
Szkoła Liderów Miasta to pro-
gram kształcenia miejskich liderów 
z uwzględnieniem lokalnej diagno-
zy i interesów społeczności. Opiera 
się na uznaniu, że przywództwo  
w mieście jest w wielu rękach.

15 września w siedzibie Urzędu 
Miasta Prezydent Roman Smogo-
rzewski, Członek Zarządu Grupy 
Veolia Alexandre Farion, Członek 
Zarządu Fundacji Veolia Polska Iza-
bela Rakuć-Kochaniak oraz Prze-
mysław Radwan-Rohrenschef Wi-
ceprezes Fundacji Szkoła Liderów 
podpisali porozumienie dotyczące 
realizacji programu w Legionowie. 
Gdyby nie Szkoła Liderów, nie by-
łoby mnie tutaj gdzie jestem – mówi 
prezydent Roman Smogorzewski. 
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Legionowo to kolejne miasto, po Mielcu i Ełku, w którym realizowany będzie program Szkoła 
Liderów Miasta. 15.09 podpisano porozumienie w tej sprawie. Partnerem strategicznym projektu 
Szkoła Liderów Miast jest Fundacja Veolia Polska, która zapewnia również wsparcie eksperckie.  
Udział w programie jest całkowicie bezpłatny dla uczestników. Rekrutacja potrwa do 5 października.
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Zdjęcie Miesiąca

Dyżury legionowskich radnych odbywają się w poniedziałki
w godzinach popołudniowych w pokoju nr 4.02 (III piętro) w ratuszu

UWAGA! O ewentualnych zmianach w dyżurach Radnych na bieżąco informujemy za pośrednictwem strony internetowej
                    www.legionowo.pl i profilu na Facebook'u: Miasto Legionowo

2 października
15.00 – 16.30
Agnieszka Borkowska

16.30 – 18.00
Janusz Klejment

9 października
15.00 – 16.30
Adam Aksamit 

16.30 – 18.00
Mirosław Pachulski

16 października
15.00 – 16.30
Leszek Smuniewski

16.30 – 18.00
Agata Zaklika 

23 października
15.00 – 16.30
Paweł Lewandowski

16.30 – 18.00
Mirosław Pachulski

30 października
15.00 – 16.30
Agnieszka Borkowska

16.30 – 18.00
Agata Zaklika

DYŻURY RADNYCH

Przed wybuchem II woj-
ny światowej na terenie Le-
gionowa mieszkało niemal 
1000 osób narodowości ży-
dowskiej. 15 listopada 1940 r. 
Niemcy utworzyli dla nich 
getto na terenie Ludwisi-
na. Jego obszar zamykał się 
w dzisiejszych ulicach Po-
morskiej, Zygmuntowskiej, 
Sobieskiego, Husarskiej, Li-
stopadowej, Mieszka I, Pry-
masowskiej i Kozietulskiego. 
Do getta przesiedlano Ży-
dów z Legionowa, Jabłonny, 
Nieporętu, Serocka, Zegrza, 

Henrykowa i innych pobliskich miej-
scowości. W szczytowym okresie na 
tej niewielkiej przestrzeni znalazło 
się około 3 tys. osób. Akcja likwi-
dacji getta rozpoczęła się rankiem 
3 października 1942 r. Około 1500 
osób wywieziono do obozu zagłady 
w Treblince, a około 200 osób zosta-
ło zamordowanych przez Niemców 
na miejscu w Legionowie. Polowanie 
na ukrywających się trwało jeszcze  
4 października. Tego dnia zakończono 
ukrywanie śladów zbrodni i zwożenie 
zwłok do masowych grobów. Getto  
w Legionowie przestało istnieć.  

OPRACOWANIE RAFAŁ DEGIEL

3
3 października 1942 r.

października

likwidacja getta
w Legionowie

SE
ZO

N
 G

RZ
EW

CZ
Y!

  p
rz

yp
om

in
am

y 
o 

ap
lik

ac
ji

Informacje na bieżąco o dyżurach radnych 
i ewentualnych zmianach
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Szkoła Liderów Miasta to pro-
gram kształcenia miejskich liderów  
z uwzględnieniem lokalnej diagnozy 
i interesów społeczności. Opiera się 
na uznaniu, że przywództwo w mie-
ście jest w wielu rękach.

15 września w siedzibie Urzędu 
Miasta Prezydent Roman Smogo-
rzewski, Członek Zarządu Grupy 
Veolia Alexandre Farion, Członek 
Zarządu Fundacji Veolia Polska Iza-
bela Rakuć-Kochaniak oraz Prze-
mysław Radwan-Rohrenschef Wi-
ceprezes Fundacji Szkoła Liderów 
podpisali porozumienie dotyczące 
realizacji programu w Legionowie.

– Gdyby nie Szkoła Liderów, 
nie byłoby mnie tutaj gdzie jestem 
– mówi prezydent Roman Smogo-
rzewski, dodając, że w Legionowie 
jest mnóstwo młodych ludzi, któ-
rzy mają dużo chęci i dobrej woli,  
ale brakuje im wiedzy i narzędzi, 
które da im właśnie Szkoła Liderów. 
Jest to inwestycja w to, co w mieście 
najważniejsze – kapitał społeczny 
– mówi Roman Smogorzewski.

