
Dzięki wzorowym działaniom przeprowadzonym przez Urząd Miasta Legionowo, filia żłobka 
Motylkowy Świat otrzyma dotację z programu „Maluch+” 2020. Minister Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert. Wysokość wnioskowanej i otrzy-
manej dotacji wynosi 1,6 mln zł, natomiast wartość całego programu to ponad 2,3 mln zł.

Filia żłobka z dotacją
Filia żłobka powstaje obecnie przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 

i będzie się mieściła na parterze budynku mieszkalnego. Budowa zosta-
ła rozpoczęta 19 marca 2019 r., natomiast pierwsze dzieci skorzystają 
z niego już od września br. Jest to znakomita wiadomość dla rodziców 
najmłodszych mieszkańców Legionowa. Legionowski żłobek cieszy się 
znakomitą opinią. Dzieci otoczone są troskliwą opieką przez kadrę z wie-
loletnim doświadczeniem i sercem do pracy z maluszkami. Wysokość 
dofinansowania pokazuje, że nie tylko rodzice doceniają wzorową pracę 
w żłobku, ale Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej również. 
Mam nadzieję, że będzie dobrze służył kolejnym pokoleniom najmłod-
szych legionowian - mówi radna Anna Łaniewska.

Różnica pomiędzy kwotami, czyli ponad 700 tys. złotych, zostanie 
pokryta z budżetu miasta. Urząd Miasta Legionowo w ramach programu 
„Maluch+ 2020” - moduł 1b wnioskował o utworzenie 64 miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 (Żłobek Miejski Motylkowy Świat Filia) na maksymalną 
kwotę dofinansowania, tj. 1 600 000,00 PLN. 

Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc wynosiła w pro-
gramie „Maluch+” 100 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku miejsca 
dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki                                             
- 500 zł. Łącznie na moduł 1b Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej przeznaczyło 80 154 800,70 zł, z tego 79 648 500,70 zł na tworze-
nie miejsc opieki i 506 300,00 zł na ich funkcjonowanie.

Budżet Obywatelski
Wszystko co powinieneś wiedzieć 

o Budżecie Obywatelskim Gminy Miej-
skiej Legionowo. Jakie projekty można 
zgłaszać?
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Medale
dla legionowian

Kontynuacja listy mieszkańców 
nagrodzonych pamiątkowymi meda-
lami z okazji 100. rocznicy nadania na-
zwy Legionowo.
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Palmiry
80. rocznica mordu w Palmirach. 

Zapraszamy do lektury artykułu au-
torstwa Rafała Degiela.
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Ekopatrol
w Legionowie

Jak funkcjonuje program”Zgłoś 
Kopciucha”? Co kontrolują strażni-
cy? Zgłoś swój dom do bezpłatnych 
badań kamerą termowizyjną.
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W naszym
ogródeczku

Zapraszamy do udziału w nowym 
projekcie dotyczącym powstawa-
nia ogródków na naszych osiedlach.                   
Co trzeba zrobić by wziąć w nim udział?
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Politechnika
w liceum

Poznaj sukcesy i ofertę eduka-
cyjną Królewskiej Dwójki. Przeczytaj 
o współpracy między liceum a Poli-
techniką Warszawską.
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Kalendarz
wydarzeń

Jakie atrakcje czekają nas w lu-
tym? Spektakle, koncerty, mecze, 
wystawy – sprawdź co się dzieje                       
w Legionowie.

Str. 15

Nr 1   |  Styczeń 2020  |  ISSN 2544-8633
Nakład: 6 tys. egzemplarzy

Facebook @pulsmiastaEGZEMPLARZ BEZPŁATNY  |  Miasto Legionowo
Wersja cyfrowa na legionowo.pl

CYFROWY PULS

16 stron
Bezpłatny miesięcznik

Najlepsze 
zdjęcia 
z Instagrama

Zima w mieście str. 16



Nr 1  /2020
styczeń

#legionowo
#PulsMiasta legionowo.pl

WOŚP w Legionowie
Za nami 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którego 
celem w tym roku jest zapewnienie najwyższych standardów dia-
gnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.                                
W Legionowie pracowały 4 sztaby, które łącznie zebrały 398 341,51 zł, 
jest to nowy rekord - w 2019 roku udało się zebrać blisko
320 tysięcy złotych.

W niedzielę rano na ulice miasta 
ruszyli wolontariusze ze specjal-
nymi puszkami, do których zbierali 
datki na rzecz Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

W szkołach w akcję angażowali 
się uczniowie, ich rodzice i nauczy-
ciele. Na odwiedzających czeka-
ło mnóstwo atrakcji, występów 
sportowych, pokazów tanecznych, 
przedstawień a także licytacji cie-
kawych przedmiotów. Przy sto-
iskach pojawiło się dużo gości, a na 

ulicach wolontariusze zbierali datki 
do specjalnych puszek. Wspólnie 
udało się zebrać około 398 341,51 zł. 
Nie jest to ostateczna kwota, gdyż 
wolontariusze nadal liczą wpływy            
z licytacji i aukcji internetowych.

 • Liceum Ogólnokształcące 
im. Marii Konopnickiej w Legiono-
wie na ul. marsz. J. Piłsudskiego 26                                
– 178 000,00 zł

 • Zespół Szkolno – Przed-
szkolny nr 2 na ul. Jagiellońskiej 67                   
– 119 223,07 zł,

 • SPP-Nadzieja w ratuszu 
na ul. marsz. J. Piłsudskiego 41                                             
– 48 358,15 zł (za 12 000 zł wylicytowa-
no samą koszulkę Lewandowskiego),

 • Szkoła Podstawowa nr 8                           
w Legionowie na ul. Zegrzyńskiej 3                                      
– 52 760,27 zł.

Zapraszamy do fotogalerii na 
strony internetowe poszczegól-
nych sztabów,

@FbLegionowoPorusza
i @FbMiastoLegionowo.
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Budżet Obywatelski
Gminy Miejskiej Legionowo
Podczas XIV sesji Rady Miasta Legionowo podjęto uchwałę w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej 
Legionowo. W związku z tym, w bieżącym roku po raz pierwszy miesz-
kańcy Legionowa będą mieli możliwość zgłosić projekty i oddać głos
w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Już wkrótce przedstawiona zosta-
nie strona internetowa Budżetu Oby-
watelskiego Gminy Miejskiej Legiono-
wo, a w lutym rozpoczną się spotkania 
z mieszkańcami. Podczas nich będzie 
można m.in. zapoznać się z zasadami 
zgłaszania projektów oraz dowiedzieć 
się jak wypełnić niezbędne formularze.

Poniżej prezentujemy odpowiedzi 
na najczęstsze pytania dotyczące Bu-
dżetu Obywatelskiego. Więcej informa-
cji już wkrótce pojawi się na specjalnie 
przygotowanym portalu.

Czym jest Budżet Obywatelski?
 
        Budżet Obywatelski, zwany rów-
nież partycypacyjnym, jest demokra-
tycznym procesem, w ramach którego 
mieszkańcy osobiście współdecydują 
o wydatkach publicznych. Do tej pory 
takie prawo mieli jedynie radni Rady 
Miasta Legionowo.

W skrócie oznacza to, że:
    • mieszkańcy zgłaszają propo-

zycje projektów do budżetu, które 
następnie są analizowane pod kątem 
możliwości realizacji,

   • propozycje projektów, które po-
myślnie przeszły weryfikację, poddaje 
się pod powszechne i bezpośrednie 
głosowanie,

    • w efekcie, najwyżej ocenione 
lub najczęściej wskazywane propozy-
cje projektów przeznacza się do reali-
zacji – wpisując je do budżetu. 

Skąd biorą się pieniądze na Budżet 
Obywatelski?

 
    Pieniądze, które zostały przeznaczo-
ne na Budżet Obywatelski, to wydzie-
lona część budżetu Gminy Miejskiej 
Legionowo. W tym roku do dyspozycji                     
w ramach Budżetu Obywatelskiego 
jest 500 tys. złotych.

Dlaczego warto uczestniczyć w two-
rzeniu Budżetu Obywatelskiego?

 
     To wyjątkowa okazja do rzeczywi-
stego i bezpośredniego współdecy-
dowania o tym, na co zostanie wy-
dana część budżetu gminy. Daje on 
możliwość zgłaszania i promowania 
własnych ciekawych pomysłów na 
rzecz mieszkańców, przyczyniają-
cych się do poprawienia funkcjono-
wania całego miasta.

Kto może zgłaszać projekty                             
do Budżetu Obywatelskiego?

  
   Propozycję projektu do Budżetu Oby-
watelskiego może zgłosić każdy miesz-
kaniec Gminy Miejskiej Legionowo.

Co decyduje, że dany projekt wygra 
w głosowaniu?

Rekomendowane do realizacji 
projekty podaje się w kolejności we-
dług uzyskanej liczby głosów. W re-
komendacji uwzględnione zostaną 

tylko te projekty, na które oddano co 
najmniej 20 głosów.

Czy można realizować zadania BO 
w etapach?

 
   Nie. W ramach Budżetu Obywatel-
skiego nie mogą być realizowane 
zadania, które zakładają realizację 
jedynie ich części, w tym sporządze-
nia wyłącznie projektu bądź planu 
przedsięwzięcia lub zabezpieczają 
środki na wykonanie, bez uwzględ-
nienia kosztów projektu.

Czy w przypadku, gdy mój pomysł 
zostanie wybrany w głosowaniu, 
dostanę pieniądze na jego reali-
zację?

 
   Nie. Budżet Obywatelski nie jest 
programem dotacji i realizacja 
przegłosowanych propozycji jest 
zadaniem Miasta.

Kto może głosować na projekty?
 

  Prawo udziału w głosowaniu ma 
każdy mieszkaniec Gminy Miejskiej 
Legionowo.

Kiedy rozpocznie się realizacja pro-
jektów, które wygrają głosowanie w 
bieżącym roku?

 
  Realizacja zwycięskich projektów roz-
pocznie się w 2021 r.

Lp.                                      Rodzaj czynności                                                  Termin

Promocja Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Miejskiej Legionowo połączona ze spotka-
niami z mieszkańcami

Styczeń - Luty

Składanie propozycji projektów
od 2 marca
do 16 marca

Ocena / weryfikacja złożonych projektów od 17 marca
do 20 kwietnia

Publikacja wyników oceny / weryfikacji do 30 kwietnia

Wniesienie pisemnych odwołań w sprawie pro-
jektów niedopuszczonych do głosowania do 11 maja

Rozpatrzenie wniesionych odwołań do 18 maja

Sporządzenie i ogłoszenie listy projektów,
które będą poddane głosowaniu

do 25 maja

Publiczna prezentacja projektów połączona
z dyskusją mieszkańców

od 25 maja
do 15 czerwca

Głosowanie Od 16 czerwca
do 31 lipca

Zatwierdzenie listy projektów
do realizacji oraz ich upublicznienie

do 7 września

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo

Uchwała dot. wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Miejskiej Legionowo dostępna jest:

• w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
- https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2020/153/ 

• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legionowo
- https://www.bip.legionowo.pl/m,32239,uchwala-nr-xiv1962019.html

Budżet na rok 2020 uchwalony
Budżet na 2020 rok został uchwa-

lony podczas XIV sesji Rady Miasta 
Legionowo, która odbyła się w ponie-
działek (30.12.2019 r.) Plan dochodów 
i przychodów, wydatków i rozchodów 
wynosi prawie 318 mln zł – taki jest bu-
dżet Legionowa na 2020 rok. Zaplano-
wano ponad 33 mln zł wydatków mająt-
kowych. Wskaźnik planowanej łącznej 
spłaty zobowiązań wynosi zaledwie 
4,24 % przy dopuszczalnym wynoszą-
cym 10,53 %.

Główne źródła dochodu to podat-

ki – podatek dochodowy od osób fi-
zycznych, podatek od nieruchomości, 
podatek od środków transportowych. 
Subwencja z budżetu państwa wyniesie 
ponad 48 mln zł.

Na transport i łączność zaplanowa-
no ponad 29 mln zł, w tym ponad 11 mln 
na lokalny transport zbiorowy. Wydatki 
zaplanowane na drogi gminne to prawie 
11 mln zł. Tradycyjnie największym wy-
datkiem jest oświata i wychowanie – na 
ten cel przeznaczono ponad 102 mln zł. 

Ochrona zdrowia to prawie    2 mln zł, w 
tym ponad 300 tys. zł na funkcjonowa-
nie ambulatorium. Na pomoc społecz-
ną przeznaczonych zostanie około 12 
mln zł, zaś na gospodarkę komunalną 
i ochronę środowiska ponad 26 mln zł.

– To już 18. budżet miasta Legiono-
wo, który przygotowałem wraz z moimi 
pracownikami. To bardzo dobry i bez-
pieczny budżet na niezwykle dynamicz-
ne czasy, w których obecnie żyjemy – 
mówi prezydent Roman Smogorzewski.

W dniu 26 lutego 2020 r. odbędą się obchody
80. Rocznicy Zbrodni w Palmirach dokonanej na miesz-
kańcach Legionowa i okolic. Uroczystości rozpoczną się 
o godz. 12:00 na cmentarzu w Palmirach. O godzinie 
10:45 odjedzie autobus spod ratusza, który zawiezie 
chętne osoby na miejsce obchodów. W tym roku mo-
dlitwę w intencji ofiar na cmentarzu odmówią ks. prałat 
Lucjan Szcześniak - Proboszcz Parafii św. Jana Kante-
go w Legionowie i Rabin Yehoshua Ellis. 

Uwaga! Prosimy o wcześniejsze zapisy!
Do 20 lutego zgłoś telefonicznie chęć udziału                                               
w obchodach - nr tel. 22 766 40 84.
 
Oprócz tego, 27 lutego 2020 r. o godz. 18:00 odbędzie 
się Msza Święta w intencji ofiar w kościele pw. Józefa 
Oblubieńca NMP w Legionowie.



