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Lato w mieście
Pełną ofertę edukacyjno-rozrywkową na okres wakacyjny dla dzieci przedstawiają instytucje miejskie
oraz prywatne firmy. Zapraszamy
do sprawdzenia. Materiał został w
wygodny sposób rozłożony na środkowych stronach, aby można było
go wyjąć i złożyć. Posłuży Ci jako poręczna ulotka.

str. 8, 9

Zmiana rozkładów
Od 10 czerwca br. zaczyna obowiązywać now, zmieniony rozkład
jazdy DKM Legionowo na liniach
D2 i D3.

str. 12, 13

Wyrób kartę EKUZ
Bezpłatne wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, punkty informacyjne dotyczące emerytur, EPUAP i PUE, testy
słuchu, porady dotyczące zdrowia
psychicznego, pomiar tkanki tłuszczowej oraz stoiska z biżuterią, kosmetykami... czekać będą na specjalnej akcji informacyjnej w atrium
ratusza.
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Kalendarz wydarzeń

Przy okazji otrzymania przez Legionowo kolejnych laurów
w prestiżowym rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” oraz
firmy audytorskiej Deloitte, zapytaliśmy prezydenta Romana
Smogorzewskiego, co sprawia, że miasto od lat znajduje się
w czołówce polskiego samorządu.
Redakcja: W ostatnich latach Legionowo
zajmowało w rankingu „Perły Samorządu” dwa
razy czwarte i dwa razy drugie miejsca. Teraz
uplasowało się na trzecim. Czy do tego rodzaju
nagród można się przyzwyczaić?
Prezydent Roman Smogorzewski: Trochę tak.
Zawsze ten pierwszy raz jest najbardziej
przyjemny i zaskakujący. Ale z drugiej
strony, zawsze też jest niepewność. Pamiętam, że lata temu
Serock, Grodzisk Mazowiecki
to byli liderzy, którzy – jak
mi się wtedy wydawało –
są nie do przejścia. Dzisiaj
te miasta albo w ogóle
nie są brane pod uwagę, albo mają dziewiąte,
dziesiąte miejsce. Tak
więc zawsze istnieje
niepewność, bo czynników
wpływających
na ocenę jest mnóstwo.
Część zależy od nas,
a część od nas nie zależy. Czasami szczę-

śliwy lub nieszczęśliwy zbieg okoliczności powoduje,
że pozycja jest lepsza albo gorsza. To trzecie miejsce
jest wspólnym sukcesem i wielu pracowników, i wielu
mieszkańców, ponieważ niepłatne rankingi robione
przez specjalistyczne instytucje lub gazety biorą pod
uwagę tak wiele parametrów, że ciężko tam cokolwiek
„podrasować”. Nie ma się na to wpływu i aż do ogłoszenia wyników nikt nie wie, które zajął miejsce. Tak
więc cieszymy się z tego wyróżnienia, mając nadzieję,
że takich sukcesów będzie więcej.
Na ile zmieniają one relacje miasta z innymi samorządami i instytucjami?
Niestety występuje chwilami polskie piekiełko.
Bo „jak jesteście tacy mądrzy i dobrzy”, to trudniej nam
czasem coś załatwić czy pozyskać. Ale jakoś dajemy sobie z tym radę. Natomiast takie osiągnięcia bez wątpienia
cementują lokalną wspólnotę, która jeśli jest nagradzana, to jest dumna; jak jest dumna, to jest optymistyczna; a jak jest optymistyczna, to inwestuje, chce tutaj
dalej mieszkać, tworzyć miejsca pracy, kształcić dzieci,
zmieniać oblicze swego domu czy działki. Dlatego myślę,
że to ważny element, motywujący ludzi do zwiększonego wysiłku i do pozostania w Legionowie.
...cdn. s. 3
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Dobra
kondycja
finansowa
Zobacz str. 2

100 lat! Miasto
uczciło powstanie
swojej nazwy
Trzy majowe dni (10-12.05) upłynęły pod znakiem
świętowania 100. rocznicy nadania nazwy Legionowo.
Mieszkańcy spędzili go na urodzinach przy DPD Arena
Legionowo. Czekało na nich miasteczko historyczne,
loty balonami, koncerty oraz wielki piknik.

Czytaj i oglądaj str. 5

Programy
zdrowotne
Bezpłatne badania dla mieszkańców
Legionowa: rehabilitacja niemowląt, konsultacje rehabilitacyjne dla pań po przebytych nowotworach piersi i inne.
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Dobra kondycja finansowa
Legionowo ma bardzo dobrą kondycję finansową. Miasto zajęło bardzo wysoką, 14. pozycję pośród wszystkich gmin
miejskich w Polsce w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego za 2018 r. Ranking został ogłoszony podczas
V Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie.
Zestawienie przygotowała grupa ekspertów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie. Przeanalizowali oni finanse ponad 2400
gmin i przeszło 300 powiatów biorąc pod uwagę siedem wskaźników,
tj. udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relację nadwyżki
operacyjnej do dochodów ogółem,
udział wydatków inwestycyjnych
w wydatkach ogółem, obciążenie
wydatków bieżących wydatkami
na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem (bez
poręczeń), relację zobowiązań do
dochodów ogółem oraz udział po-

datku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.
- Chcemy zaprezentować i nagrodzić najlepsze gminy i miasta
w Polsce. Odbędzie się to na podstawie specjalnego rankingu, który
stworzył Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie. Te, które zdobyły pierwsze miejsca potrafią najlepiej zarządzać pieniędzmi. To bardzo skomplikowane badanie, które zawiera
wiele zmiennych składowych. Rozkłada na czynniki pierwsze finanse
każdego polskiego samorządu, koncentrując się na dochodach własnych, wydatkach inwestycyjnych
czy środkach unijnych pozyska-

nych na realizację za dań. To bardzo
obiektywne kryteria, które pokazują
i wyłaniają liderów na samorządowej mapie kraju. Tacy ludzie powinni
być docenieni. Nasze nagrody będą
symboliczne. Te prawdziwe, samorządowcy dostają podczas wyborów. A przecież niektórzy z nich
rządzą swoimi gminami czy miastami już kilkanaście lat bez przerwy,
zdobywając po 80% czy 90% głosów
wyborców. To najlepsze świadectwo tego jak dobrą wykonują pracę – mówi Zygmunt Berdychowski,
przewodniczący Rady Programowej
Forum Ekonomicznego.

Festyn w siódemce
wanej przez pana Tadeusza Szulca
z dedykacją od autora.