Grupa Veolia od dwudziestu lat 
jest sprawdzonym partnerem samo-
rządów. Pomaga budować relacje 
pomiędzy biznesem, organizacja-
mi pozarządowymi i samorządami. 
Fundacja Veolia także nieustannie 

wspiera samorządy i lokalne spo-
łeczności, zapewniając współpracę  
w dobrym klimacie. Bardzo zależy 
nam na  szerzeniu świadomości 
obywatelskiej wśród mieszkańców 
miast. Tym bardziej więc cieszymy 
się, że swoją  wiedzą i doświadcze-
niem możemy wesprzeć również 
Legionowo i jego mieszkańców. Za-
wsze podkreślamy, że warto kreować 
lokalnych liderów i motywować 
społeczność lokalną do inicjowa-
nia zmian, służących harmonijnemu 
rozwojowi miasta i samorządności 
– mówi Jowita Mytnik-Skała,  Prezes 
Fundacji Veolia Polska.

Do udziału w Szkole zapraszamy 
kilkunastoosobową grupę uczestni-

ków reprezentujących różne grupy, 
organizacje, inicjatywy, firmy i spół-
ki, administrację publiczną, samo-
rząd, partie polityczne, interesy i po-
glądy. Uczestników, których wyłoni 
Rada Programowa, musi charaktery-
zować silny potencjał liderski, rozpo-
znawalność w środowisku oraz chęć 
współpracy na rzecz rozwoju miasta. 
Wezmą oni udział w cyklu szkoleń 
i warsztatów obejmujących trening 
liderski, warsztaty z zarządzania ze-
społem i komunikacji, zarządzania 
zmianą czy konfliktem, panele eks-
perckie itp. Warsztatom towarzyszyć 
będą seminaria miejskie „Zrozumieć 
miasto” oraz tzw. akcje miejskie  
czyli działania realizowane przez 
uczestników na rzecz miasta w róż-
nych obszarach takich jak edukacja, 
kultura, sport, środowisko itp. Pro-
gram potrwa od września 2017 roku 
do maja 2018 roku.

Do Szkoły Liderów Miasta Le-
gionowo zapraszamy osoby, które:

1. aktywnie działają lub pracują  
w Legionowie (w instytucjach pu-
blicznych/samorządzie lub w biz-
nesie lub w organizacjach pozarzą-
dowych lub lokalnych mediach) od 
przynajmniej 3 lat;
2. są liderami grup miejskich, które 
mają wpływ na miasto – kluby spor-
towe, sekcje hobbystyczne, etc.

3. mają dokonania w obszarze 
swojej działalności zawodowej  
lub społecznej;
4. są rozpoznawalne w swoim śro-
dowisku i potrafią zmobilizować/
zgromadzić wokół siebie grupę  
ludzi do wspólnego działania;
5. wiążą swoją przyszłość z Legio-
nowem i jego rozwojem.

 

Komisja rekrutacyjna po wery-
fikacji formalnej zgłoszeń wybierze 
kandydatów zakwalifikowanych do 
programu.W przypadku dużej licz-
by zgłoszeń Komisja przeprowadzi 
z wybranymi kandydatami rozmowy 
rekrutacyjne. 14 października 2017 
roku na stronie internetowej www.
szkola-liderow.pl opublikowana zo-
stanie lista 18 uczestniczek i uczest-
ników programu.            

TAMARA MYTKOWSKA

Szkoła Liderów Miasta w Legionowie
Legionowo to kolejne miasto, po Mielcu i Ełku, w którym realizowany będzie program Szkoła Liderów Miasta. 15.09 podpisano 
porozumienie w tej sprawie. Partnerem strategicznym projektu Szkoła Liderów Miast jest Fundacja Veolia Polska, która zapewnia 
również wsparcie eksperckie. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny dla uczestników. Rekrutacja potrwa do 5 października.

"...gdyby nie Szkoła
Liderów, nie byłoby
mnie tutaj gdzie jestem... 
Szkoła Liderów
to inwestycja w to,
co w mieście
najważniejsze
– kapitał społeczny"

Roman Smogorzewski

Rekrutacja do programu
Szkoła Liderów Miasta ruszyła 
15 września i potrwa
do 5 października br.

Aby zgłosić się do udziału
w programie należy:
– wypełnić formularz
zgłoszeniowy,
– dołączyć 1 list rekomendacyj-
ny na adres mailowy:
iwona.ciecwierz@szkola-liderow.pl
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W pierwszej kolejności prace zo-
staną wykonane na placu handlowym 
pomiędzy ulicami: Jana III Sobie-
skiego, Józefa Piłsudskiego i Piotra 
Wysockiego. Pozostała część terenu 
zyska nowe oblicze w późniejszym 
terminie.

