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Egzemplarz bezpłatny

LEGIONOWIANIE
OKAZALI SERCE
Sprawdź jak grało
nasze miasto
s. 5

UWAGA!

W związku z sygnałami od mieszkańców Legionowa o osobach, które podają się za pracowników urzędu
i inspektorów oraz żądają wpuszczenia do domów, by skontrolować piece i grożą karą grzywny, informujemy,
że podobne kontrole przeprowadza jedynie Straż Miejska.
Tak jak w przypadku akcji „metoda na wnuczka” prosimy o zachowanie ostrożności
i natychmiastowe powiadomienie Policji pod numerem tel. 997.
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Drodzy Czytelnicy,
Jaki zespół, artystę chciałbyś/
abyś zobaczyć podczas miejskich
imprez w 2017 r.?
Zdzisława – Może to

i wygórowane życzenie,
ale podczas Dni Legionowa
z miłą chęcią wybrałabym się
na Edytę Górniak lub Marylę Rodowicz.Wydaje mi się, że łączą one poprzez swoją
długą karierę wiele pokoleń.

witamy serdecznie w 2017
roku. Jak Państwa
noworoczne postanowienia? My w redakcji mamy
jedno i wytrwamy w nim do końca
– nadal rzetelnie informować o tym,
co dzieje się w naszym mieście.
A dzieje się jak zwykle dużo.
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Początek roku to także nowe zadania zapisane w budżecie miasta.
Rozpoczęła się budowa wind przy
kładce nad torami kolejowymi Parkowa–Wyszyńskiego,
podpisane
są kolejne umowy na budowę ulic,
spółka KZB jest w trakcie rozstrzygania przetargu na budowę pływalni
przy Zespole Szkół na os. Piaski.

Jadwiga – Wydaje mi się,

że Maryla Rodowicz byłaby konkretną i wyjątkową
gwiazdą, która mogłaby
uświetnić jedną z miejskich imprez.

Krystyna – Ostatnio świet-

nie zaprezentowały się w
Arenie Legionowo gwiazdy
disco polo. Ściągają one chyba
największą ilość młodzieży i fanów.
Warto więc może postawić właśnie na nich.

Stefan – Wyjątkowo cie-

kawe i zawsze taneczne są
występy gwiazd disco polo.
Może więc i w tym roku udałoby się, aby jakąś z nich wystąpiła
w Legionowie.

A Ty, kogo chciał/a byś zobaczyć
w Legionowie?
pisz na: redakcja@um.legionowo.pl

5 lutego 2008 r.

5

lutego
zmarł
Ludwik Schmidt
„Rabczyk”

Legionowianie po raz 25. pokazali, że mają ogromne serca. W tegorocznym finale Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy kolejny raz pobiliśmy rekord – udało się zebrać blisko 300 tys zł. Ale przecież nie o kolejne rekordy chodzi, a o pomoc tym,
którzy potrzebują jej najbardziej.
Zaledwie tydzień po WOŚP mieszkańcy naszego miasta ponownie
okazali ogromne serce. Tym razem
rodzice uczniów uczęszczających
do Szkoły Podstawowej nr 7 zorganizowali galę disco polo dla Kacpra
Szczuckiego. Dzięki gwiazdom formatu Boys udało się zebrać ponad
33 tys zł. A to dopiero początek roku,
który będzie obfitował w akcje charytatywne organizowane przez liczne
lokalne stowarzyszenia i organizacje.

Spis treści:

2 | DYŻURY RADNYCH
Kto dyżuruje w lutym w Radzie
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Dieta, regularne treningi
– jak zrealizować sylwestrowe
postanowienia?

W tym roku kontynuujemy też akcję wymiany pieców węglowych.
Dotychczas podpisaliśmy już ponad
100 umów, kolejni chętni zgłaszają się do urzędu. Przypominamy
– na nowy piec gazowy lub olejowy
można otrzymać do 8 tys zł, a na
pompę ciepła – 16 tys zł. Do tego
miasto finansuje koszt przyłącza gazowego. Wszelkich informacji udziela Referat Ochrony Środowiska: tel.
22 766 40 56.

5 | WOŚP W LEGIONOWIE
Ile zebrali legionowianie?

W tym numerze Mojego Legionowa znajdą Państwo ofertę na spędzenie Zimy w Mieście.

7 | TIME FOR DANCE
Turniej tańca w Arenie Legionowo

ŻYCZYMY PRZYJEMNEJ LEKTURY,
REDAKCJA „MOJEGO LEGIONOWA”!
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Młode talenty i seniorzy wspólnie
na scenie – felieton Małgorzaty
Luzak
6 | MUZEUM HISTORYCZNE
Oferta zajęć dla dzieci.
IX tom Rocznika Legionowskiego

8 | PORADY PRAWNE
Vademecum pracownika.
Nieodpłatna pomoc prawna
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11 | ZADBAJ O ZDROWIE
Bezpłatne konsultacje. Walcz ze
stresem. Poruszamy młode mamy

12 | PORADY
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Jak założyć firmę?
Nowe usługi dla przedsiębiorców
14 | FERIE ZIMOWE
Zobacz jaką ofertę dla dzieci
przygotowały legionowskie
instytucje
13 | BEZPŁATNA
KOMUNIKACJA MIEJSKA
Zmiany w rozkładzie linii D2
16 | ZDOBĄDŹ DOTACJE
Chcesz wymienić piec węglowy
lub stary gazowy
– zobacz jakie są dotacje

Kartka z kalendarza...
Organizator legionowskich „Szarych Szeregów” urodził się 7 IX 1916
roku w Wendyczanach na Podolu.
Po 1920 r. z rodzicami osiedlił się
w Kaliszu. Tutaj działając w ZHP
uzyskał najwyższy stopień Harcerza
Rzeczypospolitej. Wysiedlony przez
Niemców z Kalisza trafił do Legionowa, gdzie działał w Armii Krajowej pod pseudonimem „Rabczyk”.
Zorganizował struktury legionowskiego hufca „Szarych Szeregów”
o kryptonimie „Rój-Tom”. W 1944
r. brał udział w walkach powstań-

Zdjęcie Miesiąca
czych w Legionowie i w Puszczy
Kampinoskiej. Aresztowany przez
Niemców był więziony w obozach
koncentracyjnych w Gross Rosen,
Flossenburga i Dachau. Pomimo,
że po wojnie pozostawał na emigracji
aktywnie uczestniczył w upamiętnianiu działalności Armii Krajowej na terenie Legionowa. W 1997 r. Otrzymał
tytuł Honorowego Obywatela Miasta
Legionowo. Zmarł w Toronto 5 lutego
2008 r.

OPRACOWANIE R. DEGIEL

Dyżury legionowskich radnych odbywają się w poniedziałki
w godzinach popołudniowych w pokoju nr 4.02 (III piętro) w ratuszu
6 lutego
15.00 – 16.30
Dariusz Błaszkowski
16.30 – 18.00
Mirosław Pachulski

e-mail: redakcja@um.legionowo.pl

13 lutego
15.00 – 16.30
Marta Bogucka-Frańczak
16.30 – 18.00
Agata Zaklika

Autor: @darek_mrozek

DYŻURY RADNYCH

20 lutego
15.00 – 16.30
Marcin Smogorzewski
16.30 – 18.00
Janusz Klejment

27 lutego
15.00 – 16.30
Przemysław Cichocki
16.30 – 18.00
Mirosław Pachulski

UWAGA! O ewentualnych zmianach w dyżurach Radnych na bieżąco informujemy za pośrednictwem strony internetowej www.legionowo.pl i Fb Miasto Legionowo

MOJE LEGIONOWO

Moje Legionowo - miesięcznik z życia miasta | Wydawca: Urząd Miasta Legionowo | Adres wydawcy i redakcji: ul. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo
Kontakt: tel. 22 784 92 38, mail: redakcja@um.legionowo.pl
Redaktor Naczelna: Tamara Mytkowska | Redakcja: Iwona Wymazał, Łukasz Konstantynowicz, Kamil Stępkowski, Nikodem Karolak, Marta Sosnowiec | Współpracownicy: Anna Maroń, Aleksandra Jakóbczyk–Gola,
Karolina Sidowska–Ptasiewicz, Sylwia Krzyżanowska–Grabiec, Ewa Milner-Kochańska.

Skład, łamanie i korekta: Referat Komunikacji Społecznej UM Legionowo | Druk: Express Media Sp. z o.o. | Nakład: 6 000 egzemplarzy | ISSN 2081-741X

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczanych ogłoszeń i reklam.

