
m.in. układu krążenia, dróg od-
dechowych, cukrzycę, a także 
osoby z osłabioną odpornością.

Nowe rowery w Arenie

Sezonowa wypożyczal-
nia rowerów mieszcząca się 
w Arenie Legionowo cieszy 
się rosnącą popularnością.  
W związku z tym Prezydent 
podjął decyzję o zakupie ko-
lejnych nowych rowerów. 

Prezydent Roman Smogo-
rzewski podjął decyzję o zaku-
pie kolejnych 20-stu nowych 
rowerów, z których już dziś 
można bezpłatnie skorzystać 
okazując dokument tożsamości. 
Jednoślady wypożyczane są na 
jeden dzień od 10:00 do 20:00. 
Ich wypożyczenie i zwrot musi 
nastąpić w tym samym dniu  
w godzinach pracy wypoży-
czalni. Do dyspozycji zaintere-
sowanych jest dostępnych 96 
pojazdów – różne ich typy oraz 
foteliki zamontowane do ro-
werów, a także kaski i zapinki. 
Rowery cieszą się dużą popu-
larnością. W weekend wypoży-
czanych jest około 80 rowerów, 
a w tygodniu (w zależności od 
pogody) od 20 do 40. Aby wypo-
życzyć jednoślad należy przed-
stawić dokument tożsamości ze 
zdjęciem (np. dowód osobisty, 
paszport, prawo jazdy), podpisać 
umowę wypożyczenia i zaakcep-
tować warunki regulaminu.          

red.

SZCZEPIONKA 
NAJLEPSZĄ OCHRONĄ
Grypa jest poważną choro-

bą zakaźną, która może pro-
wadzić do groźnych powikłań, 
dlatego warto się przed nią za-
bezpieczyć. Wielu specjalistów 
uważa, że najlepszym zabez-
pieczeniem przed zakażeniem 
jest szczepienie. Skład szcze-
pionki jest zmieniany co roku, 
aby jak najlepiej chronić przed 
aktualnie krążącymi szczepami 
wirusa grypy w danym sezonie. 
Przeciwciała chroniące przed 
chorobą powstają już siedem 
dni po szczepieniu i utrzymują 
się niemal dwanaście miesięcy. 
W Polsce sezon grypy przypada 
między grudniem a kwietniem. 
Szczyt zachorowań następuje 
zwykle w lutym i marcu. Leka-
rze mówią, że zaszczepić moż-
na się w dowolnym momencie 
(im wcześniej, tym lepiej). Naj-
lepiej zdążyć przed początkiem 
sezonu grypowego, bo od za-
szczepienia do nabrania peł-
nej odporności muszą minąć  
co najmniej dwa tygodnie.

red.

Ścieżki rowerowe:

istniejące

w trakcie realizacji/do realizacji

planowane

Mapa ścieżek rowerowych w Legionowie

Legenda ścieżki rowerowe

istaniejące
w realizacji
planowane 
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Bilet metropolitalny
Od 1 września Legionowo zwiększyło dopłaty do biletów dla mieszkańców. 29.08 Zastępca Prezydenta Legionowa 
Piotr Zadrożny podpisał porozumienie z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie (ZTM).

Porozumienie z ZTM oznacza 
ulgę dla mieszkańców Legionowa 
w budżecie domowym. Rocznie 
jest to oszczędność ok. 550 zł. 
Pasażer rozliczający się z podat-
ków w gminie za bilet 30-dnio-
wy normalny imienny ważny  
w obu strefach biletowych zapła-
ci tylko 120 zł, czyli o 60 zł mniej 
niż dotychczas. Bilet 90-dniowy 
normalny imienny, ważny w obu 
strefach będzie kosztował 330 zł 
(czyli o 130 zł mniej). Różni-
cę w cenie pokryje samorząd.  
– Dla naszych mieszkańców jest 
to bardzo ważne. Większość le-
gionowian studiuje, uczy się  
i pracuje w Warszawie. Dojeżdża 
codziennie. Te oszczędności są 
bardzo ważne dla domowych 
budżetów. Mamy duże centrum 
przesiadkowe w Legionowie  
z parkingami wielopoziomowymi, 
gdzie dojeżdżają do nas miesz-
kańcy okolicznych miejscowości 
i powiatów. Dlatego cieszymy 
się, że te usługi będą rozwijane  
– mówi zastępca Prezydenta 
obecny podczas konferencji pra-
sowej organizowanej 29 września 
przez ZTM na temat wdrażania 
Biletu Metropolitalnego.

WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW
– Rok temu rząd próbował 

odebrać niepodległość samorzą-
dom. Mieszkańcy mojego miasta 
wypowiedzieli się w referen-
dum przeciwko wprowadzeniu 
na siłę metropolii. Obiecywano 
wówczas, że bilety będą tań-
sze. Okazuje się, że nie trzeba 
działań siłowych, nie trzeba od-
bierać niezależności, samorzą-
dy potrafią współpracować. Jest 
bilet metropolitalny, jeździmy 
taniej – dodaje Piotr Zadrożny.  
Do programu przystąpiły rów-
nież inne gminy. Wśród nich 
znalazły się: Legionowo, Wią-
zowna, Ożarów Mazowiecki, 
Sulejówek, Wołomin, Józefów, 
Stare Babice, Góra Kalwaria, 
Otwock, Kampinos, Piaseczno, 

Lesznowola, Kobyłka i Leszno. 
Dodać należy, że 13 gmin podpi-
sało już porozumienia i kolejne 
kilkanaście wyraziło zaintereso-
wanie. Jak podkreśla prezydent 
Roman Smogorzewski system 
dopłat jest bardzo sprawiedliwy, 
gdyż gminy dopłacają do bile-
tów tylko swoich mieszkańców,  
którzy tworzą budżet swego 
miasta i płacą podatki.