W sobotę (25.06), tuż przed
Dniem Matki społeczność Szkoły
Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu
„Obroża” AK oraz wszyscy sympatycy legionowskiej Siódemki spotkali się już po raz czwarty na Festynie Rodzinnym i Edukacyjnym
Dniu Dziecka. Atrakcji było nieskończenie wiele, a dzięki sprzyjającej aurze każdy mógł miło,
kreatywnie, sportowo, a przede
wszystkim rodzinnie spędzić czas
ze swoimi pociechami.

loterie przygotowane przez uczniów
i nauczycieli, pokaz tańca w wykonaniu Born to Dance oraz Capoeira
zaprezentowana przez ACMB Warszawa. Na boisku KZB do dyspozycji
gości były wóz strażacki Ochotniczej Straży Pożarnej, wioska smerfów, pokazy gaśnicze oraz pokazy
pierwszej pomocy przedmedycznej. Na terenie SP7 czekały na najmłodszych radiowozy policji i straży
miejskiej. Na scenie zewnętrznej publiczność gorąco oklaskiwała hip-hop w wykonaniu „Ancymonów”
z Brothers Dance Studio oraz pokaz
karate klubu sportowego Satori. Najmłodsi mogli zaprezentować swoje
talenty wokalne przy mikrofonie,
a na uzdolnionych plastycznie czekał kącik kreatywny.
W sali gimnastycznej miłośnicy
sztuk walki mogli obejrzeć pokaz
w UKS „Piorun”, a fani piłki ręcznej
mecz rozegrany przez zawodników
KPR Legionowo.

Podczas, gdy w budynku szkoły trwały przedstawienia teatralne,
warsztaty Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN oraz warsztaty
kulinarne, na zewnątrz odbywały się

Punktem kulminacyjnym imprezy był występ wokalno-instrumentalny szkolnego chóru i orkiestry pt.
„Wieczór w filharmonii” oraz licytacja
książki o historii Legionowa ufundo-

integrowania szkolnej społeczności,
jakim jest piknik rodzinny, sprawdza
się zawsze, bo i tak najważniejsza
jest pogoda ducha.
SP7

W przygotowanie festynu aktywnie włączyli się też rodzice
uczniów, którzy przygotowali ciasta, soki, sałatki, tosty, kanapki oraz
bardziej i mniej zdrowe przekąski.
Odkryty cztery lata temu sposób

Delfin na Mokotowie
W piątek i sobotę (31.0501.06.2019r.) na pływalni 50 metrowej Warszawianka - Wodny
Park, odbyły się zawody pływackie o puchar Przewodniczącego
Rady Mokotowskiej Fundacji Warszawianka.

Na starcie rywalizowało 727 zawodników i zawodniczek z 56 klubów
pływackich. UKS „Delfin” Legionowo
reprezentowało czworo zawodników:
Alicja Trzaska, Natalia Startek, Antonina Pietuch oraz Filip Zabagło.
Nasi zawodnicy rywalizowali
w piątek na dystansach 100 m. Na pochwałę zasługuje Antonina Pietuch,
która na 100m stylem grzbietowym

zajęła I miejsce z wynikiem (1:34,55).
W sobotę na dystansach 50 m nasi zawodnicy zaprezentowali się również
z jak najlepszej strony, bili swoje rekordy życiowe, a po raz kolejny I miejsce
na 50m stylem grzbietowym zajęła
Antonina Pietuch z czasem (44,48),
a na 50m stylem motylkowym zajęła
III miejsce z czasem (46,55). Udane
starty w piątek i sobotę pozwoliły naszej zawodniczce na zajęcie III miejsca z wynikiem 455 punktów w kategorii wiekowej 9 lat.
Gratulujemy zawodnikom niezłych wyników, poprawionych rekordów życiowych, które dają nadzieję
na kolejne udane starty.

W najbliższym miesiącu w Legionowie – s. 7, 8, 9, 14, 15, 16

wszystkie wydarzenia dostępne także na www.legionowo.pl - kalendarz wydarzeń
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To nasz wspólny sukces
Przy okazji otrzymania przez Legionowo kolejnych laurów w prestiżowym rankingu „Dziennika Gazety Prawnej”
oraz firmy audytorskiej Deloitte, zapytaliśmy prezydenta Romana Smogorzewskiego, co sprawia, że miasto od lat
znajduje się w czołówce polskiego samorządu.
relacjach jesteśmy bardziej nastawieni na korygowanie, na krytykę. W tej kwestii mało się chyba
zmieniło od czasów biblijnych, gdy na dziesięciu
uzdrowionych przez Jezusa tylko jeden przyszedł podziękować. Zachowując odpowiednie
proporcje, do włodarza gminy ludzie najczęściej
idą z problemami, skargami, z negatywnymi
sygnałami. Rzadko się zdarza, że ktoś znajdzie
czas, by pochwalić i podziękować. A prezydent
też człowiek i na pewno taka pozytywna energia i ocena są mu bardzo potrzebne. Szczególnie po tym, co stało się jesienią, kiedy na skutek
paru nieszczęśliwych wypowiedzi potraktowano tego prezydenta gorzej jak ludzi, którzy np.
molestowali albo bili żony. To w mojej ocenie
było niesprawiedliwe i niewspółmierne do wagi
czynu. Wysokie miejsce w prestiżowym rankingu jest z różnych względów, także psychologicznych, bardzo cenne, użyteczne i zachęca do
dalszej pracy.

Dziennikarz: W ostatnich latach Legionowo zajmowało w rankingu „Perły Samorządu” dwa razy czwarte i dwa razy drugie
miejsca. Teraz uplasowało się na trzecim.
Czy do tego rodzaju nagród można się przyzwyczaić?
Prezydent Roman Smogorzewski: Trochę
tak. Zawsze ten pierwszy raz jest najbardziej
przyjemny i zaskakujący. Ale z drugiej strony,
zawsze też jest niepewność. Pamiętam, że lata
temu Serock, Grodzisk Mazowiecki to byli liderzy, którzy – jak mi się wtedy wydawało – są nie
do przejścia. Dzisiaj te miasta albo w ogóle nie
są brane pod uwagę, albo mają dziewiąte, dziesiąte miejsce. Tak więc zawsze istnieje niepewność, bo czynników wpływających na ocenę jest
mnóstwo. Część zależy od nas, a część od nas
nie zależy. Czasami szczęśliwy lub nieszczęśliwy zbieg okoliczności powoduje, że pozycja
jest lepsza albo gorsza. To trzecie miejsce jest
wspólnym sukcesem i wielu pracowników, i wielu mieszkańców, ponieważ niepłatne rankingi
robione przez specjalistyczne instytucje lub gazety biorą pod uwagę tak wiele parametrów, że
ciężko tam cokolwiek „podrasować”. Nie ma się
na to wpływu i aż do ogłoszenia wyników nikt nie
wie, które zajął miejsce. Tak więc cieszymy się z
tego wyróżnienia, mając nadzieję, że takich sukcesów będzie więcej.
Na ile zmieniają one relacje miasta z innymi samorządami i instytucjami?
Niestety występuje chwilami polskie piekiełko. Bo „jak jesteście tacy mądrzy i dobrzy”, to
trudniej nam czasem coś załatwić czy pozyskać.
Ale jakoś dajemy sobie z tym radę. Natomiast takie osiągnięcia bez wątpienia cementują lokalną
wspólnotę, która jeśli jest nagradzana, to jest
dumna; jak jest dumna, to jest optymistyczna; a
jak jest optymistyczna, to inwestuje, chce tutaj
dalej mieszkać, tworzyć miejsca pracy, kształcić
dzieci, zmieniać oblicze swego domu czy działki.
Dlatego myślę, że to ważny element, motywujący ludzi do zwiększonego wysiłku i do pozostania w Legionowie.
Czemu to takie ważne?
Większość miast w Polsce się wyludnia, są
silne ruchy migracyjne. Siłą rzeczy konkurujemy
więc z innymi miastami, by ludzie chcieli zostać

