
Rozmawiamy z Michałem Perlem, zawodnikiem UKS „Delfin”
Legionowo, który na Mistrzostwach Świata w pływaniu zimo-
wym w Murmańsku zdobył aż 5 złotych medali i 1 srebrny  
oraz tytuł najlepszego zawodnika reprezentacji Polski.

Redakcja: W Katowicach temperatura 
wody wynosiła około 1 stopnia, w Murmań-
sku – 0 stopni. Co skłania człowieka, żeby 
pływać w tak zimnej wodzie? 

Michał Perl: Hanna Bakuniak, zawodniczka 
z Bydgoszczy, rekordzistka świata i mistrzyni 
świata na dystansie 1 km właśnie w zimowym 
pływaniu zachęciła mnie do tej dyscypliny.  
Latem zacząłem przygotowania, po każdym 
siłowym treningu brałem zimny prysznic, po-
tem morsowałem na Jeziorze Zegrzyńskim, 
aż w końcu w listopadzie 2018 roku wystar-
towałem w pierwszych zawodach w Bydgosz-
czy. To był taki start kontrolny, zapoznanie się 
z zimną wodą, choć z perspektywy czasu to 
woda nie była taka zimna, miała około 9 stopni. 
Osiągnąłem dobre wyniki, spodobało mi się. W 
styczniu 2019 roku wziąłem udział w Mistrzo-
stwach Polski, gdzie było znacznie zimniej, 
woda w Dolinie Trzech Stawów miała niecały  
1 stopień Celsjusza. Zdobyłem Mistrzostwo 
Polski na dystansie 100 m i już wtedy wiedzia-
łem, że pojadę na Mistrzostwa Świata w pły-

waniu zimowym do Murmańska w Rosji.

Czy jechałeś po medale?
Kiedy wygrałem w Katowicach, 

postanowiłem zobaczyć co będzie  
w Rosji. Nie nastawiałem się na zwy-
cięstwo, niczego się nie spodziewa-
łem. Liczyłem na przygodę. Oka-
zało się, że przywiozłem 5 złotych 
i 1 srebrny medal.

Zacząłeś przygoto-
wania w lipcu, w marcu 
zwyciężyłeś na Mi-
strzostwach Świata. 
Błyskawiczny sukces.

To prawda, to bar-
dzo krótki czas. Zaczą-
łem od lokalnych zawo-
dów...

Całość na s. 3

Masz psa...
masz 
obowiązki
Pies to wieloletni
obowiązek, a co na 
to prawo?
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Programy
zdrowotne

Bezpłatne badania dla mieszkańców 
Legionowa: rehabilitacja niemowląt, kon-
sultacje rehabilitacyjne dla pań po prze-
bytych nowotworach piersi i inne.
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Bezpłatny miesięcznik

Ptasi azyl
Ścieżka edukacyjna „Ptasi azyl” 

została oficjalnie otwarta w piątek 
(5.04). Ścieżka przy ulicy Prymasow-
skiej została utworzona dzięki za-
warciu porozumienia między Gminą 
Miejską Legionowo a Nadleśnictwem 
Jabłonna. 
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Jesteśmy
w czołówce

Naprawdę mamy czym się po-
chwalić, jesteśmy w czołówce gmin 
w Polsce. Chodzi o 13. rok działania  
legionowskiego Programu Zapobie-
gania Bezdomności Zwierząt.
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Kolejny etap
prac kolejarzy

W związku z wdrożeniem kolej-
nego etapu prac modernizacyjnych 
prowadzonych przez zarządcę infra-
struktury na odcinku Warszawa ZOO 
– Warszawa Praga, od 16 kwietnia do 
8 czerwca br. nastąpią zmiany w kur-
sowaniu pociągów pomiędzy War-
szawą i Legionowem. 
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Kalendarz wydarzeń
str. 16

15. rocznica
1 maja tego roku obchodzić będziemy 15. roczni-

cę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Polska jest 
członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 na mocy 
Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 
roku w Atenach. Z tej okazji warto przypomnieć inwe-
stycje oraz projekty realizowane w Legionowie dzięki 
pozyskanym środkom finansowym z Unii Europejskiej, 
przedstawiamy w zbiorczej tabeli.
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- konsultacje projektu regula-
minu Budżetu Obywatelskiego 
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Przedszkola w wakacje

Legionowski
Budżet Obywatelski

Dyżur wakacyjny organizowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających w roku 
szkolnym 2018/2019 do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Legionowo.

Zakończyły się prace nad dokumentem określającym zasady legio-
nowskiego budżetu obywatelskiego. Dokument został przedstawiony 
mieszkańcom, którzy do 30 kwietnia mogą zgłaszać uwagi do projek-
tu. 25 kwietnia o godz. 18:00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne.

Wydawanie kart zgłoszenia 
na dyżur wakacyjny odbywa się  
w przedszkolu macierzystym – kar-
ta musi być ostemplowana przez 
placówkę macierzystą.

Zapisy na dyżur wakacyjny pro-
wadzone są w dyżurujących przed-
szkolach w terminie od 23 kwietnia 
do 10 maja 2019 r.

Karty zgłoszenia dziecka na 
dyżur wakacyjny będą składane 
przez rodziców w dyżurujących 
przedszkolach w dniach i godzi-
nach wyznaczonych przez dyrek-
torów tych przedszkoli (oddzielnie  
w każdej dyżurującej placówce).

Warunkiem zapisania dziecka na 
dyżur wakacyjny jest:

• wypełnienie i złożenie „Karty 
zgłoszenia dziecka na dyżur waka-
cyjny” do przedszkola dyżurującego  
w wyznaczonym terminie wraz z do-
kumentem potwierdzającym wnie-
sienie opłaty za wyżywienie na pod-
stawie obowiązujących w danym 
przedszkolu stawek żywieniowych. 

• ze względów organizacyjnych  
i rozliczeniowych jednostek wpłat na-
leży dokonywać za pełne tygodnie.

• zapoznanie się z regulaminem 
organizacji dyżuru wakacyjnego 
obowiązującym w danym przed-
szkolu. 

Opłata za wyżywienie doko-
nywana jest na rachunek bankowy 
dyżurującego przedszkola. W treści 
przelewu należy wpisać „opłata za 
wyżywienie – dyżur wakacyjny 2019 
imię i nazwisko dziecka”.

Zwrot różnicy pomiędzy wpłatą 
za żywienie dokonaną wraz ze zło-
żeniem Karty zgłoszenia na dyżur 
wakacyjny a należnością wynikającą  

z obecności dziecka na dyżurze 
nastąpi do 30 września 2019 r. wy-
łącznie bezgotówkowo na konto 
wskazane przez rodzica w Karcie 
zgłoszenia.

Lista dzieci przyjętych na dy-
żur wakacyjny zostanie wywieszo-
na w przedszkolach dyżurujących  
w dniu 30 maja 2019 r. Informacja  
w tej sprawie będzie również udzie-
lana telefonicznie.

Przyjęcie dziecka na dyżur 
wakacyjny po upływie wyznaczo-
nego terminu na składanie kart 
zgłoszeń może nastąpić jedynie  
w przypadku wolnych miejsc w dy-

żurującym przedszkolu i jest uza-
leżnione od decyzji dyrektora tego 
przedszkola.

Brak zgłoszenia nieobecności 
dziecka w pierwszym dniu dyżu-
ru wakacyjnego będzie skutkował 
skreśleniem dziecka z listy przyję-
tych na ten dyżur.

Karty zgłoszenia na dyżur wa-
kacyjny wraz z potwierdzeniami 
dokonanych wpłat za żywienie będą 
przyjmowane do wyczerpania moż-
liwości organizacyjnych danego 
przedszkola.

 

Budżet Obywatelski umożliwia 
mieszkańcom współdecydowanie 
o przeznaczeniu części wydatków 
z budżetu miasta poprzez zgła-
szanie zadań do realizacji i do-
konywanie ich wyboru w drodze 
głosowania. Jednocześnie stanowi 
on dodatkowy element budowania 
wzajemnych relacji w działaniu na 
rzecz społeczności miasta oraz 

pobudza mobilizację obywatelską 
mieszkańców mając na celu po-
prawę jakości życia społecznego. 
Z dokumentami można zapoznać 
się na stronie internetowej www.
legionowo.pl.

Przekazanie uwag do Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Legiono-
wo jest proste. Można je zgłosić 

poprzez elektroniczny formularz 
znajdujący się na stronie legiono-
wo.pl/pl/konsultacje-budzet, wy-
drukować formularz konsultacyjny 
a po jego uzupełnieniu wrzucić do 
urny znajdującej się w Punkcie In-
formacji, lub przekazać wypełnio-
ny formularz podczas spotkania  
25 kwietnia w sali ślubów.

 

TERMIN  I  ZESPÓŁ  II  ZESPÓŁ

01.07-19.07.2019 Przedszkole Miejskie Nr 10 Przedszkole Miejskie
     Integracyjne Nr 5

22.07-02.08.2019 Przedszkole Miejskie Nr 6 Przedszkole Miejskie Nr 1

05.08-16.08.2019 Przedszkole Miejskie Nr 9 Przedszkole Miejskie Nr 14

19.08-31.08.2019 Przedszkole Miejskie Nr 2 Przedszkole Miejskie Nr 11

Dyżur wakacyjny pełnią:

Decyduj o swoim otoczeniu

16 | 100 LAT NAZWY LEGIONOWO
Impreza miejska z tej okazji odbędzie się 
11 maja br. Jednocześnie na Stadionie Miej-
skim odbywać się będzie Fiesta Balonowa.

Sprawdź szczegóły na legionowo.pl

7 | WIELKIE EMOCJE

Legionowo integruje - Każdy inny, Wszyscy równi! 
Pomóż stworzyć wyjątkowy plac zabaw

8 | STRAJK NAUCZYCIELI

Kilka informacji z przebiegu strajku w Legionowie!

8 | USUNĘLI KOLEJNE WRAKI

Legionowscy strażnicy kolejny raz usunęli
porzucone samochody z parkinów w mieście

9 | W PRZEDDZIEŃ FIESTY BALONOWEJ

Air-pol, producent spadochronów w Polsce
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trzeba znaleźć
W sportach ekstremalnych

złoty
środek 

Redakcja: W Katowicach temperatura 
wody wynosiła około 1 stopnia, w Murmań-
sku – 0 stopni. Co skłania człowieka, żeby 
pływać w tak zimnej wodzie? 

Michał Perl: Hanna Bakuniak, zawodniczka 
z Bydgoszczy, rekordzistka świata i mistrzyni 
świata na dystansie 1 km właśnie w zimowym 
pływaniu zachęciła mnie do tej dyscypliny.  
Latem zacząłem przygotowania, po każdym 
siłowym treningu brałem zimny prysznic, po-
tem morsowałem na Jeziorze Zegrzyńskim, 
aż w końcu w listopadzie 2018 roku wystar-
towałem w pierwszych zawodach w Bydgosz-
czy. To był taki start kontrolny, zapoznanie się 
z zimną wodą, choć z perspektywy czasu to 
woda nie była taka zimna, miała około 9 stopni. 
Osiągnąłem dobre wyniki, spodobało mi się. W 
styczniu 2019 roku wziąłem udział w Mistrzo-
stwach Polski, gdzie było znacznie zimniej, 
woda w Dolinie Trzech Stawów miała niecały  
1 stopień Celsjusza. Zdobyłem Mistrzostwo 
Polski na dystansie 100 m i już wtedy wiedzia-
łem, że pojadę na Mistrzostwa Świata w pły-
waniu zimowym do Murmańska w Rosji.