MOJE LEGIONOWO
Miesięcznik z życia Miasta

www.legionowo.pl
www. .com/MiastoLegionowo

Styczeń/Luty 2017
Nr 1(54)

Smog zabija Ciebie i sąsiada
Paląc w piecu trujesz siebie, swoją rodzinę i sąsiadów – taki jest przekaz najnowszej odsłony kampanii edukacyjnej „Nie truj!
Daj oddychać!”, prowadzonej przez Urząd Miasta Legionowo. Urzędnicy zachęcają, żeby zamiast piętnować w internecie osoby
podejrzewane o bycie trucicielem, zwrócić się do sąsiadów bezpośrednio lub przy pomocy wymownej ulotki.
Miasto daje mieszkańcom prosty przekaz: twój sąsiad truje przede
wszystkim siebie i swoją rodzinę, skala oddziaływania komina
to 70-100 metrów wokół niego.
Zapewne nie ma świadomości,
że smog rujnuje życie jego najbliższych. Jeśli podejrzewasz, że sąsiad
pali odpady lub gdy dym z jego
komina zatruwa Twój dom, powiedz
mu to, jeśli nie osobiście – wrzuć
mu przygotowaną ulotkę. Jeśli to nie
pomoże – zadzwoń do strażników
miejskich, którzy przeprowadzą
kontrolę.

ZGŁOŚ ANONIMOWO
– Nasze ponad roczne doświadczenie z 1000 przeprowadzonych kontroli domowych kotłowni pokazuje,
że najbardziej skuteczne są interwencje
na zgłoszenie – mieszkaniec dzwoni
i mówi, że dziwny dym wydobywa
się z komina i prosi o sprawdzenie
czy to aby nie śmieci – mówi Adam
Nadworski, Zastępca Komendanta
Straży Miejskiej w Legionowie – planowe kontrole, zwane przez naszych
mieszkańców „kolędą” nie są skuteczne, gdyż nawet jeśli ktoś pali śmieci,
zanim dojdziemy do jego domu zdąży
posprzątać w kotłowni. By walczyć
z trucicielami, Straż Miejska przyjmuje zgłoszenia nawet anonimowo
– wystarczy wskazać adres, a na pewno kontrola się tam pojawi. Odradzamy natomiast podawanie adresów
w internecie, gdyż może to sprowokować oszustów.

DOTACJE NA PIECE
– Czy Legionowo ma problem
z powietrzem? Taki sam jak inne podwarszawskie gminy. Różnica jest taka,
że w mieście znajduje się stacja pomiarowa jakości powietrza. Dzięki temu
władze mają świadomość, że problem
istnieje i podejmujemy szereg działań,
aby go rozwiązać. Od 2015 roku prowadzimy akcję wymiany pieców węglowych na gazowe, olejowe i pompy
ciepła – mówi zastępca prezydenta
Piotr Zadrożny, dodając, że informacje o finansowaniu wymiany pieców
otrzymali wszyscy mieszkańcy domków jednorodzinnych wraz z harmonogramem odbioru odpadów na 2016
i 2017 rok.

EDUKACJA SPOŁECZEŃSTWA
Oprócz zachęty do wymiany pieca
mieszkańcy są informowani o szkodliwości palenia śmieci, o pyle emitowanym przez kominki, a w ostatnich
tygodniach także o tym, co można,
a czego nie powinno się spalać
w piecach. W grudniu 2016 roku setna osoba, która podpisała umowę na
nowy piec otrzymała dodatkowy bonus
w wysokości 1000 zł. Od stycznia gmi-

na oferuje dofinansowanie do wymiany starego pieca gazowego na nowy.

KOLEJNE AKCJE EDUKACYJNE
– Świadomość społeczna związana z zanieczyszczeniem powietrza jest coraz większa, ale wiemy,
że jest jeszcze wiele do zrobienia.
Aby nagłośnić problem prowadzimy
od grudnia kampanię outdoorową
„Nie truj! Daj oddychać!”, w której
wykorzystaliśmy wizerunek osoby
w masce przeciwgazowej. Oprócz
tego, aby dotrzeć z przekazem bezpośrednio do osób z grupy ryzyka,
przygotowaliśmy informacje promujące bezpłatną aplikację GIOŚ
– te ulotki będą dystrybuowane

w przychodniach, obiektach oświatowych i stowarzyszeniach senioralnych – mówi Tamara Mytkowska.

na trzecim piętrze. Chętnie pomożemy
– mówi Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej Tamara Mytkowska.

POMOC DLA SENIORÓW

RADNI APELUJĄ DO INNYCH GMIN

Aplikacja jest darmowa i pokazuje aktualne dane o jakości powietrza
z najbliższej stacji pomiarowej. Zanieczyszczenie pokazywane jest nie tylko
w jednostkach, ale również według kolorów. Obsługa nie nastręcza problemów. – Każdy senior, który chciałby
mieć taką aplikację na swoim telefonie,
a nie potrafi sam jej zainstalować, będzie mógł zgłosić się do
Wydziału
Zdrowia
Publicznego
i Spraw Społecznych, gdzie otrzyma
pomoc. – Zapraszamy do pokoju 4.26

– Legionowo pojawia się w publikacjach z powodu lokalizacji stacji
pomiarowej. Przecież w Chotomowie, Jabłonnie, Michałowie-Reginowie nie ma krystalicznego powietrza.
W Legionowie wymieniono już ponad 100 pieców, a zapominamy,
że w innych gminach jest więcej gospodarstw opalanych węglem. To co
robi Legionowo nie wystarczy. Powietrze nie ma granic – tak przyznali
legionowscy radni, którzy wystosowali apel do władz powiatu legio-

nowskiego oraz do radnych i władz
sąsiednich gmin. Podczas ostatniej
sesji Rady Miasta na wniosek Marcina Smogorzewskiego (radny z Porozumienia Prezydenckiego) list o wieloletnich działaniach prowadzonych
przez Legionowo i prośba o podjęcie
skutecznych kroków w walce z zanieczyszczeniem powietrza został
jednogłośnie przegłosowany. – Żadna
z naszych gmin nie jest samotną wyspą. Tylko wspólne działania mogą
zmienić tę sytuację – tłumaczył radny. Radni chcą zachęcić w ten sposób
gminy sąsiadujące z Legionowem,
by wzięły przykład z Legionowa i walczyły ze smogiem.

IWONA WYMAZAŁ
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Multimedialna lekcja
Projekt informatyzacji legionowskich placówek oświatowych trwa już drugi rok. Oprócz komputerów do nowoczesnych pracowni
komputerowych, szkoły dostały także dotykowe telewizory, które uatrakcyjniają lekcje. Na początku stycznia w Zespole Szkół
na os. Piaski odbyła się otwarta lekcja angielskiego z wykorzystaniem telewizora multimedialnego.
W 2015 roku do szkół trafiły
trzy 60-calowe dotykowe telewizory.
W 2016 roku urząd dokupił kolejne
24 sztuki. Szkołom tak spodobało się
nowoczesne narzędzie, że dokupiły
we własnym zakresie kolejnych 10
sztuk. – Młodzi ludzie, którzy uczęszczają do naszych szkół, są już zupełnie innym pokoleniem niż ich rodzice
i wymagają zupełnie innych "narzędzi" w procesie ich edukacji – mówi
Piotr Zadrożny, Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo. – Inwestując
w wyposażenie szkół dajemy odpowiednie narzędzia pracy naszym
nauczycielom, którym za pomocą
nowoczesnych technologii łatwiej
docierać do młodych ludzi. Efekty
widać potem na egzaminach końco-

Pobierz
i zainstaluj!

Użyj czytnika qr kodów

Użyj czytnika qr kodów

na dwa lata. Dlatego zdecydowałem
się na sukcesywną ich wymianę na
telewizory dotykowe – mówi Maciej
Skarżyński, szef Zespołu ds. Informatyzacji Szkół.
Telewizory nie tylko są tańsze
w eksploatacji, ich zaletą jest to,
że nie trzeba przy zajęciach zaciemniać sali, podłączać głośników ani

Dotykowe telewizory
bardzo uatrakcyjniają
lekcje
wych, gdzie uczniowie z Legionowa
osiągają wysokie wyniki w skali województwa i kraju.

– Pomysł zakupu tych urządzeń
narodził się w 2015 roku. W szkołach było wiele projektorów, których

eksploatacja jest bardzo kosztowna.
Koszt lampy to prawie połowa ceny
projektora, a wystarcza ona zaledwie

komputera. Telewizor nie wymaga
zakupu kolejnego sprzętu, mają one
także zainstalowany Windows 10.
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na Orkiestrę

Legionowianie pokazali, że chcą i lubią pomagać. Podczas tegorocznego
(15.01) finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy udało się zebrać
blisko 300 tys zł.
Jak co roku w mieście działały trzy
duże sztaby: w LO im. M. Konopnickiej, Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 i Zespole Szkół na os. Piaski.
Dodatkowo w Ratuszu dział zamknięty „Sztab Senioralny”. Do akcji włączyły się Przedszkole Miejskie nr 12
z Wolontariatem Legionowo, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
i Szkoła Podstawowa nr 35.
Wszystkie sztaby zadbały o moc
atrakcji. Od rana do wieczora odbywały się występy, kiermasze, aukcje,
a po mieście chodziły grupy wolontariuszy. Przez cały dzień w sali widowiskowej odbywały się koncerty
m.in. zespołów Echo, Na Luzie, Belcanto, Erin, zaprezentowały się też
Młode Talenty.
W szkołach wystąpił Grzegorz
Stawicki, a aukcję w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 poprowadzili Danuta Stenka i Artur Żmijewski.
Co prawda jak mówi Jurek Owsiak
to nie o bicie rekordów chodzi, ale do-

brą wiadomością jest to, że w Legionowie udało się zebrać więcej niż przed
rokiem. W 24 finale Legionowianie
wrzucili do puszek ponad 225 tys.,
w 25 finale – ponad 299 tys. zł. Tegoroczna „Orkiestra” zbierała środki na
sprzęt medyczny dla dzieci i seniorów.
Dotychczas udało się zebrać ponad
62 mln zł, a kwota nadal rośnie.