właśnie tutaj. Oczywiście w związku z ich dużą
liczbą po drogach jeździ też wiele samochodów,
co powoduje u niektórych taką refleksję, że „jest
nas za dużo”. To bardzo niezdrowe myślenie.
Jeśli spojrzeć na demografię, społeczeństwo
się starzeje. I albo dzisiaj będziemy mieć dobrą
opinię i zyskiwać nowych mieszkańców, albo za
lat dziesięć i więcej lat, gdy z naturalnych przyczyn zacznie nas ubywać, wszyscy poniesiemy
rosnące koszty utrzymania infrastruktury, którą
dotąd za nasze oraz unijne pieniądze udało się
wybudować. Co oznacza, że koszty usług publicznych będą coraz większe.
Wspomniał pan o pobudzanej nagrodami motywacji mieszkańców. Na prezydenta
działają one tak samo czy raczej skłaniają do
spoczęcia na laurach?
Mamy na wschodzie Europy taką tendencję,
że nie lubimy chwalić naszych partnerów, a w

Czy według pana tak wysokie pozycjonowanie Legionowa na mapie kraju ma dla
jego mieszkańców znaczenie?
Myślę, że ma. Jak otworzą pewną lokalną
gazetę, to na „jedynce” jest tragedia, głupota,
nieprawidłowości i tak dalej. Gdy wejdą na jakieś
portale internetowe czy zawarte tam komentarze, to też według wypowiadających się głupota
władz miasta goni głupotę. Hejterzy, którzy występują tam pod różnymi nickami, mogą wytworzyć w niektórych mieszkańcach przekonanie,
że jest źle. Często grają oni na emocjach, operują ćwierćprawdami, przez co ludzie mogą czuć
się zagubieni. A takie obiektywne, profesjonalne
oceny pokazują, gdzie leży prawda.
Marzy się panu pierwsze miejsce w tym
rankingu? Bo w czym Świdnica i Kędzierzyn-Koźle są od Legionowa lepsze...?
W czym okazały się lepsze, nie wiem, bo jak
już powiedziałem, pod uwagę branych jest wiele czynników. Na pewno to piękne, stare miasta.
Można też zadać pytanie: w czym 400 innych
miast było gorszych od Legionowa? Czasem
sam nie jestem w stanie pojąć, dlaczego Legionowo, które jeszcze niedawno było sypialnią
Warszawy i nie mieściło się w żadnych rankingach, tak awansowało. Przecież nie odkryliśmy
tu złóż ropy naftowej czy gazu łupkowego, nie

Legionowo 3. w Polsce
Po raz kolejny Legionowo znalazło się w czołówce prestiżowego
rankingu „Perły Samorządu”, organizowanego przez Dziennik Gazeta
Prawna. Tym razem miasto znalazło się na 3. pozycji w kraju, tuż za
Kędzierzynem–Koźle i Świdnicą.
W porównaniu z ubiegłym rokiem
jest to awans o jedną pozycję.
Wszystkie gminy w Polsce, niezależnie od ich wielkości, zamożności
czy położenia realizują te same zadania i obowiązki względem społeczności lokalnych. Zgodnie z założeniem organizatorów konkursu, miano
„Perły samorządu” powinny nosić te,
które wyróżniają się w sposób szczególny, nie tylko doskonale realizując powierzone prawem zadania,
ale które obierają nowe zadania, dodatkowe cele i poprzez ich osiąganie,
poprawiają jakość życia mieszkańców.

Tegoroczna, VII edycja rankingu
„Perły samorządu” jest szczególna,
gdyż tym razem nie wybierano najlepszych włodarzy, dając nowym
wójtom, burmistrzom i prezydentom szansę równego konkurowania
z tymi, którzy funkcję pełnią już kolejną kadencję.
Nagrodzono gminy, wyróżniające się jakością zarządzania i jakością życia mieszkańców.
– Do udziału zaprosiliśmy wszystkich – każda gmina mogła bezpłatnie
wypełnić i przysłać ankietę. Pytania,
które zadaliśmy dotyczyły m.in. zarządzania, finansów, przestrzeni i infrastruktury, gospodarki, zdrowia czy
polityki senioralnej – mówią przedstawiciele organizatora konkursu, dodając – Porównywaliśmy jakie gminy
wypadają lepiej względem pozosta-

łych w swojej kategorii. Na tej podstawie wyselekcjonowaliśmy grupę
najlepszych.
Kapituła rankingu oceniła gminy
w 4 dziedzinach: gospodarka, oświata i wychowanie, polityka senioralna
oraz środowisko i gospodarka odpadami.
Jak mówią organizatorzy, wybór
najlepszych był nie lada wyzwaniem.
- Staraliśmy się w większym stopniu
docenić postępy poczynione przez
gminy w 2018 roku. W czołówce każdej z kategorii znalazły się samorządy
znane z poprzednich edycji programu.
Takim samorządem jest niewątpliwie Legionowo, które od lat plasuje się w ścisłej czołówce rankingu,
w ubiegłym roku zajmując 4. pozycję.
red.

wymyśliliśmy koła, nie przyszedł też potężny inwestor, który zarejestrował swą siedzibę
i spłynęły na nas miliony. Mimo to zewnętrzne
instytucje, ale chyba też mieszkańcy, doceniają
wszystko, co się przez ten czas zmieniło. Przy
takiej jak ta jesienna nagonce, jednak udało mi
się w pierwszej turze i ze znaczącą przewagą
wygrać wybory. To świadczy o tym, że legionowianie dobrze oceniają ten styl zarządzania oraz
nasze wspólne osiągnięcia.
Sukcesy w takich rankingach często są
kojarzone z inwestycyjną działalnością gminy. A co można w niej poprawić, jeśli wszystko, czego ludziom potrzeba, już udało się
zbudować?
W mieście, w aglomeracji na pewno zawsze
można poprawiać komunikację. Choćby w taki
sposób, jak zrobiliśmy to w ostatnich miesiącach, praktycznie zrównując dla legionowian
ceny okresowych biletów ZTM z tymi obowiązującymi mieszkańców stolicy. Ale jest jeszcze
wiele spraw do załatwienia. Miasto jest skomplikowaną strukturą. Dzisiaj jednym z zadań – poza
tym, co fajnego mogłoby jeszcze w Legionowie
powstać – jest utrzymanie dotychczasowego
standardu życia. Bo okoliczności się zmieniają,
państwo polskie, zwiększając płacę minimalną
i wysyłając ludzi na wcześniejsze emerytury,
sprawiło, że jest kłopot z firmami, pracownikami,
a wszystko dramatycznie drożeje. Pan premier
powiedział, że nie będzie podwyżek cen energii elektrycznej, tymczasem wskutek działań
jego rządu przedszkola, szkoły i inne instytucje
otrzymały 400 proc. podwyżki, ponieważ dostawcy rozwiązali z nimi umowy i czekała ich
konieczność korzystania z usług dostawców rezerwowych. Dobrze, że nasza spółka PEC produkuje też prąd, mogła wziąć udział w przetargach
i dostarczyć go w normalnej cenie, a nie cztery
razy drożej. Jest jeszcze inna strona dokonanych przez nas inwestycji: każdy metr drogi,
każdy nowy budynek trzeba utrzymać. Mimo
wszystko, działając w coraz mniej sprzyjających
warunkach, chcemy i musimy sprawić, by usługi publiczne nie były dla naszych mieszkańców
dużo droższe. Wierzę, że nam się to uda.
Dziękujemy za rozmowę.
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Ósemeczki

Kapitan Burzyński
W niedzielę (12.05) w Muzeum
Historycznym w Legionowie odbyła się prezentacja książki autorstwa dr. Zygmunta Kozaka,
dr. Zbigniewa Moszumańskiego
oraz dr. hab. Jacka Szczepańskiego pt. Kapitan Zbigniew Józef Burzyński (1902-1971).

