
Nowa Filia Żłobka Miejskiego
oddana do użytku!
Już od 1 września 64 dzieci rozpocznie swoją przygodę z oświatą w nowej filii Żłobka Miejskiego 
Motylkowy Świat przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej na Kozłówce. Oficjalne otwarcie Żłobka 
odbyło się 28 sierpnia o godzinie 10:00. Budynek jest nowoczesny, wyposażony w bezpieczne  
dla małych dzieci urządzenia.

Obecnie w nowo powstałym 
żłobku trwają intensywne przygo-
towania do rozpoczęcia roku szkol-
nego. Dyrektor Barbara Mierzejew-
ska, wraz z kadrą pedagogiczną 
dokładają wszelkich starań, aby od 
września przyjęte dzieci mogły bez 
przeszkód rozpocząć swoją przy-
godę w pachnących świeżością sa-
lach.

Filia żłobka znajduje się przy ul. 
POW, na parterze nowo wybudo-
wanego bloku. Budynek jest nowo-
czesny, wyposażony w klimatyzację  
i instalację fotowoltaiczną. Całko-
wita powierzchnia żłobka wynosi 
500 m2. Znajdują się tam 33 po-
mieszczenia, w tym 2 sale dla dzie-
ci z zapleczem wypoczynkowym 
(leżaki), gabinet dyrektora, sekre-

tariat, gabinet pedagoga, gabinet 
pielęgniarki, pomieszczenia socjal-
ne, część kuchenna, pomieszczenie 
gospodarcze dla kuchni (zmywalnia, 
obieralnie, pomieszczenia porząd-
kowe), komunikacja, przebieralnia, 
przedsionek dla dostaw, sanitaria-
ty. Na zewnątrz budynku powstał 
ogrodzony plac zabaw oraz wóz-
kownia. Cała inwestycja kosztowała 
ok. 2 450 000 zł, z czego 1 600 000 
zł pochodzi z dofinansowania w pro-
gramie „Maluch+ 2020”.

Oficjalne otwarcie żłobka na-
stąpiło 28 sierpnia o godz. 10:00. 
Gospodarzem uroczystości był Za-
stępca Prezydenta Miasta Piotr Za-
drożny, Dyrektor Żłobka Mijeksiego 
Barbara Mierzejewska oraz Kierow-
nik Filii Żłobka Justyna Kurek.

Nie truj daj oddychać

@nietrujdajoddychac

Jak będzie wyglądać nauka od 1 września w legionowskich 
szkołach? Na te i inne pytania odpowiada zastępca prezydenta 
Piotr Zadrożny.
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Historyczny sierpień
Godzina „W”, uroczystości związane  
z setnymi obchodami „Cudu nad Wi-
słą”. Zapraszamy do obejrzenia foto-
relacji.
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PEC 30 lat temu
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej „Legionowo” Sp. z o.o. powstała 
w 1978 roku. Jak zmieniała się przez 
kolejne lata?
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MOK zaprasza
Zapisy na warsztaty, kursy artystycz-
ne w nowym roku szkolnym – zapla-
nuj sobie kulturalny rok.
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Biblioteka jesienią
Jakie atrakcje czekają nas w Poczy-
talni tej jesieni? Zapowiada się bardzo 
ciekawie!

str. 14

Tryptyk historyczny
Odkryj legionowski tryptyk historycz-
ny na legionowskich blokach w formie 
murali.
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Kwitnące Legionowo
Pierwszy ogród społecznościowy w Legionowie powstał! 

Przy budynku Centrum Komunikacyjnego spotykały się rad-
ne, by posadzić byliny. Zapraszamy wszystkich mieszkańców,  
którzy chcą pomóc zazielenić Legionowo.
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Egzamin na szóstkę 

Piosenka jest dobra na wszystko

Legionowscy ósmoklasiści, znaczniej lepiej niż uczniowie z innych czę-
ści Polski, poradzili sobie z egzaminami. Test, kończący edukację na 
szczeblu szkoły podstawowej, w naszym mieście pisało 579 uczniów.

W tym roku, ze względu na epide-
mię, egzamin ósmoklasisty nie został 
przeprowadzony w pierwotnym ter-
minie (w kwietniu), lecz przesunięto 
go na czerwiec. Na początku lipca 
przeprowadzono sesję dodatkową.

Wyniki wszystkich uczniów 
uczęszczających do szkół prowa-
dzonych przez Gminę Legionowo z j. 
polskiego, matematyki i jęz. obcego 
wypadły lepiej niż średnie krajowe 
i wojewódzkie. Najwyższe wyniki 
średnie jakie uzyskały legionowskie 
szkoły to:

• z jęz. polskiego Szkoła Podsta-
wowa nr 2 i 3 - po 69%;

• z matematyki Szkoła Podsta-
wowa nr 3-61%;

• z jęz. angielskiego Szkoła Pod-
stawowa nr 8-70%.

Przystąpienie do egzaminu 
ósmoklasisty było warunkiem ukoń-

czenia szkoły podstawowej, a jego 
wynik jest brany pod uwagę przy 

rekrutacji do szkół ponadpodstawo-
wych.

Fundacja Pasja Życia im. s. 
Józefy Menendez zaprasza na 
niecodzienne warsztaty śpiewu, 
wszak już Goethe pisał: „Gdzie 
śpiew usłyszysz tam idź, tam do-
bre serca mają…”.

Zależy nam na przypomnieniu 
tego co dla naszej kultury ważne 
i cenne, tego co nieprzemijające 
i warte pielęgnowania. Zajrzymy 
więc do skarbnicy polskich pieśni 
okolicznościowych, które daw-
niej były śpiewane wspólne 
w domach. Zaczniemy od 
pieśni patriotycznych, 
przepięknych polskich 
kolęd i pieśni bożona-
rodzeniowych, poprzez 
utwory ludowe i lżej-
sze współczesne. Bę-
dziemy się wsłuchiwać 
w Państwa potrzeby i 
oczekiwania. Każdy etap 

warsztatów chcemy zakończyć 
wspólnym wykonaniem przygo-
towanych utworów. Towarzyszyć 
nam będą pasjonaci śpiewu i gry na 
instrumentach.

Do udziału w projekcie zaprosi-
liśmy Joannę Ewę Zaniewicz pro-
pagatorkę śpiewu wspólnotowego, 
w szczególności tego o charak-
terze patriotycznym. Joanna ma  
kilkunastoletnie doświadczenie 
koncertowe i chętnie dzieli się swo-

ją pasją. Jest również autor-
ką rozprawy poświęco-

nej roli polskiej pieśni 
patriotycznej. Z za-

wodu prawniczka, 
PR-owiec i dr kul-
turoznawstwa.

Joanna Ste-
fańska – Matra-

szek polska śpie-
waczka klasyczna. 

Małgorzata Piszek znakomita 
pianistka i akompaniatorka. 

Michał Jung utalentowany pia-
nista, organista, klawesynista, pia-
nista. 

Warsztaty śpiewu będą odby-
wały się w blokach 3 godzinnych 
dla 3 grup wiekowych, odpowied-
nio dla dzieci i młodzieży w wieku 
od 10-14 lat, młodzieży 15-19 lat 
i dla dorosłych od 20 lat do … 120. 
Zajęcia będą w soboty i niedziele 
1-2 razy w miesiącu (29.08-30.08, 
19.09-20.09, 17.10-18.10, 7.11.-8.11, 
21.11-22.11, 12.12-13.12, 19.12-20.12, 
26.12 lub 27.12 koncert kolęd).

Zapisy e-mailowo na adres: 
fundacja@pasjazycia.org

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków 
udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie 
dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edu-
kacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-
2022 (Dz. U.2020 poz.1227) w roku szkolnym 2020/2021 
uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej w 2020 
roku będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego:

1. słabowidzący, 
2. niesłyszący, 
3. słabosłyszący, 
4. niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
5. z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, 
6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku 
gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawno-
ści wymienionych w pkt 1-6. 
8. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiar-

kowanym lub znacznym, 
9. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku 
gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
wymieniona w pkt 1-6 i 8 

Uczęszczający w roku szkolnym 2020/2021 do szkół:
1. branżowej szkoły I stopnia, 
2. klasy I branżowej szkoły II stopnia, 
3. klasy I-II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, 
4. klasy II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogól-
nokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogól-
nokształcącym, 
5. klasy I-II pięcioletniego technikum, 
6. klasy II -IV dotychczasowego czteroletniego technikum 
prowadzone w pięcioletnim technikum, 
7. szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. 
Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której 
uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2020/2021 w terminie 
do 10 września br.

Dofinansowanie 
do wyprawki26.09, godz. 18:00

Sala widowiskowa, ratusz 
III Festiwal Szaniawskiego 
Legionowo. Prezentacja 
filmu dokumentalnego "Nie 
wszystko się kończy z zapad-
nięciem kurtyny" zrealizo-
wanego przez Teatr Drama-
tyczny im. Szaniawskiego w 
Płocku

27.09, godz. 18:00
Sala widowiskowa, ratusz 
III Festiwal Szaniawskiego 
Legionowo. Prezentacja 
teatralna "Zegrzynek. Poeci u 
Szaniawskiego" zawierająca 
wiersze Stanisława Grocho-
wiaka, Bolesława Leśmiana, 
Aleksandra Maliszewskiego

28.09, godz. 12:00
Ruiny dworku Szaniaw-
skich, Zegrzynek, Wąwóz 
Szaniawskiego 
III Festiwal Szaniawskiego 
Legionowo. Obchody 50. 
rocznicy śmierci Jerzego 
Szaniawskiego "Spotkanie  
w domu Szaniawskiego"  
- część oficjalna i artystyczna

02.10, godz. 17:00
Filia MOK, ul. Targowa 65 
Grupa teatralna 
TEATRZYKOWO - spotkanie 
organizacyjne.  
Zapisy w biurze Filii MOK Le-
gionowo, ul. Targowa 65, 
tel. 22 784 14 22

10.09, godz. 16:00
Rynek Miejski - plener  
V edycja Mazowieckie-
go Festiwalu Jazz Jam. 
Legionowo 2020 - "Jazz 
na ulicach" oraz wystawa 
tematyczna. Wystąpi Le-
gionowska Szkoła Bluesa.

17.09, godz. 16:00
Rynek Miejski - plener 
V edycja Mazowieckiego Fe-
stiwalu Jazz Jam. Legiono-
wo 2020 - "Jazz na ulicach"  
Wystąpi: Legionowska Szkoła 
Bluesa. 

17.09-01.10
Galeria Sztuki Ratusz,
ul. Piłsudskiego 41 
Wystawa malarstwa Hanny 
Woźnica-Gierlasińskiej 

18.09, godz. 18:00
Sala widowiskowa, ratusz
V edycji Mazowieckiego 
Festiwalu Jazz Jam. Le-
gionowo 2020.  Koncert "W 
DELCIE BLUESA – ROMEK 
PUCHOWSKI NAD MISSISIPI" 
oraz wystawa zdjęć i opo-
wieści z podróży. Bezpłatne 
wejściówki

19.09, godz. 18:00
MOK, ul. Norwida 10
V edycji Mazowieckiego Fe-
stiwalu Jazz Jam. Legionowo 
2020. Koncert plenerowy  
Piotr Schmidt Quartet  
Bezpłatne wejściówki

20.09, godz. 17:00
MOK, ul. Norwida 10
V edycji Mazowieckiego Fe-
stiwalu Jazz Jam. Legionowo 
2020. Koncert plenerowy: 
- Małgorzata Markiewicz  
z zespołem; 
- Zespół Jana Smoczyńskie-
go z udziałem specjalnym 
Michała Urbaniaka i Michael'a 
Patches'a Stewart'a  
Bezpłatne wejściówki.

22.09
MOK, ul. Norwida 10
65. Ogólnopolski Konkurs 
Recytatorski dla powiatów: 
legionowskiego, nowodwor-
skiego i wołomińskiego  
- eliminacje rejonowe.  

Na zgłoszenia oczekujemy do 
18 września 2020.  
Telefon: 22 784 44 99,  
mail: mok@moklegionowo.pl,  
poczta tradycyjna: MOK, ul. 
Norwida 10, 05-120 Legio-
nowo
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Przygotowani na 1 września
Zbliża się nowy rok szkolny 2020/2021. Zarówno rodzice jak i kadra pedagogiczna z pewnym niepokojem obserwują sytuacje 
w kraju oraz komunikaty dotyczące liczby zachorowań. W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego boją się posyłać dzieci do 
szkół lub też odwrotnie, martwią się możliwością wprowadzenia nauki zdalnej. Czy Gmina Legionowo jest przygotowana na te 
wyzwania? Na te i inne nurtujące pytania odpowie Zastępca Prezydenta Miasta Piotr Zadrożny. 

Jak będzie wyglądać nauka od 
1 września w legionowskich szko-
łach?

Zgodnie z obecnie obowiązują-
cymi przepisami dyrektorzy przed-
szkoli i szkół opracowują specjalne 
procedury związane z powrotem 
dzieci do placówek od 1 września, 
przygotowywane są również bu-
dynki szkół i przedszkoli. O tym  
jak będzie wyglądała nauka od  
1 września br. zdecyduje dyrektor 
szkoły. Decyzja o ewentualnym za-
wieszeniu zajęć będzie konsulto-
wana z Państwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym.

Czy rodzice uczniów i nauczy-
ciele mogą czuć się bezpiecznie?