– Projekt przebudowy zakłada 
utwardzenie nawierzchni pieszych 
i pieszo-jezdnych kostką betonową, 
zbudowanie stanowisk handlowych  
5 m² i 10 m² oraz instalację nowo-
czesnego oświetlenia. Powstanie 
kilkanaście betonowych lad, ławki 
i inne elementy małej architektury  
– mówi prezes KZB Legionowo  
Irena Bogucka, dodając, że przy wej-
ściu na targowisko stanie pawilon 
obsługi, znajdzie się tam także po-
dest, a nawet stacja naprawy rowe-
rów i miejskie poidełko.

Główne wejście przewidziano od 
północy, z krzyżujących się ciągów 
pieszych wzdłuż ulic: Sobieskiego, 
Piłsudskiego i Wysockiego. Miejsca 
postojowe, techniczną obsługę tere-
nu i dojazd dla sprzedających prze-
widuje się od strony ul. Wysockiego. 
Zaplanowano tam 27 miejsc posto-
jowych, w tym 3 dla osób niepełno-
sprawnych. W części północnej, przy 
wejściu przy ul. Wysockiego planuje 
się ustawienie nowoczesnego w for-
mie, estetycznego pawilonu-konte-

nera administracyjnego z zapleczem 
sanitarnym do obsługi Targowiska. 
W części południowej, sąsiadującej  
z myjnią samochodową, przewidzia-
no utwardzony kostką plac technicz-
ny m. in. na zamknięty kontener na 
odpady. Teren będzie odgrodzony  
od strony ulicy Sobieskiego i myjni 
istniejącymi istniejącym ogrodze-
niem z paneli, natomiast wzdłuż uli-
cy Wysockiego miejsca postojowe 
będą wydzielone jedynie niskimi 
gabionami, co umożliwi ew. rozła-
dunek. Nie planuje się całkowitego 
zamknięcia placu targowego, gdyż 
teren ma funkcjonować jako ogólno-
dostępna przestrzeń miejska. Teren 
zostanie oświetlony słupami wyposa-

żonymi w kolektor słoneczny z ogni-
wem fotowoltaicznym, umożliwiają-
cymi dodatkowo ładowanie urządzeń 
mobilnych (power bank) oraz dostęp 
do sieci wi-fi i bluetooth.

– Miejsce to będzie skupiało rol-
ników i sprzedawców m. in. z powia-
tu legionowskiego i okolic, umoż-
liwiając im sprzedaż produktów na 
placu oraz prosto z samochodów  
w nowy, estetyczny sposób. Jedno-
cześnie mieszkańcy zyskają nową 
przestrzeń publiczną, która w ciągu 
dnia będzie funkcjonować jako tar-
gowisko, gdzie będzie można za-
opatrzyć się w świeże i różnorodne 
produkty, a wieczorami i/lub w week-
endy może zamienić się w centrum 

wydarzeń kulturalnych. Oczywiście 
na odnowionym targowisku będzie 
kontynuowana legionowska rupie-
ciarnia – mówi Tamara Mytkowska, 
rzecznik Urzędu Miasta Legionowo.

Środki na tę inwestycję będą po-
chodzić z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich 2014-2020.

– O tego typu unijne wsparcie 
mogły ubiegać się gminy, związki 
międzygminne, powiaty i związ-
ki powiatów. Projekty mogły być 
realizowane w miejscowościach 
liczących nie więcej niż 200 tys.
mieszkańców, a wysokość dofinanso-
wania nie mogła przekroczyć 1 mln zł  
i wynosić 63,63 proc. kosztów kwa-

lifikowanych całego przedsięwzięcia 
– mówi Marta Milewska, rzecznicz-
ka prasowa Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Mazowieckiego.

Koszt inwestycji to 1,5 mln zł,  
z czego dofinansowanie wyniesie 
955,9 tys zł. Planowany termin zakoń-
czenia inwestycji: 08.2018. Projekt bę-
dzie realizowany  w ramach poddziała-
nia „Wsparcie inwestycji w tworzenie, 
ulepszanie i rozwijanie podstawowych 
usług lokalnych dla ludności wiejskiej, 
w tym rekreacji, kultury i powiązanej 
infrastruktury” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020.

ŹRÓDŁO: KZB-LEGIONOWO.PL

Nowe oblicze targowiska
Ponad 1,5 mln zł będzie kosztowała rewitalizacja targowiska miejskiego w Legionowie. Inwestycja, znacznie poprawiająca
komfort klientów i sprzedawców, zostanie dofinansowana ze środków unijnych.

Przy ul. Piaskowej powstanie  
28 stanowisk postojowych, w tym  
3 dla osób niepełnosprawnych oraz  
10 podwójnych stojaków rowerowych.

Znacznie więcej miejsc będzie  
dostępnych od strony ul. Szwajcar-
skiej, gdzie powstają 192 stanowiska, 
w tym 10 dla osób niepełnosprawnych 
oraz 64 stojaki dla rowerów.