Market Chemko sp. z.o.o.
CHEMKO to nie tylko market 

budowlany i centrum ogrodnicze 
zlokalizowane w powiecie legionow-
skim, to przede wszystkim ludzie sil-
nie utożsamiający się z Legionowem 
i wspierający od ponad ćwierć wie-
ku rozwój gminy, powiatu i miasta 
w zakresie działalności społecznej, 
gospodarczej, kulturalnej i spor-
towej. CHEMKO to firma rodzinna, 
której historia związana z powiatem 
legionowskim rozpoczyna się już                            
w 1990 roku. CHEMKO od lat wspie-
ra inicjatywy, wydarzenia kulturalne                                                                         
i sportowe. Na swoim koncie ma 
m.in. sponsoring DPD Legionovia 
Legionowo, Klubu Pływackiego Del-
fin, Klubu Koszykarskiego Legion Le-
gionowo, Sekcji  Modelarstwa Lot-
niczego Ważka Wieliszew. Wspierał                                                                                     
i wspiera: wieliszewskie zloty moto-
cyklowe, koncerty harcerskie „Wio-
senne Czarowanie”, Legionowski 
Turniej Piłki Nożnej Służb Munduro-
wych, Festiwale Muzyki Kameralnej 
i Organowej Powiatu Legionowskie-
go, współuczestniczy w akcjach 
wspierających działania proekolo-
giczne i wielu innych. CHEMKO po-
dąża w myśl koncepcji Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu i działa 
zgodnie z uczciwymi praktykami 
biznesowymi. Współpracuje z Po-
wiatowym Centrum Integracji Spo-
łecznej w Legionowie pomagając 
wyjść z bezrobocia jego podopiecz-
nym. Market stawia na rzetelność                        
i sumienność w podejściu do klien-
ta, czyli społeczności legionowskiej, 
angażuje się i rozwija społecznie 
wspierając potrzebujących. Market 
CHEMKO na stałe wpisał się w krajo-
braz powiatu legionowskiego. 

Andrzej Bochacz 
Pan Andrzej Bochacz jest wybit-

nym artystą sztuki witrażu i mozaiki. 
Jego autorskie dzieła sztuki zdobią 
miasto, powiat i wiele innych miejsc 
w Polsce. Jest lokalnym patriotą                         
z wielką pasją społecznikowską. Jest 
człowiekiem honoru, prawym i szla-
chetnym. Poświęca się dla innych. 
Służy bezinteresowną pomocą po-

trzebującym. Potrafi zarazić swoimi 
pasjami młodych ludzi. Zawsze po-
godny i uśmiechnięty. Jest autorem 
projektu „Kraina Witraży”, w ramach 
którego w przestrzeni miejskiej Le-
gionowa i powiatu legionowskiego 
instalowane są witraże oraz orga-
nizowane imprezy kulturalne, które 
prezentują właśnie ten rodzaj sztuki. 
Celem projektu są działania promo-
cyjne, ale wiele spośród nich wspiera 
i chroni polskie dziedzictwo narodo-
we. Dodatkowym walorem przedsię-
wzięcia jest możliwość integrowania 
przedsiębiorców oraz lokalnych in-
stytucji, a także grup społecznych, 
takich jak uczniowie szkół czy senio-
rzy, do wspólnych działań. Aktual-
nie Krainę Witraży tworzą następu-
jące projekty i inicjatywy: Okruchy 
Czasu, Symbole miasta, Historia 
Godła Polskiego oraz Polska Aleja.  
Jego witraże i mniejsze formy witra-
żowe zdobią nasze miasto i jego oko-
lice. W kościele garnizonowym pw. 
Św. Józefa Oblubieńca Najświęt-
szej Marii Panny w Legionowie przy                          
ul.  J. Piłsudskiego 5 artysta zamon-
tował cykl witraży - Historia Godła 
Polskiego. W kościele pw. Matki Bożej 
Fatimskiej zamontował wspaniałe 
dzieło sztuki mozaikowej „Ostatnia 
Wieczerza” oparte na polichromii 
Leonarda Da Vinci. Z inicjatywy Pana 
Andrzeja Bochacza nieformalna 
grupa entuzjastów witraży easy-Art 
kontynuuje swoje działania już dwu-
dziesty rok. Grupa ta często realizu-
je projekty na zasadach non-profit.                                                                                       
W 2011 roku założyciel Legionowskiej 
Pracowni Witrażu 12u został człon-
kiem Stowarzyszenia Miłośników 
Witrażu ARS VITREA POLONA. Sto-
warzyszenie bierze czynny udział 
w konferencji naukowej Ars Vitrea 
Polona – Legionowo 2018 r. Uczest-
niczyło w niej niemal 200 osób,                                                                                              
a wśród nich najwybitniejsi naukow-
cy, historycy sztuki, konserwatorzy                   
i właściciele uznanych pracowni wi-
trażowych. Kandydat od 6 lat wspie-
ra i rozwija artystycznie uczniów 
Powiatowego Zespołu Szkół i Pla-
cówek Specjalnych w Legionowie. 
Organizuje dla nich wycieczki „Szla-

kiem Mistrzów Witrażu” po Polsce. 
Pan Andrzej Bochacz jest ideal-
nym kandydatem do odznaczenia 
orderem na 100-lecie Legionowa. 
Jest prezesem Stowarzyszenia 
Miłośników Witraży Ars Vitrea Po-
lona.  Jego działalność społeczna 
też zasługuje na szczególną uwa-
gę, działa skutecznie w dziedzinie 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
(jego program dla seniorów uzy-
skał srebrny medal na światowych 
targach), promuje Miasto i Gminę 
Legionowo w kraju i za granicą. 

Anna Bogacka
Pani Anna Bogacka jest na-

uczycielem dyplomowanym, uczy 
geografii i geografii politycznej                 
w II Liceum Ogólnokształcącym 
im. króla Jana III Sobieskiego w Le-
gionowie, z którym jest związana 
od 2009 r. Swoją karierę zawodo-
wą rozpoczęła w 2006 r. w Zespole 
Szkół nr 68 w Warszawie. Pani Bo-
gacka sukcesywnie wdraża pro-
jekty edukacyjne, które realizuje 
przy wykorzystaniu technologii 
informatyczno-komputerowych. 
W swojej pracy stosuje nowator-
skie sposoby nauczania, dzięki 
czemu prowadzone przez nią za-
jęcia są dynamiczne, zróżnico-
wane i ciekawe dla uczniów. Pani 
Anna Bogacka cieszy się bardzo 
dużą sympatią wśród uczniów, 
jest doceniana za wkład pracy           
w życie szkoły, aktywizujące me-
tody pracy, kreatywność i inno-
wacyjność. Podejmuje działania                               
i odnosi sukcesy w wielu obsza-
rach aktywności edukacyjnej, jako 
nauczyciel i wychowawca.

Stowarzyszenie Ogólnopolska 
Rodzina Kościuszkowców

Stowarzyszenie powstało                                                    
w grudniu 2011 roku z inicjatywy 
byłego dowódcy 1WDZ gen. bryg. 
Zenona Poznańskiego oraz żołnie-
rzy 1WDZ stacjonujących na tere-
nie całej Polski. Głównym celem 
Stowarzyszenia Kościuszkowców 
jest integracja społeczeństwa                                                          
i środowisk wojskowych na terenie 
Legionowa. Członkowie aktywnie 
uczestniczą w prowadzeniu lekcji 
historyczno-patriotycznych w le-
gionowskich szkołach, przypomi-
nając bohaterstwo żołnierza pol-
skiego w okresie II wojny światowej. 
Stowarzyszenie zajmuje się organi-
zacją imprez patriotycznych zarów-
no w Legionowie jak i w Warszawie, 
m.in. przy pomniku Kościuszkow-
ca na warszawskiej Pradze, przy 
Grobie Nieznanego Żołnierza oraz 
na cmentarzu wojskowym na Po-
wązkach. Prowadzi wiele imprez 
związanych z propagowaniem tra-
dycji wojskowych w ramach tzw. 
niedziel z wojskiem. Organizuje 
sympozja naukowe we współpra-
cy z Akademią Humanistyczną im.                                                               
A. Gieysztora w Pułtusku oraz wła-
dzami miasta Legionowa poświę-
cone historii 1WDZ. Z inicjatywy 
Stowarzyszenia z okazji 100-lecia 
odzyskania niepodległości wybu-
dowano Park Kościuszkowca przy 
Al. 1WDZ w Legionowie, upamięt-

niający  stacjonowanie jednostek 
Wojska Polskiego na terenie miasta 
Legionowa. Stowarzyszenie SORK 
naszym zdaniem w pełni zasługuje 
na wyróżnienie przyznania medalu 
okolicznościowego z okazji 100 lat 
nadania nazwy miastu Legionowo.

Tadeusz Kowalewski 
Pierwszy prezes i założyciel 

Klubu Honorowych Dawców Krwi 
przy Wyższej Szkole Oficerskiej 
Wojsk Łączności. Pełni także funk-
cję sekretarza w klubie HDK PCK 
przy Centrum Szkolenia Łączności 
i Informatyki w Zegrzu. Na terenie 
powiatu legionowskiego był orga-
nizatorem/współautorem licznych 
otwartych akcji krwiodawstwa. 
Prowadzi szeroko pojętą profilak-
tykę zdrowotną na temat Hono-
rowego Krwiodawstwa i udziela-
nia pierwszej pomocy w szkołach                       
w Legionowie oraz na terenie po-
wiatu. Jest organizatorem poga-
danek i prelekcji w szkołach, na 
które chętnie przychodzą dzieci                                   
i młodzież, organizuje konkursy 
plastyczne i poetyckie dla uczniów, 
których tematem jest szerzenie 
idei honorowego krwiodawstwa 
wśród młodzieży. Współorganizator 
koncertu na rzecz pomocy 5 rodzi-
nom (za uzyskane środki finansowe 
zostały zakupione meble, a następ-
nie przekazane dla wymienionych 
rodzin przez 5 ośrodków pomocy 
społecznej z powiatu legionow-
skiego). Organizator świątecznych, 
corocznych zbiórek żywności dla 
rodzin potrzebujących z powiatu. 
Obecnie także członek Krajowej 
Rady Honorowego Krwiodawstwa. 
Do chwili obecnej ma na swoim 
koncie około 40 lat działalności 
społecznej. Honorowy krwiodawca 
z około 150 litrami oddanej krwi peł-
nej lub jej składników. 

Wojciech Topczewski
W roku 1990 w wolnych wybo-

rach samorządowych Pan Wojciech 
Topczewski został pierwszym, de-
mokratycznie wybranym przewod-
niczącym Rady Miasta Legionowo. 
W czasie, gdy jeszcze nie było wielu 
uregulowań prawnych ani żadnych 
dających się naśladować przy-
kładów, organizował pracę Rady, 
tworzył regulaminy, zabiegał i dbał 
o prawomocność podejmowanych 
uchwał. Był gorącym zwolennikiem 
podejmowania trudnych, ale ko-
niecznych dla legionowskiej spo-
łeczności zadań, takich jak: budowa 
miejskiej kanalizacji z oczyszczalnią 
Czajka, przejęcie szkolnictwa na te-
renie gminy, budowa nowych szkół 
dla dzieci specjalnej troski. Chętnie 
i z wielką życzliwością współpraco-
wał ze środowiskami kombatanc-
kimi zarówno Armii Krajowej, jak                           
i Wojska Polskiego. Aktywnie popie-
rał powstanie w Legionowie pomni-
ka Polski Walczącej. Żywimy głębo-
kie przekonanie, że w 100. rocznicę 
nadania nazwy „Legionowo” godzi 
się i należy przyznać wnioskowany 
medal człowiekowi, który bardzo 
wiele wysiłku włożył w odtworze-
nie legionowskiego samorządu po 
kilkudziesięciu latach przerwy spo-
wodowanej wojną i komunistycz-
nymi rządami. 

Beata Piasecka 
Pani Beata Piasecka od 1987 r., 

tj. od początku swojej kariery za-
wodowej, związana z legionowską 
oświatą. Najpierw na stanowisku 
nauczyciela przedszkola, a od 1993 
r. przez 26 lat – dyrektora Przed-
szkola nr 14 i od 2004 r. - Przed-
szkola Miejskiego nr 9. Aktywność 
zawodową koncentrowaną na dzia-
łalności edukacyjnej i wychowaw-
czej oraz bogate doświadczenie 
wykorzystuje do promowania idei 
i podkreślania znaczenia wycho-
wania przedszkolnego, zarówno                       
w środowisku lokalnym jak i na fo-
rum ogólnopolskim. Dbając o wyso-

ką jakość oferty edukacyjnej i inspi-
rując nauczycieli do nowatorstwa, 
promuje osiągnięcia legionowskiej 
oświaty zdobywając liczne wy-
różnienia, nagrody i certyfikaty 
jakości. Wpływają one w znaczą-
cy sposób na ocenę jakości legio-
nowskiej oferty pozwalając miastu                                  
z sukcesem ubiegać się o liczne ty-
tuły i wyróżnienia w prestiżowych 
ogólnopolskich konkursach i ran-
kingach, np. Samorządowy Lider 
Edukacji i „Primus” - Ogólnopolski 
Program Certyfikacji Gmin, Powia-
tów i Samorządów Województw. Na 
wyjątkową  w edukacji przedszkol-
nej skalę w tym zakresie, prowadzi 
oraz inspiruje nauczycieli do two-
rzenia projektów edukacyjnych, 
dzieli się doświadczeniem, promuje 
dobre praktyki poprzez publika-
cje na stronie internetowej przed-
szkola, organizuje nieprzerwanie 
od 2004 r. spotkania dla legionow-
skich nauczycieli i przedszkolaków 
prezentując atrakcyjne poznawczo 
metody i formy przybliżania „małej 
ojczyzny” najmłodszym. Jest au-
torką gry komputerowej o Legio-
nowie, zebrała wokół siebie ludzi                                              
i instytucje lokalne doprowadzając 
do wydania książki z wierszami, za-
gadkami, materiałami dydaktycz-
nymi o Legionowie – dedykowanej 
najmłodszym legionowianom i ich 
nauczycielom. Zainicjowała po-
wstanie i nagranie piosenki o na-
szym mieście, umieszczonej wraz 
z innymi ciekawostkami i autorską 
grą komputerową, na płycie dołą-
czonej do książki „To jest Moje Le-
gionowo”. Przekazała ją do wszyst-
kich przedszkoli i szkół Legionowa 
i powiatu legionowskiego, a także 
wykorzystywała wydawnictwo do 
promowania miasta. W 25 roczni-
cę samorządności zorganizowa-
ła Radę Miasta Przedszkolaków                                                                       
z udziałem Przewodniczącego 
Rady Miasta Legionowo ucząc 
dzieci przez działanie rozumienia 
zadań samorządu. Pani Beata Pia-
secka jest inicjatorką i organiza-
torem wyjątkowego w Legionowie 
Przedszkolnego Festiwalu Nauki 
„Nauka jest Przygodą”.