Czy jechałeś po medale?
Kiedy wygrałem w Katowicach, postano-

wiłem zobaczyć co będzie w Rosji. Nie nasta-
wiałem się na zwycięstwo, niczego się nie spo-
dziewałem. Liczyłem na przygodę. Okazało się,  
że przywiozłem 5 złotych i 1 srebrny medal.

Zacząłeś przygotowania w lipcu, w mar-
cu zwyciężyłeś na Mistrzostwach Świata. 
Błyskawiczny sukces.

To prawda, to bardzo krótki czas. Zacząłem 
od lokalnych zawodów, a zaledwie trzeci start 
to już Mistrzostwa Świata. Ale jako sprinterowi 
było mi łatwiej, spędzam w tej zimnej wodzie  
1-2 minuty. W sezonie zimowym przygotowywa-
łem się morsując po 5 minut 1 lub 2 razy w ty-
godniu. Oczywiście nie przygotowuje to do tak 
ekstremalnych warunków. W Murmańsku woda 
miała 0,4 stopnie, temperatura na zewnątrz oko-

ło -7, a odczuwalna była znacznie niższa, jakieś 
– 12, -15 stopni. Po wyjściu z wody ze sztafety 
4x250 m nie poszedłem do gorącej bani, tylko 
zostałem, dopingując drużynę. Okulary i cze-
pek przymarzły mi do twarzy, klapki przymarzły  
do stóp, a woda zamarzła w uszach. Ale wejście 
do gorącej bani byłoby zbyt proste. Musiałem 
zostać i dopingować moją drużynę.

Zimna woda to jednak sport ekstremal-
ny. Masz zamiar dalej iść w tym kierunku, czy 
może wracasz do ciepłych basenów?

Karierę zawodową w pływaniu baseno-
wym, czyli w ciepłej wodzie, zakończyłem  
w wieku 19 lat. Jest to sport niedoceniony,  
jak ktoś decyduje się pływać zawodowo, wy-
maga to poświęcenia. 2-3 treningi dziennie 
ciężko jest pogodzić z życiem osobistym czy 
zawodowym. Ale nie mówię nie. Niedawno 

startowałem w Akademickich Mistrzostwach 
Polski i zdobyłem medale, moje czasy mnie 
pozytywnie zaskoczyły. W planach mam Mi-
strzostwa Polski seniorów i młodzieżowców,  
czyli najbardziej prestiżową imprezę pływacką 
w Polsce, gdzie ścigają się zawodowcy, naj-
większe nazwiska polskiego pływania. Tam 
będę próbował skromnie, tylko na dystan-
sie 50 m stylem dowolnym. Ale konkurencja 
jest tak ogromna, że chciałbym znaleźć się  
w pierwszej 20. Nie trenuję więc zawodowo, 
ale będę się starał powalczyć.

A w zimnej wodzie?
Przygotowania idą pełną parą. Sezon zaczy-

na się w listopadzie, będę chciał wystartować 
w Pucharze Świata, cyklu zawodów, głównie 
w Europie. Na każdej imprezie cyklu zdobywa 
się punkty, które są podliczane w czasie finału  
w marcu. Chciałbym wystartować w 4-5 impre-
zach pucharu. Pierwszy start już na początku 
listopada na Łotwie. Docelowo najważniejsze 
zawody tego sezonu to Mistrzostwa Świata  
w federacji IWSA w Słowenii 3-9 lutego na jezio-
rze Bled. W tym przepięknym miejscu zapowiada 
się bardzo dużo startów, samych indywidual-
nych 8, do tego sztafeta drużynowa. Będę chciał 
powalczyć o rekord świata w stylu klasycznym. 
Postawiłem sobie limit, że startuję tylko na dy-
stansach 25, 50, 100 metrów i sztafeta 250 m. 
250 metrów to moja granica, dłuższe dystanse 
byłyby dla mnie zbyt obciążające. Ale i tak sezon 
zimowy zapowiada się intensywnie.

A jak zaczęła się Twoja przygoda z pły-
waniem?

Jako 6 latek zacząłem treningi. 2 treningi 
pływackie dziennie, 6 razy w tygodniu. Wolne 
były tylko niedziele, ale wolne od pływania,  
a nie aktywności. W niedzielę był rower, spacer 
albo bieganie. Teraz wygląda to inaczej, pły-
wam 4-5 razy w tygodniu, zwykle rano i 5 razy 
w tygodniu ćwiczę na siłowni. Jest to 10 tre-
ningów w tygodniu, ale są dobrze wpasowane 

w mój tryb życia i nie kolidują z niczym. Mogę 
się więc rozwijać, uczyć i pracować. 

A jak lubisz odpoczywać?
Pływając. Albo odpoczywam jak śpię. A tak 

serio to oczywiście znajduję czas na regene-
rację: sauna, masaże. Zimowe morsowanie to 
także odnowa biologiczna, pomaga się zregene-
rować.

Gdzie trenujesz?
Pływam na basenie Wodne Piaski. To fajny, 

nowy obiekt, który ma zarówno część do tre-
nowania, jak i regeneracji. Jak dla mnie są tam 
bardzo dobre warunki do pływania, nic więcej 
mi nie trzeba. W głównej niecce woda ma ide-
alną temperaturę do treningów, w basenie re-
kreacyjnym jest cieplejsza. Po treningu można 
skorzystać z sauny. Nic więcej mi nie potrze-
ba. Na tym basenie prowadzimy też zajęcia  
z dziećmi jako UKS Delfin. Zajęcia są coraz bar-
dziej popularne, jest duże zainteresowanie, 
właściwie mamy komplet i należałoby pomy-
śleć o dodatkowych grupach.

Treningi siłowe odbywają się w Perła Wel-
nesss. Tu także korzystam z sauny i masaży.

Jakie cele stawiasz sobie w pływaniu 
zimowym?

Na szczęście jest to sport bez ograniczeń 
wiekowych, pływać może każdy kto chce i ma 
odpowiednią kondycję. W 2022 roku prawdo-
podobnie pływanie zimowe będzie konkurencją 
pokazową podczas Zimowych Igrzysk Olimpij-
skich, a w 2026 roku stanie się konkurencją olim-
pijską. Mam zamiar wystartować w igrzyskach. 
Dawid Szulich startował w letnich, a ja wystar-
tuję w zimowych. 

Dziękujemy za rozmowę.

Rozmowa z Michałem Perlem, zawodnikiem
UKS „Delfin” Legionowo, który na Mistrzostwach Świata
w pływaniu zimowym w Murmańsku zdobył aż 5 złotych
medali i 1 srebrny oraz tytuł najlepszego zawodnika
reprezentacji Polski.

Michał Perl, 23 lata
Brązowy medalista Mistrzostw Polski 
Juniorów 17-18 lat, finalista Mistrzostw 
Polski Seniorów i Młodzieżowców,
reprezentant kadry narodowej, 
aktualny medalista Mistrzostw 
Świata i medalista Akademickich 
Mistrzostw Polski
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Zmień swoje miasto
Nowa uproszczona procedura inicjaty-

wy lokalnej w Legionowie już obowiązuje! W 
2010 r. w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i wolon-
tariacie wprowadzono definicję inicjatywy 
lokalnej i przepisy ją regulujące. Inicjatywa 
lokalna rozumiana jest jako forma współpra-
cy jednostek samorządu terytorialnego z ich 
mieszkańcami, w celu wspólnego realizowa-
nia zadania publicznego na rzecz społeczno-
ści lokalnej.

Od 2014 r. w budżecie w Gminy tworzona jest 
rezerwa celowa na inicjatywy lokalne w wyso-
kości 500 tys. zł rocznie. Obecnie obowiązująca 
Uchwała Nr V/45/2019 Rady Miasta Legiono-
wo w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów 
oceny wniosków o realizację zadań publicznych  
w ramach inicjatywy lokalnej (Dz. Urz. Woj. Maz.  
z 2019 r. poz. 2846) została podjęta w dniu 27 lu-
tego 2019 roku.

W ramach inicjatywy lokalnej mogą być re-
alizowane zadania publiczne wymienione w art.  
19b ustawy w zakresie należącym do zadań gmi-
ny, w szczególności:

1) działalność wspomagająca rozwój wspól-
not i społeczności lokalnej obejmująca: budowę, 
rozbudowę lub remont dróg (chodników, ciągów 
pieszo-jezdnych), kanalizacji i sieci wodociągo-
wej, stanowiących własność jednostek samorzą-
du terytorialnego, a także budynków oraz małej 
architektury, (placów zabaw i terenów rekreacyj-
nych, oświetlenie uliczne, placów, ulic i terenów),

2) ochrona przyrody, w tym zieleni (ekologia 

i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego),

3) porządek i bezpieczeństwo publiczne.
Współudział Inicjatora w realizacji zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zgod-
nie z art. 19e. ustawy może polegać na:

1) świadczeniu pracy społecznej,
2) świadczeniach pieniężnych,
3) świadczeniach rzeczowych.

Wysokość środków budżetowych zaanga-
żowanych w jedną inicjatywę/pomysł/projekt 
nie może przekroczyć 85% jej szacunkowych 
kosztów całkowitych. Wnioski można składać 
przez cały rok kalendarzowy. Wniosek może 
być sporządzony według wzoru pomocniczego 
stanowiącego załącznik nr 1 do Trybu i szcze-
gółowych kryteriów oceny wniosków o reali-
zację zadania publicznego w ramach inicjaty-
wy lokalnej. Wszystkie załączniki dostępne na  
bip.legionowo.pl.

Wszystkie wnioski opiniuje Zespół ds. Wspie-
rania Inicjatyw Lokalnych powołany przez Prezy-
denta Miasta Legionowa, któremu przewodniczy 
Andrzej Piętka. Decyzję w sprawie przyznania 
środków zatwierdza Prezydent Miasta Legionowo.

Wyniki każdego postępowania są publikowa-
ne w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.legio-
nowo.pl).

W budżecie Gminy Legionowo na 2019 rok 
zarezerwowana jest kwota 500 tys. zł z przezna-
czeniem na realizację zadań w ramach inicjatyw 
lokalnych.

Z tej okazji warto przypomnieć inwesty-
cje oraz projekty realizowane w Legionowie 
dzięki pozyskanym środkom finansowym z 
Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że wiele 
projektów nadal znajduje się w fazie reali-
zacji lub przygotowań, a całkowita wartość 
projektów finansowanych z wszystkich fun-

duszy zewnętrznych od 2004 roku w Legio-
nowie to 188 300 345,08 zł, a kwota dofinan-
sowania 112 536 558,46 zł.