Jak informuje ZTM porozu-
mienia, zawierane między War-
szawą a podwarszawskimi gmi-
nami, zapewniają mieszkańcom 

aglomeracji dostęp do najwięk-
szej w Polsce zintegrowanej 
sieci komunikacyjnej. W ramach 
Warszawskiego Transportu Pu-
blicznego można bowiem po-
dróżować, w ramach jednego 
biletu: tramwajami, autobusami, 
metrem, pociągami Szybkiej 
Kolei Miejskiej, autobusowymi 
liniami dowozowymi typu „L”,  
a w ramach oferty Wspólne-
go Biletu ZTM-KM-WKD, także 
pociągami Kolei Mazowieckich  
i Warszawskiej Kolei Dojazdowej. 
Rocznie z sieci korzysta już po-
nad 1,1 mld pasażerów.

7 września w Legionowie od-
były się uroczystości związane 
z Powiatowym Dniem Weterana. 
Prezydent Miasta Legionowa zło-
żył wieńce pod pomnikiem Polski 
Walczącej.

Uroczystości rozpoczęła Msza 
Święta w kościele garnizonowym. 
Licznie przybili przedstawicie-
le środowisk kombatanckich oraz 
weterani udali się wraz z prezy-
dentem Smogorzewskim na rondo  

Armii Krajowej. Zgromadzeni odda-
li cześć poległym bohaterom i zło-
żyli kwiaty pod pomnikiem Polski 
Walczącej. Pomnik ten zlokalizo-
wany jest na środku ronda w miej-
scu brzozowego krzyża z tablicą,  
na której były umieszczone nazwi-
ska poległych w walce mieszkań-
ców Legionowa.

Pomnik Polski Walczącej po-
wstał z inicjatywy byłych żołnie-
rzy I Rejonu VII Obwodu „Oberża” 
Armii Krajowej. Jego autorem jest 

prof. Andrzeja Bissenika. Przed-
stawia on stalowy klin z wytło-
czoną kotwicą Polski Walczącej,  
która symbolizuje walkę o wolność 
i suwerenność Polski. Klin ten roz-
bija kamienne płyty z datami 1939-
1944 i 1944-1989, które ukazują  
w ten sposób dwa okresy zniewole-
nia i walki z systemami totalitarny-
mi tj. hitleryzmem i komunizmem. 
22 maja 1994 nastąpiło uroczyste 
odsłonięcie i poświęcenie pomnika.

 

Powiatowy Dzień Weterana

UWAGA!
Stare Karty Legionowianina 

zachowują ważność. Wystarczy 
je doładować. Nową Kartę Le-
gionowianina można wyrobić  
w ratuszu miejskim (ul. Piłsud-
skiego 41) – Punkt Obsługi "Kar-
ty legionowianina" czynny jest 
w poniedziałki w godz. 10:00-
18:00 i od wtorku do piątku  
w godz. 08:00-16:00. Przypomi-
namy, że aby doładować karty 
należy skorzystać z Punktu Ob-

sługi Pasażerów POP w Warsza-
wie lub Legionowie. Biletomaty 
ZTM nie są przystosowane do 
obsługi w nowym programie.

Od 3 września Punkt doła-
dowań kart na prośby miesz-
kańców został przeniesiony  
z ratusza do Centrum Komuni-
kacyjnego w Legionowie (ul. Ko-
ściuszki 8a). Jest czynny w po-
niedziałki w godz.: 11:00-19:00, 
a od środy do piątku w godz.: 
07:00-15:00.
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Legionowska polityka ochrony powietrza
w ocenie studentów
Legionowo stało się w lipcu areną badań dotyczących polityki sa-
morządów wobec ochrony środowiska. Miasto odwiedzili studenci 
gospodarki przestrzennej z Uniwersytetu Warszawskiego. Według 
analiz, które przeprowadzili Legionowo może być wzorem dla 
innych gmin w skutecznych działaniach przeciwko smogowi jakie 
podejmowano przez ostatnie kilka lat. Przykładem tu może być 
wymiana 278 pieców węglowych na nowoczesne i ekologiczne.

Już trzeci rok z rzędu stu-
denci gospodarki przestrzennej 
z Wydziału Geografii i Studiów 
Regionalnych UW odwiedzili Le-
gionowo w celach badawczych. 
Zadaniem studentów była ana-
liza polityki samorządów gmin-
nych wobec problemu ochrony 
środowiska, w szczególności po-
prawy jakości powietrza i walki 
ze smogiem. Badania prowadzo-
ne były w ramach kursu tereno-
wego pod opieką pracowników  
i doktorantów Zakładu Rozwoju  
i Polityki Lokalnej.