Ze swojej strony podejmujemy 
wszystkie możliwe działania zwią-
zane z organizacją roku szkolnego 
2020/2021 w sytuacji pandemii CO-
VID-19, by tak było. Gmina Legio-
nowo jest organem prowadzącym 
dla jedenastu przedszkoli, sześciu 
szkół podstawowych i jednego li-
ceum ogólnokształcącego. Wszy-
scy dyrektorzy traktują temat pan-
demii bardzo poważnie, dlatego 
też  uczestniczyli w konferencjach 
online zorganizowanych przez Ku-
ratorium Oświaty, część dyrekto-
rów skorzystała również ze szko-
leń zewnętrznych dotyczących 
procedur związanych z pandemią 
COVID-19. W szkołach odbywają się 

szkolenia wewnętrzne i zewnętrz-
ne dotyczące edukacji zadanej,  
tak aby w sytuacji konieczności 
przejścia na model zdalnego na-
uczania nauczyciele byli gotowi. 
Na aktualnie odbywających się po-
siedzeniach Rad Pedagogicznych 
nauczyciele zostali poinformowani 
i zapoznani z nowymi procedurami 
obowiązującymi w szkole od 1 wrze-
śnia br. Zapoznali się również z wy-
tycznymi MEN, GIS i MZ. Z ww. wy-
tycznymi i procedurami zapoznano 
również pracowników administracji 
i obsługi. Jesteśmy przygotowani 

do rozpoczęcia nowego roku szkol-
nego.

Czy gmina pomoże dzieciom, 
które nie mają sprzętu do nauki 
zdalnej?

Już w minionym roku szkol-
nym 2019/20 wprowadziliśmy dla 
uczniów możliwość użyczenia 
sprzętu niezbędnego do realiza-
cji zajęć z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość. 
Dyrektorzy zdiagnozowali potrze-
by uczniów w zakresie sprzętu oraz 
możliwości internetowych już na 
przełomie marca i kwietnia. Obec-
nie nie przewidujemy problemów  
z przejściem na edukacje zdal-
ną zarówno w przypadku edukacji 
tzw. hybrydowej jak i prowadzenia 
w całości zajęć zdalnie. Jednocze-
śnie cały czas mamy na uwadze że 
proces ewentualnego zdalnego na-
uczania wymaga, by dziecko miało 
dostęp do komputera. Niekiedy jed-
nak sytuacja rodzinna nie pozwala 
na kupno sprzętu lub jeden kompu-
ter jest wykorzystywany przez wiele 
osób. Jeśli taka sytuacja ma miej-
sce, to warto pamiętać, że można 
sprzęt wypożyczyć. Rodzic ucznia 
może zgłosić się w tej sprawie  
do dyrektora szkoły lub przedszkola 
do którego uczęszcza dziecko. 

Gmina Legionowo uczestniczy 
również w Programie Operacyjnym 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

w ramach którego uzyskała środki 
na sfinansowanie zakupu laptopów, 
tabletów oraz dostępu do interne-
tu dla uczniów, którzy nie posiadają 
sprzętu umożliwiającego im realiza-
cję zdalnych lekcji.

A czy szkoły są przygotowane 
do zdalnego nauczania?

Do szkół i przedszkoli przesłane 
zostały akty prawne regulujące sy-
tuację przejścia na edukację zdal-
ną. Jak wspomniałem nauczyciele  
w trakcie wakacji skorzystali z wielu 
szkoleń mających na celu wsparcie 
ich kompetencji w zakresie edu-
kacji zdalnej. Zarówno dyrektorzy, 
jak i kadra nauczycielska muszą 
brać pod uwagę organizację nauki  
w formie pracy zdalnej lub łączonej,  
gdy praca odbywa się w mniejszych 
grupach. Nie jest to łatwe, ale i na 
taką możliwość musimy być również 
gotowi.

Jak będzie wyglądać praca w 
szkołach w przypadku koniecz-
ności wprowadzenia ograniczeń?

Dyrektorzy opracowali dodatko-
we procedury i poczynili przygoto-
wania, które uwzględniają specyfikę 
każdej legionowskiej placówki, tak 
aby skuteczność wprowadzanych 
ograniczeń była jak największa. 
Oczywiście każdy rodzic otrzyma 
informację za pomocą dziennika 
elektronicznego oraz zostaną one 

umieszczone na stronach placówek.
Minister Edukacji Narodowej 

wydał akty prawne, które pozwolą 
na wdrożenie w szkołach odpowied-
nich rozwiązań w przypadku wystą-
pienia ogniska zakażenia. Pozwolą 
one dyrektorom szkół, placówek 
na odpowiednią organizację zajęć  
w szkole, szczególnie, jeśli sytuacja 
epidemiologiczna zagrozi zdrowiu 
uczniów i nauczycieli. Po otrzyma-
niu pozytywnej opinii powiatowe-
go inspektora sanitarnego i zgody 
organu prowadzącego będą mogli 
elastycznie wprowadzać model 
mieszany pracy szkoły i placówki  
czy nauczania zdalnego.

Poniżej prezentuję rozwiąza-
nia, które umożliwiają dyrektorowi 
szkoły lub placówki zawieszenie za-
jęć w formie tradycyjnej adekwat-
nie do skali zagrożenia epidemicz-
nego i potrzeb z tym związanych  
oraz możliwości organizacyjnych. 
Dyrektor będzie mógł zawiesić za-
jęcia grupy, grupy wychowawczej, 
oddziału, klasy, etapu edukacyjnego 
lub całej szkoły lub placówki, w za-
kresie wszystkich lub poszczegól-
nych zajęć. Jesteśmy przygotowani 
na wszystkie scenariusze, bowiem 
bezpieczeństwo dzieci i pracowni-
ków szkół jest najważniejsze.

Dziękujemy za rozmowę.
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Ekologiczniej i taniej

PEC dawniej i dziś

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów to inwestycja, która pojawiła się w planach samorządu już 30 lat temu. 
W zgodzie z ekologią, myśląc o oszczędnościach dla legionowian w przyszłości mieszkańcy na temat budowy ekologicznej 
instalacji będą mogli wypowiedzieć się w referendum. Jest to pomysł na to, by obniżyć koszty odbioru śmieci.

Przedsiębiorstwo ciepłownicze funkcjonuje w Legionowie już od początku 1978 r. w postaci Zakładu Energetyki Cieplnej.  
W wyniku przekształceń własnościowych, od maja 1994 r. przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność gospodarczą jako spółka 
prawa handlowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. i prowadzi ją do dnia dzisiejszego.

Ewentualna lokalizacja takiej 
inwestycji to obszar przemysłowo – 
biurowy na obrzeżach Legionowa na 
terenie ciepłowni PEC. W instalacji 
mają być spalane śmieci wytworzo-
ne przez mieszkańców Legionowa, 
ewentualnie również okolicznych 
gmin. Koszt budowy takiej instala-
cji jest obecnie (przed jakimikolwiek 
analizami) niemożliwy do precyzyjne-
go oszacowania, ale na pewno będą 
to dziesiątki milionów złotych. Środki 
na ten cel PEC będzie próbował pozy-
skać w ramach Partnerstwa Publicz-
no-Prywatnego oraz dofinansowania 
z Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, że w całej Polsce 
rosną ceny związane z zagospoda-
rowaniem odpadów. Najbardziej do-
tknięte tym faktem są gospodarstwa 
domowe, które coraz więcej wydają 
na ten cel. Według ekspertów trend 
może się tylko nasilić. Tylko w Legio-
nowie od 2019 r. cena odbioru odpa-
dów segregowanych wzrosła z 10 zł 
do 28 zł od osoby. W niektórych są-
siednich gminach już teraz planowa-
ne są kolejne podwyżki.

Termiczne przetwarzanie odpa-
dów jest jednym z najbardziej rygo-
rystycznie kontrolowanych procesów 

w Europie. Instalacje są tak zaprojek-
towane, aby spełniać surowe normy 
środowiskowe, wynikające zarówno 
z przepisów krajowych, jak i unijnych. 
Spalarnia nie generuje smogu, a jej 
wpływ na środowisko jest niewielki. 
Łącznie w Europie działa około 400 
spalarni, które odpowiadają za utyli-
zację blisko 25% śmieci.

Dla Legionowa to początek dro-
gi, która rozpocznie się od uchwały 
intencyjnej przedstawionej rad-
nym Rady Miasta. Jeśli zostanie ona 
przyjęta, kolejnym etapem będzie 
przeprowadzenie analiz przez zespół 
ekspertów. Oczywiście ewentualne 
powstanie instalacji zostanie poprze-
dzone szeroko zakrojonymi konsulta-
cjami społecznymi oraz odbędzie się 

w tej sprawie ogólnomiejskie referen-
dum.

Planowane przedsięwzięcie In-
stalacji Termicznego Przekształcania 
Odpadów jest jednym z elementów 
Zakładu Zagospodarowania Odpa-
dów Komunalnych. Na jego terenie 
funkcjonowałaby kompostownia od-
padów zielonych, punkt selektywnej 
zbiórki odpadów oraz punkt napraw 
i recyklingu sprzętu elektronicznego 
oraz elektrycznego. Niezwykle ważny 
jest fakt, że w ramach planowanej in-
westycji nie będą składowane śmieci, 
a dodatkowo funkcjonowanie takiego 
przedsięwzięcia umożliwiłoby całko-
witą rezygnację z korzystania w PEC 
z węgla, co wpłynęłoby na poprawę 
jakości powietrza w naszym mieście.

Od początku podstawowym 
przedmiotem działania przedsię-
biorstwa było i jest wytwarzanie, 
przesyłanie i dystrybucja ciepła do 
odbiorców na terenie Gminy Mia-
sta Legionowo. Kiedyś wymagało to 
wybudowania źródła wytwarzania 
ciepła w postaci Ciepłowni Miejskiej 
przy ul. Olszankowej w celu zastąpie-
nia kotłowni lokalnych umiejscowio-
nych na terenie powstających osiedli 
mieszkaniowych oraz rozbudowy in-
frastruktury ciepłowniczej w postaci 
magistrali i sieci osiedlowych. Z bie-
giem lat następował rozwój urządzeń 
ciepłowni, jak i infrastruktury siecio-
wej, tak aby w jak najmniejszy sposób 
wpływać na środowisko naturalne. 
Aktualnie stało się to jednym z klu-
czowych zagadnień Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej „Legiono-
wo” Sp. z o.o. 

Misją PEC „Legionowo” Sp. z o.o. 
jest zapewnienie mieszkańcom, 
przedsiębiorstwom i instytucjom na-
szego miasta czystego, niezawod-
nego i bezpiecznego ciepła, przy za-
chowaniu norm ochrony środowiska  
i po konkurencyjnych cenach. Zada-

nie to realizowane jest od wielu lat 
poprzez inwestowanie w nowocze-
sne technologie oraz rozbudowę sieci 

ciepłowniczej w mieście. Kluczową 
częścią misji przedsiębiorstwa jest 
dbałość o odbiorcę. Spółka oferuje 

odbiorcy nie tylko niezawodny i wy-
godny system zaopatrzenia w ciepło, 
ale również stałą fachową pomoc  
i doradztwo techniczne.

30 LAT INWESTYCJI

Praktycznie od początku działal-
ności Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. prowa-
dzi działania zmierzające do poprawy 
życia w Legionowie. Od roku 1995 PEC 
„Legionowo” Sp. z o.o. prowadzi dzia-
łania mające na celu poprawienie sta-
nu technicznego źródła wytwarzania 
ciepła oraz ograniczanie oddziaływa-
nia na środowisko naturalne:
- modernizacja kotłów węglowych na 
ekrany szczelne,
- stosowanie miału węglowego o ob-
niżonej zawartości siarki,
- posiadanie instalacji ciągłego po-
miaru emisji zanieczyszczeń gazo-
wych i pyłowych,
- ograniczanie spalania węgla i zastą-
pienie go mniej emisyjnym paliwem 
gazowym,
- wytwarzanie ciepła i energii elek-
trycznej w procesie wysokosprawnej 
kogeneracji.

Od roku 1998 PEC „Legionowo” 
Sp. z o.o. systematycznie doskonali 
stan techniczny magistrali przesyło-
wej, sieci i węzłów cieplnych:
- modernizuje sieci cieplne wykorzy-
stując nowoczesne systemy rur pre-
izolowanych,
- posiada pierścieniowo-promienio-
wy układ sieci cieplnej,
- instaluje nowoczesne, w pełni zau-
tomatyzowane węzły cieplne.

Wymienione powyżej zastoso-
wane rozwiązania przekładają się na 
zmniejszenie oddziaływania na śro-
dowisko naturalne poprzez zwiększe-
nie sprawności wytwarzania ciepła, 
zmniejszenie zużycia miału węglowe-
go, ograniczenie emisji zanieczysz-
czeń gazowych i pyłowych w wyniku 
przeniesienia produkcji z węgla na 
produkcję z gazu ziemnego, dostoso-
wywanie instalacji do nowych norm 
środowiskowych i zmniejszanie strat 
przesyłowych. Dodatkowo prowa-
dzone działania ograniczają możli-
wość wystąpienia awarii, zabezpie-
czają dostawę ciepła do odbiorców, 
co zdecydowanie poprawia komfort 
życia mieszkańców Legionowa.

Energetyczne wykorzystanie odpadów to trend, który będzie się rozwijał w Polsce w najbliższych  
latach na terenie wielu gmin. Wynika to z rosnącej ilości śmieci oraz wzrostu cen za ich utylizację.  

Najbardziej odczuwają to mieszkańcy, którzy z roku na rok płacą coraz więcej za odbiór odpadów.  
Dzięki inwestycji w ekologiczną instalację termicznego przetwarzania z odzyskiem energii możliwe będzie 
obniżenie dla mieszkańców Legionowa kosztów odbioru śmieci oraz cen ciepła dostarczanego przez PEC. 
Dodatkowo należy podkreślić, że jest to instalacja o znikomej emisji zanieczyszczeń, co wpłynie na poprawę 
jakości powietrza w naszym mieście - mówi zastępca prezydenta miasta Marek Pawlak.
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Będzie nowy skatepark!
Już niebawem legionowska młodzież będzie mogła cieszyć się z nowego miejsca do czynnego wypoczynku. Po boiskach  
i lodowisku przyszła kolej na rozbudowę skateparku. We wtorek (18.08) Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski 
podpisał umowę na dofinansowanie tej inwestycji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego kwotą 100 tys. zł.