Więcej na ten temat przeczytamy na 
stronie www.legionowo.pl w zakładce Fun-
dusze Zewnętrzne.

1 maja tego roku obchodzić będziemy 15. rocznicę wstą-
pienia Polski do Unii Europejskiej. Polska jest członkiem 
Unii Europejskiej od 1 maja 2004 na mocy Traktatu akce-
syjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach. 

rocznica
15.
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Wielkie emocje
„Proszę wystąp dla mnie. Nie bój się, popatrz na mnie i wystąp” – takimi słowami dziewczynka z zespołu teatralnego 
„Wkręceni” zachęcała solistę do występu. Chłopiec po wejściu na scenę potrafił jedynie powiedzieć:
„tak strrrrasznie się zestresowałem”.

Dodam, że dzieci wcześniej się 
nie znały, po raz pierwszy spotkały się 
siedząc koło siebie na scenie. Dzięku-
ję Paulinie Żmijewskiej za zaprosze-
nie mnie do jury przeglądu Małych 
Form Teatralnych i Medialnych Osób 
Niepełnosprawnych. Dostarczyły mi 
one całej masy wzruszeń. Potrzebu-
jemy takich imprez! Potrzebujemy 
wspólnoty, wsparcia i zrozumienia. 5. 
marca tuż po zamknięciu drzwi do sali 
widowiskowej znalazłam się w innym 
świecie. Wśród osób niepełnospraw-
nych, ich rodzin i całego mnóstwa 
osób, które codziennie je wspierają, 
nareszcie poczułam się normalnie! 
Jest coś cudownego w tworzeniu,  
co sprawia, że kiedy wspólnie coś 
budujemy różnice między nami za-
czynają być wartością i przestają 
przeszkadzać. Czujemy jedność, 
a nasze naturalne reakcje prowa-
dzą do wspierania innych, do pracy  
w grupie. Przegląd twórczości to jed-
no z licznych wydarzeń w ramach Dni 
Osób Niepełnosprawnych. W ich cza-
sie odbywa się szereg imprez, m.in.: 
Marsz kolorowej skarpetki, wystawy, 
plener malarski, paraolimpiada czy 
konferencje.

KIEDY SŁYSZĄ MUZYKĘ
– NIE OCENIAJĄ JEJ – TAŃCZĄ
W dobry nastrój wprowadzał 

wszystkich jak zawsze uśmiechnięty 
Jurek Jastrzębski (Prezes Fundacji 
Promień Słońca), który witał gości 
już na dole, w atrium ratusza. Pod-
czas występu gwiazdy wydarzenia 
Gośki Andrzejewskiej entuzjastyczne 
reakcje dzieci rozczulały gości. To co 
najbardziej urzeka mnie w ludziach 

niepełnosprawnych oraz w dzieciach, 
to ich umiejętność bycia blisko siebie 
– blisko tego co czują, bez udawania. 
Kiedy słyszą muzykę – nie oceniają 
jej – tańczą. Staram się tego od nich 
uczyć. Kolejną wartą naśladowania 
rzeczą jest to, że nie rywalizują. Za-
miast tego wspólnie próbują osiągnąć 
swoje maksimum.

DROGA DO CELU,
NIE CEL SAM W SOBIE

Dla każdego występ na scenie 
jest ogromnym przeżyciem. Także dla 
Jasia - chłopca, który po raz pierwszy 
w życiu miał solo zaśpiewać na sce-
nie. Chłopiec zawstydził się i mimo 
wielkiego wsparcia swojej nauczy-
cielki – Justyny Górskiej-Guzik nie był  
w stanie zaśpiewać. Postanowiłam 
także spróbować dodać chłopcu 

otuchy i dołączyć do nich na sce-
nie. Chłopiec nadal nie dawał rady. 
Po zejściu za kulisy Jaś powiedział,  
że pomogłoby mu gdyby usiadł. Na-
uczycielka powiedziała, że oczywi-
ście usiądziemy, rozmowę usłyszała 
terapeutka związana z zespołem 
teatralnym Wkręceni – Konstancja 
Tymicka, po chwili na scenie siedzia-
ły nie dwie, nie trzy, lecz kilkanaście 
osób! Dla wszystkich zgromadzonych 
to było całkowicie naturalne! Natural-
ne, że trzeba zrobić wszystko, żeby 
Jaś nie czuł się sam ze swoim stra-
chem, że trzeba pomóc. Wprawdzie 
Jaś nie dał rady zaśpiewać – za to 
scena legionowskiego ratusza chy-
ba po raz pierwszy przeżyła występ 
kilkunastu osób śpiewających pio-
senkę, której słów nie znają! Często 
nie cel jest najważniejszy – ale droga  

którą kroczymy, żeby go osiągnąć. 
„Dla Jasia najtrudniejsze jest na-
zywanie swoich emocji, to chło-
piec z autyzmem, jestem dumna,  
że tak dobrze nazwał to, co czuł oraz,  
że mimo wielkich emocji potrafił 
szukać rozwiązania problemu” – po-
wiedziała Justyna Górska-Guzik, na-
uczycielka Jasia. 

ZGODA BUDUJE
Jak co roku przyznane zostały 

nagrody „Przyjaciel osób niepełno-
sprawnych”. Nagrodzona w tym roku 
Ewa Grzesznik mówi, że choć miała 
przygotowane całe przemówienie, 
wzruszenie odebrało jej mowę. „W 
tym roku mama niepełnosprawnego 
dziecka otrzymała nagrodę, ta na-
groda jest dla nas wszystkich Mam, 
Mam dzieci niepełnosprawnych!”  

- wydusiła przez łzy. Obok niej na-
grodę otrzymała Maria Brzózek oraz 
Barbara Mierzejewska, która dodała: 
„Żywa obecność człowieka, który 
ofiaruje nie tylko swój czas i ambi-
cje, ale także samego siebie, choćby  
z pustymi rękami, to zawsze najważ-
niejszy dar, jakiego potrzebuje czło-
wiek (...)” Panie weszły na scenę ra-
zem, wspierały się, trzymały za ręce. 
Przed wejściem na scenę siedziały 
koło siebie na widowni. Zgoda buduje. 
Dlatego każdej osobie i instytucji co-
dziennie wspierającej osoby niepeł-
nosprawne i szukających porozumie-
nia należą się podziękowania!

ORGANIZATORZY VIII DNI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

MIASTA LEGIONOWO 
I POWIATU LEGIONOWSKIEGO
Fundacja „Promień Słońca”, Po-

wiatowy Zespół Szkół i Placówek 
Specjalnych ul. Jagiellońska 69, Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny Milenium 
w Legionowie, Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Legionowie, Are-
na Legionowo, Miejski Ośrodek Kul-
tury w Legionowie, DPS Kombatant  
w Legionowie, Muzeum Historyczne 
w Legionowie, PCPR w Legionowie, 
Powiatowe Centrum Kultury w Legio-
nowie. Patronat medialny sprawuje: 
Gazeta „Powiatowa”, Gazeta Miej-
scowa i LTV, Radio dla Ciebie i TVP3. 
Patronami Honorowymi Dni Osób 
Niepełnosprawnych są: Starosta Po-
wiatu Legionowskiego Robert Wróbel 
oraz Prezydent Miasta Legionowo 
Roman Smogorzewski.

Matylda Durka

Legionowo
integruje

"Legionowo integruje" to grupa, która 
powstała, aby wspólnie stworzyć projekt 
legionowskiego integracyjnego placu za-
baw. Zadaniem grupy jest diagnoza potrzeb 
i możliwości związanych z planowanym wy-
budowaniem integracyjnego placu zabaw  
w Legionowie. Koordynatorem projektu jest 
radna Matylda Durka.

- Chcesz dać coś z siebie i pomóc stwo-
rzyć najlepszy integracyjny plac zabaw? Plac 
zabaw bez barier, w którym każdy poczuje się  
jak u siebie. Masz dziecko niepełnosprawne, 
pracujesz z ludźmi niepełnosprawnymi? A może 
po prostu bliskie są ci problemy osób niepeł-
nosprawnych? Dołącz do grupy, która pomoże 
stworzyć najlepsze rozwiązania – zachęcają na 
grupie jej inicjatorzy.

Grupa, w której działać mogą wszyscy 
mieszkańcy, którym nie jest obcy temat niepeł-
nosprawności i integracji, będzie miała za zada-
nie znalezienie odpowiedniej lokalizacji dla placu 
oraz stworzenie jego wstępnej koncepcji.

Zgłoszenia można kierować  
do 15 maja do Anety Włostowskiej  
z Wydziału Zdrowia Publicznego  
i Spraw Społecznych
tel. +48 22 766 40 91

Grupa jest także obecna na 
Facebooku pod nazwą 
„Legionowo integruje”
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KRÓTKO i na temat

DKM D3: ZMIANA 
POPOŁUDNIOWEGO 
KURSU

W związku z prośbą miesz-
kańców Urząd Miasta Legionowo 
zmienia jeden kurs na linii D3.

DKM Legionowo linii D3 z przy-

stanku os. Bukowiec 01 zamiast o 
15:48 będzie odjeżdżać o 15:53. 

Zmiana dotyczy tylko tego jedne-
go popołudniowego kursu w kierunku 
os. Młodych z Bukowca.

Korekta obowiązuje od 01.04 br. 

Aktualne rozkłady jazdy wszyst-
kich linii DKM Legionowo dostępne 
są na www.legionowo.pl w zakładce 

"Kominikacja" - "DKM Legionowo".

We wtorek 26 marca Straż 
Miejska usunęła kolejne porzu-
cone przez właścicieli pojazdy, 
które stanowiły zagrożenie.

Na podstawie art. 50A Pra-
wo o Ruchu Drogowym, Straż 
Miejska może usunąć pojazd,  
którego stan wskazuje na to, że 
nie jest używany. Samochody 
przez 6 miesięcy przechowywane 
są na parkingu strzeżonym. Jeśli 
w tym czasie nie zostaną odebra-
ne przez właściciela, przechodzą 
według przepisów na własność 
Gminy Legionowo. We wtorek 
(26.03) odholowano 3 pojazdy  
z ulicy Broniewskiego, pojazd z 
ulicy 3-go Maja i kolejny z parkin-

gu przy hali DPD Arena Legiono-
wo. Zyskano 5 miejsc parkingo-
wych. Akcja „Wrak” prowadzona 
jest od wielu lat na terenie miasta.  
W 2018 r. Straż Miejska prowa-
dziła 107 postępowań. Skrupu-
latność oraz dążenie strażników, 
aby pojazdy te były zabierane  
z parkingów przez samych wła-
ścicieli doprowadziła, że w mi-
nionym roku odholowano tylko 
22 pojazdy na koszt gminy. Część  
z wraków stwarza realne zagro-
żenie. Z pojazdów często wycie-
kają płyny eksploatacyjne, czy 
też wystają elementy zniszczo-
nej karoserii, co stwarza zagroże-
nie dla pieszych przechodzących 
obok pojazdów. 