Podczas zajęć studenci spo-
tkali się m.in. z przewodniczącą 
Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa 
i Spraw Społecznych – Anną Ła-
niewską oraz Pełnomocnikiem 
ds. jakości powietrza i gospodar-
ki niskoemisyjnej – Marcinem 
Galochem. W czasie spotkań roz-
mówcy zaprezentowali działa-
nia podejmowane przez władze 
miasta, a następnie odpowiadali  
na pytania studentów.

Integralną część badania sta-
nowiły ankiety przeprowadzo-
ne z mieszkańcami Legionowa. 

Wyniki ankiet wskazują, że dla 
ponad 70% mieszkańców miasta 
walka ze smogiem jest ważną 
kwestią. Wśród respondentów 
zdarzały się osoby niezaznajo-
mione ze zjawiskiem smogu  
i sposobami na ochronę przed 
nim, były to jednak pojedyncze 
przypadki. Ankietowani w więk-
szości dobrze oceniają działania 
miasta związane z wymianą pie-
ców, wsparciem transportu rowe-
rowego, gospodarką odpadami,  
a także zielenią miejską. 

Z badań porównawczych 
wynika, że Legionowianie są le-
piej zorientowani w działaniach 
władz lokalnych w polityce ja-
kości powietrza niż mieszkańcy 
Otwocka i w większości lepiej  
je oceniają. Aż 90% Legionowian 

deklaruje podejmowanie dzia-
łań, które służą ochronie przed 
smogiem – od posiadania roślin  
w mieszkaniu, przez sprawdza-
nie jakości powietrza w interne-
cie po ograniczenie wychodze-
nia z domu. Częstsze działania 
zapobiegawcze zaznaczają się 
w grupie respondentów posia-
dających dzieci. Bardzo rzadko 
Legionowianie stosują maseczki 
antysmogowe.

Studenci zauważają, że mia-
sto prowadzi wielopłaszczyznowe 
działania w walce z zanieczysz-
czeniem powietrza. Podkreślają 
także przejrzystość strony in-
ternetowej poświęconej ochro-
nie środowiska oraz uwzględ-
nienie kwestii środowiskowej  
w lokalnych dokumentach stra-
tegicznych.  

W podsumowaniu swoich 
badań studenci stwierdzają,  
że „działania podejmowane 
przez władze przynoszą za-
dowalające efekty i stanowią 
wzór dla innych gmin” i wyma-
gają konsekwentnej realizacji 
w kolejnych latach.     red. /RF/

Podczas Sesji Rady Miasta 
Legionowo (29.08) Zastępca 
Prezydenta Piotr Zadrożny po-
dziękował za wielki wkład pracy 
oraz zaangażowanie odchodzą-
cej na emeryturę pani Elżbiecie 
Rucińskiej dyrektor Miejskie-
go Przedszkola Integracyjnego  
nr 5 w Legionowie oraz wrę-
czył gratulacje dla nauczycie-
li szkół i przedszkoli, którzy 

otrzymali stopień nauczyciela 
mianowanego.

W dniach 20–24 sierpnia br. 
30 nauczycieli szkół i przed-
szkoli prowadzonych przez 
gminę Legionowo przystąpiło 
do postępowania egzaminacyj-
nego na stopień nauczyciela 
mianowanego. Poniżej lista na-
uczycieli, którzy uzyskali wy-
mieniony stopień.

1) Katarzyna Anna Baran 
ze Szkoły Podstawowej nr 1
2) Ewelina Grymuza 
z ZSP nr 2
3) Agnieszka Ilska ze Szkoły 
Podstawowej nr 1
4) Lucyna Anna Jurkowska 
z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego
5) Anna Helena Kaca 
z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 2
6) Ewelina Kijanka z Przed-
szkola Miejskiego nr 12
7) Marcin Piotr Kołodziński 
z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 2
8) Magdalena Małgorzata 
Krysik ze Szkoły Podstawo-
wej nr 3
9) Joanna Ewa Liszkiewicz 
ze Szkoły Podstawowej nr 7
10) Anna Sylwia Mroczkow-
ska ze Szkoły Podstawowej 
nr 8
11) Anna Oknińska-Binek 
z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego
12) Anna Pawlak z Zespołu 
Szkół Ogólnokształ. nr 2
13) Dominika Pietraszewska 
z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 2
14) Agnieszkęa Półtorak 
ze Szkoły Podstawowej nr 1
15) Przemysław Raczyk 
ze Szkoły Podstawowej nr 3
16) Iwona Rakocka z Przed-

szkola Miejskiego nr 11
17) Milena Rynkowska 
z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 2
18) Olga Skłodowska 
z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 2
19) Agata Jowita Socha 
ze Szkoły Podstawowej nr 3
20) Anna Styś ze Szkoły 
Podstawowej nr 8
21) Anna Małgorzata Su-
checka ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1
22) Agnieszka Śmigielska 
ze Szkoły Podstawowej nr 8
23) Julitta Anna  
Świerczewska-Szweryn 
z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 2
24) Agata Wajcht ze Szkoły 
Podstawowej nr 3
25) Zofia Wacława Winek 
z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego
26) Sabina Elżbieta Wołoch 
z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 2
27) Monika Katarzyna 
Woźniak ze Szkoły Podsta-
wowej nr 7
28) Michał Zalewski 
ze Szkoły Podstawowej nr 1
29) Damian Zalewski 
ze Szkoły Podstawowej nr 1
30) Beata Zamielska 
ze Szkoły Podstawowej nr 3

Rada Miasta Legionowo 
przyjęła uchwałą zaktualizowa-
ny Lokalny Program Rewitaliza-
cji Gminy Miejskiej Legionowo 
do roku 2023.

