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Pożegnanie
Zmarł Honorowy Obywatel Miasta 

Legionowo, aktywny uczestnik ży-

cia samorządowego i społecznego 

w Legionowie. Człowiek niezwykle 

zasłużony, wielokrotnie odznaczony 

medalami zasługi.
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Komunikacja
Poznaj zmiany w rozkładzie Darmowej 

Komunikacji Miejskiej oraz wakacyjne 

zmiany na kolei.
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Puls Seniora       
Ruszyły Potańcówki. Zobacz kiedy 

będzie następne spotkanie taneczne 

w Parku Zdrowia. Zaproszenie do koła 

„Diabetyk”. Dołącz do  Legionowskie-

go Klubu Historii Rodzin.
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Sport
Kamil Otowski reprezentował Polskę 

na igrzyskach paraolimpijskich w To-

kio zajmując wysokie pozycje. Tym 

razem wystartował na parapływac-

kich mistrzostwach świata w portu-

galskiej Maderze.
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Podczas czerwcowej sesji Rady 
Miasta Legionowo radni udzielili Ro-
manowi Smogorzewskiemu absolu-
torium z wykonania budżetu za 2021 
rok. Dyskutowali także nad raportem 
o stanie gminy oraz udzielili prezy-
dentowi wotum zaufania.

Radni zapoznali się ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu Gminy 
Legionowo za 2021 r., sprawozda-
niem finansowym Gminy Legionowo 
za 2021 r. oraz opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie. 

Zanim jednak radni przystąpili do 
udzielenia absolutorium budżetowe-
go, dyskutowali nad raportem o sta-
nie gminy. Po ponad czterogodzinnej  
dyskusji większość radnych zagło-
sowała za udzieleniem prezydentowi 

miasta Romanowi Smogorzewskiemu 
wotum zaufania.

Przygotowanie „Raportu o stanie 
miasta” to obowiązek dla wszystkich 
gmin i miast w Polsce, wprowadzo-
ny ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. 
o zmianie niektórych ustaw w celu 
zwiększenia udziału mieszkańców                      
w procesie wybierania, funkcjono-
wania i kontrolowania niektórych or-
ganów publicznych. W 2019 r. prezy-
denci miast (również burmistrzowie 
i wójtowie) po raz pierwszy musieli 
przedstawić raport dotyczący 2018 r. 
W debacie, oprócz radnych, zgodnie               
z ustawą uczestniczyć może także                 
15 mieszkańców.

W głosowaniu dotyczącym udzie-
lenia absolutorium udział wzięło 

20 radnych - 14 było za, 2 przeciw,                      
a 4 wstrzymało się od głosu. Nato-
miast w głosowaniu o udzielenie wo-
tum zaufania udział wzięło 21 radnych 

- 14 było za, 4 przeciw, a 3 wstrzymało 
się od głosu.

Absolutorium dla Prezydenta
Podczas czerwcowej sesji Rady Miasta Legio-
nowo radni udzielili Romanowi Smogorzew-
skiemu absolutorium z wykonania budżetu 
za 2021 rok. Dyskutowali także nad raportem                    
o stanie gminy oraz udzielili prezydentowi wo-
tum zaufania.
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Z głębokim żalem i smutkiem,                                                                                                          
w poczuciu ogromnej straty 
żegnamy ś.p. Cezariusza Kali-
nowskiego. Wyjątkowo aktyw-
nego uczestnika życia samo-
rządowego oraz społecznego 
w Legionowie. Byłego radnego 
miejskiego, następnie przewod-
niczącego Miejskiej Rady Naro-
dowej. Wieloletniego prezesa To-
warzystwa Przyjaciół Legionowa. 
Aktywnego działacza środowiska 
kombatanckiego, prezesa Legio-
nowskiego Koła Związku Kom-
batantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych. Osobę niezwykle 
zasłużoną dla Legionowa. Niewielu 
jest ludzi, którzy pozostawiają po 
sobie tak wielką pustkę. Rodzinie 
i Bliskim wyrazy szczerego współ-
czucia składają Prezydent Miasta 
Legionowo, Przewodniczący Rady 
Miasta Legionowo, Radni Rady 

Miasta Legionowo oraz Pracowni-
cy Urzędu Miasta Legionowo.

Poniżej przedstawiamy życiorys 
zmarłego Honorowego Obywatela 
Miasta Legionowo: 

Cezariusz Kalinowski urodził się             
24 sierpnia 1931 r. w Warszawie. W 1937 r. 
wraz z rodzicami osiedlił się w Legio-
nowie, gdzie mieszkał aż do końca.

Naukę rozpoczął w Szkole Po-
wszechnej nr 2. Jego wychowaw-
czynią była Zofia Dietrich - żona 
płk. Edwarda Dietricha (honorowy 
obywatel Legionowa, tytuł nadano: 
26.07.1995 r.). Pułkownik przygotowy-
wał go wraz z grupą chłopców do dzia-
łania w Szarych Szeregach.

W 1944 r. został wywieziony do obo-
zu koncentracyjnego Bremen-Osterort. 
Wyzwolony z obozu w maju 1945 r. 
przez wojska angielskie. Po powrocie do 
Legionowa na jesieni 1945 r. rozpoczął 

naukę w Państwowym Gimnazjum Me-
chaniczno-Kolejowym w Warszawie. 
W tym okresie wstąpił do harcerstwa. 
Został drużynowym 81WDH.

Ukończył studia wyższe na Po-
litechnice w Leningradzie (dzisiejszy 
Sankt Petersburg) na Wydziale Budowy 
Maszyn Energetycznych -specjalność 
silniki okrętowe. W ramach praktyki dy-
plomowej pływał na statku Lewant na 
morzach Europy, Azji i Afryki.

We wrześniu 1958 r zaczął pra-
cę  w Biurze Projektów w Warszawie, 
gdzie pracował 45 lat do emerytury. 
Cezariusz Kalinowski jako kierownik 
pracowni projektowej dużo czasu po-
święcał pracy zawodowej, projektując 
i nadzorując budowy na terenie całego 
kraju. Ma na swym koncie szereg pa-
tentów. Mimo obciążenia pracą zawo-
dową, z wielkim oddaniem angażował 
się w pracę społeczną w Legionowie.

Od 1974 roku był legionowskim 

radnym, potem (od 1981 r.) prze-
wodniczącym Miejskiej Rady Naro-
dowej. W roku 1981 związał się z To-
warzystwem Przyjaciół Legionowa,                                                                                
w 1989 r. został jego prezesem, po-
tem przez wiele lat pełnił funkcję wi-
ceprezesa i ponownie w 2009 r. wy-
brany na prezesa pełni tę funkcję.

W 1974 r. został radnym Miejskiej 
Rady Narodowej w Legionowie, potem 
od 1981 r. jej Przewodniczącym. W wy-
borach do Rady Miasta, które odbyły 
się 27 maja 1990 r., startował z ramie-
nia Komitetu Obywatelskiego "Solidar-
ność ", zdobył mandat radnego.

W roku 1981 związał się z Towarzy-
stwem Przyjaciół Legionowa, w 1989 r. 
został jego prezesem, potem przez 
wiele lat pełnił funkcję wiceprezesa                                                                                    
i ponownie w 2009 r. wybrany na 
prezesa pełni tę funkcję Działalność                          
w TPL i praca zawodowa skłoniły go do 
rezygnacji z pracy w Samorządzie.

Był organizatorem 80-tej rocznicy 
1. Polskiej Wyprawy Polarnej na Wyspę 
Niedźwiedzią, która wyruszyła z Le-
gionowa pod kierownictwem inż. Cze-

sława Centkiewicza. W ramach tych 
uroczystości Rada Miasta uchwali-
ła rok 2012 Rokiem Centkiewiczów                            
i nadała Alinie i Czesławowi Centkie-
wiczom tytuły Honorowych Obywateli 
Miasta Legionowo. Na wniosek Bro-
nislawy Romanowskiej-Mazur nadano 
mu tytuł Honorowego Prezesa TPL.

Za swoją działalność otrzymał                 
m. in. następujące odznaczenia: 

• Złoty Krzyż Zasługi. 
• Srebrny Krzyż Zasługi. 
• Medal XXX-lecia. 
• Złota Odznaka Za Zasługi 
Dla Warszawy. 
• Odznaka Za Zasługi Dla Legionowa. 
• Odznaka Za Zasługi Dla ZKRP i BWP. 
• Odznaka Za Wybitne Zasługi 
Dla ZKRP i BWP. 
• Złoty krzyż Zasługi Dla WP. 
• Odznaka Za Zasługi Dla Energetyki. 
• Odznaka "Zasłużony 
Działacz Kultury".

AKTUALNOŚCI

Szanowni 
Czytelnicy,

rozpoczęły się wakacje                   
i choć większość z nas nie 
ma już wakacji tak długich 
jak szkolne, to każdy z utę-
sknieniem czeka na odpo-
czynek. Przed tą przerwą 
zachęcam jednak Państwa 
do przeczytania czerwco-
wego numeru „Pulsu Mia-

sta” w którym mnóstwo informacji o wydarzeniach kul-
turalnych na terenie naszego miasta. 

Tradycyjnie już informujemy Państwa o miejskich inwe-
stycjach i remontach czy modernizacjach. Zapraszam 
też do zapoznania się z naszym nowym projektem podję-
tym razem z firmą InPost oraz zapoznanią się ze współ-
finansowanymi i finansowanymi przez gminę aktywno-
ściami dla każdego w ramach akcji „Lato w mieście”.

Na koniec pozostaje mi życzyć Państwu pięknych, obfi-
tujących w pozytywne przeżycia wakacji. Beztroskiego 
i bezpiecznego wypoczynku. Obyśmy wszyscy po zasłu-
żonym wypoczynku  przepełnieni wspaniałym humorem, 
wypoczęci i pełni sił powrócili do naszych obowiązków. 