Jan Skakluk
Pan Jan Skakluk, wieloletni 

pracownik samorządu legionow-
skiego, był wielokrotnie wyróż-
niany przez przełożonych za duże 
zaangażowanie w pracy na rzecz 
rozwoju miasta. W życiu pozaz-
awodowym poświęcił się pracy 
społecznej. To z jego inicjatywy                                                    
w naszym mieście zostały zorgani-
zowane pierwsze zawody biegowe, 
takie jak biegi przełajowe, Legio-
nowska Dycha i biegi przedszkola-
ków. Wydarzenia te weszły na stałe 
do kalendarza zawodów sporto-
wych na szczeblu województwa 
mazowieckiego oraz zawodów 
ogólnopolskich. W pierwszych la-
tach odbywania się tych zawodów 
był ich organizatorem wraz z Urzę-
dem Miasta Legionowo. Jako spor-
towiec - amator skupił się na bie-
gach długodystansowych. Osiągał 
w tej dziedzinie wyniki na poziomie 
krajowym. Jako zawodnik ukoń-
czył ponad 130 maratonów, 18 bie-
gów na 100 km. W swojej karierze 
wielokrotnie stawał na podium po 
ukończonym biegu. Reprezentując 
Legionowo Pan Jan był członkiem 
drużyny, która brała udział w Czte-
roetapowym Biegu Pokoju Pamięci 
Dzieci Zamojszczyzny. Przez trzy 
kadencje był członkiem Gminnej 
Rady Działalności Pożytku Pu-
blicznego. Obecnie jest prezesem 
klubu biegacza.

legionowo.pl#legionowo
#PulsMiasta
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Medale dla legionowian
100. rocznica nadania nazwy Legionowo jest wyjątkowo ważnym świę-
tem dla naszego miasta. W związku z tym specjalnie utworzona kapituła 
pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Miasta Legionowo Piotra 
Zadrożnego, składająca się z przedstawicieli Rady Miasta Legionowo 
oraz środowiska organizacji pozarządowych, postanowiła przyznać
100 medali okolicznościowych.

W wyniku prac kapituły ostatecznie przyznano 90 medali dla osób lub in-
stytucji, które charakteryzują się szczególnymi osiągnięciami oraz wkładem 
społecznym i zawodowym na rzecz Gminy Miejskiej Legionowo. Pod lupę 
brano różne kategorie dotyczące działalności samorządowej, działalności 
gospodarczej, działalności społecznej, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, 
oświaty, kultury i sportu oraz promocji gminy poza jej granicami. Uroczy-
stość wręczenia pamiątkowych medali odbyła się 27 listopada w sali widowi-
skowej miejskiego ratusza. Dla czytelników Pulsu Miasta co miesiąc będzie-
my prezentować kolejnych nagrodzonych.



facebook
@PulsMiasta

Nr 1  /2020
styczeń

Prowokacja legionowska
Zimą 1939/1940 r. na zebraniu Selbstschutzu 

w Jabłonnie ustalono listę osób przeznaczonych 
do likwidacji z terenu gmin Legionowo i Jabłon-
na. Główną rolę w jej przygotowaniu odegrali 
volksdeutsche Fryderyk Dreger i Emil Witte. Na 
liście znaleźli się wybitni przedstawiciele lokalnej 
społeczności oraz osoby, z którymi Niemcy mie-
li konflikty jeszcze przed wojną. Spis ten został 
przedstawiony burmistrzowi Marielke jako lista 
„przestępców kryminalnych”. Marielke zorientował 
się, że znaleźli się na niej najbardziej uczciwi miesz-
kańcy Legionowa i odmówił złożenia pod nią podpi-
su. Później zwierzył się swojemu poprzednikowi na 
stanowisku wójta Józefowi Rakowi, że za czyn ten 
grozi mu śmierć z rąk niemieckich. 

Burmistrz mieszkał wraz z żoną na Żeraniu 
przy ul. Modlińskiej w jednopiętrowym domu 
państwa Michalskich. 23 lutego 1940 r. około go-
dziny 20 niezidentyfikowany sprawca wdarł się 
tylnym wejściem do kuchni Marielke. Po krótkiej 
wymianie zdań burmistrz został ciężko raniony 
strzałem w tył głowy, a jego żona Elżbieta otrzy-
mała postrzał w okolicach serca. W mieszkaniu 
przebywała znajoma Niemka z Łodzi Wanda Her-
man, która przez uchylone drzwi widziała prze-
bieg całego zajścia. Drugą osobą obecną w domu 
była służąca, która słyszała strzały i widziała 
wychodzącego nieznanego człowieka. Dwóch 
obcych mężczyzn opuszczających zabudowania 
widział również jeden z sąsiadów.

W międzyczasie do domu powróciła druga 
służąca Wiktoria Lisiecka i wezwała na pomoc 
przejeżdżających szosą żołnierzy niemieckich. 
Sprowadzono lekarza i policję. Małżonkowie jesz-
cze wtedy żyli, ale byli nieprzytomni. Elżbieta 
Marielke wkrótce zmarła, a Reinholda ok. godziny 
22 zabrano do szpitala w Warszawie, gdzie umarł 
następnego dnia o 9 rano. Według jednych relacji 
burmistrz skonał nie odzyskawszy przytomności, 
według innych miał odzyskać na chwilę świado-
mość i wyszeptał, żeby za jego śmierć nie obwi-
niać Polaków, ale Niemców. 

Aresztowania
24 lutego 1940 r. około godziny 21 w siedzibie 

gminy Jabłonna przy ul. Modlińskiej zjawił się Ober-
sturmführer SD Kluge dowodzący ekspedycją kar-
ną warszawskiego pułku policji. Tutaj oczekiwali na 
niego burmistrz Jabłonny Wilhelm Rinas, jego za-
stępca Edmund Witt, 40 członków Selbstschutzu, 
granatowi policjanci i sołtysi. 

Kluge podzielił niemieckich policjantów na 
grupy dodając do każdej z nich granatowego po-

licjanta i volksdeutscha. W aresztowaniach brali 
udział Wilhelm Rinas, Edmund Witt, Franz Korcz, 
Fryderyk Dreger, Wiktor Stupnizki, Jan Draheim 
i Lenz. Aresztowania przeprowadzono zgodnie                                       
z listą wyniesioną przez Wittego z gabinetu Rina-
sa. Na polecenie wójta w ostatniej chwili dopisano 
do niej dyplomowanego ogrodnika Mieczysława 
Tańskiego. Aresztowania trwały całą noc do go-
dzin porannych 25 lutego 1940 r. Objęte nimi zo-
stały Jabłonna, Legionowo, Henryków, Michałów, 
Piekiełko, Żerań oraz prawdopodobnie Wieliszew                          
i Zegrze Południowe. Liczbę zatrzymanych szacuje 
sią na 200 do 600 osób. Jednak najbliższa prawdy 
wydaje się liczba ok. 250 osób. 

Wśród aresztowanych znaleźli się m.in.: Sta-
nisław Gierczyński – właściciel fabryki guzików                                                                             
w Legionowie, Mikołaj Bożym – samorządowiec, 
wójt gminy Legionowo czasu wojny, Henryk Star-
czewski – inwalida wojenny, bohater wojny 1920 
r., który ujawnił w prasie agenturalną działal-
ność kolonistów niemieckich pod Warszawą, Ta-
deusz Grzemski – komendant „Strzelca”, dr mjr 
Julian Mermon – lekarz garnizonowy w Legiono-
wie, Ryszard Szwedowski – syn Karola, obrońcy 
Westerplatte, przed wojną miał sprawę sądową                                                     
z Dregerem, Jan Górczyński – właściciel wytwórni 
wyrobów cementowych w Legionowie, Piotr Bu-
czacki – uczestnik powstań śląskich.

Zatrzymanych zgromadzono w areszcie gmin-
nym w Jabłonnie. Około 4 rano 25 lutego 1940 r. 
wszystkich załadowano na samochody ciężaro-
we. Henryka Starczewskiego, inwalidę bez nóg, 
brutalnie wrzucono bez kul na pakę samochodu. 
R. Kamińskiemu, Piotrowi Wodzyńskiemu i Henry-
kowi Piekutowskiemu udało się uciec przed aresz-
towaniem. Na ich miejsce dołączono do transportu 
trzy przypadkowe osoby, które akurat przebywały                        
w areszcie zatrzymane za pędzenie bimbru. 

Aresztowani zostali przewiezieni z Jabłonny 
do Warszawy, do więzień na ul. Rakowieckiej i Dani-

łowiczowskiej, skąd po 48 godzinach od zatrzyma-
nia wywieziono ich do Palmir. Na miejsce egzekucji 
udał się również jako obserwator Jan Dreheim.

Polana śmierci
Palmiry wchodziły w skład tzw. warszawskie-

go pierścienia śmierci jako jedna z ok. 250 miej-
scowości okalających stolicę, w których Niemcy 
od października 1939 r. do lipca 1944 r. dokonywali 
masowych egzekucji. Szacuje się, że na terenie 
pierścienia zamordowano ok. 35 tysięcy osób. 

Dzisiaj Palmiry kojarzymy z gęstym lasem oka-
lającym cmentarz. W 1940 r. krajobraz tego miejsca 
różnił się znacząco od obecnego. Był to teren po 
dawnym składzie amunicji, a więc już przed wojną 
odizolowany od najbliższego otoczenia. Znajdującą 

się tu niewielką polanę Niemcy poszerzyli o kilka 
kilometrów kwadratowych karczując sąsiadują-
cy z nią las. Na tej ogromnej pustej przestrzeni od 
grudnia 1939 r. do lipca 1944 r. zamordowano co 
najmniej 1793 osoby, które pochowano w 24 ma-
sowych grobach. Tyle udało się odnaleźć. Wśród 
ofiar znaleźli się m.in. marszałek Sejmu Maciej Rataj                         
i złoty medalista olimpijski Janusz Kusociński.

Egzekucje odbywały się wedle tego same-
go schematu. Możemy więc wyobrazić sobie 
jak wyglądały ostatnie chwile osób zabitych 26 
lutego 1940 r. 

Więźniowie przywożeni byli samochodami 
ciężarowymi z plandekami. Wyprowadzano ich                             
z zawiązanymi oczami wprost nad wcześniej wy-
kopane mogiły i nad nimi rozstrzeliwano. Chcąc 
utrudnić ich odnalezienie Niemcy nadawali dołom 
śmierci kształt rowów przeciwlotniczych lub nie-
regularny kształt przypominający naturalne zapa-
dlisko albo lej po bombie. Po zakończeniu egzekucji 
zbierano łuski, zasypywano dół i maskowano groby 
przez nasadzenie drzew. Zbrodnie w Palmirach ni-
gdy nie miały być ujawnione, a los aresztowanych 
miał pozostać nieznany. 

Niemiecka propaganda
Pogrzeb Marielke w dniu 29 lutego 1940 r. stał 

się okazją do wielkiej manifestacji jedności i siły 
Niemców. Uroczystość odbyła się na cmentarzu 
ewangelickim w Warszawie. Przyjechał na nią spe-
cjalnie z Berlina superintendent (odpowiednik bisku-
pa) Krusche, który wygłosił mowę pogrzebową. 

Sprawą zainteresowane były najwyższe czynni-
ki partyjne NSDAP, które postanowiły wykorzystać 
śmierć Marielke dla własnych celów propagando-
wych. Polacy mieli być oczernieni i skompromitowa-
ni w oczach opinii publicznej całego świata.

W tym celu stworzono depeszę prasową za-
wierającą spreparowaną wersję wydarzeń. Zgodnie                
z nią Marielkowie zostali zakłuci nożami przez pol-

skich bandytów, a Reinhold konał trzy dni. Zatajono 
informację o jego pracy jako burmistrza, przedsta-
wiając go jako wysoko postawionego urzędnika 
charytatywnej organizacji NSV. Szkalujący Polaków 
tekst został podchwycony przez wiele zachodnich 
dzienników, które 5 marca 1940 r. zaczęły go bez-
krytycznie powielać. W Holandii i Brazylii niektóre 
redakcje uznały ten temat za sensację wartą publi-
kacji na pierwszej stronie. 

Ujawnienie zbrodni
Nie wszystkie ślady zbrodni udało się zatrzeć. 

Pierwszy trop podsunęli sami Niemcy ujawniając 
datę egzekucji. Do rodzin kilku ofiar wysłano za-
wiadomienia o ich śmierci w dniu 26 lutego 1940 r. 
bez podania przyczyn lub okoliczności zgonu. Po 
zakończeniu wojny leśnicy z Puszczy Kampinoskiej 
wskazali dwie masowe mogiły ofiar egzekucji z 26 
lutego 1940 r. Polski Czerwony Krzyż przeprowadził 
w tych miejscach ekshumacje w dniach 6-11 maja 
1946 r. Znaleziono w nich 190 ciał (w tym 6 kobiet).                                  
W rozpoznawaniu zwłok brali udział członkowie ro-
dzin. Często jedyną wskazówką do identyfikacji były 
detale ubrań, w których zamordowani byli widziani 
po raz ostatni. W trakcie ekshumacji udało się ziden-
tyfikować 48 osób z Legionowa i 15 z Jabłonny.

Ciała pomordowanych spoczęły na Cmen-
tarzu-Mauzoleum w Palmirach, który otwarto 
w 1948 r. Mieszkańcy Legionowa leżą w kwa-
terach XI i XVI.

Większość sprawców zbrodni wyjechała                              
z Jabłonny i Legionowa jeszcze przed wybuchem 
powstania warszawskiego. Schwytany został je-
dynie Wilhelm Rinas, którego skazano Wyrokiem 
Sądu Okręgowego w Warszawie z 7 kwietnia 1949 
r. na 15 lat więzienia. Po częściowym odbyciu kary 
uzyskał zwolnienie z więzienia i wyjechał do Nie-
miec Zachodnich.

Rafał Degiel

80. rocznica mordu w Palmirach
W październiku 1939 r. Niemcy wyznaczyli na komisarycz-
nego burmistrza (wójta) Legionowa Reinholda Marielke. 
Będąc nastawionym życzliwie do Polaków szybko stał się 
osobą niewygodą dla lokalnego środowiska volksdeut-
schy. Uknuty został spisek, którego celem było pozbycie 
się Marielke i rozprawa z liderami polskiego społeczeństwa                                
w gminach Legionowo i Jabłonna.



W minionym roku 2019 przepro-
wadzono 696  kontroli Ekopatrolu,                       
z czego: odwiedzono 398 budynków, 
299 razy nikogo nie zastano. Nało-
żono 7 mandatów, pouczano i edu-
kowano w zakresie obowiązujących 
przepisów (dane nie uwzględniają 
kontroli Straży Miejskiej przeprowa-
dzonych bez pracownika Urzędu Mia-
sta). Należy przypomnieć, że Ekopatrol 
kontroluje nieruchomości pod kątem 
przestrzegania przepisów ochrony śro-
dowiska, w szczególności utrzymania 
porządku i gospodarki odpadami oraz 
ochrony powietrza i spalania odpadów. 