W zaktualizowanym doku-
mencie wprowadzony został 
szereg drobnych zmian pole-
gających m.in. na powiększe-
niu obszaru oraz wydłużeniu 
okresu realizacji części pro-
jektów – w celu zapewnienia 
możliwości potencjalnego po-
zyskania środków zewnętrz-
nych na ich realizację.

Zrezygnowano z projektu 
dotyczącego utworzenia Cen-
trum Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści oraz z części projektu prze-
widzianego na legionowskim 

Przystanku w zakresie budowy 
parku linowego.

Najważniejszą zmianą, która 
stanowiła przyczynę rozpoczę-
cia procesu aktualizacji doku-
mentu jest wprowadzenie no-
wego projektu dotyczącego willi 
Kozłówka. Willa zakupiona przez 
miasto w 2017r. jest najstar-
szym legionowskim zabytkiem. 
Projekt przewiduje podjęcie 
prac restauratorskich, konser-
watorskich oraz budowlanych  
w celu adaptacji budynku do 
nowych funkcji społecznych.

Procesowi aktualizacji Pro-
gramu towarzyszyły konsultacje 
społeczne. Lokalny Program Re-
witalizacji stanowi podstawę do 
ubiegania się o środki zewnętrz-
ne, w tym fundusze unijne.    

red. /RF/

Rewitalizacja miasta 

Hołd dla Solidarności

W ostatnim dniu sierpnia  
w Legionowie odbyły się uroczy-
stości związane z Dniem Solidar-
ności i Wolności. Władze miasta 
złożyły kwiaty przy pomniku  
w parku im. Solidarności.

Uroczystości rozpoczęły się 
Mszą Świętą w kościele garnizo-
nowym. W rocznicę porozumień 
sierpniowych, Zastępca Prezy-
denta Legionowo Piotr Zadroż-
ny, przedstawiciel SM Zastępca 
Komendanta Straży Miejskiej 
Adam Nadworski, Członek Za-
rządu Powiatu Michał Kobrzyń-
ski oraz Komisja Zakładowa 
Solidarności przy PEC Legiono-
wo złożyli wieńce pod pomni-
kiem upamiętniającym rocznicę 
utworzenia Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego 
Solidarność i historyczny zryw 
Polaków do wolności i niepod-
ległości z 1980 roku. Proces ten 
zapoczątkował upadek komuni-
zmu i wyzwolenie narodów Euro-
py Środkowej i Wschodniej.

   
red. 

Tematem spotkania administracji osiedla z mieszkańcami 
bloku nr 25 i nr 30 przy ulicy Sobieskiego było bezpieczeń-
stwo oraz zakłócanie nocnej ciszy.

W spotkaniu z mieszkańcami wziął udział komendant 
Straży Miejskiej Ryszard Gawkowski oraz Radna Rady Miasta 
Legionowo Agnieszka Borkowska. Przy fontannach rozma-
wiano na temat uciążliwych imprez młodzieżowych jakie 
odbywają się na terenie placu zabaw i pobliskich ławek. 
Mieszkańcy bloków (ul. Sobieskiego 12 i 10) skarżyli się  
na nocne hałasy i pozostawione śmieci. Wystosowano proś-
bę o odsunięcie ławek od budynku oraz o zainstalowanie 
kamery monitoringu.

Straż Miejska przypomina, że na placu zabaw moż-
na przebywać do godziny 22.00. –Mieszkańcy poinformo-
wani zostali o konieczności zgłaszania każdego narusze-
nia przepisów do dyżurnych Policji lub Straży Miejskiej  
– informuje Ryszard Gawkowski.    

red. 

GRATULACJE DLA NAUCZYCIELI
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Rewitalizacja targowiska
Wyłoniono firmę, która zagospodaruje teren  Targowiska Miejskiego w zakresie nawierzchni, gabionów i małej
architektury. Przetarg wygrała firma TIT BRUK Tomasz Knopik z Nowego Miasta.

– Projekt przebudowy zakła-
da utwardzenie nawierzchni pie-
szych i pieszo-jezdnych kostką 
betonową, zbudowanie stano-
wisk handlowych 5 m² i 10 m² 
oraz instalację nowoczesnego 
oświetlenia. Powstanie kilka-
naście betonowych lad, ławki  
i inne elementy małej architek-
tury – mówi prezes KZB Legio-
nowo Irena Bogucka, dodając,  
że przy wejściu na targowisko 
stanie pawilon obsługi, znajdzie 
się tam także podest, a nawet 
stacja naprawy rowerów i miej-
skie poidełko.