Wybrane prace prezydenta - 23.05. - 28.06.2022 r. 
Podpisano umowy na:
- opracowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej budowy stacji 
ładowania pojazdów oraz wiaty fo-
towoltaicznej przy ul. Szwajcarskiej,
- wykonanie zakupu niezbędnych 
materiałów, przeprowadzenie akty-
wizacji, szkoleń i warsztatów oraz 
montażu mozaiki wykonanej z okazji 
90 rocznicy I Polskiej Wyprawy Po-
larnej z Obserwatorium Aerologicz-
nego PIM 
- wykonanie dokumentacji projekto-
wo- kosztorysowej doświetlenia przej-
ścia dla pieszych przy ul. Kolejowej
- wykonanie mapy do celów pro-
jektowych dla części działki w oto-
czeniu filii Muzeum Historycznego,                      
a parkingiem przy bocznym wejściu 
do SP nr 8 przy ul. Piaskowej 
- aktualizację mapy do celów pro-
jektowych placu zabaw na terenie 
działek przy ul. Targowej 22,
- opracowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej budowy parku 
rekreacyjnego przy ul. Wąskiej,
- przebudowę i rozbudowę ulicy 
Olszankowej wraz z budową dro-
gi pieszo rowerowej na odcinku                                   
od ul. Sikorskiego do ul. Jana Pawła I.

Inwestycje w trakcie realizacji:
- budowa skrzyżowania bezkolizyj-
nego w ciągu ul. Polnej i ul. Kwia-
towej wraz z likwidacją przejazdu 
kolejowo-drogowego (rozpoczęto 

prace związane z wykonywaniem 
kolejnej sekcji tunelowej w części 
pod torami kolejowymi, trwają prace 
przy ścianach oporowych tunelu od 
strony ul. Kwiatowej oraz zabezpie-
czanie wykopów i realizacja kolej-
nych sekcji tunelowych od strony ul. 
Polnej. Realizowane są zasypki przy 
wykonanej sekcji tunelowej w ciągu 
ul.Plantowa – ul.Szwajcarska. Trwa 
usuwanie kolizji z siecią energetycz-
ną linie nN i sN oraz siecią teletech-
niczną), 
- budowa budynku biurowo-admi-
nistracyjnego dla Ośrodka Pomocy 
Społecznej - trwają prace funda-
mentowe – trwają roboty murowe 
ścian parteru budynku
- przebudowa lokalnego węzła prze-
siadkowego przy ul. Olszankowej;
- przebudowa lokalnego węzła prze-
siadkowego przy ul. Sowińskiego;
- wielobranżowy projekt mieszkań 
chronionych przy ul. Piotra Wysoc-
kiego,
- remont placu zabaw na terenie 
parku im. Jana Pawła II
- budowa drogi rowerowej w al. Le-
gionów i ul. Cynkowej
- budowa drogi rowerowej i prze-
budowa ulic: 3 maja i ul. Kościuszki 
wraz z mini rondem (na odcinku od 
Piłsudskiego do ul. Kopernika)

Złożono wnioski do Referatu za-
mówień publicznych o przeprowa-

dzenie postępowania o udzielenie 
zamówienia na:
- opracowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej przebudowy 
ul.  Sienkiewicza (odc. od ul. Rynek 
do Kazimierza Wielkiego)
- opracowanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej budowy 
ul. gen. J. Dwernickiego (odc. od                        
ul. Prymasowskiej do ul. gen.J.Chło-
pickiego)

Przygotowano zapytanie oferto-
we na pracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej bu-
dowy stacji ładowania pojazdów 
oraz wiaty fotowoltaicznej przy                              
ul. Szwajcarskiej.
Opracowano dokumentację pro-
jektową dla potrzeb zadania Bu-
dowa obiektów małej architektury 
na terenie działki gminnej przy                            
ul. Targowej 22. 
Realizacja zadania w ramach inicja-
tywy lokalnej pn. Budowa obiektów 
małej architektury na terenie działki 
gminnej przy ul. Targowej.
Remont nawierzchni i ogrodze-
nia wraz z doposażeniem boiska 
wielofunkcyjnego na os. Kozłówka                        
w Legionowie. 
Przebudowa ulicy Zakopiańskiej
Budowa ronda w ul. Krasińskiego                   
i ul. Sowińskiego

Pożegnanie Honorowego Obywatela Miasta Legionowo
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Mury pną się do góry
Pod koniec czerwca (27.06) odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nową 
siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej, który powstaje przy ulicy Jagiellońskiej i Mickiewicza,                    
naprzeciwko Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.

Nowa siedziba Ośrodka Pomo-
cy Społecznej przy ulicy Mickiewicza 
powstanie za kwotę ponad siedmiu 
milionów złotych (7.502.023,88 zł). 
Podpisanie umowy z wykonawcą 
(konsorcjum firm: PHU Rob-Bud i TEL-
-BUD Sławomir Borkowski) nastąpiło 
11 marca 2022 r. a już 16 marca został 
on wprowadzony na teren budowy. 
Termin realizacji inwestycji to jedena-
ście miesięcy od tego momentu. 

Bryła nowej siedziby OPS sta-
nie równolegle do ulicy Mickiewicza. 
Projektowany budynek to obiekt                                                                                                     
o dwóch kondygnacjach nadziemnych, 
bez podpiwniczenia, dostosowany do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. Na 
obu poziomach budynku zaplanowano 
pokoje biurowe, pomieszczenia so-
cjalne, pomocnicze i techniczne oraz 
sanitariaty dla personelu i interesan-
tów, halle, korytarze, klatki schodowe 
i windy oraz podesty. Przewidziano 
też zaplecza oraz sale specjalne, np. 
niebieski pokój, akademia rodziny, sale 
komputerowe. 

Obecnie na terenie robót wy-
konano wycinkę drzew, częściowy 
demontaż istniejących obiektów 
(kontenerów), roboty ziemne oraz fun-
damentowe. Trwają roboty murowe 
ścian parteru.

Obecny budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Legiono-
wie niestety nie spełnia już standardów odpowiadających 
potrzebom mieszkańców Legionowa. Nie ma możliwości, 

aby klienci mogli komfortowo i intymnie porozmawiać o swoich co-
dziennych problemach. Zmieni to jednak nowa siedziba, która będzie 
dysponowała przystającymi do naszych czasów standardami.  Bu-
dynek znajduje się w strategicznej, dogodnej lokalizacji, w której nie 
tylko pracownicy, ale przede wszystkim mieszkańcy będą mieli kom-
fort załatwiania swoich bieżących spraw. Powstanie miejsce spokoj-
nej rozmowy, czy też akademia rodziny. Od początku celem było, aby 
budynek tętnił życiem mieszkańców i służył im nie tylko w zakresie 
pomocy społecznej, czyli udzielania świadczeń bieżących, ale przede wszystkim, żeby mieli możli-
wość spotykania się w grupach wsparcia czy też samopomocy. Realizacja tej inwestycji cieszy mnie 
niezmiernie, ponieważ od prawie 15 lat starałam się o nią. Dlatego też bardzo dziękuję prezydentowi 
miasta, przewodniczącemu i radnym rady miasta za jej urzeczywistnienie – mówi Anna Brzezińska, 
radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, wieloletnia dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.- Nowy budynek 

Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej został zapro-

jektowany na miarę XXI wieku, 
będzie wygodny, bezpieczny                   
i przyjazny dla osób załatwia-
jących w nim swoje sprawy. 
Nowoczesne rozwiązania za-
pewnią mieszkańcom nie tylko 
wygodę, ale też poczucie in-

tymności. Ta inwestycja to krok w lepsze jutro dla tej instytu-
cji, która nieustannie pomaga potrzebującym. Dodatkowym 
aspektem jest fakt, że z mapy Legionowa znika kolejne miej-
sce ze starymi budynkami kontenerowymi i wiatami maga-
zynowymi, a na ich miejsce pojawi się nowocześnie zapro-
jektowany budynek służący wszystkim mieszkańcom wraz 
z miejscami parkingowymi – mówi Ida Parakiewicz-Czyżma 
Sekretarz Miasta Legionowo.

Głosowania poprzedziło rozpa-
trzenie Raportu o stanie gminy za 2021 
rok, debata, przedstawienie sprawoz-
dań finansowych. Przedstawione 
zostały pozytywne opinie Komisji Re-
wizyjnej i Regionalnej Izby Obrachun-
kowej oraz stałych komisji rady.

Raport o stanie gminy to obszer-
ny ponad stustronicowy dokument 
umożliwiający wgląd w sytuację go-

spodarczą i społeczną Legionowa. 
Jest on przedstawiany Radzie do                       
31 maja i ogólnodostępny dla miesz-
kańców. Można się z nim zapoznać po-
przez Biuletyn Informacji Publicznej. 
Rada Miasta rozpatruje raport pod-
czas sesji, na której podejmowana jest 
uchwała Rady w sprawie udzielenia 
lub nieudzielenia absolutorium Prezy-
dentowi. W czasie debaty głos zabrać 
mogą również mieszkańcy. 

Podczas dyskusji poprzedzającej 
głosowanie prezydent omówił inwe-
stycje zrealizowane lub rozpoczęte                                               
w roku ubiegłym oraz podał wysokość 
pozyskanych środków zewnętrznych. 
Podkreślił również, że pomimo trud-
nych czasów miasto nie rezygnuje                                                 
z ambitnych planów poprawy wy-
gody, bezpieczeństwa i jakości życia 
mieszkańców. Taką inwestycją jest 
rozpoczęty w ubiegłym roku tunel na 

Bukowcu. Rowerzyści zyskali nowe 
trasy, a piesi przejścia. Priorytetem 
Legionowa jest także polityka klima-

tyczna - zazielenianie miasta, choćby 
poprzez akcję „dogęszczanie zielenią” 
oraz walka o czyste powietrze.

Podczas XLII Sesji Rada Miasta Legionowo udzieliła prezydentowi mia-
sta Romanowi Smogorzewskiemu wotum zaufania za 2021 rok oraz ab-
solutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok.

Absolutorium dla Prezydenta

- Dziękuję Radnym Rady Miasta Legionowo za udzielenie mi absolutorium, jak i wotum zaufania. 
Dziękuję wszystkim moim pracownikom za zaangażowanie i rzetelność w wykonywaniu pracy 
na rzecz naszego wspólnego dobra, czyli Legionowa. Wszyscy doskonale pamiętamy, że po-
przedni rok był wyjątkowo wymagający. W obliczu pandemii i związanej z nią sytuacją musie-

liśmy podejmować wiele trudnych decyzji. Zawsze robiliśmy to rozważnie oraz w najlepszej wierze, dla 
dobra Legionowian - nie tylko obecnych, ale także przyszłych pokoleń. Wierzę, że w tym roku – wcale nie 
łatwiejszym niż poprzednie – dzięki dobrej, a także wytężonej pracy damy sobie radę z wszelkimi trudno-
ściami, miasto będzie się dalej rozwijało, a mieszkańcom będzie się żyło coraz lepiej, bezpieczniej i wygod-
niej – mówi Roman Smogorzewski, prezydent miasta.
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42. Dni
Legionowa
W sobotę 11 czerwca mieszkańcy Legionowa mieli okazję święto-
wać kolejne, bo 42. Dni Legionowa. Przy IŁ Capital Arenie Legio-
nowo stanęło miasteczko namiotów i scena, na której odbywały 
się występy i koncerty, a na Stadionie Miejskim dmuchańce, tor 
przeszkód NINJA, Euro-Bungee i karuzela. Legionowianie bawili 
się od samego południa do 22 w nocy.

