
Nagrody dla
Legionowa
Po raz kolejny Legionowo zajęło wysoką pozycję 
w ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Samo-
rządów, organizowanym przez "Rzeczpospolitą" 
od 15 lat. W tegorocznej edycji miasto zajęło 4. 
pozycję wśród gmin Mazowsza i bardzo wysoką, 
bo aż 7. na 864 gminy w swej kategorii na tere-
nie Polski.

Legionowo otrzymało również 3. 
miejsce w swojej kategorii w rankingu 
Wspólnoty. Nagrodę uzyskało m.in. za 
projekt budowy ścieżek rowerowych 
oraz parkingów park&ride. 

Wspomnieć należy też o wyróżnieniu dla 
Legionowa. Nasza gmina otrzymała tytuł 
„Solidnego Partnera w Środowisku Lokal-
nym” od Stowarzyszenia Rzetelnego Biz-
nesu, Centrum Edukacji i Doradztwa Euro-
pejskiego. Tytuł został przyznany w dowód 

uznania za podejmowanie działań na 
rzecz zrównoważonego rozwoju oraz 
wspieranie przedsiębiorczości i inicja-
tyw w środowisku lokalnym. 

I kolejna nagroda, tym razem dla 
miesięcznika „Puls Miasta”, który otrzymał 
wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie 
„Kryształy PR” w kategorii najlepsza gaze-
ta miejska lub biuletyn. Jest to już czwarty 
„kryształ” za promocję przyznany Urzędowi 
Miasta Legionowo. 

Zmiana rozkładu
Zmiany w rozkładach jazdy innych 

przewoźników podyktowały zmiany 
także w naszej komunikacji miejskiej, 
DKM Legionowo. 
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Nie truj
daj oddychać!

Jak zdobyć dotację w wysokości 
8000 zł i wymienić piec na nowocze-
sny? Kary za wycięcie drzew. 
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Wycieczka                            
do Dyniolandu

Partnerzy Karty Dużej Rodziny 
zapraszają do wspólnej zabawy. Ty-
siąc dyń i popołudnie nad jeziorem.
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Co, gdzie, kiedy?
Kalendarz wydarzeń czyli jakie 

atrakcje czekają na nas w listopadzie.
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Narodowe 
Święto
Niepodległości
11 listopada 
2019 r. BEZPŁATNY AUTOBUS DO CMENTARZA PARAFIALNEGO

W dniach 1 - 3 listopada 2019 r. w godz. 8:00 – 20:00 będzie jeździł bezpłatny autobus.

Trasa autobusu: 
Rondo przy Cynkowa / Al. Legionów – Al. 
Legionów – Al. Róż – Tunel – Krakowska – 
Sobieskiego – Piłsudskiego – Kościuszki 
– Stacja PKP – Kościuszki – Piłsudskiego 
– Sobieskiego – Krakowska – Tunel – Al. 

Róż – Al. Legionów – Rondo przy Cynko-
wa / Al. Legionów

Autobus zatrzymywał się będzie na 
wszystkich przystankach znajdujących się 
na w/w trasie zgodnie z rozkładem jazdy.

UWAGA !!!
Autobus będzie jeździł: 
• co 15 min w dniu 1 listopada 
• co 30 min w dniu 2 i 3 listopada
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Najlepsze 
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7.
Festiwal
Gęsiny
10 listopada 2019 r.
godz. 13:00 – 18:00

NIE TRUJ DAJ ODDYCHAĆ
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VI Legionowski
Marsz Różowej Wstążki

Legionowski Klub Amazonek przy SPP Nadzieja Legionow-
ski Klub "Amazonek" wraz z mieszkańcami Legionowa wziął 
udział w VI Legionowskim Marszu Różowej Wstążki 2019.

Ten kolorowy marsz ruszył ulica-
mi Legionowa o godzinie 13.00. Jego 
uczestnicy przeszli trasę od ulicy 
Kopernika, gdzie mieści się siedziba 
SPP Nadzieja, aż do legionowskiego 
ratusza, gdzie powitał ich Zastępca 
Prezydenta Piotr Zadrożny i zapro-
sił na wykład dotyczący profilaktyki 
raka piersi i raka szyjki macicy, które-
go prelegentkami były Legionowskie 
Amazonki. 

Marsz Różowej Wstążki to jedna 
z inicjatyw podejmowanych w ramach 
Wielkiej Kampanii Życia kontra Rak 
Piersi. Kampania przeciwko rakowi 
piersi prowadzona jest w Polsce od 
1998 roku. W tym roku obchodzona 
jest 21 rocznica ogólnopolskiej akcji. 

Jest to jedna z największych inicjatyw 
społecznych prowadzonych w Polsce. 
Celem Wielkiej Kampanii Życia jest 
szerzenie wiedzy na temat profilakty-
ki raka piersi oraz uświadamianie ko-
bietom, że wcześnie wykryta choroba 
jest wyleczalna. Taka świadomość 
może uratować życie. Działania po-
dejmowane w ramach kampanii mają 
przypominać, że nowotwór piersi nie 
jest wyrokiem, a jedynym i najsku-
teczniejszym sposobem na wczesne 
wykrycie i efektywne zapobieganie 
rozwojowi choroby jest regularne wy-
konywanie badań profilaktycznych. 

Legionowski Klub Amazonek 
W okresie menopauzy wzrasta 

ryzyko zachorowania na nowotwory 

piersi, które niewykryte na czas koń-
czą się mastektomią. Usunięcie piersi 
jest dla kobiet traumatycznym prze-
życiem, dlatego po operacji potrzebu-
ją wsparcia psychicznego, motywacji, 
która poprawi jakość życia emocjo-
nalnego oraz wpłynie na ułatwienie 
podejmowania decyzji osobistych. 
Kobiety w klubach Amazonek wspie-
rają się wzajemnie w trudnych chwi-
lach, dzielą się własnymi przeżyciami i 
sposobami wyjścia z impasu. Uczą się 
nawzajem od siebie, jak żyć bez piersi 
z ciągle pięknym ciałem, pozostając 
atrakcyjną we własnych oczach. Dzielą 
się energią i wolą walki z nowotworem. 
W wielu aspektach życia po mastekto-
mii zrozumie cię tylko Amazonka, czyli 
kobieta taka jak ty. Członkinie stowa-

rzyszenia biorą aktywny udział w ży-
ciu oddziałów onkologicznych. Jako 
wolontariuszki, już w pierwszych mo-
mentach po operacji starają się udzie-
lić pocieszenia i zrozumienia. Stają się 
nadzieją oraz żywym dowodem na to, 
że raka można pokonać. Uświadamiają 
‘nowicjuszkom’, że przegrana bitwa o 
pierś to często wygrana wojna o dłu-
gie lata życia, w którym doświadczą 
jeszcze wiele szczęścia i uśmiechu. Z 
walki o życie wychodzą silniejsze i pa-
radoksalnie otwierają się na zupełnie 
nowe doświadczenia. Pomoc Amazo-
nek w powrocie do zdrowia i w walce 
z chorobą jest nieoceniona, jednak ile 
to kosztuje siły, strachu i bólu – wiedzą 
tylko same zainteresowane. Dlatego 
jeszcze raz przypominamy o profilak-

tyce. Legionowski Klub Amazonek-
działa już od przeszło 2011 roku u boku 
SPP „Nadzieja”, lokalnej organizacji 
pozarządowej, prowadzonej przez Ro-
mana Biskupskiego. Obecnie w klubie 
zrzeszonych jest ok. 40 pań, którym 
nowotwór piersi próbował pokrzy-
żować życiowe plany. Legionowskie 
Amazonki zapraszają do wspólnych 
spotkań organizowanych w siedzibie 
Uniwersytetu III Wieku, przy ulicy Pił-
sudskiego 3. Spotykają się regularnie 
w pierwszy wtorek każdego miesiąca. 
Legionowski Klub Amazonek ul. Pił-
sudskiego 3.

Zadzwoń tel. 605-305-732
e -mail klub-amazonek@wp.pl 

Ewa Milner-Kochańska

Polityka senioralna
W piątek w sali konfe-

rencyjnej ratusza (18.10) 
odbyło się spotkanie 
Miejskiej Rady Seniorów z 
przedstawicielami orga-
nizacji pozarządowych. 
Celem spotkania było 
wypracowanie głównych 
założeń współpracy w za-
kresie polityki senioral-
nej w Legionowie.

Gospodarzami spo-
tkania byli Zastępca Pre-
zydenta Piotr Zadrożny, 
Sekretarz Danuta Szcze-
panik oraz Przewodniczą-
cy Miejskiej Rady Seniorów 
Roman Biskupski, który 

powitał zebranych go-
ści i podziękował im za 
przybycie oraz przed-
stawił porządek obrad. 
Przedstawiciele legio-
nowskich organizacji 
pozarządowych, stowa-
rzyszeń i fundacji złożyli 
ustne i pisemne propozy-
cje działań z zakresie poli-
tyki senioralnej w mieście. 
Wspólna dyskusja pozwo-
liła wypracować założenia 
działań Miejskiej Rady Se-
niorów do końca 2019 roku. 

Fotorelacja ze spo-
tkania dostępna na pro-
filu @Fb Miasto Legionowo

Nagroda dla żłobka
Legionowski Żło-

bek Miejski „Motylkowy 
Świat” otrzymał wyróż-
nienie podczas ogólno-
polskiej konferencji Żłob-
ki i Kluby Dziecięce 2019.

Wydarzenie odbywało 
się pod hasłem „Bo jakie po-
czątki, takie będzie wszyst-
ko”. Jego organizatorem było 
Ogólnopolskie Stowarzy-
szenie Publicznych i Niepu-
blicznych Żłobków i Klubów 
Dziecięcych. Ogłoszenie wy-
ników Ogólnopolskiego Kon-
kursu "ŻŁOBEK ROKU 2019", 

uroczysta gala oraz wręcze-
nie dyplomów odbywało się 
w Łodzi. Nagrodę dla legio-
nowskiego żłobka odebrała 
jego dyrektor Barbara Mie-
rzejewska: – Jestem ogrom-
nie wzruszona i dumna zara-
zem. To wielki zaszczyt moc 
reprezentować Żłobek Miej-
ski Motylkowy Świat i otrzy-
mać tak zaszczytne wyróż-
nienie. Dziękuję wszystkim 
pracownikom żłobka oraz 
całej społeczności żłobka 
za wspólną pracę i to piękne 
wyróżnienie.

red.

Wyniki wyborów w Legionowie
Ostateczne wyniki głosowania we wszystkich obwodowych komisjach wyborczych w Legio-

nowie w wyborach do Sejmu i Senatu. Blisko 29,5 tyś. mieszkańców Legionowa udało się w nie-
dzielę (13.10) do urn wyborczych. Frekwencja w wyborach wyniosła 72,80%.

źródło: PKW : https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/sejm/gm/140801

Bezpłatne poradnictwo psychologiczne 
dla seniorów

Zapraszamy mieszkańców gminy miejskiej Legionowo do nieodpłatnego korzystania z 
usług poradni psychologicznej dla osób 60+.

W ramach poradni: 
- prowadzenie konsultacji psychologicz-
nych, 
- prowadzenie porad i pomocy psycholo-
gicznej, 
- diagnostyka psychologiczna, - pomoc w 
rozwiązywaniu kryzysów emocjonalnych, 
- pomoc psychologiczna rodzinie seniorów 
w rozwiązywaniu problemów natury psy-
chologicznej, 
- psychoterapia indywidualna, 
- psychoterapia grupowa.