Ekopatrol przede wszystkim 
zwraca szczególną uwagę na tema-
tykę jakości powietrza. Pracownicy 
przeprowadzający kontrolę  mają ze 
sobą m. in. pyłomierz, który mierzy 
poziom zapylenia w mieszkaniach, 
w których są np. kominki, a także 
wilgotnościomierz, badający wilgot-
ność drewna opałowego. Ważnym 
zadaniem patrolu jest edukacja eko-
logiczna i informowanie mieszkań-
ców o możliwości dofinansowania 
przedsięwzięć ekologicznych, takich 
jak np. wymiana pieców węglowych. 
Należy wspomnieć, że uchwała an-
tysmogowa daje mieszkańcom 5 lat 
na wymianę starych pieców węglo-

wych, pieców na drewno czy komin-
ków na nowe, które spełniają unijne 

normy. Celem Ekopatrolu jest infor-
mowanie mieszkańców i namawia-
nie ich, żeby nie czekali tych 5 lat, 
tylko już teraz skorzystali z dofi-
nansowania, jakie daje Urząd Mia-
sta, które w 100% pokrywa koszt 
nowego źródła ciepła. 

Ponadto Ekopatrol sprawdza m. in. 
czy na dachach albo działkach nie za-

lega azbest, jednocześnie informując                                                                                    
o możliwości jego usunięcia, czy odpa-
dy nie są składowane na posesji, stwa-
rzając zagrożenie epidemiologiczne, 
czy na posesji znajdują się zbiorniki 
bezodpływowe (szamba), jednocześnie 
przekazując informacje o możliwości 
podłączenia do sieci miejskiej kanalizacji. 

Wspólne Ekopatrole urzędników 
i strażników miejskich oznaczają, że 
mogą oni nie tylko wejść na posesje 
i dokonać kontroli, ale także obec-
ny na miejscu strażnik w przypadku 
ujawnienia nieprawidłowości może 
od razu nałożyć na właściciela nieru-
chomości mandat. 

Zgodnie z Art. 225 Kodeksu kar-
nego: „Kto osobie uprawnionej do 
przeprowadzania kontroli w zakresie 
ochrony środowiska lub osobie przy-
branej jej do pomocy udaremnia lub 
utrudnia wykonanie czynności służ-
bowej, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3”.
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Bezpłatne badania
Badania kamerą termowizyj-

ną to cykliczna akcja Urzędu Mia-
sta Legionowo. Prowadzona jest 
w ramach ochrony powietrza w 
Legionowie. Właściciele domów 
otrzymują szczegółowe raporty 
ze zdjęciami, pokazujące mostki 
termiczne, nieszczelne okna, nie-
ocieplone fundamenty itd. Celem 
programu jest zainteresowanie 
mieszkańców termomoderniza-
cją domów jednorodzinnych. 

Badanie kamerą termowizyjną 
dostarcza precyzyjnych informa-
cji którędy ucieka ciepło z naszego 
domu. Należy zwrócić uwagę, że 
badanie kamerą termowizyjną jest 
badaniem jakościowym – dostar-
cza wiedzy na temat wadliwych 
elementów budynku. Do raportów 
dołączona zostaje informacja na 
temat obowiązujących norm bu-
dowlanych w zakresie izolacyjności 
cieplnej budynków. Przed plano-
waną termomodernizacją należy 
poprosić o fachową pomoc, ocenić 

stan techniczny budynku lub wy-
konać audyt energetyczny. Najlep-
szym sposobem zmniejszenia kosz-
tów ogrzewania oraz zredukowania 
emisji zanieczyszczeń jest ograni-
czenie zapotrzebowania na ciepło.

Zgłoszenia

Zgłoszenia na badania termo-
wizyjne prosimy wysyłać na adres: 
termowizja@um.legionowo.pl lub 
zgłaszać się osobiście do Refera-
tu Ochrony Środowiska w Urzę-
dzie Miasta (pokój 3.14 i 3.15), gdzie 
można wypełnić druk zgłoszenia. 
O udziale w programie decyduje 
kolejność zgłoszeń. W zgłoszeniu 
należy podać dokładny adres domu 
mieszkalnego oraz telefon kontak-
towy. Należy także poinformować, 
czy raport z wynikami chcemy 
odebrać w Urzędzie Miasta osobi-
ście w wersji papierowej lub otrzy-
mać na podany adres e-mail jako 
załącznik w formacie PDF.

Ekopatrol
w Legionowie
Od samego początku 2020 roku Pracownicy Re-
feratu Ochrony Środowiska oraz strażnicy miej-
scy kontynuują prowadzenie kontroli. W tym 
roku przeprowadzono już 45 kontroli, z czego 
jedna skończyła się mandatem, a jedna poucze-
niem ustnym strażnika miejskiego. Ekopatrol 
reaguje na zgłoszenia mieszkańców przesłane     
z platformy „Zgłoś kopciucha”, jak również pro-
wadzi planowe kontrole nieruchomości.

Czym jest Ekopatrol? 
 
Ekopatrol został powołany w celu kontroli nieruchomości na terenie Legionowa pod kątem przestrze-
gania przepisów ochrony środowiska, zarówno doraźnie na zgłoszenie mieszkańców oraz planowo 
wszystkich budynków według kolejnych ulic. W jego skład wchodzi strażnik miejski i pracownik Refera-
tu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Legionowo. Prócz palenisk patrol sprawdza m.in.: 
- obecność azbestu na terenie nieruchomości, jednocześnie informując o możliwości jego usunięcia, 
- niezgodne z przepisami składowanie odpadów na posesji, mogących stwarzać zagrożenie epidemiolo-
giczne, 
- prawidłowe zagospodarowywanie wód deszczowych, 
- zbiorniki bezodpływowe (szamba i rachunki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych), jednocze-
śnie przekazując informacje o możliwości podłączenia do sieci miejskiej, kanalizacji, 
- warunki w jakich są trzymane zwierzęta, 
- patrol będzie zwracać szczególną uwagę na tematykę jakości powietrza i paleniska.

Dotacje do instalacji 
fotowoltaicznej

Mieszkańcy Legionowa 
mogą korzystać z programu 
„Mój Prąd”. Od 30.08.2019 r. 
można składać wnioski o dotacje 
bezpośrednio do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
w Warszawie. Wysokość dota-
cji wynosi do 5000 zł na zakup i 
montaż instalacji fotowoltaicz-
nej (paneli słonecznych).

Warunkiem koniecznym uzy-
skania dofinansowania jest za-
warcie umowy o przyłączenie 
mikroinstalacji prosumenckiej 
do sieci energetycznej. Własna 
elektrownia słoneczna pozwala 
znacząco zmniejszyć wysokość 
rachunków za energię elektrycz-
ną, nawet jeśli ogrzewamy wodę 
użytkową termą elektryczną lub 
zainstalujemy klimatyzację.

Co więcej, oprócz dotacji 
można skorzystać z ulgi termo-
modernizacyjnej, pamiętając, że 
kwota przedstawiona do odli-
czenia od podatku musi być po-
mniejszona o kwotę otrzymane-
go dofinansowania. W ramach ulgi 
termomodernizacyjnej można 
uzyskać odliczenia od podatku 
dochodowego m.in. wydatków 
poniesionych na ocieplenie bu-
dynków, modernizację instalacji 
(w tym zakup nowego kotła gazo-
wego), wykorzystanie odnawial-
nych źródeł energii.

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

Kolejny rok poprawy jakości
powietrza w Legionowie.

Od czasu rozpoczęcia pomia-
rów w 2014 r. na stacji Państwo-
wego Monitoringu Powietrza przy 
ul. Zegrzyńskiej oraz uruchomienia 
programu wymiany pieców w 2015 
r. stężenie najdrobniejszego pyłu 
PM2,5 spadło w naszym mieście o 
ponad 1/3 i w 2019 r. było znacznie 
poniżej dopuszczalnej normy wyno-
szącej 25 µg/m3.

Na żadnej innej stacji stacji po-
miarowej w województwie mazo-
wieckim nie zanotowano tak dużej 
poprawy. Także wstępne wyniki 

pomiarów pyłu PM10 wskazują, że 
są one najniższe od wielu lat i po raz 
pierwszy od 2007 r. nie przekracza-
ją obowiązujących norm. Pozostaje 
życzyć, aby w rozpoczynającym się 
roku 2020 było jeszcze lepiej!
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Czy zwierzęta potrafią odróżniać 
rośliny? Oczywiście, że tak. Może to 
wynikać z wielu powodów. Najczę-
ściej podpatrzyły zachowania swoich 
rodziców lub zwierząt innego gatun-
ku, inne zaś korzystają ze swojego 
instynktu, który my dawno temu za-
traciliśmy. Nie ma wyjątków wśród na-
szych mniejszych braci, tudzież każda 
kura, kaczka, a nawet wąż korzystają 
z dóbr jakimi darzy nas natura. Wy-
starczy popatrzeć na nazewnictwo 
roślin. Ludzie zaczęli nazywać rośliny 
od tego jakie zwierzę najbardziej lubi 
je jeść. Przykładami mogą być: gęsia 
wyka, wilczy groch, rumień psi, wróble 
proso, zajęczy szczaw, gęsie ziele oraz 
setki jak nie tysiące roślin. Sądzę, że 
nawet w dzisiejszych czasach, w dobie 
najnowszych osiągnięć wiele jeszcze 
nam brakuje w kwestiach naturalnej 
apteczki naszych futrzanych przyja-
ciół. Przejdę do konkretnych przykła-
dów, aby najlepiej zobrazować Wam jak 
zwierzęta wykorzystują rośliny oraz 
owady, aby wyleczyć choroby.

Szpak zwyczajny łapie mrówki,                      
a następnie rozgniata i tarza się w nich. 
Jak wiadomo kwas mrówkowy odstra-
sza owady oraz ma właściwości owad-
obójcze, ale także bakteriobójcze oraz 
grzybobójcze. 

Słyszeliście o naturalnym anty-
perspirancie? Wenezuelskie kapucyn-
ki oliwkowe wyłapują wije do ochrony 
przed owadami i pasożytami. W jakim 

celu? Kapucynka nadgryza wije, które                           
w obronie wydzielają toksyczną sub-
stancję odstraszającą owady, a na-
stępnie smaruje nią futerko. Jeżeli wije 
przestają wytwarzać tę substancję, po-
wtarza czynność po raz kolejny. I gdyby 
owad miał instrukcję obsługi, pisałoby 
na nim „Przed użyciem ugryźć” :)

Meksykańskie świnie, które są no-
sicielami tasiemca, poszukują korzeni 
granatu właściwego. Jego korzeń za-
wiera alkaloidy, które są silnie trujące 
dla tych pasożytów. Goryle i szympan-
sy potrafią w odpowiedni sposób przyj-
mować liście roślin leczniczych. Zwijają 
je w taki sposób, aby część z włoskami 
była po zewnętrznej stronie. To powo-
duje oczyszczanie jelit, a odpowiednie 
zwinięcie wpływa na efektywniejsze 
wchłanianie substancji leczniczych. 

Niektóre przykłady, które wy-
mieniłem, wydają się bardzo odległe 
i egzotyczne, a wystarczy zajrzeć do 
Dyniolandu. Jak wiecie, domownika-
mi mini zoo są między innymi kozy, 
które są dużymi łakomczuchami,                            
a ich menu jest bardzo rozległe. Jed-
nak potrafią być wybredne, nie zjedzą 
byle czego. Można zaobserwować 
u nich podgryzanie kory drzew i je-
dzenie gałęzi, co uzupełnia niedobór 
witamin, ale także może likwidować 
ewentualne stany zapalne. Chętnie 
jedzą pokrzywę, szałwie, krwawnik, 
skrzyp, rumianek - wyczuwając jakie 
zioło jest im aktualnie potrzebne. 

Konie. Przed I wojną światową 
zapanował tyfus, zachorowało 25 
milionów ludzi, a zmarło 2,5 miliona. 
Liczby obrazują skalę śmiercionośnej 
epidemii. W pewnym mieście po-
wołano specjalny oddział żołnierzy, 
który miał chorym pomóc i pilnować 
porządku. Jednak po pewnym czasie 
żołnierze również zaczęli chorować        
i nie byli w stanie pracować. Wyda-
wało się, że nie ma dla nich ratunku. 
Jeden z żołnierzy zaczął obserwo-
wać konie i zastanawiać się: dlacze-
go konie nie chorują, skoro przeby-
wają wśród chorych? Zauważył, że 
jedzą one małą, niepozorną roślinę, 
którą był bluszczyk kurdybanek. 
Postanowiono pójść w ślady koni i 
zaczęto robić potrawy oraz herbatki 

z wykorzystaniem tej rośliny, co spo-
wodowało uzdrowienie ludzi. 

Zastanawiacie się pewnie dlacze-
go w poprzednim artykule napisałem, 
że ta ostatnia roślina zmieniła dzieje 
Polski. Chciałbym Was zaprosić na 
moją grupę na Facebooku: Panaceum 
Natury- Młody Zielarz, gdzie będzie-
cie mogli mieć ze mną lepszy kontakt, 
dostęp do szerzej rozwiniętych arty-
kułów i tam znajdziecie odpowiedź 
na to pytanie. Zachęcam Was także 
do polubienia również na tym portalu 
strony Dynioland.pl, gdzie w sezonie 
są zamieszczane informacje na te-
mat różnych warsztatów, poznacie 
tam nie tylko teorię, ale głównie prak-
tykę, która jest najważniejsza. 

Z pamiętnika Młodego Zielarza

„Medycyna niekonwencjonalna” u zwierząt

XXI w to czas prędkości, 

poświęcania zdrowia

dla pieniędzy, zanika-

nia wartości przeszłości, 

stagnacji świadomości. 

Znajdziecie tu wiedzę do-

tyczącą ziołolecznictwa, 

zdrowia i rozwoju. Witaj-

cie w miejscu pozytyw-

nych wibracji, szczęścia

i pozytywnych ludzi.

Powróćmy wspólnie

do naszych korzeni

– Oskar Didyk

W naszym ogródeczku
Wyobraź sobie, że budzisz się rano i czujesz maciejkę lub lawendę pachnącą pod Twoim oknem. 
Idziesz z dzieckiem do przedszkola i po drodze oglądasz owady w swoich domkach lub wycho-
dzisz poczytać książkę w cieniu bluszczu pnącego się nad ławeczką z dala od zgiełku.