KWOTY ZEBRANE PRZEZ POSZCZEGÓLNE SZTABY W LEGIONOWIE
„Konopnicka”: 184 013,68 zł

Zespół Szkół: 40 761,88 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2: 58 511,84 zł

Sztab Senioralny: 16 336,26 zł

Legionowo łączy pokolenia?
Po grudniowym koncercie
zdecydowanie możemy powiedzieć, że TAK. Już w ubiegłym roku zdecydowanie
udowodniliśmy (zwłaszcza
sceptykom), że warto i trzeba
integrować różne pokolenia,
że różnica wieku (od 11 do
81 lat) nie przeszkadza, by
razem twórczo spędzać czas.
Artystów seniorów i młodzież
dzieli różnica wieku, ale łączy
miłość do śpiewu, tańca, łączy
talent. W tym roku podczas
drugiego koncertu zrealizowanego w ramach projektu
„Legionowo łączy pokolenia”
potwierdziliśmy to.
Przypomnę, że celem tego projektu było m.in.: integracja środowiska
emerytów, zachęcanie do aktywnego

stylu życia, wyzwalanie ekspresji twórczej przeciwdziałającej również izolacji społecznej i poczuciu osamotnienia,
pogłębianie więzi międzyludzkich
i integracja osób z różnych pokoleń m.in. przez wspólne warsztaty
i organizację koncertu, w którym

udział biorą młode i dojrzałe talenty.
Artyści nie tylko występowali po kolei zgodnie ze scenariuszem,
ale przede wszystkim wzajemnie się
uzupełniali i życzliwie współpracowali. Koncert rozpoczęli zaśpiewanym przez wszystkich PRL-owskim

przebojem „Budujemy nowy dom”.
Potem dali czadu, razem wykonując
bardzo energetyczne hity Ireneusza
Dudka „Za dziesięć minut trzynasta”
i „Au sza la la”. Zakończyli koncert
wspólnie przez wszystkich zaśpiewanymi piosenkami „Szesnaście lat”
i „Ale to już było.” Solowe występy
uzupełniali tańcem i wypełniali scenę
ruchem.
Jak zwykle rewelacyjnie wypadli
laureaci Miejskiego Festiwalu Młodych Talentów: Nikola Rosa, Ola Polak, Angelika Skurzyńska, Zuzanna
Korzeń, Tosia Wroczyńska, Weronika
Oleszczuk, Alicja Gniadzik, Wiktoria
Rurka, Zofia Ponganis, Julia Szefler,
Basia Czarkowska, Adrianna Książek,
Hania Pisarska, Natalia Pająk, Ania
Czajkowska, Antek Heliasz, Bartek
Polak. Na wysokości zadania stanęli
także pełni energii z zapału seniorzy:
Gabrysia Karpińska, Krysia Reszka,

Anna Bocianowska, Basia Perz, Hania
Lech, Krysia Orłowska, Krysia Szczęsna, Helena Szura, Krysia Kwiatkowska, Jadwiga Korytek, Lucyna Barszczewska, Lucyna Olewnik, Krysia
Skrzypek, Jurek Maciejowski, Łucja,
Dominik Kowalczuk, Jerzy Zieliński,
Lech Traut. Zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Wspaniała publiczność bawiła się
dobrze, ale myślę, że dobrze bawili
się też występujący artyści. Będziemy kontynuować projekt „Legionowo
łączy pokolenia”, z pewnością stanie się on kolejną miejską tradycją.
Już dziś zapraszam na koncert za
rok, może wystąpią wówczas duety
np. babcia i wnuczek?

MAŁGORZATA LUZAK
PS. Dziękuję Grubej Kaśce za smakowite
przekąski, zniknęły w mgnieniu oka.
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Ferie w muzeum

Legionowskie Muzeum Historyczne przygotowało ofertę zajęć edukacyjnych
dla dzieci, które realizowane będą podczas zimowej przerwy szkolnej. Cała
oferta muzeum jest bezpłatna, ale obowiązują zapisy na zajęcia.

Tegoroczne Ferie w muzeum
organizowane będą w dniach 13–17
lutego 2017 r., w godz. 10.00–13.00
w Filii „Piaski” przy Al. Sybiraków
23, natomiast w drugim tygodniu ferii,
w dniach 20–25 lutego 2017 r.,
spotkania odbywać się będą w godz.
10.00–13.00 w siedzibie głównej
muzeum przy ul. Adama Mickiewicza 23. W trakcie zajęć przewidziana jest przerwa śniadaniowa. Warto
zabrać ze sobą obuwie na zmianę.
"Z życia dawnych oficerów" to
hasło przewodnie pierwszego tygodnia zajęć, które realizowane będą
w Filii „Piaski” przy Al. Sybiraków 23.
Podczas kolejnych spotkań uczestnicy dowiedzą się, jak kiedyś wy-

glądał dzień z życia oficera i czym
w wolnych chwilach zajmowali się
dostojni wojskowi. W trakcie zajęć dzieci nauczą się umiejętnego
zachowania w różnych sytuacjach
oraz dobrych manier w życiu codziennym. Warsztaty plastyczne
poświęcone będą przygotowaniom
do oficerskiego balu karnawałowego, którym zakończoną się ferie
w Filii „Piaski”.
W siedzibie głównej muzeum
przy ul. A. Mickiewicza 23 prowadzone będą zajęcia pt. "Podróże
– małe i duże", podczas których
uczestnicy odbędą wycieczkę wzdłuż
starożytnego szlaku bursztynowego, gdzie poznają tajniki handlu

wymiennego.
Następnie
razem
z bohaterami książek Aliny i Czesława Centkiewiczów, wspólnie wyruszymy na odległe wyprawy polarne,
by poznać faunę i florę lodowych krain.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i zachęcamy do zapisywania
dzieci w wieku od 6 lat pod numerem
tel. 22 784-59-88 (siedziba główna muzeum) oraz 22 378-33-54
(Filia „Piaski”). Można także wysyłać zgłoszenia mailowo:
zapisy@muzeum.legionowo.pl
filia.piaski@muzeum.legionowo.pl

MALWINA PIORUN

Promocja IX tomu
Promocja IX tomu „Rocznika
Legionowskiego” odbyła się
w niedzielę 8 stycznia 2017 r.
w Muzeum Historycznym
w Legionowie. Wydawcą
tego periodyku jest Towarzystwo Przyjaciół Legionowa
we współpracy z muzeum.
W uroczystości uczestniczył
Prezydent
Miasta
Legionowo
– Roman Smogorzewski, Bronisława Romanowska-Mazur – honorowy obywatel Legionowa oraz liczni
zgromadzeni goście i czytelnicy

URZĄD

Rocznika. Spotkanie poprowadził
Prezes Towarzystwa Przyjaciół
Legionowa – Erazm Domański,
Dyrektor Muzeum – dr hab. Jacek
Szczepański oraz Redaktor Naczelny Rocznika – prof. Aleksander
Łuczak. Zaprezentowani zostali
autorzy IX tomu. Dyskutowano
o formule książki i o poszczególnych tekstach. Redakcja pisma
zwróciła uwagę na jego społeczny
i kulturowy wymiar. Promocję periodyku umilił koncert Marka Pawłowicza.