Siedziba Stowarzyszenia Pomocy Potrzebują-
cym „Nadzieja”:  
ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, 
05-120 Legionowo (wejście od ul. Kopernika, 
pokój nr 2) 
 
Terminy przyjęć:  
8 październik w godz. 10.00 – 12.00 
15, 24, 31 październik w godz. 10.00 – 14.00 
7, 14, 21 listopad w godz. 10.00 – 14.00 
 
Zgłoszenia osobiste bądź telefoniczne:
22 784-05-15 / 22 774-50-80.
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Legionowo – jako partner wiodący – 
wraz z innymi podwarszawskimi gminami 
realizuje w ramach ZIT projekt budowy 77 
km ścieżek rowerowych. Ten projekt oraz 
budowa parkingów Park&Ride umożliwi-
ły miastu zajęcie 3. miejsca w swojej ka-
tegorii w rankingu Wspólnoty.*

W latach 2016–2019 Legionowo 
realizuje projekt „Poprawa warunków 
do rozwoju przyjaznych środowisku 
form transportu poprzez utworzenie 
systemu dróg rowerowych na terenie 
gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, 
Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazo-

wiecki, Radzymin i Wieliszew” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 
2014–2020.

Głównym celem projektu jest po-
prawa jakości powietrza na terenie War-
szawskiego Obszaru Funkcjonalnego 
i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. 
Ma się też poprawić bezpieczeństwo na 
drogach, zmniejszyć liczba samocho-
dów oraz koszty organizowania podró-
ży. Całkowity koszt inwestycji to ponad 
60 mln zł.

Fundusze unijne widać w całym 
mieście za sprawą ścieżek rowerowych, 
które budujemy wraz z siedmioma gmi-
nami północnego Mazowsza. Nagroda 
niezwykle mnie cieszy, ale nie zwalnia-
my tempa i ciągle pracujemy nad kolej-
nymi wnioskami o dofinansowanie.

Prezydent Roman Smogorzewski

Miasto planuje już kolejne inwesty-
cje w zakresie budowy ścieżek rowero-
wych. Za kolejne 8 mln zł w przyszłym 
roku powstanie ich 9 km. Elementem 
walki z niską emisją jest także budowa 
parkingów Park&Ride – nie tylko dla sa-
mochodów, ale też rowerów i pojazdów 
z napędem elektrycznym wraz z punk-
tami ładowania.

* Rankingi Wspólnoty to opraco-
wywane przez prof. Pawła Swianie-
wicza z Uniwersytetu Warszawskiego 
zestawienia wszystkich samorządów 
analizowane na podstawie obiektyw-
nych danych z GUS pod kątem kilku 
aspektów. Każdy z nich to odrębny ran-
king. Ponieważ są opracowywane na 
bazie zestandaryzowanych, obiek-
tywnych wskaźników często są wy-
korzystywane przez same samorządy 
do przygotowywani opracowań po-
równawczych wykorzystywanych np. 
na sesjach rad. Rankingi Wspólnoty są 
publikowane rok po okresie którego do-
tyczą zebrane w tym zestawieniu dane, 
ponieważ w takim czasie są publiko-
wane dane z GUS. Zatem przykładowo 
rankingi publikowane we Wspólnocie 
w 2013 roku, obejmują dane za 2012 r. 
Stąd wpis "ranking za rok".

Więcej inf. www.legionowo.pl

3 Nagrody dla Legionowa
Fundusze unijne odmieniają
Legionowo
Bardzo wysoka, trzecia pozycja w kraju,                          
w rankingu miast wykorzystujących środki 
z funduszy Unii Europejskiej na inwestycje 
transportowe jest dowodem na to, że nasze 
zaangażowanie i ciężka praca włożone w pozy-
skiwanie środków zewnętrznych się opłacają.

Legionowo wysoko 
w rankingu
„Rzeczpospolitej”

Po raz kolejny Legionowo 
zajęło wysoką pozycję w ogól-
nopolskim Ranking Najlepszych 
Samorządów, organizowanym 
przez "Rzeczpospolitą" od 15 
lat. W tegorocznej edycji miasto 
zajęło 4. pozycję wśród gmin Ma-
zowsza i bardzo wysoką, bo aż 7. 
na 864 gminy w swej kategorii 
na terenie Polski. Finał XV edycji 
Rankingu Samorządów odbył się 
w Muzeum Historii Żydów Pol-
skich Polin w Warszawie.

Staramy się w rankingu wy-
łonić i pokazać jako przykłady 
do naśladowania te samorzą-
dy, które najlepiej dbają o swój 
zrównoważony rozwój – mówią 
organizatorzy, dodając, że Ran-
king Samorządów "Rzeczpo-
spolitej" sprawdza efektywność 
działań samorządów na rzecz 
trwałego rozwoju wspólnoty 
w podstawowych obszarach: 
trwałości ekonomicznej, trwa-
łości środowiskowej, trwałości 
społecznej oraz w zakresie jako-
ści zarządzania. Odpowiedzialne 
zarządzenia zasobami w tych 
obszarach zwiększa potencjał 
rozwojowy samorządów i po-
zwala osiągnąć cel zrównowa-
żonego rozwoju.

Zasady Rankingu Samorzą-
dów określa niezależna Kapitu-
ła pod przewodnictwem prof. 
Jerzego Buzka, b. premiera 
RP. Jego celem jest wyłonie-
nie miast i gmin, które osiągają 
najlepsze wyniki w kształtowa-
niu trwałego, zrównoważone-
go rozwoju wspólnoty lokalnej, 
ujmowanego w strategicznych 
kategoriach: trwałości ekono-
micznej, trwałości środowisko-
wej, trwałości społecznej oraz w 
zakresie jakości zarządzania.

Kategorie w ramach któ-
rych oceniane są miasta precy-
zują sami organizatorzy:

• Trwałość ekonomiczno-
-finansowa to m.in. zdolność 
samorządu do zwiększania 
dochodów własnych (w tym z 
podatków) i korzystania z ze-
wnętrznych źródeł finansowa-
nia, a także efektywność zarzą-
dzania finansami czy budowa 
potencjału rozwojowego. 

• Trwałość społeczna obej-
muje te obszary działalności 
samorządów, które mają wpływ 
na jakość życia mieszkańców 
oraz budowę tzw. społeczeń-
stwa obywatelskiego. Bierzemy 
tu pod uwagą zarówno „twarde” 
dane o wydatkach samorządu 
(m.in. na usługi w zakresie edu-
kacji, kultury, sportu i rekreację, 
transportu publicznego) i wy-
mierne efekty tych wydatków 
(np. miejsca dla dzieci w żłob-
kach czy przedszkolach), ale 
też działania w zakresie budowy 
społeczeństwa obywatelskiego 
(np. budżet partycypacyjny czy 
współpraca z organizacjami po-
zarządowymi). 

• Trwałość środowiskowa 
obejmuje kwestie związane z 
ochroną środowiska i dostoso-
waniem do zmian klimatycz-
nych. Samorządy mają tu wiele 
do zrobienia choćby w zakresie 
gospodarki odpadami, gospo-
darki wodno-ściekowej czy re-
dukcji emisji spalin i smogu. 

• Osobną kategorią jest ja-
kość zarządzania urzędem, pro-
cesem uchwałodawczym oraz 
poziom współpracy między sa-
morządami. 

Źródłem danych wykorzy-
stywanych do tworzenia Ran-
kingu Samorządów są publicznie 
dostępne bazy danych GUS i Mi-
nisterstwa Finansów oraz infor-
macje udzielone przez samorzą-
dy w specjalnej e-ankiecie.

              wyróżniony
Miesięcznik „Puls Miasta” otrzymał wyróżnienie w 

ogólnopolskim konkursie „Kryształy PR” w kategorii naj-
lepsza gazeta miejska lub biuletyn. Jest to już czwarty 
„kryształ” za promocję przyznany Urzędowi Miasta Le-
gionowo.

Bezpłatny miesięcznik ukazuje się od 2017 roku, za-
stąpił „Moje Legionowo”. Wydawnictwo w całości przygo-
towywane jest przez pracowników Referatu Komunikacji 
Społecznej i Promocji, którzy nie tylko piszą artykuły, ale 
także wykonują zdjęcia, przygotowują grafiki, a także skła-
dają gazetę graficznie i przygotowują gotowy plik do dru-
karni. Redaktorem naczelnym gazety jest Tamara Borycz-
ka, kierownik Referatu Komunikacji Społecznej i Promocji. 
Jury konkursu poddało ocenie m.in. tematykę, skład, pro-
jekt i rozwiązania graficzne. Zwracano również uwagę, 
czy publikowane treści są użyteczne dla mieszkańców.  
 
To już czwarte wyróżnienie w konkursie „Kryształy PR” dla le-
gionowskich urzędników. W minionych latach dwa wyróżnienia 
przyznano w kategorii „Najlepszy wizerunek w mediach spo-

łecznościowych”, jedno otrzymał miesięcznik „Moje Legionowo”. 
Bezpłatna gazeta Puls Miasta wydawana jest w nakładzie 6 
tys. egzemplarzy, dystrybuowana w kilkudziesięciu stałych 
punktach miasta. Wersja elektroniczna dostępna jest na 
stronie www.legionowo.pl.



Na stronach Biuletyn Informa-
cji Publicznej Urzędu Miasta Legio-
nowo (BIP) pojawiły się ogłoszenia 
dotyczące poszukiwań wykonaw-
ców remontów dróg oraz zadania 
dotyczące nowych projektów. Za-
praszamy do śledzenia aktualnych 
przetargów.

Wśród informacji  BIP w zakładce 
zamówienia publiczne można znaleźć 
ogłoszenia o zamiarach inwestycyjnych 
na terenie Legionowa. Mieszkańcy, firmy 
budowlane i projektowe mogą znaleźć 
tam opisy zadań, jakie planowane są w 
najbliższym czasie oraz zaproszenia do 
przystąpienia do przetargów. 

Jedno z nich dotyczy przebudowy 
ulicy Myśliwskiej i Al. 1 Dywizji Zmecha-
nizowanej w Legionowie. Wśród kolej-
nych ogłoszeń znalazły się:

- budowa oświetlenia chodnika na 
odc. od ul. P. Wysockiego do ul. Jana III 
Sobieskiego,

- remont nawierzchni chodnika 
przy budynku 25 ul. Sobieskiego 12 w 
Legionowie,

- wymiana nawierzchni chodnika 
przy ulicy Sowińskiego w Legionowie,

- przebudowa ulicy Orląt Lwow-
skich w Legionowie w zakresie budowy 
parkingu, chodnika i zjazdów,

- projekt i budowa zadaszenia 
chodnika na ciągu komunikacyjnym: 

przejście podziemne – wejście północ-
ne do budynku dworca w Legionowie,

- remont ciągu pieszego na terenie 
osiedla Sobieskiego przy ul. Sobieskie-
go 21 w Legionowie,

- remont ciągu pieszego przy ul. 
Wysockiego w Legionowie na odcinku 
od ogrodzenia „miasteczka ruchu dro-
gowego” do ul. Wysockiego.

Zamieszczono też ogłoszenie o 
opracowaniu koncepcji architekto-
nicznej rozbudowy Skate Parku na 
Stadionie Miejskim. Przedmiotem za-
mówienia jest wykonanie dwóch róż-
nych koncepcji architektonicznych 
rozbudowy Skate Parku na Stadionie 
Miejskim w Legionowie. 

Zapraszamy na stronę
BIP Legionowo.

Zakończyła się przebudowa 
ulicy Leśnej. Nowa nawierzchnia 
jezdni i nowe oświetlenie już służą 
mieszkańcom.

Na początku października pod-
pisano protokół odbioru końcowego 
prac na ulicy Leśnej. Na odcinku od 
ulicy Wysockiego do Parku im. Jana 
Pawła II wymieniona została na-
wierzchnia oraz oświetlenie. Na dro-
dze oraz na parkingu położono szarą 
kostkę betonową i ułożono chodniki z 
kostki brukowej koloru czerwonego. 
Wybudowano zjazdy, pobocza, od-
wodnienie, zjazdy indywidualnych i 
dojścia do furtek. Na końcu wykonano 
prace porządkowe oraz oznakowanie 
poziome i pionowe. Wartość inwesty-
cji to 559 650,00zł brutto. Prace wy-
konała warszawska firma FAL-BRUK” 
Sp. z o.o. S.K.

legionowo.pl#legionowo
#PulsMiasta
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Szpital za dwa lata
W środę (2 października) 

podpisana została umowa do-
tycząca budowy szpitala woj-
skowego w Legionowie. W ciągu 
dwóch lat ma zakończyć się jego 
budowa. Lecznica będzie skła-
dać się z sześciu oddziałów i blo-
ku chirurgicznego.

