
czytaj str. 3

Legionowo zostało laureatem tegorocz-
nej edycji „Pereł Samorządu” Dziennika 
Gazety Prawnej. Znaleźliśmy się wśród 
najlepszych zajmując drugie miejsce                                                                                                   
w rankingu Perły X-lecia w kategorii gmin 
miejskich do 100 tys. oraz otrzymując 
wyróżnienie w kategorii gmina miejska 
do 100 tys. mieszkańców. Także prezy-
dent Legionowa Roman Smogorzewski 
otrzymał wyróżnienie w kategorii wło-
darz gminy miejskiej do 100 tys. miesz-
kańców. To już kolejne nominacje nasze-
go miasta i włodarza w tym rankingu. 

Legionowo
Perłowe

Siedemdziesiąt lat minęło...
We wtorek 3 maja od godz. 14:00 na legionowskim rynku 

świętowaliśmy 70. rocznicę nadania praw miejskich. Mieszkań-
cy, zarówno ci młodsi, jak i starsi, licznie przybyli, aby celebro-
wać to niecodzienne wydarzenie. Na scenie pojawili się liczni 
artyści, w zdecydowanej większości z Legionowa. Wokół niej nie 
zabrakło mocy atrakcji, między innymi pikniku historycznego, 
dmuchańców, karuzeli.
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Ciężki czas
dla ciepłownictwa                            
Obecne wydarzenia na terenie 
Ukrainy i agresja ze strony Rosji na 
ten kraj w jeszcze bardziej znaczą-
cy sposób odciskają swoje piętno 
na cenach surowców, co przekłada 
się i dalej będzie się przekładało na 
ceny ciepła.
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Nowe węzły przesiadkowe
coraz bliżej
Już pod koniec lipca mieszkańcy 
będą mogli skorzystać z dogodnych 
miejsc integrujących różne formy 
transportu. 
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Siedemdziesiąt lat
minęło...
Mieszkańcy, zarówno ci młodsi, jak                      
i starsi, licznie przybyli, aby celebro-
wać to niecodzienne wydarzenie.
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Projekty już
po weryfikacji formalnej
Funkcjonujący w Legionowie Budżet 
Obywatelski wkroczył w etap weryfi-
kacji merytorycznej.
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Rekrutacja do szkół
ponadpodstawowych
Zapraszamy do zapoznania się                             
z ofertą edukacyjną szkół ponad-
podstawowych 2022/23. Trwa 
elektroniczna rekrutacja.
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Budki lęgowe
Na początku okresu lęgowego w na-
szym mieście postanowiono wspo-
móc „ naszych skrzydlatych miesz-
kańców” zakupując 155 szt. budek 
lęgowych.
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 Szanowni Czytelnicy,

w maju Legionowo zostało 
uhonorowane kolejnymi presti-

żowymi wyróżnieniami opiniotwórczego 
dziennika, jakim jest „Dziennik Gazeta 
Prawna”. To dowód na to, że miasto roz-
wija się i zmierza w dobrą stronę. Wyso-
ka pozycja w kilku kategoriach rankingu 
pokazuje, jak intensywny oraz wszech-
stronny rozwój notuje Legionowo                                                                                                                       
w wielu dziedzinach życia. Będziemy da-
lej szli w tym kierunku, starając się speł-
niać kolejne oczekiwania mieszkańców, 
bo miasto to przede wszystkim ludzie.

Dodatkowo przełom maja i czerwca to zawsze okres wytężonej pracy. 
Inwestycje nabierają tempa, rozpoczyna się intensywny sezon wyda-
rzeń kulturalnych. Już 11 czerwca zapraszam więc na 42. Dni Legio-
nowa, podczas których każdy w mocy atrakcji znajdzie coś dla siebie. 
Gwiazdami wieczoru będą zaś Katarzyna Nosowska i Michał Szpak. 
 
Chciałem również złożyć życzenia dla wszystkich, tych małych, a także 
dużych dzieci, które 1 czerwca obchodzą swoje święto. Niech uśmiech od 
ucha do ucha zawsze gości na waszej twarzy, miejcie przygód bez liku                    
i niech wszystkie wasze marzenia się spełnią.

Prace prezydenta od 26 kwietnia do 24 maja 2022 r.
Zadania w trakcie 
przygotowania:

Przygotowano zapytanie 
na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-koszto-
rysowej budowy parku re-
kreacyjnego na terenie dz.                                                                                                    
nr ew. 2/185 obr. 21 przy 
ul. Wąskiej. 

Podpisano umowy na do-
stawę oraz montaż pochylni 
dla osób niepełnospraw-
nych do budynku uży-
teczności publicznej przy                                                          
ul. Piłsudskiego 47, doposa-
żenie placów zabaw w parku 
im. św. Jana Pawła II (wpro-
wadzenie wykonawcy na te-
ren budowy wyznaczono na 
dzień 27.05.2022r.), budo-
wę ścieżki rowerowej w ul. 3 
Maja i Kościuszki wraz z mini 
rondem oraz budowę ścieżki 
rowerowej w al. Legionów i ul. 

Cynkowej.
Opracowano dokumenta-
cję projektową dla potrzeb 
zadania rewitalizacja osie-
dlowego boiska sportowe-
go na Osiedlu Kozłówka. 

Zakończono budowę:
ul. Leszczynowej oraz 
ścieżki rowerowej w ul. So-
wińskiego, Chrobrego i Ka-
zimierza Wielkiego.

Inwestycje 
w trakcie realizacji:

Budowa skrzyżowania bez-
kolizyjnego w ciągu ul. Po-
lnej i ul. Kwiatowej wraz                                                                                     
z likwidacją przejazdu kole-
jowo-drogowego (oddano do 
eksploatacji odtworzone to-
rowisko nad pierwszą sekcją 
tunelu od strony ul. Polnej, 
trwają prace nad kolejnymi 
ścianami oporowymi tunelu 

od strony ul. Kwiatowej oraz 
zabezpieczanie wykopów                                                              
i realizacja kolejnych sek-
cji tunelowych od strony                              
ul. Polnej. Rozpoczęto przy-
gotowania do usuwania ko-
lizji z siecią energetyczną 
linie nN i sN oraz siecią tele-
techniczną, rozebrano bu-
dynek dróżnika). 

Budowa budynku biuro-
w o - a d m i n i s t r a c y j n e g o 
dla Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej- trwają prace fun-
damentowe. Przebudowa 
lokalnego węzła przesiad-
kowego przy ul. Olszanko-
wej. Przebudowa lokalnego 
węzła przesiadkowego przy                        
ul. Sowińskiego. Wielo-
branżowy projekt mieszkań 
chronionych przy ul. Piotra 
Wysockiego.

Konsultacje społeczne
- Jak poruszać się po metropolii warszawskiej? 
Trwają konsultacje społeczne dotyczące Planu Zrównoważonej Mobil-
ności Miejskiej (SUMP) dla metropolii warszawskiej.

Plan Zrównoważonej Mobilno-
ści Miejskiej (ang. Sustainable Urban 
Mobility Plans, SUMP) to dokument 
strategiczny. Ma służyć poprawie mo-
bilności mieszkańców. Pozwoli lepiej: 
wykorzystać istniejącą infrastruktu-
rę   w miastach, gminach i powiatach 
metropolii,  planować transport, oraz 
koordynować inwestycje. 

W 2021 roku w ramach projektu 

pilotażowego poświęconego przygo-
towaniu i wdrożeniu SUMP odbyło się 
dziewięć spotkań i warsztatów z jed-
nostkami samorządu terytorialnego. 

W pierwszym kwartale 2022 
roku ankieterzy odwiedzili blisko 
osiem tysięcy gospodarstw domo-
wych na terenie całej metropolii 
warszawskiej. Pytali mieszkańców 
m.in. o aktualne problemy miesz-

kańców związane z przemieszcza-
niem się po najbliższej okolicy oraz 
podróżami do innych miejscowości. 

Teraz, zgodnie z wytycznymi UE 
przygotowywany dokument będzie 
konsultowany z mieszkańcami na 
kilku etapach w 2022 i 2023 roku. 
W pierwszym etapie konsultacji 
będziemy rozmawiać o procesie 
powstawania dokumentu, zbierać 
opinie na temat wizji i celów stra-
tegicznych Planu oraz dyskutować 
o możliwych scenariuszach rozwo-
ju mobilności na terenie metropolii 
warszawskiej.

Pierwszy etap konsultacji spo-
łecznych trwa od 12 maja do 4 czerw-
ca 2022.

Pierwsze spotkanie w ramach kon-
sultacji odbyło się  on-line  we czwar-
tek 12 maja o godz. 17:30. na YouTube                                                               
–można obejrzeć zapis spotkania

Do 4 czerwca możesz zgłosić swo-
je uwagi wypełniając formularz 
lub wysyłając e-maila 
na sump-mw@trako.com.pl.

ZUS: niedługo koniec
świadczeń postojowych
Do 16 sierpnia przedsiębiorcy i osoby wykonują-
ce umowy cywilnoprawne, którzy odczuli nega-
tywne skutki występowania w Polsce Covid-19, 
mają czas na złożenie wniosku o świadczenie 
postojowe. W województwie mazowieckim ZUS 
przekazał już na ten cel ponad miliard zł.

Od 16 maja 2022 r. zniesiono 
w Polsce stan epidemii. Zgodnie 
z przepisami wnioski o świad-
czenie postojowe przedsiębior-
cy oraz osoby wykonujące umo-
wy cywilnoprawne mogą złożyć 
najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od 
miesiąca, w którym zostanie znie-
siony stan epidemii, czyli do 16 
sierpnia 2022 r. Termin dotyczy 
wniosków: RSP-D, RSP-DK, RSP-
-DB, RSP-DD, RSP-DD6, RSP-
-C, RSP-CZ, RSP-CK, RSP-CD6. 
 
Inaczej jest w przypadku wnio-
sków o świadczenie postojowe lub 
ponowne świadczenie postojowe 
(RSP-DD7), które jest przyznawane 
na podstawie przepisów rozporzą-
dzenia z 26 lutego 2021 r. w spra-
wie wsparcia uczestników obrotu 
gospodarczego poszkodowanych 
wskutek pandemii COVID-19. Te 
wnioski mogą być składane do 23 
lipca 2022 r. Dotyczy to takich branż 

jak: sprzedaż detaliczna, transpor-
towa, gastronomiczna, kultural-
no-rozrywkowa, sportowa, tury-
styczna, edukacyjna, cateringowa, 
usługowa, hotelowa, lecznictwo                                                                                          
i fizjoterapia, fryzjerstwo i pozo-
stałe zabiegi kosmetyczne, wypo-
życzanie i dzierżawa, targi, wyroby 
futrzarskie i pralnictwo, dyskoteki, 
pokoje zagadek.

Świadczenie postojowe prze-
znaczone jest dla przedsiębiorców 
i osób wykonujących umowy cy-
wilnoprawne, którzy negatywnie 
odczuli skutki występowania w Pol-
sce Covid-19. Aby otrzymać środ-
ki należy spełnić kilka warunków. 
Informacje w tej sprawie znajdują 
się na stronie internetowej ZUS.  
 
Źródło: Piotr Olewiński, Regionalny 
Rzecznik Prasowy ZUS wojewódz-
twa mazowieckiego

Strategia działań na rzecz
seniorów 60+ /Konsultacje/
Zachęcamy Państwa do wyrażenia 

swoich opinii i uwag w ramach  kon-
sultacji Strategii działań miasta 
Legionowo na rzecz seniorów 60+ 
na lata 2022-2026.. Konsulacje po-
trwają do 30 czerwca.

Dokument z projektem “Stra-
tegii działań miasta Legionowo na 
rzecz seniorów 60+ na lata 2022-
2026”  oraz formularz z uwagami 
znajduje się na stronie: spp-na-
dzieja.pl. Wypełnione formularze 
należy przesyłać na adres e-mail: 
spp-nadzieja@wp.pl lub w wersji 
papierowej do siedziby SPP Nadzieja 
przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 3.
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Organizatorzy w trakcie paneli 
dyskusyjnych w ramach konferencji 
podkreślili znaczenie wydarzeń i pro-
cesów z ostatnich tygodni oraz ich 
wpływ na życie lokalnych społeczno-
ści. Zaznaczając, że dla samorządow-
ców oznaczały one przede wszystkim 
konkretne wyzwania, jak chociażby 
konieczność podjęcia pilnych dzia-
łań interwencyjnych wobec milionów 
uchodźców, których wygoniła z kraju 
rosyjska napaść na Ukrainę. Doświad-
czenia włodarzy pokazały, że sys-
temowe problemy, od lat omawiane 
podczas kongresu Perły Samorządu, 
są nadal aktualne.

Do głównych tematów porusza-
nych zwykle podczas kongresu na-
leżą kwestie regulacji ustrojowych, 
finanse, plany transformacji energe-
tycznej oraz walki o czystą przyszłość 
naszej planety, plany przestrzenne 
i demografia, a także komunikacja                   
i dialog z mieszkańcami.      