Wspólnie możemy wszystko
Z ogrodem jak z relacją – żeby był piękny trzeba się o niego troszczyć. Nic więcej ogrodowi do szczęścia nie 

potrzeba. Każdemu, kto włoży trochę serca, ogród odpłaci z nawiązką obdarzając całym ogromem przyjemności 
– pięknym zapachem, widokiem cudownych kwiatów czy pysznymi owocami.

Co musisz zrobić? Co zapewni Miasto?
• wiedzieć gdzie chcesz założyć swój ogród/ogródeczek 
(miejsce musi być ogólnie dostępne)
• mieć wizję swojego ogrodu 
• znaleźć znajomych, sąsiadów, współpracowników,                       
z którymi chcesz założyć i zatroszczyć się o swój ogród
• włożyć trochę pracy w założenie swojego ogrodu
i dbać o założony ogród

• pomoże Ci sprawdzić do kogo należy miejsce pod uprawę
i uzyskać zgodę na założenie w tym miejscu ogrodu
• pomoże Ci zastanowić się, czy Twoja koncepcja
i wybrane rośliny mają szansę się przyjąć i pokaże przy-
kładowe projekty opracowane przez doświadczonego 
ogrodnika
• da Ci sadzonki oraz ziemię potrzebne do założenia 
ogrodu.

Zastanówmy się co może jed-
na osoba? A teraz zastanówmy 
się co może grupa ludzi? Ogród 
społecznościowy to nie tylko 
możliwość sprawienia, że miejsce,                                                              
w którym żyjemy, stanie się pięk-
ne i przyjazne. To nie tylko wspól-
na troska o przestrzeń, w której 

wychowują się dzieci, odpoczy-
wają starsi i dyskutują młodzi. To 
także możliwość wspólnych spo-
tkań, okazja do wyjścia z domu, 
spotkania sąsiadów i wspólnego 
spędzenia czasu. Jaka to przyjem-
ność podciąć rośliny, przesadzić 
krzaczki w towarzystwie ludzi, któ-

rych lubimy. To także świetna oka-
zja, żeby dopiero się poznać. Być 
może na Twoim osiedlu lub Two-
jej ulicy mieszkają ludzie, którzy 
szukają okazji do poznania innych 
mieszkańców. Wspólny wysiłek                           
i stworzenie czegoś dla wszystkich 
może stać się świetną okazją do 

spotkań i rozpoczęcia czegoś pięk-
nego. Pięknej przyjaźni. 

Wyobraziłeś już sobie ten pięk-
ny ogród? A teraz wyobraź sobie, 
że on jest Twój, że powstał dzięki 
Tobie i że cieszy nie tylko Ciebie, 
ale i ludzi na których Ci zależy. 

Wspólny wysiłek 

i stworzenie ogród-

ka czy kwietnika dla 

wszystkich może stać 

się świetną okazją do 

spotkań i rozpoczę-

cia czegoś pięknego. 

Pięknego otoczenia                         

i pięknej przyjaźni.

Z początkiem roku życzę Wam, żebyście z uderzenia na uderzenie serca czuli coraz więcej ciepła i energii 
płynącej z Waszych dobrych intencji, chęci pomocy, samorozwoju. Wysyłam garść dobrych wibracji do każdego                     
z osobna. Najważniejsze jest zdrowie, więc niech Was, ani Waszych bliskich nie opuszcza nawet na sekundę.
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KRÓTKO i na temat

ZGŁOŚ KOPCIUCHA
Twój sąsiad pali w piecu odpa-

dami? Wejdź na stronę www.legio-
nowo.pl. W zakładce ŚRODOWISKO 
znajdziesz formularz zgłoszeniowy 
"Zgłoś Kopciucha". Może z niego 
skorzystać każdy mieszkaniec Le-
gionowa. Zgłoszenie trafi do Straży 
Miejskiej i Urzędu Miasta Legionowo.  

Straż Miejska pracuje w godzi-
nach od 7:00 do 23:00. Skrzyn-
ki mailowe są obsługiwa-
ne w godzinach pracy urzędu. 
 
Twoje zgłoszenie zostanie spraw-
dzone, a na wskazane miejsce 
wysłany patrol. W formularzu na-
leży wpisać imię lub nick, adres 
ulicy i numer domu, w którym jak 

przypuszczasz są spalane śmie-
ci, godziny Twojej obserwacji (np. 
szczególnie w godzinach rannych, 
o 17.00 itp.) i szczegóły, które da-
dzą więcej informacji kontrolują-
cym (np. czarny kłębiący się dym, 
zapach palonego plastiku itp.). 
 
Zgłoszenia są ANONIMOWE i dotyczą 
terenu miasta Legionowo.

Centralny Punkt Informa-
cyjny Funduszy Europejskich we 
współpracy z Gminną Radą Dzia-
łalności Pożytku Publicznego w 
Legionowie i Centrum Przedsię-
biorczości i Innowacyjności Urzę-
du Miasta Legionowo zaprasza na 
spotkanie informacyjne dot. Fun-
duszy Europejskich dla organi-
zacji pozarządowych z Legiono-
wa, które poprowadzi Magdalena 
Okulska – konsultantka z Cen-
tralnego Punktu Informacyjnego 
Funduszy Europejskich. Z uwagi 
na ograniczoną ilość miejsc, pro-
simy o potwierdzenie obecności 
tel. 22 766 40 07 lub na email: 
ngo@um.legionowo.pl

W karnawale
pomagamy chętniej

Jak wskazuje wiele badań, coraz czę-
ściej lubimy łączyć przyjemne z pożytecz-
nym. Karnawał to doskonały czas na zabawę                             
w gronie znajomych, integrację, ale też wte-
dy najchętniej włączamy się w różnorodne 
akcje niesienia pomocy innym. 

Z pomysłu Stowarzyszenia Inicjatyw Obywa-
telskich „Działamy Lokalnie” już 1 lutego 2020 r. 
podczas Balu Karnawałowego- Charytatywnego 
odbędzie się aukcja i zbiórka środków na reha-
bilitację Madzi Krzyżek – 11-letniej dziewczynki, 
mieszkanki powiatu legionowskiego. Potrzebuje 
ona wsparcia finansowego na leczenie i inten-
sywną rehabilitację po operacji rozległego guza 

mózgu. Połączona zabawa karnawałowa w wy-
śmienitym towarzystwie z dobrą muzyką i jedze-
niem, sprawi, że pomożemy dziewczynce, która 
tego wsparcia bardzo potrzebuje. Partnerzy Balu 
zadbają o atrakcyjne dla gości nagrody w loterii 
wizytówkowej, a dochody z aukcji charytatyw-
nych dopełnią pulę środków finansowych prze-
kazanych na dalszą opiekę zdrowotną dla Madzi. 
Zapraszamy mieszkańców do wspólnej zabawy 
i wsparcia tego przedsięwzięcia, dołączcie Pań-
stwo do nas, bo warto pomagać!

Szczegóły imprezy oraz rezerwacje koordy-
nuje współorganizator Balu- biuro KOMA TAX: 
recepcja@komatax.pl tel. 503 492 361

Fundusze Europejskie
Spotkanie odbędzie się 30 

stycznia w sali konferencyjnej ra-
tusza o godzinie 9:50. Dotyczyć 
będzie m.in.: harmonogramów na-
borów wniosków w 2020 roku, źró-
deł informacji o Funduszach Euro-
pejskich i możliwości wsparcia dla 
sektora NGO: 
- Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego 
- Program Operacyjny Wiedza Edu-
kacja Rozwój 
- Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa 
- Fundusze Norweskie 
- Program Dostępność+ 
- Lokalna Grupa Działania 
- Programy Komisji Europejskiej
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O pierwszym z pożarów miesz-
kańcy zaalarmowali straż pożarną 
14 stycznia przed godziną 22:00. 
Pożar objął komórkę lokatorską na 
klatce schodowej. Drugi wydarzył 
się już 15 stycznia przed godziną 
2:00. W tym przypadku z powodu 
dużego zadymienia strażacy ewa-
kuowali część mieszkańców. Pożar 
objął wnętrze jednego z mieszkań 
oraz prowadzący do niego kory-
tarz. W akcjach uczestniczyły jed-

nostki JRG oraz OSP Legionowo i 
OSP Chotomów a także policja. Ko-
lejny pożar miał miejsce 20 stycz-
nia. W bloku na ul. POW 8 paliła się 
komórka. Strażacy ugasili pożar. 

Możliwe podpalenia
Nie są znane powody pożarów. 

Legionowska policja pod nadzorem 
Prokuratury Rejonowej w Legiono-
wie prowadzi postępowanie wyja-
śniające w tej sprawie. - Wiemy, że 

policja prowadzi śledztwo, liczymy 
że wkrótce zatrzyma sprawcę lub 
sprawców, których czeka proces 
karny. Jesteśmy zaniepokojeni tą 
sytuacją i obawiamy się o bezpie-
czeństwo mieszkańców osiedla 
Kozłówka. Są już tam wzmocnio-
ne patrole Straży Miejskiej i z taką 
prośbą wystąpiliśmy też do policji. 
Myślimy też nad innymi rozwiąza-
niami – mówi Zastępca Prezydenta 
Piotr Zadrożny. 

Nowy blok
- Jesteśmy też zaniepokojeni, 

bowiem w pobliżu trwa budowa 
nowego bloku socjalnego. Chcąc 
wyeliminować krążące w opinii pu-
blicznej nieprawdziwe informacje, 
chcę podkreślić, że w tym budynku 
na pewno nie otrzymają lokali oso-
by zadłużone, a także osoby które 
nie płacą regularnie czynszu bądź 
nie pokrywają kosztów zużytych 
mediów. Z tej listy są też wyklu-
czone osoby, wobec których są 
skargi ze strony innych lokatorów 
lub które nie dbają o posiadany lo-
kal - mówi Ewa Kucharska, kierow-
nik referatu lokalowego Urzędu 
Miasta Legionowo.

Lokale do remontu
Zniszczone w czasie pożaru 

lokale zostaną wyremontowane a 
poszkodowane rodziny będą mo-
gły ponownie w nich zamieszkać.  
Pogorzelcy przebywają obecnie w 
lokalach zastępczych. Pomoc dla 
pokrzywdzonych organizuje też 
OPS. - Niezależnie od sprawy kar-
nej KZB wystąpi o odszkodowanie 
za poniesione na mieniu gminy 
straty. Do tego samego namawia-
my poszkodowane w pożarach ro-
dziny – mówi Prezes KZB Legiono-
wo Sp. z o.o. Irena Bogucka, która 
zajmuje się zarządzaniem budyn-
kami na Kozłówce.

„Dla mnie i mojego dziecka 
ważny jest komfort psychiczny na 
placu zabaw. Może dzięki temu, że 
plac będzie integracyjny, naresz-
cie nie będę musiała mierzyć się 
z komentarzami i ocenami innych 
rodziców”- mama dziecka niepeł-
nosprawnego. Wspólnie z kilku-
dziesięcioma osobami zaangażo-
wanymi w budowę integracyjnego 
placu zabaw w Legionowie udało 
nam się wypracować wskazów-
ki do budowy tego wyjątkowego 
obiektu. Pomysł rodził pomysł, 
dzięki różnorodności grupy: Radni 
Miasta Legionowo i Powiatu Legio-
nowskiego, osoby niepełnospraw-
ne, rodzice,  fachowcy na co dzień 
pracujący z ludźmi niepełnospraw-
nymi oraz pracownicy Urzędu Mia-
sta Legionowo. Mamy nadzieję, że 
projekt będzie jak najbliższy ide-
ałowi i jak najwięcej osób znajdzie 
w nim przestrzeń dla siebie. 

Strefa sensoryczna, wyci-
szenia oraz zabawy.

Aby było to miejsce dla każ-
dego musi znaleźć się tam nie 
tylko miejsce na huśtawki czy 
trampoliny, ale także przestrzeń, 
w której starsi mogą poczytać 

książkę, młodsi – oraz np. dzieci ze 
spektrum autyzmu wyciszyć się 
a mama spokojnie nakarmić czy 
przewinąć dziecko. Jak wiadomo 
najlepiej wypoczywa się w ziele-
ni, dlatego na placu nie może jej 
zabraknąć. To w jakiej przestrzeni 
funkcjonujemy, wpływa na to jak 
się w niej zachowujemy. Dlatego 
przestrzeń placu zabaw powinna 
być spójna, strefy nie powinny być 
od siebie odgradzane, lecz płynnie 
przechodzić jedna w drugą. 

Jeden cel, różne sposoby 
jego osiągnięcia.

W ramach prac grupy odwie-
dziliśmy integracyjny plac zabaw 
przy Centrum Zdrowia Dziecka w 
Warszawie oraz plac zabaw przy 
centrum handlowym Arkadia. Em-
pirycznie zmierzyliśmy się z tym, 
z czym będziemy w czasie użyt-
kowania naszego, legionowskiego 
placu zabaw. Okazało się, że bar-
dzo ciężko wytłumaczyć zdrowym 
dzieciom, że nie mogą korzystać z 
zabawek dla osób niepełnospraw-
nych – przez chwilę sami poczu-
liśmy się tak, jak osoby niepełno-
sprawne wielokrotnie, każdego 
dnia. Dlatego tak ważne jest, aby 

umożliwić dzieciom osiąganie tego 
samego celu, jednak w możliwy, 
różny dla różnych dzieci sposób. 
Niezłym sposobem jest ustawienie 
ścieżki sensorycznej a obok paneli 
sensorycznych – osoby poruszają-
ce się na wózku inwalidzkim mogą 
wówczas doświadczać dłońmi 
tego samego co chodzące obok 
dzieci stopami. Teraz zostanie roz-
poczęta procedura mająca na celu 
wyłonienie projektanta tego wy-
jątkowego placu zabaw.

@warsaw_transport_spotter

Integracyjny plac zabaw
Dzieci nie oceniają, nie krytykują. Szukają 
drogi na odnalezienie siebie i zbudowanie rela-
cji z innymi w świecie pełnym różnorodności. 
Dlatego ten plac zabaw dla każdego ma szansę 
stać się miejscem prawdziwej integracji.

„Jako koordynator grupy miałam zaszczyt połączyć w całość pomysły, któ-
re podsyłali mi mieszkańcy Legionowa. Klepsydry mówiące dziecku za ile wra-
camy do domu, ścieżka sensoryczna, strefa wyciszenia czy miejsce do sadzenia 
przez dzieci roślin to tylko niektóre z nich.” Matylda Durka koordynator projektu. 