Wybudowana zostanie także in-
frastruktura towarzysząca: ogrodzenie, 
oświetlenie oraz system zliczający  

samochody. Koszt projektu to 3,3 mln 
złotych, zaś kwota dofinansowania  
to 2,6 mln zł.                                       TM

Budują parkingi na Piaskach
Ponad 200 miejsc parkingo-
wych powstanie wkrótce przy 
stacji PKP  Legionowo Piaski. 
Trwa budowa kolejnych par-
kingów typu „Parkuj i Jedź”. 
Inwestycja jest dofinansowa-
na ze środków unijnych.

Uzupełniające wybory do Rady Miasta Legionowo
w okręgu wyborczym nr 5    3 grudnia 2017 r.

W ramach zadania wyremonto-
wane zostanie 1420 m2 nawierzch-
ni, zostaną wymienione krawężniki, 
chodniki oraz parking. Na nowej 
podbudowie zostanie wykonana 

nawierzchnia z mieszanek mine-
ralno – bitumicznych. Chodniki 
zostaną wyłożone kostką brukową.  
W ramach zadania zostanie wyko-
nane odwodnienie ulicy.

Zgodnie z umową wykonawca 
zrealizuje roboty w okresie czterech 
tygodni od wprowadzenia, nie póź-
niej niż 31 października br.          TM

Nowa nawierzchnia 
na ul. gen. T. Buka
Rozpoczyna się długo wy-
czekiwana przez mieszkań-
ców os. Piaski inwestycja 
– remont nawierzchni ulicy 
gen. T. Buka. Wykonawcą 
robót jest Przedsiębiorstwo 
Produkcji Handlu i Obrotu 
POLHILD I z Kobyłki.
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W debacie udział wzięli tak-
że prezydent Gdańska Paweł Ada-
mowicz, Beata Klimek, prezydent 
Ostrowa Wielkopolskiego, Wadim 
Tyszkiewicz, prezydent Nowej Soli 
oraz Mariusz Wiśniewski, wicepre-
zydent Poznania. Spotkanie prowa-
dził Mikołaj Chrzan, redaktor naczel-
ny "Gazety Wyborczej Trójmiasto".

Paweł Adamowicz zaczął: 
– Demokracja w Polsce to zjawisko 
płytkie, słabo zakorzenione. Prawda 
jest taka, że demokrację mieliśmy 
krótko w okresie międzywojennym. 
Bereza Kartuska to nie był dom wy-
poczynkowy. I potem dopiero przy-
szedł rok 1989. Stąd gdański pomysł, 
żeby odbywać w Gdańsku debaty  
o demokracji. Zapraszam już na ko-
leją: 7 listopada 2017 odbędzie się  
w Ratuszu Głównego Miasta  
w Gdańsku pierwsza debata z cyklu 
debat o stuleciu Polski. Będzie tam 
najgorszy z możliwych sortów.

Dalej Adamowicz mówił:  
– Zawsze jest napięcie między sa-
morządem a władzami centralnymi. 
My mamy pilnować interesów lokal-
nych. A każdy rząd ma tendencje do 
niedzielenia się pieniędzmi z Polską 
lokalną. Na przykład edukacja nigdy 
nie była wystarczająco dofinansowa-
na. Tak było też za wcześniejszych 

rządów. Ale PiS zawsze był, jest  
i będzie antysamorządowy. PiS nie 
lubi Polski zdecentralizowanej,  
bo jej prezes jest zwolennikiem sil-
nej władzy w jednym ośrodku. On 
nie ma zaufania do sądownictwa czy 
samorządu terytorialnego. Już zabra-
no nam wiele kompetencji, a pokusa 
odbierania nam finansowania trwa. 
Jedynie opór burmistrzów, prezyden-
tów i lokalnych społeczności może 
być gwarancją osłabienia tych złych 
tendencji. Ale u nas nie ma trady-
cji demonstrowania, jak we Francji 
czy Niemczech. Czy Polska lokalna 
stanie w obronie samorządności? 
Nie wiem. Nie wiem, czy chcemy 
podejmować ten zbiorowy wysiłek.  

My, prezydenci, burmistrzowie  
i wójtowie, za mało czasu włożyli-
śmy w regularne budowanie postaw 
samorządowych. Każdy absolwent 
szkoły średniej powinien wiedzieć, 
skąd się bierze budżet miasta, albo 
że policja nie podlega prezydentowi 
miasta. Czas technokratów minął. 
Dziś są potrzebni liderzy zmiany – mu-
simy mieć wizję 10, 20 lat do przodu.

Roman Smogorzewski, prezy-
dent Legionowa: – Potrafię sobie 
wszystko wyobrazić, nawet to, że za 
chwilę będziemy mieli “demokra-
cję narodową” bez samorządu. My 
w Legionowie żyjemy z Warszawą,  
dla Warszawy, z racji na bliskość 

z nią. Tam pracujemy i tam wozi-
my dzieci do szkoły. Ale 95 procent 
mieszkańców Legionowa powiedzia-
ło “nie”, gdy PiS chciał przerysować 
mapę wyborczą Warszawy i okolic. 
Obiecali ludziom darmową komu-
nikację, autobus co dwie minuty,  
a ludzie i tak zagłosowali lokalnie  
a nie na Warszawę! Ale wciąż można 
wyobrazić sobie, że starostowie będą 
wybierani przez rząd PiS. Wciąż 
możemy obudzić się w państwie to-
talitarnym, bo Trybunał Konstytucyj-
ny już oddaliśmy. Musimy przejść 
na poziom ludzkich emocji, fobii.  
PiS gra na tych fobiach, jak na for-
tepianie. Musimy mniej rozmawiać  
o basenach, a więcej o ludzkich emo-
cjach. My skupiliśmy się na kanaliza-
cji, a PiS to wykorzystał.