Główne wejście przewidzia-
no od północy, z krzyżujących 
się ciągów pieszych wzdłuż ulic: 
Sobieskiego, Piłsudskiego i Wy-
sockiego. Miejsca postojowe, 

techniczną obsługę terenu i do-
jazd dla sprzedających przewi-
duje się od strony ul. Wysockie-
go. Zaplanowano tam 27 miejsc 
postojowych, w tym 3 dla osób 
niepełnosprawnych. W części 
północnej, przy wejściu przy ul. 
Wysockiego planuje się ustawie-
nie nowoczesnego w formie, es-
tetycznego pawilonu-kontenera 
administracyjnego z zapleczem 
sanitarnym do obsługi Targowi-
ska. W części południowej, sąsia-
dującej z myjnią samochodową, 
przewidziano utwardzony kost-
ką plac techniczny m. in. na za-
mknięty kontener na odpady. Te-
ren będzie odgrodzony od strony 
ulicy Sobieskiego i myjni istnie-
jącymi istniejącym ogrodzeniem 
z paneli, natomiast wzdłuż ulicy 

Wysockiego miejsca postojowe 
będą wydzielone jedynie niskimi 
gabionami, co umożliwi ew. roz-
ładunek. Nie planuje się całkowi-
tego zamknięcia placu targowe-
go, gdyż teren ma funkcjonować 
jako ogólnodostępna przestrzeń 
miejska. Teren zostanie oświe-
tlony słupami wyposażonymi  
w kolektor słoneczny z ogni-
wem fotowoltaicznym, umożli-
wiającymi dodatkowo ładowa-
nie urządzeń mobilnych (power 
bank) oraz dostęp do sieci wi-fi  
i bluetooth.

– Miejsce to będzie skupia-
ło rolników i sprzedawców m. in.  
z powiatu legionowskiego i oko-
lic, umożliwiając im sprzedaż 
produktów na placu oraz pro-
sto z samochodów w nowy, es-

tetyczny sposób. Jednocześnie 
mieszkańcy zyskają nową prze-
strzeń publiczną, która w ciągu 
dnia będzie funkcjonować jako 
targowisko, gdzie będzie można 
zaopatrzyć się w świeże i róż-
norodne produkty, a wieczorami  
i/lub w weekendy może zamienić 
się w centrum wydarzeń kultu-
ralnych. Oczywiście na odnowio-
nym targowisku będzie kontynu-
owana legionowska rupieciarnia 
– mówi Tamara Boryczka, rzecz-
nik Urzędu Miasta Legionowo.

Środki na tę inwestycję będą 
pochodzić z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014-2020. 
Koszt inwestycji to 1,5 mln zł,  
z czego dofinansowanie wyniesie 
955,9 tys zł.

red.

Rusza budowa placu zabaw przy ul. ppłk. E. Dietricha. 
Wykonaniem infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zaj-
mie się serocka firma "ZUK – OGRODY" Dominik Goźliński. 
Prócz nowych nawierzchni, w tym bezpiecznej dla dzie-
ci, syntetycznej z warstwą amortyzującą, stanie tu ru-
choma równoważnia, huśtawka „bocianie gniazdo”, urzą-
dzenie linowe ze zjeżdżalnią i trzy trampoliny. Siłownia 
plenerowa składać się będzie m.in. z takich urządzeń jak: 
orbitrek, obrotowe koła, skoki, biegacz podwójny i gra 
labirynt. Infrastrukturę dopełnią ławki, stojaki rowero-
we, ogrodzenie i oczywiście zieleń. Znajdą się tam też 
miejsca postojowe wykonane z betonowych płyt ażu-
rowych oraz nowe oświetlenie. Tym ostatnim zadaniem 
zajmie się firma ELTRA Grzegorz Wietrzykowski. 

Na osiedlu Sobieskiego powstały nowoczesne 
boiska sportowe oraz siłownia plenerowa. Oficjalne 
otwarcie terenu już 23 września.

Między blokami przy ulicach Siwińskiego i Zwy-
cięstwa stanął kompleks sportowy składający się  
z boisk do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną 
czy tenisa ziemnego. Do dyspozycji mieszkańców jest 
także siłownia plenerowa umieszczona pod pergolami. 
Firma „Zuk-Ogrody” zagospodarowała teren zielenią  
i ustawiła ławki. PWK Legionowo wybudowało na tym 
terenie kurtynę wodną oraz poidełko. 

Lada chwila zostanie oddana do użytkowania ulica 
Prymasowska i Gawryszewskiego. Trwa remont chod-
nika w ul. gen. T. Buka i budowa drogi wewnętrznej 
ulicy Spacerowej (BAZ-BRUK Marek Bazylewski Na-
sielsk). Trwaja procedury związane z termomoderniza-
cją budynków komunalnych przy ul. Batorego 4 i przy  
ul. Kwiatowej 90 oraz remontem nawierzchni ulicy Or-
ląt Lwowskich z infrastrukturą wraz z utwardzeniem 
terenu przy ul. Długiej.  Rozstrzygnięto przetarg na 
remont części budynku przy ul. Kopernika 6A w celu 
adaptacji dla potrzeb utworzenia Klubu Seniora w Le-
gionowie. Zajmie się tym firma z Legionowa Leszek Per-
kowski Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usłu-
gowe "LUMAG”. 

O tym, że inicjatywy lokalne są po-
trzebne i służą mieszkańcom legionow-
skich osiedli najlepiej się przekonać,  
patrząc na zmiany na os. Batorego. 
Mimo, że jest to najstarsze osiedle w Le-
gionowie i bloki nie są tak nowoczesne,  
jak nowo budowane, panuje tu niepo-
wtarzalny klimat. 