Tego dnia w Skateparku odbyły się zawody i warsztaty z jazdy na 
hulajnodze. Młodzież, która licznie przybyła na to wydarzenie, praco-
wała z Bartkiem Szczękiem i Jasiem Mączkowskim z TEAM SCOOTIVE.

Na parkingu przy Arenie tuż po godzinie czternastej dzieci mo-
gły obejrzeć niesamowity spektakl pt. „Przygody pirata Drabinki”                              
w wykonaniu aktorów Teatru Kubika. Do 18:15 na scenie występowali 
legionowscy artyści, wśród nich m.in. Szkoła Muzyczna Yamaha, Nie-
publiczna Szkoła Muzyczna E.P. Gubała, zespół Belcanto z Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, zespół Soprano z Legionowskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku, chór młodzieżowy Progresja, polsko-ukraiński 
zespół Dwa Kolory z Miejskiego Ośrodka Kultury oraz młodzież z Pra-
cowni Śpiewu Estradowego Angel's Voice z Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry. Imprezę poprowadzi Rafał Adamczak, prezenter Radia ESKA.

Od 18:30 scenę opanował Michał Szpak, a po nim Katarzyna 
Nosowska. Oboje artyści zgromadzili ogromną publiczność. Po-
nadto podczas 42. Dni Legionowa odbył się szereg wydarzeń to-
warzyszących:
• plener malarski „Chodź pomaluj mój świat” XI Dni Osób z Niepełno-
sprawnościami w Parku Zdrowia, od godz. 15:00; 
• Legionowo w miniaturze - prezentacja stowarzyszeń, fundacji i in-
stytucji miejskich; 
• Strefa Przedszkolaka; 
• gra terenowa „Angielski Łączy”; 
• interaktywne animacje dla dzieci - aktorzy Teatru Kubika. 

Strefa gastronomiczna i handlowa uzupełniały ofertę dla miesz-
kańców Legionowa. Dodać należy, że duża popularnością cieszyło 
się stoisko Urzędu Miasta Legionowo, gdzie za plastikowe nakrętki 
mieszkańcy mogli pobrać sadzonki krzewów, drzew i kwiatów.
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Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe
Ochotnicza Straż Pożarna

Komenda Powiatowa Policji w Legionowie

Legionowo
w miniaturze:



Nr 6 /2022
czerwiec/lipiec ROZKŁAD JAZDY

Rozkłady jazdy DKM 



Budowa tunelu pod torami w miej-
scu przejazdu kolejowego to jed-
na z najważniejszych inwestycji 
w bieżącym roku. Całkowity koszt 
zadania wynosi 31 800 000 zł,                             
z czego 14 524 571,85 zł pokryje 
strona PKP przy wsparciu dofi-
nansowania z UE, a 17 275 428,15 zł 
Gmina Legionowo. Wykonawcą jest 
firma INTOP Warszawa Sp. z o.o. 

Jak wygląda realizacja tunelu stan 
robót na dzień dzisiejszy? Rozpoczę-
to prace związane z wykonywaniem 
kolejnej sekcji tunelowej w części pod 
torami kolejowymi, trwają prace przy 

ścianach oporowych tunelu od stro-
ny ul. Kwiatowej oraz zabezpieczanie 
wykopów i realizacja kolejnych sekcji 
tunelowych od strony ul. Polnej. Re-
alizowane są zasypki przy wykonanej 
sekcji tunelowej w ciągu ul. Plantowa – 
ul. Szwajcarska. Zaawansowanie robót 
żelbetowych związanych z konstruk-

cją tunelu wynosi ok. 45%.
Trwa również usuwanie kolizji 

z siecią energetyczną linie nN i sN 
oraz siecią teletechniczną), Do tej 
pory usunięto również kolizje z siecią 
wodociągowo-kanalizacyjną. Wyko-
nawca kończy usunięcie kolizji z sie-
cią gazową.
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Rozpoczynają rozbudowę DK61
pomiędzy Legionowem a Zegrzem
GDDKiA uzyskała pierwszą decyzję o zezwoleniu na realizację inwesty-
cji drogowej (ZRID) dla rozbudowy DK61 na odcinku Legionowo - Zegrze. 
Dotyczy ona rozbiórki istniejącego wiaduktu kolejowego i wybudowania 
nowego obiektu. W zakresie drugiej decyzji, Wojewoda Mazowiecki pro-
wadzi obecnie postępowanie administracyjne.

Zmiany na czas 
prowadzenia robót

W celu demontażu konstrukcji 
wiaduktu kolejowego, biegnącego nad 
DK61, niezbędne jest zamknięcie drogi. 
Będzie ona wyłączona z ruchu pomię-
dzy 4 lipca (od godz. 00:01) a 6 lipca 
(do godz. 23:59).

Podstawowy objazd poprowa-
dzony będzie przez m. Wieliszew,                                    
ul. Nowodworską (DW632) i ul. Modliń-
ską (DW631).

Zalecany objazd dla pojazdów:
• poniżej 3,5 t: z Legionowa                                           

ul. Strużańską (DW632) do m. Rem-
belszczyzna ul. Jana Kazimierza 
(DW633), następnie w m. Nieporęt                                                                         
ul. Zegrzyńską (DW631), 

• poniżej 20 t: z Legionowa                                
ul. Strużańską (DW632) do m. Marki                  
al. Piłsudskiego (DW629), następnie                     
ul. Zegrzyńską (DW631). 

Między 7 lipca (od godz. 00:01)                         
a 13 lipca (do godz. 22:00) ruch na 
DK61 będzie prowadzony wahadłowo 
po istniejącej jezdni.

W pozostałym okresie trwania in-
westycji, ruch odbywać się będzie po 
istniejącej jezdni, a następnie przekie-
rowany zostanie na nowo wybudowa-
ną jezdnię tymczasową.

Prowadzone roboty będą miały 
też wpływ na funkcjonowanie trans-
portu kolejowego. Od 1 lipca do 31 
października zamknięty będzie tor 
szlakowy pomiędzy Wieliszewem                    
a Radzyminem wraz z wyłączeniem 

napięcia sieci trakcyjnej. Przewoź-
nicy kolejowi zapewnią komunikację 
zastępczą.

Rozbudujemy DK61 
do ronda w Zegrzu

W ramach umowy wykonawca 
rozbuduje 4,5 km istniejącej drogi 
krajowej nr 61 do przekroju dwujez-
dniowego z dwoma pasami ruchu                     
w obu kierunkach. Powstaną również 
drogi dojazdowe do obsługi terenu 
bezpośrednio przyległego do dro-
gi. Na skrzyżowaniach wybudowa-
ne zostaną sygnalizacje świetlne,                                                                                        
a w miejscu obecnego ronda w Ze-
grzu, na skrzyżowaniu z DW631, 
powstanie węzeł. Piesi i rowerzyści 
będą mogli korzystać z chodnika                         
i ciągu pieszo-rowerowego. Ponadto 
droga zostanie wyposażona w urzą-
dzenia ochrony środowiska i bezpie-
czeństwa ruchu drogowego.

Kontrakt
Umowę na projekt i budowę od-

cinka DK61 pomiędzy Legionowem 
a Zegrzem podpisaliśmy w grudniu 
2020 r. Wykonawcą inwestycji jest 
konsorcjum firm Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów Mińsk Ma-
zowiecki (lider) i TORPOL (partner). 
Umowa o wartości prawie 195 mln 
zł zostanie zrealizowana w ciągu                            
36 miesięcy od daty jej zawarcia. 
Zakończenie robót przewidziane jest                                
w II kwartale 2024 r.

Rozbudowaliśmy już ponad                
17,5 kilometra DK61

Sukcesywnie rozbudowujemy 
DK61, poprawiając bezpieczeństwo. 
Ostatni, trzeci odcinek przejścia przez 
Legionowo został udostępniony kie-
rowcom w lipcu 2021 r. Obecnie w re-
alizacji jest kolejne 24,5 km drogi. Poza 
odcinkiem pomiędzy Legionowem                       
a Zegrzem, budujemy też obwodnicę 
Pułtuska.

Obwodnica Pułtuska
W czerwcu br. podpisaliśmy umo-

wę na zaprojektowanie i budowę około 
20-kilometrowej obwodnicy Pułtuska 
w ciągu DK61. To jedna z dziewięciu ma-
zowieckich obwodnic realizowanych       
w ramach rządowego Programu budo-
wy 100 obwodnic na lata 2020-2030.  
Wykonawcą inwestycji jest firma 
Strabag. Umowa o wartości prawie                           
442 mln zł zostanie zrealizowana                                                                                                       
w ciągu 36 miesięcy od daty jej zawarcia. 
Wniosek o decyzję ZRID został złożony                                                                                                   
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim 
14 kwietnia 2022 r. Szacujemy, że prace 
w terenie rozpoczną się w marcu 2023 r. 
i zakończą w II kwartale 2025 r.

Nowa trasa o łącznej długości ok. 
20 km będzie omijać Pułtusk od za-
chodu. Wybudowany zostanie węzeł 
drogowy na rozwidleniu DK61 i DK57 
wraz z korektą przebiegu DK57 na od-
cinku ok. 3 km.

źródło: GDDKiA Warszawa

Legionowo w programie 
InPost Green City
Legionowo jest kolejnym miastem 
w Polsce, które dołączyło do pro-
gramu InPost Green City, wdraża-
nego przez lidera wśród platform 
dostaw e-commerce w Europie.                     
W ramach programu w mieście po-
wstaną Paczkomaty® wyposażo-
ne w czujniki powietrza, obok nich 
zostaną zamonotowane stojaki ro-
werowe a same maszyny zostaną 
obsadzone roślinnością. Działania 
te wpisują się w ideę „Smart City”, 
mającą na celu poprawę jakości ży-
cia mieszkańców i rozwój inicjatyw 
na rzecz ochrony klimatu.