Wadim Tyszkiewicz, prezy-
dent Nowej Soli: – Gdyby Łuka-
szenkę zapytać, czy Białoruś jest 
demokratyczna, to powie, że tak.  
Ale w Polsce, jeśli PiS przekroczy 
pewną linię, to będzie opór. W tych 
naszych małych gminach jest gospo-
darz. Kiedyś była odpowiedzialność 
zbiorowa w kołchozie. A teraz gospo-
darz jest rozliczany ze swoich obiet-
nic. W Polsce nie da się już zniszczyć 
samorządu w imię władzy absolut-
nej. Największym zagrożeniem jest 
dyktatura – władza jednej partii i jed-

nego człowieka. Wtedy będzie u nas 
fasadowa forma samorządu. Myśmy  
w Nowej Soli wybudowali 25 no-
wych fabryk. My, a nie rząd! A jak 
obejmowałem funkcję w 2002 roku, 
mieliśmy ponad 40 procent bezrobo-
cia. Upadła wielka fabryka nici i inne. 
To u mnie w czasie kampani wybor-
czej Beata Szydło znalazła “ruinkę” 
i na jej tle powiedziała, że “Polska 
jest w ruinie”. A przecież Nowa Sól 
to piękne, kolorowe, rozwijające się 
miasto. I ja będę bronił mojego mia-
sta i samorządu. Ja jestem opozycją 
totalną, bo jest zamach na samorząd.

Mariusz Wiśniewski, wiceprezy-
dent Poznania: – Nie ma państwa de-
mokratycznego bez samorządu. Ob-
serwujemy niestety systematyczne 
obniżanie naszych miejskich kompe-
tencji przez rząd centralny. Są okraja-
nie nasze kompetencje np. w zakresie 
kształtowania siatki szkół. Uważam, 
że ludzie staną w obronie samorzą-
dów, jak stanęli w obronie sądów. 
Poznań rzadko demonstruje, a przed 
sądy wyszło 20 tysięcy ludzi. Poznań 
potrafi więc bronić samostanowienia. 
Nie lubimy, jak nam się coś narzu-
ca odgórnie. Powiedzieliśmy “nie” 
apelowi smoleńskiemu w roczni-
cę Czerwca ‘56. Ludzie staną więc  
w obronie swoich małych ojczyzn!

 ŹRÓDŁO: GDANSK.PL

O demokracji w Gdańsku
Prezydent Roman Smogorzewski był jednym z uczestników debaty prezydentów miast (14.09) “Czy możliwe
jest demokratyczne państwo bez samorządu?” Spotkanie w Europejskim Centrum Solidarności było częścią obchodów
Gdańskiego Tygodnia Demokracji.

Przedmiot zamówienia obejmuje 
wykonanie nowej nawierzchni pe-
ronu, pochylni oraz dojść do peronu  
z kostki betonowej, montaż nowych 
barierek ochronnych, montaż wiat 
peronowych wraz z siedzeniami  
i koszami na śmieci, wykonanie od-
wodnienia peronu wraz z montażem 
skrzynek odpływowych oraz studni 
chłonnych, wymianę słupów oświe-
tleniowych wraz z oprawami.

– PKP nie widziało potrzeby 
remontu peronu na Piaskach. W ra-
mach modernizacji linii E 75 wy-

remontowane zostały perony PKP 
Legionowo i PKP Legionowo Przy-
stanek,  natomiast nasze prośby  
o poprawę warunków, w jakich na 
pociągi czekają mieszkańcy osie-
dla Piaski i III Parceli nie spotykały 
się z pozytywną reakcją ze strony 
spółki kolejowej – mówi prezydent 
Roman Smogorzewski, dodając,  
że mieszkańcy wielokrotnie zwraca-
li się z prośbą o modernizację stacji,  
dlatego po kilku latach rozmów z ko-
leją, miasto postanowiło przeprowa-
dzić remont na własny koszt. Popra-

wiliśmy bezpieczeństwo pieszych, 
wykonaliśmy chodnik prowadzący 
do peronu, w jego pobliżu powstają 
właśnie dwa nowe parkingi. Natural-
ną kontynuacją inwestycji w tej czę-
ści miasta jest modernizacja peronu. 

Otwarcie przetargu zaplanowano 
na 9 października. Przyszły wyko-
nawca będzie miał 60 dni na reali-
zację tej inwestycji, na którą będzie 
zobowiązany zdobyć wszystkie nie-
zbędne pozwolenia ze strony PKP.