MALWINA PIORUN

24h

Zapraszamy do pobrania aplikacji mobilnej
na Smartphone:
/ mobilne Legionowo
App store / mobilne Legionowo
• najnowsze informacje z miasta
w jednym miejscu
• wydarzenia, alarmy, krwiodawstwo
i inne...
• zgłoszenia spraw przez aplikację:
* zniszczony chodnik
* niedziałająca latarnia ZAPYTAJ mnie,
a ja oDpowiem
* nieodebrane śmieci
na twoje pytania

ewa - wirtualna urzędniczka

Więcej szczegółów na www.legionowo.pl
paRtneRZy

patRoni meDiaLni
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IV edycja Międzynarodowego Turnieju Tańca

TIME for DANCE

W legionowskiej Hali Arena odbyła się IV edycja Międzynarodowego Turnieju Tańca TIME for DANCE.
Pomysłodawcami i organizatorami wydarzenia byli Małgorzata Szulc i Mariusz Mikołajek, właściciele największego
legionowskiego Studia Tańca czyli Born2Dance.
Przez dwa dni Legionowo było
najbardziej roztańczonym miejscem
na mapie Polski. Do Areny zjechali
się tancerze z całego kraju by współzawodniczyć w rozmaitych formach
tanecznych od energetycznego disco,
przez liryczny Performing Art aż po
uliczne rytmy, czyli Hip Hop. Wszystkim występom towarzyszyła piękna
oprawa świetlna i muzyczna, przygotowana przez firmę Level Leszka
Bocha, a autorski system sędziowski
przygotowany przez organizatorów
razem z wizualizacją na telebimie
wywoływał niemałe emocje zarówno
wśród tancerzy, jak i publiczności.
Widzowie mogli obejrzeć prezentacje solowe, duetów oraz grupowe,
a duża różnorodność występów powodowała, że nie można było się nudzić.
W trakcie trwania imprezy
w holu głównym znajdowały się
stoiska sponsorów. Można było zakupić piękne pluszaki firmy PLUSZ

I JUSZ oraz profesjonalną odzież
marki Anywear, czy też gumy do rozciągania firmy Flexiline oraz smacznie zjeść z Poezją Smaków.
Najefektowniejszym momentem
całej imprezy była uroczysta Gala

z pokazem świetlnym oraz występem specjalnym legionowskiej Grupy
Fame ze Studia Born2Dance, podczas
której sędziowie i sponsorzy odbierali pamiątkowe upominki i statuetki.
Imprezę prowadził Piotr Patłaszyński
Prezes Polskiej Federacji Tańca.

Wszyscy zwycięzcy zostali nagrodzeni przez organizatorów. Otrzymywali nie tylko medale, puchary
i dyplomy, ale również nagrody ufundowane dzięki ogromnej życzliwości
sponsorów. Na imprezie obecna była
TVP 3, która wyemitowała repor-

WYNIKI TURNIEJU
MIEJSCE NAZWA							KATEGORIA

2
1
1
3
2
1
1
3

SOLIŚCI DISCO DANCE
Sapińska Oliwia					
Orzeł Natalia						
Ludwikowska Aleksandra 				
Leszczyńska Vesna					
Mitrowska Zuzanna					
Jelonek Anna						
Trzaskowska Dagmara				
Wroceńska Zuzanna					

Disco Dance Solo Juniorzy 1 śr. zaawansowani
Disco Dance Solo Juniorzy 2 początkujący
Disco Dance Solo Juniorzy 2 początkujący
Disco Dance Solo Juniorzy 2 początkujący
Disco Dance Solo Juniorzy 2 zaawansowani
Disco Dance Solo Dorośli początkujący
Disco Dance Solo Dorośli śr.zaawansowani
Disco Dance Solo Dorośli śr.zaawansowani

3
1
2

DUETY DISCO DANCE
Mitrowska Zuzanna, Czajkowska Anna		
Jeleniewicz Michalina, Szymkowska Paulina
Trzaskowska Dagmara, Pliżga Miłosz		

Disco Dance Duety Juniorzy
Disco Dance Duety Dorośli
Disco Dance Duety Dorośli

2
1

TRIO DISCO DANCE
FAME KIDS						Disco Dance Trio Dzieci
FAME 1						Disco Dance Trio Dorośli

3
1
1

MINI FORMACJE DISCO DANCE
FAME KIDS						
FAME JUNIORS					
FAME 1						

1
1
1

FORMACJE DISOC DANCE
FAME KIDS						Disco Dance Formacje Dzieci
FAME JUNIORS					
Disco Dance Formacje Juniorzy
FAME 1						Disco Dance Formacje Dorośli

3

MINI FORMACJE HIP HOP
FAME 							Hip Hop Mini formacje Dorośli

Disco Dance Mini formacje Dzieci
Disco Dance Mini formacje Juniorzy
Disco Dance Mini formacje Dorośli

taż o legionowskim wydarzeniu.
Niezmiernie cieszy również fakt,
że tancerze Studia Born2Dance znakomicie zaprezentowali swoje umiejętności zwyciężając w wielu kategoriach, potwierdzając tym samym
swoją formę i podnosząc wysoko
poprzeczkę na nowy sezon ogólnopolskiej konkurencji.

MARTA BUDZYŃSKA
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Vademecum pracownika

Wynagrodzenie za pracę
Wypłaty wynagrodzenia za pracę
dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie za pracę płatne
raz w miesiącu wypłaca się z dołu,
niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż
w ciągu pierwszych 10 dni następnego
miesiąca kalendarzowego. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia
za pracę jest dniem wolnym od pracy,
wynagrodzenie wypłaca się w dniu
poprzedzającym.
Wynagrodzenie
powinno być wypłacane w gotówce
w siedzibie pracodawcy, do rąk pracownika, chyba że pracownik wyrazi zgodę na wypłatę wynagrodzenia
w inny sposób – np. na rachunek bankowy. Znamiennym jest, że umowa
o pracę nie może zawierać mniej korzystnych postanowień dla pracownika niż opisane powyżej – np. wypłata
wynagrodzenia co dwa miesiące lub
do 12 dnia miesiąca. Wypłata wynagrodzenia w innej formie niż w pieniądzu może nastąpić jedynie, gdy
przewidują to przepisy prawa pracy
lub układ zbiorowy pracy.
Kodeks pracy zawiera wymóg,
aby wynagrodzenie za pracę było
godziwe. Pojęcia tego nie należy
mylić z minimalnym wynagrodzeniem za pracę, które jest ustalane
przez Państwo i od 2017 roku wynosi
2.000 złotych brutto. Istotnym kryterium godziwości wynagrodzenia

Fot.: http://all-free-download.com

Zgodnie z przepisami prawa pracy, wynagrodzenie za pracę jest negocjowane swobodnie pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.
Informacja o jego wysokości musi znaleźć się w umowie o pracę. Nadto w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę pracodawca
musi na piśmie poinformować pracownika o częstotliwości wypłaty wynagrodzenia (miesięcznie, tygodniowo, itp.).
Jeśli u pracodawcy nie obowiązuje regulamin wynagradzania, pracodawca musi poinformować pracownika dodatkowo
o miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia.

za pracę jest ekwiwalentność tego
wynagrodzenia wobec świadczonej
pracy danego rodzaju, zgodnego
z kwalifikacjami wymaganymi przy
jej wykonywaniu oraz odpowiadającego ilości i jakości świadczonej pracy, tj. na poziomie zapewniającym
zadowalające warunki życia pracownika i jego rodziny.
Wynagrodzenie za pracę podlega szczególnej ochronie, która przejawia się na kilku płaszczyznach.
Po pierwsze pracownik nie może
zrzec się prawa do wynagrodzenia
za pracę ani przenieść go na inną

osobę. Po pobraniu wynagrodzenia
może oczywiście oddać je innej osobie, jednak wypłata wynagrodzenia
przez pracodawcę do rąk innej osoby
– nawet na żądanie pracownika,
nie może zostać uznana za skuteczną.
W takim wypadku pracownik może
domagać się wypłaty wynagrodzenia
do jego rąk.
Z wynagrodzenia za pracę nie
wolno też dokonywać potrąceń, poza
wyjątkami określonymi w kodeksie
pracy. W szczególności pracodawca
nie może potrącać żadnych należności przysługujących mu względem

pracownika z wynagrodzeniem pracownika. Tytułem przykładu można
wskazać na sytuację, w której pracodawca odmawia wypłaty wynagrodzenia w kwocie 1.500 zł wskazując, że pracownik pożyczył od niego
taką kwotę. Tego rodzaju sytuacja
jest niedopuszczalna. Pracodawca
powinien wypłacić wynagrodzenie,
a ewentualnego zwrotu pożyczki dochodzić niezależnie. Gdyby bowiem
pracownik wystąpił do sądu pracy
o zaległe wynagrodzenie, pracodawca
nie mógłby skutecznie bronić się zarzutem udzielenia pożyczki pracow-

nikowi, zaś sąd zasądziłby zaległe
wynagrodzenie na rzecz pracownika.
W razie gdyby pracodawca nie
wypłacił wynagrodzenia w ogóle,
bądź wypłacał je nieterminowo na
żądanie pracownika, jest zobowiązany wypłacić także: odsetki za zwłokę
oraz odszkodowanie, jeżeli pracownik udowodni poniesioną stratę.
Gdy pracodawca nadal uchybia
swojemu obowiązkowi, wówczas
pracownik ma trzy możliwości,
z których może skorzystać jednocześnie:
1. ma prawo rozwiązać z pracodawcą umowę bez wypowiedzenia,
w trybie natychmiastowym,
2. ma prawo złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy,
3. ma prawo złożyć pozew do sądu
pracy o zapłatę zaległego wynagrodzenia.
Pracownik, który nie otrzymał
w odpowiednim terminie wynagrodzenia może korzystać z wielu środków ochrony prawnej. Dodatkowo
jest on ustawowo zwolniony od kosztów sądowych. Każdy pracodawca
powinien jednak pamiętać, że każde
złośliwe lub uporczywe naruszanie
praw pracownika wynikających ze
stosunku pracy uzasadnia jego odpowiedzialność karną (art. 218 § 1 kk).