 Perły Samorządu to bezpłat-
ny ranking, który w tym roku został 
przeprowadzony po raz dziesiąty. 
Nie bazuje on na urzędowych staty-

stykach, a redakcja tworzy własny 
zestaw pytań do każdej edycji. Ce-
lem rankingu jest docenienie i nagro-
dzenie tych gmin oraz włodarzy, któ-
rzy najlepiej dbają o mieszkańców,                                                                                             
a także odpowiadają na ich potrzeby. 
W tym roku ponownie sprawdzono, 
jak samorządy rozwijają lokalną go-

spodarkę, dbają o edukację, zdrowie 
i bezpieczeństwo mieszkańców, jak 
otaczają opieką osoby ze szczegól-
nymi potrzebami czy dbają o środo-
wisko i czystość powietrza. Udział                          
w rankingu jest bezpłatny.  Nad pra-
widłowym przebiegiem wyboru czu-
wa kapituła, złożona z ekspertów ds. 

samorządu terytorialnego, ze świa-
ta nauki, biznesu oraz dziennikarzy 
Dziennika Gazety Prawnej. Główne 
wartości rankingu to bezstronność              
i równość szans.

- Ważne jest wskazanie powią-
zania podejmowanych działań z re-
alnymi potrzebami mieszkańców                                    
a obecność w rankingu, niezależnie 
od przyznanego miejsca, to oznaka 
dojrzałości i wszechstronności gminy 
– charakteryzują ranking jego twórcy.

TEMAT NUMERU

Perłowe Legionowo
Legionowo zostało laureatem tegorocznej edycji „Pereł Samorządu” Dziennika Gazety Prawnej. Znaleźliśmy się wśród 
najlepszych zajmując drugie miejsce w rankingu Perły X-lecia w kategorii gmin miejskich do 100 tys. oraz otrzymując wy-
różnienie w kategorii gmina miejska do 100 tys. mieszkańców. Także prezydent Legionowa Roman Smogorzewski otrzy-
mał wyróżnienie w kategorii włodarz gminy miejskiej do 100 tys. mieszkańców. To już kolejne nominacje naszego miasta               
i włodarza w tym rankingu.

- Niezmiernie cieszę się ze wszystkich wyróżnień, które otrzymaliśmy w tegorocznej edycji rankingu. Za-
równo drugie miejsce w Perle X-lecia, jak i wyróżnienia dla mnie jako włodarza oraz dla Legionowa w kate-
gorii gmin, to kolejne duże sukcesy, które pokazują ogrom pracy wkładany w rozwój naszej małej ojczyzny 

oraz poprawę jakości życia naszych mieszkańców. To również potwierdzenie tego, że zmierzamy w dobrym kierunku. 
Jednocześnie jest również dalszym wyzwaniem i przypomnieniem, aby nie osiadać na laurach. Nie ukrywam rado-
ści, tym bardziej, że od lat dostajemy „Perły” i jesteśmy w krajowej czołówce. To nas mobilizuje do dalszej, wytężonej 
pracy również dlatego, że praca wykonywana przez nasz samorząd jest zauważalna nie tylko na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego, ale również w całej Polsce – podkreśla Roman Smogorzewski, prezydent miasta.



Od frontu budynku powstanie 
plac manewrowy z parkingiem dla 

pracowników. Od południa i połu-
dniowego zachodu budynek bę-

dzie graniczył z terenami urządzeń 
infrastruktury ciepłowniczej, a od 

północnego zachodu z zakładem 
Eko-Max.

Prace budowlane rozpoczęły 
się w październiku ubiegłego roku                                                                                                    
i były prowadzone systemem gospo-
darczym przez pracowników PWK. 
Najpierw rozpoczęto od wykona-
nia wykopu. Teren pod fundamenty 
budynku okazał się bardzo trudny. 
Stwierdzono składowisko gruzu oraz 
stare wysypisko śmieci! To wszystko 
trzeba było usunąć. Wymagało to 
wywozu około 100 wywrotek za-
nieczyszczeń. Po czym nawieziono 
około 50 wywrotek nowego gruntu                                                                                                 
i dokonano jego zagęszczenia. Na 
tak przygotowanym terenie wy-
konano fundamenty żelbetowe                                       
i żelbetowe ściany fundamentowe 
budynku. Wszelkie przejścia, dyla-
tacje i łączenia zabezpieczono spe-
cjalistyczną izolacją wodoszczelną. 
Wykonano również  żelbetowy kanał 
rewizyjny dla samochodów.

W ciągu ostatnich dni w trybie 
ekspresowym wykonywane są ścia-
ny budynku. Są one murowane z po-
rotermu z rdzeniami żelbetowymi. 
Część socjalna budynku została już 
wymurowana.

Budowany garaż wraz zapleczem 
socjalnym służyć będzie do garażo-
wania samochodów asenizacyjnych 
WUKO oraz innego specjalistycznego 
sprzętu pracującego na terenie obję-
tym działalnością PWK „Legionowo”. 
Zespół garażowy przewidziany jest 
na 5 oddzielonych od siebie ścia-
nami murowanymi stanowisk po-
stojowych. Miejsca garażowe będą 

przystosowane również do ładowa-
nia samochodów elektrycznych, po-
wstaną tam specjalne stacje doku-
jące. Powstające zaplecze socjalne 
będzie dwukondygnacyjne.

Na parterze w części socjalnej 
budynku będzie mieścił się pokój 
biurowy, pokój śniadaniowy, to-
aleta, wydzielony zostanie węzeł 
cieplny z osobnym wejściem. Do-
datkowo ciepło i prąd dla budynku 
będą pozyskiwane ze zbudowanej 
przez Spółkę farmy fotowoltaicz-
nej. Na piętrze w części socjalnej 
powstanie szatnia brudna, szat-
nia czysta oraz natryski. Ponadto 
będzie się tam mieścił mały aneks 
na sprzęt porządkowy. Wysokość 
budynku nie będzie przekraczać 
10 metrów. Powierzchnia całko-
wita budynku to 465 m2, a kuba-
tura 2300 m3.

Należy wspomnieć, że cały te-
ren, na którym wodociągi legio-
nowskie budują garaż, to teren 
Punktu Zlewnego Ścieków „Łajski”, 
na którym obecnie znajduje się 
wiata gospodarcza docelowo do 
wyburzenia, parterowy pawilon so-
cjalno-biurowy do obsługi punktu 
zlewnego, który również będzie wy-
burzony, przepompownia ścieków, 
komora zasuw na kolektorze tłocz-
nym, stacja zlewcza dwustanowi-
skowa, sitopiaskownik, poletko osa-
dowo-ociekowe. Od niedawna Punkt 
Zlewny zaopatrywany jest w energię 
elektryczną z farmy fotowoltaicznej 
wybudowanej przez PWK „Legiono-
wo” na sąsiedniej działce.

Nie inaczej sytuacja kształtuje 
się w Legionowie, pomimo faktu, że 
spółka PEC zainwestowała w nowo-
czesność, czyli kogenerację i dywer-
syfikację źródeł, które mogą służyć 
wytwarzaniu ciepła. Możliwość wy-
korzystania zarówno gazu, jak też 
węgla i oleju opałowego wyróżniają 
ją na tle innych polskich przedsię-
biorstw energetycznych.

Rozwijająca się sytuacja na 
rynkach światowych paliw jest 
wyjątkowo niekorzystna ze wzglę-
du na kumulację wielu negatyw-
nych czynników naraz. W szcze-
gólności jest to agresja Rosji na 
Ukrainę, w efekcie której wprowa-
dzono embargo na sprowadzanie 
surowców z Rosji. Spowodowało 
to szybki wzrost cen wszystkich 
surowców, zwłaszcza węgla, gazu 

i oleju opałowego. W przyszłości 
może też dojść do ogromnych pro-
blemów z ich dostępnością. 

Dochodzą do tego również coraz 
większe koszty zakupu uprawnień do 
emisji dwutlenku węgla. Ich wartość 
osiągnęła poziom około 90 euro za 
tonę czyli ponad trzy razy więcej niż 
w 2019 r. Natomiast według eksper-

tów taki wskaźnik był przewidywany 
nie wcześniej niż w 2030 roku.

Obecny kryzys każdy z indywidu-
alnych odbiorców odczuwa wyjątkowo 
mocno. Pokazuje to jak bardzo sytu-
acja geopolityczna może przekładać 
się na tę na rynku paliw, szczególnie 
przy dużym uzależnieniu od dostaw 
gazu czy węgla z Rosji.
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Minione lata były niezwykle ciężkie dla sektoru ciepłownictwa w całym 
kraju. Obecne wydarzenia na terenie Ukrainy i agresja ze strony Rosji 
na ten kraj w jeszcze bardziej znaczący sposób odciskają swoje piętno 
na cenach surowców, co przekłada się i dalej będzie się przekładało na 
ceny ciepła dla odbiorców indywidualnych. 

- W PEC „Legionowo” to oczywiście ceny paliw i uprawnień do emisji CO2 są najistotniejszymi kosztami. Pomimo wyjątkowej, jak na tego typu 
przedsiębiorstwo, dywersyfikacji w zasilaniu kotłów, każdy z surowców notuje spektakularne, sięgające kilkuset procent zwyżki cen na rynku. 
Drożeją również praktycznie wszystkie materiały i usługi, a inflacja w naszym kraju sięga poziomu dwucyfrowego, co również w znaczący spo-
sób odbija się na kosztach. Wiemy, jak istotna w budżecie mieszkańców jest każda złotówka w tych wyjątkowych czasach, dlatego staramy się 

minimalizować wpływ niekorzystnych czynników na cenę ciepła poprzez liczne działania o charakterze oszczędnościowym. Jednak w chwili obecnej 
koszty zależne od przedsiębiorstwa – w tym przede wszystkim zatrudnienie, to zaledwie kilkanaście procent ogółu ponoszonych kosztów. Pozostałe, to 
zakup surowców i uprawnień do emisji CO2. Pomimo tak zdecydowanych działań musimy mieć świadomość, że nie unikniemy konieczności wystąpienia 
do Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o korektę obowiązującej taryfy dla ciepła. Należy przypomnieć, że przedsiębiorstwa energetyczne mają ceny 
ustalane urzędowo na progu rentowności. Dlatego, gdy dochodzi do wzrostu cen surowców, to również taryfy muszą ulec zmianom. Analogicznie jeśli 
więc one spadają, obniżona zostaje także cena dla mieszkańców (tak było choćby w 2017 r. - przyp. red). Pamiętajmy, że głównym zadaniem PEC „Legio-
nowo” od początku jego istnienia jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła dla odbiorców indywidualnych oraz instytucji publicznych. Jednakże 
kluczowym warunkiem realizacji tej misji jest zapewnienie ciągłości procesów produkcji oraz przesyłu i dystrybucji ciepła, co z kolei wiąże się z utrzyma-
niem płynności finansowej - komentuje obecny kryzys surowcowy Marek Pawlak, Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Legionowo”.

Nowy garaż PWK
Na terenie Punktu Zlewnego Ścieków „Łajski” w Legionowie przy ul. Wła-
dysława Sikorskiego 8 trwa budowa budynku garażowego dla samocho-
dów WUKO, pojazdów asenizacyjnych oraz sprzętu ciężkiego. W budynku 
znajdzie się również zaplecze socjalne dla pracowników Przedsiębior-
stwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. obsługują-
cych Punkt Zlewny.

Ciężki czas dla ciepłownictwa
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Nowe węzły przesiadkowe 
coraz bliżej
Prace budowlane przy węzłach przesiadkowych przy ul J. Sowińskiego 
oraz ul. Olszankowej idą zgodnie z planem. Już pod koniec lipca miesz-
kańcy będą mogli skorzystać z dogodnych miejsc integrujących różne 
formy transportu. To niezwykle ważna inwestycja ze względu na rozwój 
komunikacyjny miasta i sprawne skomunikowanie ze stolicą. Całkowity 
koszt inwestycji wyniesie ponad 5 mln zł, z czego blisko 2,6 mln zł wynie-
sie unijne wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

W ramach prowadzonych prac, 
dwie istniejące obecnie pętle auto-
busowe zyskają nowy kształt, który 
umożliwi im zostanie pełnoprawnymi, 
lokalnymi centrami przesiadkowymi,                    
w których pasażerowie będą mogli 
przesiadać się ze swoich środków 
transportu do komunikacji publicznej.

– To kolejny krok w celu umożliwie-
nia mieszkańcom Legionowa, ale też                 
i całego powiatu, wygodnego oraz bez-
piecznego parkowania w pobliżu punk-
tów przesiadkowych do zbiorowego 
transportu miejskiego. To konkretna 

oferta dla kierowców oraz realne na-
rzędzie, zmniejszające ruch i obłożenie 
na drogach do stolicy oraz pozwalające 
na szybkie przemieszczanie się nisko-
emisyjnym transportem. Jestem prze-
konany o słuszności powstawania par-
kingów P&R. Z satysfakcją realizujemy 
obietnice złożone mieszkańcom w tym 
zakresie – mówi Roman Smogorzew-
ski, prezydent Legionowa.

Realizacja projektu zmieni też wy-
gląd przestrzeni miejskiej. Na pętlach 
pojawi się nowoczesna mała architek-
tura, zieleń, a także nowy układ komu-

nikacyjny z nową nawierzchnią i kana-
lizacją deszczową. Cały teren zostanie 
oświetlony lampami LED.

W ramach inwestycji wybudowane 
zostaną też dwa małe parkingi typu 
„Parkuj i Jedź”. Przewidziano na nich 
po jednym stanowisku dla samocho-
dów elektrycznych, z możliwością ła-
dowania.