Kolejne wraki

Strajk w Legionowie
Podobnie jak w całym kraju, tak i w legionowskich placówkach oświatowych 8 kwietnia rozpoczął się strajk nauczycieli. 
Strajkują wszyscy nauczyciele ze szkół i zespołów szkolno – przedszkolnych oraz pracownicy Przedszkoli Miejskich nr 
5 i 7. Nie strajkowały PM1, PM3, PM6 i PM9 i PM 11. Strajk zawiesiły przedszkola nr 10 i 12. Wszystkie placówki prowadziły 
zajęcia opiekuńcze dla zgłoszonych dzieci, urząd miasta i instytucje miejskie także zapewniały atrakcje  
dla najmłodszych mieszkańców.

Władze Legionowa od początku 
apelowały do nauczycieli, aby prze-
prowadzili egzaminy, zarówno gimna-
zjalne, jak i ósmoklasisty. Wspólnym 
wysiłkiem dyrektorów, pedagogów 
i miejskich urzędników udało się to 
osiągnąć.

- Najważniejszą kwestią było to, 
aby nie ucierpieli uczniowie. Dzięki 
dużemu zaangażowaniu dyrektorów 
oraz chęci niektórych nauczycieli, aby 
stawić się do komisji, udało się powo-
łać składy komisji egzaminacyjnych  
i przeprowadzić egzaminy we wszyst-
kich szkołach. Musieliśmy skorzystać 
z pomocy osób z zewnątrz, choćby 
wykładowców wyższych uczelni i in-
nych osób, które mają uprawnienia 
do pracy w szkole, ale obecnie nie są  
w szkołach zatrudnieni – mówi od-
powiedzialny za legionowską oświatę 
zastępca prezydenta Piotr Zadrożny.

Można szacować, że w Legiono-
wie akcję protestacyjną podjęło około 
80% pedagogów. Wszystkie placówki 
zapewniały opiekę zgłoszonym wcze-
śniej dzieciom, przedszkola i niektó-
re szkoły zapewniały wyżywienie.  

W większości placówek pracownicy 
administracji i obsługi nie przystąpili 
do akcji strajkowej.

Dla uczniów klas IV-VIII, gimna-
zjów oraz liceum instytucje kultu-
ry oraz sportu przygotowały ofertę 
umożliwiającą atrakcyjne spędzenie 
czasu wolnego. W DPD Arena Legio-
nowo oraz na pobliskim stadionie od-
bywały się zajęcia sportowe z anima-

torem. Zajęcia sportowe odbywały 
się także w Spektrum Sportu. Pływal-
nia „Wodne Piaski” zaprosiła dzieci  
z opiekunami za jedyne 5 zł za godzi-
nę pływania.

Ciekawą ofertę urząd zaprezen-
tował w Scenie 210. Były to warsztaty 
bębniarskie i fotograficzne, potem 
cieszące się ogromnym zaintereso-
waniem zajęcia powtórkowe przed 

egzaminem, zakończone dwoma wy-
stępami teatrzyku dla najmłodszych. 
W Scenie zaplanowane są także po-
wtórki dla tegorocznych maturzy-
stów, podchodzących do egzaminu 
na poziomie podstawowym. 

Miejski Ośrodek Kultury zaprosił 
dzieci na projekcje filmowe, a Muzeum 
Historyczne do zwiedzania wystaw. 
W „Poczytalni” Miejska Biblioteka 

Publiczna zorganizowała pokaz filmu 
„Storm. Opowieść o odwadze”, połą-
czoną z warsztatami. Uczniowie mieli 
także możliwość przetestowania naj-
nowszych gier na konsole. 

Straż Miejska zorganizowała 
dzień otwarty w monitoringu wi-
zyjnym Centrum Komunikacyjnego,  
a Wolontariat Legionowo poprowadził 
warsztaty kreatywne dla dzieci..
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@karpinkam

W przeddzień
fiesty balonowej

Po wojnie powietrzne trady-
cje z powodzeniem kontynuował 
państwowy Aviotex, w którym w 
latach osiemdziesiątych zastęp-
cą dyrektora do spraw technicz-
nych był Włodzimierz Budziński.  
Gdy w 1989 r. rozpoczęła się trans-
formacja odszedł z zakładu i razem  
z Władysławem Radwańskim, oby-
watelem brytyjskim, byłym lotni-
kiem Dywizjonu Bombowego 300 
Polskich Sił Powietrznych na Za-
chodzie i założyli spółkę joint ventu-
re Air-Pol. Firma w szybkim tempie 
opracowała własne modele spado-
chronów i wdrożyła je do produkcji. 
Po śmierci Radwańskiego Air-Pol 
stał się spółką z czysto polskim ka-
pitałem – jedynym producentem 
spadochronów w Polsce.

JAKOŚĆ RÓWNA SIĘ ŻYCIE
Spadochron to nie tylko cza-

sza z materiału, uprząż, pokro-
wiec i kilka linek. To skomplikowane  
urządzenie, którego najmniejszy 
element musi spełniać ściśle okre-
ślone wymagania techniczne i tech-
nologiczne. Każda jego część jest 
wielokrotnie badana i sprawdzana. 
Testy dotyczą wytrzymałości, prze-
wiewności, topliwości, odporności 
na przeciążenia wszystkich uży-
tych materiałów. Następnie spa-
dochron jest testowany w tunelu 
aerodynamicznym lub dokonuje 
się jego zrzutu na manekinie. Tutaj 
sprawdza się szybkość jego otwar-
cia, prędkość opadania, stabilność 
w czasie lotu oraz możliwości ste-
rowania. Ostatnim etapem badań 
są skoki doświadczalne wykonane 
przez profesjonalnych skoczków,  
których zadaniem jest potwierdze-
nie w praktyce wyników laboratoryj-

nych i prób w powietrzu. Dopiero po 
zrealizowaniu całego planu testów  
i prób, które udowodnią 100 procen-
tową niezawodność spadochronu  
można ubiegać się o certyfikat.

Air-Pol do swojej produkcji sto-
suje materiały o najwyższych nor-
mach jakościowych i inicjuje uru-
chomienie ich produkcji w Polsce.

W ofercie firmy znajduje się oko-
ło jest 15 modeli różnych spado-
chronów tj. wyczynowe, towarowe, 
ratownicze, szkolne, desantowe, 
hamujące a także tandemy: prze-
znaczone dla instruktora i towa-
rzyszącego mu pasażera. Jeżeli 
spadochron jest prawidłowo eks-
ploatowany, składany i wietrzony 
można na nim oddać nawet 2 ty-
siące skoków przez prawie 20 lat. 

Wśród nabywców cywilnych są 
nie tylko polscy spadochroniarze, 
ale także ich koledzy ze Słowenii, 
Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, 
Stanów Zjednoczonych a nawet Au-
stralii. 

Jednak głównym odbiorcą pro-
duktów firmy są Siły Zbrojne. Air-Pol 
wyposaża naszych komandosów  
a także eksportuje spadochrony do 
krajów NATO, jak i niektórych krajów 
Azji. Jakość produktów Air-Pol jest 
jego wizytówką i firma należy dzisiaj 
do światowej elity. Dowodem na to 
niech będzie fakt, że została zapro-
szona do członkostwa w najbardziej 
prestiżowej organizacji skupiającej 
producentów sprzętu spadochro-
nowego na świecie tj. PIA Parachute 
Industry Association. 

Trasa ścieżki rozpoczyna się przy figurce Matki Bo-
skiej i dwustuletnim dębie szypułkowym (przyszłym 
pomnikiem przyrody) na rogu ulic Mieszka I i Pryma-
sowskiej a kończy na wysokości ulicy Dwernickiego. 
Ścieżka przebiega przez najładniejsze miejsca znajdu-
jące się w lesie, w tym przez wydmy. Długość ścieżki 
wynosi około 1,5 km.

Na ścieżce znajduje się 7 przystanków tematycznych:
• tablica powitalna z mapą ścieżki i regulaminem, 
• tablica edukacyjna: „Ptaki naszych lasów”, 
• kostki wiedzy: „Ptaki śpiewające”, 

• tablica edukacyjna: „Krukowate”, „Budki lęgowe”, 
• kostki wiedzy: „Ptaki nocne, drapieżne, sowy  

i wodne”, 
• tablica edukacyjna: „Charakterystyka zewnętrz-

na ptaka”, „Ptasi budzik”, 
• tablica interaktywna: „Jaki to ptak”. 

Podczas spaceru każdy może dowiedzieć się nieco 
więcej na temat życia ptaków, ich zwyczajów i nauczyć 
się rozpoznawać podstawowe ich gatunki. Większość 
ptaków przedstawionych na tablicach żyje w lesie,  
w którym znajduje się ścieżka.

Ptasi azyl
Ścieżka edukacyjna „Ptasi azyl” została w piątek (5.04) oficjalnie 
otwarta. Ścieżka przy ulicy Prymasowskiej została utworzona 
dzięki zawarciu porozumienia między Gminą Miejską Legionowo 
a Nadleśnictwem Jabłonna. Realizacja projektu jest odpowiedzią 
na apele mieszkańców dotyczące zagospodarowania lasu przy 
ulicy Prymasowskiej. W otwarciu udział wzięli Nadleśniczy Stefan 
Traczyk, zastępca prezydenta Piotr Zadrożny, dzieci z pobliskiego 
Przedszkola Miejskiego nr 7 oraz okoliczni mieszkańcy.

Legionowo to kolebka polskiego spadochroniarstwa. W latach dwudzie-
stych ubiegłego wieku produkowano tu światowej klasy balony, na któ-
rych polscy piloci zdobywali Puchar Gordona Benetta.
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Dzięki podjętym działaniom 
zapobiegamy niekontrolowane-
mu rozmnażaniu się wolno żyją-
cych kotów, zdecydowanie łatwiej 
znajdujemy im domy. W ciągu tych 
lat wysterylizowaliśmy 2423 koty 
(1654 kotki, 769 kocurków), 284 
suczki i 53 psy w ramach tzw. ad-
opcji z ulicy. Oddaliśmy do adopcji 
ponad 1740 kotów i ponad 460 
psów (adopcje z ulicy). Dla kotów 
wolno żyjących zakupiliśmy 74 
budki, które ustawione są w róż-
nych miejscach Legionowa. Nie 
jest to wyjście idealne, ale tam 
mogą się schronić przed zimnem 
i deszczem, jeśli nie mają innych 
możliwości.

Nasze potrzebujące pomo-
cy zwierzaki są dokarmianie, 
leczone, w razie potrzeby mają 
zapewnioną całodobową pomoc 
medyczną, schronienie i tym-
czasową opiekę do czasu adopcji. 
Mamy lokalną kociarnię, w której 
w naprawdę komfortowych wa-
runkach legionowskie bezdom-
niaki czekają na własny dom.  
Współpracuje z nami 7 lecznic 
weterynaryjnych. 

ZACHIPUJ PSA
W ramach Programu bezpłat-

nie czipujemy legionowskie psy. W 
ciągu 4 lat zaczipowanych zosta-
ło 2135 psów (61% całej populacji 
psów w Legionowie). O zaletach 
czipowania nie trzeba przekony-
wać: ułatwia odnalezienie właści-
ciela zagubionego, skradzione-
go lub porzuconego zwierzęcia, 
wszczepienie jest praktycznie 
bezbolesne, pozwala na przecho-
wywanie informacji o właścicielu, 
chorobach, diecie, szczepieniach, 
zdecydowanie zmniejsza się licz-
ba psów bezpańskich i przeby-
wających w schroniskach. W tym 
roku będziemy kontynuować ak-
cję, zapraszamy właścicieli psów 
do legionowskich lecznic.