Legionowo jak co roku bierze udział w konkursie „Ośmiu Wspaniałych”.
Celem konkursu jest promowanie pozytywnych, prospołecznych
postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia: grupy
rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły, klasy oraz upowszechnianie
zachowań życzliwości na co dzień, jako antidotum na agresję i brutalizację
życia. Uroczystości podsumowujące tegoroczną XXVI Stołeczną Galę
Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" odbyły
się 21 maja 2019 r. w Teatrze Komedia w Warszawie.

Książka uzupełnia duży cykl
poświęcony środowisku legionowskich wojsk balonowych i biografii
wybitnych pilotów balonowych,
związanych z naszym miastem.
Spotkanie zgromadziło liczną
publiczność, a uczestniczyły w nim
również osoby związane rodzinnie z kapitanem Burzyńskim oraz
przedstawiciele
współczesnego
środowiska pilotów balonowych,
w tym ubiegłoroczni zdobywcy Pucharu Gordona Bennetta – Jacek
Bogdański i Mateusz Rękas. W czasie prezentacji można było obejrzeć

oryginalny puchar zdobyty przez
nich w Międzynarodowych Zawodach Balonów Wolnych.
Muzeum wzbogaciło się również
o bardzo cenny zabytek – oryginalny
barometr używany przez Zbigniewa
Burzyńskiego, podarowany przez
inż. Jana Grzebalskiego.

Legionowianie zagłosowali
Znamy już ostateczne wyniki głosowania we wszystkich obwodowych
komisjach wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
W Legionowie frekwencja wyniosła 55,16%.
Wyniki poszczególnych komitetów prezentują się następująco:
Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja
Europejska PO PSL SLD .N Zieloni

9 564 głosów

43,54%

Komitet Wyborczy Prawo
i Sprawiedliwość

8 029 głosów

36,55%

Komitet Wyborczy Wiosna Roberta
Biedronia

1 968 głosów

8,96%

Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy

879 głosów

4,00%

Komitet Wyborczy Wyborców KUKIZ'15

846 głosów

3,85%

Komitet Wyborczy Wyborców Polska
Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski

382 głosów

1,74%

Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica
Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS

297 głosów

1,35%

Powyższe dane pochodzą ze strony Państwowej Komisji Wyborczej

Laureatką stołeczną w kategorii Ósemeczka została Amelia Miązek
- uczennica klasy piątej Szkoły Podstawowej nr 4 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Legionowie. Wykazuje zaangażowanie w działalność
Klubu Młodego Wolontariusza. Posiada
w sobie dużo pozytywnej energii, którą chętnie zaraża innych. Podejmuje
działania zarówno na rzecz szkoły jak
i środowiska lokalnego. Swoim starszym podopiecznym Domu Opieki
w Legionowie służy pomocą, towarzystwem oraz uśmiechem. Udziela się
w wielu akcjach, takich jak: "Czapka św.
Mikołaja", "Paczka na kresy" czy zbiórka żywności we współpracy z Bankiem
Żywności. Jest również uczestnikiem
akcji "Pola Nadziei", "Książka dla szpitala" oraz "Wszystkie kolory świata" –
Uniceff. Jest członkiem i liderką Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec ZHP
Legionowo. Co roku w okresie jesiennych przygotowań do Święta Zmarłych pełni opiekę nad opuszczonymi
grobami porządkując je i pozostawiając
zapalone znicze. Amelia pomaga innym
dzieciom pełniąc popołudniowe dyżury w świetlicy szkolnej oraz prowadzi
zajęcia integracyjne dla młodszych
dzieci w Przedszkolu nr 14 w Legionowie. Amelia czerpie siłę do pomocy ze
swojego życia. Docenia to, że ma rodzinę i szczęśliwy dom będąc świadoma,
że nie każdy tak ma. Jej obecne motto
życiowe brzmi: "Naucz się doceniać
to co masz, zanim czas zmusi cię do
doceniania tego co miałeś".
Laureatką stołeczną w kategorii
Ósemka została Anna Galska – uczennica klasy 8 Szkoły Podstawowej nr 1
w Legionowie. Jest bardzo zaangażowana w wolontariat i już od 4 kla-

40. lat Towarzystwa
Przyjaciół Legionowa
W niedzielę (26 maja)
w siedzibie SMLW przy ulicy
Jagiellońskiej odbył się Jubileuszowy Zjazd z okazji 40.
lat Towarzystwa Przyjaciół
Legionowa.
Legionowskie
władze samorządowe reprezentował Starosta Powiatu
Legionowskiego Konrad Michalski oraz Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski.
40. rocznica istnienia Towarzystwa Przyjaciół Legionowa była okazją do spotkania

legionowo.pl

legionowian i powspominania
dawnych lat. – W naszym kraju
nie brakuje konfliktów, nie brakuje sporów i waśni, a tu (w TPL)
prezydenci się zmieniali, prezesi się zmieniali, ale wiedzieli oni,
że mamy jeden wspólny cel,
niełatwy, bo żyjemy w mieście,
które się bardzo dynamicznie
rozwija, cel – by budować jedną wspólnotę i poczucie dumy
– mówił Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski
podczas spotkania członków
i sympatyków TPL. Prezydent
wspominał o inicjatywach wydawniczych TPL i o tych osobach, które już odeszły.
W uznaniu za wszystkie
zasługi Towarzystwo Przyjaciół Legionowa otrzymało tytuł
„Zasłużony dla Miasta Legionowa”. Dyplom z rąk prezydenta
przyjął Dyrektor Muzeum Historycznego i Prezes TPL Jacek
Szczepański.
red.