Legionowo jest kolejnym miastem 
w Polsce, które nawiązało współpracę 
z InPostem. W jej wyniku mieszkańcy 
będą mogli skorzystać z szeregu in-
nowacyjnych rozwiązań oferowanych 
w ramach programu InPost Green 
City. Najważniejszym punktem inwe-
stycji będą Paczkomaty®, pozwalają-
ce na wygodny odbiór zamówionych 
produktów. Każde urządzenie będzie 
wyposażone w czujnik powietrza, 
uzupełniający miejską sieć monito-
ringu zanieczyszczeń. Dachy Pacz-
komatów® zostaną obsadzone roz-
chodnikiem, zarówno oczyszczającym 
powietrze, jak i dającym schronienie 
owadom. Po odbiór zamówień będzie 
można wygodnie przyjechać rowerem 
dzięki zamontowanemu w pobliżu każ-
dej maszyny stojakowi.

Oprócz kwestii środowiskowych 
Inpost zadba o wygląd samych Pacz-

komatów® oraz ich otoczenia. W tym 
celu dla każdego miasta przygotowa-
ne zostaną tematyczne okleiny, pod-
kreślające jego unikatowy charakter. 
Na tylnych ścianach wybranych Pacz-
komatów® pojawią się również zielone 
ściany roślin, które pomogą wkompo-
nować urządzenia w otoczenie.

Działania InPostu w Legionowie są 
częścią idei „Smart City”. Firma zobli-
gowała się do osiągnięcia całkowitej 
neutralności klimatycznej do 2040 
roku. Już w 2024 roku połowa floty 
samochodów dostawczych InPost bę-
dzie elektryczna, co pozwoli na znacz-
ne ograniczenie emisji spalin.

Sama instalacja Paczkomatów® 
zmniejsza emisję CO2 o 75%, dzięki 
dostarczaniu przesyłek kurierskich do 
jednej lokalizacji. Wydajność dostaw 
pozwala także na ograniczenie korków 
i hałasu na ulicach miast.

Program InPost Green City sta-
nowi idealny przykład współpracy 
biznesu z władzami samorządowy-
mi. Pozwala na poprawę jakości ży-
cia mieszkańców przy jednoczesnej 
trosce o środowisko naturalne. Dzięki 
otwartości władz samorządowych                  
w Legionowie, wspólnie zmieniamy 
lokalną przestrzeń. Z dumą patrzymy 
na nasze dotychczasowe osiągnięcia, 
planując jednocześnie dalszy rozwój 
programu w kolejnych miastach na te-
renie całej Polski. – mówi Marta Zalew-
ska, Dyrektor ds. relacji partnerskich                
i Programu InPost Green City.

Legionowo od wielu lat 
stawia na ekologię. W tym 
zakresie miasto jest li-

derem w rejonie, a także plasuje się 
wysoko pośród miast w całej Polsce. 
Naszym celem we wspólnych dzia-
łaniach z firmą InPost jest przede 
wszystkim promocja aktywności 
proekologicznych, budowa wspiera-
jącej ją infrastruktury oraz realizacja 

inicjatyw budujących i promujących zachowania proekologicz-
ne wśród mieszkańców. Dlatego cieszą nas rozwijane idee elek-
tromobilności oraz dobre praktyki wypracowane w tym aspek-
cie przez InPost. Ewolucja paczkomatów w obiekty posiadające 
czujniki powietrza, stojaki rowerowe oraz zielone ściany roślin to 
krok w lepszą przyszłość dla wszystkich - dodaje Piotr Zadrożny, 
zastępca Prezydenta Miasta Legionowo.

Z wizytą
na budowie
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Profilaktyka
40 Plus
Głównym celem programu „Pro-
filaktyka 40 PLUS” jest ocena or-
ganizacji i efektywności objęcia 
świadczeniobiorców od 40. roku 
życia profilaktyczną diagnostyką 
w zakresie najczęściej występu-
jących problemów zdrowotnych. 
Trzeba zauważyć, że w związku                       
z pandemią koronawirusa profi-
laktyka chorób znacznie spadła. 
Wiele chorób, zwłaszcza w swoim 
początkowym stadium rozwoju, nie 
daje niepokojących objawów. Dzię-
ki właśnie badaniom profilaktycz-
nym można wykryć chorobę bardzo 
wcześnie i uniknąć długotrwałego, 
a czasem nieskutecznego leczenia, 
które jest konsekwencją zbyt póź-
nej diagnozy.

„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada re-
alizację badań diagnostycznych w for-
mie pakietów dedykowanych oddziel-
nie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu 
wspólnego.

Pakiet badań diagnostycznych 
dla kobiet zawiera:

1. morfologia krwi obwodowej                      
z wzorem odsetkowym i płytkami krwi; 

2. stężenie cholesterolu całkowi-

tego albo kontrolny profil lipidowy; 
3. stężenie glukozy we krwi; 
4. AlAT, AspAT, GGTP; 
5. poziom kreatyniny we krwi; 
6. badanie ogólne moczu; 
7. poziom kwasu moczowego                   

we krwi; 
8. krew utajona w kale – metodą 

immunochemiczną (iFOBT). 

Pakiet badań diagnostycznych 
dla mężczyzn zawiera:

1. morfologia krwi obwodowej od-
setkowym i płytkami krwi; 

2. stężenie cholesterolu całkowi-
tego albo kontrolny profil lipidowy; 

3. stężenie glukozy we krwi; 
4. AlAT, AspAT, GGTP; 
5. poziom kreatyniny we krwi; 
6. badanie ogólne moczu; 
7. poziom kwasu moczowego                    

we krwi; 
8. krew utajona w kale – metodą 

immunochemiczną (iFOBT); 
9. PSA – antygen swoisty dla ster-

cza całkowity. 

Pakiet badań diagnostycznych 
wspólny:

1. pomiar ciśnienia tętniczego; 
2. pomiar masy ciała, wzrostu, ob-

wodu w pasie oraz obliczenie wskaźni-
ka masy ciała (BMI); 

3. ocena miarowości rytmu serc.
Do programu kwalifikują się oso-

by, które m.in odpowiedzą na pytania 
ankietowe programu pilotażowego za 
pośrednictwem:

• infolinii  22 735 39 53  -  (w go-
dzinach 8:00-18:00, koszt połączenia 
zgodny z taryfą operatora) 

• lub za pośrednictwem Interneto-
wego Konta Pacjenta. 

Na podstawie ankiety zostaną 
ocenione czynniki ryzyka.

Świadczenia opieki zdrowotnej 
będą udzielane na podstawie skiero-
wania w postaci elektronicznej wysta-
wionego przez system.

Zatem każdy uprawniony będzie 
mógł skorzystać z pakietu badań dia-
gnostycznych w punkcie, który będzie 
realizował program „Profilaktyka 40 
PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do pla-
cówki z dowodem osobistym. Jedno-
cześnie uprawnieni będą mieli prawo 
wyboru świadczeniodawcy spośród 
podmiotów, które zawarły umowę                                 
z Narodowym Funduszem Zdrowia                    
o realizację programu pilotażowego.

źródło: gov.pl

Zebranie koła 
„Diabetyk”
W dniu 8 czerwca 2022 r.                                          
o godz. 16.00 odbyło się w siedzi-
bie Stowarzyszenia Pomocy Po-
trzebującym „Nadzieja” kolejne 
spotkanie Rejonowego Koła Dia-
betyków w Legionowie. Na począt-
ku prezes koła Dariusz Chojnacki 
zreferował informacje, które uzy-
skał na posiedzeniu III Forum Li-
derów Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków w Warszawie, jak za-
pobieganie powikłaniom sercowo-
-naczyniowym, nefrologicznym, 
unikanie stopy cukrzycowej, ak-
tualne schematy leczenia cukrzy-
cy, omówienie pomp insulinowych 
i nowoczesnych gleukometrów. 

W dalszej części zebrania głos za-
brała lek. med. Agnieszka Szpanow-
ska, która przyjęła opiekę nad naszym 
kołem. Pani doktor diabetolog omówiła 
rolę diety i aktywności fizycznej w le-
czeniu cukrzycy, a następnie rodzaje 
powikłań naczyniowych, sposoby le-
czenia tej choroby i stosowane leki. 
Pani doktor podkreśliła rolę umiarko-
wanej aktywności fizycznej w regulo-
waniu poziomu cukru we krwi, mówiła 
o potrzebie zwiększenia ilości warzyw 
w diecie, ograniczania ilości spożywa-
nych węglowodanów, mleka i owoców 
oraz opowiedziała o najnowszych me-
todach leczenia cukrzycy. 

Uczestnicy spotkania z uwagą 
wysłuchali wykładu oraz licznych 
wskazówek. Na zakończenie zada-
wali pytania szczegółowe, dotyczą-
ce ich choroby, przyjmowania leków, 
insuliny, prosili panią doktor o wyja-
śnienie wątpliwości.

Duże zainteresowanie oraz ak-
tywny udział w zebraniach dowodzi, 
że reaktywowanie koła „Diabetyk” 
było bardzo dobrym posunięciem. 
Członkowie koła mają szansę po-
szerzyć wiedzę, otrzymać wsparcie                                         
w codziennym zmaganiu się z cho-
robą, podzielić się doświadczeniami, 
uzyskać poradę i mają poczucie, że                                                                                            
w codziennym czuwaniu nad wła-
ściwym poziomem cukru we krwi 
nie są sami, lecz otaczają ich ludzie, 
którzy dzielą ich problem i doskona-
le ich rozumieją.

Zainteresowanych przystą-
pieniem do Koła zapraszamy do 
siedziby Stowarzyszenia Pomocy 
Potrzebującym NADZIEJA w Legio-
nowie ul. Piłsudskiego 3 /wejście od                             
ul. Kopernika/ gdzie uzyskacie 
wszelkie informacje o działalności 
Koła  i terminach spotkań. 
Telefon 722-707-227 – zaprasza 
Ewa Lipińska, Wiceprezes koła 
„Diabetyk”

Oggie i Rossa zdały egzamin
Oggie i Rossa – labradory, które gościły w Legionowie i ćwiczyły w legio-
nowskim ratuszu pod okiem pracownika (trener Iwona Wymazał) w Refe-
racie Kultury i Współpracy już pracują z nowymi opiekunami. Pieski zdały 
egzamin na psa przewodnika i pomagają osobom niewidomym.