Z kolei rowerzyści będą mogli sko-
rzystać z krytych miejsc postojowych 
i odkrytych stojaków oraz samoobsłu-
gowych stacji naprawy rowerów.

– Niezmiernie cieszy mnie, że już niedługo mieszkańcy będą 
mogli skorzystać z nowych funkcjonalnych węzłów przesiad-
kowych. To miejsca integrujące transport samochodowy, ro-
werowy, pieszy oraz komunikację miejską. Po przebudowie 

będziemy mieli jedne z najnowocześniejszych obiektów przesiadko-
wych z niezbędną infrastrukturą do obsługi pasażerów. Budowa wę-
złów przesiadkowych jest współfinansowana z funduszy europejskich, 
o które, jak przez lata mogliśmy się przekonać, urząd bardzo skutecznie 
zabiega. Mam nadzieję, że nowe węzły przesiadkowe będą zachęcać do 
pozostawiania na nich samochodów i kontynuowania podróży trans-
portem zbiorowym do centrum miasta oraz innych miejsc – mówi An-
drzej Piętka, przewodniczący Komisji Rozwoju.

Postęp technologiczny w PWK
Przedsiębiorstwo Wodocią-

gowo–Kanalizacyjne Sp. z o.o. 
od wielu lat stawia na jakość 
obsługi klienta, dostarczając 
nowych rozwiązań technolo-
gicznych, które podnoszą kom-
fort korzystania z usług. 

Zdalny odczyt wodomierzy, 
wymiana wodomierzy ze wspar-
ciem systemów informatycznych 
oraz faktura w formie elektronicz-
nej to tylko niektóre z nich. Jak 
twierdzą pracownicy wodocią-
gów, zainteresowanie e-fakturą 
każdego roku jest coraz większe. 
Liczba zainteresowanych osób 
stale wzrasta. Codziennie do Biu-
ra Obsługi Klienta legionowskich 
Wodociągów wpływa około 15 
nowych   wniosków o e-fakturę. 
Usługa ta jest w pełni bezpłat-
na, a dodatkowo, co jest bardzo 
ważne z punktu widzenia ekologii                             
– sprzyja ochronie środowiska.

Rozwiązanie, które szcze-
gólnie w okresie pandemii było 
przez wielu nowych mieszkań-
ców doceniane, to zdalny od-

czyt wodomierzy. Klient nie musi 
oczekiwać wizyty inkasenta ce-
lem spisania stanu wodomierza. 
Wdrożony został nowy system 
odczytu wodomierzy „IZAR NET 
2”, który usprawnia pozyskiwa-
nie odczytów, zmniejsza koszty 
związane z przejazdem samocho-
du oraz przyspiesza wystawianie 
faktur. Pracownik za pomocą no-
woczesnego tabletu i innowacyj-
nego systemu pobiera odczyty                                                                                                 
w znacznie szybszy i dokładniej-
szy sposób. Specjalny moduł radio-
wy zamontowany na wszystkich 
wodomierzach pozwala na zdalny 
odczyt z ostatniego dnia miesiąca, 
zawsze o tej samej godzinie. Dzię-
ki jeszcze bardziej precyzyjnemu 
automatycznemu odczytowi 
unikamy takich sytuacji jak błęd-
ny stan licznika, czy pomyłka przy 
ręcznym wprowadzeniu danych. 
System rejestruje również wszel-
kie nieprawidłowości: przepływ 
wsteczny, wyciek wody oraz 
brak przyrostu wskazań.

źródło: PWK Legionowo

„Wprowadzamy również 
nowy system wymiany 
wodomierzy, w którym 
to monter jest wyposażo-

ny w drukarkę termiczną, urządzenie 
rejestrujące wodomierz oraz tablet do 
zbierania podpisu elektronicznego. 
Usprawnia to proces wymiany i po-
maga uniknąć błędów podczas  ręcz-
nego spisywania numeru wodomie-
rza. Są to nowoczesne, komfortowe               

a także w pełni bezpieczne rozwiązania. Dzięki temu, postęp tech-
nologiczny w PWK Legionowo trwa nieprzerwanie, pozwalając 
nam osiągnąć europejskie standardy najnowszej generacji. „ - in-
formuje Grzegorz Gruczek -  Prezes Zarządu PWK Legionowo 

Jednośladem bezpiecznie do celu – hulajnoga elektryczna
W ostatnim czasie hulajnogi elek-
tryczne stały się bardzo popular-
ne, zwłaszcza w miastach. Zyskały 
nawet skróconą nazwę – „e-hulaj-
nogi”. Pojawiły się one w ostatnim 
czasie w Legionowie, gdzie coraz 
więcej użytkowników z nich korzy-
sta, zwłaszcza obecnie przy sprzy-
jającej pogodzie.

Przypominamy, że hulajnoga elek-
tryczna jest pojazdem, a jej użytkownik 
to kierujący. Wiążą się z tym zarówno 
przywileje, jak i obowiązki.

Bardzo ważne jest, aby osoby po-
ruszające się na e-hulajnogach  korzy-
stały   z właściwych części drogi. Kie-
rujący tym pojazdem jest obowiązany 
jechać drogą dla rowerów lub pasem 
ruchu dla rowerów, jeżeli są one wy-

znaczone dla kierunku, w którym się 
porusza lub zamierza skręcić. W przy-
padku gdy brakuje wydzielonej drogi 
dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowe-
rów powinien jechać po jezdni, po której 
ruch pojazdów jest dozwolony z pręd-
kością nie większą niż 30 km/h.

Korzystanie z chodnika lub drogi 
dla pieszych przez kierującego hu-
lajnogą elektryczną jest dozwolone 
wyjątkowo. Tylko wtedy, gdy zgodnie                                                                                                         
z przepisami, pojazdy po jezdni po-
ruszają się z  prędkością większą niż 
30 km/h i brakuje wydzielonej dro-
gi dla rowerów oraz pasa ruchu dla 
rowerów. Hulajnogą elektryczną po 
chodniku należy jechać z  prędko-
ścią zbliżoną do prędkości pieszego, 
zachować szczególną ostrożność, 
ustępować pierwszeństwa pieszemu 

oraz nie utrudniać jego ruchu.
Przepisów związanych z użyt-

kowaniem hulajnóg elektrycznych 
jest jednak znacznie więcej. Każ-
dy, kto ma zamiar jeździć tym po-
jazdem, koniecznie powinien się                        
z nimi zapoznać.

Kierujący e-hulajnogami są  
niechronionymi uczestnikami ruchu 
drogowego, tym bardziej powinni 
dbać o swoje bezpieczeństwo. Ich za-
chowanie na drodze ma też znaczący 
wpływ na bezpieczeństwo innych 
uczestników ruchu, zwłaszcza pie-
szych, dla których potrącenie przez 
rozpędzoną hulajnogę może skoń-
czyć się dotkliwymi obrażeniami. 

Policja apeluje o korzystanie                         
z drogi w sposób rozsądny, zgodny                
z przepisami prawa.



Chciałam kiedyś postawić ławkę 
pod blokiem, każdy sąsiad chciał ław-
kę, ale żaden nie chciał jej pod swoją 
klatką. Pewnie nawet zdecydowaliby 
się postawić ją na ulicy, szczęśliwie 

prawo tego zabrania, a i korzystanie 
z ławki mogłoby być mało przyjemne. 

Człowiek to człowiek - pełen 
radości, piękna, dobra, ale i złości, 
smutku czy rozpaczy. Wszystkie te 
uczucia są nasze i każdy z nas je ma. 
Mało tego! Okazuje się, że są powody, 
dla których te uczucia dostaliśmy. To 
one pozwalają nam dowiedzieć się, co 
jest dla nas dobre. 

Mój żołądek inaczej reaguje na 
zjedzonego nieświeżego kurczaka 
a inaczej na zdrową, świeżą zupę… 
warzywną. Jeśli ktoś nas wykorzy-
stuje, obraża, niszczy nasze rzeczy 
to dobrze, że odczuwamy złość. Ona 
pozwala nam znaleźć w sobie odwa-
gę i powiedzieć, że sobie tego nie ży-
czymy. Oczywiście nikt nie lubi, kiedy 

zwraca mu się uwagę, ale dojrzały 
człowiek potrafi za życzliwą uwagę 
podziękować. Czasem po chwili na-
mysłu. No dobrze…! Czasem po kilku 
dniach namysłu. :) Każdy z nas popeł-
nia też błędy albo ma potrzeby, któ-
re wzajemnie się wykluczają i to też 
jest zupełnie normalne i ludzkie. Nie 
ma żadnego wstydu w powiedzeniu: 
„przepraszam, nie wiedziałem, że to 
Pani przeszkadza, ale ja bardzo po-
trzebuję się pobawić” - to dobry po-
czątek wspólnego znalezienia sposo-
bu na zadowolenie obu stron.

Napracowaliśmy się projektując 
i budując Plac zabaw dla każdego. 
Otworzyliśmy go i zaczęłam dosta-
wać wiadomości: hamaki zniszczo-
ne, brak podjazdu na scenę, niebez-
pieczne wykończenie betonowych 

konstrukcji na środku, psy załatwia-
ją się na trawniku, dzieci biegają i nic 
tam nie urośnie, monitoring musi 
być, bo młodzież nocą zniszczy tę 
przestrzeń, powinny tam rosnąć 
sosny, trampolina za chwilę zosta-
nie uszkodzona i w sumie dobrze, 
bo jest niebezpieczna. Oczywiście 
chciałabym słyszeć same komple-
menty, ale te uwagi pokazują jedno: 
zależy nam na tym, gdzie żyjemy 
i zależy nam na sobie nawzajem. 
Wiele z uwag jest trafnych i super, 
że będzie można to miejsce uczynić 
jeszcze fajniejszym. 

Dlatego nie obrażam się, tylko 
cieszę z każdej otrzymanej wiado-
mości. Nie dajmy się zwariować.

Dzieci skaczące po trawie nie 
chcą jej zniszczyć, raczej są w środ-
ku fascynującej zabawy. Pan zwra-
cający tym dzieciom uwagę nie chce 
ich obrazić i zepsuć tej zabawy, ra-
czej troszczy się o zieleń w mieście. 
Młodzież siedząca na ławkach nocą 
nie chce prowokować sąsiadów, ra-
czej chce gdzieś spędzić wspólnie 
czas. Pani zwracająca młodzieży 
uwagę nie chce ich obrazić, raczej 
chce spokojnie w ciszy usnąć, a rano 
obudzić się i zobaczyć, że butelki po 
napojach, które młodzież piła, są                       
w koszu na śmieci. 

Koleżanka zapytała mnie dla-
czego w czasie obchodów 3-maja ze 
sceny słychać było taki „hardcorowy 
hip hop” pełen przekleństw, przecież 
to impreza dla rodzin, dla wszystkich 
mieszkańców. Zapytałam, usłyszałam, 
że były różne zespoły.  A klucz ich wy-
boru był prosty - zespoły z Legionowa 
dla różnych grup wiekowych. Tym spo-
sobem usłyszeliśmy: Soprano - zespół 
seniorów z LUTW, Dwa Kolory - legio-
nowski zespół polsko- ukraiński, młode 
talenty Angeli Gerłowskiej - młodzież                                                                                                       
i dzieci z Legionowa, Kanda - Michał 
Pyrcak - młody legionowski raper, któ-
ry wygrał konkurs SBM Label – jednej 
z największych wytwórni płytowych 
w Polsce a także grupę SOSO - 5 chło-
paków z Legionowa. I faktycznie, mło-
dzież, która zazwyczaj niechętnie po-
jawia się na tego typu imprezach, tym 
razem tłoczyła się pod sceną. 

Mojej koleżance ta odpowiedź                      
w pełni wystarczyła. Mi też, ale ja aku-
rat lubię hip hop od czasów liceum.                      
A na koniec chciałam powiedzieć, że 
wiele osób trzymało za Michała Pyr-
caka kciuki następnego dnia, kiedy 
pisał maturę i że to naprawdę lepszy 
użytek dla palców niż pisanie obraźli-
wych komentarzy w internecie. Cho-
ciaż znowu -  nie dajmy się zwariować 
i naprawdę nie ma nic złego w powie-
dzeniu: mi się to nie podoba!
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„3 maja jest dla Polaków - a dla le-
gionowian szczególnie - niezwykły. 
To nie tylko święto narodowe zwią-

zane z pierwszą w Europie konstytucją, ale 
również data nadania miastu nazwy oraz 
otrzymania praw miejskich. Dlatego tak cie-
szy liczna obecność mieszkańców, którzy ra-
zem chcą pokazać dumę ze swojego miasta”  
– komentował podczas wydarzenia Roman 
Smogorzewski, prezydent miasta.

Felieton Radnej Matyldy Durki-Wróbel:
Nie dajmy się zwariować!
Dawno temu odpowiadałam na pytania do prezydenta: „Dlaczego wybu-
dował Pan boisko do koszykówki? Przecież to piłka nożna jest sportem 
narodowym Polaków! Wstyd!”; „Dlaczego w Legionowie nie ma imprez?”; 
„Dlaczego na wczorajszej imprezie było tak głośno? Legionowo nie po-
trzebuje imprez!”.