sy przejawiała chęć pomocy innym.
Mimo swojego młodego wieku może
pochwalić się już ośmioletnim stażem
w wolontariacie. Oprócz akcji w szkolnym Kole wolontariatu na stałe współpracuje z Fundacją "Zaczytani .org",
angażując się w umilanie czasu bajkoterapią dzieciom poważne i przewlekle
chorym. Ania tak mówi o swojej działalności "Lubię pomagać innym i propagować ideę wolontariatu wśród rówieśników w szkole". Swoją przygodę z
wolontariatem zamierza kontynuować.
Laureatką stołeczną w kategorii
Ósemka została Aleksandra Rasińska
– uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im Króla Jana III Sobieskiego
w Legionowie. Od 2014 roku aktywnie
działa w wolontariacie szkolnym. W jej
działaniach widać wielką energię i zaangażowanie, które urasta do pasji. Ola
lubi pracować z dziećmi, bo jak sama
mówi: "ich pozytywna energia jest
niesamowita, a człowiek jest otoczony miłością i urokiem z każdej strony".
Jej zainteresowanie pedagogiką za-

egionowo

Imprezie towarzyszyła
wystawa fotografii
poświęconej
działalności TPL
oraz poczęstunek
– czteroczęściowy
tort

owocowało współpracą z Domem Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie,
w którym prowadzi warsztaty muzyczne i rytmiczne. Aleksandra wypracowała nawet swoją własna metodę
nauczania gry na cymbałkach, flecie
czy gitarze. By było łatwiej dzieciakom
przyswoić naukę gry na instrumentach
uczy ich grać według kolorów, a nie według nut, bo jak sama mówi: "szybciej
to łapią". Ola nie tylko prowadzi warsztaty, ale również bawi się z dziećmi i przeprowadza zajęcia animacyjne. Włącza
się również co roku w zbiórkę organizowaną przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, ale nie tylko z "puszką". Ola
zabiera ze sobą gitarę, bo jak wspomina
uwielbia muzykę i w ten sposób może
dotrzeć do każdego i połączyć się z nim
na zupełnie nowym poziomie. Ola bardzo skromnie mówi o sobie: "Ja jestem
po prostu częścią czegoś większego
i bardzo się z tego cieszę".
Opisy osiągnięć laureatów
pochodzą z Kroniki XXVI Edycji
Samorządowego Konkursu
Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"
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@PulsMiasta

Nr 05/2019
czerwiec

Miasto uczciło powstanie

swojej nazwy
Trzy majowe dni (10-12.05) upłynęły pod znakiem
świętowania 100. rocznicy nadania nazwy Legionowo.
Mieszkańcy spędzili go na urodzinach przy DPD Arena
Legionowo. Czekało na nich miasteczko historyczne,
loty balonami, koncerty oraz wielki piknik.

Na początku 1919 r. gen. bryg. Bolesław Roja nadał koszarom Jabłonna nazwę Legionowo. W ten sposób upamiętnił czyn zbrojny Legionów Polskich z lat 1914–1917
i osadę polową Legionowo, wybudowaną w czasie walk
legionistów na Polesiu Wołyńskim w 1916 r. Nazwa nadana
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 nazwy „Legionowo”,
11 maja 2019 roku urodzinowe obchody rozpoczęły się
o godz. 14:00 złożeniem 100 kwiatów pod pomnikiem
marsz. Józefa Piłsudskiego i odśpiewaniem hymnu wraz
z chórem Belcanto pod przewodnictwem Marka Pawłowicza. Prezydent Roman Smogorzewski oraz Przewodniczący Rady Miasta Legionowo Ryszard Brański uroczyście
przecięli wstęgę pamiątkowej ławeczki, która stanęła na
skwerze. Potem pochód mieszkańców, radnych oraz władz
Legionowa ruszył ulicą Sowińskiego w kierunku DPD Arena
Legionowo.
Legionowo otrzymało certyfikat ustanowienia rekordu Polski w zespołowej grze na dzwonkach (cymbałkach).
Przed sceną około godziny 15.00 zgromadziło się 248 młodych osób (uczniowie legionowskich szkół), które pod przewodnictwem Dyrektora MOK Zenona Durki odegrały hymn
Legionowa. Mieszkańcy częstowali się urodzinowym tortem, oglądali przedstawienie „Gwiazda Polski”, brali udział
w harcerskiej grze "Wstępne szkolenie", spacerowali wzdłuż
alejki handlowej i odwiedzali stoiska miejskich instytucji i

firm, które proponowały ciekawe warsztaty
i konkursy. Wśród wystawiających znalazły się stoiska sponsorów imprezy m.in.
Netto, Dorian, Leroy Merlin, Krotoski-Cichy Warszawa, AIR-POL, Areoklub
Warszawski, DPMED, Centrum Szkolenia Policji.
Podczas imprezy urodzinowej na stoisku Urzędu Miasta Legionowo każdy z odwiedzających
mógł zobaczyć proces wybijania
monety i taką pamiątkę zachować.
Nieopodal stadionu zorganizowano miasteczko historyczne – piknik
w stylu lat dwudziestych ubiegłego
stulecia. Oblegane przez gości stoiska z bronią, mundurami, sprzętem
wojskowym, strzelnica i lazaret cieszyły
się dużym powodzeniem. Imprezie towarzyszyła widowiskowa „Fiesta balonowa”.
Pokazy lotów balonowych oraz loty na uwięzi.
Tego dnia na legionowskiej scenie wystąpił
Dawid Kwiatkowski, Sidney Polak, Sexbomba oraz
DJ C-bool. Fani dopisali i bawili się do późnych godzin
nocnych.
To jednak nie koniec atrakcji z okazji 100. rocznicy nadania nazwy Legionowo. Przed nami między innymi 40. Dni Legionowa, V Festyn Żołnierski
„Niedziela z wojskiem”. Zapraszamy do obejrzenia obszernych fotorelacji z pikników na portalach Fb Miasto Legionowo i Fb Legionowo Porusza oraz korzystania z kalendarza wydarzeń.

Najwięcej osób grających
na dzwonkach (cymbałkach)
Kto z nas z radością nie wspomina czasów przedszkolnych i wczesnoszkolnych, kiedy z uśmiechem na twarzy
grało się z kolegami i koleżankami wspaniałe melodie na
dzwonkach, zwanych popularnie cymbałkami? Wspaniałą orkiestrę osób grających na dzwonkach (cymbałkach)
utworzyli mali i duzi mieszkańcy Legionowa, którzy tak grali, że aż ustanowili Rekord Polski!
Atmosfera podczas ustanawiania Rekordu Polski na
najwięcej osób grających na dzwonkach (cymbałkach) jednocześnie była cudowna. Wszyscy uczestnicy z ogromnym
zaangażowaniem grali na swoich instrumentach. Tak grali,
że ustanowili rekord z wynikiem 243 osoby!
Na miejscu wydarzenia obecna była sędzina Biura Rekordów, która dopilnowała, by wszyscy uczestnicy
grali równo, czysto i z zaangażowaniem. Jak relacjonuje,
żadnych fałszów i nieczystości nie było!
Próba odbyła się na Stadionie Miejskim w Legionowie,
11 maja 2019 roku. Atmosfera była gorąca nie tylko z okazji słonecznego, ciepłego dnia, ale także dlatego, że melodią którą odegrano był hejnał miasta Legionowa. Inspiracją do ustanowienia rekordu było huczne świętowanie
100. rocznicy nadania nazwy Legionowo.
Źródło: biurorekordow.pl
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Bajkowy