IWONA WYMAZAŁ

Będzie remont
peronu na Piaskach
Osiedle Piaski w końcu doczeka się remontu peronu. Zarządca infrastruktury, 
spółka PKP, nie widziała potrzeby aby poprawić komfort legionowskich podróż-
nych, inwestycję wykona więc miasto. Ogłoszono przetarg na wykonawcę.
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Na 8 października 2017 r. (nie-
dziela), o godzinie 15.00 w Muzeum 
zaplanowano również prezentację 
książki Jacka Emila Szczepańskiego, 
pt. „Ludność żydowska w Legionowie 
i jej Zagłada”. Autor przedstawił w za-
rysie dzieje społeczności żydowskiej. 
Szczególną uwagę poświęcił funkcjo-
nowaniu getta w Legionowie (od 15 li-
stopada 1940 r. do 3 października 1942 
r.) oraz jego likwidacji. Ustalił także 
nazwiska kilkudziesięciu (!) mieszkań-
ców Legionowa ratujących obywateli 
polskich żydowskiego pochodzenia.

W upamiętnianie 75. rocznicy 
Zagłady ludności getta włączyło się 
także Liceum Ogólnokształcące z Od-
działami Dwujęzycznymi im. Marii 
Konopnickiej z Powiatowego Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Legiono-
wie, które we współpracy z Muzeum 
przygotowało 12 października inter-

dyscyplinarną sesję humanistyczną pt. 
„Nigdy więcej! Pamięci żydowskich 
mieszkańców miasta i ratujących ich 
Legionowian”. Sesja składa się z wy-

stąpień uczniów w trzech blokach te-
matycznych:

– „Dobrzy ludzie w czasach 
zła… Sprawiedliwi mieszkańcy Le-

gionowa”, pod kierunkiem nauczy-
ciela historii mgr Kingi Cieślak,

– „Świat nie do opisania… Lite-
ratura wobec Holokaustu”, pod kie-

runkiem nauczyciela języka polskie-
go mgr Renaty Kamińskiej,

– „Życie artystyczne w getcie 
warszawskim”, pod kierunkiem na-
uczyciela historii sztuki dr Izabeli 
Kamińskiej.

Ponadto LO im. Marii Konopnic-
kiej we współpracy z Muzeum opraco-
wało także dla uczniów i nauczycieli 
legionowskich szkół „Konkurs literac-
ki towarzyszący obchodom 75. roczni-
cy Zagłady ludności legionowskiego 
getta”. Jego szczegóły zostaną podane 
do publicznej wiadomości podczas se-
sji 3 października 2017 r. 

Patronat honorowy nad obchoda-
mi objęli Starosta Legionowski Robert 
Wróbel, prezydent miasta Legionowo 
Roman Smogorzewski oraz dyrektor 
Żydowskiego Instytutu Żydowskiego 
profesor Paweł Śpiewak.

MALWINA PIORUN

Obchody 75. rocznicy Zagłady 
ludności legionowskiego getta
3 października 2017 r. mija 75. rocznica „wysiedlenia” przez hitlerowców ludności żydowskiej z legionowskiego getta na Ludwisinie. 
W rzeczywistości oznaczało to jej Zagładę w obozie w Treblince. Było to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w okupacyjnych dziejach 
Legionowa, które jest mało znane i nie zostało upamiętnione na terenie miasta. W związku z tym Muzeum Historyczne podjęło badania 
nad wojennymi losami ludności żydowskiej w Legionowie. Ich wyniki zostaną przedstawiane podczas konferencji organizowanej  
przez Muzeum 3 października 2017 r. godz. 10.30.

Partnerzy: 

Patronat honorowy:

Starosta Legionowski
Robert Wróbel

Prezydent Miasta Legionowo
Roman Smogorzewski

Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego
Profesor Paweł Śpiewak

Dyrektor i Pracownicy Muzeum Historycznego w Legionowie

zapraszają na prezentację książki

J a c k a  E m i l a  S z c z e p a ń s k i e g o

Ludność żydowska w Legionowie i jej 

 Zagłada
Spotkanie rozpocznie się 

8 października 2017 r. (niedziela), o godzinie 1500

w pawilonie wystawowym 
Muzeum Historycznego w Legionowie

przy ul. A. Mickiewicza 23
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Z przyjemnością informujemy, 
że Muzeum Historyczne w Legio-
nowie otrzymało II nagrodę za wy-
stawę stałą pt. Dzieje Legionowa 
1877–1990. Przedstawiono na niej 
historię miasta, od jego początków 
związanych z uruchomieniem stacji 
kolejowej w 1877 r., aż do transfor-
macji ustrojowej z lat 1989–1990. 
Zwiedzający mogą zobaczyć wie-
le niepowtarzalnych eksponatów 
– świadectw minionych czasów. Na 

wystawie zaprezentowano ponad 360 
zabytków, a także przedwojenne kro-
niki filmowe. 