Labradory 17 czerwca trafiły do 
swoich docelowych opiekunów, czyli 
osób z niepełnosprawnością wzroku, 
którym będą pomagać w codziennym 
funkcjonowaniu. Dzięki Fundacji na 
rzecz Osób Niewidomych Labrador                   
– Pies Przewodnik co roku wiele osób 
potrzebujących otrzymuje wyjątkowe 
wsparcie w postaci wiernego przyja-
ciela, który nierzadko zastępuje oczy.

Labrador to rasa, która do-
skonale spełnia się w roli psich 
przewodników. Ich szkolenie trwa                               
2 lata. Taki pies jest nieocenioną 
pomocą. Ułatwia poruszanie się                                                                                     
w terenie, przeprowadzanie w mie-
ście, pokazuje przejścia dla pie-
szych, drzwi, ławki, schody. Aby 
ubiegać się o przyznanie takiego 
pomocnika, należy zwrócić się 

bezpośrednio do fundacji lub Pol-
skiego Związku Niewidomych.

Na sierpniowy egzamin czeka 
jeszcze Misza - czarny labrador, który 
najdłużej uczył się w Legionowie i któ-
ry zdobył serca pracowników i gości 
ratusza. Trzymamy kciuki za jej suk-
ces! Gratulujemy serdecznie fundacji                
i ich podopiecznym!

Zaproszenie
Zapraszamy mieszkańców miasta 
i powiatu legionowskiego do nowo 
powstałego „Legionowskiego Klu-
bu Historii Rodzin”

W ramach Klubu odbędą się wy-
kłady i warsztaty o sposobach od-
najdywania przydatnych informacji 
o historii swojej rodziny. Planujemy 
wycieczki do ciekawych miejsc oraz 
spotkania z autorami wspomnień ro-
dzinnych. Zainteresowane osoby będą 
mogły uczestniczyć w spotkaniach 
klubowych i dzielić się swoimi do-
świadczeniami i historiami. U nas znaj-
dziesz odpowiedzi na pytania:

Czy znasz historię swojej rodziny?

Jak znaleźć brakujące elementy 
układanki?

Co zrobić ze zbiorami zdjęć i do-
kumentów rodzinnych ?

Jak utrwalić rodzinne wspo-
mnienia?

Dowiedz się jak i gdzie szukać 
przydatnych informacji o losach 
członków rodziny.

Poznasz sposoby archiwizacji 
cyfrowej zdjęć, dokumentów, na-
grań.

Spotkasz się z autorami książek i 
filmów o losach rodzin i rodów.

Dowiesz się jak sam możesz na-
grać rodzinne losy. 

Klub funkcjonuje w pomieszcze-
niach SPP Nadzieja ul. Marsz. J. Pił-
sudskiego 3 (wejście od ul. Kopernika 
200 metrów od dworca PKP Legiono-
wo) – serdecznie zapraszamy Roman 
BISKUPSKI, prezes SPP NADZIEJA.
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Wracają Potańcówki
W sobotę (25.06) odbyła się pierwsza w tym sezonie Potańcówka w Parku Zdrowia. W tym roku 
przyświeca im hasło "dla wszystkich pokoleń".

Mimo upału, do parku na tańce na świeżym powietrzu przybyło dużo gości w różnym wieku.                           
Od godziny 19.00 do 22.00 bawili się świetnie przy dźwiękach muzyki serwowanej przez gwiazdę in-
ternetu DJ Wikę. Imprezę uroczyście otworzył Zastępca Prezydenta Piotr Zadrożny, który wraz z mał-
żonką zainicjował pierwszy taniec. Cień, zieleń oraz obecność tężni dawała miły chłód, a gorące rytmy 
zapewniały świetną atmosferę. Legionowian odwiedził również Roman Smogorzewski Prezydent Mia-
sta Legionowo, który sprawdzał osobiście, czy dobrze się bawią. 

Zapraszamy na kolejne Potańcówki! Będą odbywać się one przez całe wakacje w każdą sobotę                  
w Parku Zdrowia.

- Niezmiernie cieszy, że po okresie pandemii możemy wreszcie wrócić do ak-
tywności społecznych i kulturalnych. Miasto przygotowało bardzo obszerną, 
urozmaiconą oraz dogodną dla każdego ofertę. Spośród niej mnie osobiście 

cieszą najbardziej potańcówki w Parku Zdrowia oraz Roztańczone Piaski realizowane                                   
z budżetu obywatelskiego. To wydarzenia, które opierają się na aktywności na świeżym 
powietrzu przy dźwiękach różnorodnej muzyki. Frekwencja na pierwszych imprezach 
dopisała, mam więc nadzieję, że w kolejnych tygodniach będzie jeszcze większa – mówi 
Ryszard Brański, przewodniczący Rady Miasta Legionowo.
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Z tej okazji przygotowano uroczystości, w których uczestniczył Roman Smo-
gorzewski Prezydent Miasta Legionowo, przewodniczący Rady Miasta Ryszard 
Brański oraz radni, nauczyciele, absolwenci oraz rodzice uczniów. Po oficjalnej 
części, przemówieniach i występach artystycznych na gości czekał kiermasz 
przygotowany na tyłach budynku szkolnego. Stoiska z ciastami, napojami, loda-
mi, stoły tematyczne, gry, namiot Straży Miejskiej, straży pożarnej i policji, ani-
matorzy zabaw, malowanie twarzy – to tylko nieliczne z atrakcji, które przygoto-
wali rodzice, uczniowie i nauczyciele.

Piknik
Jubileuszowy

w ZSP 2
W piątek (3.06) w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym nr 2 w Legionowie odbył się piknik z okazji 
90-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Korne-
la Makuszyńskiego oraz 75-lecia Przedszkola 
Miejskiego nr 2 im. Doroty Gellner.

Ośmiu Wspaniałych z Legionowa
W poniedziałek (30.05 br.) w Ursy-
nowskim Centrum Kultury Alterna-
tywy w Warszawie odbyły się uro-
czystości związane ze stołeczną                                      
i ogólnopolską galą Samorządowe-
go Konkursu Nastolatków "Ośmiu 
Wspaniałych". Wśród laureatów 
znaleźli się również uczniowie le-
gionowskich szkół.

Joanna Fabisiak, prezes funda-
cji "Świat na Tak" zaprosiła laureatów 
konkursu wraz z ich opiekunami do Ur-
synowskiego Centrum Kultury "Alter-
natywy", gdzie gratulowała nastolat-
kom zaangażowania oraz dziękowała 
za ich pracę społeczną. Celem kon-
kursu, który odbywa się od wielu lat, 
jest bowiem promowanie wolontariatu 
wśród młodzieży. W uroczystościach 
brał udział zastępca prezydenta  Piotr 
Zadrożny, który osobiście dziękował 
każdemu z wyróżnionych.

Werdykt Jury XXIX Stołecz-
nej Edycji Samorządowego Kon-

kursu Nastolatków "Ośmiu Wspa-
niałych" 2022:

Kategoria "Ósemka" 
- Laureaci indywidualni 
Weronika Broniszewska - uczennica 
klasy III - II Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Króla Jana III Sobieskiego                         
w Legionowie.

Kategoria "Ósemeczka" 
- Laureaci indywidualni 
Alicja Bakun - uczennica klasy V Szko-
ły Podstawowej nr 4 w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Legionowie.

Kategoria "Ósemeczka" 
– Laureaci grupowi 
Szkolne Koło Wolontariatu ze Szkoły 
Podstawowej nr 8 w Legionowie.

Wyróżnienie w Kategorii 
"Ósemeczka" 
Tymon Sinulingga - uczeń klasy IV 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Legio-
nowie.
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Uczniowie szkół prowadzonych 
przez gminę Legionowo nominowali                                                                                                     
w tym roku do tytułu siedmiu na-
uczycieli uczących w tych szkołach. 
Uzyskanie nominacji uczniów jest nie-
zwykle ważnym wyróżnieniem, gdyż 
wyboru dokonują sami uczniowie, kie-

rując się kryteriami określonymi w re-
gulaminie konkursu. Na wybór ten nie 
mają wpływu dorośli.

W kategorii szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych nomi-
nowani zostali nauczyciele:

Andrzej Bielarski 
– Szkoła Podstawowa Nr 1 

Marcin Cygan 
– Szkoła Podstawowa Nr 2 

Urszula Paszkiewicz
- Szkoła Podstawowa Nr 3 

Michał Panasiuk 

- Szkoła Podstawowa Nr 4 
Monika Stasiuk 

- Szkoła Podstawowa Nr 7 
Marcin Kościesza 

- Szkoła Podstawowa Nr 8 
Piotr Cesarczyk 

– II Liceum Ogólnokształcące.
 
Członkowie kapituły konkursu, 

po wysłuchaniu prezentacji no-
minowanych kandydatów przez 
uczniów szkół, w tajnym głosowa-
niu wyłonili zwycięzcę, którego na-
zwisko poznaliśmy podczas gali.

Piotr Zadrożny, Zastępca Pre-
zydenta Miasta Legionowo ogłosił, 

że laureatem tytułu „Wychowawca 
Roku 2022” w kategorii szkół pod-
stawowych i ponadpodstawowych 
została Urszula Paszkiewicz, na-
uczycielka Szkoły Podstawowej Nr 3.

Wszyscy wyróżnieni przez 
uczniów nauczyciele otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i nagrody,                                                                                         
a laureatka, dodatkowo pa-
miątkową statuetkę. Serdecz-
nie gratulujemy zwyciężczyni                                              
i wszystkim nominowanym wy-
chowawcom! Galę uświetniły 
występy artystyczne uczniów                                           
II Liceum Ogólnokształcącego.

EDUKACJA

27 maja uczniowie klasy 3b II LO im. Króla Jana III Sobieskiego gościli na lekcji warsztatów dziennikarskich 
włodarza naszego miasta Romana Smogorzewskiego, z którym przeprowadzili wywiad. Młodzież dowiedziała się 

wielu ciekawych rzeczy na temat pracy prezydenta miasta i jego życia prywatnego.

Jaki sport lubi Pan najbardziej?
Zależy czy pytacie o sport czynny, czy bier-

ny. Jeżeli chodzi o czynny, to tenis, pływanie oraz 
jazda na rowerze, natomiast bardzo lubię oglą-
dać żeńską siatkówkę. Ten sport jest od zawsze 
w życiu Legionowa. Z naszego miasta pochodzi 
wiele mistrzyń świata w różnych kategoriach 
wiekowych, dlatego lubię oglądać to, co się dzieje                      
w tym naszym małym świecie.

Czy ma Pan jakieś zainteresowania poza 
swoją pracą?