Prezydent Miasta zaprasza

do Parku Zdrowia
22 czerwca

Dzień Dziecka

na imprezę rozpoczynającą sezon
Potańcówek

Tradycyjnie już pod DPD Areną Legionowo odbyło się wyjątkowe
świętowanie Dnia Dziecka. W niedzielne popołudnie (02.06) najmłodsi
mieszkańcy miasta mieli okazję podziwiać na scenie swoich
rówieśników oraz skorzystać z licznych atrakcji, które pojawiły się
podczas tego wydarzenia.
Wśród stoisk pojawiło się również
to wystawione przez Urząd Miasta
w Legionowie. Nie zabrakło na nim
niespodzianek, jak i słodkich łakoci.
Rodzice natomiast otrzymali zapoznawali się z informacjami o zbliżających się wydarzeniach w mieście
oraz byli zachęcani do oddawania
głosu na Legionowo w konkursie „Podwórko talentów NIVEA”.
Na scenie zaprezentowało się
Przedszkole Niepubliczne Wesołe Sówki, Żłobek Motylkowy Świat,
Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Janusza
Korczaka, Szkoła Podstawowa nr 2
i Społeczna Szkoła Podstawowa nr
35. Widzowie podziwiali występ dzieci
ze Szkoły Podstawowej nr 4, Przedszkola Miejskiego nr 14 oraz ze Szkoły
Podstawowej nr 7.
W przerwach między występami
dzieci zabawiali aktorzy z programem artystycznym pt. "Bajkowe podróże". Legionowianie obejrzeli pokazy taneczne Studia Born2Dance,
Brothers Dance Studio, brali udział
w warsztatach wokalnych Angeli

Gerłowskiej, słuchali koncertu Zespołu wokalnego ECHO i Studio Tańca
i Piosenki SZACHRAJ. Popołudniu na
scenie można zobaczyć było Spektakl
dla dzieci "Lwi Król" Teatr PRIMA oraz
koncert DJ Miki Małgorzaty Kosik.
Dzieci mogły skorzystać z gigantycznego placu zabaw na którym

znajdowały się dmuchańce, zjeżdżalnie, tory przygów oraz bajkowa
kolejka. W Strefie Animacyjnej dorośli
i najmłodsi bawili się na warsztatach
wikliniarskich i ceramicznych. Spośród dodatkowych atrakcji pojawiły
się: przejazd na kucyku i koniu, strzelanie z łuku, chodzenie na szczudłach
i wiele innych.
W Strefie szkolno-przedszkolnej
znajdowały się stoiska: legionowskiego Wolontariatu - Strefa Wymiany Maskotek, Powiatowego Zespołu
Szkół i Placówek Specjalnych, Fundacji Promień Słońca, Przedszkola
Miejskiego nr 14, nr 3 im. Koszałka Opałka, Przedszkola Miejskiego
nr 10 im. Wandy Tomczyńskiej w Legionowie oraz Przedszkola Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi nr 7.
Swoją ofertę przedstawiło też Born2Dance Studio, Żłobek Miejski "Motylkowy Świat", Brothers Dance Studio, Szkoła Języków Obcych "Poko
a Poko", Przedszkole Miejskie nr 6
i firma Klocki i Spółka.
red.

Dzwon Henryk na Litwie
W sobotę (11.05) mieszkańcy
Legionowa uczestniczyli w wyprawie do kościoła pw. św. Agaty
w Wodoktach, której celem było
wzięcie udziału w poświęceniu
Dzwonu „Henryk”.
Organizatorem
uroczystości
był Lechomir Domaszewicz – Przewodniczący Społecznego Komitetu
Fundacji Dzwonu. Dzwon Henryk,
odlany specjalnie na cześć Henryka Sienkiewicza, posiada również
godło Polski i Litwy oraz wizerunek Matki Bożej. Został zawieszony na dzwonnicy przykościelnej
w Wodoktach na Litwie. Dzwoni już
od niedzieli. Litwini przyjęli ten dar
bardzo entuzjastycznie. – Zobowiązałem się, że zbiorę pieniądze
i taki dzwon poświęcony Henrykowi Sienkiewiczowi przekażą Polacy
Litwinom z okazji 100-lecia odrodzenia narodu polskiego i litewskiego – mówi Lechomir Domaszewicz.
– Tam właśnie w Wodoktach rozpoczynał i kończył pisanie powieści
„Potop”.
red.

Lechomir
Domaszewicz
- to za jego
sprawą
zawisł
w Wodoktach
dzwon
o imieniu
Henryk.
Na cześć
Henryka
Sienkiewicza.

Trwa zbiórka elektrośmieci
Urząd Miasta zaprasza
do dwóch punktów zbiórki
na terenie miasta
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Co łączy Wolfkego, Gwiazdę Polski,
Legionowo i Krishnamurtiego?
Gwiazda polski – marzenie uczonych, by zbadać niezbadane. Marzenie polityków,
by stworzyć symbol, który pokaże wielkość pogrążonej w problemach i konfliktach
przedwojennej Polski. Odwieczne marzenie ludzkości, by oderwać się od Ziemi.
A wszystko dzieje się w niewielkiej miejscowości Legionowo i zaczyna w 1936 r.
ZDERZENIE Z ZIEMIĄ
Według opowieści pradziadka, Stany Zjednoczone,
kiedy usłyszały o tak ciekawym
i nowatorskim projekcie chciały podarować Polsce hel do napełnienia balonu. Polacy jednak
nie zgodzili się i wypełnili balon
wodorem. Z powodu silnego
wiatru balon nigdy nie wystartował. Łatwopalny wodór wybuchł przed startem. Powtórkę zaplanowano na wrzesień
1939 r. – wówczas już zdecydowano się użyć helu od Amerykanów. Niestety wybuch
II wojny światowej pokrzyżował
szyki.
ROZWÓJ NAUKOWY
MUSI IŚĆ W PARZE
Z ROZWOJEM MORALNYM
Największym przegranym
projektu Gwiazda Polski wydaje się być prof. Wolfke, człowiek
który w swoim życiu i pracy
potwierdzał ogromne zaanga-

KRÓTKO i na temat
PAMIĄTKOWA TABLICA
NA RYNKU
W poniedziałek (20.05) w samo południe Prezydent Miasta Legionowo
Roman Smogorzewski wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Legionowo Ryszardem Brańskim oraz legionowskimi radnymi oficjalnie przecięli
biało-czerwoną wstęgę na pamiątkowej tablicy upamiętniającej wydarzenia sprzed 100 lat, kiedy to gen.

bryg. Bolesław Roja nadał koszarom
Jabłonna nazwę Legionowo.

DARY OD PCK

W ubiegłym roku Mazowiecki Oddział
Okręgowy Polskiego Czerwonego
Krzyża PCK przekazało rowery dla
osób starszych i niepełnosprawnych.
W tym roku wypożyczalnie zasilą
nowe dary od PCK. Tym razem są to
wózki, balkoniki i kule ortopedyczne.

AUTOR ZDJĘCIA

@karpinkam

WYKONAJĄ NAWODNIENIE
W PARKU KOŚCIUSZKOWCÓW
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie instalacji nawadniającej w Parku
Kościuszkowców na Piaskach, obok
Kauflanda. Wybrano najkorzystniejszą ofertę w kwocie 30 750 zł firmy
Ecosensor Mariusz Twardowicz.