MACIEJ DUJKA,
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
KALINOWSKI WOJCIŃSKI KORZYBSKI SP. J.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W LEGIONOWIE
Urząd Miasta Legionowo,
ul. Piłsudskiego 41,
pok. 3.11
pon. 16.00-20.00
wt. 16.00-20.00
śr. 16.00-20.00
czw. 16.00-20.00
pt. 16.00-20.00

Starostwo Powiatowe
w Legionowie,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11,
pok. 404
pon. 8.00-12.00
wt. 14.00-18.00
śr. 16.00-20.00
czw. 14.00-18.00
pt. 14.00-18.00

Legionowo,
ul. Piłsudskiego 3
pon. 9.00-16.30
wt. 9.00-16.30
śr. 9.00-16.30
czw. 9.00-16.30
pt. 9.00-16.30

SMS

www.legionowo.pl

Centrum Profilaktyki,
Al. 3 Maja 24
Informacja tel. 22, 766 40 90
w godz. 8.00 – 16.00
W godzinach poniższych
dyżurów tel. 22 784 09 71
pon. 16.15-20.15
wt. 17.00-19.30
pt. 17.30-20.00

Urząd Miasta Legionowo,
ul. Piłsudskiego 41,
pok. 4.04
W każdy czwartek
w godz. 16.00-19.00
Zapisy pod
nr telefonu:
22 774 20 31
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Kolejne mandaty

STRAŻ MIEJSKA

Straż Miejska w Legionowie kontynuuje kontrole spalania w domowych
kotłowniach. Na początku stycznia ujawniono kolejne przypadki spalania
odpadów. Kontrole te przeprowadzono na podstawie zgłoszeń mieszkańców.
Strażnicy Miejscy pobrali próbki popiołu do analizy laboratoryjnej
w skupie złomu na ul. Kościuszki oraz warsztacie samochodowym
przy ul. Warszawskiej. W kolejnych
dwóch budynkach stwierdzono spalanie odpadów, za co wystawiono
mandaty. Lokalizacje te wskazali
mieszkańcy, którzy zgłosili prośby o
sprawdzenie pieca w jednym z zakładów wulkanizacyjnych oraz budynku
gospodarczym na cmentarzu miejskim w Legionowie.

Dzikie zwierzęta nierzadko
sprawiają duże kłopoty w mieście.
Nie tylko niszczą trawniki i ogrodzenia, czy żerują w śmietnikach,
ale również stanowią zagrożenie
dla bezpieczeństwa mieszkańców.
Pokonują czasem duże odległości
w poszukiwaniu pożywienia i bywa,
że są przyczyną wypadków komunikacyjnych.
Od dłuższego czasu trwa akcja odławiania i wywozu dzikich zwierząt
na tereny rezerwatów.

– Zgłoś to anonimowo do Straży Miejskiej

Nowy zarządca Centrum Komunikacyjnego postanowił
utrzymać bezpłatne parkowanie na parkingu wielopoziomowym przy ulicy
Szwajcarskiej. Wybudowany
w ramach projektu parking
funkcjonuje od 1 sierpnia
ubiegłego roku i od początku pozostaje bezpłatny.

email: straz.miejska@um.legionowo.pl

Wielopoziomowy parking po
stronie osiedla Piaski ma 781 miejsc
na trzech poziomach oraz 52 miejsca

Windy przy kładce

Windy montowane przy kładce
położonej nad torami kolejowymi
to kolejne ułatwienie dla osób niepełnosprawnych, oprócz istniejących już
podjazdów. Z tej inwestycji ucieszą

się nie tylko osoby starsze, ale również matki z małymi dziećmi, które
na co dzień korzystają z tego przejścia
w drodze do centrum Legionowa.
W 2014 roku mieszkańcy podczas konsultacji społecznych zdecydowali, że w po zamknięciu przez
PKP PLK przejazdu kolejowego
w linii ulic Wyszyńskiego/Parkowa,
dobrym rozwiązaniem będzie budowa kładki. W postępowaniu
przetargowym wybrano ofertę fir-

Kolejnych pięć dzików złapało się podczas nocnej akcji
(19.01) do ustawionej na terenie
Państwowego Instytutu Meteorologii odłowni. Dzięki współpracy
Straży Miejskiej, służb powiatu oraz myśliwych, 5 kolejnych
zwierzaków o wadze ok. 35-40 kg
zostało przewiezionych do Puszczy
Piskiej.

Parkowanie bez opłat

Podejrzewasz, że Twój sąsiad pali śmieci?

Do końca stycznia, jeśli pogoda na to pozwoli, mają zostać
zamontowane windy przy
kładce dla pieszych przy ulicy
Parkowej/Wyszyńskiego.
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Dziki w puszczy
Dzięki odłowni ustawionej
na terenie Legionowa udało
się odłowić już 59 dzików.
Z terenów miejskich trafią
do Puszczy Piskiej.

tel.: 986

Styczeń/Luty 2017

my Warszawskie Przedsiębiorstwo
Mostowe MOSTY Sp. z o.o. Budownictwo Spółka Komandytowa,
która wybudowała przejście dla pieszych wraz z pochylniami. Kładka
ta została wybudowana według projektu zatwierdzonego przez Wojewodę Mazowieckiego. Jednak na etapie
odbioru służby tego samego wojewody stwierdziły, że kładka wymaga
jeszcze dodatkowych dostosowań dla
potrzeb osób niepełnosprawnych.
– Stwierdziliśmy, że zamiast budować balustrady, które mogłyby stwarzać problemy rowerzystom, wybudujemy windy – mówi Kierownik
Referatu Komunikacji Społecznej
Tamara Mytkowska.
Po przeprowadzeniu wymaganych przepisami postępowań realizacją tego zadania zajęła się ta sama
firma, która wybudowała kładkę.

KAMIL STĘPKOWSKI

parkingowe na zewnątrz. Budowany
właśnie drugi parking od strony centrum miasta będzie miał 286 miejsc
na trzech poziomach oraz 60 miejsc
na zewnątrz.
– W imieniu lidera konsorcjum
i Zarządu Pec Legionowo informuję,
że co najmniej do czasu zakończenia
prac i oddania nowo budowanego
garażu nie będą pobierane opłaty parkingowe przy Centrum Komunikacyjnym – poinformowała Karolina
Jasińska, Dyrektor ds. Zarządzania
Pec Legionowo.

ŁUKASZ KONSTANTYNOWICZ
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Legionowska iskierka
Iskierka 3 to już trzecia sala szkoleniowa, w której najmłodsi zdobywają podstawową wiedzę o bezpieczeństwie. Pomieszczenie,
w którym można zobaczyć skutki pożaru, zostało oficjalnie otwarte we wtorek (10.01).
Komenda PSP w Legionowie
jest 3 komendą w województwie mazowieckim, w której powstały sale
szkoleniowe dla dzieci i młodzieży.
W 2016 roku na adaptację i wyposażenie pomieszczeń sali szkoleniowej
Iskierka pozyskano z Urzędu miasto Legionowo 20 000 zł. Dzięki
temu wymieniono instalację elektryczną w pomieszczeniu adaptowanym na Iskierkę 3, zmodernizowano
zaplecze sanitarne, doposażono je
w sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Wśród nich znalazły się tablica magnetyczna, puzzle magnetyczne, gorące drzwi oraz telewizor.
– Miasto po raz kolejny zdecydowało się na finansowanie działań
prewencyjnych i edukacyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W Polsce co roku ginie