WOLONTARIUSZE Z SERCEM
To wszystko osiągnęliśmy 

między innymi dzięki wielkiemu 
sercu i oddaniu wolontariuszy, 
bez których nie bylibyśmy w sta-
nie zrobić tyle dobrego i uratować 
tak dużo psów i kotów. Bezcenna 
jest działalność Ani Arkuszew-
skiej, państwa Rutkowskich, Li-

dii Zając, Włodzimierza Błońskiego, 
Oli Łachnowicz, Maryli Chojnackiej, 
Wiesławy Burns i wielu innych osób 
poświęcających swój czas i siły dla 
niesienia pomocy zwierzętom w po-
trzebie. Słowa uznania należą się 
Krzysztofowi Włochińskiemu odpo-
wiedzialnemu w Urzędzie Miasta za 
realizację ww. Programu.  Dzięki dzia-
łaniom wolontariuszy, akcjom robio-
nym w ramach miejskiego Programu 
legionowianie coraz częściej reagują 
na przejawy złego traktowania zwie-
rząt, dzwonią, pomagają. Wielokrotnie 
Straż Miejska podejmowała po zgło-
szeniach mieszkańców interwencje. 
Nie jesteśmy obojętni i o to właśnie 
chodzi. Poza tym, czy nie jest przy-
jemniej żyć, gdy wokół nas jest co-
raz mniej cierpiących, zaniedbanych 
zwierzaków? 

WIĘCEJ ADOPCJI
Możemy się pochwalić współpra-

cą ze schroniskiem w Nowym Dworze 
Maz. prowadzonym przez Fundację 
Przyjaciele Braci Mniejszych, gdzie 
legionowskie pieski otoczone  bardzo 
troskliwą opieką czekają na swego 
człowieka na stałe. Wskaźnik adopcji 
54% jest bardzo wysoki i świadczy  
o sprawnym działaniu schroniska. Psy 
są dobrze odżywiane, szczepione, 
zadbane, codziennie są na wybiegu, 
spotykają się z ludzką życzliwością, 
uczą się, że człowiek może być przy-
jazny. W skutecznej akcji adopcyjnej 
bardzo wspierała nas i wspiera lokal-
na prasa, zamieszczając ogłoszenia  
o zwierzętach czekających na po-
moc. Dziękujemy.

MAŁE PODSUMOWANIE
Podjęte działania wpłynęły 

zdecydowanie na poprawę warun-
ków sanitarno-epidemiologicznych  
w mieście, dobrostanu bytujących  
w Legionowie zwierząt, szczegól-
nie kotów wolno żyjących. Racjonale 
zarządzanie i skuteczność naszych 
działań zaowocowały ogranicze-
niem wydatków na Program (w ciągu 
ostatnich dwóch lat zaoszczędzi-
liśmy 152 643 zł (z czego 83 250 zł 
dzięki zidentyfikowaniu właścicieli 
psów i nieoddaniu ich do schroniska). 
Mamy czym się chwalić.

Małgorzata Luzak 
– inicjator i społeczny koordynator 

Programu Zapobiegania
Bezdomności Zwierząt

w Legionowie

Jesteśmy w czołówce

Lata 2006-2019 to już 13. rok działania legio-
nowskiego Programu Zapobiegania Bezdom-
ności Zwierząt. Gdy 1.01.2012 weszła w życie 
nowelizacja ustawy o ochronie praw zwierząt 
nakładająca na wszystkie gminy obligato-
ryjny obowiązek wprowadzenia takiego pro-
gramu, Legionowo miało już od 6 lat spraw-
nie działający program i znaczne osiągnięcia.  
Naprawdę mamy czym się pochwalić, jeste-
śmy w czołówce gmin w Polsce.

Majowe Grillowanie

„Balonowe stulecie”

Grillowanie w ostatnich latach 
powoli staje się nową, polską tra-
dycją narodową. A kiedy grillować 
jak nie w czasie majówki. 3 maja 
Urząd Miasta Legionowo zapra-
sza na kolejną już imprezę z cyklu 
„Majowe Grillowanie”. Tym razem 
na ruszt wrzucona zostanie wie-
przowina.

Konkurs w grillowaniu, połączo-
ny z piknikiem i koncertami odbywa 
się w Legionowie nieprzerwanie od 
2010 roku. Wtedy to grillowano ryby, 
w kolejnych latach na ogień brano 
między innymi wołowinę oraz indyka. 
W tym roku jury będzie miało okazję 
ocenić smakowitą wieprzowinę. 

Amatorzy i mistrzowie kuchni 
pokażą, jakie smaki można uzyskać, 

gdy na ruszcie położy się porcję tego 
popularnego mięsa. Konkurs gastro-
nomiczny odbędzie się 3 maja od go-
dziny 14:00. 

Ideą przedsięwzięcia jest propa-
gowanie i pogłębianie wiedzy o grillo-
waniu, oraz integrowanie mieszkań-
ców poprzez wspólną zabawę. Jury 
złożone z amatorów i zawodowców, 
wybierze najsmaczniejsze danie,  
a jego autorzy otrzymają atrakcyjne 
nagrody.

Gwiazdą wieczoru będzie zespół 
Power Play, którego występ poprze-
dzą Beat Boys, Miły Pan oraz Ma-
sters. 

Tego dnia zaplanowanych jest 
wiele atrakcji m.in. kiermasz "kuch-
nie świata", Giga patelnia animacje, 
dmuchańce.

Legionowo hucznie świętuje 
100-lecie nadania nazwy. W ciągu 
całego roku odbywają się wystawy, 
koncerty i inne okolicznościowe 
wydarzenia. Największa impreza 
odbędzie się 11 maja. Tego dnia nie 
zabraknie koncertów, ustanowie-
nia rekordu Polski w grze na cym-
bałkach oraz… fiesty balonowej.

Na początku 1919 r. gen. bryg. Bo-
lesław Roja nadał koszarom Jabłon-
na nazwę Legionowo. W ten sposób 
upamiętnił czyn zbrojny Legionów  
Polskich z lat 1914–1917 i osadę po-
lową Legionowo, wybudowaną  
w czasie walk legionistów na Polesiu 
Wołyńskim w 1916 r. Nazwa nada-
na przez gen. Roję stała się ważnym 
elementem budowania tożsamości 
lokalnej. Od 1930 r. nazwę tę przyjęła 
gmina Legionowo, a od 1952 r. miasto 
Legionowo.

100 lat po pierwszym użyciu na-
zwy „Legionowo”, 11 maja 2019 roku 
urodzinowe obchody rozpoczną się 
o godz. 14.00 złożeniem 100 kwia-
tów przy pomniku marsz. Józefa 
Piłsudskiego (skwer Popiełuszki). 
Pół godziny później orszak, złożony  
z przedstawicieli oświaty, sektora 
NGO i mieszkańców, wyruszy w kie-

runku DPD Areny Legionowo.
Rekord Polski w grze na cym-

bałkach: wydarzenie odbędzie się 
przy DPD Arena Legionowo, gdzie 
m.in. odbędzie się próba ustanowie-
nia rekordu Polski w graniu hejnału na 
cymbałkach.

Na scenie wystąpią Dawid Kwiat-
kowski (17.00), od niedawna mieszka-
niec Legionowa Sidney Polak (18.00), 
najbardziej znana legionowska for-
macja Sexbomba (19.00). O 20.00 
scenę przejmie DJ C-bool.

Równocześnie na pobliskiej płycie 
głównej Stadionu Miejskiego odbę-
dzie się widowiskowa „Fiesta balono-
wa”. Od godz. 18.00, przy sprzyjają-
cych warunkach atmosferycznych, 
odbędą się pokazy balonów oraz 
możliwość lotu na uwięzi.

Podczas imprezy urodzinowej 
odbędzie się także m.in. wybijanie 
monety pamiątkowej, piknik histo-
ryczny w stylu lat dwudziestych 
ubiegłego stulecia, rodzinna gra har-
cerska, a także konkursy z nagrodami.

Termin: 11 maja 2019 r.
Godziny: 14:00-22:00
Lokalizacja: pod DPD Areną Legiono-
wo, ul. Chrobrego 50B
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Masz psa… masz obowiązki
Kochamy zwierzaki, chcemy je mieć w domu, chcą ich nasze dorastające dzieci. Jednak decydując się na posiadanie psa, 
kota czy innego stworzenia, nie możemy zapominać, że to wielka przyjemność, masę pozytywnych wrażeń, ale też wielki 
i wieloletni obowiązek. Odpowiadamy za to, co oswoiliśmy („Mały książę”).

Ustawa o ochronie zwierząt oraz 
inne przepisy prawa krajowego i miej-
scowego nakładają na Ciebie szereg 
obowiązków, takich jak: szczepienie 
raz w roku zwierzęcia przeciw wście-
kliźnie; zapewnienie zwierzęciu po-
mieszczenia chroniącego je przed 
zimnem, upałami i opadami atmos-
ferycznymi, z dostępem do światła 
dziennego, umożliwiającego swo-
bodną zmianę pozycji ciała, zapew-
nienie odpowiedniej karmy i stałego 
dostępu do wody oraz opiekę wetery-
naryjną. Niezgodne z prawem i uzna-
wane za znęcanie się jest trzymanie 
psów na uwięzi dłużej niż 12 godzin  
w ciągu doby (długość uwięzi nie 
może być krótsza niż 3 m). Osoby 
utrzymujące zwierzęta domowe są 
zobowiązane do zachowania wobec 
tych zwierząt środków bezpieczeń-
stwa i ostrożności, zapewniających 
ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed 
zanieczyszczeniem terenów prze-
znaczonych do użytku publicznego. 
Obowiązki właściciela psa:

• prowadzenie psa na uwięzi (pies 
rasy uznawanej za agresywną lub pies 

w inny sposób zagrażający otoczeniu 
powinien mieć nałożony kaganiec),

• zwolnienie psa ze smyczy jest 
dozwolone wyłącznie przy spełnieniu 
następujących warunków: zwierzę 
ma nałożony kaganiec, posiadacz psa 
ma możliwość sprawowania kontroli 
nad jego zachowaniem, zwierzę po-
siada oznakowanie (w szczególno-
ści mikroczip, tatuaż) umożliwiające 
identyfikację właściciela lub opieku-
na,

• zbieranie odchodów oraz usu-
wanie zanieczyszczeń pozosta-
wionych przez psy i inne zwierzęta  
w obiektach i na terenach przezna-
czonych do użytku publicznego; 
obowiązek ten nie dotyczy osób nie-
widomych korzystających z psów 
- przewodników.