Dyrektor Wojskowego Instytutu 
Medycznego (WIM) gen. dyw. prof. dr 
hab. Grzegorz Gielerak, w obecności 
ministra obrony narodowej Mariusza 
Błaszczaka, w siedzibie Wojskowe-
go Instytutu Medycznego podpisał z 
przedstawicielem wykonawcy umo-

wę na budowę szpitala w Legionowie.
Wojskowy szpital w Legionowie 

będzie oddziałem Wojskowego Insty-
tutu Medycznego w Warszawie. Szef 
MON zaznaczył, że placówka będzie 
otwarta dla wszystkich mieszkańców 
Legionowa i powiatu.

W nowym szpitalu będzie 
funkcjonować 6 oddziałów: kar-
diologiczny, chirurgiczny, in-
tensywnej terapii, chorób we-
wnętrznych, okulistyczny oraz 
ginekologiczno-położniczy. Pla-
nowane jest także utworzenie 
bloku operacyjnego, składające-

go się z 2 sal operacyjnych.  We-
dług założeń placówka będzie 
mogła hospitalizować jednocze-
śnie około 90 pacjentów. Lekarze 
będą w nim dyżurowali 24 godzi-
ny na dobę.

Budynek szpitalny będzie li-
czył 5 kondygnacji naziemnych 
oraz parking podziemny. Zatrud-
nienie w nowym szpitalu znajdzie 
blisko 250 osób.

Źródło:
Ministerstwo Obrony Narodowej

Chwała weteranom
75. rocznica wybuchu Po-

wstania Warszawskiego, 80. 
rocznica powołania Polskiego 
Państwa Podziemnego 80. Rocz-
nica powołania Szarych Szere-
gów była okazją do spotkania 
w Starostwie Powiatowym w 
Legionowie. Przedstawiciele 
samorządów powiatu legionow-
skiego złożyli wyrazy wdzięcz-
ności osobom, które brały udział 
w walce o niepodległość Polski.

W sobotę (28.09) o godzinie 
14.30 na auli starostwa miało miej-
sce uroczyste wręczenie pamiąt-
kowych medali. Gości przywitali 
Starosta Legionowski Robert Wró-
bel, Wicestarosta Konrad Michalski, 
Zastępca Prezydenta Miasta Le-
gionowo Piotr Zadrożny, Zastęp-
ca Burmistrza Dzielnicy Białołęka 
Anna Majchrzak, Wójt Gminy Wie-
liszew Paweł Kownacki, Burmistrz 
Gminy Serock Artur Borkowski i 
Wójt Gminy Jabłonna Jarosław 

Chodorski. Przedstawiciele samo-
rządów powitali zgromadzonych 
i podziękowali weteranom walk 
podczas Powstania Warszawskiego 
na terenie I Rejonu VII Obwodu AK 
„Brzozów” za poświęcenie z jaką 
walczyli o wolność Ojczyzny i wrę-
czyli pamiątkowe medale. W uro-
czystości wzięli udział kombatanci, 
ich rodziny, przedstawiciele samo-
rządów, Wojska Polskiego i Ordyna-
riatu Polowego.

Podczas spotkania uhonoro-
wano również prezesa Zespołu 
Ochrony Pamięci Armii Krajowej 
Wojciecha Jeute, który aktywnie 
realizuje wraz z Muzeum Histo-
rycznym w Legionowie i samo-
rządem projekty edukacyjne. 
Dzięki nim, młodzież ma okazję 
poznać historię i świadków tam-
tych dni.

red.

Leśna już gotowa

Lodowa Arena
Tuż obok budynku DPD Arena Legionowo przy 
ulicy Sobieskiego powstaje zadaszenie legio-
nowskiego lodowiska. W przyszłości ten obiekt 
będzie pełnił funkcję lodowiska i boiska piłkar-
skiego ze sztuczną nawierzchnią.

Warszawska firma Moris-Polska 
Sp. z o.o., ta sama która wykonała ba-
sen „Wodne Piaski”, zajmuje się budo-
wą zadaszenia lodowiska. Inwestycja 
ruszyła w lipcu br. i ma powstać w cią-
gu 150 dni. Koszt budowy to 8 mln zł. 
Wymiary obiektu to 10,6 m wysokości, 
55,4 m długości i 30,01 m szerokości 
oraz kubatura 14 179,12 mᶟ.

Głównym założeniem projek-
tu jest stworzenie wielofunkcyjnej i 
atrakcyjnej przestrzeni dla mieszkań-
ców Legionowa, pełniącej w okresie 
jesienno-zimowym funkcję lodowiska, 
natomiast w wiosenno-letnim – zada-
szonego boiska piłkarskiego. Forma 
obiektu oraz materiały w nim zasto-
sowane w czytelny sposób nawiązują 
do Hali Sportowo Widowiskowej DPD 
Arena Legionowo, która zlokalizowana 
jest na sąsiedniej działce.

Stare lodowisko było wysłużone i 
nie nadawało się do użytku. Począt-
kowo chcieliśmy je jedynie zadaszyć, 
ale w miarę organizowania kolejnych 
przetargów koncepcja zmieniła się 
i powstanie nowy obiekt, w którym 

w sezonie zimowym będzie funk-
cjonowało zadaszone lodowisko, a 
latem boisko piłkarskie ze sztuczną 
nawierzchnią. Mam nadzieję, że ta 
inwestycja jeszcze bardziej zachęci 
naszych mieszkańców, ale nie tylko, 
także mieszkańców sąsiednich gmin 
czy Białołęki do aktywnego wypo-
czynku mówił prezydent Roman Smo-
gorzewski.

Na początku października fir-
ma KZB Sp. z o.o. ogłosiła konkurs 
na nazwę obiektu wielofunkcyjnego 
na Stadionie Miejskim w Legionowie. 
Otrzymała kilkanaście zgłoszeń od 
mieszkańców, wśród których 3 naj-
ciekawsze nazwy zwróciły uwagę. 
Decyzją mieszkańców, którzy wzięli 
udział w głosowaniu wygrała propo-
zycja zgłoszona przez Panią Magda-
lenę M. (Magic) – Lodowa Arena. Na-
tomiast wyróżnienia pzryznano Panu 
Markowi Ch. (Mareczek) oraz Panu An-
drzejowi K., których propozycje także 
brały udział w głosowaniu. 

/źródło KZB/

Inwestycje w Legionowie
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We wrześniu na konto Urzędu 
Miasta w Legionowie wpłynęła kara 
w wysokości 7500 zł za wycięcie bez 
zezwolenia robinii akacjowej przez 
przedsiębiorcę z branży budowla-
nej. To kolejna kara w tym roku. Kon-
sekwencje można ponieść także za 
zniszczenie drzewa. Przekonał się o 
tym niedawno jeden z legionowskich 
zarządców nieruchomości, ukarany 
za zniszczenie drzewa niewłaściwymi 
zabiegami pielęgnacyjnymi.

Przypominamy o zasadach legalne-
go usuwania drzew:

Nowelizacja ustawy o ochronie przy-
rody, która weszła w życie 17 czerwca 
2017 zaostrza złagodzone na początku 
roku zasady usuwania drzew. Najważ-
niejsze zmiany dotyczą usuwania drzew, 
które rosną na nieruchomościach sta-
nowiących własność osób fizycznych i 
są usuwane na cele niezwiązane z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej. 
Zmienia się wysokość, na której mierzony 
ma być obwód pnia, co ostatecznie decy-
duje o obowiązku uzyskania zezwolenia. 
Po liberalizacji przepisów wprowadzono 
pomiar na wysokości 130 cm, teraz - od 
17 czerwca - ustawa przywraca po-

miar drzewa niżej - na wysokości 5 cm.                     
O zwolnieniu z obowiązku uzyskania ze-
zwolenia zadecyduje obwód pnia na wy-
sokości 5 cm. Ustawa wprowadza zwol-
nienie z obowiązku uzyskania zezwolenia 
na wycinkę drzew, których obwód pnia 
na wysokości 5 cm nie przekracza:

1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, 
klonu jesionolistnego oraz klonu 
srebrzystego, 
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca 
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz 
platanu klonolistnego, 
3) 50 cm – w przypadku pozostałych 
gatunków drzew.

Szczególne regulacje dla drzew usu-
wanych z prywatnych nieruchomości. 

Takie same parametry będą obowiązy-
wać w przypadku drzew, które rosną na 
nieruchomościach stanowiących wła-
sność osób fizycznych i są usuwane na 
cele niezwiązane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej. Jeśli natomiast 
obwód pnia na wysokości 5 cm przekra-
cza podane powyżej wymiary, to należy 
chęć usunięcia drzewa zgłosić do od-
powiedniego organu (wójta, burmistrza, 
prezydenta miasta). Zgłoszenie musi 
zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, 
oznaczenie nieruchomości, z której drze-
wo ma być usunięte oraz rysunek albo 
mapkę określającą usytuowanie drze-
wa na nieruchomości. W terminie 21 dni 
od dnia doręczenia zgłoszenia gminny 
urzędnik dokona oględzin w celu ustale-
nia nazwy gatunku drzewa, obwodu pnia 

ustalonego na wysokości 5 cm, a w przy-
padku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni – obwodu każdego 
z tych pni, 
b) nie posiada pnia – obwodu pnia 
poniżej korony drzewa. 

Więcej informacji na ten temat
na stronie www.legionowo.pl

Czterysta pieców mniej
Program wymiany pieców w Legionowie wystartował w listopadzie 
2015 r. W piątek (20.09) podpisano 400. umowę na wymianę pieca wę-
glowego. Od tego czasu podpisano następnych 15 umów. Czekamy                     
na następnych mieszkańców, którzy chcą zrezygnować z „kopciucha” 
na rzecz bardziej ekologicznego i wygodnego pieca.

Gmina Miejska Legionowo udzie-
la dotacji na wymianę nieekologicz-
nych pieców na paliwa stałe na no-
woczesne piece gazowe, olejowe lub 
pompy ciepła. Wraz z wymianą na 
piec gazowy można także uzyskać 
dotację do przyłączenia nierucho-
mości do sieci gazowej. Ile może zy-
skać mieszkaniec? 

Pieniądze od urzędu

Dotacja na wymianę pieca cen-
tralnego ogrzewania zasilanego pa-
liwem stałym na piec centralnego 
ogrzewania wynosi do 8 000 zł. Do-
tacja na gruntową pompę ciepła - do 
16 000 zł, a dotacja na budowę przy-
łącza gazowego w przypadku wy-
miany pieca centralnego ogrzewania 
zasilanego paliwem stałym na piec 
centralnego ogrzewania zasilanego 
gazem wynosi do 2 376 zł. 

Jak zdobyć dotację?

Wystarczy skontaktować się z po-
danym niżej numerem telefonu lub 
przyjść osobiście, by dowiedzieć się co 
należy zrobić by otrzymać dotację. - 
Już 400 osób zdecydowało się skorzy-
stać z miejskiego programu i wymienić 
piec węglowy na gazowy, bo tych dofi-
nansowujemy zdecydowanie najwięcej. 
Oznacza to, że już 1/3 właścicieli pieców 
zmieniła źródło ogrzewania – mówi pre-
zydent Roman Smogorzewski. Likwida-
cja pieców węglowych to ogromny krok 
do poprawy powietrza, który odczuwa 
każdy mieszkaniec Legionowa. 

Dalsze działania

By lepiej się oddychało, urząd za-
montował pompy ciepła w miejsce 
„kóz” w trzech prywatnych lokalach 
mieszkalnych oraz 27 komunalnych. 

Do tego wykonano głęboką termomo-
dernizację i wymianę źródeł ciepła w 
dwóch budynkach komunalnych na ul. 
Kwiatowej i Batorego, gdzie znajduje się 
20 lokali komunalnych. 