4

w pożarach prawie najwięcej ludzi
w Europie i ta edukacja i prewencja
są bardzo ważne – mówi prezydent
Roman Smogorzewski – W ubiegłym roku ponad 1300 dzieci z terenu

lutego

15.00-18.00

Turniej Juniorów Piłka Ręczna KPR Legionowo

7

lutego

18.00

MECZ: Legionovia Legionowo
- Polski Cukier Muszynianka

11

lutego

18.00

MECZ: Legionovia Legionowo
- PGE Atom Trefl Sopot

12

lutego

15.00

MECZ: KPR RC Legionowo
- MMTS Kwidzyn

23

lutego

19.00

MECZ: Legionovia Legionowo
- Chemik Police

25

lutego

10.00

Grand Prix w tenisie stołowym
UWAGA! Terminy i godziny meczy mogą ulec zmianie

miasta zostało objętych programem,
realizowanym w także dofinansowanych przez miasto Iskierkach 1
i 2. To są bardzo fajne programy,
bo dzieci nie słuchają o zagroże-

niach teoretycznie, ale spotykają się
z tym, co na nich czeka w domach
i przez doświadczenie i jednocześnie zabawę można u nich utrwalić
pewne postawy, wyuczyć nawyki,
które w sytuacjach ekstremalnych
mogą ocalić życie i zdrowie. Dofinansowanie tego typu inicjatyw jest
bardzo potrzebne.
Do tej pory legionowski strażacy
przeszkolili 1743 dzieci i młodzieży.
Najczęstszymi gośćmi byli uczniowie klas 0-3 w wieku 6-9 lat z Legionowa. Iskierkę odwiedzali także
dorośli. We wtorek (10.01) Iskierkę zwiedzali Starosta Legionowski
Robert Wróbel oraz Prezydent Miasta Legionowa Roman Smogorzewski. Mieli możliwość oglądania
filmu edukacyjnego pokazującego
szybkość, w jakim rozwija się pożar

w kuchni. Palący się tłuszcz na patelni i kuchenne szafki to tylko jeden
z przykładów, które mają pokazać
dzieciom skalę zagrożenia.
W ramach prowadzonych zajęć
edukacyjnych najmłodsi mieszkańcy
powiatu poznają również zagrożenia
związane z powstawaniem tlenku
węgla (czad), nieostrożnym obchodzeniem się z urządzeniami w kuchni oraz nieostrożnym obchodzeniem
się z urządzeniami elektrycznymi
i grzewczymi. Dzięki strażakom
dzieci w czasie pożaru nie wpadają
w panikę i potrafią zawiadomić służby ratownicze. Widzą jakie skutki
niesie ze sobą pożar, obserwują spalone sprzęty kuchenne oraz łóżko
i zabawki.

IWONA WYMAZAŁ
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Grupa Antystres
Każdy z nas doświadczył bądź doświadcza trudnych momentów w życiu,
których nie jest w stanie sam rozwiązać. Chce poprawić relacje w związku,
aby rozkwitł on na nowo, przełamać bariery w życiu zawodowym,
społecznym, rodzinnym., jak również trafnie poradzić sobie z doświadczanym
lękiem, obniżonym nastrojem, „załamaniem” życiowym, nadmiernym
stresem bądź przewlekłą chorobą, która sprawia, że nasza sfera
psychiczna potrzebuje wsparcia, pomocy…
W związku z obserwacją kliniczną oraz statystykami, które jednoznacznie informują nas, że z każdym
rokiem wzrasta liczba osób, która doświadcza chorób psychicznych Poradnia Zdrowia Psychicznego Educatio
w Chotomowie wspólnie z Prezydentem Miasta Legionowo oraz Naczelnikiem Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych wychodzi naprzeciw
problemowi i umożliwia mieszkańcom
powiatu legionowskiego skorzystanie
z bezpłatnych porad: psychologicznych, seksuologicznych, psychoonkologicznych oraz z grupy ANTYSTRES.
Warto podkreślić, iż grupa ANTYSTRES bardzo pozytywnie oddziałuje na człowieka. Ma wpływ na
poprawę samopoczucia i polepszenie

jakość życia. Dzięki technikom zastosowanym podczas trwania grupy
ANTYSTRES można nauczyć się
lepiej radzić sobie z napięciem (rozumienie, redukowanie, uwalnianie),
stresem w codziennym życiu oraz
z uczuciami i emocjami. W trakcie
grupy będą realizowane techniki oddechowe i wyobrażeniowe, metody
wg Jacobsona oraz Schultza, elementy mindfulness oraz asertywności.
Grupa będzie realizowana w każdy
piątek od godziny 09:00 do 10:00
do końca roku 2017. Każda osoba ma
możliwość uczestniczenia w trzech
bezpłatnych grupach. Zajęcia odbywają się w grupach do 6 osób.
Powyższe konsultacje są prowadzone przez doświadczonych

specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego – Psycholog, Psychoterapeuta, Psychoonkolog. Dzięki temu
na pierwszym spotkaniu pacjent
otrzyma profesjonalne informacje na
temat możliwości leczenia oraz jak
poradzić sobie z konkretnym problemem. Realizowane są w każdy piątek
od 9:00 do 14:00.
Szczegóły dotyczące bezpłatnych konsultacji psychologicznych
dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
psychoonkologicznych oraz grupy
ANTYSTRES uzyskasz dzwoniąc
pod numer tel. 505 68 54 54. lub na
stroniewww.educatio.pl. Zapisy na
bezpłatne konsultacje odbywają się
przez rejestrację telefoniczną.

EWA MILLNER-KOCHAŃSKA

PAŹDZIERNIK 2016

Przyjdź i weź INFORMATOR
Po „Informator dla wolontariuszy i opiekunów osób niepełnosprawnych” zapraszamy
do Urzędu Miasta Legionowo III piętro, pokój 4.26. Wśród porad dla wolontariuszy
oraz ciekawych artykułów w publikacji znajdują się również informacje
o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych na terenie urzędu miasta.

PAŹDZIERNIK 2016

Publikacja na temat
społecznej i zawodo
integracji osób niepełn
wej
osprawnych.

Projekt współfinanso
wany ze środków Samor
ządu
Województwa Mazow
ieckiego

Publikacja na temat społecznej i zawodowej
integracji osób niepełnosprawnych.

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu
Województwa Mazowieckiego
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Dlaczego rezygnujemy
z noworocznych postanowień?
Od pierwszego stycznia zaczynasz nowe życie! No, może jednak od drugiego, bo po Sylwestrze trzeba przecież zregenerować siły,
żeby jeszcze energiczniej wdrażać noworoczne postanowienia. A tych, jak co roku, jest bez liku: restrykcyjna dieta, regularne
treningi, nadgonienie zaległych sezonów „Gry o tron”…
o ambitnych zamierzeniach. Podejdź
do nich rozważnie i rozłóż swoją misję
w czasie. Nie od razu formę zbudowano!

O ile weekendowe oglądanie
seriali nie wymaga zbytniej determinacji, to reszta obietnic zazwyczaj zaczyna się rozmywać już w okolicach
lutego. Dlaczego tak się dzieje?
Poniżej znajdziesz listę najczęściej
popełnianych błędów.

4. NIE ŚLEDZISZ WŁASNYCH POSTĘPÓW
Żeby wiedzieć, gdzie się jest, trzeba
wiedzieć, skąd się przyszło. Dlatego
tak ważne jest dokumentowanie przebytej drogi. Dzienniczek treningowy
(lub jedna z wielu dostępnych aplikacji) to świetna metoda na zapewnienie regularności ćwiczeń. Kiedy zaś
motywacja zaczyna szwankować, rzut
oka na zapisane strony uzmysłowi Ci,
jak wiele już udało się osiągnąć.

1. ZADANIA WYZNACZASZ HURTOWO
Jeśli Twoja "to-do" lista rozmiarem
przypomina tygodniową listę zakupów, wiedz, że nic się nie wydarzy.
Albo prawie nic. Po prostu, nie da
się robić porządnie tysiąca rzeczy naraz. Zapomnij o multitaskingu, dziś
stawia się na minimalizm. Czym
krótszy będzie spis Twoich postanowień, tym większe są szanse,
że w tym roku dasz radę!

2. JESTEŚ SAMOTNYM WILKIEM
Łatwo stracić entuzjazm, gdy nie ma
z kim go dzielić. Urzeczywistnianie
postanowień jest dużo łatwiejsze w

towarzystwie inspirujących ludzi. Dlatego na początku drogi warto skorzystać z pomocy trenera personalnego,
na siłownię wybrać się od czasu do
czasu z kumplem, albo nawiązać
choćby przelotną znajomość z ludźmi
z Twojej grupy aeroboksu.

5. ZAPOMINASZ O PRZYJEMNOŚCI
3. CHCESZ JEŹDZIĆ NA JEDNOROŻCU
Uwaga, złe wieści! Nierealne cele są
nierealne! Jeśli zechcesz zrzucić 30 kg
w 3 miesiące, masz małe szanse na powodzenie. Możesz ewentualnie wyrządzić krzywdę swojemu organizmowi.
To nie znaczy, że musisz zapomnieć

W 2017 r. zakładam firmę
Zaczął się Nowy Rok, a wraz
z jego przyjściem Twoje postanowienia zmiany siebie na lepsze. Badania
opinii publicznej wskazują, że wiele
z nich dotyczy naszego zdrowia
i ograniczenia używek, kolejne
– realizacji celów zawodowych
(CBOS i OBOP).
Chcemy poprawić swoją sytuację finansową, więcej zarabiać,
mieć więcej czasu dla siebie i pieniędzy na własne przyjemności.
Czy pamiętasz swoje postanowienia
na 2016 r. – jakie przyniosły skutki? Kiedy ostatni raz prosiłeś szefa
o podwyżkę i jak skończyły się Twoje starania o tytuł „pracownika miesiąca”? Być może należysz do grupy
osób, które nie lubią zmian i godzisz
się z obecnym stanem rzeczy, nawet
jeżeli nie w pełni Cię satysfakcjonuje. A może należysz do tych,
dla których zmiany są motorem życia?
71% Polaków ma pozytywne podejście do przedsiębiorczości
(Instytut GFK na zlecenie firmy
Amway 2015), a 38% potrafi sobie
wyobrazić prowadzenie własnego
biznesu. Różnica pomiędzy potencjałem przedsiębiorczym a odsetkiem osób pracujących na własny
rachunek stanowi lukę przedsiębiorczości (33%). Dlaczego jest on taki
wysoki (stanowi najwyższą wartość

w Europie)?
Obawiamy się porażki, a w największym stopniu obciążeń finansowych mogących prowadzić do bankructwa.