żowanie w moralność. Wizjoner
wykraczający poza swoją epokę, człowiek wielkich idei. Rozwój nauki, rozwój moralności,
bezkompromisowe poszukiwanie prawdy poparte czystą obserwacją. Profesor często pisał
o tym, że ludzkość nie dorosła
jeszcze moralnie do galopującego rozwoju naukowego. Teza
postawiona przez Wolfkego
w 1945 roku wydaje się być
bardzo aktualna także dzisiaj.
FESTYN W LEGIONOWIE
Podczas obchodów 100
lat nazwy Legionowo można
było obejrzeć spektakl Fundacji Sztuka Ciała poświęcony
Gwieździe Polski. Dla Wolfkego rozwój duchowy człowieka był priorytetem. Naszą intencją jest uwypuklenie tego
przekazu. Głównym źródłem
inspiracji są dla nas głęboko
symboliczne sny Wolfkego i filozofia Jiddu Krishnamurtiego,

którego fizyk cenił do tego
stopnia, że jego portret zawiesił sobie nad biurkiem
oraz wycinki prasowe z tamtego czasu relacjonujące temat Gwiazdy Polskiej – mówią
artyści Fundacji. Spektakl, jak
i historia Gwiazdy Polski stają
się pretekstem do myśli o tym,
co jest naprawdę ważne. Może
jednak prof. Wolfke, dzięki artystom z fundacji nie do końca
przegrał?
Fot.: epopejabalonowa.pl

DOSIĘGNĄĆ SŁOŃCA
Wydaje się, że odkąd człowiek stąpa po ziemi, pragnie
dosięgnąć gwiazd. W naszej
świadomości podziwiamy ludzi, którzy zarówno empirycznie, jak symbolicznie potrafią
wznieść się ponad Ziemię.
Mój pradziadek Zygmunt
Karpiński przed drugą wojną
światową pracował jako kierownik laboratorium chemicznego w Legionowskiej Wytwórni Balonów i Spadochronów.
Był zaangażowany w budowanie wielkiej opowieści, opowieści o locie do stratosfery.
Lot miał się odbyć specjalnie
do tego skonstruowanym balonem o nazwie „Gwiazda Polski” mierzącym 4 500 m³. Prace
nadzorował wybitny fizyk prof.
Mieczysław Wolfke, odznaczony za swoje osiągnięcia Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Matylda Durka

100 lat, mural
Rozpoczynają się prace nad
kolejnym muralem w Legionowie. I choć ponownie jest on
związany z tematyką wojskową
to jego przewodnim motywem
jest 100 lat nazwy Legionowo.
Mural powstaje na bloku przy
ul. Zegrzyńskiej 25. Nad muralem
pracuje zespół złożony z Sylwi
Piwowar, Tomka Chodkowskiego, Kasi Sykus i Rafała Roskowińskiego. Pierwszy plan muralu
to scena akcentująca wojskowe
pochodzenie słowa Legionowo.
Weteran-legionista (z orderem
VIR TUTI MILITARI) opowiada kilkuletnim dzieciom swoje przygody
z wojny. Przekazuje tym samym
tradycję – dzieci te wezmą udział

w Powstaniu. W tle widoczny hangar balonowy w towarzystwie
przedwojennych balonów (na
podstawie oryginalnego zdjęcia,
z Muzeum Historycznego w Legionowie).
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Głosuj codziennie!
Legionowo ma szansę wygrać bezpłatną budowę Podwórka Talentów w ramach akcji zorganizowanej przez NIVEA. Jeśli nam się uda,
plac zabaw powstanie przy Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej.
Głosując codziennie do 20 czerwca
2019 roku podarujmy naszym dzieciom idealne miejsce do zabawy!
Wystarczy zarejestrować się na stronie https://podworko.nivea.pl/ i głosować. Można również pobrać darmową aplikację Podwórka Nivea i wtedy
głosowanie jest jeszcze prostsze! Poniżej krótka instrukcja jak to zrobić:

Krok 1

– zarejestruj się na podworko.nivea.pl

Krok 2

– odbierz na swojej skrzynce maila aktywacyjnego i kliknij „POTWIERDZENIE KONTA”

Krok 3

– zaloguj się na „podwórku NIVEA”
i wybierz naszą lokalizację: woj. mazowieckie, powiat: legionowski, miejscowość Legionowo i oddaj głos na naszą
Gminę.
Apelujemy o zaangażowanie się wszy
stkich w aktywne głosowanie oraz
promocję konkursu, wśród swojej rodziny i znajomych.
Głosuj codziennie!
Wspólnie możemy
wygrać!

KRÓTKO i na temat
KONSULTACJE REGULAMINU
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
SKOŃCZONE

W dniach od 15 do 30 kwietnia br.
odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej
Legionowo.
Konsultacje były promowane poprzez: stronę internetową
miasta (łączna liczba wyświetleń
formularza konsultacyjnego wraz
z artykułem wyniosła – 1.926), facebook MiastoLegionowo (łączna liczba osób, które wyświetliły informacje o konsultacjach
– 12.200), ulotki w liczbie 1000 szt.
rozdystrybuowane na terenie całego miasta.
Raport z konsultacji dostępny
jest na bip.legionowo.pl.

PRZETARG NA DROGĘ
Gmina ogłosiła przetarg na wykonanie zadania pt. „Przebudowa
drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach numer 85, 88/2
obręb 69 wraz z budową zjazdu
z ul. Olszankowej na terenie miasta Legionowo”. Na terenie inwe-

@cichy57

stycji drogi wewnętrznej znajduje
się zdeformowana nawierzchnia
żwirowo-tłuczniowa. W pasie drogowym znajduje się sieć sanitarna,
gazowa i energetyczna. Obecnie
odwodnienie pasa drogowego odbywa się całą powierzchnią jezdni,
a nadmiar wód opadowych spływa
w kierunku ulicy Olszankowej oraz
na tereny przyległe. W przyszłości
nawierzchnia jezdni będzie wykonana z betonowej kostki brukowej
koloru szarego. Termin składania
ofert to 14.06.2019 r.

Wakacyjne zmiany w rozkładzie KM
Od 9 czerwca br. dojdzie do zmiany rozkładu jazdy pociągów. Jest
to związane m.in. z naprawą Mostu
Gdańskiego, która potrwa do 8 sierpnia. Od 9 sierpnia ruch pociągów na
moście będzie odbywał się już po
obu torach, natomiast utrudnienia
dotkną odcinka Warszawa Gdańska –
Warszawa Zachodnia p.8. Dodatkowo
w godzinach wieczornych i rannych,
w związku z koniecznością szlifowania torów, zmianom będzie ulegał
rozkład jazdy pociągów kursujących
w tych godzinach. Część połączeń
będzie odwołana.