Nowa część legionowskiego ska-
teparku ma być usytuowana pomię-
dzy boiskiem treningowym a halą 
tenisową na terenie Stadionu Miej-
skiego przy ulicy Parkowej.

W ramach inwestycji przewidziano:
• budowę betonowej płyty jezdnej 
skateparku; 
• instalację urządzeń/elementów wy-
posażenia sportowego umożliwiają-
cych uprawianie sportów związanych 
z deskorolkami, rolkami, rowerami, 
hulajnogami itp.; 
• budowę nawierzchni utwardzonych 
ścieżek i dojść pieszych; 
• instalację elementów małej archi-
tektury parkowej. 

Elementy, które pojawią się w no-
wym skateparku:
• bowl betonowy, dwupoziomowy w 
całości wykonany jako monolityczny 
basen z odpływem wody deszczowej; 
• funbox z grindboxem 3/3 i poręczą 
2/1 + piramida 2; 

• poręcz prosta; 
• funbox z disasterboxem + funbox 
kątowy; 
• grindbox 2; 

• quarter pipe z mini quarterem + 
bank ramp z grindboxem; 
• minirampa H100. 

Sejmik Województwa Mazowiec-
kiego podjął decyzję o dofinanso-
waniu skateparku w ramach „Ma-
zowieckiego Instrumentu Wsparcia 
Infrastruktury Sportowej Mazow-
sze 2020” (MIWIS Mazowsze 2020).  
W sumie złożono aż 235 wniosków,  
z których dofinansowanie otrzymało  
115 inwestycji. Podkreślić należy,  
że każdy samorząd mógł złożyć tylko 
jeden wniosek na jedno zadanie.

Do programu mogły zgłaszać 
się gminy i powiaty z województwa 
mazowieckiego. Szansę na wsparcie  
z budżetu województwa miały projek-
ty dotyczące budowy nowych, mo-
dernizacji i remontu już istniejących 
obiektów sportowych, w tym m.in. hal 
i boisk sportowych, boisk sportowych 
wielofunkcyjnych, kortów teniso-
wych, skateparków, lodowisk, obiek-
tów do uprawiania sportów wodnych 
i sportów miejskich (siłownie plene-
rowe, pumptrack, street workout),  
placów sportowo-rekreacyjnych.

Tryptyk historyczny jest umiesz-
czony na bocznych ścianach trzech 
bloków mieszkalnych położonych 
przy ulicy Zegrzyńskiej. Pierwszy 
z nich powstał w 2018 roku i dzięki 
współpracy z Rafałem Roskowińskim 
powstają kolejne, nadając miastu wy-
jątkowy i niepowtarzalny charakter. 
- Ten mural to alegoryczna forma po-
kazania Bitwy Warszawskiej – mówi 
Rafał Roskowiński, którego ulubio-
nym motywem jest kawaleria.

Inspiracją do zrealizowanego 

dzieła był znany obraz Piotra Micha-
łowskiego Somosierra, przedstawia-
jący błyskawiczną szarżę trzeciego 
szwadronu szwoleżerów podczas 
zdobywania wąwozu. Prace trwały 
tydzień.

Wszystkie trzy murale na os. Pia-
ski są wykonane w różnej kolorysty-
ce, dopasowanej do brył budynków. 
Pierwszy dotyczy odzyskania nie-
podległości, drugi - rocznicy nadania 
nazwy miastu a ostatni - rocznicy Bi-

twy Warszawskiej. Jeden autor gwa-
rantuje spójność projektu. 

Uchylając rąbka tajemnicy, moż-
na wspomnieć o tym, że jeszcze  
w tym roku powstanie kolejne tego 
typu dzieło na legionowskich Pia-
skach.

Zapraszamy do obejrzenia pozo-
stałych legionowskich murali m.in. 
przy ul. Szwajcarskiej.

#naszahistoria

Tryptyk historyczny na legionowskich blokach
Zakończyły się prace nad kolejnym, trzecim 
muralem w Legionowie wzdłuż ulicy Zegrzyń-
skiej. Jego przewodnim motywem jest 100. 
rocznica Bitwy Warszawskiej. 
Mural powstał na bloku przy ul. Zegrzyńskiej 
29, a pracowała nad nim ekipa Gdańskiej Szko-
ły Muralu w składzie: Rafał Roskowiński, Kata-
rzyna Sykus, Sylwia Piwowar i Tomasz Chod-
kowski.
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Fundusze zmieniają Legionowo cz. 3
Już ponad połowę 30-letniego okresu swojej działalności samorządy funkcjonują przy wsparciu w postaci funduszy unij-
nych i wykorzystały tę możliwość maksymalnie. Miasta i gminy są liderami w wykorzystywaniu funduszy Unii Europejskiej, 
dzięki którym powstaje niezbędna dla codziennego życia infrastruktura. Trudno sobie wyobrazić, jak dziś wyglądałoby 
Legionowo, gdyby nie pieniądze z Unii. Niektóre inwestycje nie powstałyby wcale, niektóre – ciągnęłyby się latami. W naj-
bliższych numerach Pulsu Miasta będziemy prezentować Państwu zestawienie projektów, które powstały przy udziale 
finansów zewnętrznych.

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych zrealizowane przez Urząd Miasta Legionowo
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30 lat samorządu 
i nowej jakości harcerstwa
Gdy trzy dekady temu, w maju 1990 roku odbywały się wybory samorządowe do rad gmin i powiatów, będące efektem nowej 
ustawy o samorządzie gminnym, reformował się cały aparat państwowy ówczesnej Rzeczpospolitej. Okres zmian ustrojo-
wych był czasem trudnych i kosztownych – ale potrzebnych – reform, które demokratyzowały Rzeczpospolitą.

Rok 1990 przyniósł nie tylko zmiany 
w ustroju państwa. Procesy demokra-
tyczne pozwoliły na istnienie prawdzi-
wego, zgodnego z duchem skautin-
gu, harcerstwa na ziemiach polskich. 
Harcerstwa niezależnego od władzy 
komunistycznej i reprezentującego 
prawdziwie patriotyczne wartości. 
I tak, w grudniu dziewięćdziesiąte-
go roku ostatecznie, podczas Zjazdu 
ZHP, uchwalono nowy Statut Związku 
Harcerstwa Polskiego, powracając do 
przedwojennych tradycji. ZHP wkro-
czyło wówczas razem z całym pań-
stwem w nową, demokratyczną i su-
werenną Polskę. Od reguły nie odbiegły 
również struktury legionowskiego har-
cerstwa. 

Ostatnie trzydzieści lat to czas, 
w którym i harcerstwo i samorząd, 
szczególnie w Legionowie i w powie-
cie, owocnie współpracowały, dzięki 
czemu udało się wspólnie ukształ-
tować wielu wspaniałych obywateli. 
Współpraca z miastem Legionowem  
czy miastem i gminą Serock, z wszyst-
kimi instytucjami samorządowymi po-
mogły wykształtować silne harcerskie 
środowiska oraz wielu wspaniałych 
ludzi w Hufcu Legionowo i zlikwidowa-
nym już Hufcu Serock, którego spad-
kobiercą jest hufiec legionowskich 
harcerzy. 

„Harcerstwo uczy odpowiedzial-
ności. (…) Najważniejszą rzeczą jaką ja 
wykorzystuję w pracy zawodowej to 
umiejętność współpracy z ludźmi (…). 
Jako harcerz a później jako instruktor, 
nauczyłem się empatii, słuchania dru-
giego człowieka, zarządzania. To rze-
czy, których nie nauczy żadna szkoła, 

to jest po prostu doświadczenie życio-
we i muszę Wam powiedzieć, że to są 
rzeczy, z których cały czas korzystam.” 
– mówił śp. Janusz Kubicki, b. wicesta-
rosta legionowski i radny miejski oraz 
powiatowy,

Niezmiennie od wielu lat ludzie, 
tacy jak Prezydent Legionowa Roman 
Smogorzewski, Starosta i b. Burmistrz 
Serocka Sylwester Sokolnicki, Poseł 

i b. Starosta Jan Grabiec, b. Starosta 
Robert Wróbel, b. Wicestarosta Jerzy 
Zaborowski, Burmistrz Serocka Artur 
Borkowski, czy b. Wicestarosta Janusz 
Kubicki wspierali i wspierają legionow-
skie harcerstwo. Niezmiennie, przyja-
ciółmi harcerstwa są również Dyrekto-
rzy wszystkich szkół, KZB, Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Legionowie, Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Seroc-
ku, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Le-

gionowie czy Muzeum Historycznego  
w Legionowie.  Można wymieniać tak  
w nieskończoność, ale warto też spoj-
rzeć w przyszłość.

Dziś Hufiec Legionowo to 22 pręż-
nie działające drużyny i gromady, 
klub specjalnościowy, wiele zespo-
łów instruktorskich, co przekłada się 
na ponad 500 harcerzy działających  
w Legionowie i Serocku. Ponad 40 in-
struktorów przez cały czas wkłada 

swoją pracę w realizację misji harcer-
stwa – wychowanie młodych ludzi. 
Harcerstwo uczy zaradności, odpo-
wiedzialności. Gwarantuje przygodę 
i niezapomniane przeżycia podczas 
zbiórek, biwaków, rajdów i obozów. No-
wocześnie, ale zachowując ponad stu-
letnią tradycję i uniwersalną oraz nie-
zwykle skuteczną metodę harcerską. 

Prawie 500 zuchów, harcerzy, har-
cerzy starszych i wędrowników co roku 
chodzi na zbiórki, jeździ na rajdy, biwaki, 
obozy. Uczy się zaradności, kontaktu  
z przyrodą, odpowiedzialności, patrio-
tyzmu pod opieką doświadczonych in-
struktorów i w otoczeniu wspaniałych 
koleżanek i kolegów, którzy pozostają 
ich przyjaciółmi na lata. To właśnie  
– zaraz po solidnym obywatelskim wy-
chowaniu – jest największą magią har-
cerstwa. Przyjaźnie, które pozostają  
na lata i ludzie, którzy są życzliwi. 

Nawet w trudnym dla wszystkich 
czasie epidemii wielu młodych ludzi 
wyruszyło na obozy zdobywać przy-
jaźnie, świetnie się bawić i przeżywać 
przygodę. Na pewno wrócą z nich jako 
lepsi ludzie. 

Harcerstwo niezmiennie jest 
otwarte dla wszystkich, w każdym wie-
ku i zaprasza do wstąpienia w swoje 
szeregi. Wszystkich chętnych do za-
smakowania harcerskiej przygody za-
praszamy we wrześniu na Harcerskie 
Rozpoczęcie Roku. Szczegóły nieba-
wem pojawią się na stronie www.le-
gionowo.zhp.pl oraz Facebooku Hufca 
ZHP Legionowo.

Piotr Wasilewski
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Dołącz do 
BEZPŁATNEGO SERWISU SMS

Aby wyrejestrować się z systemu 
należy wysłać SMS o treści  

UML.STOP pod numer 4777

Klauzula informacyjna znajduje się na stronie 
legionowo.pl/pl/klauzula-informacyjna

Ochrona Danych Osobowych:
Inspektor ochrony danych - Norbert Ciecierski

tel. 694 44 55 96, e-mail: iod@um.legionowo.pl, pok. nr 4.35

wyślij SMS o treści 
UML.NEWS
pod numer

4777

Centrum Komunikacyjne

@CKLegionowo

Poczytalnia - Biblioteka

@poczytalnialegionowo

Arena Legionowo

@arena.legionowo

Miejski Ośrodek Kultury

@moklwo

Nie truj daj oddychać

@nietrujdajoddychac

Muzeum Historyczne 
@MuzeumHistoryczne 

wLegionowie

TELEFON ALARMOWY SANEPID-LEGIONOWO: 609 729 134
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Kwitnące Legionowo
28 sierpnia 2019 roku wszystkie kobiety radne Miasta Legionowo: Marta Budzyńska, Matylda Durka, Małgorzata Luzak, Anna 
Łaniewska, Katarzyna Skierkowska-Pacocha, Agata Zaklika i Jolanta Żebrowska złożyły wniosek do Prezydenta z prośbą  
o stworzenie w Legionowie programu zakładania ogrodów społecznościowych. Projekt uzyskał akceptację wszystkich radnych  
i przeszedł w fazę realizacji. Pierwsze takie miejsce powstało 29 sierpnia. Przy budynku Centrum Komunikacyjnego spotykają 
się radne, by posadzić byliny. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy chcą pomóc zazielenić Legionowo.

IDEA OGRODÓW 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

Idea jest prosta - wspólnie trosz-
czymy się o przestrzeń w której ży-
jemy. Miasto zapewnia rośliny i zie-
mię, a także wsparcie merytoryczne  
w sprawdzeniu własności gruntu 
na którym ma powstać ogródeczek,  
czy w doborze roślin. Grupa miesz-
kańców wspólnie zakłada, a następ-
nie troszczy się o powstały ogróde-
czek. Prezes PWK Grzegorz Gruczek 
obiecał do każdej z lokalizacji do-
prowadzić wodę, tak, aby pielęgna-
cja była maksymalnie prosta. Myślę,  
że jako społeczeństwo stajemy się 
coraz bardziej świadomi zarówno 
tego, jak ważna jest zieleń w naszym 
życiu, jak i tego jak wzrasta nasz kom-
fort, kiedy funkcjonujemy w este-
tycznej i przyjaznej przestrzeni. 

PRZYKŁADOWE ZESTAWY ROŚLIN
Dla początkujących ogrodników 

przygotowaliśmy przykładowe ze-
stawy roślin. Karolina Pióro (Architekt 
krajobrazu, pracownik UM) dobrała je 
tak, żeby nie były to rośliny wymaga-
jące. Dzięki przyjaznej, graficznej for-
mie widać także w jakiej odległości od 
siebie warto je sadzić, aby ładnie się 
rozrastały. 