CO ZROBIĆ, JEŚLI:
· nie godzisz się na obecny stan rze-

czy i chcesz poprawić swoją sytuację,
· chcesz uniezależnić się od pracodawcy i założyć własną firmę,
· masz poczucie, że dobrze sprawdziłbyś się prowadząc swój biznes,
· perspektywa bycia szefem dla siebie
wydaje Ci się kusząca,
· ale obawiasz się ponoszenia zbyt
dużych kosztów?
Istnieją organizacje, które mogą
pomóc Ci rozwinąć skrzydła oferując wsparcie na wielu płaszczyznach
i radykalnie obniżając koszty prowadzenia działalności, szczególnie
w jego początkowej fazie. W Legionowie działa Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych
BIZOON (www.bizoon.pl), która:
· może obniżyć koszty prowadzenia
firmy do momentu uzyskania rentowności (zapytaj o inkubator przedsiębiorczości);
· użycza biura na spotkania z klientami i szkolenia w centrum Legionowa,
a także w kilku lokalizacjach w War-

Halo! Gdzie jest frajda? Jeśli poświęcasz długie godziny na aktywność, której ani trochę nie lubisz, natychmiast
przestań! Prędzej czy później i tak
zrezygnujesz. Zamiast tego, zainwestuj
swój czas i wysiłek w coś, co wywołuje na Twojej twarzy uśmiech. Wtedy

konieczność wyjścia na trening nigdy
nie będzie przykrym obowiązkiem.

6. ZBYT SZYBKO WYWIESZASZ BIAŁĄ FLAGĘ
Niepowodzenia będą się zdarzać, pogódź się z tym. Jeśli odpuścisz sobie
poranny jogging, nie spisuj reszty
dnia na straty. Jeśli ulegniesz pokusie
zjedzenia słodkiej babeczki, wcale nie
musisz jeść dwóch kolejnych. Wiele
osób ma tendencję do rzucania w kąt
postanowień już przy najdrobniejszych
potknięciach. Zamiast tego, lepiej powiedzieć „stało się” i wytrwale nad
sobą pracować.
Jeśli zastosujesz się do powyższych wskazówek, masz dużo większe szanse na zakończenie 2017
roku z poczuciem zasłużonej satysfakcji. Trzymamy kciuki, wszystko
w Twoich rękach!

WWW.ZDROFIT.PL

OGŁOSZENIE

Załóż firmę przez telefon

szawie, przy linii metra;
· doradzi, poprowadzi
księgowość i pomoże
pozyskać dotacje;
· wprowadzi Cię w
środowisko biznesowe
i pozna z innymi przedsiębiorcami działającymi w powiecie.

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców.
Od stycznia 2017, z pomocą konsultanta, można zarejestrować własną
firmę przez telefon. Właściciel firmy
może również skorzystać z telefonicznego powiadamiania o zbliżających
się ważnych terminach oraz istotnych
zmianach w przepisach.

Ty też możesz
uniezależnić się od pracodawcy i rozwijać się,
realizując własne cele.

ZAŁÓŻ FIRMĘ PRZEZ TELEFON
– JAK TO DZIAŁA?

Zadzwoń lub napisz do
nas: biuro@bizoon.pl,
tel. 518-243-308

WICEPREZES
FUNDACJI ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I INICJATYW
LOKALNYCH
BIZOON
i REDAKTOR NACZELNA
CZASOPISMA
„PRZEDSIĘBIORCA TO
STYL ŻYCIA”
INEZ POWIERŻA

To pierwsze tego typu rozwiązanie w polskiej administracji publicznej
i kolejny krok w kierunku przyjaznej
e-administracji. W trakcie rozmowy
telefonicznej konsultant wyjaśnia zasady rejestracji działalności gospodarczej, przyjmuje dane niezbędne
do wypełnienia wniosku i wprowadza
je do systemu Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie, przedsiębiorca otrzymuje sms z numerem
wniosku, z którym może udać się do
dowolnego urzędu gmin, gdzie urzędnik wydrukuje wniosek i przedłoży
do podpisu. Całą rejestrację można wykonać również w pełni elektronicznie,
wykorzystując do tego profil zaufany
lub podpis elektroniczny.
Usługa telefonicznej rejestracji
działalności gospodarczej dostępna jest
pod numerem 801 055 088.
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D2

Osiedle Młodych PKP Legionowo Centrum

aR

Al
ej

Cy
n

ko
wa
0

2

1

01
ow
a0

yc
h
ło
d

Or
ze
ch

eM

5.33
5.34
5.35
5.37
5.40
5.42
5.43
5.45
5.47
5.48
5.50
5.52
5.53
5.54
5.55

dl

Przystanek
Osiedle Młodych 01
Orzechowa 01
Cynkowa 02
Aleja Róż 02
PKP Legionowo Przystanek 01
Parkowa 01
Lwowska 03
Arena Legionowo 01
Rycerska 01
Husarska 01
Siwińskiego 04
Urząd Miasta 02
CH Błękitne 01
Os. Batorego 02
PKP Legionowo Centrum

Os
ie

Miasto
Legionowo

Bezpłatna komunikacja Miasta Legionowo

BUS

Linia:

Nr 1(54)

óż
02
PK
PL
eg
ion
ow
Pa
oP
rk
rzy
ow
sta
a0
ne
1
k0
Lw
1
ow
sk
a0
3
Ar
en
aL
eg
io
no
Ry
wo
ce
rsk
01
a0
1
Hu
sa
rsk
a0
1
Siw
iń
sk
ieg
o
Ur
04
zą
d
M
ias
ta
CH
02
Bł
ęk
itn
e0
Os
1
.B
at
or
eg
o
PK
02
PL
eg
io
no
wo
Ce
nt
ru
m

Linia:

Styczeń/Luty 2017

ROZKŁAD JAZDY KOM. MIEJSKIEJ

6.22
6.23
6.24
6.26
6.29
6.31
6.32
6.34
6.36
6.37
6.39
6.41
6.42
6.43
6.44

7.37
7.38
7.39
7.41
7.44
7.46
7.47
7.49
7.51
7.52
7.54
7.56
7.57
7.58
7.59

D2

8.24
8.25
8.26
8.28
8.31
8.33
8.34
8.36
8.38
8.39
8.41
8.43
8.44
8.45
8.46

9.39
9.40
9.41
9.43
9.46
9.48
9.49
9.51
9.53
9.54
9.56
9.58
9.59
10.00
10.01

Kursuje od poniedziałku do piątku w godzinach
10.24
11.39
12.25
13.34
14.41
15.41
10.25
11.40
12.26
13.35
14.42
15.42
10.26
11.41
12.27
13.36
14.43
15.43
10.28
11.43
12.29
13.38
14.45
15.45
10.31
11.46
12.32
13.41
14.48
15.48
10.33
11.48
12.34
13.43
14.50
15.50
10.34
11.49
12.35
13.44
14.51
15.51
10.36
11.51
12.37
13.46
14.53
15.53
10.38
11.53
12.39
13.48
14.55
15.55
10.39
11.54
12.40
13.49
14.56
15.56
10.41
11.56
12.42
13.51
14.58
15.58
10.43
11.58
12.44
13.53
15.00
16.00
10.44
11.59
12.45
13.54
15.01
16.01
10.45
12.00
12.46
13.55
15.02
16.02
10.46
12.01
12.47
13.56
15.03
16.03

PKP Legionowo Centrum

16.43
16.44
16.45
16.47
16.50
16.52
16.53
16.55
16.57
16.58
17.00
17.02
17.03
17.04
17.05

17.43
17.44
17.45
17.47
17.50
17.52
17.53
17.55
17.57
17.58
18.00
18.02
18.03
18.04
18.05

18.40
18.41
18.42
18.44
18.47
18.49
18.50
18.52
18.54
18.55
18.57
18.59
19.00
19.01
19.02

19.41
19.42
19.43
19.45
19.48
19.50
19.51
19.53
19.55
19.56
19.58
20.00
20.01
20.02
20.03