Siedemdziesiąt 
lat minęło...
We wtorek 3 maja od godz. 
14:00 na legionowskim rynku 
świętowaliśmy 70. rocznicę 
nadania praw miejskich. Miesz-
kańcy, zarówno ci młodsi, jak 
i starsi, licznie przybyli, aby 
celebrować to niecodzienne 
wydarzenie. Na scenie pojawili 
się liczni artyści, w zdecydo-
wanej większości z Legionowa. 
Wokół niej nie zabrakło mocy 
atrakcji, między innymi pikniku 
historycznego, dmuchańców, 
karuzeli.

Obchody rozpoczęły się od 
przedstawienia teatralnego dla 
najmłodszych przygotowanego 
przez Teatr Forma - „Jak Pieski                 
z Patrolu poznały Cybewiedźmę”. 

Spektakl opierał się na wyjątkowo 
znanej i popularnej wśród dzieci 
bajce telewizyjnej.

Następnie rozpoczęły się 
występy wokalne przygotowane 
przez lokalnych artystów – So-
prano, Dwa Kolory, Młode Talenty 
z klasy wokalnej Angeli Gerłow-
skiej, Kanda i NO. 14 oraz SOSO.

Po nich na scenie wystąpi-
ła Dj Wika – najstarsza didżejka                                                                  
w Polsce, działaczka społeczna 
zaangażowana w sprawy senio-
rów. Z wykształcenia jest pe-
dagogiem, pracowała z dziećmi 
niepełnosprawnymi i trudną mło-
dzieżą. Po przejściu na emerytu-
rę włączyła się w działalność na 
rzecz seniorów w ramach Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku.
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Konferencja - "Praca dla osób 
z niepełnosprawnościami"
W imieniu organizatorów zapraszamy władze samorządowe, pedagogów szkol-
nych, psychologów, nauczycieli, pracodawców, pracowników poradni, uczniów, 
osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziny, opiekunów oraz wszystkich zain-
teresowanych na konferencję pt. „Praca dla osób z niepełnosprawnościami, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną umiar-
kowaną i znaczną”.

Przeciwdziałanie
przemocy
W Legionowie został uchwalony Gminny Pro-
gram Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie                                    
w Gminie Miejskiej Legionowo na lata 2022-
2024. To dokument, którego głównym celem 
jest ukierunkowanie i zwiększenie skuteczno-
ści przeciwdziałania przemocy.

Przemoc w rodzinie jest zjawi-
skiem coraz bardziej powszechnym, 
istniejącym w wielu społeczeństwach. 
Dotyka osób różnej płci i wieku, pocho-
dzących ze wszystkich warstw spo-
łecznych. Osobami doświadczającymi 
przemocy są najczęściej kobiety oraz 
osoby zależne: dzieci, osoby okresowo 
lub trwale niepełnosprawne ze wzglę-
du na chorobę lub wiek.  Przemoc                                                                                                
w rodzinie przybiera różne formy od 
fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, 
seksualnej do zaniedbywania drugiego 
człowieka. Jest niewątpliwie najgor-
szym rodzajem przemocy, ponieważ 
sprawcą jest osoba najbliższa – czło-
nek rodziny. A to właśnie rodzina jest 
pierwszym i najważniejszym środowi-
skiem w życiu człowieka spełniającym 
określone funkcje względem niego.

Żaden człowiek nie powinien i nie 
może być narażony na przemoc w ro-
dzinie. Dlatego też kwestia ta stanowi 
ogromne wyzwanie dla służb i insty-
tucji zainteresowanych losem osób 
zagrożonych przemocą lub już jej do-
świadczających oraz zaspokojeniem 
potrzeb i praw tych osób. Duże zna-

czenie w przypadku zagrożenia prze-
mocą w rodzinie mają przede wszyst-
kim działania profilaktyczne, które 
wprowadzone odpowiednio wcześnie 
dają szansę na uniknięcie głębokiego 
kryzysu w rodzinie. 

W Legionowie funkcjonuje Zespół 
Interdyscyplinarny powołany przez 
Prezydenta Miasta Legionowo, który 
corocznie wyznacza kierunki działań 
w obszarze przeciwdziałania przemo-
cy w rodzinie, wspiera oraz koordy-
nuje działania podmiotów miejskich.  

Zgodnie z wyznaczonymi ramami 
systemu priorytetowe jest zapewnie-
nie bezpieczeństwa i ochrona osób 
krzywdzonych, doprowadzenie do 
odizolowania osób stosujących prze-
moc i ustania przemocy w rodzinie, 
mając w szczególności na względzie 
ochronę dzieci. W przeciwdziałaniu 
przemocy nacisk kładziony jest na 
pracę interdyscyplinarną i komplek-
sową przy pełnym zaangażowaniu 
przedstawicieli - specjalistów służb 
miejskich, podmiotów i organizacji 
pozarządowych.

Spotkanie Legionowskiego 
Koła Diabetyków
Dotknął Cię problem cukrzycy? 
Przyjdź do Legionowskiego Koła 
Diabetyków na spotkania, które 
mają na celu wsparcie w choro-
bie, wymianę doświadczeń i relaks                             
w przyjaznym gronie.

Legionowskie Koło Diabetyków za-
prasza 8 czerwca br. na comiesięczne 
spotkanie w SPP „Nadzieja” , ul. marsz. 

J. Piłsudskiego 3. Po spotkaniu odbę-
dzie się wykład lekarza diabetologa.

Kontakt: 
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebują-
cym „Nadzieja” w Legionowie, 
tel. 694 409 087 
Prezes Koła Diabetyków w Legiono-
wie: Dariusz Chojnacki, 
e-mail: darekch@vp.pl
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58. rok pracy radarów 
w Legionowie
16 maja, po 20 latach niemal nieprzerwanej pracy został wyłączony ra-
dar Meteor 1500C w Legionowie. Do samego końca charakteryzował się 
wysoką skutecznością zbierania danych (99%).

W jego miejsce zostanie zainsta-
lowane nowe urządzenie, z funkcją 
podwójnej polaryzacji umożliwiającą 
m.in. rozpoznawanie rodzaju opa-
dów czy szacowanie wielkości gradu. 
To pierwszy etap modernizacji sieci 
POLRAD, w ramach której powstaną 
dwa nowe radary, a pozostałe zostaną 
wymienione. Nowy radar ma rozpo-
cząć pracę operacyjną 20 czerwca, 
ale IMGW-PIB dołoży wszelkich starań, 
aby móc uruchomić go wcześniej.

Radar w Legionowie ma szczegól-
ne znaczenie z wielu powodów. Był to 
pierwszy radar w Polsce, na którym 
IMGW-PIB uczyło się, jak obsługiwać 
tego typu urządzenia i interpretować 
mierzone dane. Te doświadczenia po-
zwoliły na zbudowanie sieci radarowej 
obejmującej całą Polskę. W Legiono-
wie prowadzona jest większość prac 
badawczych związanych z radarami, 
testowane są też  nowe rozwiązania, 
które są następnie wdrażane w całej 
sieci POLRAD.

Obsługą systemu radarowe-
go zajmują się pracownicy Wydziału 
Teledetekcji Naziemnej. Niektórzy 
całe życie zawodowe poświecili tym 

urządzeniom i razem z nimi dorastali. 
Rozpoczynając pracę uczyli się nowej 
technologii, która bardzo szybko się 
rozwijała i zmieniała. Przez lata zada-
nia i obowiązki pracowników znacznie 

się zmieniły, ale cały czas przyświeca 
nam ten sam cel – dostarczać jak naj-
szybciej dane najlepszej jakości.

Radar w Legionowie jest symbo-
lem nie tylko dla pacowników IMGW-
-PIB, ale również całej społeczności 
tego podwarszawskiego miasta. To 
kawałek historii, pełny ciekawych 
wspomnień i wyzwań. Dlatego z pew-
ną nostalgią żegnamy kolejną jej od-
słonę. 

Czekają nas kolejne wyzwania. 
Wraz z wymianą urządzeń nastąpi 
wiele zmian, do których musimy się 
dostosować, wielu rzeczy musimy się 
nauczyć, tak jak robili to nasi poprzed-
nicy wiele lat temu.

Właśnie mija 58. rok pracy radarów 
w Legionowie (pierwszy z nich zain-
stalowano w 1964 roku). Porównu-
jąc początki radarów w Polsce z tym, 
jak wygląda meteorologia radarowa 
współcześnie, dostrzegamy ogrom-
ne różnice. O zmianach, jakie zaszły                           
w radarach meteorologicznych w cią-
gu ostatnich kilkudziesięciu lat, do-
wiecie się z kolejnego posta.

Źródło:  IMGW-PIB

Aktywator Inicjatyw 
Sąsiedzkich
Urząd Miasta Legionowo  objął pa-
tronatem projekt realizowany przez 
Stowarzyszenie  Dobra Fala - kon-
kurs w ramach projektu:  "Prze-
wodnik aktywności społecznej.                                        
W krainie Jeziora Zegrzyńskiego”.  
 
W dniu 1 czerwca startujemy z konkur-
sem Aktywator Inicjatyw Sąsiedzkich, 
w ramach którego grupy nieformalne 
będą miały możliwość zrealizować 
inicjatywy własne na rzecz miasta, 
społeczności lokalnej, osiedla czy 
szkoły.  Termin składania wniosków to                                
30 czerwca, natomiast rozstrzygnię-
cie konkursu nastąpi 31 sierpnia.

 
Każda z inicjatyw będzie miała 

szansę otrzymać wsparcie w kwocie 
od 500 do 1000 zł. Jednocześnie trzy 
inicjatywy, które otrzymają najwięcej 
głosów od mieszkańców Legionowa, 
otrzymają dodatkowo 500 zł na zakup 
niezbędnych materiałów. 

Celem konkursu jest zwiększenie 
aktywności społecznej i obywatel-
skiej mieszkańców powiatu legio-
nowskiego poprzez zaproponowanie 
im możliwości realizacji oddolnych 
inicjatyw skierowanych na integrację 
i aktywizację społeczności sąsiedz-
kiej, mieszkańców osiedla, dzielnicy 
czy uczniów szkoły. 

Wszystkie informacje na temat 
konkursu będą publikowane na stronie 
projektu: dziejesie-legionowski.pl

Konkurs realizowany jest w ra-
mach projektu "Przewodnik aktywno-
ści społecznej. W krainie Jeziora Ze-
grzyńskiego", który jest finansowany                                               
z dotacji programu Aktywni Obywate-
le - Fundusz Krajowy finansowanego 
przez Islandię, Liechtenstein i Norwe-
gię w ramach Funduszy EOG.

Cenni
wolontariusze
Na sesji Rady Miasta Legionowo, 
która odbyła się 25 maja, zapre-
zentowane zostało sprawozdanie 
ze współpracy Gminy Miejskiej Le-
gionowo z organizacjami pozarzą-
dowymi. W minionym roku przygo-
towano i zrealizowano ogółem sto 
umów/zadań. Na wszystkie projek-
ty wydatkowano ponad 2 mln. zł.

Realizowane przez organizacje 
pozarządowe projekty to jedna z pod-
staw społeczeństwa obywatelskiego. 
Nadrzędnym celem współpracy z nimi 
jest budowanie oraz wspieranie róż-
nych form i płaszczyzn relacji, a także 
obywatelskiego zaangażowania dla 
lepszego zaspokajania potrzeb oraz 

podnoszenia poziomu życia miesz-
kańców gminy. W minionym roku or-
ganizacje pozarządowe w znacznej 
mierze reagowały na bieżąco i zgodnie 
z potrzebami zmieniały profil działania 
tak, żeby mogła z nich skorzystać naj-
większa liczba beneficjentów.

Głównym trybem zlecania orga-
nizacjom pozarządowym realizacji 
zadań publicznych były otwarte kon-
kursy ofert. Przeprowadzono 14 kon-
kursów, na które wpłynęły 82 oferty, 
zrealizowano 51 zadań/umów. W trybie 
pozakonkursowym tzw. „małych gran-
tów” wpłynęło 61 ofert, zrealizowano 
49  zadań. 

- Ostatnie lata dobitnie pokazały, jak w dynamicznie 
zmieniającej się rzeczywistości żyjemy. W takich warun-
kach najlepiej działają właśnie organizacje samorzą-
dowe. Mają one znaczący wpływ na rozwój Legionowa, 

a także poprawę jakości życia jego mieszkańców. Rozumiemy to 
doskonale i dlatego od wielu lat staramy się wspierać podmioty 
„trzeciego sektora” w ich systematycznym oraz wszechstron-
nym rozwoju. To właśnie dzięki stale poszerzającej się współpra-
cy urzędu miasta z organizacjami pozarządowymi nasze miasto 
może się dynamicznie rozwijać oraz poszerzać ofertę dla miesz-
kańcow. - mówi Ida Parakiewicz – Czyżma sekretarz miasta.
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Rada Miasta Legionowo podjęła 
decyzję o  zmianie harmonogramu 
drugiej edycji Budżetu Obywatel-
skiego Gminy Miejskiej Legionowo 

i  wydłużeniu terminu oceny zgło-
szonych projektów. W  związku 
z  tym wyniki oceny zostaną ogło-
szone do 10 czerwca br. 

Wydłużenie terminu oceny pro-
jektów zgłoszonych w ramach drugiej 
edycji budżetu obywatelskiego spo-
wodowane jest koniecznością doko-
nania wnikliwej analizy ocenionych 
projektów. Tym samym zmianie ulegną 
pozostałe terminy, w tym termin gło-
sowania na projekty. 