PIERWSZY OGRÓDEK
Pierwszy projekt powstanie przy 

budynku Dworca PKP, założymy go 
wraz z koleżankami radnymi już sobo-
tę 29.08.2020 r. a opieką zajmiemy się 
wspólnie z pracownikami Poczytalni, 
którzy od dawna marzyli o tym, żeby 
w tym miejscu stworzyć przestrzeń, 
w której można odpocząć - najlepiej 
czytając książki. Zobaczymy, kiedy 
to miejsce zacznie żyć, może w przy-
szłości obok roślin (które będą po-
trzebowały trochę czasu i serca, żeby 
rozrosnąć się z małych sadzonek) mia-
sto zdecyduje się postawić leżak czy 

stoliczek? Rośliny, które 
posadzimy mają oddzielić 
to miejsce ścianą zieleni 
od parkingu a także do-
starczyć miłych wrażeń 
dzięki trójkątnej kom-
pozycji złożonej z bylin. 
Wspólnie z koleżankami 
stwierdziłyśmy, że cięż-
ko namawiać do czegoś, 
czego samemu się nie 
robi. To jak radzić innym, 
żeby nie oglądali telewizji 

podczas oglądania serialu. Ja sama 
wiele nauczyłam się podczas tworze-
nia tego projektu - czuję, że w sobotę 
przede mną kolejna, ogrodnicza lekcja. 
Mam trochę obaw, bo bardzo zależy mi 
na tym, żeby Legionowo zyskało pięk-
ne, zielone miejsca - ale wsparcie kole-
żanek radnych uspokaja mnie i dodaje 
skrzydeł. Mówię o tym, żeby podkre-
ślić, że chociaż obawy są czymś nor-
malnym - jestem pewna, że napraw-
dę każdy, kto tylko ma chęci, może  
zadbać o „swój” wybrany kawałek 
ziemi i dla wszystkich uczynić nasze 
miasto piękniejszym i bardziej przyja-

znym miejscem. My ze swojej 
strony chętnie po-

możemy. 

CO ZROBIĆ, ŻEBY SAMEMU 
ZAŁOŻYĆ OGRÓDEK?

Najpierw trzeba znaleźć miejsce 
i zastanowić się co chciałoby się tam 
zrobić. Może rośliny, które lubią owady  
i domek dla owadów w okolicach 
przedszkola? A może pnące się rośli-
ny, które docelowo stworzą zacienio-
ną przestrzeń do postawienia ławki, 
aby móc na niej odpocząć? Następ-
nie należy znaleźć grupę osób, która 
wspólnie z nami zechce założyć i za-
opiekować się tym miejscem i zgło-
sić do Referatu Ochrony Środowiska  
w Legionowie lub do mnie czy do któ-
rejś z moich koleżanek radnych. Po-
możemy sprawdzić własność gruntu, 
zamówimy rośliny i ziemię niezbędna 
do stworzenia zielonej przestrzeni. 

Matylda 
Durka

Psychika koni. Konie leczą ludzi, 
ludzie leczą konie. Konie towarzyszą 
ludziom już od kilku tysięcy lat. Po-
czątkowo wykorzystywano je głów-
nie jako zwierzęta pociągowe i środek 
transportu, ale z czasem zaczęto do-
strzegać coraz więcej korzyści płyną-
cych z ich obecności. 

Obecnie duże zainteresowanie 
budzą ich zdolności terapeutyczne. 
Od połowy XX wieku hipoterapia stała 
się nieodłącznym elementem medy-
cyny konwencjonalnej, docenianym 
przez neurologów, ortopedów i psy-
chiatrów. Jej wyjątkowość polega 
na tym, że to koń jest głównym tera-
peutą, a osoba prowadząca zajęcia 
nadaje im jedynie odpowiednią for-
mę. Jego rytmiczny, kołyszący ruch 
sprzyja równowadze mięśniowej, 
poprawie krążenia, wyciszeniu i re-
laksacji. Korzystny wpływ ma nie tyl-

ko jazda na koniu; zmysły pacjentów 
ulegają ciągłej pozytywnej stymu-
lacji poprzez m.in. głaskanie sierści, 
wdychanie jej zapachu czy słuchanie 
miarowego parskania. To powoduje, 
że pacjenci ćwiczą chętniej, czują się 
odpowiedzialni za zwierzę, na którym 
siedzą i są bardziej uważni.

Podobne spostrzeżenia mają 
adepci jazdy konnej, popularyzowa-
nej w wielu ośrodkach jeździeckich. 
To właśnie kontakt z koniem, możli-
wość jazdy na jego grzbiecie, poczu-
cia wiatru we włosach, gdy gna się 
przed siebie galopem i chwila zapo-
mnienia w stajennym zaciszu, powo-
duje, że coraz więcej osób decyduje 
się na uprawianie jeździectwa. 

Pewną nowością na rynku są 
szkolenia dla kadr zarządzających,  
w których główną rolę grają konie. 

Metoda ta nazywana jest Horse As-
sisted Education, a cała jej koncepcja 
oparta jest na założeniu, że koń jest 
lustrem naszych emocji i zachowań, 
i to on dostarcza nam najważniej-
szej informacji zwrotnej. Oznacza 
to, że ludzie, w tym wypadku tzw. 
facilitatorzy, zajmują się głównie 
nadzorowaniem sesji, ale nie inge-
rują zbytnio w jej przebieg. Pozwala 
to na maksymalizację wkładu konia 
jako terapeuty, a sam proces ucze-
nia się jest kształtowany w znacznej 
mierze przez uczestników. Ciekawe 
jest również to, że zajęcia odbywają 
się wyłącznie poprzez nawiązywanie 
relacji z ziemi. Jest to o tyle ważne,  
że coraz częściej zwraca się uwagę 
na to, że kontakt z koniem nie kończy 

się na jeździectwie.
Biorąc pod uwagę jak wiele konie 

są w stanie nam zaoferować, możemy 
zadać sobie pytanie, na czym właści-
wie polega ich fenomen terapeutycz-
ny. Najważniejszym czynnikiem jest 
tu prawdopodobnie ich emocjonal-
ność i wyczucie, jakim się charakte-
ryzują. Niestety, ich ogromna wraż-
liwość sensoryczna często bywa też 
dla nich zgubą. 

Podobnie jak konie pomagają  
w leczeniu ludzi na poziomie emo-
cjonalnym, psychicznym, tak są też 
specjaliści, którzy na tym samym po-
ziomie leczą konie; w Polsce jednak 
zawód zoopsychologa i behawiory-
sty tego gatunku jeszcze się wystar-

czająco nie rozpowszechnił. Polega 
on na terapii zachowań, pomocy  
w pozbyciu się traum i nauce pod-
staw końskiego savoir-vivre’u. Spe-
cjaliści tacy jak ja, stanowią pomost 
między koniem a jego właścicielem,  
który pomaga w zbudowaniu poro-
zumienia i pogłębienia relacji. Często 
nazywa się nas potocznie „zaklina-
czami koni”.

W swojej pracy skupiam się na 
popularyzacji tzw. treningu pozy-
tywnego. Opiera się on na założeniu, 
że koń nie jest naszym niewolni-
kiem i powinniśmy zrobić wszystko,  
by ćwiczenia, jakie z nim wykonuje-
my, sprawiały mu przyjemność. Moim 
celem jest wyszkolenie konia, który 
bawi się ze mną, a nie dla mnie. Uzy-
skuje się to m.in. poprzez efektywne 
nagradzanie i wykorzystanie narzędzi 
treningowych, takich jak np. kliker czy 
target. Nie są one już żadną nowo-
ścią w szkoleniu psów, ale jeśli chodzi  
o szkolenie koni, niestety wciąż prym 
wiedzie praca oparta na obalonej wie-
le lat temu teorii dominacji i agresyw-
nej presji.

Myślę, że istnieje duża dyspro-
porcja między tym, ile dostajemy od 
naszych koni, a ile właściwie  im ofe-
rujemy. Ich wrażliwość i niesamowite 
zdolności terapeutyczne powinny 
być nie tylko powodem do zachwytu, 
ale również do refleksji nad naszym 
podejściem do nich. Ostatecznie wy-
starczy odrobina empatii i spojrzenia 
na siebie z ich perspektywy. 

Gabriela Adamczewska

Pasje legionowian
Zapraszamy do zapoznania się z tekstem 
Gabrieli Adamczewskiej, która opowiada o 
swojej pasji – o pracy z końmi. W najbliższej 
okolicy Legionowa można korzystać z usług 
wielu ośrodków oraz instruktorów jazdy kon-
nej. To sport, który przynosi wiele korzyści 
dla naszego zdrowia. Zachęcamy wszystkich, 
szczególnie młodzież do podzielenia się swo-
imi pomysłami na życie i hobby. 
Na Wasze listy i zdjęcia czekamy pod adresem 
redakcja@um.legionowo.pl.
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Kursuje od poniedziałku do piątku w godzinachPrzystanek
Osiedle Młodych 01  05:22 06:32 07:20 08:20 09:19 10:24 11:27 12:25 13:35 14:30 15:30 16:30 17:35 18:30 19:30
Orzechowa 01   05:23 06:33 07:21 08:21 09:20 10:25 11:28 12:26 13:36 14:31 15:31 16:31 17:36 18:31 19:31
Cynkowa 02   05:24 06:34 07:22 08:22 09:21 10:26 11:29 12:27 13:37 14:32 15:32 16:32 17:37 18:32 19:32
Aleja Róż 02   05:26 06:36 07:24 08:24 09:23 10:28 11:31 12:29 13:39 14:34 15:34 16:34 17:39 18:34 19:34
PKP Legionowo Przystanek 01 05:29 06:39 07:27 08:27 09:26 10:31 11:34 12:32 13:42 14:37 15:37 16:37 17:42 18:37 19:37
Parkowa 01   05:31 06:41 07:29 08:29 09:28 10:33 11:36 12:34 13:44 14:39 15:39 16:39 17:44 18:39 19:39
Lwowska 03   05:32 06:42 07:30 08:30 09:29 10:34 11:37 12:35 13:45 14:40 15:40 16:40 17:45 18:40 19:40
Arena Legionowo 01  05:34 06:44 07:32 08:32 09:31 10:36 11:39 12:37 13:47 14:42 15:42 16:42 17:47 18:42 19:42
Rycerska 01   05:36 06:46 07:34 08:34 09:33 10:38 11:41 12:39 13:49 14:44 15:44 16:44 17:49 18:44 19:44
Husarska 01   05:37 06:47 07:35 08:35 09:34 10:39 11:42 12:40 13:50 14:45 15:45 16:45 17:50 18:45 19:45
Siwińskiego 04   05:39 06:49 07:37 08:37 09:36 10:41 11:44 12:42 13:52 14:47 15:47 16:47 17:52 18:47 19:47
Urząd Miasta 02   05:41 06:51 07:39 08:39 09:38 10:43 11:46 12:44 13:54 14:49 15:49 16:49 17:54 18:49 19:49
CH Błękitne 01   05:42 06:52 07:40 08:40 09:39 10:44 11:47 12:45 13:55 14:50 15:50 16:50 17:55 18:50 19:50
Os. Batorego 02   05:43 06:53 07:41 08:41 09:40 10:45 11:48 12:46 13:56 14:51 15:51 16:51 17:56 18:51 19:51
PKP Legionowo    05:44 06:54 07:42 08:42 09:41 10:46 11:49 12:47 13:57 14:52 15:52 16:52 17:57 18:52 19:52

Kursuje od poniedziałku do piątku w godzinachPrzystanek
PKP Legionowo    05:50 06:56 07:50 08:50 09:50 10:50 12:00 12:50 14:00 15:00 16:00 17:05 18:03 19:02 20:01
Rynek 01   05:51 06:57 07:51 08:51 09:51 10:51 12:01 12:51 14:01 15:01 16:01 17:06 18:04 19:03 20:02
CH Błękitne 03      05:53 06:59 07:53 08:53 09:53 10:53 12:03 12:53 14:03 15:03 16:03 17:08 18:06 19:05 20:04
Urząd Miasta 03      05:54 07:00 07:54 08:54 09:54 10:54 12:04 12:54 14:04 15:04 16:04 17:09 18:07 19:06 20:05
Siwińskiego 02      05:56 07:02 07:56 08:56 09:56 10:56 12:06 12:56 14:06 15:06 16:06 17:11 18:09 19:08 20:07
Husarska 02   05:57 07:03 07:57 08:57 09:57 10:57 12:07 12:57 14:07 15:07 16:07 17:12 18:10 19:09 20:08
Rycerska 02      05:58 07:04 07:58 08:58 09:58 10:58 12:08 12:58 14:08 15:08 16:08 17:13 18:11 19:10 20:09
Arena Legionowo 02     05:59 07:05 07:59 08:59 09:59 10:59 12:09 12:59 14:09 15:09 16:09 17:14 18:12 19:11 20:10
Lwowska 04   06:01 07:07 08:01 09:01 10:01 11:01 12:11 13:01 14:11 15:11 16:11 17:16 18:14 19:13 20:12
Parkowa 02   06:02 07:08 08:02 09:02 10:02 11:02 12:12 13:02 14:12 15:12 16:12 17:17 18:15 19:14 20:13
PKP Legionowo Przystanek 01 06:04 07:10 08:04 09:04 10:04 11:04 12:14 13:04 14:14 15:14 16:14 17:19 18:17 19:16 20:15
Cynkowa 03   06:07 07:13 08:07 09:07 10:07 11:07 12:17 13:07 14:17 15:17 16:17 17:22 18:20 19:19 20:18
Orzechowa 02   06:08 07:14 08:08 09:08 10:08 11:08 12:18 13:08 14:18 15:18 16:18 17:23 18:21 19:20 20:19
Osiedle Młodych 01  06:10 07:16 08:10 09:10 10:10 11:10 12:20 13:10 14:20 15:20 16:20 17:25 18:23 19:22 20:21

obowiązuje od 31 sierpnia 2020 r.