Na zgłoszenia od mieszkańców o 
dotację czeka Referat Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miasta Legionowo,

ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 
pokój 3.15 oraz 3.14,

tel. (022) 766 40 66, 766 40 65 
(mail: ochrona.srodowiska@um.legionowo.pl)

Dotacje do instalacji 
fotowoltaicznej

Mieszkańcy Legionowa mogą 
korzystać z programu „Mój Prąd”. 
Od 30.08.2019 można składać 
wnioski o dotacje bezpośrednio do 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Warszawie. Wyso-
kość dotacji wynosi do 5000 zł na 
zakup i montaż instalacji fotowol-
taicznej (paneli słonecznych).

Warunkiem koniecznym uzyska-
nia dofinansowania jest zawarcie 
umowy o przyłączenie mikroinstalacji 
prosumenckiej do sieci energetycz-
nej. Własna elektrownia słoneczna po-
zwala znacząco zmniejszyć wysokość 
rachunków za energię elektryczną, 
nawet jeśli ogrzewamy wodę użytko-
wą termą elektryczną lub zainstaluje-
my klimatyzację.

Co więcej, oprócz dotacji można 
skorzystać z ulgi termomodernizacyj-
nej, pamiętając, że kwota przedsta-
wiona do odliczenia od podatku musi 
być pomniejszona o kwotę otrzyma-
nego dofinansowania. W ramach ulgi 
termomodernizacyjnej można uzy-
skać odliczenia od podatku dochodo-
wego m.in. wydatków poniesionych 
na ocieplenie budynków, moderniza-
cję instalacji (w tym zakup nowego 
kotła gazowego), wykorzystanie od-
nawialnych źródeł energii.

Szczegółowy regulamin progra-
mu „Mój Prąd” oraz wzór wniosku do 
wypełnienia są dostępne na stronie 
internetowej: http://nfosigw.gov.pl/
moj-prad/

Kara za wycięcie drzewa



W środę (2.10) o godzinie 12.00 
w Legionowie na ulicy Strużań-
skiej miały miejsce uroczystości 
związane z otwarciem „Pasji Ży-
cia” czyli „Młodzieżowego Cen-
trum Rozwoju Duchowego i Arty-
stycznego” - dzieła  Fundacji Pasja 
Życia s. Józefy Menendez.

Wśród gości, którzy odwiedzili 
tego dnia budynek przy Strużań-
skiej był m.in. Minister Obrony Na-
rodowej Mariusz Błaszczak oraz 
Zastępca Prezydenta Legionowa 
Piotr Zadrożny. Inwestycja już żyje 
i czeka na wszystkich, którzy chcą 
pracować jako wolontariusze oraz 

na osoby, które szukają pomocy. 
Młodzieżowe Centrum Rozwoju 
Duchowego i Artystycznego bę-
dzie służyć wszystkim mieszkań-
com Legionowa. 

Celem fundacji jest przeciw-
działanie uzależnieniom i promo-
cja zdrowego stylu życia wśród 
młodzieży. Młode osoby będą mo-
gły korzystać tam z sal terapeu-
tycznych i sportowych, kawiarni, 
pracowni artystycznych, studia 
nagrań, hostelu i kaplicy. Pomoc 
będą oferować terapeuci, psycho-
logowie i prawnicy. Centrum In-
tegracji Społecznej PASJA ŻYCIA 
powstało dzięki dofinansowaniu z 
budżetu Marszałka Województwa 
Mazowieckiego, za pośrednictwem 
Mazowieckiego Centrum Polityki 
Społecznej w Warszawie. Zadanie 
to jest też współfinansowane ze 
środków budżetu Gminy Miejskiej 
Legionowo. 

Zapraszamy na stronę https://
pasjazycia.org/

Nr 07/2019
wrzesień

#legionowo
#PulsMiasta legionowo.pl

Narodowe Czytanie
w Legionowie

8 nowel na 8. Narodowe Czytanie – takie hasło to-
warzyszyło tegorocznej imprezie pod honorowym pa-
tronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej An-
drzeja Dudy. - My wybraliśmy “Katarynkę” Bolesława 
Prusa i stworzyliśmy wokół niej XIX-wieczne podwórko 
-  komentuje legionowska biblioteka.

Organizatorem 8. Narodowego Czytania w Legionowie 
była Miejska Biblioteka Publiczna. I tym razem jej pracowni-
cy wyszli do czytelników z budynków i przygotowali szereg 
atrakcji na miejskim rynku przy ulicy Piłsudskiego. 

Wszyscy, którzy chcieli towarzyszyć tego dnia (17.09) 
w XIX-wiecznej przygodzie, mogli wziąć udział w zabawach 

salonowych, poprzekomarzać się z mimem oraz iluzjonistą, 
zrobić serwetkową lalkę lub wybić pamiątkowy magnes. 
Największą gratką było oczywiście czytanie “Katarynki”, 
którą dla zebranych zinterpretował znany teatralny i seria-
lowy aktor – Dawid Czupryński. Słodki poczęstunek zwień-
czył całą zabawę, a co gorliwsi fani XIX wieku z pewnością 
spróbują odtworzyć małe co nieco z ówczesnej kuchni, bo 
przez cały czas towarzyszyły nam przepisy kulinarne Lucy-
ny Ćwierczakiewiczowej – wielkiego polskiego autorytetu w 
tej dziedzinie.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii.
/źródło MBP/

Pasja Życia
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Impreza odbyła się z okazji Akcji.
Poruszenie! Oraz 20-lecia istnienia 
Reprezentacji Artystów Polskich. Co 
ciekawe, swój pierwszy mecz przed 
20 laty, polskie gwiazdy rozegrały 
także z piłkarzami z Włoch. Na me-
czu pojawili się założyciele drużyny, 
wśród nich Olaf Lubaszenko i Woj-
ciech Gąsowski. Z trybun kibicował 
znany trener Andrzej Strejlau.

Po meczu na położonych obok 
boiskach odbyły się pokazy Zumby 
Renovatio Fitness & Gym - Legiono-
wo i Zdrofit Legionowo Dh Maxim, po-
kaz wicemistrza Europy w kolarstwie 
torowym Konrada Murawskiego i mi-
strzyni Polski Mercedes Gala, swoje 
umiejętności zaprezentował także 
Jan Lodzik, 6-krotny Mistrz Polski, 
wicemistrz Europy, 2-krotny brązowy 
medalista Mistrzostw Świata, zdo-
bywca trzech Pucharów Świata, a 
od dwóch lat nr jeden w zawodowym 
rankingu K1 w kategorii 65 kg, zdo-
bywca pasa DSF Kickboxing Challen-
ge i mistrz organizacji 2017-2019 r. W 
imprezie wzięli także udział pływacy 
Dawid Szulich oraz Michał Perl.

Podziwiać można było pokazy 
sztuk walki, nie zabrakło zawodniczek 
LTS Legionovii i piłkarzy z KS Legiono-
via Legionowo.

Zwieńczeniem tego sportowe-
go dnia był inauguracyjny mecz se-
zonu piłki ręcznej, podczas którego 
KPR Legionowo pokonał AZS UJK 
Kielce 33:31.

Artyści poruszyli Legionowo
Jarosław Jakimowskicz, Piotr Zelt, bracia Rafał i Marcin Mroczek, 
Antek Królikowski, Maciej Florek i zespół Pectus to tylko niektóre                                
z gwiazd, jakie można było podziwiać na murawie legionowskiego sta-
dionu w minioną niedzielę (22.09). Reprezentacja Artystów Polskich 
zagrała mecz z zawodnikami "Natzionale Italiana Artisti TV". Spotka-
nie, komentowane na żywo przez Dariusza Szpakowskiego, zakończyło 
się zwycięstwem 4:3 drużyny Polski.

Noc bibliotek
Sobota, 5 października z 

pewnością pozostanie na długo 
w pamięci tych, którzy tego po-
południa i wieczora zdecydowali 
się odwiedzić bibliotekę. Tego-
roczna Noc Bibliotek pod hasłem 
“Znajdźmy wspólny język” zgro-
madziła dzieci i dorosłych.

Popołudniowe spotkanie z Pa-
nem Poetą, autorem chociażby 
takich książek jak “Kura, co tyła na 
diecie” i “Kaczka, co przebrała miar-
kę” pełne było kolorów i radosnego 
gwaru. Balony, przebrania, kury roz-
biegane po bibliotece… To było nie-
samowite show angażujące małych 
widzów i słuchaczy.

Już wieczorne Opowieści 
z Orientu w wykonaniu Grupy 

Studnia O. (w składzie Agnieszka 
Aisen Kaim – opowiadacz i Mar-
cin Zadronecki – muzyka i wokal) 
były nie lada gratką dla fanów tej 
specyficznej atmosfery. Barwny 
korowód, który przeszedł mię-
dzy regałami z książkami oraz 
wspólne malowanie orientalnego 
dywanu poprzedziły rytmiczne, 
pobudzające wyobraźnię opo-
wieści przeplatane melodyjnym 
śpiewem i grą na tradycyjnych in-
strumentach.

Labirynt Sensoryczny po 
ciemnej bibliotece był zwieńcze-
niem imprezy. Grupa chętnych 
młodych czytelników zgroma-
dziła się z latarkami, żeby poznać 
książnicę w nieco inny sposób, niż 
można to robić na co dzień. Smak, 

węch, słuch, spostrzegawczość 
– niewątpliwie przynieśli ze sobą 
atrybuty niezbędne do odnale-
zienia się w mrocznych zaułkach. 
Największą trudność sprawiło 
rozpoznawanie “medycznych” 
i “literackich” aromatów, ale te 
ograniczenia zrównoważyła z 
pewnością degustacja magicz-
nych fasolek rodem z Harrego 
Pottera, widok pojawiającego się 
znikąd miecza świetlnego rodem 
z Gwiezdnych Wojen czy pies-ro-
bot symbolizujący informatykę. 
A na koniec – odciski rąk w masie 
solnej (wyrabianej kilkadziesiąt 
minut!) w blasku kuli dyskoteko-
wej. Zabawa – rewelacyjna!

/źródło MBP/
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Ankieta ma na celu spraw-
dzenie satysfakcji obsługiwanych 
klientów. Badanie jest anonimo-
we, pytania krótkie, a udzielo-
ne odpowiedzi poprawią pracę 
Urzędu Miasta Legionowa oraz 
poszczególnych komórek organi-
zacyjnych.

Zasadniczym celem badania 
jest określenie mocnych i sła-
bych stron Urzędu, zauważanych 
przez Państwa trudności i pożą-
danych zmian w sposobie pracy. 
W konsekwencji liczymy na pod-
niesienie jakości świadczonych 
przez nas usług.

Na podstawie wyników po-
miaru dokonywanego w wybra-
nych komórkach organizacyjnych 
Urzędu Miasta Legionowo, które 
zajmują się na szeroką skalę ob-
sługą klientów zewnętrznych, 
podejmowane będą działania na 
rzecz podniesienia jakości obsługi 
naszym urzędzie.

@katmicetta

 @m_cross71
AUTOR ZDJĘCIA

KRÓTKO i na temat

BADANIE SATYSFAKCJI 
KLIENTA

Wybitni uczniowie
Aż 445 uczniów otrzymało stypendia za osiągnięcia                                   
w minionym roku szkolnym. Uroczystość ich wręczenia z rąk 
Prezydenta Miasta Legionowo Romana Smogorzewskiego 
odbyła się w poniedziałek (23.09) w DPD Arena Legionowo.

Wśród osiągnięć legionowskich stypen-
dystów królują osiągnięcia sportowe oraz te z 
przedmiotów ścisłych. Warto dodać, że wielu 
sięgnęło również po laury w konkursach arty-
stycznych i z języka angielskiego. Tegoroczni 
stypendyści mogą pochwalić się bardzo wy-
soką średnią ocen oraz wysokimi wynikami na 
egzaminie zewnętrznym. W szkołach podsta-
wowych najwyższą średnią – 6.00 uzyskało 
aż 4 uczniów – dwie uczennice z szkoły pod-
stawowej nr 7 oraz uczennica i uczeń ze szko-

ły podstawowej nr 2. W gimnazjum najwyższą 
średnią ocen było 5.83 i uzyskała ją tylko 1 
uczennica. W liceum najwyższa średnia to 5.78.