Nowy harmonogram prezentuje 
się następująco:
• Ocena / weryfikacja złożonych pro-
jektów - od 17 marca do 10 czerwca
• Publikacja wyników oceny / weryfi-
kacji - do 13 czerwca
• Wniesienie pisemnego odwołania 
w sprawie projektu nie dopuszczone-

go do głosowania - do 23 czerwca
• Rozpatrzenie wniesionych odwołań - 
do 30 czerwca
• Sporządzenie i ogłoszenie listy pro-
jektów, które będą poddane głosowa-
niu - do 4 lipca
• Publiczna prezentacja projektów po-
łączona z dyskusją mieszkańców 
- od 5 lipca do 26 lipca
• Głosowanie - od 29 lipca do 14 września
• Zatwierdzenie listy projektów do re-
alizacji oraz ich upublicznienie 
- do 21 września.
Zmianie uległ również harmonogram 
przyszłych edycji budżetu obywatel-
skiego. Radni zaakceptowali propozy-
cje Zespołu ds. Budżetu Obywatelskie-
go, czyli między innymi wydłużenie 
okresu składania projektów oraz gło-
sowania. 
Harmonogram budżetu obywatelskie-
go do 2023 r.:
• Promocja Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Miejskiej Legionowo połączona 

ze spotkaniami z mieszkańcami - Sty-
czeń - Luty
• Składanie propozycji projektów 
- od 2 marca do 31 marca
• Ocena / weryfikacja złożonych projek-
tów - od 1 kwietnia do 30 kwietnia
• Publikacja wyników oceny / weryfi-
kacji - do 10 maja
• Wniesienie pisemnego odwołania 
w sprawie projektu nie dopuszczone-
go do głosowania - do 31 maja
• Rozpatrzenie wniesionych odwołań 
- do 7 czerwca
• Sporządzenie i ogłoszenie listy pro-
jektów, które będą poddane głosowa-
niu - do 14 czerwca
• Publiczna prezentacja projektów po-
łączona z dyskusją mieszkańców 
- od 14 czerwca do 5 lipca
• Głosowanie - od 12 lipca do 10 września
• Zatwierdzenie listy projektów do re-
alizacji oraz ich upublicznienie 
- do 17 września

Funkcjonujący w Legionowie Bu-
dżet Obywatelski w swojej drugiej 
edycji wkroczył w etap weryfikacji 
merytorycznej. W ramach zakoń-
czonej w połowie maja weryfikacji 
formalnej spośród dziewięciu pro-
jektów osiem zostało zaakcepto-
wanych bezpośrednio, natomiast 
dziewiąty wymaga uzupełnienia 
przez projektodawcę i będzie mógł 
być dalej procedowany. Łączna 
wartość wszystkich projektów to 
ponad milion złotych. Najdroższy           
z nich to koszt 408 tys. zł, nato-
miast najtańszy to ponad 5 tys. zł. 
Na realizację projektów budżetu 
obywatelskiego w ramach II edycji 
przeznaczono pół miliona złotych.

Poidełka dla ptaków 
– koszt szacunkowy: 5.200 zł

Projekt zakłada powstanie 7 po-
idełek dla ptaków zlokalizowanych na 
miejskich terenach zieleni. Celem pro-
jektu jest zapewnienie wody ptakom 
w miejscach do tego odpowiednich ze 
względów przyrodniczych i sanitar-
nych. Poidła będą miały postać pła-
skich mis o wolno opadających brze-
gach wyłożonych kamieniami oraz 
żwirkiem i będą wypełnione wodą. Wy-
brane lokalizacje to: Park Zdrowia (2), 
Park Jana Pawła II (2), Park Solidarno-
ści (2), Park Kościuszkowców (1). 

Siłownia plenerowa przy Kró-
lewskiej Dwójce – koszt szacunko-
wy: 75.000 zł

Plenerowa siłownia przy II Liceum 
Ogólnokształcącym będzie uzupeł-
nieniem sportowej infrastruktury 
szkoły. W wiosennych miesiącach da 
szansę na prowadzenie ciekawych za-
jęć wychowania fizycznego, które dla 
młodzieży są teraz – po długim okre-

sie zdalnego nauczania – szczególnie 
ważne. Od poniedziałku do piątku si-
łownia dostępna będzie nieodpłatnie 
dla wszystkich mieszkańców miasta 
między godziną 17 a 18, w weekendy 
między 8 a 18. 

Remont boiska przyszkolnego 
ogólnodostępnego – koszt szacun-
kowy: 408.000 zł

Wymiana zużytej nawierzchni 
boiska na nowoczesną syntetyczną 
trawę wraz z zasypką piaskiem kwar-
cowym (bezpieczny dla środowiska). 
Montaż nowych ławek dla publiczno-
ści dopingującej użytkowników ogól-
nodostępnego boiska.  

Eko cmentarz w Legionowie 
– koszt szacunkowy: 67.000 zł 

Przestrzeganie zasad segrega-
cji śmieci na terenie naszego miasta 
Legionowo to obowiązek każdego 
mieszkańca, dlatego cmentarz miej-
ski nie powinien stanowić wyjątku. 

Wspólnie zmniejszmy ilość śmie-
ci i zacznijmy segregować odpady 
na odpowiednie frakcje, by zadbać                                                                                
o środowisko. Projekt EKO CMENTARZ 
W LEGIONOWIE obejmuje zakup po-
jemników (papier, szkło, bio, zmiesza-
ne, metal), montaż tablic z instrukcją 
poprawnej segregacji i regałów umoż-
liwiających wymianę zniczy, tzw. "zni-
czodzielnię" oraz kampanię informacyj-
na (plakaty, ulotki).  

Remont boiska "Orlik" z na-
wierzchni poliuretanowej – koszt 
szacunkowy: 344.000 zł

Wymiana wyeksploatowanej przez 
użytkowników nawierzchni boiska 
ogólnodostępnego na nowa warstwę 
poliuretanu. Nowoczesna nawierzch-
nia o nowej kolorystyce zapewni bez-
pieczne i przyjemne uprawianie zajęć 
sportowych przez wszystkich miesz-
kańców Legionowa. 

Budowa miejsc postojowych 
powyżej 10 szt – koszt szacunkowy: 
78.000 zł

Budowa miejsc postojowych przy 
drodze wewnętrznej dla mieszkańców                                                                                               
i odwiedzających. Inwestycja pozwoli na 
zwiększyć obecną ilość miejsc posto-
jowych o dodatkowe 10 miejsc do par-
kowania oraz zdecydowanie przyczyni 
się do poprawienia wyglądu tej części 
osiedla. Część ta jest niezagospodaro-
wana po rozebraniu starej hydroforni           
i usunięciu starego drzewostanu. 

Książkomat na dworcu – koszt 
szacunkowy: 25.000 zł

Celem projektu jest zapewnienie 
mieszkańcom Legionowa możliwości 
samoobsługowego odbioru zarezer-

wowanych książek i audiobooków ze 
zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej                                                                                        
w Legionowie. Ustawienie książkoma-
tu, czyli skrytek z zamkiem magnetycz-
nym, na terenie dworca PKP pozwoli na 
wygodne korzystanie z wypożyczeń 
nieomal 24h/dobę, 7 dni w tygodniu, 
bez względu na godziny otwarcia pla-
cówki i przyczyni się do upowszechnie-
nia czytelnictwa w naszym mieście. 

Wykonanie altany śmietnikowej 
i ogrodzenia - koszt szacunkowy: 
30.000 zł

Wykonanie altany śmietnikowej, 
ogrodzenia istniejącego śmietnika 
na osiedlu "Bukowiec", odwodnienie 
części drogi wewnętrznej.

Remont szatni w budynku IŁ Ca-
pital Arena Legionowo - koszt sza-
cunkowy: 21.000 zł

Wskazane zadanie realizowa-
ne będzie w budynku IŁ Capital 
Areny Legionowo. Obejmować 
będzie remont jednej z szatni ist-
niejącego zaplecza, z której ko-
rzystają m.in. siatkarki IŁ Capital 
Legionovii Legionowo. Projekt 
zakłada zakup i montaż profe-
sjonalnych szafek ubraniowych, 
wymianę podbicia sufitu, oczysz-
czenie i remont podłogi, wymianę 
oświetlenia, założenie wentyla-
cji, remont toalety i pryszniców            
w łazience.

BUDŻET OBYWATELSKI

Projekty już po weryfikacji formalnej

Korekta harmonogramu
Budżetu Obywatelskiego

Z punktu widze-
nia miasta naj-
ważniejsze jest 

to, aby liczba złożo-
nych projektów oraz ich re-
alizacja przełożyły się na 
jak największą aktywność 
mieszkańców.  Budżet oby-
watelski służy budowaniu 
społeczeństwa obywatel-
skiego i pokazuje jak podejmowane przez każdego 
mieszkańca działania mogą odmienić nasze miasto. 
Dlatego cieszy, że w tym roku kolejne osoby przedsta-
wiły swój pomysł na działania w Legionowie. Niezmier-
nie cieszy, że większość projektów została oceniona 
pozytywnie. Praktycznie każdy z nich to ciekawa pro-
pozycja, co niezwykle cieszy i dobrze rokuje na przy-
szłość. - mówi Ryszard Brański, przewodniczący Rady 
Miasta Legionowo. 
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„Studenci w swojej 
pracy porównali Le-
gionowo z sześcio-
ma innymi miastami 

w Polsce, Europie Zachodniej                         
i Ameryce Północnej. Skupili się 
na rozwoju dobrostanu miesz-
kańców, ulepszeniu transpor-
tu publicznego, innowacjach 
dla centrów kultury i wsparciu 
dla miejscowego biznesu. Do-
szli do wniosku, że dla rozwo-
ju przyszłościowego kapitału 
ludzkiego w Legionowie należy 
wykorzystywać tereny zielone i sztukę publiczną, aby jak najbardziej 
upiększać miasto, starać się utrzymać w nim jak najwięcej młodych 
ludzi i budować dobre relacje sąsiedzkie. Rekomendowane jest ko-
rzystanie z centrów kultury, żeby angażować młodzież i łączyć po-
kolenia poprzez kulturę i sztukę. Podkreślono też dużą rolę lokalne-
go biznesu, który powinien się rozwijać, aby utrzymywać w mieście 
młodych dorosłych i przyciągać nowych – mówi Zastępca Prezy-
denta Legionowa Piotr Zadrożny. 

Amerykanie o Legionowie
Miasto Legionowo nawiązało współpracę z In-
diana University w USA. Owocem tej koopera-
cji jest otrzymany przez nas ostatnio plan roz-
woju naszej społeczności przygotowany przez 
amerykańskich studentów i ich wykładowców.

Nad projektem pracowali stu-
denci ze Szkoły Spraw Publicznych i 
Ochrony Środowiska O’Neill’a (O’Ne-

ill School of Public and Environmen-
tal Affairs), utworzonej wewnątrz 
Indiana University. Należy podkre-

ślić, że nie był to ich pierwszy pro-
jekt badawczy. Już dwa lata temu 
uczelnia, za pośrednictwem Uni-
wersytetu Warszawskiego, nawią-
zała współpracę z Urzędem Miasta 
Warszawa, dzięki której nasi sąsie-
dzi otrzymali cenne wskazówki do 
dalszego rozwoju swojego miasta. 
Zachęceni sukcesem przedsięwzię-
cia, amerykańscy akademicy zaczęli 
szukać kolejnego miasta, tym razem 
mniejszego, do podjęcia współpra-
cy. Wybór padł na Legionowo a nasi 
włodarze zgodzili się wziąć udział                             
w programie. Kierownictwo naukowe 
projektu objął prof. Frank Nierzwicki 
Jr. z Indiana University.

W pierwszym etapie projektu 
Amerykanie otrzymali szczegółowe 
informacje na temat naszego mia-
sta, jego charakterystyki, bieżące 
potrzeby, opis już zrealizowanych 
programów rozwoju i tych plano-
wanych w przyszłości. Odbyliśmy 
szereg spotkań on-line i konsultacji.                                            
11 i 14 marca br. delegacja studentów 
i pracowników Indiana University od-
wiedziła Legionowo. Tutaj spotkali się 
z przedstawicielami władz samorzą-

dowych i mieli możliwość zwiedzenia 
naszego miasta podczas wycieczki. 
Wizyta była również dla naszych go-
ści okazją do zapoznania się z polską 
kulturą. Następnie, po powrocie do 
domu studenci pracowali nad pro-
gramem, czego owocem jest otrzy-

many przez nas na początku maja 
raport dotyczący planu rozwoju dla 
naszego miasta.

Współpraca z Indiana University 
będzie kontynuowana w przyszłości, 
za pośrednictwem Uniwersytetu War-
szawskiego.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Zapraszamy do zapoznania się z ofer-

tą edukacyjną szkół ponadpodstawowych 
2022/23. Trwa elektroniczna rekrutacja. 

Ósmoklasiści mogą korzystać ze specjalnej 
platformy: warszawa.edu.com.pl, gdzie publikowa-
ne są oferty edukacyjne szkół z terenu wojewódz-
twa mazowieckiego, harmonogram egzaminów 
oraz szczegółowe terminy dostarczenia wymaga-

nych dokumentów. Rekrutacja trwa od 16 maja do 
20 czerwca br. do godz. 15:00.  