obowiązuje od 31 sierpnia 2020 r.
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Kursuje od poniedziałku do piątku w godzinachPrzystanek
Osiedle Młodych 01  05:10 06:02 07:17 08:08 09:07 10:10 11:10 12:12 13:32 14:33 15:35 16:27 17:35 18:43 19:36
Orzechowa 01   05:11 06:03 07:18 08:09 09:08 10:11 11:11 12:13 13:33 14:34 15:36 16:28 17:36 18:44 19:37
Cynkowa 01   05:12 06:04 07:19 08:10 09:09 10:12 11:12 12:14 13:34 14:35 15:37 16:29 17:37 18:45 19:38
Cmentarz 03   05:13 06:05 07:20 08:11 09:10 10:13 11:13 12:15 13:35 14:36 15:38 16:30 17:38 18:46 19:39
Narutowicza 01   05:14 06:06 07:21 08:12 09:11 10:14 11:14 12:16 13:36 14:37 15:39 16:31 17:39 18:47 19:40
Szczygla 01   05:15 06:07 07:22 08:13 09:12 10:15 11:15 12:17 13:37 14:38 15:40 16:32 17:40 18:48 19:41
Al. Legionów 01   05:16 06:08 07:23 08:14 09:13 10:16 11:16 12:18 13:38 14:39 15:41 16:33 17:41 18:49 19:42
PKP Legionowo Piaski 03  05:18 06:10 07:25 08:16 09:15 10:18 11:18 12:20 13:40 14:41 15:43 16:35 17:43 18:51 19:44
Centrum Komunikacyjne 01 05:20 06:12 07:27 08:18 09:17 10:20 11:20 12:22 13:42 14:43 15:45 16:37 17:45 18:53 19:46
Wąska 01   05:21 06:13 07:28 08:19 09:18 10:21 11:21 12:23 13:43 14:44 15:46 16:38 17:46 18:54 19:47
Osiedle Bukowiec 01  05:24 06:16 07:31 08:22 09:21 10:24 11:24 12:26 13:46 14:47 15:49 16:41 17:49 18:57 19:50

Kursuje od poniedziałku do piątku w godzinachPrzystanek
Osiedle Bukowiec 01  05:40 06:40 07:40 08:35 09:37 10:40 11:42 12:42 14:00 14:57 15:58 16:52 17:56 18:59 19:58
Wrzosowa 02   05:41 06:41 07:41 08:36 09:38 10:41 11:43 12:43 14:01 14:58 15:59 16:53 17:57 19:00 19:59
Centrum Komunikacyjne 02 05:43 06:43 07:43 08:38 09:40 10:43 11:45 12:45 14:03 15:00 16:01 16:55 17:59 19:02 20:01
PKP Legionowo Piaski 04  05:45 06:45 07:45 08:40 09:42 10:45 11:47 12:47 14:05 15:02 16:03 16:57 18:01 19:04 20:03
PKP Legionowo Piaski 02  05:47 06:47 07:47 08:42 09:44 10:47 11:49 12:49 14:07 15:04 16:05 16:59 18:03 19:06 20:05
Szczygla 02   05:49 06:49 07:49 08:44 09:46 10:49 11:51 12:51 14:09 15:06 16:07 17:01 18:05 19:08 20:07
Kładka PKP 02   05:50 06:50 07:50 08:45 09:47 10:50 11:52 12:52 14:10 15:07 16:08 17:02 18:06 19:09 20:08
Narutowicza 02   05:51 06:51 07:51 08:46 09:48 10:51 11:53 12:53 14:11 15:08 16:09 17:03 18:07 19:10 20:09
Cmentarz 02   05:53 06:53 07:53 08:48 09:50 10:53 11:55 12:55 14:13 15:10 16:11 17:05 18:09 19:12 20:11
Orzechowa 02   05:55 06:55 07:55 08:50 09:52 10:55 11:57 12:57 14:15 15:12 16:13 17:07 18:11 19:14 20:13
Osiedle Młodych 01  05:57 06:57 07:57 08:52 09:54 10:57 11:59 12:59 14:17 15:14 16:15 17:09 18:13 19:16 20:15

obowiązuje od 16 marca 2020 r.

obowiązuje od 16 marca 2020 r.
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Kursuje od poniedziałku do piątku w godzinachPrzystanek
Osiedle Młodych 01  05:15 06:02 07:15 08:05 09:07 10:15 11:14 12:12 13:32 14:30 15:40 16:30 17:37 18:35 19:23
Orzechowa 01   05:16 06:03 07:16 08:06 09:08 10:16 11:15 12:13 13:33 14:31 15:41 16:31 17:38 18:36 19:24
Cynkowa 01   05:17 06:04 07:17 08:07 09:09 10:17 11:16 12:14 13:34 14:32 15:42 16:32 17:39 18:37 19:25
Cmentarz 03   05:18 06:05 07:18 08:08 09:10 10:18 11:17 12:15 13:35 14:33 15:43 16:33 17:40 18:38 19:26
Narutowicza 01   05:19 06:06 07:19 08:09 09:11 10:19 11:18 12:16 13:36 14:34 15:44 16:34 17:41 18:39 19:27
Szczygla 01   05:20 06:07 07:20 08:10 09:12 10:20 11:19 12:17 13:37 14:35 15:45 16:35 17:42 18:40 19:28
Al. Legionów 01   05:21 06:08 07:21 08:11 09:13 10:21 11:20 12:18 13:38 14:36 15:46 16:36 17:43 18:41 19:29
PKP Legionowo Piaski 03  05:23 06:10 07:23 08:13 09:15 10:23 11:22 12:20 13:40 14:38 15:48 16:38 17:45 18:43 19:31
Centrum Komunikacyjne 01 05:25 06:12 07:25 08:15 09:17 10:25 11:24 12:22 13:42 14:40 15:50 16:40 17:47 18:45 19:33
Wąska 01   05:26 06:13 07:26 08:16 09:18 10:26 11:25 12:23 13:43 14:41 15:51 16:41 17:48 18:46 19:34
Osiedle Bukowiec 01  05:29 06:16 07:29 08:19 09:21 10:29 11:28 12:26 13:46 14:44 15:54 16:44 17:51 18:49 19:37

Kursuje od poniedziałku do piątku w godzinachPrzystanek
Osiedle Bukowiec 01  05:42 06:50 07:39 08:40 09:35 10:43 11:46 12:44 14:00 14:48 15:58 16:52 17:58 18:53 19:51
Wrzosowa 02   05:43 06:51 07:40 08:41 09:36 10:44 11:47 12:45 14:01 14:49 15:59 16:53 17:59 18:54 19:52
Centrum Komunikacyjne 02 05:45 06:53 07:42 08:43 09:38 10:46 11:49 12:47 14:03 14:51 16:01 16:55 18:01 18:56 19:54
PKP Legionowo Piaski 04  05:47 06:55 07:44 08:45 09:40 10:48 11:51 12:49 14:05 14:53 16:03 16:57 18:03 18:58 19:56
PKP Legionowo Piaski 02  05:49 06:57 07:46 08:47 09:42 10:50 11:53 12:51 14:07 14:55 16:05 16:59 18:05 19:00 19:58
Szczygla 02   05:51 06:59 07:48 08:49 09:44 10:52 11:55 12:53 14:09 14:57 16:07 17:01 18:07 19:02 20:00
Kładka PKP 02   05:52 07:00 07:49 08:50 09:45 10:53 11:56 12:54 14:10 14:58 16:08 17:02 18:08 19:03 20:01
Narutowicza 02   05:53 07:01 07:50 08:51 09:46 10:54 11:57 12:55 14:11 14:59 16:09 17:03 18:09 19:04 20:02
Cmentarz 02   05:55 07:03 07:52 08:53 09:48 10:56 11:59 12:57 14:13 15:01 16:11 17:05 18:11 19:06 20:04
Orzechowa 02   05:57 07:05 07:54 08:55 09:50 10:58 12:01 12:59 14:15 15:03 16:13 17:07 18:13 19:08 20:06
Osiedle Młodych 01  05:59 07:07 07:56 08:57 09:52 11:00 12:03 13:01 14:17 15:05 16:15 17:09 18:15 19:10 20:08

obowiązuje od 31 sierpnia 2020 r.

obowiązuje od 31 sierpnia 2020 r.

 Bukowiec

 Os. Młodych

Zmiana rozkładów jazdy DKM   Legionowo linii D2 i D3
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Kursuje od poniedziałku do piątku w godzinachPrzystanek
Osiedle Młodych 01  05:10 06:02 07:17 08:08 09:07 10:10 11:10 12:12 13:32 14:33 15:35 16:27 17:35 18:43 19:36
Orzechowa 01   05:11 06:03 07:18 08:09 09:08 10:11 11:11 12:13 13:33 14:34 15:36 16:28 17:36 18:44 19:37
Cynkowa 01   05:12 06:04 07:19 08:10 09:09 10:12 11:12 12:14 13:34 14:35 15:37 16:29 17:37 18:45 19:38
Cmentarz 03   05:13 06:05 07:20 08:11 09:10 10:13 11:13 12:15 13:35 14:36 15:38 16:30 17:38 18:46 19:39
Narutowicza 01   05:14 06:06 07:21 08:12 09:11 10:14 11:14 12:16 13:36 14:37 15:39 16:31 17:39 18:47 19:40
Szczygla 01   05:15 06:07 07:22 08:13 09:12 10:15 11:15 12:17 13:37 14:38 15:40 16:32 17:40 18:48 19:41
Al. Legionów 01   05:16 06:08 07:23 08:14 09:13 10:16 11:16 12:18 13:38 14:39 15:41 16:33 17:41 18:49 19:42
PKP Legionowo Piaski 03  05:18 06:10 07:25 08:16 09:15 10:18 11:18 12:20 13:40 14:41 15:43 16:35 17:43 18:51 19:44
Centrum Komunikacyjne 01 05:20 06:12 07:27 08:18 09:17 10:20 11:20 12:22 13:42 14:43 15:45 16:37 17:45 18:53 19:46
Wąska 01   05:21 06:13 07:28 08:19 09:18 10:21 11:21 12:23 13:43 14:44 15:46 16:38 17:46 18:54 19:47
Osiedle Bukowiec 01  05:24 06:16 07:31 08:22 09:21 10:24 11:24 12:26 13:46 14:47 15:49 16:41 17:49 18:57 19:50

Kursuje od poniedziałku do piątku w godzinachPrzystanek
Osiedle Bukowiec 01  05:40 06:40 07:40 08:35 09:37 10:40 11:42 12:42 14:00 14:57 15:58 16:52 17:56 18:59 19:58
Wrzosowa 02   05:41 06:41 07:41 08:36 09:38 10:41 11:43 12:43 14:01 14:58 15:59 16:53 17:57 19:00 19:59
Centrum Komunikacyjne 02 05:43 06:43 07:43 08:38 09:40 10:43 11:45 12:45 14:03 15:00 16:01 16:55 17:59 19:02 20:01
PKP Legionowo Piaski 04  05:45 06:45 07:45 08:40 09:42 10:45 11:47 12:47 14:05 15:02 16:03 16:57 18:01 19:04 20:03
PKP Legionowo Piaski 02  05:47 06:47 07:47 08:42 09:44 10:47 11:49 12:49 14:07 15:04 16:05 16:59 18:03 19:06 20:05
Szczygla 02   05:49 06:49 07:49 08:44 09:46 10:49 11:51 12:51 14:09 15:06 16:07 17:01 18:05 19:08 20:07
Kładka PKP 02   05:50 06:50 07:50 08:45 09:47 10:50 11:52 12:52 14:10 15:07 16:08 17:02 18:06 19:09 20:08
Narutowicza 02   05:51 06:51 07:51 08:46 09:48 10:51 11:53 12:53 14:11 15:08 16:09 17:03 18:07 19:10 20:09
Cmentarz 02   05:53 06:53 07:53 08:48 09:50 10:53 11:55 12:55 14:13 15:10 16:11 17:05 18:09 19:12 20:11
Orzechowa 02   05:55 06:55 07:55 08:50 09:52 10:55 11:57 12:57 14:15 15:12 16:13 17:07 18:11 19:14 20:13
Osiedle Młodych 01  05:57 06:57 07:57 08:52 09:54 10:57 11:59 12:59 14:17 15:14 16:15 17:09 18:13 19:16 20:15

obowiązuje od 16 marca 2020 r.

obowiązuje od 16 marca 2020 r.