Ponadto 17 uczniów szkoły podstawo-
wej, 17 uczniów gimnazjum i 6 uczniów li-
ceum ogólnokształcącego uzyskało 100% 
wyniki na egzaminie ósmoklasisty, gimna-
zjalnym i maturalnym.

red.

Studia - nowy etap, nowe nadzieje. 
Jak przygotować się na zmiany?
Październik to miesiąc szczególnie waż-

ny dla... studentów oczywiście :) Niektórzy 
z Was kolejny rok powracają na „pole walki”, 
ale wśród naszych czytelników znajduje się 
na pewno wiele świeżych umysłów, przed 
którymi studencki tryb życia kryje wiele ta-
jemnic. Jak zaakceptować nową sytuację? 
Jak przygotować się na zmiany? Tradycyjnie 
mamy dla Was kilka rad .

Pozytywne nastawienie

Nic nie daje tyle, co optymizm w myśleniu 
i działaniu. Czujesz się przerażony innym śro-
dowiskiem? Czujesz się zdezorientowany w 
nowym mieście? Czujesz się niepewny na myśl 
o kontakcie z nieznajomymi? Przemyśl skąd 
biorą się te odczucia. Jeżeli pojawiły się nagle 
i nie mają podłoża w Twojej osobowości - daj 
spokój! Oczywiście „strach” tego rodzaju prze-
żywa większość ludzi w nowych sytuacjach. 
Ale nie pozwól, by zdominował on Twoje my-
ślenie i działania. Czas pokaże, że obawy są 
tylko obawami, a życie szykuje nam świetne 
doświadczenia!

Otwarte serce, otwarty umysł

Odkrywaj, działaj, rozglądaj się. Człowiek 
uczy się całe życie, ale studia to jeden z eta-
pów, gdzie będziesz miał szansę na rozwój oso-
bisty w wielu aspektach. Nie piszemy tu tylko 
o projektach, które może zaoferować Ci nowe 
miejsce nauki. Bądź otwarty na środowisko, 
ludzi i nowe inicjatywy, dzięki którym możesz 
fajnie wdrożyć się w inny etap życia. Nie zamy-
kaj się na doświadczenia i próbuj! To pozwoli Ci 
rozwijać w sobie nowe kompetencje i odkrywać 
wewnętrzne potrzeby.

Dobra organizacja na wagę złota!

Z praktycznego punktu widzenia całkiem 
ważna jest dobra organizacja. Studencki tryb 
zdecydowanie różni się od szkolnego. Dotych-
czas ułożony dzień ulega dezorganizacji ze 
względu na odbywanie się zajęć w różnych po-
rach dnia. Taki niekontrolowany nieregularny 
tryb może wpływać nie tylko na nasze zdrowie 
fizyczne, ale też psychiczne. Pamiętajcie, aby 
dobrze przemyśleć obowiązki i harmonogram 
działania przed zbliżającym się dniem! To istotna 
sprawa przy wdrażaniu się w nowy tryb życia. 

Niekiedy mimo stosowania najlepszych rad 
możesz czuć się zagubiony i niepewny. Począt-
kowy entuzjazm zaczyna słabnąć, a w jego miej-
sce wkrada się smutek, osowiałość i brak moty-
wacji do działania. Nie pozwól, aby negatywne 
myśli przejęły Twoje nastawienie. Jeżeli nowe 
okoliczności są dla Ciebie na tyle przytłaczają-
ce, że czujesz niemoc - pamiętaj, że psychote-
rapeuci pomagają również w takich sytuacjach 
życiowych. Wykwalifikowany psycholog będzie 
wiedział jak Ci pomóc - wspólnie zapanujecie 
nad chaosem uczuć związanym ze świeżymi 
doświadczeniami. Odkryj w sobie moc razem z 
Poradnią Zdrowia Psychicznego Educatio!

mgr Barbara Wesołowska-Budka
Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO

ul. Mała 11, Chotomów
ul. Heroldów 19a, Warszawa Bielany 

tel.505-68-54-54

Stypendia dla studentów niepełnosprawnych
O stypendium mogą ubiegać się 

studenci będący mieszkańcami Legio-
nowa z orzeczonym umiarkowanym 
lub znacznym stopniem niepełno-
sprawności, którzy spełniają jedno-
cześnie niżej wymienione warunki:
1. są studentami studiów stacjonar-
nych lub niestacjonarnych; 
2. nie przebywają na urlopie, który 
przerywa tok studiów; 
3. nie powtarzają żadnego roku stu-
diów; 
4. są mieszkańcami Legionowa; 
5. posiadają orzeczenie o niepełno-
sprawności wydane przez Zespół ds. 
orzekania o niepełnosprawności.

Szczegółowe warunki przy-
znawania tego stypendium określa 
rozdział VII Programu Stypendial-
nego Gminy Legionowo stanowiący 
załącznik do uchwały Nr V/41/2019 

Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lu-
tego 2019 r.

Uchwała jest dostępna na stro-
nie internetowej www.bip.legiono-
wo.pl w zakładce Programy, plany, 
strategie, raporty, analizy/Programy, 
plany/ Program Stypendialny Gminy 
Legionowo.

Termin składania wniosków 
upływa 31 października br.

Do wniosku należy dołączyć:
1. zaświadczenie o rozpoczęciu 

lub kontynuowaniu nauki w bieżą-
cym roku akademickim wystawione 
przez właściwy dziekanat szkoły 
wyższej zawierającej dane wniosko-
dawcy;

2. kopię orzeczenia o umiarko-
wanym lub znacznym stopniu nie-
pełnosprawności poświadczoną za 
zgodność z oryginałem.

Zapraszamy do udziału w badaniu www.legionowo.pl
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Wśród jubilatów znalazło się 13 par, 
które obchodziły Złote Gody, czyli 50-le-
cie: Szczęsny Jan i Wanda, Korajczyk Ry-
szard i Jola, Kochański Eugeniusz i Teresa, 
Brzozowski Zbigniew i Janina, Rubin Józef 
i Barbara, Płoski Ignacy i Zofia, Baranowski 
Zbigniew i Dorota, Prajsnar Edward i Ma-
rianna, Winnicki Ryszard i Cecylia, Dębski 
Jerzy i Wanda, Krysztoforski Zbigniew i 
Elżbieta, Maliszewski Zbigniew i Maria oraz 
Suchodolski Zbigniew i Barbara.

Okolicznościowe medale i statuetki 
wręczył jubilatom Prezydent Miasta Legio-
nowo Roman Smogorzewski. Państwo Cza-
rzasty Irena i Wincenty świętowali tego dnia 
Żelazne Gody czyli 65-lecie pożycia małżeń-
skiego, Państwo Sobieccy Andrzej i Kata-
rzyna 45-lecie (Szafirowe Gody), a Państwo 
Remiasz Jerzy i Danuta 40-lecie (Rubinowe 
Gody). Wszystkim jubilatom życzymy dużo 
lat szczęścia i zdrowia. Fotorelacja z uroczy-
stości na stronie FB @MiastoLegionowo.

Memoriał Wojciecha Augustynowicza
W sobotę (5.10) Legionowskie 

Towarzystwo Sportowe we współ-
pracy z Areną Legionowo zorgani-
zowało Ogólnopolski Turniej Judo 
– Memoriał Wojciecha Augustyno-
wicza. Uroczystość ta zbiegła się 
z jubileuszem 50-lecia istnienia 
Judo w Legionowie. 

Całe przedsięwzięcie zostało 
przygotowane, aby uczcić pamięć 
wielkiego legionowskiego sportowca, 
trenera i organizatora sportu, którym 
był Wojciech Augustynowicz, a które-
go na początku tego roku (6 lutego) z 
głębokim żalem pożegnaliśmy. Tego-
roczny turniej miał na celu uczcić 50 
lat JUDO w Legionowie. 

 
Rozegrane w Legionowie zawody 
pokazują, że sport, a zarazem sztuka 
walki z dalekiej Japonii to doskonała 
forma dbania o sprawność fizyczną 
niezależnie od wieku, czego przykła-
dem było nasze widowisko, podczas 
którego mogliśmy oglądać na tatami 
zarówno 4 letnie maluszki, jak i 60+ 
letnich mistrzów – wychowanków 

Wojtka Augustynowicza. Sobotnie 
zawody zgromadziły 120 zawodni-
ków w wieku 4 – 15 lat z siedmiu klu-
bów z Polski: Sekcja Judo z Wielisze-
wa, Arcus z Warszawy, Sekcja Judo 
SP z Kowies, Bushido z Piaseczna, 
UKJ 225 z Warszawy, Yuko z Ząbek i 
oczywiście organizator LTS Legiono-
wo (z największą, bo aż 80 osobową 
drużyną). Przystąpili oni do rywa-
lizacji o medale i drobne upominki 
przygotowane dla wszystkich wo-
jowników tak, aby nikt nie pojechał 
do domu z pustymi rękoma. 

 
Zawodnicy toczyli bardzo zacięte i 
emocjonujące walki. Najwięcej na ten 
temat mogą powiedzieć licznie wy-
pełniający halę kibicujący rodzice, 
dziadkowie i znajomi, którym emo-
cje z maty udzielały się tak mocno, 
że niejednokrotnie mieli ochotę po-
móc własnym pociechom. Serdecz-
ne podziękowania dla Pana Prezy-
denta Romana Smogorzewskiego 
za wsparcie w organizacji turnieju.  
 
                                          Jacek Kuźmiński

W sobotę (5.10) w Sali Ślubów aż szesnaście par mał-
żeńskich świętowało rocznice zawarcia związku. 
Uroczystościom towarzyszyły kwiaty, życzenia, 
pamiątkowe medale oraz statuetki.

IV edycja festiwalu Mazowiecki 
Jazz Jam Legionowo
Mazowiecki Jazz Jam w Legionowie to oryginalna nowa marka na mapie du-
żych wydarzeń muzycznych w kraju. Po kilkunastu udanych edycjach MOK-
-owskiego Klubu Festiwalowego Jazz Jamboree teraz promujemy tą marką 
nasze miasto i Mazowsze.

W Legionowie do tej pory wy-
stąpiły takie gwiazdy muzyki syn-
kopowanej jak Deborah Brown, Er-
nie Adams, David Kikovsky, Carlos 
Johnson, Bob Berg, Brad Terry, To-
masz Stanko, Jarosław Śmietana, 
Zbigniew Namysłowski, Tomasz Szu-
kalski, Jan Ptaszyn Wróblewski, Ur-
szula Dudziak, Leszek Możdżer i inni.

Podczas trzech edycji Jazz Jam 
zagrali: Lora Szafran, Adam Mako-
wicz, Henryk Miśkiewicz, Andrzej 
Jagodziński, Włodek Pawlik, Marek 
Napiórkowski, Janusz Strobel, Mi-
chał Tokaj, Paweł Nowak, Krzysztof 
Ścierański, Mateusz Smoczyński, 
Jan Smoczyński, Wojciech Pulcyn.

Jazz Jam to wielkie przedsię-
wzięcie organizacyjne – koncerty 
na ulicach miasta, wystawy w ra-

tuszu, spotkania Klubu Winylowej 
Płyty, multimedialna prezentacja 
„Zbigniew Seifert – geniusz skrzy-
piec” i kameralny koncert M. Smo-
czyńskiego.