Jury doceniło innowacyjność 
projektu oraz jego walory eduka-
cyjne. Istotą ekspozycji jest popu-
laryzacja wiedzy na temat lokalnej 
historii w oparciu o oryginalne eks-
ponaty. Pracownicy Muzeum pro-
wadzą różnego typu lekcje muzeal-
ne i warsztaty edukacyjne. Walory 

wystawy zostały dostrzeżone także 
przez legionowian. Przez ostatni rok 
zwiedziło ją już ponad 3,5 tys. osób. 
Ekspozycja została dostosowana do 
potrzeb osób starszych i niepełno-
sprawnych. Zapraszamy do odwie-
dzenia legionowskiego Muzeum  
i obejrzenia nagrodzonej wystawy!

DR HAB. JACEK SZCZEPAŃSKI
DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO 

W LEGIONOWIE

Prestiżowa nagroda 
dla Muzeum
W lipcu 2017 r. kapituła XI konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne 
– Wierzba”, wyłoniła laureatów. Ten prestiżowy konkurs organizowany jest  
pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. O tytuł najciekawszej 
wystawy, najlepszej imprezy lub wydawnictwa muzealnego ubiegało się 
aż 86 zakwalifikowanych projektów z całego Mazowsza!

Tradycyjnym elementem „Nie-
dzieli z wojskiem” był pokaz grup 
rekonstrukcyjnych i dawnego sprzętu 
będącego na wyposażeniu polskich 
żołnierzy. Goście festynu obejrzeli 
rekonstruktorów w mundurach żoł-
nierzy polskich z okresu II wojny 
światowej. Wielką atrakcją okazał 
się angielski transporter opancerzony 
Universal Carrier. Impreza obfitowała 
w koncerty muzyki wojskowej i pa-
triotycznej. Doskonale zaprezentował 
się chór ze Szkoły Podstawowej nr 8 
im. 1.WDP.

W programie znalazły się rów-
nież: prelekcja o osiedlu „Piaski”, 
konkurs historyczny o II wojnie 
światowej i zajęcia dla dzieci. Go-
ści festynu częstowano grochówką,  
którą serwował bar „Gruba Kaśka”.

Trzecie festynowe spotkanie  
z żołnierzami przypomniało czasy, 
kiedy wojsko stacjonowało w Legio-
nowie i było aktywnym uczestnikiem 
życia miasta. Następny festyn odbę-
dzie się 16 września 2018 r.

DR MIROSŁAW PAKUŁA

17 września 2017 r. na tere-
nie przy filii „Piaski” Muzeum 
Historycznego w Legionowie 
odbył się III Festyn Żołnier-
ski „Niedziela z Wojskiem”. 
Organizatorem festynu było 
Muzeum, które zaprosiło do 
udziału jednostki wojsko-
we z Zegrza, Białobrzegów,  
Olszewnicy, Nowego Dworu 
Mazowieckiego i Warszawy. 
Wojskowi zaprezentowali no-
woczesne uzbrojenie i wypo-
sażenie.

III Festyn Żołnierski 
„Niedziela z Wojskiem”
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N c Kultury 2017

6 000 polubień     /MiastoLegionowo

16.09.
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Wychodząc naprzeciw zdarze-
niom, które zostały zgłoszone w jed-
nostkach Policji na terenie naszego 
powiatu – oszustwom metodą na tzw. 
"wnuczka" lub "policjanta" Komen-
dant Powiatowy Policji w Legionowie 
mł. insp. Krzysztof Smela nawiązał 
współpracę ze Starostą Legionowskim 
Robertem Wróblem, aby zapobiec tego 
typu przestępstwom.

Na potrzeby kampanii informa-
cyjnej została opracowana kolorowa 
ulotka opisująca sposób działania 
przestępców i powielona w 10 000 
sztuk egzemplarzy. Wszystko po to, 
aby informacja dotarła do jak naj-
szerszej rzeszy odbiorców. Ulotki 
mieszkańcom powiatu przekazywać 
będą dzielnicowi podczas obchodu 
rejonów służbowych. Plakaty o tej 
samej treści zostaną rozkolportowa-
ne w urzędach, instytucjach i spół-
dzielniach mieszkaniowych.

Ponadto Komendant Powiato-
wy Policji w Legionowie mł. insp. 
Krzysztof Smela zwrócił się pismem 
do dyrektorów i pracowników ban-
ków o wsparcie w walce i przeciw-
działaniu tego typu przestępstwom.