Te warunki wynikają z zapisów 
w ustawie, która jest dokumentem 
nadrzędnym. Uważam, że gdyby wła-
ściciele psów byli odpowiedzialni, to 
zasady zawarte w miejskim regula-
minie wystarczyłyby. Generalnie w 
miejscach publicznych, na ulicy pies 
powinien być na smyczy, to bezpiecz-
ne zarówno dla osób korzystających 

z przestrzeni publicznej, jak również 
dla samego czworonożnego pupila. 
Możliwość sprawowania kontroli nad 
zachowaniem psa jest pojęciem bar-
dzo ogólnym i może być różnie inter-
pretowana. Zawsze może się zdarzyć 
sytuacja wyjątkowa, gdy stracimy 
panowanie nad psiakiem i nieszczę-
ście gotowe. Swoją suczkę zawsze 
wyprowadzam na smyczy, choć jest 
bardzo łagodna i grzeczna. Jednak, 
gdy zobaczy np. zaprzyjaźnionego 
pieska, gotowa jest przebiec ulicę, by 
się przywitać. Znam ją, dlatego wolę 
nie ryzykować. To taki przykład z ży-
cia wzięty, a jest ich na pewno mnó-
stwo. Powinniśmy mieć trochę wy-
obraźni i przewidywać skutki.

Czy psy powinny pojawiać się  
w sklepach, czy kawiarniach? Zdania 
są podzielone i zależy to od właścicie-
li tych obiektów. Coraz częściej drzwi 
lokali stoją otworem przed gośćmi 
z czworonogami. W Legionowie też 
mamy takie lokale, gdzie sympatyczni 
pracownicy proponują nawet misecz-
kę z wodą dla psiaka. Nie widzę w tym 
nic złego, ale tu znów w grę wchodzi 

zdrowy rozsądek i nie ukrywajmy,  
dobrze wychowany pies.

Przepisy są potrzebne, gdyż re-
gulują zasady postępowania i należy 
ich przestrzegać dla wspólnego do-
bra, ale oprócz przepisów ważna jest 
rozwaga, kultura (popatrzmy na to, co 
zostawiają psiaki na trawnikach, a co 
bezwzględnie powinno być sprzątane 
przez ich właścicieli) i troska, by nie 
tylko mnie i mojemu czworonożnemu 
przyjacielowi było dobrze, ale innym 
także. Miasto jest naszym wspólnym 
domem, z pewnością chcemy, by było 

przyjazne, estetyczne, po prostu ład-
ne. Będzie takie, gdy każdy właściciel 
czworonożnego pupila będzie pa-
miętał o bezwzględnym obowiązku 
sprzątania zwierzęcych odchodów. 
Jeżeli ma się psa, to trzeba po nim 
sprzątać. To proste i nie powinno 
podlegać dyskusji. Wystarczy tylko 
chcieć, to naprawdę nie jest uciążliwe 
zajęcie. Można kupić specjalny sprzęt 
do sprzątania (niedrogi), ale zupełnie 
wystarczą zwykłe torebki i… po kupie.

Małgorzata Luzak

Za nieprzestrzeganie zapisów Regulaminu utrzymania  
czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Legionowo, 
który określa obowiązki posiadaczy psów odnośnie zbierania 
odchodów oraz usuwania zanieczyszczeń pozostawionych 
przez psy i inne zwierzęta w obiektach i na terenach  
przeznaczonych do użytku publicznego (obowiązek ten  
nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów  
– „przewodników”) grozi mandat w wysokości do 500 zł.

Co grozi za nieprzestrzeganie prawa?
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Poland Bike Marathon 
i Cisowianka Mazovia MTB 
Marathon w Legionowie

„Legionowo. Porusza!” to legionowskie hasło ponow-
nie idealnie oddało klimat LOTTO Poland Bike Marathon 31 
marca. Gigantyczny tłum amatorów dwóch kółek już dzie-
siąty raz z rzędu zawitał do podwarszawskiego Legionowa. 
Frekwencja rekordowa. Na starcie pierwszego etapu cyklu 
wyścigów, organizowanego przez Grzegorza Wajsa, stanę-
ło prawie 1100 miłośników jazdy na rowerach górskich. To 
była wymarzona inauguracja jedenastego sezonu LOTTO 
Poland Bike Marathon 2019.

Podobnie było 7 kwietnia podczas 15. Cisowianka Ma-
zovia MTB Marathon. Spod DPD Areny Legionowo zawod-
nicy wyruszyli na nowe, trudniejsze trasy 1/2 Pro i Pro,  
w kierunku singli Wieliszewskiej Trasy Crossowej. Dystans 
Fit miał własny start i ci z zawodników, którzy go wybra-
li, pojechali łagodniejszymi wzniesieniami Lasów Choto-
mowskich. 

Więcej na www.polandbike.pl i www.facebook.com/
Poland.Bike.Marathon

W związku z wdrożeniem kolejnego 
etapu prac modernizacyjnych prowa-
dzonych przez zarządcę infrastruktu-
ry na odcinku Warszawa ZOO – Warsza-
wa Praga, od 16 kwietnia do 8 czerwca 
br. nastąpią zmiany w kursowaniu po-
ciągów pomiędzy Warszawą i Legiono-
wem.

W dniach od 16 kwietnia do 8 czerwca 
zmienią się godziny kursowania wybra-
nych pociągów SKM linii S9 i Kolei Mazo-
wieckich linii R90, a niektóre kursy zosta-
ną odwołane.

Cztery pociągi linii S9 w godzinach po-
rannych i południowych pojadą na skró-
conej trasie Warszawa Zachodnia peron 8 
– Warszawa Gdańska - Warszawa Zachod-
nia peron 8. Ponadto, wybrane pociągi li-
nii S9 w obu kierunkach ominą przystanki 
Warszawa Toruńska i Warszawa Praga.

Wybrane pociągi Kolei Mazowieckich 

linii R90 nie będą jeździły na odcinku War-
szawa Praga – Warszawa Zachodnia peron 
8 i zostaną skierowane do stacji Warszawa 
Wschodnia.

Pociągi SKM linii S3 i Kolei Mazowiec-
kich linii RL będą kursowały bez więk-
szych zmian. Uruchomiony zostanie jeden 
dodatkowy poranny kurs S3 w skróconej 
relacji Warszawa Zachodnia – Legionowo 
Piaski (przez Warszawę Centralną).

Rozkład jazdy SKM linii S3 ważny  
w dniach od 16 kwietnia do 8 czerwca br. 
oraz rozkład jazdy SKM linii S9 ważny w 
dniach od 16 kwietnia do 7 czerwca br. jest 
dostępny na stronie www.ztm.waw.pl.

HONOROWANIE BILETÓW
Bilety ZTM wszystkich rodzajów,  

z uwzględnieniem stref biletowych, 
będą honorowane w pociągach KM na 
odcinku Legionowo – Warszawa Zachod-
nia, przez Warszawę Wschodnią lub War-

szawę Gdańską.
Pasażerowie z biletami kartonikowymi 

ZTM, które nie zostały wcześniej skaso-
wane, są obowiązani do ich skasowania 
przez trwałe napisanie na ich odwrocie 
daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w 
formacie 24-godzinnym, czyli np. 27.03. 
godz. 06:55, a posiadacze biletów zako-
dowanych na WKM muszą je uprzednio 
aktywować.

Bilety Kolei Mazowieckich do odpo-
wiednich stacji, strefowe oraz sieciowe 
ważne będą w pociągach SKM linii:

• S9 na odcinku Legionowo – Warszawa 
Zachodnia peron 8, 
• S3 na odcinku Legionowo – Warszawa 
Zachodnia, 
• S1, S2 na odcinku Warszawa Wschod-
nia – Warszawa Zachodnia. 

/ZTM Warszawa/

Kolejny etap prac kolejarzy

Zgłoś się po dotację - wymień stary piec
Gmina Miejska 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. 

Zmiany
od 16 kwietnia 

do 8 czerwca
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NUMER       GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA                SIEDZIBA  KOMISJI OBWODOWEJ
OBWODU

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

Akacjowa, Aleja Legionów od nr 53 do końca (strona nieparzysta) i od nr 50 do końca (strona parzysta), Aleja Róż 
od nr 1 do końca (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 26 (strona parzysta), bpa. Władysława Bandurskiegood nr 
39 do końca (strona nieparzysta) i od nr 42 do końca (strona parzysta), Brzozowa, Bukowa, Cynkowa, Dębowa, 
Gabriela Narutowicza od nr 1 do nr 13D (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 30A (strona parzysta), Grabowa, 
Jodłowa, Kamienna, Klonowa, Kolejowa od nr 82 do końca (strona parzysta), Miedziana, Morwowa, Niklowa, 
Olszowa, Sosnowa, Srebrna, Świerkowa, Targowa od nr 51B do końca (strona nieparzysta) i od nr 50 do końca 
(strona parzysta), Topolowa, Wierzbowa, Wiśniowa, Złota, Żelazna.

Aleja Róż od nr 28 do końca (strona parzysta), Grzybowa, Jana Kochanowskiego, Jaśminowa, Leszczynowa, 
Olszankowa od nr 33 do nr 53 (strona  nieparzysta) i od nr 36 do nr 60 (strona parzysta), Olszankowa C, D, E, 
Orzechowa, Sadowa, Suwalna, Tadeusza Wardenckiego od nr 46 do nr 82 (strona parzysta), Zbigniewa Herberta.

Adama Asnyka, Aleja Legionów od nr 1 do nr 51 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 48 (strona parzysta), Bole-
sława Leśmiana, bpa. Władysława Bandurskiego od nr 1 do nr 37 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 40 (strona 
parzysta), Gabriela Narutowicza od nr 15 do końca (strona nieparzysta) i od nr 30B do końca (strona parzy-
sta), gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, gen. Władysława Sikorskiego, Ignacego Paderewskiego, Jana Kossaka, 
Jana Pawła I, Józefa Mireckiego, kard. Stefana Wyszyńskiego, Kolejowa od nr 2 do nr 80 (strona parzysta),  
Krucza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Leopolda Staffa, Olszankowa od nr 1 do nr 31 (strona nieparzysta) i od 
nr 2 do nr 34B (strona parzysta), Projektowana, Stefana Gawryszewskiego, Stefana Okrzei, Szczygla, Tadeusza 
Wardenckiego od nr  2 do nr 44A (strona parzysta) i od nr 1 do końca (strona nieparzysta), Targowa od nr 1 
do nr 51A (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 48 (strona parzysta), Wronia.

Piaskowa, Szwajcarska od nr 12 do końca (strona parzysta).

Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej od nr 12 do końca (strona parzysta), Kolejowa od nr 1 do nr 5 (strona niepa-
rzysta), Mieczysława Smereka, Polskiej Organizacji Wojskowej, Zegrzyńska od nr 2 do końca (strona parzysta), 
od nr 27 do nr 69 (strona nieparzysta) i nr 121.

Aleksandra Wilcza, Balonowa, Franciszka Żwirki, gen. Bolesława Roi, Nowa, Plantowa, Polna, Rotmistrza Witolda 
Pileckiego, Słoneczna, Spacerowa, Stanisława Wigury, Szwajcarska od nr 2 do nr 6 (strona parzysta), Wąska, 
Wrzosowa, Zaciszna, Zegrzyńska od nr 73 do nr 79 (strona nieparzysta) i od nr 85 do nr 89 (strona nieparzysta).

Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej od nr 2 do nr 10 (strona parzysta), 11-go Listopada, Długa, Dolna, gen. broni  
Tadeusza Buka, Górna, Grudzie, Jasna, Krakusa, Kręta, Krótka, Obrońców Lwowa, Orląt Lwowskich, Partyzan-
tów, Podgórska, ppłk. Franciszka Hynka, Strużańska, Szwajcarska od nr 8 do nr 10 (strona parzysta), Tatrzańska, 
Wita Stwosza, Władysława Łokietka, Wspólna, Wymarzona, Zegrzyńska od nr 5 do nr 25 (strona nieparzysta)  
i od nr 81 do nr 83 (strona nieparzysta). 

Bałtycka, Daliowa, Gajowa, Gdyńska, Handlowa, Helska, Kwiatowa, Miła, Myśliwska, Polankowa, Przemysłowa, 
Sielankowa, Spokojna, Warszawska od nr 1 do końca (strona nieparzysta), Wiejska, Zakopiańska.

Aleja 3 Maja od nr 1 do nr 9 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 18 (strona parzysta), Fryderyka Chopina, Henryka 
Siemiradzkiego, Henryka Sienkiewicza, Jagiellońska od nr 1 do nr 9C (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 22G 
(strona parzysta), Juliusza Słowackiego od nr 1 do nr 39 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 20 (strona parzy-
sta), Kazimierza Wielkiego od nr 1 do nr 13A (strona nieparzysta), ks. płk Jana Mrugacza od nr 2 do końca (strona 
parzysta), marsz. Józefa Piłsudskiego od nr 1 do nr 29 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 10C (strona parzysta),  
Mikołaja Kopernika, Rynek, Stanisława Wyspiańskiego od nr 2 do końca (strona parzysta), Stefana Batorego od 
nr 1 do nr 39A (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 36 (strona parzysta), Stefana Żeromskiego, Tadeusza Kościusz-
ki od nr 1 do nr 21A (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 16C (strona parzysta), Warszawska od nr 2 do nr 54A (stro-
na parzysta), Władysława Reymonta.

Aleja 3 Maja od nr 33 do końca (strona nieparzysta) i od nr 30A do końca (strona parzysta), Cypriana Kamila Nor-
wida od nr 1 do nr 7 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 2C (strona parzysta), gen. Józefa Sowińskiego od nr 1 do 
nr 15A (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 6 (strona parzysta), Juliusza Słowackiego od nr 22 do końca (strona 
parzysta) i od nr 41 do końca (strona nieparzysta), Królowej Jadwigi nr 2, ks. płk Jana Mrugacza od nr 1 do końca 
(strona nieparzysta), marsz. Józefa Piłsudskiego od nr 28 do nr 30 (strona parzysta) i od nr 31 do nr 45 (strona 
nieparzysta), Ogrodowa od nr 2 do końca (strona parzysta), Stanisława Wyspiańskiego od nr 1 do końca (strona 
nieparzysta), Warszawska od nr 56 do nr 62 (strona parzysta).

Barska, Gdańska od nr 1 do nr 27 (strona nieparzysta), Gnieźnieńska, Górnośląska od nr 1 do nr 7 (strona niepa-
rzysta) i od nr 2 do nr 12 (strona parzysta), Jagiellońska od nr 64 do końca (strona parzysta) i od nr 67 do końca 
(strona nieparzysta), Krakowska, Kujawska, Lubelska od nr 1 do nr 11A (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 18 
(strona parzysta), Mazowiecka od nr 1 do nr 25 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 32 (strona parzysta), Parkowa 
od nr 2 do nr 16 (strona parzysta), Piastowska, Poznańska od nr 1 do nr 15 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 12 
(strona parzysta), Stefana Batorego od nr 73 do końca (strona nieparzysta) i od nr 84 do końca (strona parzysta), 
Tadeusza Kościuszki od nr 63 do nr 127 (strona nieparzysta) i od nr 72 do nr 134 (strona parzysta), Warmińska.

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie,
ul. Targowa 73A

Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Marii 
Kownackiej w Legionowie,
ul. Olszankowa E

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. 
Legionów Polskich 1914-1918,
ul. Jana Pawła I nr 2

Szkoła Podstawowa nr 8 im. 1 Warszawskiej 
Dywizji Piechoty w Legionowie
ul. Zegrzyńska 3 
Hol główny – wejście główne do budynku

Szkoła Podstawowa nr 8 im. 1 Warszawskiej 
Dywizji Piechoty w Legionowie
ul. Zegrzyńska 3
Hol przy małej sali gimnastycznej - wejście 
schodami przy stołówce szkolnej

Przedszkole Miejskie Nr 11
ul. Zegrzyńska 9

Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Koszałka 
Opałka w Legionowie
ul. Zegrzyńska 71

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja 
Kopernika, ul. Zakopiańska 4

KZB Legionowo Sp. z o. o.
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3

Urząd Miasta Legionowo
ul. marsz .Józefa Piłsudskiego 41

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 
ul. Jagiellońska 67
Hol w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kornela 
Makuszyńskiego

INFORMACJA 
O NUMERACH I GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA 

ORAZ SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 
W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

ZARZĄDZONYCH NA 26 MAJA 2019 R.
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NUMER       GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA                SIEDZIBA  KOMISJI OBWODOWEJ
OBWODU

12.

13.

15.

17.

14.

16.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

Adama Mickiewicza od nr 1 do nr 15 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 20 (strona parzysta), Aleksandra Gło-
wackiego, Artura Grottgera, Bolesława Chrobrego od nr 1 do nr 47 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 50 (strona 
parzysta), gen. Józefa Sowińskiego od nr 29 do końca (strona nieparzysta) i od nr 34 do końca (strona parzy-
sta), Jagiellońska od nr 24 do nr 62 (strona parzysta) i od nr 39 do nr 65 (strona nieparzysta), Jana Kilińskiego, 
Jana Matejki, Jasnogórska, Kazimierza Wielkiego od nr 2 do nr 18 (strona parzysta), Kościelna, ks. Augustyna 
Kordeckiego, ks. Jana Ignacego Skorupki, ks. Józefa Schabowskiego, ks. Piotra Skargi od nr 1 do nr 9 (strona 
nieparzysta) i od nr 2 do nr 12 (strona parzysta), Marii Konopnickiej, Ostrobramska, Parkowa od nr 1 do nr 27B 
(strona nieparzysta), Stanisława Konarskiego, Stefana Batorego od nr  41 do nr 71 (strona nieparzysta) i od nr 
38 do nr 82 (strona parzysta), Tadeusza Kościuszki od nr 16D do nr 70 (strona parzysta) i od nr 21B do nr 61 
(strona nieparzysta), Wandy Tomczyńskiej, Zygmunta Krasińskiego od nr 1 do nr 17 (strona nieparzysta) i od nr 2  
do końca (strona parzysta).

Bolesława Chrobrego od nr 47A do końca (strona nieparzysta) i od nr 52 do końca (strona parzysta), Emilii Plater, 
gen. Józefa Chłopickiego, gen. Józefa Dwernickiego, Hetmańska od nr 18 do końca (strona parzysta) i od nr 
23 do końca (strona nieparzysta), Jana III Sobieskiego od nr 107 do końca (strona nieparzysta), Jana Kozietul-
skiego od nr 12 do końca (strona parzysta) i od nr 13A do końca (strona nieparzysta), ks. Piotra Skargi od nr 11 
do końca (strona nieparzysta) i od nr 14 do końca (strona parzysta), Leopolda Lisa Kuli od nr 1 do nr 23A (strona 
nieparzysta) i od nr 2 do nr 20 (strona parzysta), Lwowska od nr 1 do końca (strona nieparzysta), Mariana Lan-
giewicza, Marszałkowska, Parkowa od nr 18 do końca (strona parzysta) i od nr 29 do końca (strona nieparzysta), 
Prymasowska od nr 1 do końca (strona nieparzysta) i od nr 8B do końca (strona parzysta), Rycerska od nr 2 
do końca (strona parzysta), Senatorska od nr 9 do końca (strona nieparzysta) i od nr 10 do końca (strona parzy-
sta), Stanisława Moniuszki, Stefana Czarnieckiego od nr 7A do końca (strona  nieparzysta) i od nr 14 do końca 
(strona parzysta), Weteranów.

Husarska od nr 1 do końca (strona nieparzysta) i od nr 14 do końca (strona parzysta), Jana III Sobieskiego  
od nr 33 do nr 41 (strona nieparzysta), Listopadowa, Mieszka I od nr 1 do końca (strona nieparzysta), Orla, Romu-
alda Traugutta, Stanisława Małachowskiego, Tadeusza Rejtana.

Cypriana Kamila Norwida od nr 4 do końca (strona parzysta) i od nr 9 do końca (strona nieparzysta), Jana III 
Sobieskiego od nr 1 do nr 31 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 4 (strona parzysta), Leśna od nr 1 do nr 9 (strona 
nieparzysta) i od nr 2 do nr 6 (strona parzysta), marsz. Józefa Piłsudskiego od nr 47 do końca (strona nieparzy-
sta), Ogrodowa od nr 1 do końca (strona nieparzysta), Piotra Wysockiego, Warszawska od nr 64 do nr 80 (strona 
parzysta).

Hetmańska od nr 1 do nr 21 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 16 (strona parzysta), Husarska od nr 2 do nr 12 
(strona parzysta), Jana III Sobieskiego od nr 12 do końca (strona parzysta) i od nr 43 do nr 105A (strona niepa-
rzysta), Mieszka I od nr 2 do końca (strona parzysta), Prymasowska od nr 2 do nr 8A (strona parzysta), Rycerska 
od nr 1 do końca (strona nieparzysta), Senatorska od nr 1 do nr 7B (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 8A (strona 
parzysta), Stefana Czarnieckiego od nr 1 do nr 7 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 12 (strona parzysta).

Jana III Sobieskiego od nr 6 do nr 10 (strona parzysta), Królowej Jadwigi od nr 1 do nr 7 (strona nieparzysta), 
Marysieńki.

Graniczna, Jerzego Siwińskiego od nr 1 do końca (strona nieparzysta), Leśna od nr 8 do końca (strona parzysta) 
i od nr 11 do końca (strona nieparzysta), Pałacowa, Warszawska od nr 82 do końca (strona parzysta), Wilanowska, 
Zwycięstwa.

Adama Mickiewicza od nr 17 do końca (strona  nieparzysta) i od nr 22 do końca (strona parzysta), gen. Józefa 
Sowińskiego od nr 16 do nr 32 (strona parzysta) i od nr 23 do nr 27A (strona nieparzysta), Jagiellońska od nr 23 
do nr 37 (strona nieparzysta), Kazimierza Wielkiego od nr 15 do końca (strona nieparzysta) i od nr 20 do końca 
(strona parzysta), Królowej Jadwigi od nr 9 do końca (strona nieparzysta), Władysława Broniewskiego od nr 5  
do końca (strona nieparzysta) i od nr 6 do końca (strona parzysta), Zygmunta Krasińskiego od nr 19 do nr 71 (stro-
na nieparzysta) i od nr 77 do nr 79 (strona nieparzysta).