 Bukowiec
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Kursuje od poniedziałku do piątku w godzinachPrzystanek
Osiedle Młodych 01  05:15 06:02 07:15 08:05 09:07 10:15 11:14 12:12 13:32 14:30 15:40 16:30 17:37 18:35 19:23
Orzechowa 01   05:16 06:03 07:16 08:06 09:08 10:16 11:15 12:13 13:33 14:31 15:41 16:31 17:38 18:36 19:24
Cynkowa 01   05:17 06:04 07:17 08:07 09:09 10:17 11:16 12:14 13:34 14:32 15:42 16:32 17:39 18:37 19:25
Cmentarz 03   05:18 06:05 07:18 08:08 09:10 10:18 11:17 12:15 13:35 14:33 15:43 16:33 17:40 18:38 19:26
Narutowicza 01   05:19 06:06 07:19 08:09 09:11 10:19 11:18 12:16 13:36 14:34 15:44 16:34 17:41 18:39 19:27
Szczygla 01   05:20 06:07 07:20 08:10 09:12 10:20 11:19 12:17 13:37 14:35 15:45 16:35 17:42 18:40 19:28
Al. Legionów 01   05:21 06:08 07:21 08:11 09:13 10:21 11:20 12:18 13:38 14:36 15:46 16:36 17:43 18:41 19:29
PKP Legionowo Piaski 03  05:23 06:10 07:23 08:13 09:15 10:23 11:22 12:20 13:40 14:38 15:48 16:38 17:45 18:43 19:31
Centrum Komunikacyjne 01 05:25 06:12 07:25 08:15 09:17 10:25 11:24 12:22 13:42 14:40 15:50 16:40 17:47 18:45 19:33
Wąska 01   05:26 06:13 07:26 08:16 09:18 10:26 11:25 12:23 13:43 14:41 15:51 16:41 17:48 18:46 19:34
Osiedle Bukowiec 01  05:29 06:16 07:29 08:19 09:21 10:29 11:28 12:26 13:46 14:44 15:54 16:44 17:51 18:49 19:37

Kursuje od poniedziałku do piątku w godzinachPrzystanek
Osiedle Bukowiec 01  05:42 06:50 07:39 08:40 09:35 10:43 11:46 12:44 14:00 14:48 15:58 16:52 17:58 18:53 19:51
Wrzosowa 02   05:43 06:51 07:40 08:41 09:36 10:44 11:47 12:45 14:01 14:49 15:59 16:53 17:59 18:54 19:52
Centrum Komunikacyjne 02 05:45 06:53 07:42 08:43 09:38 10:46 11:49 12:47 14:03 14:51 16:01 16:55 18:01 18:56 19:54
PKP Legionowo Piaski 04  05:47 06:55 07:44 08:45 09:40 10:48 11:51 12:49 14:05 14:53 16:03 16:57 18:03 18:58 19:56
PKP Legionowo Piaski 02  05:49 06:57 07:46 08:47 09:42 10:50 11:53 12:51 14:07 14:55 16:05 16:59 18:05 19:00 19:58
Szczygla 02   05:51 06:59 07:48 08:49 09:44 10:52 11:55 12:53 14:09 14:57 16:07 17:01 18:07 19:02 20:00
Kładka PKP 02   05:52 07:00 07:49 08:50 09:45 10:53 11:56 12:54 14:10 14:58 16:08 17:02 18:08 19:03 20:01
Narutowicza 02   05:53 07:01 07:50 08:51 09:46 10:54 11:57 12:55 14:11 14:59 16:09 17:03 18:09 19:04 20:02
Cmentarz 02   05:55 07:03 07:52 08:53 09:48 10:56 11:59 12:57 14:13 15:01 16:11 17:05 18:11 19:06 20:04
Orzechowa 02   05:57 07:05 07:54 08:55 09:50 10:58 12:01 12:59 14:15 15:03 16:13 17:07 18:13 19:08 20:06
Osiedle Młodych 01  05:59 07:07 07:56 08:57 09:52 11:00 12:03 13:01 14:17 15:05 16:15 17:09 18:15 19:10 20:08

obowiązuje od 31 sierpnia 2020 r.

obowiązuje od 31 sierpnia 2020 r.

 Bukowiec

 Os. Młodych

Zmiana rozkładów jazdy DKM   Legionowo linii D2 i D3

Rozkłady jazdy DKM Legionowo
w Twoim smartfonie



Nr 07/2020
sierpień/wrzesień

#legionowo
#PulsMiasta legionowo.pl

Tegoroczny sierpień obfitował w wydarzenia nawiązujące do 
historii Polski. Zostały zrealizowane dwa projekty finanso-
wane przez miasto w ramach konkursu ofert.

GODZINA „W”
Gra miejska organizowana była przez Hu-

fiec ZHP Legionowo w rocznicę Powstania 
Warszawskiego pn. „Godzina W”. Mieszkańcy w 
4-6 osobowych grupach rozwiązywali zadania 
i poszukiwali kolejnych stacji oraz zapozna-
wali się z historią powstania. Gra poświęcona 
76. rocznicy wybuchu powstania skupiła wielu 
uczestników, którzy mieli do wykonania szereg 
zadań w punktach rozlokowanych w różnych 
częściach Legionowa (zgodnie z zasadami reżi-
mu sanitarnego). Pierwsze wyzwania czekały 
na terenie Muzeum Historycznego, gdzie gra się 
rozpoczynała. Wstępem była opowieść Tomasza 
Fijałkowskiego o historii odnalezienia w lasach 
Choszczówki opaski powstańczej, należącej do 
uczestnika Powstania Warszawskiego na te-
renie Legionowa, która obecnie znajduje się w 
zbiorach Muzeum. Zwycięzcy otrzymali nagro-
dy po obchodach, które odbyły się pod pomni-
kiem Polski Walczącej w Legionowie. Gra miejska 
miała za zadanie w jak najbardziej przystępny i 
kreatywny sposób przybliżyć uczestnikom wy-
darzenia 1 sierpnia 1944 r. Data ta jest bowiem 
ważna nie tylko dla warszawiaków, ale również 
dla legionowian, ponieważ nasze miasto brało 
czynny udział w powstaniu. Współorganizato-
rem Gry Miejskiej było Muzeum Historyczne w 
Legionowie.

CUD NAD WISŁĄ
15 sierpnia minęło równo sto lat od momen-

tu, gdy na przedpolach Warszawy rozegrała się 
decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. 
Określana mianem „Cudu nad Wisłą" i uznawa-
na za 18. przełomową bitwę w historii świata. 
Na cześć bohaterów tamtego wydarzenia w Le-
gionowie odbyły się defilada oraz rekonstrukcja 
historyczna. Rozpoczęła się ona mszą świętą w 
kościele garnizonowym w Legionowie. Następ-
nie odbył się uroczysty przemarsz na miejsce 
inscenizacji Bitwy Warszawskiej 1920 oraz wio-
ski wojskowej stylizowanej na tę epokę. Pojawiły 
się również samochody pancerne, ciężarówka 
oraz miotacz bomb wzorowany na modelu z 
1914 r. Mieszkańcy mogli zobaczyć repliki pojaz-
dów i broni z tamtego okresu, a także mundurów 
wojskowych. Organizatorzy wydarzenia – Sto-
warzyszenie grupa historyczno – edukacyjna 
„Szare Szeregi” – przygotował także szereg ani-
macji dla uczestników, aby mogli poczuć klimat 
tamtych wydarzeń.  

Z okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej 
1920 roku 16 sierpnia br. filia „Piaski” zorganizo-
wała wystawę plakatów oraz wykład dr. Adama 
Kaczyńskiego pt. „Wojna propagandowa w 1920 
r.” oraz wykład online dr. Mirosława Pakuły pt. 
„Siedem ważnych dni. 12-18 sierpnia 1920 r. Le-
gionowo – Nieporęt – Serock” (23.08).

Ostatnim akcentem miejskich obchodów 
„Cudu nad Wisłą” było odsłonięcie tablicy pa-
miątkowej poświęconej księdzu Ignacemu Sko-
rupce. Umieszczona ona została w Legionowie, 
u zbiegu ulic Skorupki i Jagiellońskiej, a powsta-
ła ona na wniosek radnych z Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu.

EDUKACJA
Muzeum Historyczne w Legionowie – jak co 

roku – aktywnie włączyło się w obchody rocz-
nicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej 
okazji został przygotowany specjalny film edu-
kacyjny, w którym Rafał Degiel (autor książki 
„Powstanie Warszawskie na terenie I Rejonu Le-
gionowo”) opowiedział o działaniach powstań-
czych na terenie naszego miasta. Serdecznie 
zapraszamy na kanał muzealny na YouTube, 
gdzie można obejrzeć materiał: https://www.
youtube.com/channel/UCqyTD9vIwkQbDtFoD-
nLMWiQ

PLENER MALARSKI W MUZEUM
1 sierpnia na terenie Muzeum Historycznego 

w Legionowie odbył się plener malarski, zorga-
nizowany we współpracy z Powiatową Insty-
tucją Kultury w Legionowie. Uczestnicy mieli 
za zadanie uwiecznić dowolną techniką zabyt-
kową willę, w której znajduje się legionowskie 
muzeum. To był nie tylko mile spędzony czas na 
świeżym powietrzu, ale i okazja do zapoznania 
się z historią architektury.

GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ 
PRZY FILII „PIASKI”

W pierwsze i trzecie niedziele miesiąca o 
godz. 12.00 w filii Muzeum Historycznego na 
Piaskach odbywały się przeznaczone dla mło-
dzieży szkolnej spotkania Grupy Rekonstruk-
cji Historycznej, odtwarzającej oddziały Armii 
Krajowej z okresu walk powstańczych w Le-
gionowie. Zajęcia prowadzone przez dr. Adama 
Kaczyńskiego z legionowskiego muzeum skie-
rowane były do uczniów starszych klas szkoły 
podstawowej i licealistów. W ich trakcie uczest-
nicy mogli zapoznać się m.in. z historyczną bro-
nią i wyposażeniem wojskowym oraz poznać 
podstawy musztry i żołnierskiego wyszkolenia. 

Aktualnie, ze względu na sytuację epide-
miczną, trwające półtorej godziny spotkania 
odbywają się na świeżym powietrzu na tere-
nie ekspozycji plenerowej przed budynkiem filii 
„Piaski”. Więcej informacji o bieżącej działalno-
ści grupy i terminach kolejnych spotkań można 
znaleźć na stronie internetowej legionowskiego 
muzeum oraz na profilu facebookowym filii „Pia-
ski”. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainte-
resowanych.

Historyczny sierpień

Mimo ograniczeń związanych z pandemią zdecydo-
waliśmy, że tak ważna rocznica, jak sto lat od Bitwy 

Warszawskiej, do tego w mieście, które jest ściśle związane  
z Marszałkiem i jego Legionami, musi być zaznaczona.  
Dlatego też dzisiaj najpierw modliliśmy się w kościele 
garnizonowym w intencji ojczyzny, a następnie złożyliśmy 
kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego – mówi Piotr 
Zadrożny, zastępca prezydenta Legionowa.
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Wakacje powoli dobiegają końca, podobnie jak miejskie cykle 
kulturalne. Ze względu na panującą sytuację epidemiczną  
w przeważającej części zdecydowano się na wydarzenia mu-
zyczne realizowane w bezpiecznych, tak dla występujących, 
jak i widzów, warunkach. W Legionowie tegoroczne lato 
rozbrzmiewało wieloma gatunkami muzyki – od klasycznej, 
przez hip – hop po rock. Dodatkowo mieszkańcy mieli możli-
wość przenieść się w czasie do roku 1920 i poczuć się  
jak na polu Bitwy Warszawskiej, a także wspomnieć piękną,  
ale i trudną historię Powstania Warszawskiego. 

KONCERTOWISKO
Czerwiec rozpoczął się cyklem „Koncerto-

wisko”. Lokalni artyści dawali 15-minutowe kon-
certy, które mieszkańcy mogli oglądać w każdy 
czwartek o godz. 18:00 na fanpage’u Legionowo.
Porusza! W sumie odbyło się 5 występów w wyko-
naniu: Michała Kandy Pyrcaka, Angeliki Gerłow-
skiej, zespołu Heavy Metal Blues, Kuby Oktaby  
i Nikoli Rosy. Wszystkie koncerty nadal są możliwe 
do obejrzenia na kanale Youtube: Legionowo  
Official.

MUZYCZNY RAJD
Następną akcją kulturalną, która również 

rozpoczęła się w czerwcu, był „Muzyczny Rajd”. 
Zespół muzyków dawał koncerty przemieszcza-
jąc się po różnych częściach miasta samocho-
dem. Dzięki temu mieszkańcy w całym Legiono-
wie mogli posłuchać muzyki popularnej i rockowej 
na żywo, często bez wychodzenia z domu. Ze-
spół zrealizował 4 koncerty. Pierwszy koncert 
odbywał się na trasie Rynek, Placu Kościuszki  
i Osiedle Batorego. 20 czerwca trasa przebie-
gała przy ulicy Królowej Jadwigi do Parku Zdro-
wia, a 27 czerwca w rejonie ronda Husarska, 
na tyłach Faktorii i na Skwerze ks. J. Popiełusz-
ki. Na koniec Muzyczny Rajd zatrzymał się na 
rondzie Poniatowskiego, na Osiedlu Młodych  
i w Parku im. Kościuszkowców

MUZYCZNY BALKON
Kolejnym cyklem koncertów lokalnych mu-

zycznych talentów był „Muzyczny balkon”, który 
odbywał się na balkonie legionowskiego Ratu-
sza, w każdy poniedziałek o godz. 16:00, przez 
całe wakacje. Artyści wykonywali muzykę na 
żywo w różnych gatunkach, a więc każdy słu-
chacz mógł znaleźć coś dla siebie. 

MUZYCZNE PODRÓŻE
Lipiec w Legionowie również rozbrzmie-

wał muzyką. W każdą sobotę, na „Moim Rynku”  
o godz. 18:00 odbywały się koncerty muzyki 
kameralnej pn. „Muzyczne podróże”. Nazwa wy-
darzenia nie była przypadkowa, bowiem artyści 
przygotowali repertuar nawiązujący do różnych 
zakątków świata. Poszczególne koncerty nosi-
ły nazwy: „Pod niebem Paryża”, „Wspomnienia 
z Alhambry”, „Egzotyczna Podróż” i „Wróć do 
Sorrento”. Na 22 i 29 sierpnia zaplanowano dwa 
dodatkowe koncerty. Jako pierwsza wystąpiła 
Joanna Osytek – wokalistka, mieszkanka Le-
gionowa, która w tym roku wydaje nowy singiel 
pt. „Płyń”. Drugą propozycją jest koncert pol-
sko – ukraińskiego zespołu „Dwa kolory”, który 
w swoim repertuarze ma utwory wywodzące 
się z tradycji i folkloru obu kultur. 

LETNIE PLENERY Z PIK-IEM
Co sobotę przez całe wakacje w godzinach 

10.00-14.00 w różnych miejscach na terenie 
powiatu legionowskiego odbywały się plenery 
artystyczne, podczas których nad uczestnika-
mi czuwała i twórczo inspirowała absolwentka 
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, malarka 
Katarzyna Gawlik. Plenery dotyczyły kolejnych 
zabytków powiatu legionowskiego oraz otacza-
jącego je krajobrazu. Z warsztatów malarskich 
skorzystali mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat. 
Powiatowa Instytucja Kultury zapraszała dzie-
ci do udziału w dwóch projektach "Wakacyjny 
sztambuch kultur@lny" 2020 i „Wędrujące czy-
tanie”. W tym roku biblioteka organizowała spo-
tkania z Agnieszką Tyszka, autorką cyklu książek 
„Zosia z ulicy Kociej” 
w wersji on-line.