ZGŁOŚ INICJATYWĘ
Przypominamy o Inicjatywach
Lokalnych i realizowaniu zadań
publicznych - budowa lub remont
dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, a także małej architektury
(placów zabaw i terenów rekreacyjnych), ochronie przyrody (ekologia
i ochrona zwierząt oraz ochrona
dziedzictwa przyrodniczego). Więcej informacji na temat wniosków
udziela Główny specjalista ds.
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – Ewa Sobierajska tel.:
22 766 40 07

Na wniosek pasażerów zostały
wydłużone relacje pociągów:
Warszawa Zachodnia P8
– Warszawa Gdańska:
a) 19609 relacji Warszawa Zachodnia P8 (odj. 13:40) – Nasielsk (przyj.
14:47) w (D);
b) 19613 relacji Warszawa Zachodnia P8 (odj. 15:44) – Nasielsk (przyj.
16:50) w (D);
c) 91616 relacji Nasielsk (odj. 18:42)
– Warszawa Zachodnia P8 (przyj.
19:48) w (D);
Więcej informacji na stronie: mazowieckie.com.pl

ARTBALE STOWARZYSZENIE ROZWOJU
EDUKACJI KULTURALNEJ I SZTUKI
Adres: 05-120 Legionowo, ul. Królowej Jadwigi 11 lok. 23 – Nr KRS 0000107658
Misją Artbale Stowarzyszenie
Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki jest: realizowanie celów w ramach
prowadzenia statutowej działalności,
samodzielnie lub we współdziałaniu,
jedynie na rzecz ogółu społeczności,
grup wyodrębnionych ze względu
na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do
społeczeństwa, z uwzględnieniem
członków stowarzyszenia, głównie
w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, wspierania rozwoju kultury i sztuki, ochrony
dóbr kultury oraz edukacji kulturalnej, jak również pomocy i wspierania
innych organizacji pozarządowych,
w tym w zakresie dialogu społecznego i współpracy z administracją samorządową.
Stowarzyszenie prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych
(wykorzystując różne płaszczyzny
oddziaływania, w tym techniki i metodykę pracy artystów tancerzy oraz
sztukę tańca dla efektywnej habilitacji i rehabilitacji społecznej dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej), lokalnych społeczności i grup szczególnie
zagrożonych (wykorzystując tworzenie i upowszechnianie twórczego
dorobku sztuki oraz edukacji kulturalnej dla wspierania tych społeczności

i grup, z równoczesnym wzmacnianiem i utrwalaniem integracji i społecznych więzi oraz międzypokoleniowej partnerskiej współpracy) oraz
innych organizacji pozarządowych
(udzielając im różnego rodzaju pomocy organizacyjnej, kompetencyjnej
i sprzętowej).
Posiada status organizacji pożytku publicznego od 2007 roku
i praktyczny dorobek w skutecznym
wspomaganiu rehabilitacji społecznej
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
intelektualnie. W 2018 roku Artbale
Stowarzyszenie zrealizowało z własnych i pozyskanych w konkursach
zewnętrznych środków finansowych

wraz z ich należytym rozliczeniem
następujące podjęte zadania i projekty m.in. „…w kręgu tańca…2018”,
„Spotkania z Terpsychorą 2018”, „Legionowskie Senioritki Artbale 2018”
i „Niepełnosprawni w kręgu tańca
miast w uzależnieniu i patologii 2018”.
Przedstawiciele stowarzyszenia
dodatkowo bez finansowego wspierania jako wolontariusz brali aktywny udział w pracach Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego
w Legionowie, Gminnej Rady Seniorów w Legionowie oraz w innych pracach społecznych. Więcej informacji
o projektach i stowarzyszeniu znajdziemy na stronie www.artbale.pl.
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Zmiana rozkładów jazdy DKM
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Legionowo linii D2 i D3

Rozkłady jazdy DKM Legionowo
w Twoim smartfonie
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w nadchodzącym czasie... kalendarz wydarzeń

07.06, godz. 18:00
Sala widowiskowa, ratusz:
„Dworcomania” - Teatr
Piosenki Elżbiety
Zapendowskiej, wstęp
bezpłatny
07.06, godz. 18:00
Poczytalnia, ul. Tadeusza
Kościuszki 8A:
Spotkanie z G.F. Darwin
Podczas spotkania będzie można porozmawiać z gośćmi: Janem
Jurkowskim, Markiem
Huczem i Mateuszem
Trembaczowskim oraz
zapoznać się z twórczością grupy filmowej.
08.06, od godz. 18:00
DPD Arena Legionowo:
Nocna 11. Legionow-

ska Dycha – Po raz
pierwszy start biegu
głównego odbędzie
się o godzinie 20:00.
Przed biegiem głównym odbędą się biegi
dla dzieci.
08.06, godz. 20:00
Poczytalnia, ul. Tadeusza
Kościuszki 8A:
Teatr w Poczytalni
- komedia "Związek
otwarty". Czas trwania:
70 min. Bilety: 30 zł.
09.06, godz. 12:00
Filia MOK, ul. Targowa 65:
Salon Artystyczny Recital fortepianowy
Aleksandry Czernieckiej. W programie m.in.:
W. A. Mozart - Sonata
B-dur KV 281 (Allegro,
Andante amoroso,
Rondeau-Allegro), F.
Chopin - Mazurki op.
59 (nr 1 a-moll, nr 2
As-dur, nr 3 fis-moll)
i inne.

09.06, godz. 17:00
Wąwóz Szaniawskiego,
Zegrzynek, Gmina Serock
- w ruinach dworku rodziny Szaniawskich:
Spotkanie w domu Jerzego Szaniawskiego
- rozpocznie II edycję
Festiwalu Szaniawskiego Legionowo.
W programie:
- czytanie tekstów
Szaniawskiego w wykonaniu: Artura Żmijewskiego i Walentyny
Janiszewskiej,
- animacje teatralne
z towarzyszeniem
muzyki, w wykonaniu
amatorskich teatrów
z MOK Legionowo,
- rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego
"Teatr Szaniawskiego",
- "podwieczorek na
trawie" w dobrym towarzystwie.
Wstęp wolny

11.06, godz. 19:00
Sala widowiskowa, ratusz:
50-lecie Profesora
Pszoniaka.
II edycja Festiwalu Szaniawskiego Legionowo.
Bilety: 30 zł - dostępne
w MOK Legionowo,
ul. Norwida 10
15-16.06 Dni Legionowa
Stadion Miejski,
DPD Arena Legionowo
- 15 czerwca:
12:45 Rozstrzygnięcie X
edycji konkursu historycznego
13:15 Niepubliczna
Szkoła Muzyczna E. P.
Gubała
13:30 Yamaha Szkoła
Muzyczna Legionowo
14:00 Zespół ERIN
14:30 Gośka Andrzejewska
15:00 Elite Cheerleaders Academy Legionowo
15:30 Zespół Belcanto
16:00 Legionowskie

Młode Talenty
16:30 Zespół na Luzie
16:30 Gwiazdorski
mecz charytatywny
piłki nożnej. Gramy
dla Kasi! (płyta główna
Stadionu)
Koncerty
17:00 Małpa
18:30 Ryszard
Rynkowski
20:30 Agnieszka
Chylińska
Ponadto: stoiska promocyjne i NGO, handel
i gastronomia, atrakcje
dla dzieci
DPD Arena Legionowo
- 16 czerwca:
16:00 Bartosz Gajda
(stand-up)
17:00 Kabaret Paranienormalni
Wstęp wolny
21-23.06, godz. 18:00
Poczytalnia, ul. Tadeusza
Kościuszki 8A:
XXII Otwarte Mistrzo-

stwa Legionowa
w Brydżu Sportowym
22 i 29.06, godz. 19:00
Park Zdrowia:
Potańcówki
- Dyskoteka z DJ'EM

legionowo.pl

07.06, godz. 14:00
Żłobek Miejski,
ul. ppłk. E. Dietricha 1:
FESTYN RODZINNY
„Od niemowlaczka
do przedszkolaczka”

więcej wydarzeń
znajdziesz na:
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