Królewska Dwójka proponuje naukę w oddzia-
łach: europejskim, medialnym, medycznym, eko-
nomicznym i psychologicznym (szczegóły: zso2.
legionowo.pl)

Zapraszamy także do zapoznania się ze szcze-
gółową ofertą edukacyjną pozostałych placówek                    
z terenu powiatu legionowskiego.

Program wieloletni ,,Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa''
W dziesięciu placówkach prowadzonych  
przez Gminę Legionowo realizowane będą 
działania w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa. Ogólny koszt realiza-
cji  programu w legionowskich  placówkach 
oświatowych to 46 825 zł, w tym 37 460 zł                                                                                                                                         
z dotacji i 9 365  zł z budżetu Gminy Legionowo.

Wsparcie finansowe zostało udzielone:
1. w odniesieniu do placówek wychowania 
przedszkolnego na: 
a) zakup książek będących nowościami wy-
dawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat,  
b) realizację działań promujących czytelnictwo:
- zakup książek będących nagrodami książko-
wymi dla dzieci biorących udział w działaniach 
promujących czytelnictwo,
- organizację spotkań autorskich, wystaw i kon-
kursów;
2. w odniesieniu do szkół na: 
a) zakup książek będących nowościami wy-
dawniczymi i niebędących podręcznikami, 
b) zakup nowych elementów wyposażenia do 
bibliotek szkolnych:
– zakup sprzętu komputerowego do wykorzy-
stania przez nauczyciela bibliotekarza,
– zakup oprogramowania dla bibliotek, 
– zakup czytników e-booków,
– zakup elementów wyposażenia wnętrza bi-
blioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, 
szaf, foteli i elementów oświetlenia,
c) realizację działań promujących czytelnictwo:
-  zakup książek będących nagrodami książko-
wymi dla uczniów biorących udział w działa-
niach promujących czytelnictwo ,
- organizację spotkań autorskich, 
wystaw i konkursów.

Środki finansowe w 2022 r. otrzymały:
1. Przedszkole Miejskie nr 3 
im. Koszałka Opałka, kwota dotacji -3 000 zł , 
kwota z budżetu Gminy Legionowo - 750 zł
2. Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 5 
im. Misia Uszatka, kwota dotacji  - 2 960 zł, 
kwota z budżetu Gminy Legionowo - 740 zł 
3. Przedszkole Miejskie nr 6 
Tęczowa Szóstka, kwota dotacji 3 000 zł,
kwota z budżetu Gminy Legionowo - 750 zł
4. Przedszkole Miejskie z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 7 im. Janusza Korczaka 
w Legionowie, kwota dotacji 3 000 zł, 
kwota z budżetu Gminy Legionowo - 750 zł 
5. Przedszkole Miejskie nr 9 
Akademia Przygody, kwota dotacji - 3 000 zł ,
kwota z budżetu Gminy Legionowo - 750 zł
6. Przedszkole Miejskie nr 10 
im Wandy Tomczyńskiej, kwota dotacji 
- 3 000 zł,
kwota z budżetu Gminy Legionowo - 750 zł
7. Oddział Przedszkolny  w Szkole Podstawowej 
nr 1im. Mikołaja Kopernika w Legionowie, 
kwota dotacji 1 500 zł, kwota  z budżetu 
Gminy Legionowo - 375 zł
8. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej 
nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty 
w Legionowie, kwota dotacji - 1 500 zł,
kwota z budżetu Gminy Legionowo  - 375 zł
9. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kuso-
cińskiego, kwota dotacji  - 4 500 zł,
kwota z budżetu Gminy Legionowo - 1 125 zł
10. Szkoła Podstawowa nr 4 
im. Legionów Polskich 1914-1918 
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym, 
kwota dotacji -12 000 zł, 
kwota z budżetu Gminy Legionowo - 3 000 zł.
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Budki lęgowe
Legionowo dba o to, aby ptaków w mieście było jak najwięcej. Na począt-
ku okresu lęgowego w naszym mieście postanowiono wspomóc „ naszych 
skrzydlatych mieszkańców” zakupując 155 szt. budek lęgowych.

Obok nas, w budynkach, w któ-
rych mieszamy gnieżdżą się liczne 
gatunki ptaków, między innymi je-
rzyki. Jerzyki to niecodzienne ptaki, 
które żyją w powietrzu, a na ziemi za-
trzymują się tylko w okresie lęgowym. 
I właśnie aby ułatwić im wychowywa-
nie potomstwa Referat Ochrony Śro-
dowiska zakupił 120 budek lęgowych 

dla tych chronionych ptaków.
Okres lęgowy jerzyków rozpo-

czyna się na przełomie kwietnia                                                                   
i maja. Miasto postanowiło włączyć się 
w ochronę tych niezwykle interesują-
cych ptaków, które może dzięki naszej 
pomocy nie znikną z terenu Polski.

Domki dla nich montuje się po-
wyżej drugiego piętra, pod stropa-
mi, unikając strony południowej, by 
nie doszło do przegrzania. Jerzyki 
zatrzymują się tam, gdzie napotkają 
korzystne warunki, są konsekwent-
ne jeśli chodzi o miejsca lęgowe. 
Przez wiele lat gnieżdżą się w tych 
samych miejscach, przez co trudno 
przyzwyczajają się do nowych loka-
lizacji np. gdy ich stare gniazdo zo-
stanie zamurowane.

W poprzednich latach miesz-
kańcy legionowskich osiedli widzieli 
jerzyki w swojej okolicy. Warto za-
prosić je ponownie do naszego mia-
sta w specjalnie wyznaczone miej-
sca, nie tylko by wyłapywały latem 
drażniące komary, ale by przyczynić 
się do ocalenia gatunku oraz by mieć 
szansę podglądania życia tych nie-
zwykłych ptaków.

Budki lęgowe są w posiada-
niu Referatu Ochrony Środowi-
ska, w związku z tym prosimy 
mieszkańców Legionowa o wy-
stępowanie do zarządców osiedli                                                                                      
o zapotrzebowanie odbioru bu-
dek lęgowych z urzędu oraz o ich 
montowanie na blokach miesz-
kalnych.

„Są to bardzo pożyteczne ptaki – żywią się koma-
rami, drobnymi chrząszczami, muchówkami, mo-
tylami, polują na nie w parkach, lasach oraz ponad 

zbiornikami wodnymi. Pojedynczy jerzyk może schwytać 
dziennie około 20 tys. owadów. Jerzyki gniazdują jedynie 
w okresie lęgowym, podczas budowania gniazd i opie-
ki nad pisklętami. Zamieszkują głównie miasta – ściany, 
kominy, wieże, nie umieją budować gniazd na drzewach. 
Wskutek remontów bloków, nowych elewacji, zakrywania 
otworów wentylacyjnych w budynkach oraz modernizacji 
zabudowań z wielkiej płyty – ptaki nie mają gdzie składać jaj i wysiadywać młodych. 
Stąd pomysł, na zapewnienie jerzykom dogodnych miejsc do rozrodu. ” - Robert Wieczo-
rek, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska.

Tężnia w Parku 
Zdrowia zaprasza
Legionowska tężnia powstała już 
siedem lat temu – 9 maja 2015 r. To 
obiekt, przy którym chętnie odpo-
czywają mieszkańcy i korzystają 
z powietrza z wieloma właściwo-
ściami leczniczymi.

Jak działa tężnia? 
Na drewnianej konstrukcji uło-

żone są gałązki tarniny, po których 
spływa pompowana do góry solan-
ka. Z wilgotnych gałęzi solanka na-
turalnie odparowuje, wytwarzając 
intensywny aerozol bogaty w cenne 
mikroelementy. Sukces inhalacji za-
leży w dużej mierze od pogody. Naj-
wyższe parowanie solanki występu-
je w dni słoneczne i lekko wietrzne, 
najmniejsze w czasie deszczu. Tęż-
nia działa prawidłowo nawet gdy 
solanka nie tryska po zewnętrznych 
częściach gałązek. Zdrowotny pro-
ces parowania występuje również 
gdy są one wilgotne.

Kto może korzystać z tężni?
• odpoczynek przy tężni jest dostępny 
dla osób w każdym wieku, 
• w przypadku problemów zdrowot-
nych, przed wizytą zaleca się konsul-
tację lekarską, aby ustalić, czy nie ma 
medycznych przeciwwskazań dla tej 
formy wypoczynku, 
• zalecany czas wizyty to 30-40 min. 

Wskazania lecznicze i profilak-
tyczne:
• praca w znacznym zapyleniu, w wy-
sokiej temperaturze, 
• przebywanie w dużej aglomeracji 
miejskiej, 
• nawracające stany zapalne dolnych 
dróg oddechowych, np. zapalenie 
oskrzeli, płuc, zmiany zapalne w PO-
ChP), 
• nawracające stany zapalne górnych 
dróg oddechowych (zapalenie gardła, 
zatok przynosowych oraz krtani), 
• nadciśnienie tętnicze i niewydol-
ność krążenia, 
• nerwica i inne zaburzenia wegeta-
tywne, 
• niedoczynność tarczycy, 
• alergie, 
• palenie tytoniu, 
• zapalenie zatok. 

Przeciwwskazania:
• choroby nowotworowe, 
• stan po świeżo przebytym zawale 
mięśnia sercowego, 
• ostre choroby przebiegające z pod-
wyższoną temperaturą, 
• niewydolność naczyń wieńcowych 
serca, zwłaszcza u pacjentów z ni-
skim ciśnieniem krwi, 
• nadczynność tarczycy, 
• nadwrażliwość na brom, jod lub inne 
jony zawarte w solance.

Pomagamy kasztanowcom

Leczenie kasztanowców jest dla 
mieszkańców bezpłatne, a sfinan-
sowane zostanie ze środków gminy 
przeznaczonych na ochronę środowi-
ska. Chętni mieszkańcy, którzy zgło-
sili w kwietniu  gotowość do leczenia 
drzew do Referatu Ochrony Środowi-
ska Urzędu Miasta Legionowo, mogli 
odbierać feromony do uzupełnienia 
lejka czy również lejek - w przypad-
ku gdy mieszkaniec jeszcze nie brał 
udziału w takim programie i nie po-
siada takiego lejka lub gdy lejek został 
uszkodzony bądź zagubiony.

Szrotówek kasztanowcowiaczek 
to gatunek występujący zwykle na 
kasztanowcu białym oraz znacznie 
rzadziej na kasztanowcu czerwo-
nym i żółtym. Jego poczwarki zimują 
w opadłych liściach i jako motyle po-
jawiają się z końcem kwietnia. Skła-
dają jaja na liściach i gdy rozwijające 
się larwy wgryzają się do wnętrza 
blaszki liściowej, można zaobserwo-
wać charakterystyczne żerowiska. 
Zmiana koloru liści jest widoczna go-
łym okiem. Beżowo-brązowe liście 
można zaobserwować u osobników 
zaatakowanych przez tego szkod-
nika. Drzewo nie ma kiedy odpocząć                                                     

i wytworzyć nowych liści, gdyż szro-
tówka potrafi rozwinąć 3 pokolenia 
w ciągu roku. Za najlepszą metodę 
działań profilaktycznych uważa się 
zaś dokładne wygrabianie opadają-
cych jesienią liści, w których zimują 
poczwarki. Gatunek ten uważany 
jest obecnie za jednego z najważ-
niejszych szkodników drzew miej-
skich w Europie. 

Wszystkim osobom, które zgło-
siły swój udział w tegorocznym 
programie ochrony kasztanowców, 
przypominamy o możliwości odbio-
ru preparatów do zwalczania Szro-
tówka kasztanowcowiaczka. 

Po odbiór feromonów i lejków 
zapraszamy do siedziby urzędu mia-
sta przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 
do Referatu Ochrony Środowiska.

To już kolejna edycja programu ochrony kasztanowców „Pomóżmy Kasz-
tanowcom”. Program polega na leczeniu kasztanowców zaatakowanych 
przez szkodnika - Szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella).

Wiosenne prace w pasiece. Pszczelarze ze stowarzyszenia 
„Nasze Pszczoły” doglądają pasiekę na dachu legionow-
skiego ratusza. 
„Jeśli pszczół zabraknie, ludzkość przetrwa cztery lata”                   

– stwierdził kiedyś Albert Einstein. Te pożyteczne stworzenia niestety 
masowo wymierają, szczególnie dotyczy to pszczół samotnic. Można 
im pomóc, budując w ogrodzie hotele dla owadów lub uprawiając ro-
śliny miododajne. 
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Siatkarskie emocje w IŁ Capital Are-
nie Legionowo zakończyły się dość 
niedawno, dlatego przyszedł czas 
na podsumowania dla naszych siat-
karek. Zakończyły one ligowy bój 
na piątym miejscu, które jest jed-
nym z najwyższych w historii klubu. 
Jednakże drużynie i kibicom wciąż 
trudno przeboleć straconą szansę 
na wejście do pierwszej czwórki.

Legionowskie siatkarki w tym se-
zonie rozegrały 27 meczów, z których 
wygrały 18, odnotowały 59 wygranych 
setów oraz zdobyły 2353 punktów.

Prezentujemy wywiad z preze-
sem klubu Konradem Ciejką udzie-
lony portalowi legionovia.pl.