Projekt: „Integracyjny plac zabaw” rozpoczął się w marcu 2019 roku. Wówczas grupa radnych z PO i PS złożyła wniosek do Prezydenta z prośbą o jego budowę. Koordynatorem projektu 
została radna miejska Matylda Durka, która utworzyła grupę i zaprosiła do współpracy mieszkańców Legionowa. Grupa ta miała wypracować wskazówki do budowy placu zabaw, w którym 
każdy poczuje się jak u siebie. W czasie 3 spotkań osoby niepełnosprawne, specjaliści pracujący z osobami niepełnosprawnymi, rodzice, radni oraz pracownicy urzędu dyskutowali o najlepszych 
rozwiązaniach. Odbyła się także wycieczka na podobny integracyjny plac zabaw, który znajduje się przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Na ostatnim spotkaniu wszystkie przemyślenia                         
i wnioski zostały złożone w całość. Teraz trafią w ręce projektanta.

Lodowa Arena zaprasza!
Nowe lodowisko miejskie zo-

stało otwarte w sobotę (21.12). 
Wyjątkową uroczystość uświetni-
li swoją obecnością liczni miesz-
kańcy, którzy przyszli obejrzeć 
nowe miejsce na mapie aktywne-
go spędzania czasu w Legionowie. 
Główną atrakcją był pokaz profe-
sjonalnych łyżwiarzy figurowych 
z Uczniowskiego Klubu Łyżwiar-
stwa Figurowego Ochota. W dniu 
otwarcia wejście na lodowisko 
było darmowe.

Należy przypomnieć, że głów-
nym założeniem nowego lodowiska 
było stworzenie wielofunkcyjnej                                        
i atrakcyjnej przestrzeni dla miesz-
kańców Legionowa, pełniącej                                                            
w okresie jesienno-zimowym funk-
cję lodowiska, natomiast w wio-

senno-letnim – zadaszonego bo-
iska piłkarskiego. Forma obiektu 
oraz materiały w nim zastosowane                                  
w czytelny sposób nawiązują do Hali 
Sportowo Widowiskowej DPD Arena 
Legionowo, która zlokalizowana jest 
na sąsiedniej działce. - Mam nadzie-
ję, że ta inwestycja jeszcze bardziej 
zachęci naszych mieszkańców, ale 
nie tylko, także mieszkańców są-
siednich gmin czy Białołęki do ak-
tywnego wypoczynku – mówi pre-
zydent Roman Smogorzewski.

Informacje dotyczące regula-
minu: lodowiska, szatni samoob-
sługowej, wypożyczalni łyżew oraz 
cennik odnaleźć można na stronie 
KZB Legionowo Sp. z o.o. - https://
kzb-legionowo.pl/uslugi-kzb/lodo-
wisko-miejskie-2

Pomoc poszkodowanym
Na Osiedlu Kozłówka przy ulicy Polskiej Orga-
nizacji Wojskowej w styczniu br. doszło do serii 
pożarów. Na szczęście dzięki szybkiej 
i skutecznej akcji Ochotniczej oraz Państwo-
wej Straży Pożarnej nikt nie odniósł obrażeń. 
W pożarze najbardziej ucierpiały dwa mieszka-
nia, które okazały się niezdatne do ponownego 
zamieszkania. W związku z tym Urząd Miasta 
Legionowo bezzwłocznie zapewnił lokale za-
stępcze dla rodzin. Jedna z poszkodowanych 
rodzin skorzystała z tej pomocy.
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Prezentacja
katalogu

W niedzielę 12 stycznia 2020 r. 
odbyła się promocja książki „De Pro-
fundis… Archeologia ziem powiatu 
legionowskiego. Katalog wystawy” 
autorstwa Wawrzyńca Orlińskiego i dr 
Magdaleny Woińskiej. Wydarzenie to, 
objęte patronatem Prezydenta Miasta 
Legionowo Romana Smogorzewskie-

go, zgromadziło wielu gości – sympa-
tyków legionowskiego muzeum.

Cieszy tak żywy odzew na kolejną – 
już 15. publikację Muzeum Historyczne-
go w Legionowie. Ten dwujęzyczny pol-
sko-angielski katalog, pełen pięknych 
fotografii, będzie świetną pamiątką                                                
z wizyty w Muzeum.

Wawrzyniec Orliński i dr Magdalena Woińska

W minionym miesiącu, 8 grudnia 
w pawilonie wystawowym Muzeum 
Historycznego w Legionowie odby-
ła się prezentacja XII tomu „Rocz-

nika Legionowskiego”. Spotkanie 
prowadził prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Legionowa i Dyrektor Mu-
zeum Historycznego w Legionowie                                                                                  

dr hab. Jacek Szczepański. Pre-
zentację „Rocznika…” rozpoczął 
redaktor naczelny pisma – prof. 
Aleksander Łuczak, przedstawiając 
tematykę zawartych w XII tomie ar-
tykułów. 

Licznie przybyli goście mogli 
także poznać osobiście, w większo-
ści obecnych na sali, autorów XII 
tomu „Rocznika Legionowskiego”, 
którzy zostali przedstawieni przez 
prowadzącego spotkanie. 

Tego dnia doszło również do 
uroczystego wręczenia legityma-
cji nowym członkom Towarzystwa 
Przyjaciół Legionowa. Na zdjęciu (od lewej):

dr Mirosław Pakuła, prof. Aleksander Łuczak, dr hab. Jacek Szczepański

XII tom
Rocznika

Rodzinne 
warsztaty 
genealogiczne

Muzeum Historyczne w Le-
gionowie zaprasza na rodzinne 
warsztaty genealogiczne z oka-
zji Dnia Babci i Dziadka. Zajęcia 
odbędą się 26 stycznia o godz. 
11.00 w pawilonie Muzeum przy                                     
ul. A. Mickiewicza 23.

W programie:
– prezentacja na temat genealogii;
– wykonywanie albumów rodzinnych 
i tablic genealogicznych.

Liczba miejsc ograniczona. Za-
pisy prowadzimy od 13 stycznia                              
w Muzeum Historycznym w Legiono-
wie (ul. Mickiewicza 23), telefonicznie      
(22 784 59 88) lub mailowo (zapisy@
muzeum.legionowo.pl).

Udział w zajęciach jest bezpłatny.
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Mamy nadzieję, że w Pań-
stwa bezpośrednim otoczeniu 
nie brakuje młodych osób, które 
zasługują na miano ,,Wspaniałe-
go”. Zachęcamy do zgłoszenia ich 
kandydatur do Konkursu „Ośmiu 
Wspaniałych”.

Rozpoczęła się XXVII Stołeczna 
Edycja Samorządowego Konkursu 
Nastolatków ,,Ośmiu Wspaniałych”, 
którego celem jest promowanie po-
zytywnych zachowań dzieci i mło-
dzieży oraz upo-
w s z e c h n i a n i e 
młodzieżowego 
wolontariatu. 

Dzieci i mło-
dzież z nasze-
go miasta co 
roku znajdują się                                                           
w gronie lau-
reatów edy-
cji stołecznej. 
Ub i e g ł o r o c z n a 
zakończyła się 
uzyskaniem ty-
tułu laureata                             

w kategorii Ósemki Junior i Ósemki 
Senior. Legionowo może również 
poszczycić się uzyskaniem tytułu 
laureata na szczeblu ogólnopolskim 
ubiegłorocznej edycji konkursu.

Zgłoszenia do Konkursu na-
leży składać do 25 lutego 2020 r. 
bezpośrednio w siedzibie Fundacji 
„Świat na Tak” , Al. J. Ch. Szucha 27, 
00-580 Warszawa w zaklejonej ko-
percie z dopiskiem Konkurs ,,Ośmiu 
Wspaniałych’’.

Legionowski
Orszak Trzech Króli

Tradycyjnie, jak co roku, Le-
gionowski Orszak Trzech Króli 
przeszedł ulicami miasta. Mimo 
padającego śniegu i zimna, wy-
darzenie to zgromadziło dużą 
ilość mieszkańców.

W poniedziałek (6. 01) miesz-
kańcy miasta zebrali się na no-
wej części targowiska o nazwie 
"Mój Rynek", by o godzinie 10:30 
ruszyć w tradycyjnym orsza-
ku upamiętniającym wędrówkę 
trzech mędrców do Dzieciąt-
ka Jezus. Zgodnie z polską tra-

dycją temu wydarzeniu towa-
rzyszyły kolędy i pastorałki. 
 
Mieszkańców powitał prezydent 
miasta Roman Smogorzewski 
oraz proboszcz parafii św. Jana 
Kantego ks. Lucjan Szcześniak. 
Trasa orszaku biegła ulicami Pił-
sudskiego, Sowińskiego, Grott-
gera i Kordeckiego aż do kościoła. 
Na czele orszaku dzieci przebra-
ne za anioły niosły gwiazdę, a za 
nimi na koniach jechali trzej kró-
lowie. Podczas marszu uczest-
nicy zatrzymywali się, by obej-

rzeć jasełka przygotowane przez 
działające przy parafii wspólnoty                                         
i wysłuchać tekstów z "Zapisków 
więziennych" kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego. Wydarzenie 
to zakończyło się Mszą Świętą. 
 
Dla dzieci przygotowano kolo-
rowe korony i czekolady. Policja                                      
i Straż Miejska zabezpieczały tra-
sę pochodu oraz dbały o bezpie-
czeństwo pieszych i kierowców. 
 
                           Fotogaleria na stronie

                  @Fb Miasto Legionowo

Wystawa
pocztówek

W piątek (3.01) w ratuszu odbył 
się wernisaż wystawy Mariana So-
łobodowskiego. Zaprezentowano 
część dużej kolekcji pocztówek, które 
przedstawiają Trzech Mędrców przy-
bywających oddać pokłon dzieciątku 
Jezus. Mędrcy składają w darze złoto, 
kadzidło i mirrę. Ten fakt został opi-
sany w Ewangelii św. Mateusza, jako 

symbol hołdu złożonego Jezusowi                      
i wszystkim mieszkańcom Ziemi. 
Zgromadzone na wystawie pocztówki 
pokazują różnorodność współczesnych 
wizji artystów malarzy, grafików i wy-
bitnych ilustratorów książek dla dzieci 
m.in. H. Balickiej – Fribes, A. Boratyń-
skiego, J. Gorazdowskiego, D. Konwic-
kiej, J.M. Szancera czy J. Wilkonia.

Ośmiu Wspaniałych Dowiedź się
więcej: 
 
www.legionowo.pl

Fb @MiastoLegionowo

Fb @LegionowoPorusza

Fb @NieTrujDajOddy-

chać

Instagram
@legionowo_official

Twitter
@LegionowoMiasto 

YouTube
@LegionowoOfficial
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Darczyńcy, czyli klienci placó-
wek handlowych biorących udział 
w Świątecznej Zbiórce, przekazali 
do specjalnie oznakowanych koszy, 
przy których dyżurowali wolonta-
riusze, długoterminowe produkty 
spożywcze, m. in. cukier, mąkę, olej, 
konserwy, dżemy, słodycze oraz 
inne długoterminowe artykuły, czy 
też produkty do higieny osobistej. 
Paczki świąteczne trafiły do potrze-

bujących rodzin - mieszkańców Po-
wiatu Legionowskiego.

W akcję zaangażował się Urząd 
Miasta Legionowo wraz z orga-
nizacją wiodącą - Legionowskim 
Stowarzyszeniem AMICUS, którego 
Prezesem jest Ksiądz Prałat Tomasz 
Chciałowski. Koordynatorem zbiór-
ki był Wydział Zdrowia Publicznego 
i Spraw Społecznych Urzędu Mia-
sta Legionowo, organizujący pracę 

wolontariuszy w 24 sklepach na 
terenie Legionowa, Chotomowa, 
Michałowa-Reginowa i Jabłonny. 
Do zbiórki przyłączyło się 15 lokal-
nych organizacji pozarządowych: 
Związek Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych, Legionow-
skie Stowarzyszenie Promocji Sa-
morządności "Nasze Miasto Nasze 
Sprawy", Stowarzyszenie Wolon-
tariat Legionowo, Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Oddział Rejonowy Legionowo, Sto-
warzyszenie Pomocy Potrzebują-
cym "Nadzieja", PCK Oddział Rejo-
nowy, Polski Związek Niewidomych 
Okręg Mazowiecki Koło Legionowo, 
Wspólnota "Rodzina pielgrzymko-
wa" przy Parafii Św. Jana Kante-
go, Parafialny Zespół Caritas przy 
Parafii Św. Jana Kantego w Legio-
nowie, Stowarzyszenie Wspólnota 
Lokalna Powiatu Legionowskiego, 
Fundacja "Wolontariat – Bo warto 
pomagać", Stowarzyszenie Inicja-
tyw Obywatelskich "Działamy lo-
kalnie", Fundacja Lupus, Stowarzy-
szenie My Mieszkańcy i Fundacja 
Humanum Est. 

Serdeczne podziękowania nale-
żą się organizacjom pozarządowym 
i koordynatorom za bezinteresowną 
pracę, a także właścicielom i obsłu-
dze sklepów za zrozumienie i przy-
chylność w zorganizowaniu zbiórki. 
Należy podkreślić, że zbiórka nie od-
byłaby się bez wolontariuszy, któ-
rych działania są bezinteresowne, 
dobrowolne i bezpłatne. Ich zaanga-
żowanie w świadomą pracę na rzecz 
innych wykracza poza związki ro-
dzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 
Serdeczne podziękowania kieruje-
my także w stronę Straży Miejskiej 
w Legionowie i KZB Legionowo 
Sp. z o.o. za pomoc w transporto-
waniu i magazynowaniu żywno-
ści. Dziękujemy wszystkim, którzy 
nie pozostali obojętni wobec osób 
potrzebujących pomocy. Wspólne 
działania uczestników akcji przy-
czyniły się do radosnych i weso-
łych świąt w domach osób najbar-
dziej potrzebujących. 

13 tonpomocy
W grudniu minionego roku podczas XI Legio-
nowskiej Świątecznej Zbiórki Żywności zebra-
no 12 849,47 kg artykułów żywnościowych.

Jak działa e-recepta?