Na dużej scenie w ratuszu praw-
dziwy trzydniowy maraton jazzowy 
rozpoczęła w piątek o 19.00 grupa 
Tubis Trio. Zespół klasyczny w tym 
formacie – fortepian, kontrabas, per-
kusja. Młodzi muzycy zaprezentowali 
materiał z płyt studyjnych i najnow-
szy album „So Us”. W styczniowym 
numerze brytyjskiego magazynu 
Jazzwise w głosowaniu na najlepszą 
płytę jazzową na świecie w zesta-
wieniu znanego krytyka jazzowego 
Stuarta Nicholsona płyta Tubis Trio 
Live in Luxemburg została wyróżnio-
na na 5. miejscu. O 21.00 wystąpiła 
Beata Przybytek z materiałem na-
grodzonym Mateuszem Trójki z płyty 
I`m Gonna Rock You. Różna stylisty-
ka to ekscytująca podróż w krainę 
bluesa, jazzu, funky, latin.

19 października zaprezen-
towała się legenda polskiego 
jazzu Wojciech Karolak, tym 
razem w klasycznym trio ja-
zzowym, z którym zagrał zdo-
bywca nagrody Grammy (wraz z 
Włodkiem Pawlikiem) Paweł Pańta 
i Arek Skolik na perkusji. Muzycy 
zagrali kompozycje patrona na-
szego festiwalu Krzysztofa 
Komedy, a także Kurylewi-
cza, Wasowskiego, Ellingto-
na i... Wojtka Karolaka.

O 21.00 zaprezentowała  
się wielka postać, nadzieja 
światowych skrzypiec, uzna-

ny za geniusza Adam Bałdych w pro-
jekcie Sacrum Profanum, projekcie 
wpisującym muzykę sakralną róż-
nych epok – w tym kompozycje śre-
dniowiecznej mistyczki Hildegardy 
z Binden czy Miserere G. Allegriego 
ukrywane do niedawna w Watykanie 
– w świat jazzu. Bałdych to muzyk 
wciąż poszukujący nowych brzmień 
na ogranym przecież od stuleci in-
strumencie. Stąd wykorzystuje na 
przykład renesansowe skrzypce 
strojone septymą w dół, oparte na 
strunach jelitowych. Sam instru-
ment i technika gry oparta jedynie 
na pizzicato (bez smyczka) robią 
niesamowite wrażenie brzmieniowe.

20 października o 19.00 wystąpił 
Leszek Możdżer – i tu powstrzymam 

się od wszelkich ko-
mentarzy.

Zenon 
Durka

Złote, szafirowe
i rubinowe gody
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Kraina tysiąca dyń
Zaledwie 30 km od centrum Warszawy, opodal Legionowa znajduje się 
miejsce, które warto odwiedzić całą rodziną - miejsce, gdzie nauka 
łączy się z zabawą. Mowa tu o Dyniolandzie!

Masz wolny dzień, jest słoneczna pogoda, to wyru-
szaj do Wieliszewa do Dyniolandu. W  bezpośrednim są-
siedztwie Zalewu Zegrzyńskiego przy ulicy Willowej leży 
gospodarstwo, gdzie można zobaczyć tysiące dyń, zrobić 
zakupy i wypocząć na leżaku nad brzegiem jeziora. Dy-
nioland, jest pomarańczową krainą tysiąca dyń, znajdują-
cą się na Farmie Smyków, czytamy na stronie dynioland.
pl. Słowo „tysiąc” nie jest przesadą, bowiem na farmie jest 
niezliczona ilość dyń różnych barw i smaków. 

Edukacja i zabawa

- Zajmujemy się głównie organizacją wycieczek edu-
kacyjnych dla szkół, przedszkoli oraz innych grup zorga-
nizowanych. Celem naszej działalności jest kształtowanie 
świadomości żywieniowej w zakresie zdrowego stylu 
życia wśród dzieci przez dobrą zabawę. Naszą misją jest 
zapewnienie dzieciom radości przez obcowanie z naturą 
oraz otwarcie na nowe doznania kulinarne – informuje 
Dyniolad. Rzeczywiście jest to idealne miejsce na wy-
cieczkę, na wspólne ognisko, na gry i zabawy. Przez cały 
tydzień na farmę przyjeżdżają dzieci i młodzież z całego 
powiatu. Uczą się gatunków dyń, poznają zioła i szaleją 
w kukurydzianym labiryncie i w słomianym parkourze . 
Ścieżka sensoryczna, warsztaty sadzenia roślin, wykłady 
kosmetyczno-zielarskie, zajęcia sportowe i plastyczne, 
zielone lekcje, warsztaty robienia ozdób choinkowych to 
tylko niektóre z atrakcji tu dostępnych przez cały rok. 

Przy ognisku

Do Wieliszewa przyjeżdżają nie tylko grupy zorgani-
zowane, ale też również okoliczni mieszkańcy. W week-
endy w godzinach od 11.00 do 18.00 oglądają słomiane 
zoo, staw z kaczkami i gęsiami, poznają zwierzęta, które 
tu mieszkają: kozy, świnkę, kury, koty i króliki. Korzystają 
z huśtawek, leżaków leżących wśród drzew i stołów pik-
nikowych. Podziwiają dynie giganty i zapoznają się z opi-
sem 30 gatunków dyń, z którym można wypiekać ciasta, 
frytki czy gotować zupę.

Pokazy Carvingu

Carving w krajach azjatyckich znany jest już od co 
najmniej kilkuset lat. Prawdopodobnie wywodzi się on 
z Tajlandii, gdzie do rzeźb używa się arbuzów, melonów 
i ananasów. Technika przeniesiona do Polski wykorzy-
stuje dynie i warzywa takie jak marchew, buraki czy se-
lery. Dzięki ostremu nożykowi w dyni powstaje rzeźba 
kwiatu, twarzy potwora czy karocy. Kilka z nich można 
obejrzeć w specjalnych akwariach, w roztworach octu, 
który je konserwuje. 

 
        Smacznie i zdrowo

Kto nie próbował zupy z dyni może delektować 
się nią w Dyniolandzie. Polecamy również sok dynio-
wo-jabłkowy, który smakuje wybornie. Dla łasuchów 
znajdzie się tarta dyniowa oraz  grochówka wojskowa. 
Nawet herbata i kawa nad brzegiem jeziora smakuje 
zupełnie inaczej. Kiełbaska z ogniska, pieczone ziem-
niaki również.

Trochę historii

Wozy drabiniaste, sanie, dawne sprzęty domowe, 
które królowały w domach naszych babć można podzi-
wiać w osobnym namiocie. Znajduje się tu też kolekcja 
malowanych tykw oraz wyroby rękodzielnicze. Właści-
ciel Dyniolandu, Łukasz Smyk współpracuje z wieloma 
osobami, których fascynuje ekologia, ziołolecznictwo 
oraz sztuka. W sklepiku można nabyć nie tylko dynie, 
czy zioła ale również niepowtarzalne wyroby rzemieśl-
nicze. Dynioland organizuje przyjęcia urodzinowe, ko-
munijne, pikniki czy inne wydarzenia rodzinne. 

Miejsce zachęca do spacerów. Niedaleko Dynio-
landu wzdłuż jeziora biegnie wał, z którego często ko-
rzystają spacerowicze. Wybierając się na farmę warto 
zarezerwować sobie przynajmniej całe popołudnie.

Dynioland jest Partnerem legionowskiego Programu Karta Dużej Rodziny.
Na swoje usługi beneficjentom KDR proponuje zniżkę w wysokości 10%.
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Najlepsi nauczyciele wyróżnieni
Z okazji Dnia Edukacji Narodo-

wej w czwartek (10.10) o godzinie 
17.00 w legionowskim ratuszu od-
była się uroczystość wręczenia 
nagród przedstawicielom kadry 
pedagogicznej legionowskich pla-
cówek oświatowych. Życzenia 
dla zgromadzonych nauczycieli w 
imieniu samorządu złożyli Prze-
wodniczący Rady Miasta Legiono-
wo Ryszard Brański oraz Sekretarz 
Miasta Danuta Szczepanik.

Dzień Edukacji Narodowej to 
święto, które prowadzi do refleksji 
nad oświatą. W Legionowie traktuje-
my ją i nauczycieli niezwykle poważ-
nie. Przede wszystkim dlatego, że 
jest to niezwykle ważna inwestycja 
– w młodych ludzi. Na przestrzeni lat 
widać, że zwraca się ona wielokrot-
nie. W tym szczególnym dniu dzię-
kuję więc za waszą pracę. Za to, że 
chcecie być nauczycielami, chcecie 
ponieść ten trud, by za kilka lat popa-
trzeć na swojego ucznia i powiedzieć 
z dumą: ja go uczyłam, uczyłem. Dy-
rektorom, nauczycielom i wszystkim 
pracownikom szkół dziękuje za wysi-
łek jaki wkładają w każdy dzień pracy. 
Z okazji Waszego święta gratuluję i 
życzę wszelkiej pomyślności w kolej-
nych miesiącach i latach pracy zawo-
dowej - mówi zastępca Prezydenta 
Miasta Piotr Zadrożny.

Kwiaty, nagrody i wyróżnienia dla 
legionowskich nauczycieli oraz wystę-
py artystyczne – to wszystko działo się 
podczas gali na sali widowiskowej ra-
tusza w czwartkowy wieczór. Okazji ku 
gratulacji było wiele. W tym roku po raz 
kolejny został przeprowadzony kon-
kurs ,,Innowacyjny nauczyciel”, ,,Lider 

twórczego zarządzania”. Patronat nad 
tegoroczną edycją objął Marszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego i Miesięcz-
nik Kierowniczej Kadry Oświatowej 
,,Dyrektor Szkoły”. Oceny składanych 
wniosków dokonywała Kapituła złożo-
na z niezależnych ekspertów.

Wyróżnienie "Innowacyjny Na-
uczyciel" otrzymało trzech nauczy-
cieli:

• z Przedszkola Miejskiego z Od-
działami Integracyjnymi Nr 7, 

• ze Szkoły Podstawowej Nr 7, 
• Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 

Wyróżnienie "Lider twórczego za-
rządzania" zostało przyznane dyrek-
torowi Przedszkola Miejskiego Nr 1.

Nagrody Prezydenta Miasta Legio-
nowo za osiągnięcia w pracy dydak-
tyczno – wychowawczej i opiekuńczej 
otrzymało 42 nauczycieli szkół i przed-
szkoli oraz dyrektorzy szkół, przed-

szkoli i żłobka. Podstawą do przyzna-
nia nagród były liczne sukcesy kadry 
pedagogicznej , m.in.: autorskie pro-
gramy, projekty edukacyjne, stosowa-
nie aktywizujących metod nauczania, 
nowoczesne rozwiązania programowe 
i organizacyjne, stosowanie nowo-
czesnych technologii, prowadzenie 
współpracy międzynarodowej, sku-
teczne wspomaganie uczniów o spe-
cjalnych potrzebach edukacyjnych, 
indywidualizowanie pracy i stworzenie 
każdemu dziecku szansy na rozwój.

Wyróżnienia specjalne Prezydenta 
Miasta Legionowo otrzymali nauczy-
ciele zawodu, którzy od wielu lat pro-
wadzą i nadzorują kształcenie młodo-
cianych pracowników.

Senioralia 2019

VIII Legionowskie Senioralia 
trwają od 7 do 30 października. 
Uroczyste rozpoczęcie zbiegło się 
z Inauguracją Roku Akademickie-
go LUTW.

W poniedziałek (7.10) na sali wi-
dowiskowej oficjalnie rozpoczęły 
się Senioralia 2019. Temu wyda-
rzeniu co roku towarzyszą różne 
imprezy, wykłady i koncerty.  Po 
Inauguracji Roku Akademickie-
go LUTW zgromadzeni gości mieli 
okazję obejrzeć monodram „Su-
permenka” w wykonaniu Jowity 

Budnik. Dzień później o godzinie 
11.00 Zastępca Prezydenta Piotr 
Zadrożny podczas Marszu Wie-
lopokoleniowego „Od Juniora do 
seniora” symbolicznie przekazał 
seniorom klucze do miasta. Nato-
miast wieczorem seniorzy zebrali 
się w sali widowiskowej, by świę-
tować Światowy Dzień Seniora. 