Panie Prezesie, pierwszy zespół IŁ 
Capital Legionovii zakończył właśnie 
sezon. Czy piąta lokata jest dla Pana 
satysfakcjonująca?

Oczywiście, że po fantastycznej 
fazie zasadniczej, którą zakończyliśmy 
na czwartym miejscu, obudziły się na-
dzieje na lepszą pozycję. Rywalizacja 
ćwierćfinałowa z Grot Budowlanymi 
Łódź nam nie wyszła i zakończyliśmy 
sezon gdzie indziej, niż byśmy chcieli. 
Obiektywnie: to bardzo dobre miejsce 
i należą się gratulacje dla zespołu, nie-
mniej, czujemy duży niedosyt.

A jak skomentuje Pan dotych-
czasowe wyniki grup młodzieżo-
wych z LTS Legionovia?

Tu podstaw do optymizmu jest 

więcej. Co prawda odpadliśmy z ry-
walizacji o awans do I ligi seniorek                             
i z Mistrzostw Polski Młodziczek, ale 
wciąż przed nami walka w finałach Mi-
strzostw Polski Juniorek i Mistrzostw 
Polski Juniorek Młodszych. W Mistrzo-
stwach Mazowsza sięgnęliśmy po dwa 
złote i jeden brązowy medal, co jest 
najlepszym wynikiem spośród klubów 
z naszego regionu.

Czy brak awansu na zaplecze 
TAURON Ligi zmienia coś w planach 
klubu?

Żałujemy, że nie udało się awan-
sować do pierwszej ligi w tym sezonie, 
ale nic się nie zmienia. Organizacyjnie 
jesteśmy gotowi do takiego awan-
su, więc cierpliwie czekamy na wia-
domości – w poprzednich sezonach 
zdarzało się, że na zaplecze TAURON 
Ligi awansowało więcej zespołów, niż 
pierwotnie planowane dwa. Teraz je-
steśmy pierwszym z oczekujących. 
Niemniej, nawet, gdyby się nie udało 
tego dokonać teraz, będziemy robić 
wszystko, by jak najszybciej dopro-
wadzić do sytuacji, w której będziemy 
mieli ekipy w TAURON Lidze, I i II lidze 
seniorek. Byłaby to fantastyczna baza 
dla naszej akademii, gdzie utalento-
wane siatkarki mogłyby awansować 
sportowo wraz ze wzrostem swoich 
umiejętności.

A jak wygląda akademia od za-
plecza? Jakie udogodnienia mają 
do dyspozycji młode siatkarki?

- Bursa, w której mieszkają siat-
karki, znajduje się w budynku IŁ Capital 
Areny Legionowo. Dzięki temu zawod-
niczki nie mają problemów z trans-
portem na treningi. Siatkarki znajdują 
się pod stałą opieką fantastycznych 
trenerów siatkówki i przygotowania 
motorycznego, jak również fizjotera-
peutek. W nowym sezonie do sztabu 
szkoleniowego dołączą kolejni spe-
cjaliści, projekt stale się rozwija. Mamy 
również ogromne wsparcie Miasta Le-
gionowo – chodzi tu nie tylko o dotacje 
na działalność klubu, ale również sty-
pendia sportowe dla naszej utalento-
wanej młodzieży. Wszystko to sprawia, 
że w Legionowie powstały wspaniałe 
warunki do siatkarskiego rozwoju.

Jak radzą sobie dzisiaj absol-
wentki LTS Legionovia z poprzed-
nich roczników?

- Bardzo wiele z nich występu-
je dziś w najmocniejszych klubach                      
w Polsce! W naszym pierwszym ze-
spole sezon 2021/22 kończą wła-
śnie Alicja Grabka, Aleksandra Gryka, 
Diana Dąbrowska, Maja Szymańska, 
Sonia Stefanik i Gabriela Dębowska. 
Iga Wasilewska (Chojnacka) wystę-
puje w barwach Grupa Azoty Che-
mika Police, Malwina Smarzek zaś   
– Developresu Bella Dolina Rzeszów.                                                                                           
W TAURON Lidze grają również: Klau-
dia Alagierska (ŁKS Commercecon 
Łódź), Adriana Adamek (UNI Opole), 
Zuzanna Górecka (Grot Budowlani 
Łódź). W lidze włoskiej możemy kibi-

cować Monice Gałkowskiej (Bociek)                
i Aleksandrze Rasińskiej, zaś au-
striackie parkiety podbija Aleksandra 
Omelaniuka. Warto wspomnieć także 
o innych absolwentkach LTS Legio-
novia, które zadebiutowały w najwyż-
szej klasie rozgrywkowej: Aleksan-
drze Rojeckiej i Julii Sobalskiej, która 
do dziś jest najmłodszą siatkarką, 
która zagrała w TAURON Lidze. Mam 
nadzieję, że nie urażę innych naszych 
absolwentek, które występują dziś                       
w I i II lidze seniorek a także w ligach 
uniwersyteckich w Stanach Zjedno-
czonych, ale wymienianie ich zajęło-
by nam dość dużo czasu (śmiech).

Jakie są dalsze plany pierwsze-
go zespołu?

- Po sezonie 2021/22 w składzie 
zespołu i sztabu szkoleniowego doj-
dzie do dużych zmian. To nie nowina, 
że w Legionowie siatkarki promują się                                                                                         
i otrzymują oferty od bogatych i po-
tężnych klubów. Pracujemy już nad 
budową zespołu na nowy sezon, uda-
ło się nam również pozyskać nowych 
partnerów biznesowych.

Jaki to będzie zespół?
IŁ Capital Legionovia Legionowo 

2022/23 będzie młodym, ambitnym 
zespołem. Być może w składzie nie 
znajdziemy nazwisk zawodniczek                                   
z pierwszych stron gazet, ale pamię-
tajmy: to właśnie w Legionowie wiele 
z gwiazd polskiej siatkówki wymienio-
nych przed chwilą wypłynęło na sze-
rokie wody.

Wracając do akademii: w jaki 
sposób młodzież może trafić do 
LTS?

To bardzo proste. Wystarczy 
do nas przyjechać i zobaczyć, jak 
to wygląda! Korzystając z oka-
zji serdecznie zapraszam młode 
siatkarki z całej Polski na otwar-
te treningi, które organizujemy. 
Można wtedy do nas przyjechać, 
zobaczyć, jak żyją, mieszkają                                                                                                      
i pracują przyszłe zawodniczki TAU-
RON Ligi. Każdy ma szansę na za-
prezentowanie swoich umiejętności                               
i sprawdzenie się we wspólnym tre-
ningu, na którym zawsze panuje  re-
welacyjna, rodzinna atmosfera.
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1. Jak zaczęła się twoja droga? Co 
zainspirowało cię do rozpoczęcia pra-
cy w modelingu?

Gdy miałem 13 lat przyjaciółka mo-
jej mamy dostrzegła we mnie potencjał 
i przekonała moją mamę i mnie, abym 
spróbował swoich sił w agencji aktor-
skiej. Udało mi się przejść rekrutację                                                                                             
w jednej z warszawskich agencji.                               
Z pewnością w tym miejscu mogę 
nadmienić, że nie posiadałem żadnych 
umiejętności aktorskich, samo aktor-
stwo było dla mnie czymś sztucznym                                                  
i niegodnym uwagi . W wieku 14 lat za-
grałem w pierwszej reklamie dla sieci 
McDonald’ s . Był to dla mnie skok na 
głęboką wodę, ponieważ musiałem 
próbować grać bez żadnych umie-
jętności aktorskich, a klient był dość 
wymagający. McDonald’s swego czasu 
kładł duży nacisk na unikalną aparycję 
aktorów , co moim zdaniem umożliwi-
ło mi współpracę z tą firmą . Po tym 
małym przełomie grałem w jednej lub 
dwóch reklamach co roku. Potem przy-
szedł czas na maturę . 

Do połowy 2020 nie udało mi się 
dostać żadnej komercyjnej pracy. 
Niewątpliwie przyczyniła się do tego 
pierwsza fala zachorowań na Covid-19. 
Od początku 2020 roku przewijała mi 
się myśl, czy nie powinienem spróbo-
wać swoich sił w branży modelingowej 
i to właśnie maj okazał się dla mnie 
przełomowy. Wówczas stwierdziłem, 
że z chęcią spróbuję czegoś nowego. 
Zacząłem rozglądać się za agencjami 
modelingowymi w Warszawie, choć 
ciągle zadawałem sobie pytanie, czy 
to dobry czas. Przyznaję, że trochę li-
czyłem na łut szczęścia i okazał się nim 
Skaut. Po prostu na ulicy zaczepił mnie 
mężczyzna i zapytał, czy przypadkiem 
nie chcę zostać modelem. Otrzyma-
łem wizytówkę i umówiłem się z nim na 
spotkanie w mojej fantastycznej agen-
cji, z którą współpracuję po dziś dzień. 
Miałem i mam parę powodów, dla któ-
rych rozpocząłem tę pracę. Modeling 
jest branżą, która pozwala podróżować 

, odkrywać nowe miejsca, uczyć się ję-
zyka angielskiego, poznawać nowych, 
czasami naprawdę niezwykłych ludzi.

2. Z kim pracowałeś na począt-
ku swojej drogi? Jak wyglądała ta 
współpraca, czy było to dla ciebie do-
bre doświadczenie?

Na początku swojej drogi w mode-
lingu współpracowałem z wieloma fo-
tografami oraz modelami i modelkami. 
Utrzymuję kontakt z większością ludzi, 
z którymi współpracowałem. Były to dla 
mnie ważne doświadczenia, pozwoliły 
mi one lepiej odnaleźć się w nowej roli. 
Styczność z ludźmi pracującymi w bran-
ży pozwoliła mi poznać lepiej polski rynek.

3. Czy pracując jako model masz 
czas dla siebie? Ile czasu w ciągu roku 
spędzasz w pracy?

Myślę, że modeling jest dość inten-
sywną pracą, jednak ja tak naprawdę 
nie miałem okazji pracować w normal-
nych czasach, czyli tych poza pande-
mią . Postanowiłem poświęcić rok na 
pracę w tej branży. Od czerwca zeszłe-
go roku spędziłem około 6 miesięcy 
za granicą i z chęcią popracowałbym 
więcej, lecz chciałbym poprawić moją 
maturę, a to również wymaga czasu. 
Gdy pracowałem w innych krajach za-
wsze miałem czas, żeby coś zobaczyć, 
zawsze miałem trochę czasu dla siebie. 

4. Czy jest to twój docelowy za-
wód, czy planujesz zmianę branży?

W zasadzie nie odpowiedziałem 
sobie jeszcze na to pytanie. Doskonale 
zdaję sobie sprawę z tego, że się sta-
rzeję, jednakże kluczowym dla mnie 
pytaniem jest to, kiedy powinienem 
opuścić tę pracę, aby to było dla mnie 
najkorzystniejsze i czy w ogóle powi-
nienem to zrobić.

 
5. Czy masz marzenie związane ze 
współpracą z określoną agencją, do-
mem mody?

Na chwilę obecną myślę, że osią-

gnąłem naprawdę wiele jako model. 
Moim największym marzeniem, które 
udało mi się już zrealizować, była pra-
ca na wybiegu. Z pewnością będzie to 
świetne wspomnienie . Obecnie na ryn-
ku high fashion moim ulubionym bran-
dem jest Bottega Veneta, co za tym 
idzie bardzo chciałbym być chociaż 
częścią ich twórczości i poznać osoby, 
które tworzą tę markę.

6. Współpracę z kim wspominasz 
najlepiej i dlaczego?

Na chwilę obecną najlepiej wspo-
minam współpracę z włoskim domem 
mody Gucci. Praca z tą firmą to była 
czysta przyjemność. Organizacja, wa-
runki pracy i podejście do człowieka było 
na najwyższym poziomie. Przez długi 
okres czasu mogłem pracować z ludźmi 
z całego świata – modelami, fryzjerami, 
stylistami . Fajnym doświadczeniem jest 
noszenie ubrań, które nierzadko swoją 
wartością przewyższały polską najniż-
szą krajową . W zasadzie miło wspomi-
nam pracę dla większości firm. Cudow-
nie pracuje się z ludźmi z pasją, wtedy 
chce się pracować nawet do późnych 
godzin wieczornych czy nocnych. Wła-
śnie to charakteryzuje małe i duże bran-
dy, lecz nie mogę zapomnieć, że tytani 
pracy zdarzają się wszędzie, czy to przy 
reklamie dla banku,  czy przy organizacji 
pokazu dla domu mody.

7. W tym momencie jesteś bardzo 
młodym chłopakiem, co robisz w wol-
nym czasie, gdy nie masz pracy?

Wolny czas za granicą jest czymś 
fantastycznym. Jeśli jestem w nowym 
miejscu, absolutną podstawą jest zwie-
dzenie najciekawszych miejsc i bliższe 
zapoznanie się z lokalną kuchnią. Za-
bytki nadają specyficzny klimat wielu 
miastom, pozwalają też lepiej poznać 
dane miejsce i ludzi. Wolny czas to rów-
nież czas na relaks , dopinanie formal-
ności bądź po prostu naukę i rozwijanie 
się . Bardzo doceniam czas, który spę-
dzam z nowo poznanymi osobami . Ten 

rok nauczył mnie doceniać czas spę-
dzany z rodziną, którego niestety mam 
teraz coraz mniej. Ważnym aspektem 
mojego życia jest również sport, który 
staram się uprawiać również w wol-
nych chwilach.