To bardzo ciekawe pytanie, choć odpowiedź 
będzie prosta, a nawet banalna. Uwielbiam pra-
cować w ogródku. Mam dwie małe szklarnie,                             
w których  uprawiam pomidory, ogórki i rzodkiew-
ki. Do niedawna miałem 20 kur. Jednak pewnej 
nocy kuna pozbawiła życia wszystkie ptaki. Nigdy 
nie zjadłem żadnej mojej kury, dlatego widząc to 
pobojowisko, postanowiłem odpuścić sobie ho-
dowlę. Praca w ziemi bardzo mnie relaksuje, na-
prawdę wtedy odpoczywam.

Jakie jest Pana najlepsze wspomnie-
nie z czasów, gdy był Pan uczniem i chodził                                    
do szkoły?

Takich wspomnień jest mnóstwo, ale taką 
jedną najmilszą sytuacją jest chyba jedna 
z czasów studiów. To była najcudowniejsza 
rzecz jaka mnie spotkała. Otóż, gdy uczyłem 
się do jednego z egzaminów, dokładnie z histo-
rii wiedziałem, że nie pójdzie mi on zbyt dobrze, 
ale  widziałem, że moja pani  profesor uwielbia 
kolor niebieski, dlatego ubrałem na egzamin 
w niebieską koszulę, chyba, żeby dodać so-
bie odwagi, nie wiem, być może to pomogło. 
Usłyszałem pierwsze pytanie i … porażka, dru-
gie  - to samo , trzecie pytanie, mimo że było 
najprostsze, też nie za bardzo wiedziałem, co 
powiedzieć. Gdy wręczałem pani profesor in-

deks, byłem przekonany, że wstawi mi dwóję, 
tzn, że oblałem. Jakież było moje zdziwienie, 
gdy  moim oczom ukazała się trójka w indeksie. 
Byłem naprawdę zaskoczony, wręcz zszoko-
wany.  Powiedziałem jej wtedy, że się nie spo-
dziewałem takiej oceny. Jedyne co usłyszałem 
w odpowiedzi, to słowa: „ ...a ja od początku 
chciałam ci postawić tę trójkę”. To naprawdę 
było dla mnie zaskakujące, ale jednocześnie 
bardzo miłe zdarzenie i wspominam je z wiel-
kim sentymentem. Pewnie gdybym zastanowił 
się dłużej znalazłbym w pamięci jeszcze inne 
równie miłe wspomnienia. Mogę wam powie-
dzieć, że cały okres studiów wspominam jak 
najlepiej, to był piękny okres w moim życiu.

Przejdźmy więc do innego etapu Pana ży-
cia. Skąd wziął się pomysł na kandydowanie 
na stanowisko prezydenta miasta i jak zare-
agowała na to Pańska rodzina?

To był trochę przypadek, moja kariera za-
częła się właściwie za sprawą jednego z obecnie 
czołowych polskich polityków, wywodzących 
się z naszego miasta. Podczas jednej rozmowy 
z nim oświadczył mi, że kandyduje w wyborach 
samorządowych i zapytał czy na niego zagło-

suję. Powiedziałem, że tak,  pod warunkiem, że 
wyremontuje mi jedną drogę”. W odpowiedzi 
usłyszałem, abym ja również kandydował i sam 
wyremontował tę drogę.. Cóż było robić, zgodzi-
łem się. To naprawdę był przypadek, ponieważ 
wykonywałem wówczas zawód fotografa, tro-
chę operatora na weselach i komuniach. Bardzo 
lubiłem tę pracę. Chciałam zostać przedsię-
biorcą. Dlatego nie spodziewałem się, że tak to 
się potoczy, a rodzina, no cóż, była zaskoczona, 
ponieważ ja zawsze byłem w opozycji do wła-
dzy komunistycznej, a tu nagle kandyduję i sam 
będę mógł w jakiś tam sposób decydować o ży-
ciu innych. Byłem pierwszą osobą w rodzinie, 
która odważyła się na taki krok.

Jak radzi sobie Pan z hejtem?
Świetne pytanie. Ja całkowicie sobie z nim 

nie poradziłem. Hejt bardzo mnie zmienił i wy-
niszczył. Gdy mnie spotyka, wiem, na kogo 
mogę liczyć. Kiedy odnoszę same sukcesy, wie-
le osób wysyła gratulacje i podaje rękę, jednak, 
gdy uderza mnie hejt, wspiera mnie grupa ludzi, 
których mogę policzyć na palcach jednej ręki. 
Hejt to nie jest łatwa sprawa. Gdy  się coś ta-
kiego do człowieka  przyklei, to już się ciągnie, 

ale cóż, trzeba  uczyć się na własnych błędach, 
trzeba czasem dostać w cztery litery, żeby się 
czegoś nauczyć i nie powtarzać tych samych 
błędów. To wielka lekcja życia...

Jakie ma Pan rady dla młodych, którzy 
chcieliby w przyszłości przejąć Pana stano-
wisko?

Młodzi ludzie nie chcą przejmować władzy, 
w tym jest problem. Czy im się dziwię? I tak,                   
i nie. Jest to trudna praca, ale powinniście za-
cząć przejmować inicjatywę i dążyć do tego, 
co dla was ważne i dobre. Jesteście młodzi                                           
i pamiętajcie – wszystko w waszych rękach. 
Ja nie lubię, gdy  politycy udzielają innym rad, 
ale mogę Wam tylko  coś powiedzieć -  bądźcie 
szczęśliwi i znajdźcie dla siebie w życiu coś, co 
kochacie. Spełniajcie się w swojej pracy. Wyko-
nujcie ją z radością. Nie bierzcie   pierwszych 
lepszych ofert, czasem warto poczekać. Trze-
ba mieć marzenia i sukcesywnie dążyć do ich 
spełnienia.

Na koniec jeszcze jedno  pytanie. Jakie ma 
Pan plany na wakacje?

Już byłem w tym roku na wakacjach, ale mam  
jeszcze w planach wyjechać z rodziną do domku 
nad jeziorem, daleko od cywilizacji. Nie lubię tło-
ku. Mam nienormowany czas pracy, jestem sze-
fem, w związku z tym  na wakacje wyjeżdżam też 
wyjeżdżam nietypowo, np. w listopadzie. Jeżdżąc                    
w takich terminach bardzo oszczędzam, a poza 
tym wtedy jest o wiele mniej turystów. A za grani-
cą nawet w okresie jesiennym jest piękna pogoda.

Bardzo dziękujemy, że znalazł Pan dla nas 
czas i zgodził się porozmawiać z nami.

Uczniowie klasy 3b II Liceum 
Ogólnokształcącego w Legionowie.

Konkurs „Wychowawca Roku 2022” rozstrzygnięty!
W sali widowiskowej Ratusza odbyła się w czwartek (2.06) uroczysta gala 
ogłoszenia wyników tegorocznej edycji konkursu Wychowawca Roku. Kon-
kursowi patronuje Prezydent Miasta Legionowo, który jest także fundato-
rem pamiątkowej statuetki dla laureata oraz nagród. Gospodarzem tego-
rocznej uroczystości było II Liceum Ogólnokształcące, które przygotowało 
galę we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta.
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Zmiany na kolei
Zmienił się kolejowy rozkład jazdy. Wybrane pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej 
linii S1 i S2 kursują przez Warszawę Centralną lub na trasach skróconych,                  
a linii S3 jadą tylko do Wieliszewa. Zmienił się także rozkład jazdy Kolei Ma-
zowieckich. Utrzymane pozostaje wzajemne honorowanie biletów Zarzą-
du Transportu Miejskiego i Kolei Mazowieckich.

Zarządca infrastruktury kolejo-
wej – spółka PKP Polskie Linie Kole-
jowe – prowadzi przebudowę stacji 
Warszawa Zachodnia, co ma najwięk-
szy wpływ na kursowanie pociągów 
linii S1 i S2. Natomiast budowa w 
Legionowie oraz remont mostu nad 
Kanałem Żerańskim w Nieporęcie, po-
wodują istotne zmiany w kursowaniu 
pociągów linii S3.

Linia S3
Rozkład jazdy pociągów dla linii 

S3 zmieni się kilkukrotnie z powo-
du prac realizowanych na zlecenie 
zarządcy infrastruktury, spółki PKP 
Polskie Linie Kolejowe. Na stacji Le-
gionowo jest budowana nowa kładka 
dla pieszych, co spowoduje całkowite 
wyłączenie z ruchu pociągów kilku 
torów oraz jednej z krawędzi perono-
wych. Od 1 lipca rozpoczną się prace 
modernizacyjne na moście nad Ka-
nałem Żerańskim w Nieporęcie, przez 
co trasa od Wieliszewa do Radzymi-
na będzie całkowicie nieprzejezdna 
przez kilka następnych miesięcy. 
Ponadto, na przełomie czerwca i lip-
ca z powodu dalszego etapu prac 
przy przebudowie i modernizacji sta-
cji Warszawa Zachodnia, całkowicie 
wstrzymany zostanie ruch pociągów 
na odcinku Warszawa Wola – Warsza-
wa Zachodnia.

Honorowanie biletów
Bilety ZTM (wszystkie rodzaje, 

z uwzględnieniem stref biletowych) 
oraz uprawnienia do ulgowych lub 
bezpłatnych przejazdów (z zacho-
waniem zasad obowiązujących w po-
ciągach przyspieszonych w ramach 
oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”) 
są honorowane w pociągach Kolei Ma-
zowieckich na odcinkach:

• Legionowo – Warszawa Central-
na (linia lotniskowa); 

• Legionowo – Warszawa Zachod-
nia (przez Warszawę Gdańską); 

• Otwock – Warszawa Wschodnia; 
• Warszawa Zachodnia – Prusz-

ków; 
• Warszawa Zachodnia – Warsza-

wa Główna; 
• Warszawa Wschodnia – War-

szawa Zachodnia; 
• Warszawa Zachodnia – Warsza-

wa Służewiec; 
• Warszawa Wschodnia – Sulejó-

wek Miłosna. 
Pasażerowie z biletami kartoniko-

wymi ZTM, które nie zostały wcześniej 
skasowane, powinni je „skasować” 
przez trwałe napisanie na ich odwrocie 
daty i godziny rozpoczęcia przejazdu, 
w formacie 24-godzinnym, czyli np. 
13.03.2022 r. godz. 06: 55. Osoby po-
siadające bilety zakodowane na kar-
tach muszą je wcześniej aktywować                                                                                       
w pojeździe WTP lub bramce metra. 