W środę 9 października w bu-
dynku Centrum Komunikacyjnego 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Legionowie odbyły się wykłady 
pod wspólnym tytułem „Kardiolo-

gia i telemedycyna w opiece nad 
seniorami”, w czwartek wieczorek 
taneczny. 

Przed seniorami jeszcze wiele 
wydarzeń i atrakcji m.in. Koncert ze-
społu „Na Luzie” (25.10), VIII Legio-
nowskie Artystyczne Potyczki Wokal-
ne Seniorów (28.10) i wykład (30.10) z 
okazji Światowego Dnia Cukrzyka.

Więcej informacji oraz fotorelacje 
w wydarzeniu @Senioralia Legiono-
wo 2019 Fb Legionowo Porusza

Dzień Edukacji Narodowej
obchodzimy 14 października.

Jesienne
manewry z TPL
Wycieczka Towarzystwa Przyjaciół Legionowa       
do Fortu IX – Muzeum Polskiej Techniki Wojsko-
wej oddział Muzeum Wojska Polskiego.

W niedzielę (6.10) liczną grupą 
członków oraz sympatyków Towa-
rzystwa Przyjaciół Legionowa po-
jechaliśmy na bardzo atrakcyjną i 
ciekawą wycieczkę do Muzeum Pol-
skiej Techniki Wojskowej. Ten Oddział 
Muzeum Wojska Polskiego mieści się 
w zabytkowym, zbudowanym przez 
Rosjan w 1883r. Forcie IX Czernia-
kowskim. Fort ten miał w założeniach 
okalać i zabezpieczać Warszawę od 
strony południowej. Na jego tere-
nie znajdowały się ceglane schrony 
koszarowe i schrony bojowe. W cza-
sie I Wojny Światowej nie odegrał on 
jednak żadnej znaczącej roli w dzia-
łaniach bojowych. W Wojnie Obron-
nej 1939 znajdujące się w Forcie IX 
Czerniakowskim jednostki Wojska 
Polskiego bohatersko odpierały ataki 
wojsk niemieckich, a wśród rannych 
obrońców znalazł się Janusz Kuso-
ciński - wybitny olimpijczyk i złoty 
medalista. Podczas Powstania War-
szawskiego w forcie mieściło się do-
wództwo mokotowskiego batalionu 
„Oaza”. W czasie jednego z nalotów 
zginęło tu kilkunastu powstańców, 
a wśród nich dowódca ppor. Czesław 
Szczubełek PS. „Jaszczur”.

Od początku lat 90-tych Fort IX 
Czerniakowski mieści eksponaty Mu-
zeum Techniki Wojskowej. Obecnie 
na ekspozycji plenerowej zgroma-
dzono i zaprezentowano największą 
w Polsce i jedną z liczniejszych na 
świecie przekrojową kolekcję sprzę-
tu wojskowego, używanego przez 
żołnierzy Wojska Polskiego od cza-
sów II Wojny Światowej do końca XX 
wieku. W Muzeum znajduje się także 
wystawa pt. „Wojna 1939. Zrobiliśmy 
to co do nas należało”. 

Nasza grupa TPL oraz miesz-
kańców Legionowa, dzięki organi-
zatorowi, czyli zarządowi TPL oraz 
wsparciu finansowym UM Legiono-
wo, miała możliwość obejrzeć licz-
ne, ciekawe eksponaty znajdujące 
się na wystawie: uzbrojenie, umun-
durowanie i wyposażenie używane 
przez żołnierzy Wojska Polskiego w 
Wojnie Obronnej 1939. Jeździliśmy 
też pojazdem BTR, a pracowni-
cy oraz współpracujący z Muzeum 
wolontariusze opowiadali nam o 
znajdujących się tu eksponatach 
oraz odpowiadali na nasze pytania. 
Z pojazdu BTR oglądaliśmy licznie 
zgromadzone w forcie  samoloty, 
czołgi, armaty, pojazdy opancerzo-
ne, a nawet łodzie i działający pod 
wodą schron dla nurków. Trzeba 
przyznać, że jazda tym pojazdem 
była bardzo atrakcyjnym punktem 
naszego zwiedzania. Mogliśmy też 
wejść do wnętrza czołgu, co nie jest 
łatwym zadaniem, bo w czołgu jest 
bardzo mało miejsca dla dwóch za-
łogantów. Po zwiedzeniu wystawy 
i zrobieniu pamiątkowych zdjęć za 
kierownicą przedwojennej rządowej 
limuzyny wysłuchaliśmy prelekcji 
kierownika Muzeum oraz organi-
zatora wycieczki Erazma Domań-
skiego – członka zarządu TPL oraz 
kierownika Fortu IX -  Muzeum Pol-
skiej Techniki Wojskowej, dotyczącej 
działalności Muzeum, a po próbach 
strzelania do tarczy z karabinów 
wojskowych oraz herbacie i cia-
steczkach pełni wrażeń wróciliśmy 
do Legionowa.

Tamara Stasiak
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Zmiana rozkładu jazdy DKM Legionowo
nowe rozkłady obowiązują od 21 października
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X Legionowski Turniej
W sobotę (21.09) na Boisku Orlik na 

osiedlu Piaski odbył się jubileuszowy, X 
Legionowski Turniej Piłki Nożnej Służb 
Mundurowych. Zwycięzcami turnieju 
zostali 1 Brygada Pancerna z Wesołej (I 
miejsce),  9 Brygada Wsparcia Dowodze-
nia DGRSZ z Białobrzegów (II miejsce) i 2 
Pułk Saperów z Kazunia (III miejsce). Naj-
lepszy strzelec - Fręśko Przemysław, naj-
lepszy bramkarz - Pastuszka Bartłomiej, 

najmłodszy zawodnik - Mastalerz Kacper, 
najstarszy zawodnik - Klęczaj Grzegorz.

Patronat honorowy sprawowali oraz 
nagrody ufundowali: Prezydent Miasta Le-
gionowo, starosta legionowski, proboszcz 
parafii wojskowo-cywilnej, Arena Legiono-
wo, Stowarzyszenie Ogólnopolska Rodzina 
Kościuszkowców, firma GRODNO S.A. Hur-
townie Elektryczne z Michałowa Grabiny, 

Market CHEMKO - dom, ogród, mieszkanie z 
Michałowa Reginowa, Firma NOVA BP OKNA 
I DRZWI z Legionowa, Przychodnia Lekarska 
„PULS” z Legionowo Piaski. Turniej zorgani-
zowali i obsługiwali: Józef Dziedzic, Krzysz-
tof Karolak, Tomasz Reksulak, Wiesław Pa-
tuła, Andrzej Czarnecki, Andrzej Bilarski, 
Wojciech Wojcieszak, Jakub Sienkiewicz.

/źródło Organizatorzy/
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2019 – Rok Stanisława Moniuszki w Legionowie
W piątek (20.09) odbył się czwarty już w naszym mieście koncert poświęcony wielkiemu kompozytorowi, patriocie, twórcy 
opery narodowej. Koncert ten był wyjątkowy ze względu na ciąg towarzyszących mu wydarzeń.

Przede wszystkim zaszczyciła 
nas swoją obecnością pani Elżbieta 
Janowska Moniuszko, depozyta-
riuszka rodu, prawnuczka kompo-
zytora (rezygnując na naszą rzecz z 
koncertu w Teatrze Wielkim).

Wydarzenie rozpoczęło się opo-
wieścią pani Elżbiety o przodku, na-
syconą duża ilością anegdot i opo-
wiastek, których trudno doszukać 
się w pisanych biografiach mistrza. 
Dowiedzieliśmy się kilku szczegółów 
o jego wyglądzie, poczuciu humoru, 
również sarkastycznych złośliwo-
ściach wobec niekulturalnych opo-
nentów jak i drugiej (pierwszej) mi-
łości do rodziny obok tej do ojczyzny. 
Nie każdy wiedział też do tej pory, że 
Moniuszko już jako dziecko posługi-
wał się biegle językiem francuskim 
znając też rosyjski i niemiecki.

Następnie na scenie pojawiła się 
legionowska sopranistka Barbara 
Żarnowiecka. Recital obfitował w naj-
bardziej znane pieśni mistrza, same 
„przeboje”. Artystka wykazała się 

nienaganna intonacją, interpretacją i 
wyczuciem specyfiki sztuki moniusz-
kowskiej. Wspólnie z pianistą Wiktorem 
Brzuchaczem artyści wykreowali uro-
czy przedsmak wieczornego koncertu.

W przerwie scenicznej dyrek-
tor Zenon Durka zaprosił widownię 
piętro niżej na otwarcie wystawy 
poświęconej … oczywiście Stani-
sławowi Moniuszce. Ekspozycja 

jest największym i najbardziej do-
niosłym wydarzeniem plastycznym 
w Polsce w roku 200-lecia urodzin 
kompozytora. Są to prace konkur-
sowe, nagrodzone i wybrane z po-
nad tysiąca trzystu, które napły-
nęły z Polski i kilku innych państw. 
Patronat nad wystawą objęli: Pre-

zydent Andrzej Duda, Fundacja im. 
Stanisława Moniuszki i Związek Pla-
styków Polskich.

Na wernisażu zabrzmiał głos 
p. Elżbiety Janowskiej-Moniuszko, 
jednej z promotorek ekspozycji, a 
wystawę otworzył dyrektor MOK. 
Uroczystość przy lampce wina mu-
sującego uświetnił uroczy występ 
Legionowskiego Chóru Kameralne-
go pod dyr. Doroty Bonisławskiej.

Ostatnią, jakże wielką atrak-
cją tego wieczoru był koncert trio 
Włodka Pawlika, genialnego piani-
sty, kompozytora i aranżera, zdo-
bywcy (jako jedyny polski jazzman) 
prestiżowej światowej nagrody 
Grammy. Mistrz wykonał (ale jak!!!) 
utwory z najnowszej płyty Mo-
niuszko/Pawlik. Grał „jak z nut”, 
pomimo tego, że się nimi nie po-
sługiwał. Wirtuozeria, nienaganny 
dźwięk, niuanse dynamiczne, zwro-

ty agogiczne, a również tworzenie 
dramaturgii scenicznej wypełniły 
koncert i oczekiwania widowni. 
Brawa na stojąco i bisy były tego 
odbiciem.

Muzykowi towarzyszyli świetni: 
Paweł Pańta na kontrabasie i Adam 
Zagórski  na perkusji.

Po koncercie na scenie doszło 
do, bez precedensu do tej pory, 
wydarzenia. Pani Elżbieta Janow-
ska-Moniuszko wręczyła artyście 
list z podziękowaniami za propago-
wanie muzyki pradziadka poprzez 
sztukę jazzową. 

Legionowski moniuszkowski 
wieczór niewątpliwie był jednym z 
ciekawszych w kraju w roku 200-le-
cia urodzin Stanisława Moniuszki.

Zenon Durka
dyrektor MOK

„Praktyka dla Praktyka” 
w legionowskiej Poczytalni

„Praktyka dla praktyka” jest 
adresowanym do bibliotek pu-
blicznych prestiżowym progra-
mem wymian, polegającym na tym, 
że biorące w nim udział instytu-
cje wysyłają na 5 dni roboczych 
swojego pracownika do bibliotek 
partnerskich, a na jego miejsce 
przyjmują osobę o podobnych 
kwalifikacjach. Organizatorem 
programu jest Miejska Biblioteka 
Publiczna w Gdyni, która finansuje 
go przy udziale środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, pochodzących z Funduszu Pro-
mocji Kultury. W tym roku odbyła 
się już czwarta edycja „Praktyk”, 
natomiast po raz pierwszy wzięła 
w nich udział Miejska Biblioteka 
Publiczna w Legionowie.