Aleja 3 Maja od nr 18A do nr 30 (strona parzysta), gen. Józefa Sowińskiego od nr 12 do nr 14 (strona parzysta), 
Jagiellońska od nr 9D do nr 21 (strona nieparzysta), Władysława Broniewskiego od nr 1 do nr 3 (strona nieparzy-
sta) i od nr 2 do nr 4 (strona parzysta).

Aleja 3 Maja od nr 11 do nr 31 (strona nieparzysta), gen. Józefa Sowińskiego od nr 8 do nr 10 (strona parzysta),  
marsz. Józefa Piłsudskiego od nr 12 do nr 26 (strona parzysta), ppłk. Edwarda Dietricha.

Gen. Józefa Sowińskiego od nr 17 do nr 21 (strona nieparzysta), Hubala, Królowej Jadwigi od nr 4 do końca (stro-
na parzysta), Zygmunta Krasińskiego 75.

Cieszyńska, Franciszka Ksawerego Lubeckiego, Gdańska od nr 29 do końca (strona nieparzysta), gen. Józefa 
Bema, Górnośląska od nr 9 do końca (strona nieparzysta) i od nr 14 do końca (strona parzysta), Grunwaldzka, 
Jana Kozietulskiego od nr 1 do nr 13 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 10 (strona parzysta), Joachima Lelewela, 
Kaszubska, Leopolda Lisa Kuli od nr 22 do końca (strona parzysta) i od nr 23B do końca (strona nieparzysta), 
Lubelska od nr 11B do końca (strona nieparzysta) i od nr 20 do końca (strona parzysta), Lwowska od nr 2 do koń-
ca (strona parzysta), Łowicka, Mazowiecka od nr 27 do końca (strona nieparzysta) i od nr 34 do końca (strona 
parzysta), Pomorska, Poznańska od nr 14 do końca (strona parzysta) i od nr 17 do końca (strona nieparzysta), 
Tadeusza Kościuszki od nr 129 do końca (strona nieparzysta) i od nr 136 do końca (strona parzysta), Toruńska, 
Wileńska, Wiślana, Wrzesińska, Zygmuntowska.

Obwód odrębny:
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”, ul. Jagiellońska 71

Lokale przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 
ul. Jagiellońska 67
Hol w Przedszkolu Miejskim Nr 2 im. Doroty 
Gellner 

Arena Legionowo
ul. Bolesława Chrobrego 50B

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Inte-
gracyjnymi nr 7 im. Janusza Korczaka
ul. Husarska 18A,
Korytarz główny przedszkola

Miejski Ośrodek Kultury im. Charlesa
Spencera Chaplina,
ul. Cypriana Kamila Norwida 10

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Inte-
gracyjnymi nr 7 im. Janusza Korczaka
ul. Husarska 18A
sala nr 21

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. VII Obwodu 
„Obroża” AK,
ul. Królowej Jadwigi 7

„Scena 210”,
ul. Husarska 12

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza 
Kusocińskiego,
ul. Władysława Broniewskiego 7

Przedszkole Miejskie Nr 6 Tęczowa Szóstka,
ul. Władysława Broniewskiego 3

Żłobek Miejski Motylkowy Świat,
ul. ppłk. Edwarda Dietricha 1

Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących w Legionowie,
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 26

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek 
Specjalnych w Legionowie,
ul. Jagiellońska 69

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” 
ul. Jagiellońska 71



27.04, godz. 18:00
Poczytalnia - II piętro,
ul. Kościuszki 8A:
Belcanto po włosku, 
hiszpańsku, francusku.
- między innymi takie 
hity jak „Va pensiero” 
czy „Funiculi” oraz wy-
stawa fotografii pt.: „32 
śródziemnomorskie”. 
Nie zabraknie także 
poczęstunku

26.04, godz. 18:00
Sala widowiskowa, ratusz:
Koncert zespołu 
CZERWONY TULIPAN

26.04, godz. 19:00
Kościół pw. Matki Bożej 
Fatimskiej ul. Orląt 
Lwowskich 8:
Uroczystość ku czci 
Ojca Świętego Jana 
Pawła II na okoliczność 
piątej rocznicy kano-
nizacji pt. ,,WIECZER-
NICA”

28.04, godz. 19:00
MOK, ul. Norwida 10:
„Dwóch we Trzech 
ku pamięci Jednego” 
piosenki Jacka Kacz-
marskiego. Wystąpią: 
Bartosz Kamiński 
- śpiew, Krystian 
Kulas - gitara, Łukasz 
Mrugacz – recytacja. 
Wstęp wolny

9 maja, g. 09:00, 10:30
Sala widowiskowa, ratusz:
"Piękna nasza Polska 
cała" - spektakl baleto-
wy dla dzieci. 
Wyjątkowy program o 
polskiej kulturze i tra-
dycjach, prezentujący 
pięć polskich tańców 
narodowych. Bilety: 15 
zł - dostępne w MOK, 
ul. Norwida 10

dzwonkach 
15:30 Tort z okazji 100 
lat nazwy Legionowo 
16:00 Przedstawienie 
"Gwiazda Polski"  
Ponadto animacje 
historyczne i harcerska 
gra rodzinna "Wstępne 
szkolenie".
Na scenie wystąpią 
Dawid Kwiatkowski 
(17:00), Sidney Polak 
(18:00) - od niedawna 
mieszkaniec Legiono-
wa, najbardziej znana 
legionowska formacja 
Sexbomba (19:00),  
o 20:00 scenę przejmie 
DJ C-bool.

12 maja, godz. 12:00
filia MOK, ul. Targowa 65:
Salon Artystyczny im. 
F. Chopina - Recital 
lutnistki Jung Min Kim.
Wernisaż wystawy ma-
larstwa Jolanty Drozd

17 maja
Paraolimpiada dzieci 
i młodzieży

18 maja
NOC MUZEÓW

19 maja, godz. 10:00
II Miejski Bieg z Prze-
szkodami

19 maja, godz. 15:00
Plac przy ul. Leśnej: 
Holi Festival - Święto 
kolorów w Legionowie

20 maja, godz. 10:00
Poczytalnia, ul. Ko-
ściuszki 8A: 
Debata młodzieżowa

25-26 maja
Sala widowiskowa, ratusz: 
Druga edycja Festiwalu 
Szaniawskiego Legio-
nowo

19 maja
DPD Arena Legionowo: 
XDance Festival

27.04, godz. 18:00
Poczytalnia - II piętro,
ul. Kościuszki 8A:
Monodram „Kluseczka” 
w wykonaniu młodej 
artystki Zosi Wrzosek

28.04, godz. 15:00
Sala widowiskowa, ratusz:
Niedzielne Spotkanie  
z Bajką "Ucieczka  
z piórnika". Bilety: 10 zł  
- dostępne w MOK Le-
gionowo, ul. Norwida 10

29.04, godz. 19:00
Sala widowiskowa, ratusz:
Stand-up - Midas, My-
sza, Kozieł

10-12 maja
Ratusz:
Festiwal Wiosenne 
Czarowanie

3 maja, godz. 14:00
Pod DPD Areną 
Legionowo: 
Majowe Grilowanie 
- Pork&Grill
Od godz. 14:00 konkurs 
w grillowaniu
15:00 The Manly  
Campus Orchestra 
z Australii
17:00 Beat Boys
18:00 Miły Pan
19:00 Masters
20:00 Power Play
i inne!

27-28 kwietnia
Spektrum Sportu, 
ul. Narutowicza 96:
Squash Tournament 
Junior, turniej PZSQ 
kat. A.

10-12 maja
Stadion Miejski:
Fiesta Balonowa 
10.05. (piątek): loty z 
boiska głównego od 
około 18:00 
11.05. (sobota): loty od 
około 18:00 
12.05. (niedziela): loty 
od około 05:30 
Wydarzenie uzależnio-
ne jest od pogody

11 maja, godz. 14:00
Przy DPD Arenie 
Legionowo:
100. Urodziny nazwy 
Legionowo
14:30 Parada od ratusza 
15:00 Próba ustano-
wienia rekordu Polski 
w graniu hejnału na 

25.04, godz. 16:00
Sala konferencyjna, 
ratusz, ul. Piłsudskiego 41: 
Otwarte spotkanie  
informacyjne dla 
przedsiębiorców

25.04, godz. 18:00
Ratusz, ul. Piłsudskiego 41: 
Otwarte spotkanie  
z mieszkańcami w 
sprawie konsultacji 
projektu regulaminu 
Budżetu Obywatel-
skiego

25.04, godz. 18:00
Sala widowiskowa, ratusz: 
Rain Man, kino otwarte. 
Pokaz oraz spotkanie  
z Adrianem Borowi-
kiem, szkoleniowcem  
i terapeutą pracującym 
z osobami z autyzmem

25.04, godz. 18:30
Muzeum Historyczne, 
ul. Mickiewicza 23: 
Finisaż wystawy 
czasowej „XIX-wiecz-
na Azja Środkowa 
w obiektywie Leona 
Barszczewskiego” 
oraz prelekcja Igora 
Strojeckiego pt. „Saga 
rodu Barszczewskich”

w nadchodzącym czasie... kalendarz wydarzeń

więcej wydarzeń
znajdziesz na:

legionowo.pl

LEGIONOWO

BALONOWA
FIESTA

szczegóły na
legionowo.pl

11 MAJA

10-12 MAJA
PLAN
IMPREZY

14:00  złożenie 100 kwiatów przy pomniku marszałka               Józefa Piłsudskiego (skwer Popiełuszki)14:30  orszak w kierunku DPD Areny Legionowo

Scena przy DPD Arenie Legionowo:15:00  ustanowienie rekordu Polski w graniu hejnału               na cymbałkach
15:30   urodzinowy tort
16:00   przedstawienie „Gwiazda Polski”

od 17:00 - koncerty
DAWIDA KWIATKOWSKIEGO,
SIDNEYA POLAKA,
ZESPOŁU SEXBOMBA, 
DJA C-BOOLA

Fiesta balonowa, stadion miejski – płyta głównaod  18:00  pokazy balonów, loty na uwięzi

20:30   nocny pokaz balonowy

Atrakcje na pikniku:
wybijanie monety pamiątkowej,piknik historyczny w stylu lat dwudziestych ubiegłego stulecia,rodzinna gra harcerska, iluzjonista, konkursy sponsorów,warsztaty z Leroy Merlin, malowanie samochodu

URODZINY NAZWY

DAWID

SIDNEY

SEXBOMBA

C-BOOL

KWIATKOWSKI

POLAK
18:00

17:00

19:00

20:00

DESIGN  
MANUAL
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WYTWORZYŁ I OPRACOWAŁ GRAFICZNIE: REFERAT KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I PROMOCJI
TREŚĆ MERYTORYCZNA: RFERAT KULTURY I WSPÓŁPRACY

ORGANIZATOR

PATRON HONOROWY

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO

WSPÓŁORGANIZATOR PARTNERZY I SPONSORZY PATRONI MEDIALNI