Można to zrobić także, po zgłoszeniu 
się, u kierownika pociągu.

Bilety Kolei Mazowieckich (do od-
powiednich stacji oraz okresowe, sie-
ciowe itp.) są honorowane:

• w pociągach SKM linii: 
S1 (na całej trasie), 
S2 (na całej trasie), 
S3 (na odcinku Warszawa Zachod-

nia peron 9 – Legionowo); 
• w autobusach ZTM wybranych 

linii w obu kierunkach na odcinkach: 
136 PKP Wola (Wolska) – rondo Ze-

słańców Syberyjskich; 
154 PKP Wola (Kasprzaka) 

– Dw. Zachodni; 
167 PKP Wola (Kasprzaka) 

– rondo Zesłańców Syberyjskich; 
178 PKP Wola (Kasprzaka) 

– rondo Zesłańców Syberyjskich; 
184 PKP Wola (Kasprzaka) 

– Dw. Zachodni; 
186 PKP Wola (Wolska) 

– rondo Zesłańców Syberyjskich; 
414 PKP Wola (Wolska) 

– rondo Zesłańców Syberyjskich; 
523 PKP Wola (Wolska) 

– Dw. Zachodni; 
N43 PKP Wola (Wolska) 

– rondo Zesłańców Syberyjskich. 

źródło: wtp.waw.pl

Dogęszczamy 
zielenią
5 tysięcy drzew, 2,5 tysiąca krzewów i 3 tysiące 
kwiatów – tyle sadzonek urząd przekazał wspól-
notom, spółdzielni, szkołom, przedszkolom oraz 
mieszkańcom miasta w ramach akcji „Dogęsz-
czamy zielenią” w kwietniu podczas pikniku 
ekologicznego i w czerwcu podczas 42. Dni Le-
gionowa. Ogłoszono również wyniki konkursu 
ogłoszonego dla wspólnot mieszkaniowych.

Rośliny można było otrzymać 
podczas pikników za plastikowe 
nakrętki lub zużyte baterie. Tylko 
w kwietniu zebrano ponad 200 kg 
zużytych baterii oraz około półtora 
tysiąca litrów nakrętek. Akcje kon-
tynuowano podczas czerwcowych 
Dni Legionowa. Na stoisku Urzędu 
Miasta Legionowo mieszkańcy mieli 
do dyspozycji sadzonki drzew, krze-
wów oraz kwiatów ozdobnych i ziół. 
Każdy, kto przyniósł nakrętki otrzy-
mał wybrane przez siebie rośliny lub 
nasiona łąkowych kwiatów. Zebrano  
1.500 litrów nakrętek, które zostały 

przekazane Stowarzyszeniu Wolon-
tariat Legionowo.

Mieszkańcy poznali także zwy-
cięzców konkursu ogłoszonego                           
w lutym tego roku. Brały w nich 
udział wspólnoty mieszkaniowe, 
które odebrały sadzonki i zasadziły 
je na swoich terenach. Dwie wspól-
noty otrzymały bon, każdy o warto-
ści 10 000 zł brutto na zakup sprzętu 
małej infrastruktury miejskiej. Zwy-
cięzcami zostały: Wspólnota Miesz-
kaniowa Siwińskiego 11 i Wspólnota 
Mieszkaniowa Zegrzyńska 21.

Wyniki weryfikacji BO
Do legionowskiego budżetu oby-
watelskiego zgłoszono dziewięć 
pomysłów. Spośród nich większość 
dotyczy zadań inwestycyjnych. Do 
głosowania dopuszczono wszystkie 
projekty.

W wyniku oceny formalnej wszyst-
kie projekty zweryfikowano pozy-
tywnie. Merytorycznie komórki orga-
nizacyjne Urzędu Miasta Legionowo 
również zweryfikowały je pozytywnie.

Wykaz projektów pozytywnie                   
i negatywnie ocenionych w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Miejskiej Legionowo

Informacje zamieszczone zgodnie 
ze schematem: Nazwa Projektu - Koszt 
realizacji projektu po weryfikacji mery-
torycznej – Wynik weryfikacji

• Poidełka dla ptaków – 5 200 zł 
- Przyjęty. 
• Siłownia plenerowa przy Królewskiej 
Dwójce – 75 000 zł - Przyjęty. 
• Remont boiska przyszkolnego ogól-
nodostępnego – 418 000 zł – Przyjęty. 
• Eko cmentarz w Legionowie 
– 90 000 zł – Przyjęty. 
• Remont boiska "Orlik" z nawierzchni 
poliuretanowej - 344 000 zł 
– Przyjęty. 
• Budowa miejsc postojowych powyżej 
10 szt - 90 000 zł – Przyjęty. 
• Książkomat na dworcu 
– 25 000 zł – Przyjęty. 
• Wykonanie altany śmietnikowej 
i ogrodzenia – 50 000 zł – Przyjęty. 
• Remont szatni w budynku 
IŁ Capital Arena Legionowo 
– 21 000 zł – Przyjęty.

- Dogęszczanie zielenią jest 
akcją niezwykłą. Jej cel jest 
niezwykle ambitny i ważny. 

Na terenie Legionowa ma pojawić 
się nawet pięćdziesiąt tysięcy no-
wych drzew. Nowych nasadzeń ni-
gdy za wiele. Każdy z nas potrafi wy-
mienić choćby kilka ich niezwykłych 

zalet. Przede wszystkim produkcja tlenu i pochłanianie 
dwutlenku węgla. Drzewa neutralizują też zanieczyszcze-
nia powietrza, potrafią ograniczyć zapylenie powietrza                
w dużym zakresie. Mają również właściwości regulacyjne 
– obniżają temperaturę powietrza od 3 do ponad 8 st. C. 
Drzewa pochłaniają również wodę – przez liście i korzenie. 
Dzięki temu część opadów nigdy nie spada na ziemię, bo 
zatrzymywane są na liściach i gałęziach oraz pniu drzewa. 
To dlatego drzewa mają niebagatelne znaczenie w ochro-
nie przed podtopieniami w czasie ulewnych deszczy. 
Zwiększają one komfort poprzez stworzenie przyjemniej-
szej w odbiorze przestrzeni zachęcającej do chodzenia.                                                                                                                                   
Z tych wszystkich powodów i wielu innych przeze mnie nie 
zaznaczonych akcja dogęszczania zielenią jest niezwykle 
ważna nie tylko dla nas ale i dla przyszłych pokoleń Legio-
nowian – mówi Anna Łaniewska, przewodnicząca Komisji 
Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych.
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Grand Prix Legionowa w tenisie stołowym
W czerwcu w IŁ Capital Arenie Legionowo zakończona została XIV edycja 
Grand Prix Legionowa 2021-2022 w tenisie stołowym. Ogółem w dziewię-
ciu turniejach od września 2021 r. do czerwca 2022 r. wzięło udział ponad 
250 zawodniczek i zawodników. Zgodnie z regulaminem uczestników skla-
syfikowanych w trzech kategoriach – młodzieżowa do lat 15, najlepszy za-
wodnik mieszkaniec Legionowa oraz kategoria open, w której mogli star-
tować zawodnicy nawet z ligowym stażem, bez podziału na grupy wiekowe.

Po rozegraniu ostatniego, dzie-
wiątego turnieju w ramach wydarze-
nia klasyfikacja końcowa  przedsta-
wiała się następująco:

w kategorii młodzieżowej:
1. Kurnicki Jakub  -  154 pkt  
2. Koralnik Piotr  -  143 pkt 
3. Jeznach Kacper  -  112 pkt

w kategorii „najlepszy zawodnik 
mieszkaniec Legionowa”:
1. Kraszewski Stanisław  -  124 pkt 
2. Koźmiński Marek  -  119 pkt 
3. Nowalska Anna  -  118 pkt
w kategorii open:
1. Stańczuk Wojciech  -  178 pkt  
2. Wysocki Janusz  -  145 pkt 
3. Kraszewski Stanisław  -  124 pkt 
4. Koźmiński Marek  -  119 pkt  
5. Nowalska Anna  -  118 pkt  
6. Kozłowski Henryk  -  116 pkt  

Zwycięzcom puchary, nagrody 
i upominki, ufundowane przez Pre-
zydenta Miasta Legionowo Romana 
Smogorzewskiego, wręczył kierow-
nik IŁ Capital Areny Legionowo Mi-
chał Kobrzyński.

Grand Prix Legionowa w tenisie 
stołowym to długofalowa impreza 
sportowa, dająca możliwość rywa-

lizacji sportowej (głównie miesz-
kańcom Legionowa) grającym                                                                                    
w tenisa stołowego. Organizato-
rom przyświęcał cel podnoszenia 
i zachowania sprawności psycho-
-fizycznej jego uczestników. Wielu 
z nich poprawiło nie tylko swój po-
ziom gry w tenisa stołowego, ale 
też swój stan zdrowia.

W kolejnej już jubileuszowej XV 
edycji turnieju 2022-2023 organiza-
torzy proponują nową kategorię, tzw. 

pokoleniową. Warunkiem uczestni-
czenia, zdobywania punktów klasy-
fikacyjnych w poszczególnych tur-
niejach w tej kategorii będzie udział 
członków rodziny z dwóch pokoleń 
(różnica wieku co najmniej 20 lat), 
np.: rodzica z dzieckiem, dziadka                        
z wnukiem itp. Na kolejną edycje 
zapraszamy od września 2022 do                           
IŁ Capital Areny Legionowo. 

Opracowano na podstawie informacji 
od Stanisława Kraszewskiego

Legionowski mistrz

W imieniu wszystkich mieszkańców 
miasta, gratulacje złożył sportowcowi Pre-
zydent Legionowa Roman Smogorzewski. 
Pamiętam układanie planu bezpośrednio 
przed startem – żeby pójść na maksa i wy-
trzymać – mówi o swoim starcie Kamil, pły-
wak IKS AWF Warszawa. – Usłyszałem wte-
dy od trenera: płyń, jakbyś płynął po życie, 
ale nie swoje, a swojej rodziny. No i na ostat-
nich dwóch basenach już sam do siebie 
mówiłem: „za rodzinę, za rodzinę” (śmiech). 
A teraz czuję się wspaniale. Tyle lat wyrze-
czeń w końcu przyniosło sukces – dodaje.