W 2014 r. w ramach środków na ini-
cjatywy lokalne na tym osiedlu z aktyw-
ną Radą Osiedla zmodernizowano dwa 
place zabaw oraz boisko z bezpieczną 
nawierzchnią.

W roku 2015 w ramach ww. środków 
zamontowano ogrodzenie boiska. 

Urządzono na działce, gdzie mieści 
się boisko, siłownię plenerową. Jest na 
nią duże zapotrzebowanie mieszkańców 
osiedla, korzystają z niej zarówno osoby 
młode, jak również starsze, którym cięż-
ko jest dotrzeć do miejsc rekreacji poło-
żonych w dalszych częściach Legionowa.  

Kolejną inicjatywą (2016 r.) było 
stworzenie kilku miejsc parkingowych 
na szczycie pawilonu przy ul. Warszaw-
skiej. A w 2017 r. powstał zdrój wodny. 
To rekord, gdyż na żadnym osiedlu le-
gionowskim nie powstało tyle lokalnych 
inicjatyw służących mieszkańcom.

We wrześniu 2017 r. po konsultacjach 

z Radą Osiedla zgłosiłam do budżetu 
miasta na rok 2018 wniosek o zabez-
pieczenie 40 tys. zł na montaż 3 wiat  
na rowery. Odbyły się dwie wizje lokalne, 
wybrano miejsca na wiaty, został wyko-
nany projekt, wyłoniony wykonawca  
i w lipcu jeszcze przed oficjalnym otwar-
ciem rowery parkowały już w nowych 
wiatach. 

Właśnie dzięki inicjatywom lokalnym 
tak wiele zmieniło się na korzyść na le-
gionowskich osiedlach, a najważniejsze 
jest to, że zmiany te wynikały z kon-
kretnych potrzeb mieszkańców.

Małgorzata Luzak

Strefa aktywności Nowe boiska Nawierzchnie

Inicjatywy lokalne
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Bezpieczna podróż
Wydział Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legionowo wraz z Fundacją Emanio Arcus zor-
ganizował 1 września piknik profilaktyczno-edukacyjny „PIŁEŚ – NIE JEDŹ – BEZPIECZNA PODRÓŻ”.

Zadanie pod tytułem „Piłeś 
– Nie Jedź” ma na celu przede 
wszystkim propagować bezpie-
czeństwo na drogach, wskazy-
wać na skutki i konsekwencję 
jazdy po spożyciu alkoholu 
oraz, co bardzo ważne, uczyć 
odpowiedzialności. W tym 
celu, za pomocą różnego ro-
dzaju urządzeń i symulatorów, 
prezentowano zdarzenia jakie 
mogą mieć miejsce  na drodze. 
Były to symulatory zderzeń, 

zderzenia czołowego, dachowa-
nia, narkogogle oraz alkogogle. 
Miasteczko plenerowe stanęło 
na dziedzińcu ratusza. Miesz-
kańcy mieli okazję poznać 
siłę jaka działa przy zderzeniu  
z niewielką prędkością albo 
dlaczego zapinanie pasów jest 
pierwszą i bardzo ważną czyn-
nością po wejściu do auta. 

Ewa Milner-Kochańska

To już czwarta Potań-
cówka w rytmach disco polo, 
pop i polskich przebojów na 
osiedlu przy ulicy Piaskowej.  
Do tańca grał zespół Forma-
cja.LenArt. Stowarzyszenie 
Paczka Pomysłów zapewnia-
ła dzieciom atrakcje. Arena 
Legionowo organizowała gry 
i zabawy dla najmłodszych,  
a pracownicy urzędu zapew-

niali watę cukrową. Ofertę do-
pełniał dmuchaniec dla dzieci 
i pobliski plac zabaw.

Dorośli korzystali ze sto-
isk gastronomicznych i kosz-
towali potrawy z grilla,  
które zapewniał Michał Mar-
gis i Bar Mleczny „Gruba Kaś-
ka”. Zabawa trwała od godzi-
ny 17:00 do 22:00.

Podobne atrakcje czeka-
ły na mieszkańców Grudzi. 
Pogoda dopisała i mieszkań-
cy licznie przybyli na piknik 
integrowali się przy muzyce. 
Pożegnanie lata na ulicy Gru-
dzie i zabawy na pobliskim 
placu zabaw trwały do 21:00.

red.

Opady deszczu nie przeszkodziły mieszkańcom w zabawach 
pod chmurką w ostatni weekend sierpnia, kiedy to bawili się 
na piknikach na osiedlu Piaski oraz na Grudziach. Przy dźwię-
kach muzyki i przy grillu żegnali odchodzące lato.

Piaski. Weekend
pod znakiem
zabawy
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Rap&Cud
Tegoroczne obchody święta 

Wojska Polskiego i święta Wnie-
bowzięcia Matki Bożej (15.08) 
to była okazja do wyjątkowego 
świętowania. Na Rynku Miejskim 
odbyła się impreza zatytułowa-
na Rap&Cud. Było patriotycznie 
i rodzinnie.

Wydarzenie zainaugurował 
trial motocyklowy. O godzinie 
15:15 mieszkańcy zebrali się na 
rynku, by podziwiać akrobacje  
i popisy kaskaderskie. Od godziny 
16:00 młodzi uczestnicy obejrze-
li teatrzyk. Około godziny 17:00 
zrobiło się bardziej muzycznie. 