E-recepta to elektroniczny dokument, który od 8 stycznia zastą-
pił tradycyjną, papierową receptę. E-receptę zrealizujesz na podstawie 
czterocyfrowego kodu, który otrzymasz e-mailem lub SMS-em, w zależ-
ności od tego, jak skonfigurujesz swoje Konto Pacjenta. Możesz też do-
stać wydruk informacyjny

Co zyskasz dzięki e-recepcie?
• jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz 

refundacji - każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece 
• nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek - e-recepta jest zawsze 

czytelna 
• nie zgubisz jej - wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Interneto-

wym Koncie Pacjenta 
• zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce 

...a jeżeli korzystasz z IKP:
• w każdej chwili możesz sprawdzić, jak przyjmować lek - na e-recepcie 

znajdziesz informacje o przepisanym dawkowaniu 
 • otrzymasz kolejną e-receptę bez wizyty w gabinecie (w przypadku cho-

roby przewlekłej, po ustaleniu z lekarzem) 
• możesz sprawdzać dawkowanie leków przepisanych Twoim dzieciom do 

18. roku życia 
Odbieraj recepty SMS-em lub e-mailem

1. Zaloguj się na swoje Internetowe Konto Pacjenta 
2. Następnie w zakładce „Moje konto” wybierz rodzaj powiadomień:                             

SMS lub e-mail (albo jedno i drugie). 
Jeśli logujesz się po raz pierwszy, możesz już w pierwszym kroku podać swój nu-
mer telefonu i/lub adres e-mail, na który będziesz otrzymywać powiadomienia. 

Więcej informacji uzyskasz na stronie www.pacjent.gov.pl

Koperta życia
Koperta życia to akcja, do 

której przystąpienia zachęcają 
lekarze i pracownicy pogoto-
wia ratunkowego. W przypadku 
utrudnionego kontaktu z cho-
rym ratownicy znajdą najważ-
niejsze dane medyczne pacjenta.

Akcja skierowana jest do osób 
przewlekle chorych, starszych, 
samotnych i polega na umiesz-
czeniu w specjalnie przygotowa-
nych kopertach najważniejszych 

informacji o stanie zdrowia, przyj-
mowanych lekach, alergiach na 
leki, kontaktach do najbliższych, 
danych osobowych, w tym nume-
ru PESEL. Pakiet z takimi informa-
cjami powinien być przechowy-
wany w lodówce, czyli miejscu, 
które jest prawie w każdym domu 
i zarazem jest łatwo dostępne. 
Druki te można pobrać ze strony 
www.kopertazycia.pl lub w legio-
nowskim urzędzie (pok. nr 4.25)

Wirus 
grypy 
ptaków

W związku z informacją 
o wystąpieniu ognisk wyjąt-
kowo zjadliwej grypy ptaków 
(HPAI) na terenie Polski, Wo-
jewoda Mazowiecki apeluje                        
o podjęcie działań mających 
na celu ograniczenie do mi-
nimum możliwości rozprze-
strzeniania się choroby.

Wirus wysoce zjadliwej 
grypy ptaków (HPAI), podtypu 
H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, 
ale jest bardzo szkodliwy dla 
gospodarki i niebezpieczny dla 
gospodarstw. Ogólne zasady 
zwalczania chorób zakaźnych 
zwierząt, w tym obowiązki po-
siadacza zwierząt, działania po-
wiatowego lekarza weterynarii 
oraz regulacje dotyczące zapo-
mogi i odszkodowania ze środ-
ków budżetu państwa dostępne 
są na stronie www.wetgiw.gov.
pl. Informacje związane z grypą 
ptaków można także uzyskać              
w GIW pod numerami telefo-
nów 22 623 20 89 i 22 623 17 17. 
Główny Lekarz Weterynarii za-
pewnia, iż nie istnieje żadne za-
grożenie zakażenia się konsu-
mentów grypą ptaków poprzez 
spożywanie mięsa drobiowego                          
i jego przetworów.
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Porozumienie zostało podpisane 
w gmachu Politechniki Warszaw-
skiej, a uczynili to: zastępca Prezy-
denta Miasta - Piotr Zadrożny, prof. 
dr hab. inż. Janusz Walo - JM Pro-
rektor ds. studenckich Politechniki 
Warszawskiej oraz Maria Serdeczna 
- Dyrektor II Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Króla Jana III Sobieskie-
go. Porozumienie podpisane jest na 
czas nieokreślony.

Główne elementy porozumienia 
sprawiają, że Politechnika Warszaw-
ska obejmie patronat nad Liceum                                                                          
w zakresie wspierania go w na-
uczaniu przedmiotów ścisłych                                      
i technicznych, w szczególności 
dotyczących nauk chemicznych                           
i geoinformatycznych oraz propa-

gowania i rozwijania wśród uczniów 
zainteresowań naukami ścisłymi                      
i technicznymi. Współpraca w tym 
zakresie ma na celu lepsze przygo-
towanie uczniów do podejmowania 
studiów na uczelniach technicznych 
oraz pomoc w kształceniu najbar-
dziej utalentowanych uczniów.

W wyniku porozumienia Politech-
nika ułatwi nauczycielom i uczniom 
Liceum korzystanie z jej potencja-
łu organizacyjnego, bazy naukowej                      
i doświadczeń z zakresu kształcenia. 
W ramach współpracy przewiduje się 
w szczególności:

• korzystanie z laboratoriów dy-
daktycznych Politechniki; 

• wspólne organizowanie poka-
zów lekcyjnych; 

• opracowywanie materiałów dy-
daktycznych; 

• organizowanie wspólnych wy-
kładów i szkoleń dla uczniów; 

• organizowanie kół zaintereso-
wań dla uczniów; 

• organizowanie konkursów dla 
uczniów; 

• organizowanie Dni Politechniki 
Warszawskiej w siedzibie Liceum. 

      
Królewska Dwójka nawiązała bo-

gatą współpracę z jednostkami ze-
wnętrznymi:

1. Uniwersytet Warszawski Wy-
dział Lingwistyki Stosowanej i In-
stytut Komunikacji Specjalistycznej 
i Interkulturowej w ramach umowy 
o patronacie edukacyjnym zawar-

tym 8 marca 2017 r.
W ramach współpracy:
• Uczniowie zwiedzali Muzeum 

Uniwersyteckie i Bibliotekę UW 
(październik 2018). 

• Odbyły się liczne wykłady na 
terenie szkoły, m.in.: „Fenomen kina 
radzieckiego – kulisy produkcji”, 
„America as a Nation of Immigrants, 
or What Lady Liberty is Telling us”. 

• Uczniowie wzięli udział w wy-
kładach prowadzonych na Uniwer-
sytecie Warszawskim, m.in.: ,,O fak-
tach się nie dyskutuje, czyli czym 
się różni prawda od post-prawdy w 
Internecie" - Poszerzenie wiedzy u 
uczniów na temat umiejętności od-
różniania faktów od opinii. 

2. Współpraca z Wojskową Aka-

demią Techniczną w ramach umowy 
o patronacie naukowo - dydaktycz-
nej zawartym 14 grudnia 2018 r.

W ramach współpracy:
• Zwiedzono Laboratorium Bro-

ni Palnej na Wydziale Mechatroniki                       
i Lotnictwa Laboratorium Zobrazo-
wania Wieloformatowego oraz Sy-
mulacji Rozszerzonej na Wydziale 
Cybernetyki. 

• W II Liceum Ogólnokształcą-
cym odbył się Dzień Wojskowej Aka-
demii Technicznej. Uczniowie mieli 
okazję zapoznać się z bogatą i cie-
kawą ofertą edukacyjną uczelni, za-
sadami rekrutacji i studiowania oraz 
skorzystać z zajęć prowadzonych 
przez wykładowców WAT. 

• Uczniowie uczestniczyli w wy-
kładach, m.in: „Jak rozstrzygnąć 
pojedynek pomiędzy przestępcą                      
a systemem obrony fizycznej obiek-
tu przed jego rozpoczęciem?”,„Jak 
przeżyć wypadek drogowy?”. 

3. Nawiązanie współpracy                       
z uczelniami wyższymi i instytucja-
mi w ramach udziału szkoły w XXIII 
Festiwalu Nauki

4. Udział uczniów w wykładach 
tematycznych, zorganizowanych 
na uczelniach wyższych i w insty-
tucjach:

• Collegium Civitas, 
• Uniwersytet Kardynała Stefa-

na Wyszyńskiego, 
• Katedra Hungarystyki UW, 
• Centrum Badań Kosmicznych 

PAN - Instytut Biologii Doświad-
czalnej PAN im. Nenckiego, 

• Polskie Towarzystwo Che-
miczne, we współpracy z Wydziałem 
Nauk o Żywności Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w War-
szawie, 

• Wydział Geografii i Studiów Re-
gionalnych UW, 

• Akademia Ekonomiczno – Hu-
manistyczna w Warszawie.

I miejsce w konkursie debat 
oksfordzkich "Czy Parlament Euro-
pejski jest realnym głosem obywa-
teli?" – nagroda – wyjazd studyjny 
do Brukseli - Certyfikat potwierdza-
jący realizację projektu „Wybieram 
swoją Europę” oraz aktywny udział                               
w działaniach edukacyjnych i pro-
obywatelskich realizowanych w ra-
mach projektu Parlamentu Europej-
skiego i Polskiej Fundacji im. Roberta 
Schumana w związku z wyborami do 
Parlamentu Europejskiego w 2019 

r. Jako zwycięzcy debaty ,,Czas eu-
ropejskiej suwerenności” uczniowie                    
II LO odbyli cykl spotkań w Parla-
mencie Europejskim, m. in. z p. D. 
Hubner, podczas których dyskuto-
wano o przyszłości Unii Europejskiej;

Udział uczniów m.in. w Fe-
stiwalu Nauki, w ramach którego 
uczniowie wyjeżdżają na wykła-
dy warszawskich renomowanych 
uczelni i instytucji (Uniwersytet 
Warszawski - Wydział Geografii                         
i Studiów Regionalnych, Collegium 

Civitas, Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego);

Udział uczniów m.in. w Festiwalu 
Nauki PAN w Jabłonnie, Pikniku Eu-
ropejskim (reprezentowanie Urząd 
Miasta Legionowo), w Pikniku Na-
ukowym Polskiego Radia i Centrum 
Nauki Kopernik w Warszawie, na Fe-
stiwalu Młodych Talentów - stwa-
rzanie możliwość zaprezentowania 
umiejętności i wiedzy przez uczniów 
uzdolnionych i rozwijających swoje 
zainteresowania);

Wymiana międzynarodowa                       
z Niemcami w Krzyżowej; 

Certyfikat szkoły przygoto-
wującej kandydatów do egzaminu 
międzynarodowego z języka an-
gielskiego Cambridge University 
Qualifications oraz Dyplom Lidera 
Certyfikacji Językowej za zajęcie                                                                        
II miejsca w kategorii wdrożenie mo-
delowego systemu kształcenia ję-
zykowego opartego na egzaminach 
Cambridge English Qualifications;

Certyfikat Twinning Label 26 
marca 2018 r. i projekt szkoły „The 
Oceans as a factor of global susta-
inability” został zarejestrowany w 
ramach Międzynarodowego Porta-

lu eTwinning (realizowany również 
w roku szkolnym 2018/2019 w ra-
mach którego uczniowie współpra-
cują ze szkołami z Grecji, Portugalii, 
Turcji i Francji);

List gratulacyjny Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej za udział w 
akcji Kancelarii Prezydenta w odsło-
nie Narodowego Czytania („Przed-
wiośnie” Stefana Żeromskiego);

Tytuł Szkoły Dialogu – nagro-
da za projekt związany z kultu-
rą, historią żydowską i historią                                    
II wojny światowej (m.in. warsztaty 
i współpraca z Muzeum Historycz-
nym w Legionowie).

Poznaj sukcesy szkoły:

Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego zaprasza mło-
dzież i rodziców do zapoznania się z ofertą szkoły. Dzień otwarty odbę-
dzie się w piątek 6 marca 2020 r. o godz. 18.00 w budynku liceum przy 
ulicy Królowej Jadwigi 11. Klasy profilowe pozostają pod opieką wyż-
szych uczelni, co sprawia, że liceum posiada ciekawą ofertę 
edukacyjną dla młodzieży.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021:

Klasa europejska

Proponowane przedmioty rozszerzone:
j. angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia.
Proponowany przedmiot dodatkowy: Busi-
ness English.
Patronat:
Instytutu Komunikacji Specjalistycznej                     
i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego;
Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersy-
tetu Warszawskiego.

Klasa medialna

Proponowane przedmioty rozszerzone:                      
j. angielski, historia, j. polski.
Proponowany przedmiot dodatkowy: warsz-
taty dziennikarskie.
Patronat:
Instytutu Komunikacji Specjalistycznej                    
i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego;
Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersy-
tetu Warszawskiego.

Klasa medyczna

Proponowane przedmioty rozszerzone:                   
j. angielski, biologia, chemia.
Proponowany przedmiot dodatkowy:                       
fizyka w medycynie.
W dniu 21 stycznia 2020 r. będzie podpisane 
porozumienie o objęciu klasy patronatem 
Politechniki Warszawskiej.

Klasa matematyczno-informatyczna

Proponowane przedmioty rozszerzone:                        
j. angielski, matematyka, informatyka.
Proponowany przedmiot dodatkowy: grafika 
komputerowa.
Patronat Wojskowej Akademii Technicznej 
w Warszawie.

Dodatkowe informacje:
Języki obce: język angielski + drugi język 
obcy: język niemiecki/język rosyjski/język 
francuski (kontynuacja nauki);

Dzień otwarty w II Liceum

Politechnika w Królewskiej Dwójce
II Liceum Ogólno-
kształcące im. Króla 
Jana III Sobieskiego 
otrzymało niedawno 
Brązową Odznakę 
Perspektyw – znak 
jakości szkoły. Było 
to możliwe m.in. 
dzięki ciekawej ofer-
cie edukacyjnej dla 
uczniów. We wtorek 
(21.01) poszerzyło 
ją jeszcze bardziej 
podpisując porozu-
mienie z Politechniką 
Warszawską.
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#legionowo
#PulsMiasta legionowo.pl

Spotkanie rozpoczęła dyrektor 
żłobka miejskiego Motylkowy Świat 
Barbara Mierzejewska. Podkreśliła 
ona, że do żłobka uczęszcza prawie 
200 dzieci, również niepełnospraw-
nych, które mają szansę na rozwój 
(np. sali integracji sensorycznej                           
i terapii ruchem). Dzięki wspania-
łym warunkom jakie dają dzieciom 
przede wszystkim pracownicy, każdy 
maluch traktuje to miejsce jako swój 
drugi dom. Rola tego miejsca to rów-
nież umożliwienie rodzicom pracy 

poprzez opiekę nad ich pociechami. 
Jednak żadna z przedstawionych 
kwestii nie byłaby możliwa, gdyby nie 
wsparcie gminy, która rozbudowała                   
i nadal inwestuje w placówkę.