Kamil Otowski konkurował również na 100 
m stylem grzbietowym, tam do szczęścia za-
brakło niewiele. Ostatecznie zajął w wyścigu 

czwarte miejsce po wyjątkowej walce z kolej-
nym Polakiem Jackiem Czechem.

Problemy związane z niedostosowaniem 
pierwszego z pokoi hotelowych tu na Made-
rze sprawiły, że nie odnalazłem się dobrze na 
wyścig 100 m stylem grzbietowym – komen-
tował. – Na szczęście ten problem jest już za 
nami. Został mi jeszcze ostatni dystans - 50 m 
grzbietem. Chcę zrobić najlepszy wynik w se-
zonie, a co on przyniesie, to już inna kwestia. 
Jedyne, nad czym mogę pracować, to żeby być 
zadowolonym ze swojego występu.

Zawody oraz retransmisje wyścigów 
obejrzeć można na kanale mistrzostw świata                        
w serwisie Youtube.

Kamil Otowski to wyjątkowy pływak z Legionowa, który 
krok po kroku osiąga kolejne sukcesy na basenach kry-
tych. W minionym tygodniu (15.06) Po bardzo dobrym 
wyścigu na 200 m stylem dowolnym zdobył brąz na pa-
rapływackich mistrzostwach świata 2022. Jest to jego 
pierwszy krążek zdobyty na imprezie tej rangi, czego ser-
decznie gratulujemy! 

„Rowerowy Maj” po raz 
pierwszy w Legionowie
W maju br. nasze miasto po raz pierwszy wzię-
ło udział w ogólnopolskiej akcji „Rowerowy 
Maj”, której celem jest promocja zdrowego 
stylu życia i wyboru ekologicznych środków 
transportu przez dzieci oraz młodzież. Akcja 
spotkała się z wielkim zainteresowaniem.

W tegorocznej akcji łącznie wzięło udział 630 
uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków, 
z 12 placówek - 96 klas lub grup. Wszystkie dzieci 
w drodze między swoimi domami a uczęszcza-
nymi placówkami wykonały łącznie 11.526 prze-
jazdów na rowerach, hulajnogach, deskorolkach 
i rolkach. 

Najaktywniejsze placówki otrzymały nagro-
dy, które zostały wręczone podczas 42. Dni Le-
gionowa. W kategorii „Szkoły Podstawowe” za 
łączną frekwencję I miejsce i voucher na sumę 
700 zł zdobyła SP nr 8, II miejsce i voucher za 
500 zł przypadło SP nr 4, III miejsce i voucher za 

300 zł wygrała SP nr 3. W kategorii „Przedszkola” 
I miejsce i voucher na sumę 700 zł zdobyło PM 
nr 11, II miejsce i voucher za 500 zł przypadło 
PM nr 2, III miejsce i voucher za 300 zł przypadło 
Przedszkolu Sióstr Misjonarek. Sponsorem na-
gród był Urząd Miasta Legionowo.

W akcji były także przewidziane nagrody dla 
najbardziej aktywnych klas i grup oraz nagrody 
indywidualne za uzyskaną frekwencję. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim partne-
rom, którzy zechcieli wesprzeć akcję. Sponso-
rami nagród klasowych byli: Kino Helios – bilety 
do kina dla klasy; Centrum Zabaw Hop Cafe, Sala 
Zabaw Hokus Pokus i Centrum Laserowe Laser 
War, które ufundowały grupową super zabawę 
dla całej klasy w swojej placówce. Sponsorem 
nagród indywidualnych – gadżetów rowerowych 
był sklep rowerowo-motocyklowy Moto-Szwarc.
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Mobilna Biblioteka
Ten, kto myśli, że praca bibliotekarza, to 
głównie siedzenie za biurkiem, nie może być                                                                                                               
w większym błędzie. W najbliższym czasie pra-
cowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Le-
gionowie czeka bowiem sporo pracy w terenie. 
W ramach realizacji projektu „Biblioteka – dom 
inicjatyw”, dofinansowanego z programu BLI-
SKO -  Biblioteka | Lokalność |Inicjatywy |Spo-
łeczność | Kooperacja | Oddolność, biblioteka-
rze uruchomią Mobilną Bibliotekę i wyjdą na 
ulice miasta, aby prowadzić działania animacyj-
ne promujące czytelnictwo oraz zapoczątko-
wać diagnozę potrzeb i potencjału kulturowego 
mieszkańców.

Mobilna Biblioteka powinna być widoczna                   
z daleka – charakterystyczny żółty wózek bę-
dzie bazą do działań w przestrzeni miejskiej                                                                                                 
i umożliwi zapis do biblioteki poza siedzibą in-
stytucji, uzyskanie informacji o jej zasobie i bie-
żącej działalności, dystrybucję książek, a także 
podzielenie się refleksjami na temat potrzeb 
czytelniczych i kulturalnych mieszkańców.

Oprócz tego, że Mobilna Biblioteka będzie                           
w najbliższych miesiącach krążyła po Legionowie, 
ułatwiając kontakt także z tymi osobami, które na 
co dzień nie korzystają z usług miejskiej książnicy,         
w te wakacje zaplanowane zostały również dzia-
łania edukacyjno-animacyjne na placach zabaw. 
W ich trakcie  bibliotekarzowi towarzyszył będzie 
animator, który zapewni dzieciom zabawę, pod-
czas gdy ich rodzice będą mogli otrzymać książ-
kę spośród poczytnych nowości wydawniczych, 
pogrążyć się w lekturze na bibliotecznym leżaku 
lub porozmawiać o swoich oczekiwaniach wobec 
biblioteki. Mobilna Biblioteka odwiedzi  Plac Wodny 

przy ulicy Królowej Jadwigi (6.07. i 24.08., godz. 16-
18), Integracyjny plac zabaw (27.07., godz. 16-18), 
plac zabaw na Piaskach za Kauflandem (3.08., godz. 
16-18) oraz Park „kieszonkowy” na Osiedlu Młodych 
(24.08., godz. 16-18). Rozdane w czasie akcji książ-
ki nie będą należały do ewidencjonowanych zbio-
rów biblioteki, więc nie będzie trzeba ich zwracać. 
Mimo to bibliotekarze zachęcają, by po przeczyta-
niu przynieść je do jednej z placówek lub włożyć do 
wrzutni, która mieści się na dworcu, tak aby mogły 
z nich skorzystać także kolejne osoby.

- Wyjście z ofertą poza bibliotekę umożliwi 
nam bezpośrednią rozmowę z mieszkańcami oraz 
poznanie ich oczekiwań wobec naszej instytucji. 
- mówi Tomasz Talarski, Dyrektor Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Legionowie - Gorąco zachęcam 
wszystkich, żeby nie wahali się skorzystać z tej 
okazji, podzielili się z nami swoimi przemyśleniami                                                                                                                              
i aktywnie włączyli się w kształtowanie bibliotecz-
nej oferty. Warto podkreślić, że jednym z najważ-
niejszych elementów projektu „Biblioteka – dom 
inicjatyw” jest diagnoza potrzeb i potencjału kul-
turowego dorosłych mieszkańców miasta, a za-
planowane na wakacje działania terenowe umoż-
liwią jej  przeprowadzenie, w tym także rekrutację 
osób, które zechcą wziąć udział w zaplanowanych 
na wrzesień wywiadach. Zostaną one przeprowa-
dzone przez Kolektyw Badawczy z Warszawy, a ich 
uczestnicy zyskają bezpośredni wpływ na działal-
ność biblioteki i pomogą w jej dostosowaniu do real-
nych potrzeb mieszkańców naszego miasta.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, 

w ramach realizacji Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

- Serdecznie gratuluję wszystkim 
dyrektorkom wygranej w konkur-
sie i mam nadzieję na bardzo dobrą 

współpracę na rzecz uczniów. Z doświadcze-
nia wiem, że będą one prowadziły naszą legio-
nowską oświatę w jak najlepszym kierunku,                  
a placówki będą kontynuowały pod ich czuj-
nym okiem wyśmienitą, przyjazną dzieciom 
edukację – mówi Janusz Klejment, przewod-
niczący Komisji Oświaty, Kulury i Sportu.

I Ty możesz zostać „Liderem 
twórczego zarządzania”
Prezydent Miasta Legionowo zaprasza na-
uczycieli oraz dyrektorów szkół i przed-
szkoli prowadzonych przez Gminę Legio-
nowo do udziału w VIII edycji konkursu 
,,Innowacyjny nauczyciel”, ,,Lider twórcze-
go zarządzania”. Patronat nad tegoroczną 
edycją objął Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego zaś patronat medialny należy do 
miesięcznika ,,Dyrektor Szkoły”. 

Celem konkursu jest:

1) rozwój szkół i przedszkoli,
2) podnoszenie sprawności i efektywności pro-
cesu nauczania – uczenia się,
3) wzrost motywacji i zaangażowania kadry 
kierowniczej i nauczycieli w podnoszenie jako-
ści pracy szkół,
4) wzbogacanie i upowszechnianie bazy do-
brych praktyk.

Szczegółowe kryteria oraz zasady przy-
znawania tytułu znajdują się w regulaminie 
dostępnym na stronie legionowo.pl. Do szkół                        

i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Le-
gionowo zostały przesłane mailowo dokumen-
ty tj. regulamin i harmonogram konkursu a tak-
że wzory wniosków.

 
Zachęcamy serdecznie do udziału                                 

w konkursie.

Zmiany
w oświacie
Prezydent miasta podczas czerwcowej se-
sji Rady Miasta Legionowo wręczył nomina-
cje dyrektorom pierwszych oraz kolejnych 
kadencji. Same konkursy na stanowiska od-
bywały się od marca do czerwca i dotyczyły 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 oraz 
Przedszkola Miejskiego nr 1, nr 3, nr 6 i nr 10. 
Kadencja dyrektora trwa 5 lat.

W wyniku przeprowadzonej procedury 
konkursowej na stanowiska dyrektorów wyło-
niono następujące osoby:

• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 
- Dorota Kuchta – kolejna kadencja,

• Przedszkole Miejskie nr 1 im. Marii Kownackiej 
- Wioletta Kinicka – kolejna kadencja,

• Przedszkole Miejskie nr 3 im. Koszałka Opałka 
- Małgorzata Kiliś – kolejna kadencja,

• Przedszkole Miejskie nr 6 "Tęczowa Szóstka"           
- Monika Budzyńska – pierwsza kadencja,

• Przedszkole Miejskie nr 10 im. Wandy Tom-
czyńskiej - Ewa Szmyd – pierwsza kadencja.
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