Na rozstawionej scenie wystąpili 
kolejno Kopczyk LS, Emka, Rilu 
i Majlo. Od 18:00 koncert dały 
gwiazdy wieczoru – Smolasty,  
a po nim Pezet, Natomiast po go-
dzinie 20.00, podczas afterparty, 
rytm nadawał DJ SPOKO.

red.

Jak co roku legionowska 
biblioteka zaprosiła wszyst-
kich mieszkańców na akcję 
Narodowego Czytania. W tym 
roku lekturą, którą czytano, 
było "Przedwiośnie" Stefa-
na Żeromskiego. Wydarzenie  
to odbyło się w niecodziennej 
atmosferze i oprawie. Dodat-

kową atrakcją był pokaz tań-
ców w wykonaniu Małgorzaty 
Zaremby i Artura Bodziocha  
z Centrum Tańca i Ruchu przy 
akompaniamencie Piotra Roma-
niva oraz rosyjski podwieczo-
rek, czyli herbata z samowara  
i ciasto drożdżowe.

red.

Narodowe Czytanie w Legionowie
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Projekt Einstein 
Czy można zidentyfikować 

sprawcę po zapachu? Czy to my 
kontrolujemy emocje, czy one 
nas? Czy warto hodować ko-
mórki nowotworowe? A gdyby 
tak zdefiniować świat za pomo-
cą obiektów? Jakie wyzwania 
stoją przed początkującym 
programistą? 

To już pół roku od kiedy 
dynamiczny Projekt Einstein 
działa na terenie Legionowa. 
Grupa ambitnych studentów  
i absolwentów różnych kie-
runków jak biologia, infor-

matyka czy prawo, podjęła 
wyzwanie dzielenia się swoją 
wiedzą. Pragną fascynować 
niesamowitą nauką wszyst-
kich ciekawych świata. Or-
ganizują spotkania, podczas 
których poruszają topowe te-
maty medialne dodając do tego 
garść rzetelnej wiedzy nauko-
wej serwowanej w zabawny  
i niezobowiązujący sposób.  
Komórki nowotworowe? W pro-
sty sposób wytłumaczą skąd 
się biorą! Laboratoria neurobio-
logiczne? Chętnie pokazali jak 
wygląda praca naukowców! Psi 
węch w kryminalistyce? Teraz 

już wiadomo jaki jest cen-
ny! A to tylko niewielka część  
ich planów realizowanych  
w Legionowie.

CZYM SĄ KAWIARENKI
NAUKOWE? 

To nowatorski projekt spo-
tkania z nauką, który swój po-
czątek miał w Warszawie gdzie 
współorganizatorami byli dzi-
siejsi członkowie Projektu Ein-
stein. To otwarte, nieformalne, 
darmowe spotkania organizo-
wane w legionowskiej kawiar-
ni Słodkie Babki. W atmosferze 
relaksu, jedząc niesamowite 
ciasta wypiekane przez prowa-
dzące ją siostry, każdy może 
dowiedzieć się czegoś cieka-
wego o aktualnych proble-
mach naukowych. W ubiegłym 
roku szkolnym w Legionowie 
odbyły się już trzy Kawiaren-
ki Naukowe. Od października  
rusza  kolejny cykl comiesięcz-
nych spotkań przy aromatycz-
nej kawie! 

Jeśli zainteresowała Pań-
stwa działalność Projektu Ein-
stein zachęcamy do odwiedze-
nia ich strony na facebooku  
lub kontaktu mailowego:  
projekt.einstein@uwrc.pl. 

Projekt Einstein działa  
w ramach współpracy z Inkuba-
torami Uniwersytetu Warszaw-
skiego.

 Katarzyna Mucha

egionowo

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
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Kursuje od poniedziałku do piątku w godzinachPrzystanek
Osiedle Młodych 01   05:35  06:38  07:30 08:32  09:33 10:28  11:30  12:38  13:55  14:52  15:52  16:52  18:00 18:52  19:52
Orzechowa 01    05:36  06:39  07:31  08:33  09:34  10:29  11:31  12:39  13:56  14:53  15:53  16:53  18:01  18:53  19:53
Cynkowa 02    05:37  06:40  07:32  08:34  09:35  10:30  11:32  12:40  13:57  14:54  15:54  16:54  18:02  18:54  19:54
Aleja Róż 02    05:39  06:42  07:34  08:36  09:37  10:32  11:34  12:42  13:59  14:56  15:56  16:56  18:04  18:56  19:56
PKP Legionowo Przystanek 01  05:42  06:45  07:37  08:39  09:40  10:35  11:37  12:45  14:02  14:59  15:59  16:59  18:07  18:59  19:59
Parkowa 01    05:44  06:47  07:39  08:41  09:42  10:37  11:39  12:47  14:04  15:01  16:01  17:01  18:09  19:01  20:01
Lwowska 03    05:45  06:48  07:40  08:42  09:43  10:38  11:40  12:48  14:05  15:02  16:02  17:02  18:10  19:02  20:02
Arena Legionowo 01   05:47  06:50  07:42  08:44  09:45  10:40  11:42  12:50  14:07  15:04  16:04  17:04  18:12  19:04  20:04
Rycerska 01    05:49  06:52  07:44  08:46  09:47  10:42  11:44  12:52  14:09  15:06  16:06  17:06  18:14  19:06  20:06
Husarska 01    05:50  06:53  07:45  08:47  09:48  10:43  11:45  12:53  14:10  15:07  16:07  17:07  18:15  19:07  20:07
Siwińskiego 04    05:52  06:55  07:47  08:49  09:50  10:45  11:47  12:55  14:12  15:09  16:09  17:09  18:17  19:09  20:09
Urząd Miasta 02    05:54  06:57  07:49  08:51  09:52  10:47  11:49  12:57  14:14  15:11  16:11  17:11  18:19  19:11  20:11
CH Błękitne 01    05:55  06:58  07:50  08:52  09:53  10:48  11:50  12:58  14:15  15:12  16:12  17:12  18:20  19:12  20:12
Os. Batorego 02    05:56  06:59  07:51  08:53  09:54  10:49  11:51  12:59  14:16  15:13  16:13  17:13  18:21  19:13  20:13
PKP Legionowo Centrum  05:57  07:00  07:52  08:54  09:55  10:50  11:52  13:00  14:17  15:14  16:14  17:14  18:22  19:14  20:14