Bardzo się cieszymy, że wzięli-
śmy udział w programie, tym bardziej, 
że sparowano nas z biblioteką, która 
dostaje wiele nagród – mówi Karolina 
Błaszczak-Modzelewska, zastępca 
dyrektora biblioteki. – Była to świetna 
okazja do porównania doświadczeń, 
a także wymiany dobrych praktyk 

w codziennej pracy, nie tylko przez 
rozmowę, lecz także we wspólnym 
działaniu. Projekt otwiera także różne 
możliwości kontynuowania współpra-
cy, na którą mamy nadzieję – dodaje.

Bibliotekarka z Legionowa na ty-
dzień wymieniła się miejscem pracy z 
bibliotekarką ze Stacji Kultura – Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Rumi. - 
Udział w tym projekcie był okazją do 
podejrzenia jak pracują bibliotekarze 
w podobnej instytucji, w mieście o 
zbliżonej do Legionowa liczbie miesz-
kańców, położonym także w pobliżu 
dużego miasta - mówi Monika Rejt-
ner, która wzięła udział w programie 
z ramienia legionowskiej bibliote-
ki. - Przyjemnie było opowiedzieć o 
działaniach Poczytalni w Legionowie 

i widzieć, że to co 
robimy jest inspi-
rujące dla bibliote-
karzy z Rumi– do-
daje. Instytucje te 
mają ze sobą wiele 
wspólnego – nie 
tylko prowadzą 
szeroko pojętą 
działalność kultu-
ralną i wiele akcji 
z a c h ę c a j ą c y c h 
dzieci i młodzież 
do odwiedzania bi-
bliotek, ale taż mają 

swoje główne siedziby na dworcach 
kolejowych. Wszystko to sprawia, że 
na co dzień mierzą się z podobnymi 
wyzwaniami, jednak robią to na różne 
sposoby, o czym bibliotekarze prze-
konali się na własnej skórze dzięki 
wspólnej pracy.

/MBP/

Dzień Białej Laski

Z okazji Międzynarodowego 
Dnia Niewidomych, funkcjonujące-
go pod nazwą „Dnia Białej Laski”, 
niewidomi i niedowidzący miesz-
kańcy powiatu legionowskiego 
spotkali się 19 października 2019 
podczas spotkania integracyjnego.

W uroczystości udział wzięli 
przedstawiciele władz samorządo-
wych oraz reprezentanci zaprzyjaź-
nionych z Polskim Związkiem Nie-

widomych organizacji i instytucji. 
Zastępca Prezydenta Piotr Zadrożny 
złożył wszystkim uczestnikom impre-
zy życzenia z okazji ich święta. Skła-
dając podziękowania na ręce Prze-
wodniczącej Pani Barbarze Sówka 
zacytował fragment wiersza Ryszarda 
Gryziaka "Bierzmy przykład z ludzi nie-
widomych, oni widzą sercem, oni wi-
dzą więcej niż my możemy dostrzec”. 
Prezes Barbara Sówka zachęca 
mieszkańców do wstąpienia w sze-
regi Polskiego Związku Niewidomych 
Okręg Mazowiecki. Koło znajduje się 
pod adresem: gen. J. Sowińskiego 15 
A w Legionowie. Z oferty można sko-

rzystać w godzinach: Pn. 13:00-15:00; 
Czw. 15:00-17:00. Informacje pod nu-
merem tel. 668 367 493.

Dzień Białej Laski obchodzony jest 
15 października już od 1964 r. Ma on 
przypominać wszystkim o potrzebach 
osób niewidomych i niedowidzących, 
które także chcą uczestniczyć w życiu 
społecznym i kulturalnym. W tym dniu 
ludzie z dysfunkcją wzroku przypo-
minają zdrowemu społeczeństwu, że 
istnieją i chcą żyć tak jak wszyscy inni 
– bez ograniczeń czy fałszywej litości.

Ewa Milner-Kochańska

77. rocznica
W środę (3.10) w Muzeum Hi-

storycznym w Legionowie odby-
ły się obchody upamiętnienia 77. 
rocznicy zagłady ludności getta 
w Legionowie, zorganizowane we 
współpracy z lokalnymi szkołami: 
Liceum Ogólnokształcącym im. Ma-
rii Konopnickiej, Zespołem Szkolno-
-Przedszkolnym Milenium, II Liceum 
Ogólnokształcącym oraz Zespołem 
Szkół Salezjańskich. 

Obchody rozpoczęły się od warsz-
tatów edukacyjnych dla młodzieży, które  
poprowadziła doświadczona nauczyciel-
ka i edukatorka – Beata Narel (z Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego Milenium). 
Potem odbyło się spotkanie z Krystyną 
Budnicką ze Stowarzyszenia Dzieci Ho-
locaustu. Rozmowę z gościem poprowa-
dziła uczennica z LO im. Marii Konopnic-
kiej – Justyna Szaro. Następnie Dyrektor 
Muzeum – Jacek Szczepański wygłosił 
prelekcję na temat historii legionowskiego 
getta, po czym nastąpił moment uroczy-
stego upamiętnienia ofiar zagłady – po-
przez przygotowanie Wstążek Pamięci, 

wraz z głośnym odczytaniem imion i na-
zwisk, oraz umieszczeniem ich na spe-
cjalnie przygotowanej konstrukcji na sali 
wystawowej nieopodal oryginalnej tablicy 
z legionowskiego getta, jedynego tego 
typu zabytku na Mazowszu. 

Na koniec uroczystości odbył się III 
Marsz Pamięci ulicami naszego miasta, 
który zakończył się minutą ciszy obok 
budynku, w którym w czasie wojny funk-
cjonował Judenrat (Rada Żydowska). 
W Marszu, oprócz młodzieży i Krystyny 
Budnickiej, która jest Honorowym Oby-
watelem Miasta Stołecznego Warszawy, 
uczestniczył również Zastępca Prezy-
denta Miasta Legionowa – Piotr Zadroż-
ny. W obchodach wzięło udział blisko sto 
osób. 

Bardzo dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za udział w uroczysto-
ściach. Zapraszamy na wydarzenia 
towarzyszące, o których Muzeum bę-
dzie informowało na bieżąco na swojej 
stronie internetowej (http://muzeum.
legionowo.pl/).
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25 października, godz. 18.00
sala widowiskowa
w ratuszu, Legionowo,
ul. Piłsudskiego 41 
Premiera widowiska zespołu 
seniorów Na Luzie - Kocha 
się raz... WSTĘP WOLNY. 

26 października, godz. 10.30
sala widowiskowa
w ratuszu, Legionowo,
ul. Piłsudskiego 41 
Bezpłatne wykłady „Rak 
piersi – znaczenie badań 
przesiewowych”

26 października,
godz. 10.00-14.00 
MOK Legionowo,
ul. Norwida 10  
XI Miejski Festiwal Młodych 
Talentów, warsztaty arty-
styczne

27 października, godz. 10.00
DPD Arena Legionowo,
ul. B. Chrobrego 50B 
Turniej szachowy z Areną 
Legionowo 

27 października, godz. 15.00 
Muzeum Historyczne,
ul. Mickiewicza 23
Prelekcja Marcina Medyń-
skiego dot. tematu śmierci 
na pocztówkach I wojny 
światowej 

27 października, godz. 15.00 
sala widowiskowa
w ratuszu, Legionowo,
ul. Piłsudskiego 41 
Niedzielne Spotkania
z Bajką - Przygody Kubusia
i Ancymona bilety - 10 zł
- w MOK Legionowo,
ul. Norwida 10. 

28 października, godz. 10.00
sala widowiskowa
w ratuszu, Legionowo,
ul. Piłsudskiego 41 
VIII Legionowskie Arty-
styczne Potyczki Wokalne 
Seniorów

30 października,
godz. 9.00-16.00 
Ratusz, Legionowo,
ul. Piłsudskiego 41 
Światowy Dzień Walki
z Cukrzycą 
Badania glikemii i ciśnienia 
tętniczego, EKG, badanie
w kierunku osteoporozy, 
występ chóru Belkanto, 
pokazy taneczne

30 października, godz. 14.00
Wykład dietetyka klinicznego 
„Profilaktyka i leczenie ży-
wieniowe cukrzycy typu 2”

31 października, godz. 18.00 
sala widowiskowa w ra-

tuszu, Legionowo,
ul. Piłsudskiego 41  
Spotkanie w ramach Kam-
panii Społecznej pt. "Złączyć 
się z Narodem" poświęcone 
repatriantom z Kazachsta-
nu, organizowane przez 
Fundację 12 Gwiazd. 

8 listopada, godz. 19.00
MOK Legionowo,
ul. Norwida 10
Koncert "Muzyka klezmer-
ska" zespołu Klezmoret
Wernisaż wystawy
"Chagall i inni"
Wstęp - zaproszenia do-
stępne w MOK Legionowo

9 listopada,
godz. 9.00-13.00 
Plac przy ratuszu 
Akcja krwiodawstwa

9 listopada,
godz. 11.00-14.00 
MOK Legionowo,
ul. Norwida 10  
XI Miejski Festiwal Młodych 
Talentów, warsztaty arty-
styczne

10 listopada,
godz. 13.00-18.00 
DPD Arena Legionowo,
ul. B. Chrobrego 50B  
FESTIWAL GĘSINY 

Informacje na plakacie na 
str.16 

10 listopada, godz. 12.00
filia MOK Legionowo,
ul. Targowa 65
Salon Artystyczny
Koncert zespołu Klezmersi
Wernisaż wystawy gobeli-
nów Barbary Mariańskiej
wstęp wolny

10 listopada, godz. 19.00
Kościół Świętego Ducha, 
Legionowo,
ul. ks. Schabowskiego
"Krzyż i orzeł"
Koncert patriotyczny
z udziałem Bogusława Morki
wstęp wolny

10 listopada,
godz. 12.00 - 20.00
sala widowiskowa
w ratuszu, Legionowo,
ul. Piłsudskiego 41
VI Przegląd Pieśni Patrio-
tycznej Viva Polonia
wstęp wolny 
 
10-11 listopada,
godz. 18.00
sala widowiskowa
w ratuszu, Legionowo,
ul. Piłsudskiego 41 
Obchody Narodowego Świę-
ta Niepodległości 

Informacje na plakacie na 
str.16

11 listopada, godz. 12.00 
sala widowiskowa
w ratuszu, Legionowo,
ul. Piłsudskiego 41 
Legionowskie Stowarzy-
szenie działające na rzecz 
kultury „Viva Larte” zapra-
sza na wspólne śpiewanie 
hymnu

16 listopada, godz. 18.00
MOK Legionowo,
ul. Norwida 10
Koncert "Dwóch we trzech 
w hołdzie jednemu - Kacz-
marski"
Bartosz Kamiński (śpiew, gi-
tara), Krystian Kulas (gitara), 
Łukasz Mrugacz (recytacja)
wstęp wolny

17 listopada, godz. 15.00
sala widowiskowa
w ratuszu, Legionowo,
ul. Piłsudskiego 41
Niedzielne Spotkania z Bajką
"Niebrzydkie kaczątko
i magiczna szafa"
Bilety - 10 zł - w MOK Legio-
nowo, ul. Norwida 10

22 listopada, godz. 19.00
MOK Legionowo,
ul. Norwida 10

Koncert zespołów BreakLine 
oraz Simon & Simon
bilety - 15 zł - w MOK Legio-
nowo, ul. Norwida 10

26 listopada, godz. 12.30
MOK Legionowo,
ul. Norwida 10
koncert dla dzieci - Historie 
pisane dźwiękami
wstęp wolny

29 listopada, godz. 19.00 
sala widowiskowa
w ratuszu, Legionowo, 
ul. Piłsudskiego 41 
"Klimakterium 2, czyli meno-
pauzy szał".
Bilety - 90 zł - do nabycia: 
- w księgarni "U Leszka"
w Legionowie, ul. Batorego 
10, tel.: 22 732 03 02 

1 grudnia, godz. 19.00
sala widowiskowa
w ratuszu, Legionowo,
ul. Piłsudskiego 41
spektakl "Landru – morder-
ca kobiet"
Teatru Form Niewymyśl-
nych – premiera 
wstęp - bezplatne wej-
ściówki dostępne
w MOK Legionowo,
ul. Norwida 10