Kultura na wakacje

Tegoroczne wakacje z powodu pandemii COVID-19 
miały szczególny charakter. Pomimo różnych 

obostrzeń udało się jednak zaproponować mieszkańcom 
Legionowa bogatą ofertę wydarzeń kulturalnych. Kon-
certowisko, Muzyczny Rajd, Muzyczny Balkon, Muzyczne 
Podróże umożliwiły kontakt ze sztuką ludziom w różnym 
wieku i o różnych gustach muzycznych. Bardzo istotny jest również fakt,  
że imprezy te były okazją do promocji naszych legionowskich, utalentowanych 
artystów, których w mieście nie brakuje. Sierpniowe wydarzenia kulturalne 
nawiązujące do ważnych rocznic: wybuchu Powstania Warszawskiego i zor-
ganizowana przez Hufiec ZHP Legionowo gra miejska oraz uroczyste obchody 
100-lecia "Cudu nad Wisłą" były z pewnością ciekawą lekcją historii dla młode-
go pokolenia legionowian. Pozdrawiam Mariusz Suwiński 



Nr 07/2020
sierpień/wrzesień

#legionowo
#PulsMiasta legionowo.pl

Bieżący rok, mimo trwającego 
blisko trzy miesiące zamknięcia 
instytucji z powodu pandemii, dla 
bibliotekarzy z Miejskiej Biblioteki 
Publicznej jest bardzo pracowity. 
A to za sprawą trzech dużych pro-
jektów, których realizacja już się 
rozpoczęła, a prawdziwy bum! za-
powiada się na jesień, kiedy odbędą 
się wydarzenia podsumowujące.

„Biblioteka Roślin” to projekt 
realizowany dzięki grantowi finanso-
wemu z Funduszu Naturalnej Ener-
gii. Jego celem jest zwrócenie uwagi 
mieszkańców Legionowa na zagad-
nienia ochrony środowiska. A po-
nieważ dobre nawyki szczepi się od 
najmłodszych lat, w legionowskich 
przedszkolach podczas wakacyj-
nych dyżurów odbywają się specjal-
nie przygotowane roślinne zajęcia. 
Przedszkolaki poznają przyrodę do-
okoła swoich placówek oraz uczą 
się dbać o rośliny i je rozpoznawać. 
W Poczytalni już powstało Planto-
rium, czyli mini-oazy znajdujące się 
w przestronnej przestrzeni wypoży-
czalni. W oazach znajdują się rośliny 
z różnych grup: filtrujące powietrze, 

ozdobne, sukulenty, zioła. Podsta-
wą oaz był zbiór ponad 100 roślin już 
znajdujących się w bibliotece, a kolej-
ne okazy pojawiły się w oka mgnieniu 
dzięki dofinansowaniu oraz hojnym 
darom czytelników. - Uruchomiliśmy 
także Dzielnik Roślinny. Podczas wy-
pożyczania książek można przyjrzeć 
się zgromadzonym roślinom oraz za-
brać do domu szczepkę lub sadzon-
kę - mówi Monika Rejtner, pomysło-
dawczyni projektu – Zioła, którymi 
dzielimy się z naszymi czytelnikami, 
wyhodowaliśmy z nasion, dzięki sta-
nowisku do uprawy hydroponicznej. 
To nasz mały sukces – podkreśla bi-
bliotekarka. W holu dworca pojawiła 
się już również wystawa historycz-
nych zielników – na planszach za-
prezentowano najładniejsze zbiory,  
a każdy zielnik został krótko scharak-
teryzowany. Jeżeli nic nie pokrzyżu-
je planów, 10 października podczas 
Nocy Bibliotek odbędzie się praw-
dziwe roślinne święto. Zaplanowa-
no warsztaty Schroniska dla Roślin  
z tworzenia Kul Kokedama, aktorzy  
i muzycy z Fundacji Sztuka Ciała za-
inspirują muzyczno-ruchowe działa-
nia, a Katarzyna Enerlich poprowadzi 
warsztaty zielarskie i kosmetyczne 

poświęcone zdrowotnym właściwo-
ściom roślin oraz ziół. Przewidzia-
no również plantcrossing, podczas  
którego wszyscy zainteresowani 
będą mogli wymienić się roślinami 
oraz doświadczeniami w uprawach.

Kolejne działanie - „Niknące ob-
razy” - dofinansowano ze środków 
Programu Wieloletniego NIEPOD-
LEGŁA na lata 2017-2022. Projekt 
poświęcony jest historii Legionowa 
w kontekście stulecia nadania mu 
nazwy. Odbyło się już szkolenie dla 
bibliotekarzy i edukatorów popro-
wadzone przez przedstawicielkę 
Stowarzyszenia Pracownia Etnogra-
ficzna, dotyczące metod pracy umoż-
liwiających pozyskiwanie wspomnień 
oraz opowieści mieszkańców miasta. 
Udało się już nagrać kilka wspomnień 
mieszkańców miasta, wciąż każ-
dy legionowianin czy legionowian-
ka może zgłosić się do bibliotekarzy  
i dołożyć swoją opowieść do mówio-
nego archiwum. - Szukamy aneg-
dot dotyczących początków miasta, 
przeprowadzek, ciekawych wyda-
rzeń – wszystkiego, co przyczyni się 
do odtwarzania historii ludzi miesz-

kających w Legionowie. Mamy już 
pierwsze nagrania: pan Tadeusz Szulc 
podzielił się z nami wspomnieniami 
m.in. dziecięcych zabaw, a pani Ba-
sia – bibliotekarka, opowiedziała, jak 
chodziło się dawniej na grzybobranie, 
gdzie jeździło się zimą na sankach. 
Takie „małe historie” mają ogromną 
wartość - mówi Karolina Błaszczak-
-Modzelewska, zastępca dyrektora 
Biblioteki. W planach na wrzesień są 
warsztaty rodzinne, podczas których 
powstaną domki-lampiony. Pomysł 
na ich przygotowanie nawiązuje do 
XIX-wiecznego zwyczaju pokazy-
wania „niknących obrazów” z latarni 
magicznej przy okazji celebracji waż-
nych rocznic narodowych i jubileuszy. 
Lampiony posłużą jako rekwizyty  
w spektaklu-słuchowisku, który zo-
stanie przygotowany z chętnymi 
mieszkańcami Legionowa na 102. 
rocznicę zdobycia koszar przez woj-
sko polskie. Wtedy będzie można 
również oglądać wystawę „Pierwsze 
dni niepodległości” z Muzeum Jó-
zefa Piłsudskiego w Sulejówku. Re-
tro-fotografie będą z kolei świetnym 
materiałem porównawczym podczas 
spacerów po Legionowie. Archiwa 
powstałe w trakcie projektu wzbo-
gacą biblioteczkę regionalną i będą  
w przyszłości dostępne dla czytelni-
ków i badaczy.

„Zinoteka” to projekt dofinan-
sowany ze środków Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. Skupia się 
na zjawisku zinów i jego specyfice. 
Stare, zniszczone druki, książki i ga-
zety powracają w Zinotece na półki 
w nowej interesującej formie, wraz 

ze współczesną treścią i lokalnym 
kontekstem. A to dzięki spotkaniom 
w Otwartym Warsztacie Zinowskim  
i warsztatom literacko-plastycznym, 
które już się odbywają i będą trwa-
ły do końca wakacji w środy między 
16:00 a 19:00 i czwartki między 10:00 
a 12:00. Warsztaty są polem do rozwi-
jania wyobraźni, pasji i kreatywności. 
Każde spotkanie jest poświęcone in-
nemu gatunkowi literatury. Za nami 
są już spotkania o kosmosie i scien-
ce-fiction, przed nami natomiast 
smoki (5.08), szkoła (12.08), podróże 
(19.08) i wiersze (26.08). Prowadzą-
cy są otwarci na wszystkie pomysły 
uczestników, a udostępniane mate-
riały pozwolą stworzyć ziny odpowia-
dające każdemu hobby i pomysłowi. - 
Zinoteka jest miejscem inspirujących 
rozmów o literaturze oraz dyskusji na 
wszelkie podejmowane w zinach te-
maty. Tworzymy kolaże, powielamy 
je, wymieniamy się swoimi pracami, 
w prawdziwie domowej atmosferze 
powstaje coś oryginalnego i indy-
widualnego – zachęca bibliotekarka 
prowadząca warsztaty. Elementem 
projektu edukacyjnego Zinoteki jest 
również wystawa we wnętrzu biblio-
teki, która przybliża historię zinów  
i wyjaśnia ich fenomen. Ukoronowa-
niem projektu będzie festiwal ZINO-
TEKA, który zaplanowano na  5 wrze-
śnia, w dniu dorocznej akcji Narodowe 
Czytanie. Podjęta zostanie wtedy 
próba stworzenia największego zina, 
odbędą się też otwarte warsztaty. 
Już teraz serdecznie zapraszamy.

Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie projektuje

Zinotopia
Festiwal niezależnej twórczości 
artystycznej w Poczytalni

Zapraszamy dzieci i młodzież na warsztaty komiksowe, plastyczne i artystyczne w ramach projektu Zinoteka. Warsztaty  
odbędą się w sobotę, 5 września, i będą inspirowane „Balladyną” Juliusza Słowackiego. W ramach festiwalu odbędą się  
4 warsztaty z twórcami komiksowymi, artystami i ilustratorami. Każdy może wziąć udział w dowolnej liczbie warsztatów.

Podczas Zinotopii będziemy 
wspólnie robić prawdopodobnie naj-
większy zin na świecie, inspirowany 
słowiańskimi strachami, duchami  
i legendami. Zapraszamy wszystkich 
początkujących i zaawansowanych 
twórców, którzy chcieliby stworzyć 
własną książkę, komiks lub zin. Zapi-
sy na warsztaty w wydarzeniu fb lub 
mailowo zapisy@bibliotekalegiono-
wo.pl. Liczba miejsc ograniczona.

11:00-12:30 
Edyta Bystroń 
Warsztat komiksowy z rysowniczką  
i twórczynią komiksów niezależnych. 
Podczas warsztatu każdy będzie 
tworzył swój autorski komiksowy zin 
przy użyciu najprostszych narzędzi. 
Wiek: 10-16 lat

 
Edyta Bystroń – rysowniczka, twór-
czyni komiksów. W swojej twórczości 
porusza zagadnienia z dziedziny sze-
roko pojętej problematyki społecznej, 
kwestie związane z niesprawiedliwo-
ścią systemu władzy czy eksploata-
cją zwierząt. Tworzy ilustracje między 
innymi dla Ogólnopolskiego Pisma 

Anarchistycznego „A-tak", publikuje 
komiksy w magazynie „Pismo". Pro-
wadzi autorskie warsztaty artystycz-
ne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Większość jej komiksów ma formę pu-
blikacji niezależnych. Wydany w takiej 
formie komiks „Zebranie obowiązko-
we" został uznany przez Grupę Maszin 
za polski album komiksowy roku 2019.

12:00-14:30 
Konrad Trzeszczkowski
Warsztat artystyczny przybliżający 
uczestnikom fenomen zinów w prak-
tyce i teorii. Odniesieniem będą współ-
czesne formy zinowskie i artystyczne. 
Uczestnicy dowiedzą się, czym zin róż-
ni się od innych mediów, jakie są jego 

silne i słabe strony, i gdzie jest miejsce 
zinów w coraz bardziej scyfryzowa-
nym świecie. Głównym celem warsz-
tatu jest stworzenie własnego zina. 
Podczas tworzenia zina uczestnicy 
zmierzą się z różnymi zagadnieniami: 
rozmieszczenie elementów na stro-
nie, łączenie ze sobą obrazu i tekstu, 
dobór druku i papieru oraz składanie, 
szycie i oprawa wydrukowanego zina. 
Wiek: +13

Konrad Trzeszczkowski - artysta gra-
fik, który w swojej twórczości skupia 
się przede wszystkim na zinach, wy-
kracza poza standardowe ramy tego 
medium, nadając mu bardziej nietypo-
wą formę; bawi się estetyką ocierającą 
się o kicz i groteskę, często komentu-
jąc tym samym aktualne wydarzenia 
ze świata popkultury i polityki. Studio-
wał na Wydziale Grafiki warszawskiej 
ASP. Dyplom uzyskał w 2011 r. Autor 
wystawy indywidualnej w siedzibie 
Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych 
Trzecia Fala, Warszawa (2012). Uczest-
nik wystaw zbiorowych m.in. w Galerii 
Turbo (2011), Galerii Funky (2011), Mu-
zeum Drukarstwa (2012).

13:00-14:30 
Ola Cieślak 
Warsztat plastyczny inspirowany 
„Książką do zrobienia”. W ramach 
warsztatu powstaną artystyczne 
mini-książeczki z ciekawą grafiką i 
typografią. 
Wiek: +8

Aleksandra Cieślak - graficzka, ilu-
stratorka, autorka tekstów. Studio-
wała na Wydziale Grafiki Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom 
w Pracowni Projektowania Książki) 
oraz w Staatliche Akademie der Bil-
denden Kuenste w Stuttgarcie. Ma na 
swoim koncie kilka wystaw indywidu-
alnych. Jest autorką wydanych przez 
Dwie Siostry książek: „ Książka do 
zrobienia", „Od 1 do 10", „Love Story", 
„Co wypanda, a co nie wypanda", „Co 
by tu wtrąbić?" i „Piwnice".