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

AKTUALIZACJA ROZKŁADÓW JAZDY DKM LEGIONOWO
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Kursuje od poniedziałku do piątku w godzinachPrzystanek
Osiedle Młodych 01   05:25  06:20  07:40  08:32  09:31  10:40  11:40  12:35  13:35  14:35 15:20  16:37 17:35  18:35  19:15
Orzechowa 01    05:26  06:21  07:41  08:33  09:32  10:41  11:41  12:36  13:36  14:36  15:21  16:38  17:36  18:36  19:16
Cynkowa 01    05:27  06:22  07:42  08:34  09:33  10:42  11:42  12:37  13:37  14:37  15:22  16:39  17:37  18:37  19:17
Cmentarz 03    05:28  06:23  07:43  08:35  09:34  10:43  11:43  12:38  13:38  14:38  15:23  16:40  17:38  18:38  19:18
Narutowicza 01    05:29  06:24  07:44  08:36  09:35  10:44  11:44  12:39  13:39  14:39  15:24  16:41  17:39  18:39  19:19
Szczygla 01    05:30  06:25  07:45  08:37  09:36  10:45  11:45  12:40  13:40  14:40  15:25  16:42  17:40  18:40  19:20
Al. Legionów 01    05:31  06:26  07:46  08:38  09:37  10:46  11:46  12:41  13:41  14:41  15:26  16:43  17:41  18:41  19:21
PKP Legionowo Piaski 03   05:33  06:28  07:48  08:40  09:39  10:48  11:48  12:43  13:43  14:43  15:28  16:45  17:43  18:43  19:23
PKP Legionowo Centrum 01  05:35  06:30  07:50  08:42  09:41  10:50  11:50  12:45  13:45  14:45  15:30  16:47  17:45  18:45  19:25
Wąska 01    05:36  06:31  07:51  08:43  09:42  10:51  11:51  12:46  13:46  14:46  15:31  16:48  17:46  18:46  19:26
Osiedle Bukowiec 01   05:39  06:34  07:54  08:46  09:45  10:54  11:54  12:49  13:49  14:49  15:34  16:51  17:49  18:49  19:29

Kursuje od poniedziałku do piątku w godzinachPrzystanek
Osiedle Bukowiec 01   05:55  06:40  07:55  08:52  09:52  10:57  11:55  12:58  13:57  15:02  16:02  17:00  17:56  18:55  19:45
Wrzosowa 02    05:56  06:41  07:56  08:53  09:53  10:58  11:56  12:59  13:58  15:03  16:03  17:01  17:57  18:56  19:46
Centrum Komunikacyjne 02  05:58  06:43  07:58  08:55  09:55  11:00  11:58  13:01  14:00  15:05  16:05  17:03  17:59  18:58  19:48
PKP Legionowo Piaski 04   06:00  06:45  08:00  08:57  09:57  11:02  12:00  13:03  14:02  15:07  16:07  17:05  18:01  19:00  19:50
Al. Legionów 02   06:02  06:47  08:02  08:59  09:59  11:04  12:02  13:05  14:04  15:09  16:09  17:07  18:03  19:02  19:52
Szczygla 02    06:04  06:49  08:04  09:01  10:01  11:06  12:04  13:07  14:06  15:11  16:11  17:09  18:05  19:04  19:54
Kładka PKP 02    06:05  06:50  08:05  09:02  10:02 11:07  12:05  13:08  14:07  15:12  16:12  17:10  18:06  19:05  19:55
Narutowicza 02    06:06  06:51  08:06  09:03  10:03  11:08  12:06  13:09  14:08  15:13  16:13  17:11  18:07  19:06  19:56
Cmentarz 02    06:08  06:53  08:08  09:05  10:05  11:10  12:08  13:11  14:10  15:15  16:15  17:13  18:09  19:08  19:58
Orzechowa 02   06:10  06:55  08:10  09:07  10:07  11:12  12:10  13:13  14:12  15:17  16:17  17:15  18:11  19:10  20:00
Osiedle Młodych 01   06:12  06:57  08:12  09:09  10:09  11:14  12:12  13:15  14:14  15:19  16:19  17:17  18:13  19:12  20:02

SKANUJ i CZYTAJ