8. Która postać z branży szcze-
gólnie Cię inspiruje i dlaczego?

Wydaje mi się, że nie znam jeszcze 
żadnej osoby, która w jakiś szczegól-
ny sposób mogłaby mnie inspirować                           
w pełni swoim wizerunkiem. Podziwiam 
ludzi za ich pracę i wkład w tę branżę, 
myślę że dobrą odpowiedzią będzie to, 
że czerpię inspirację od każdego arty-
sty, od ludzi, którzy jakoś się wyróżniają 
w tym środowisku. Spotkałem również 
sporo ludzi, którzy pracują w tej bran-
ży każdego dnia, co bez wątpienia jest 
również inspirujące. Na szczęście poję-
cie mody nie zamyka się tylko na pro-
jektantach i ich ciuchach oraz narzuco-
nych trendach. Fotografowie, modelki                        
i modele to są często osoby, które                                                                                   
w jakiś sposób spełniają się artystycz-
nie, ubierając się w oryginalne ciuchy, 
niekoniecznie markowe. Patrząc na 
tych ludzi cieszę się, że popkultura nie 
dotyka każdego i to właśnie dzięki nim 
mogę nauczyć się czegoś nowego.

9. Co chciałbyś przekazać mło-
dym ludziom, którzy mają podobne do 
Ciebie aspiracje, marzenia? 

Realizujcie się! Modeling stał się 
ostatnio mniej ekskluzywną profesją, 
sprawia że naprawdę każdy, kto czuje 
się na siłach, ma okazję pracować jako 
model bądź modelka. Każdy rynek 
ma inne wymagania, a to sprawia, że 
macie szansę wypłynąć. Absolutną 
podstawą jest język angielski i otwar-
ta głowa. Praca modela jest bardzo 
wymagająca. Podejmując pracę mu-
sicie się liczyć z tym, że będziecie mu-
sieli dużo podróżować. Z tą pracą jest 
również związany stres, ale to chyba 
oczywiste. Wszystkie małe wady tej 
pracy są przyćmiewane przez efek-
ty i zalety tej pracy, które w dłuższej 
perspektywie czasu pozwolą wam 
pójść nowymi ścieżkami. Odkrywanie 
nowych rzeczy, poznawanie nowych, 
ciekawych ludzi jest czymś cudow-
nym i unikalnym, ponieważ niewiele 
zawodów to umożliwia. To również 
wielka zaleta tego zawodu.

Wywiad przeprowadziły Laura Okrasa 
i Aleksandra Pietrasik, II LO w Legionowie, 

klasa 3b

EDUKACJA

Praca modela – Q&A  z Leonem Ostoją
Leon Ostoja jest absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Legionowie. Ma 19 lat i jako model 

współpracuje z jednymi z największych marek modowych na świecie. O tym jak to osiągnął podzielił się z nami w wywiadzie.
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#legionowo
#PulsMiasta legionowo.pl

Ważnym elementem wieczoru 
było też wręczenie nagród w Kon-
kursie Wiedzy o Polskim Państwie 
Podziemnym, Armii Krajowej i Sza-
rych Szeregach. Oprócz tego zapre-
zentowano  także audioprzewodnik 

muzealny po wystawie archeolo-
gicznej, a wielu chętnych odwiedziło 
muzealne kino.

Wyjątkiem nie była Filia „Piaski”, 
która równie aktywnie włączyła się                    
w Legionowską Noc Muzeów. Odbył 

się w niej wernisaż wystawy czasowej 
pt. „Józef Piłsudski. Formy pamięci”. 
Ponadto można było zobaczyć pre-
zentację uzbrojenia i umundurowania 
żołnierzy polskich z okresu II RP pro-
wadzoną przez członków grup rekon-
strukcji historycznej. Oprawę wyda-
rzenia wzbogaciły występy chórów.

KULTURA

Moc w noc muzeów
Przez całą sobotnią noc (14.05) liczni mieszkańcy korzystali z atrakcji 
Nocy Muzeów. Po dwuletniej przerwie pracownicy muzeum mogli po-
nownie spotkać się z odwiedzającymi podczas tej wyjątkowej akcji. Oso-
by odwiedzające mogły skorzystać z licznych atrakcji, takich jak spacer 
historyczny „Korzenie miasta”, spotkanie autorskie z Tadeuszem Szul-
cem – autorem książki „Legionowo Przystanek dawniej i dziś”, prelekcje 
historyczne i archeologiczne, konkurs rodzinny i warsztaty plastyczne 
„Pocztówka z Legionowa”, a także „spotkania z zabytkami” na wysta-
wach stałych.

Akcja Lato Legionowo
w Miejskim Ośrodku Kultury
W ramach akcji prowadzone będą: 
warsztaty artystyczne (plastyka, 
taniec, muzyka, teatr), warsztaty 
estradowe, zajęcia rekreacyjno-
-sportowe, projekcje filmowe, gry 
i zabawy integracyjne, wycieczki 
piesze i autokarowe, wycieczki ro-
werowe (dla dzieci od 9 lat - MOK 
Norwida 10) 

Zajęcia dla dzieci w wieku 9 - 12 
lat odbywać się będą w MOK, ul. Nor-
wida10, w godzinach 10.00 - 16.00, od 
poniedziałku do piątku. Liczba miejsc 
ograniczona. Zapisy w placówce tylko 
osobiście w dniu 9 czerwca, w godz. 

18.00 - 20.00 oraz, jeśli pozostaną 
wolne miejsca, od 10 czerwca zapisy 
również telefonicznie.

Zajęcia dla dzieci w wieku 6 - 8 
lat odbywać się będą w filii MOK, 
ul. Targowa 65, w godzinach 10.00 
- 16.00, od poniedziałku do piąt-
ku. Liczba miejsc ograniczona. 
Zapisy w placówce tylko osobiście w 
dniu 7 czerwca, w godz. 18.00 - 20.00 
oraz, jeśli pozostaną wolne miejsca, od 
8 czerwca zapisy również telefonicznie.  
 
Koszt udziału w akcji - 300 zł za jeden 
tydzień.

Wiosenne
Czarowanie
Co roku przyciąga miłośników pio-
senki, harcerskiej atmosfery oraz 
osoby zainteresowane kulturą tu-
rystyczną, którą nieustannie pro-
pagujemy. To spotkanie pełne rado-
ści i dobrej zabawy dla wszystkich, 
którzy chcą zostać oczarowani pio-
senką i harcerstwem. 

„Chcielibyśmy bardzo serdecz-
nie podziękować wszystkim uczest-
nikom, słuchaczom i sympatykom 

XIII edycji Wiosennego Czarowania. 
Bardzo się cieszymy, że byliście ra-
zem z nami. Mamy nadzieję, że się 
dobrze bawiliście i że będziecie miło 
wspominać ten spędzony z nami 
czas. Gratulujemy wszystkim na-
grodzonym osobom. Do zobaczenia 
za rok!” - Organizatorzy Festiwalu.  
 
Wydarzenie było objęte Patronatem 
Prezydenta Miasta Legionowo

- Niezwykle cieszy tak rozbudowana forma Nocy Muzeów                                      
w Legionowie. Pozwala ona walczyć ze stereotypem, że mu-
zeum to kurz, wycieczki szkolne i eksponaty podziwiane przez 
szybę. Tego dnia ta niezwykła instytucja wychodzi do ludzi. Za-

miast oglądać wszystko w grobowej ciszy tego dnia wszystko nabiera 
kolorów oraz pokazuje jaką magię kryją w sobie muzea. Noc Muzeów 
to również akcja, która pomaga przybliżyć i promować bogate zbiory 
naszego muzeum. Ze względu na dogodne, wieczorno-nocne godziny, 
dla wielu osób to jedna z niewielu okazji na zapoznanie się z ekspona-
tami i bogatą ofertą instytucji. A nawet ci, którzy mogliby odwiedzać 
muzea i galerie w ich stałych godzinach otwarcia, korzystają z tego, co 
instytucje proponują w trakcie Nocy Muzeów, bo to wydarzenie zamie-
nia miasto w arenę wielkiego święta kultury i sztuki, przybliżając historię i dziedzictwo Legionowa, 
a także bogatą i różnorodną ofertę kulturalną miasta - mówi Tadeusz Szulc radny rady miasta.
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Kalendarz wydarzeń
10 czerwca, godz. 15.00 i 18.00  
sala widowiskowa w ratuszu, 
Legionowo, ul. Piłsudskiego 41 
Miejski Festiwal Młodych 
Talentów - Koncert finałowy 
laureatów  
wejściówki dostępne w MOK 
Legionowo, ul. Norwida 10 

11 czerwca, 
godz. 14:00 - 22:00 
IŁ Capital Arena Legionowo, 
Stadion Miejski w Legionowie 
- wejście od ul. Chrobrego 50B  
42. Dni Legionowa

12 czerwca, godz. 12.00 
 filia MOK Legionowo, 
ul. Targowa 65 
Zavoyama Quartet i James Clark 
w Salonie Artystycznym 
Inauguracja Ogrodu Muz 
Koncert zespołu Zavoyama 
Quartet 
Michał Jachura 
- gitara akustyczna,  
Hipolit Woźniak 
- gitara akustyczna,  
Adrian Manowski - gitara basowa,  
Artur Zajączkowski - cajón, 
instrumenty perkusyjne

18 czerwca, godz. 18.00 
sala MOK Legionowo, 
ul. Norwida 10 
Ad libitum kameralnie. 
Piosenki musicalowe i filmowe. 
Wystąpią: 
Anna Durka-Kupisiak - śpiew,  

Olena Jankowska - śpiew,  
Piotr Bogdziewicz – fortepian, 
gościnnie: 
Zenek Durka 
oraz Franciszek Durka. 
 
25 czerwca, godz. 18.00 
Koncert zespołu Bluestones  
- Breakout, Nalepa, Kubasińska 
sala w ratuszu, Legionowo, 
ul. Piłsudskiego 41 
wstęp - wejściówki dostępne 
w MOK Legionowo, ul. Norwida 10  
 
Wystawy:
• Wystawa czasowa: Józef Pił-
sudski - formy pamięci
Wystawa dostępna jest w Filii 
"Piaski" Muzeum Historycznego 
w Legionowie, 
al. Sybiraków 23 od maja do 
grudnia 2022 r.
• Wystawa: Martwa Natura
Wystawa malarstwa sztalugowe-
go zatytułowana "Martwa Natura" 
jest eksponowana w Galerii 
Sztuki Ratusz w Legionowie przy 
ul. Piłsudskiego 41 od 5 maja do 
9 czerwca. Znajdują się tu prace 
uczestników pracowni MOK Tar-
gowa prowadzonej przez Barbarę 
Retmaniak. Uczestnicy wystawy: 
Elwira Korycka, Eugenia Wieczo-
rek, Danuta Sarat, Helena Mazur, 
Elwira Nowakowska, James Clark, 
Agnieszka Plewczyńska-Cho-
dakowska, Marta Kisielewska, 
Robert Szymański.

„Mój sąsiad artysta,
czyli sztuka za/ścianką”
Projekt dobiegł końca, ale jego re-
zultaty mamy wielką nadzieję wciąż 
pozytywnie oddziałują i będą od-
działywać.

 Bardzo młodzi uczestnicy                                      
i uczestniczki konkursu plastycznego 
„Ja ARTYSTA, ja ARTYSTKA” będą 
dalej tworzyć, a być może czasem, 
kiedy pomyślą o swojej wyśnionej 
przyszłości, w tym wymarzonym 
zawodzie zobaczą, że mają szerokie 
spektrum możliwości. Bo kreatyw-
ność i bujna wyobraźnia, którymi 
wykazali się podczas tworzenia 
konkursowych prac, przydadzą się 
potem w wielu profesjach.  Szcze-
góły na temat konkursu, galeria na-
grodzonych prac oraz fotorelacja                                                                                       
i nagranie z uroczystości wręczenia 
nagród: pik.legionowo.pl.

Uczestnicy i uczestniczki warsz-
tatów kreatywnego pisania z Loesje 
wciąż będą gimnastykować język                               
i głowę, bawić się słowami, dostrze-
gać wieloznaczność pojęć i zwrotów 
oraz odnajdywać poezję w codzien-
ności.  Fotorelacja z warsztatów oraz 
wspólnie wypracowane hasła.

Wszyscy dotychczasowi i przy-
szli odbiorcy nagrań zawierających 

rozmowy z mieszkającymi w po-
wiecie legionowskim Artystkami                                                                                                                        
i Artystami poznają sylwetki ośmior-
ga przedstawicieli różnych dzie-
dzin sztuki muzyki, filmu, literatury                                                                                                              
i sztuk wizualnych, dowiedzą się też 
co nieco na temat kulis twórczych 
zawodów i wysłuchają „opowieści 
sąsiedzkich” naszych sąsiadów ar-
tystów. Może coś kogoś zainspiruje 
do własnej twórczości? Lub do od-
krywania sztuki po prostu. Rozmo-
wy z cyklu „Mój sąsiad artysta...”: 
Zapraszamy do zapoznania się                                   
z efektami projektu i czerpania                                                                     
z nich pełnymi garściami!

Dofinansowano ze środków Mini-
stra Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury.
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