Osiedle Młodych

Bezpłatna komunikacja Miasta Legionowo

PK
PL
eg
io
no
Ry
wo
ne
Ce
k0
nt
1
ru
m
CH
Bł
ęk
itn
e0
Ur
3
zą
d
M
ias
ta
Siw
03
iń
sk
ieg
o
Hu
02
sa
rsk
a0
2
Ry
ce
rsk
a0
2
Ar
en
aL
eg
io
no
Lw
wo
ow
02
sk
a0
4
Pa
rk
ow
a0
2
PK
PL
eg
ion
ow
Cy
oP
nk
rzy
ow
sta
a0
ne
3
k
Or
ze
ch
ow
a0
2
Os
ied
le
M
od
yc
h0
1

BUS

Przystanek
PKP Legionowo Centr.
Rynek 01
CH Błękitne 03
Urząd Miasta 03
Siwińskiego 02
Husarska 02
Rycerska 02
Arena Legionowo 02
Lwowska 04
Parkowa 02
PKP Legionowo Przystanek 01
Cynkowa 03
Orzechowa 02
Osiedle Młodych 01

6.01
6.02
6.04
6.05
6.07
6.08
6.09
6.10
6.12
6.13
6.15
6.18
6.19
6.21

7.04
7.05
7.07
7.08
7.10
7.11
7.12
7.13
7.15
7.16
7.18
7.21
7.22
7.24

8.00
8.01
8.03
8.04
8.06
8.07
8.08
8.09
8.11
8.12
8.14
8.17
8.18
8.20

8.58
8.59
9.01
9.02
9.04
9.05
9.06
9.07
9.09
9.10
9.12
9.15
9.16
9.18

10.02
10.03
10.05
10.06
10.08
10.09
10.10
10.11
10.13
10.14
10.16
10.19
10.20
10.22

Kursuje od poniedziałku do piątku w godzinach
11.02
12.02
13.02
14.20
15.20
16.22
11.03
12.03
13.03
14.21
15.21
16.23
11.05
12.05
13.05
14.23
15.23
16.25
11.06
12.06
13.06
14.24
15.24
16.26
11.08
12.08
13.08
14.26
15.26
16.28
11.09
12.09
13.09
14.27
15.27
16.29
11.10
12.10
13.10
14.28
15.28
16.30
11.11
12.11
13.11
14.29
15.29
16.31
11.13
12.13
13.13
14.31
15.31
16.33
11.14
12.14
13.14
14.32
15.32
16.34
11.16
12.16
13.16
14.34
15.34
16.36
11.19
12.19
13.19
14.37
15.37
16.39
11.20
12.20
13.20
14.38
15.38
16.40
11.22
12.22
13.22
14.40
15.40
16.42

17.22
17.23
17.25
17.26
17.28
17.29
17.30
17.31
17.33
17.34
17.36
17.39
17.40
17.42

18.19
18.20
18.22
18.23
18.25
18.26
18.27
18.28
18.30
18.31
18.33
18.36
18.37
18.39

Zmiana
rozkładu
linii

BEZPŁATNA LEGIONOWSKA
KOMUNIKACJA MIEJSKA

D2

Mapę linii oraz rozkład innych linii na
www.legionowo.pl zakładka TRANSPORT

19.20
19.21
19.23
19.24
19.26
19.27
19.28
19.29
19.31
19.32
19.34
19.37
19.38
19.40

20.20
20.21
20.23
20.24
20.26
20.27
20.28
20.29
20.31
20.32
20.34
20.37
20.38
20.40
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Węglowe na gazowe
– Wymień piec
Od 19 listopada 2015 roku w Legionowie obowiązuje uchwała rady miasta

o dofinansowaniu z budżetu gminy
wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła: nowoczesne piece gazowe, olejowe lub pompy ciepła.
Wraz z wymianą na piec gazowy można

także uzyskać dotację do przyłączenia
nieruchomości do sieci gazowej. Gmina
finansuje do 8 tys. w przypadku wymiany pieca na gazowy czy olejowy i do 16
tys. na pompę ciepła. Pokrywa także koszt

Wrota do kultury otwarte
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przyznał Powiatowi
Legionowskiemu tytuł Stolicy Kultury Mazowsza 2017 roku.
W sobotę (28.01) symboliczny klucz do stolicy Staroście Legionowskiemu
przekazał przedstawiciel Powiatu Otwockiego – powiatu, który był Stolicą
Kultury Mazowsza w 2016 roku.
O tytuł „Stolicy Kultury Mazowsza” ubiegało się 6 powiatów z terenu województwa mazowieckiego:
garwoliński, legionowski, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński i miasto Radom. Zwyciężył
– legionowski.
– Komisja wybrała powiat legionowski, ponieważ przedstawiona
oferta jest bardzo bogata i różnorodna, ważne jest także to, że wszystkie
gminy powiatu włączyły się do tworzenia tych propozycji – mówił wicemarszałek województwa mazowieckiego, Wiesław Raboszuk, dodając,
że miano Stolicy Kultury Mazowsza jest magnesem, który przyciąga
widzów.
Bogactwo i różnorodność wydarzeń ujętych w preliminarzu przedsięwzięć kulturalnych odbywających
się na terenie powiatu legionowskiego, a także zaangażowanie gmin
wpłynęły na to, że oferta Legionowa okazała się najciekawsza. Specy
fika regionu oraz atrakcyjne tereny – to dodatkowe atuty powiatu.
Każda z gmin zgłosiła swoje propozycje imprez na 2017 rok. Wśród

nich znalazły się m.in. Noc Muzeów,
Noc Bibliotek, Noc Kultury, Legionowski Festiwal Muzyki Kameralnej
i Organowej, „Wiosenne Czarowanie”, „Beef & Grill”, Narodowe Czytanie czy też Festiwal Gęsiny.
– Na jazzowo, na ludowo i teatralnie – uroczystość przekazania
klucza do Stolicy Kultury Mazowsza,
którą Powiat Legionowski został na
2017 rok była barwna i urozmaicona.
Dziękuję wszystkim gościom za przy-

bycie i zapraszam na kolejne wydarzenia kulturalne, które przez cały rok
będą się odbywać na terenie Miasta
Legionowo, Gmina Nieporęt, Wieliszew, Jabłonna i Serock – mówi Starosta Legionowski Robert Wróbel.
Laureat konkursu „Stolica Kultury Mazowsza” otrzyma na realizację projektu wsparcie od Samorządu Województwa Mazowieckiego
w wysokości 100 tys. zł.

TAMARA MYTKOWSKA

Śledź Miasto
i bądź na bieżąco!

e-mail: redakcja@um.legionowo.pl
przyłącza gazowego. W 2015 roku zawarto 17 umów, w 2016 roku 75, a w styczniu
2017 roku podpisano już 5 umów.
Jesteś zainteresowany? Zadzwoń!
Szczegółowych informacji udziela Re-

ferat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, pokój 3.14 oraz 3.15,
tel. (022) 766 40 66, 766 40 65. mail:
ochrona.srodowiska@um.legionowo.pl

Zgłoś dom do badania
Rozpoczyna się kolejny nabór osób chętnych do badania termowizyjnego domów
jednorodzinnych w Legionowie. Celem programu jest zainteresowanie mieszkańców
termomodernizacją domów
jednorodzinnych.
Najlepszym sposobem zmniejszenia kosztów ogrzewania
oraz zredukowania emisji zanieczyszczeń jest ograniczenie
zapotrzebowania na ciepło.
Badanie kamerą termowizyjną
dostarcza precyzyjnych informacji, którędy ucieka ciepło
z naszego domu.
Planowane jest sfinansowanie badania kamerą termowizyjną
40 budynków. W ramach badania
zostanie wykonanych 4-6 zdjęć każdego budynku oraz będzie opracowany raport.
Prosimy wysyłać zgłoszenia na
adres: termowizja@um.legionowo.pl
lub zgłaszać się osobiście do Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie

Miasta pokój 3.14 i 3.15, gdzie będzie
można wypełnić druk zgłoszenia.
O udziale w programie decyduje kolejność zgłoszeń.
W zgłoszeniu należy podać dokładny adres domu mieszkalnego
oraz telefon kontaktowy. Należy także poinformować, czy raport z wynikami chcemy odebrać w Urzędzie
Miasta osobiście w wersji papierowej
lub otrzymać na podany adres email
jako załącznik w formacie pdf.
Badania kamerą termowizyjną
wymagają ściśle określonych warunków pogodowych – temperatury, występowania opadu oraz nasłonecznienia. Dlatego o planowanym terminie
wykonania badania zainteresowane
osoby będą informowane na kilka dni
wcześniej telefonicznie lub wiadomością SMS.
Jeśli pod danym adresem nie będzie nikogo, kto wpuściłby audytora
na teren nieruchomości, to zostaną
sfotografowane wyłącznie elewacje
widoczne z ulicy. Program będzie
kontynuowany w przyszłym sezonie
zimowym.

ROBERT WIECZOREK