15:00-18:00 
Łukasz Kowalczuk 
Warsztat pt. DZIEŃ ŻYWYCH ZINÓW. 
Podczas warsztatu będzie można 
dowiedzieć się, czym są ziny i dla-
czego dziś potrzebujemy ich bardziej 

niż kiedykolwiek. W ramach zajęć 
uczestnicy stworzą własne mini-ziny. 
Doświadczenie ani przybory nie są 
wymagane. 
Wiek: +13

 
Łukasz Kowalczuk - urodzony w 1983 
roku. Jeden z najbardziej aktywnych 
polskich twórców komiksowych. Pi-
sze, rysuje, wydaje, prowadzi warsz-
taty. Ma na koncie kilkadziesiąt ty-
tułów wydanych w Polsce, Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie, Francji  
i Niemczech. Jego pracownia znaj-
duje się w rumskiej Stacji Kultura, 
tam też organizuje Rumia Comic Con. 
Prowadzi imprint Łukasz Kowalczuk 
Przedstawia we współpracy z wy-
dawnictwem OMG! Wytwórnia Sło-
wobrazu. Jego głupie komiksy dla 
mądrych ludzi opowiadają historie  
o wrestlerach, ninja, gangach mo-
tocyklowych, mutantach, psach 
wierzących w teorie konspiracyjne 
itp. Wyznawca Jacka Kirby'ego, zdo-
bywca Nagrody Eisnera w 2034 roku  
(lub wcześniej).
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Miejska Biblioteka Publiczna 
w Legionowie rozpoczęła nowy 
projekt „W cieniu Wielkiej Bitwy”, 
poświęcony lokalnym opowie-
ściom o ludziach, którzy żyli  
i działali w czasie wojny pol-
sko-bolszewickiej w 1920 roku  
na terenie Mazowsza.

Projekt otrzymał dofinansowa-
nie z dotacji „Koalicje dla Niepod-
ległej #wiktoria 1920”. W ramach 
projektu powstanie wystawa, któ-
ra zostanie pokazana w kilku in-
stytucjach kultury, między innymi  
w Mazowieckim Instytucie Kultu-
ry, Muzeum Józefa Piłsudskiego  
w Sulejówku i Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Wołominie.

Twórcami wystawy będą prak-
tycy kultury z Mazowsza. Projekt 
zakłada współpracę mazowieckich 
instytucji kultury: bibliotek, muze-
ów oraz stowarzyszeń, którym bliski 
jest lokalny wymiar historii. Każda 
część wystawy poświęcona będzie 
jednej postaci, która niekoniecznie 
była zaangażowana w bezpośred-
nie działania bitewne, ale była czę-
ścią ruchu obywatelskiego wspie-
rającego wysiłek wojenny i obronę 
kraju. Animatorzy, we współpracy 

z lokalną społecznością, stwo-
rzą opowieść o wybranym lokal-
nym bohaterze i jego działalności 
na rzecz kultury i miasta. Będzie  
to okazja do przyjrzenia się roli prak-
tyków kultury w społeczeństwie, 
jako osób wspierających i działają-
cych na rzecz Polski wczoraj i dziś.

Wystawa będzie przystosowa-
na dla osób z niepełnosprawnościa-
mi. Opowieści będą tłumaczone na 
język migowy, a powstała instalacja 
będzie miała specjalnie przygoto-
waną audiodeskrypcję. Wystawie 

towarzyszyć będzie strona inter-
netowa z materiałami graficznym  
i podcastami. Katalog wystawy bę-
dzie dostępny w formie cyfrowej  
i będzie służył do dalszych działań 
animacyjnych. Uczestnicy będą 
pracować przy wsparciu kadry Ma-
zowieckiego Instytutu Kultury oraz 
opowiadaczy z Fundacji na Rzecz 
Kultury WALIZKA. Projekt dofinan-
sowano ze środków Programu Wie-
loletniego NIEPODLEGŁA na lata 
2017-2022 w ramach Programu 
Dotacyjnego „Koalicje dla Niepod-
ległej”.

W cieniu Wielkiej Bitwy 1920

MOK zaprasza
Po wymuszonej epidemią przerwie w zajęciach artystycznych zapraszamy Państwa w gościnne progi Miejskiego Ośrodka 
Kultury. Mamy nadzieję, że o nas nie zapomnieliście podczas przymusowego okresu uśpienia wielu aktywności i od września 
tego roku ponownie skorzystacie z naszej oferty, którą tu prezentujemy. Niektóre rygory nieco nas ograniczają, ale na szczę-
ście nie zmuszają do całkowitej rezygnacji. To, co można było, prezentowaliśmy od marca tego roku w internetowej sieci.  
Ale nie wszystko można osiągnąć zdalnie. Sztuka, jak życie, domaga się czasami bezpośrednich spotkań.

MOK Legionowo proponuje Pań-
stwu bliskie spotkania z różnymi 
dziedzinami artystycznej aktywno-
ści. Uruchamiamy od września tego 
roku zajęcia plastyczne, teatralne, 
muzyczne, taneczne, ceramiczne,  
a także spotkania warsztatowe. Na-
szą ofertę adresujemy do maluchów, 
dzieci, młodzieży, dorosłych oraz se-
niorów. Adresujemy ją do tych, którzy 
w wybranej dziedzinie stawiają pierw-
sze kroki, ale także do posiadających 
zaawansowaną wiedzę i umiejętno-
ści. Kreatywność i profesjonalizm na-
szych instruktorów gwarantuje pełną 
satysfakcję z uczestnictwa w grupo-
wych oraz indywidualnych zajęciach.  
Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie 

Spotkania organizacyjne sekcji 
w MOK, ul. Norwida 10 oraz w sali 
widowiskowej ratusza 
 
2 września, godz. 12.00 
MOK, ul. Norwida 10 
Gimnastyka dla seniorów 
instruktor - Kinga Frąckiewicz 
Odpłatność: 25 zł za miesiąc  
 
3 września, godz. 16.00 
MOK, ul. Norwida 10 
ŚPIEW - Dorota Bonisławska, zajęcia 
indywidualne 
Odpłatność: 50 zł za 45 min. 
 
3 września, godz. 19.00 
sala w ratuszu, Legionowo, ul. Piłsud-
skiego 41 
LEGIONOWSKA SZKOŁA BLUESA 
instruktor: Filip Güntzel 
zajęcia dla dzieci od 10 lat, młodzieży 
i dorosłych 

Odpłatność: 50 zł za 45 min (zajęcia 
indywidualne); 200 zł miesięcznie 
(zajęcia grupowe)  
 
3 września, godz. 19.00 
sala w ratuszu, Legionowo, ul. Piłsud-
skiego 41 
PRACOWNIA ŚPIEWU ESTRADOWEGO 
Angel`s Voice 
instruktor: Angela Gerłowska 
Odpłatność: 80 zł miesięcznie  
 
7 września, godz. 15.00 
sala w ratuszu, Legionowo, ul. Piłsud-
skiego 41 
Grupa Teatralna ETIUDA 
instruktor: Walentyna Janiszewska 
zajęcia dla seniorów 
Odpłatność: 30 zł za miesiąc  
 
7 września, godz. 19.00 
sala w ratuszu, Legionowo, ul. Piłsud-
skiego 41 
Grupa TEATR FORM NIEWYMYŚL-
NYCH 
instruktor: Walentyna Janiszewska 
zajęcia dla dorosłych 
Zajęcia bezpłatne  
 
7 i 8 września, godz. 19.00 
MOK, ul. Norwida 10 
PLASTYKA - Pracownia M 
instr. Małgorzata Mirkowska-Gra-
bowska 
zajęcia dla dzieci w wieku od 4 roku 
życia, młodzieży i dorosłych 
Odpłatność: dzieci 4-9 lat (60 min): 
70 zł; dzieci i młodzież (90 min): 80 zł  
 
8 września, godz. 18.00 
MOK, ul. Norwida 10 
ewangelizacyjny Teatr ADONAI 
instruktor: Hanna Wilczyńska 

zajęcia dla młodzieży od 13 lat oraz 
dorosłych 
Odpłatność: 60 zł miesięcznie  
 
9 września, godz. 17.00 
MOK, ul. Norwida 10 
Warsztaty teatralne dla dzieci 
instruktor: Przemysław Kaczyński 
zajęcia dla dzieci od 6-12 lat 
Odpłatność: 60 zł za miesiąc  
 
9 września, godz. 18.30 
MOK, ul. Norwida 10 
Zespół wokalny ECHO 
instruktor: Angela Gerłowska 
zajęcia dla dzieci 6-12 lat 
Odpłatność: 60 zł za miesiąc  
 
14 września, godz. 17.00 
Siedziba LUTW, ul. Piłsudskiego 3 
Studio Tańca i Piosenki SZACHRAJ 
zajęcia dla dzieci i młodzieży 
Odpłatność: 50 zł za miesiąc 
zapisy pod nr tel.: 506 417 998  
 
15 września, godz. 19.00 
MOK, ul. Norwida 10 
Indywidualna nauka gry 
fortepian - instruktor Michał Jung 
skrzypce - instruktor Łukasz Par-
cheta 
Odpłatność: 50 zł za 45 min  
 
17 września, godz. 18.00 
MOK, ul. Norwida 10 
Akademia Młodego Automatyka 
instruktor: Przemysław Maziarz 
zajęcia dla dzieci od 9-16 lat  
Odpłatność: 120 zł za miesiąc  
 
Spotkania organizacyjne sekcji 
w MOK, ul. Targowa 65  
 

od 1 września 
MOK, ul. Targowa 65 
Pracownia rysunku i malarstwa Bar-
bary Retmaniak 
zajęcia dla dzieci, młodzieży i doro-
słych; zapisy wyłącznie telefonicznie 
- 22 784 14 22  
 
2 września 
MOK, ul. Targowa 65 
Pracownia Ceramiki "Wylepiarnia" 
Zajęcia dla dzieci, młodzieży i doro-
słych 
Odpłatność: 25 zł/35 zł za zajęcie 
Zapisy - tel.: 792 990 114  
 
3 września, godz. 16.20 
MOK, ul. Targowa 65 
Alexia Dance Studio 
instruktor: Aleksandra Marek 
Odpłatność: 80 zł za miesiąc 
Zapisy - tel. 509 491 898, e-mail: 
alexia@alexia.pl  
 
3 września, godz. 20.00 
MOK, ul. Targowa 65 
Legionowski Chór Kameralny 
instruktor: Dorota Bonisławska 
Zajęcia dla dorosłych 
Odpłatność: 30 zł miesięcznie  
 
4 września 
MOK, ul. Targowa 65 
Zajęcia baletowe 
instruktor: Małgorzata Harmacińska 
godz. 17.00 - dzieci w wieku 4-5 lat 
godz. 18.00 - dzieci w wieku 6-9 lat 
Odpłatność: 80 zł za miesiąc  
 
8 września, godz. 17.00 
MOK, ul. Targowa 65 
Nauka języka angielskiego dla naj-
młodszych 

instruktor: Małgorzata Supińska 
Odpłatność: 100 zł za miesiąc 
Zapisy pod nr tel.: 603 060 998  
 
8 września, godz. 17.00 
MOK, ul. Targowa 65 
Wesołe Maluchy 
instruktor: Olena Durka-Jankowska 
zajęcia dla dla dzieci 1,5-2,5 lat z 
opiekunem 
Odpłatność: 100 zł za miesiąc  
 
8 września, godz. 18.00 
MOK, ul. Targowa 65 
Klub Malucha BRZDĄC 
instruktor: Olena Durka-Jankowska 
zajęcia dla dla dzieci 2,5-3 lat 
Odpłatność: 350 zł za miesiąc  
 
14 września, godz. 18.00 
MOK, ul. Targowa 65 
Studio Teatralno-Edukacyjne 
instruktor: Maria Quoos 
Odpłatność: dzieci 8-11 lat: 100 zł za 
miesiąc, młodzież: 200 zł za miesiąc 
Zapisy pod nr tel.: 502 602 567  
 
17 września, godz. 18.15 (dzieci), 
godz. 19.00 (dorośli) 
MOK, ul. Targowa 65 
Zumba 
instruktor: Karolina Wasiak 
Zapisy pod nr tel. 504 449 321  
 
2 października, godz. 17.00  
MOK, ul. Targowa 65 
Grupa teatralna Stacja TEATRZY-
KOWO 
instruktor: Anna Durka-Kupisiak 
Odpłatność: 60 zł za miesiąc 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
W LEGIONOWIE

4. września, godz. 18:00 - koncert SIQ i SPOTKANIE EDUKACYJNE ze  Ślimakiem
5. września, godz. 12:00 - lekcje indywidualne *obowiązują zapisy: anatomiarocka@gmail.com

WARSZTATY PERKUSYJNE 
Z MACIEJEM "ŚLIMAKIEM" STAROSTĄ 

Maciej "Ślimak" Starosta to jeden z najlepszych polskich perkusistów. Od początku związany  z metalowym zespołem 
ACID DRINKERS.  Współtwórca legendarnego zespołu Flapjack. 
Grał gościnnie w zespołach Arka Noego, Houk, 2TM23. Od czterech lat współtworzy zespół SIQ. 
Zdobywca wielu Fryderyków i nagród środowiska perkusyjnego. Laureat statuetki "Najbardziej inspirujący perkusista"
według czytelników magazynu Perkusista.

WSTĘP WOLNYWSTĘP WOLNY

Zadanie jest współfinansowane przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego



DAYDAY

DAY

DAYDzień Sportu
Spektrum Sportu,

ul. Narutowicza 96,
Legionowo

Wśród atrakcji m.in.:
- sporty rakietowe
- konkursy sprawnościowe z nagrodami- quady elektryczne (dla dzieci 4-9 lat)
- tor przeszkód Bestie OCR Legionowo (dla dzieci i dorosłych) 

do Programu Fit Kids na rok szkolny 2020/2021
II nabór

Dla każdego upominek!

Szczegóły na legionowo.pl
i spektrumsportu.pl

14:00-
-17:00
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