Dyrektor podkreśliła, że wy-
darzenie jest też momentem spo-
tkania w placówce trzech pokoleń, 
które razem świętują Dzień Babci 
i Dziadka. Zaznaczyła również jak 
ważna jest rola dziadków w wycho-
waniu kolejnych pokoleń i wpływu 
na ich właściwy rozwój.

Podczas spotkania głos zabrał 
również wiceminister rodziny, pra-
cy i polityki społecznej Stanisław 
Szwed, który podkreślił rolę senio-
rów w rodzinie. Odniósł się również 
do programu Maluch+ zauważa-
jąc, iż przyjmowanie wniosków                                     
w jego ramach zostało zakończone, 
a Legionowo również wzięło w nim 
udział. W związku z tym ma nadzieję, 
że miasto będzie jego beneficjentem 
w związku z budową filii placówki.

- Samorząd legionowski sta-
ra się w jak największym stopniu 
wspierać rodziców w opiece nad 
najmłodszymi. Korzystamy z rzą-
dowych programów i je realizuje-
my, zwłaszcza Maluch+ w którym 
uczestniczymy od 2013 r. Najpierw 
posłużył on do powstania nowych 
miejsc dla dzieci w żłobku po jego 
rozbudowie, a później do ich utrzy-
mania. Zdecydowaliśmy się rów-
nież na budowę filii naszego żłobka,                                                                  
w związku z ogromnym zaintereso-
waniem rodziców. - podkreślił pod-
czas spotkania Zastępca Prezyden-
ta Piotr Zadrożny.

Ten niezwykły dzień uświetni-
ły przepiękne występy grup żłob-
kowych. Dzieci swoim cudownym 
tańcem wzbudziły zachwyt i podziw 
wśród zgromadzonych gości.

Wyjątkowy dzień
w legionowskim żłobku
Dzień Babci i Dziadka w Legionowskim żłobku był w tym roku niezwykły. 
Na wydarzenie, które miało miejsce we wtorek (21.01) przebyli nie tyl-
ko seniorzy, ale także wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej 
Stanisław Szwed, Zastępca Prezydenta Miasta Piotr Zadrożny, Prze-
wodniczący Rady Miasta Legionowo Ryszard Brański, radni Rady Miasta 
Legionowo oraz inni zaproszeni goście.

E-booki w bibliotece
Od stycznia Miejska Biblioteka 

Publiczna w Legionowie rozpo-
częła udostępnianie czytelnikom 
książek w elektronicznej formie. 
W ramach powołanego konsor-
cjum bibliotek publicznych woje-
wództwa mazowieckiego podpi-
sano umowę z platformą Legimi, 
czyli internetową wypożyczalnią 
e-booków. Przez cały 2020 rok, 
na początku każdego miesiąca, 
w Poczytalni będą udostępniane 
kody, które umożliwią bezpłatne 
korzystanie z zasobów serwisu                                         
w danym miesiącu.

Aby uzyskać kod trzeba być 
czytelnikiem biblioteki i mieć przy 
sobie kartę biblioteczną. Można go 
aktywować przez stronę https://
www.legimi.pl/mazowieckie/, bądź 
po zalogowaniu się na swoje konto 
w Legimi. Jeśli kod nie zostanie ak-

tywowany do ostatniego dnia mie-
siąca – wygaśnie, a kolejny będzie 
można pobrać w Poczytalni na po-
czątku następnego miesiąca.

Dzięki kodowi czytelnicy biblio-
teki uzyskają dostęp do ok. 50 tys. 
tytułów z zasobów Legimi. Z wy-
pożyczonych pozycji można korzy-
stać na komputerach, laptopach, 
smartfonach, a także na wybra-
nych czytnikach (listę można zna-
leźć na stronie internetowej biblio-
teki www.bibliotekalegionowo.pl). 
Na ten moment kody nie dają możli-
wości czytania książek na urządze-
niach Kindle, jednak w przyszłości 
ma się to zmienić. E-booki wypo-
życzone z Legimi można czytać na 
dwóch urządzeniach, wykorzystu-
jąc ten sam kod.

- Bardzo cieszymy się, że uda-
ło nam się rozpocząć współpracę 

z Legimi – mówi Tomasz Talarski, 
dyrektor legionowskiej biblioteki. 
– Wiemy, że liczba osób korzystają-
cych z ebooków stale rośnie, coraz 
częściej słyszeliśmy też pytania                      
o to, czy nasi czytelnicy mogą bez-
płatnie korzystać z zasobów tego 
serwisu, dlatego nie wahaliśmy się 
ani chwili, gdy nadarzyła się okazja, 
by dać tę możliwość użytkownikom 
biblioteki. Liczymy na to, że dzięki 
poszerzeniu oferty zachęcimy jesz-
cze większą liczbę osób do korzy-
stania z Poczytalni i innych filii Miej-
skiej Biblioteki Publicznej – dodaje.

Zainteresowanie kodami do-
stępu do Legimi jest duże – stycz-
niowa pula rozeszła się w ciągu                    
3 dni, a chętnych nadal nie braku-
je. Dlatego już teraz informujemy, 
że następne kody będą rozdawa-
ne od 3 lutego.

Najlepsi studenci 
nagrodzeni
Po raz dziesiąty przyznane zostały stypendia 
naukowe dla studentów będących mieszkańca-
mi naszego miasta.

W 2019 roku Prezydent Miasta 
docenił osiągnięcia 5 mieszkańców 
Legionowa. Stypendystami zosta-
li: Wojciech Kruczek, Weronika Edyta 
Oknińska, Magdalena Otowska, Ma-
ria Krośkiewicz oraz Karolina Raźna. 
Wśród nagrodzonych znalazły się 3 
osoby, które po raz kolejny otrzymały 

stypendium Prezydenta. W ciągu 10 
lat 71 studentów zostało uhonorowa-
nych takim wyróżnieniem. Stypendia 
naukowe przyznawane są za osiąganie 
wysokich wyników w nauce oraz za-
angażowanie w działalność naukową 
lub społeczną. Serdecznie gratulujemy 
wszystkim stypendystom!

Motylkowy świat pomaga
W piątek (13.12) w Żłobku Miejskim Motylkowy Świat                          

w Legionowie odbył się finał kolejnej edycji akcji „Pomóż dzie-
ciom przetrwać zimę”. To przedsięwzięcie, którego celem jest 
zbiórka głównie ubrań, ale także i zabawek, żywności oraz 
środków czystości dla najbardziej potrzebujących maluchów, 
w legionowskiej placówce zorganizowano już po raz 14. i po 
raz trzeci w ramach ogólnopolskiej akcji.

Dyżury wakacyjne
Dyżur wakacyjny organizowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających w roku szkolnym 

2019/2020 do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Legionowo.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu prowadzenia zapisów na dyżur wakacyjny zostaną umieszczone na 
stronie internetowej Urzędu Miasta w późniejszym terminie.

W bieżącym roku szkolnym dyżur wakacyjny pełnić będą niżej wymienione przedszkola:

01.07 – 17.07.2020 r.

PM 2
PM 7
PM 11

20.07 – 31.07.2020 r.

PM 3
PMI 5
PM 10

03.08 – 14.08.2020 r.

PM 1
PM 12

17.08 – 31.08.2020 r.

PM 6
PM 9
PM 14
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26 stycznia godz. 15.00 
Sala widowiskowa w ratuszu, 
Legionowo, ul. Piłsudskiego 41 
Niedzielne Spotkania z Bajką. 
Legenda o Smoku Wawelskim 
Bilety - 10 zł - w MOK Legio-
nowo, ul. Norwida 10

27 stycznia br. godz. 18.30
Muzeum Historyczne w Le-
gionowie ul. Mickiewicza 23 
PIK zaprasza na spotkanie 
z Jackiem Jaśniewskim                             
i Piotrem Śliwińskim pt. „Na 
szczyt Everestu w dwunastej 
podróży dookoła świata”.

1 lutego godz. 8.00 
DPD Arena Legionowo                       
ul. Chrobrego 50B 
Turniej Halowej Piłki Nożnej

2 lutego godz. 8.00 
DPD Arena Legionowo                        
ul. Chrobrego 50B 
Turniej Piłki Nożnej KS                   
Legionovia

2 lutego godz. 11.00-18.00 
Poczytalnia ul. Kościuszki 8a, 
Legionowo 
Planszowisko Powiatowej 
Instytucji Kultury - temat 
przewodni „Wiedźmin” i świat 
fantasy, znany z prozy An-
drzeja Sapkowskiego. PIK za-
prasza na klasyczne rozgrywki 

planszowe, przede wszystkim 
w klimacie fantastyki. 

6 lutego godz. 18.00 
Pawilon wystawowy Muzeum, 
ul. A. Mickiewicza 23 
Wernisaż wystawy czasowej 
pt. „Zamek Orawski, Orawska 
Kolejka Leśna - Skarby Słowa-
cji”, współorganizowanej 
z Instytutem Słowackim 
w Warszawie 

7 lutego godz. 20.30 
DPD Arena Legionowo 
ul. Chrobrego 50B 
Mecz Legionovia - PTPS Piła

9 lutego godz. 12.00  
Filia MOK Legionowo, 
ul. Targowa 65  
Salon Artystyczny Koncert 
"Barok na skrzypce i organy"  
Róża Lorenc - skrzypce, 
Wiktor Brzuchacz - organy  
Wernisaż wystawy Hanny 
Karbownik „Wczoraj” 

9 lutego godz. 15.00 
Pawilon wystawowy Muzeum, 
ul. A. Mickiewicza 23 
Prelekcja dr Magdy Woińskiej 
pt. „Zatopione w bagnach. 
Ludzie, broń i wraki...” 

9 lutego  
DPD Arena Legionowo 
ul. Bolesława Chrobrego 50B  
GRAND PRIX w Tenisie
Stołowym

10-14 lutego godz. 10.00-13.00 
Pawilon wystawowy Muzeum, 
ul. A. Mickiewicza 23 
„FERIE W MUZEUM” zajęcia 
edukacyjno-plastyczne dla 
dzieci i młodzieży pt. „Okry-
wamy dawne Legionowo”

13 lutego godz. 13.00  
MOK Norwida 10 

Wystawa Natalii Pietrzak-
-Krauss i Marka Kraussa - 
sztuka Art Brut 

15 lutego godz. 18.00 
Sala widowiskowa w ratuszu, 
Legionowo, ul. Piłsudskiego 41 
Koncert walentynkowy 
"Wspomnieniem wracasz 
do mnie" Wystąpi Dariusz 
Kordek oraz para baletowa 
Bilety - 50 zł - już dostępne 
w MOK Legionowo, 
ul. Norwida 10 

15 lutego godz. 17.30 
DPD Arena Legionowo 
ul. Chrobrego 50B 
Mecz TV Legionovia - Grot 
Budowlani Łódź

16 lutego godz. 12.00-13.30 
Filia „Piaski”, Al. Sybiraków 23 
Spotkanie grupy rekonstruk-
cji historycznej prowadzone 
przez dr. Adama Kaczyńskiego
 
16 lutego godz. 16.00 
DPD Arena Legionowo 
ul. Chrobrego 50B 
Mecz KPR Legionowo - Biała 
Podlaska

16 lutego godz. 15.00 
Filia „Piaski”, Al. Sybiraków 23 
Prelekcja dr. Adama Kaczyń-
skiego pt. „Flotylla Dnieprzań-
ska w walkach na Bugo-Narwi 
w 1944 r.”

17-21 lutego godz. 10.00-13.00 
Filia „Piaski”, Al. Sybiraków 23 
„FERIE W MUZEUM” (zajęcia 
edukacyjno-plastyczne dla 
dzieci i młodzieży pt. „Niesa-
mowite historie legionowskich 
domów”  
 
22 lutego godz. 18.00 
DPD Arena Legionowo
ul. Chrobrego 50B 

Mecz piłki ręcznej KPR 
Legionowo - Chrzanów

23 lutego godz. 15.00 
Pawilon wystawowy Muzeum, 
ul. A. Mickiewicza 23 
 Prelekcja Rafała Degiela pt. 
„80. rocznica zbrodni 
w Palmirach” 

23 lutego godz. 18.00  
Sala widowiskowa w ratuszu, 
Legionowo, ul. Piłsudskiego 41  
Niedzielne Spotkania z Bajką - 
Zaczarowany las Jasia 
i Małgosi Bilety - 10 zł - w MOK 
Legionowo, ul. Norwida 10  
 
23 lutego godz. 9.00 
DPD Arena Legionowo 
ul. Chrobrego 50B 
Turniej Unihokeja

25 lutego godz. 12.30  
MOK Legionowo, ul. Norwida 10  
Koncert dla dzieci "Pod 
niebem Paryża" Artyści 
Filharmonii Narodowej - flet, 
akordeon, perkusja  
Wstęp wolny 

26 lutego 
DPD Arena Legionowo 
ul. Chrobrego 50B 
Piłka siatkowa Legionovia - 
Bank Pocztowy Bydgoszcz

29 lutego godz. 18.00 
DPD Arena Legionowo 
ul. Chrobrego 50B 
Mecz piłki ręcznej KPR Legio-
nowo - SMS Kielce

10 - 14 lutego i 17 - 21 lutego 
DPD Arena Legionowo 
ul. Chrobrego 50B 
Ferie z Areną. Szczegóły 
na stronie www.legionowo.pl 
oraz na FB #zimawmiescie
 
4-28 lutego  
Galeria Sztuki Ratusz, Legio-
nowo, ul. Piłsudskiego 41  
PIK zaprasza na wystawę 
"W pień". Wystawy Pracowni 
Ceramiki ASP w Warszawie 
ma szczególne znaczenie ze 
względu na swoje zaangażo-
wanie. Projekt zrealizowany 
przez dwie studentki uczęsz-

czające w ramach Otwartej 
Akademii w Pracowni Cera-
miki Warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. Projekt, 
który stworzyły Wanda Wolf 
i Magdalena Karłowicz nosi 
tytuł „...w pień”.  Konfrontacja 
z obiektami porcelanowymi 
i zdjęciami tego, co już nie 
wróci ma Nas uwrażliwić 
i zachęcić do działania dla 
dobra wszystkich ludzi 
tu i teraz. 

1 marca godz. 8.00 
DPD Arena Legionowo 
ul. Chrobrego 50B
Turniej Piłki Nożnej 
KS Legionovia 

15 marca godz. 9.00 
DPD Arena Legionowo 
ul. Chrobrego 50B 
GP w Teniskie Stołowym

21 marca godz. 10.00 
DPD Arena Legionowo 
ul. Chrobrego 50B 
Turniej Piłki Nożnej AP11