Niestety wciąż jesteśmy informo-
wani o kolejnych pokrzywdzonych. 
Ostatnio do takiego przestępstwa 
doszło w Legionowie w ubiegły wto-
rek. Około godziny 13.00 68-letnia 
mieszkanka otrzymała telefon na nu-
mer stacjonarny od nieznanego męż-
czyzny, który przedstawił się jako 
kurier. Rozmówca twierdził, że ma 
dla kobiety przesyłkę. Kiedy ta po-
wiedziała mu, że nie zamawiała żad-
nej paczki rzekomy kurier odpowie-
dział, że przesyłka jest już opłacana 
i dzwoni tylko żeby sprawdzić czy 
ktoś jest w domu. Po około 10 mi-
nutach na ten sam telefon zadzwonił 
kolejny mężczyzna i przedstawił się 
jako policjant jednocześnie podając 
numer służbowy. „Policjant” oświad-
czył, że prowadzi akcję przeciwko 
szajce kurierom, która ma układy  
w legionowskich bankach. Mężczy-
zna kazał kobiecie pobrać z banku 
kwotę 3700 zł. 68-latka z placówki 
bankowej wypłaciła żądaną kwotę. 
Fałszywy policjant cały czas kiero-
wał kobietę rozmawiając z nią przez 
telefon komórkowy i polecił jej, 
aby pieniądze wrzuciła do kosza na 
śmieci w okolicy dworca PKP w Le-
gionowie. Oszust zapewnił kobietę,  
że po zakończonej "akcji" do jej 
domu przyjdzie policjant i prokura-

tur, aby spisać protokół. Kiedy nikt 
się u niej nie pojawił kobieta zorien-
towała się, że padła ofiarą oszustwa  
i zadzwoniła na numer alarmowy. 

PAMIĘTAJMY!
Sprawcy są często zatrzymywa-

ni dzięki pomocy osób, które mają 
świadomość tego, że mogą zostać 
oszukane. Kiedy starsza osoba odbie-

ra telefon od rzekomego "wnuczka" 
czy „policjanta”, często przekazuje 
przestępcom oszczędności całego  
życia. 

Oszuści najpierw dzwonią na 
numer stacjonarny i nawiązując roz-
mowę ze starszą osobą, podszywają 
się pod któregoś z członków rodziny. 
Jak mówią, pilnie potrzebują pienię-
dzy na okazjonalny zakup lub wpła-

cenie kaucji za opuszczenie aresztu, 
do którego trafili za spowodowanie 
wypadku drogowego. Zazwyczaj po 
pieniądze zgłasza się kolega lub zna-
jomy członka rodziny. 

Kolejną metodą podczas rozmo-
wy telefonicznej jest podanie się za 
policjanta, funkcjonariusza Central-
nego Biura Śledczego Policji lub pro-
kuratora. Oszust przekonuje, że pro-

wadzona jest tajna akcja Policji 
wymierzona w przestępców. Twoje 
oszczędności mają posłużyć jako 
"przynęta ", a po zakończeniu całej 
akcji mają zostać Ci zwrócone. 
Dzwoniący każe wszystko zachować 
w tajemnicy. Dla sprawdzenia wiary-
godności rozmówca każe zadzwonić 
na numer alarmowy. Kiedy ofiara 
dzwoni na numer 112 lub 997,  
a wcześniej nie rozłączy poprzedniej 
rozmowy w słuchawce słyszy kolejny 
głos podający się za innego funkcjo-
nariusza zapewniający autentyczność 
prowadzonych działań. W takich 
przypadkach pokrzywdzeni gotówkę 
pozostawiają we wskazanych im 
miejscach- często jest to kosz na śmie-
ci. Po przekazaniu pieniędzy lub 
wpłaceniu ich na wskazany przez 
oszusta numer konta, wszelki kontakt 
z przestępcami się urywa. Z reguły 
wówczas pokrzywdzony orientuje się, 
że padł ofiarą oszusta. 

Oszuści często informują starsze 
osoby, aby udając się do banku wy-
płacić pieniądze, nie mówili kasje-
rom i obsłudze placówek banko-
wych, w jakim celu to robią. Oszuści 
starają się przekonać starsze osoby, 
że pracownicy banków również nale-
żą do grupy przestępczej i dlatego  
nie wolno ich o niczym informować. 

Kierujmy się zasadą ograniczo-
nego zaufania. Niespodziewany tele-
fon od fałszywego policjanta  
czy członka rodziny nie musi zakoń-
czyć się utratą oszczędności często 
całego życia. 

PAMIĘTAJMY!
Policja nigdy nie zadzwoni  

z informacją o prowadzonej akcji. 
Policja nigdy nie poprosi Cię  

o przekazanie komuś pieniędzy, 
przelaniu ich na konto lub pozosta-
wienie w jakimś miejscu. 

Jeśli dzwoni członek rodziny  
i prosi o pomoc potwierdź to kon-
taktując się z innymi krewnymi.

Bądź czujny, opisane wyżej spo-
soby działania oszustów to tylko 
przykłady. Wyobraźnia sprawców 
nie zna granic i wymyślają oni coraz 
to nowe sposoby na oszukanie ludzi 
i pozbawienie ich zgromadzonych 
oszczędności.

Po takich podejrzanych telefo-
nach powiadom niezwłocznie Policję 
(22) 6048213, 997 lub 112.

/KPP/

Nie daj się nabrać
na "wnuczka" i "policjanta"

W Powiecie Legionowskim zainicjowano kampanię profilaktyczno-edukacyjną skierowaną do osób mogących stać się ofiarami 
oszustów działających metodą m.in. na tzw. "wnuczka" czy "na policjanta". Aby informacje dotarły do jak największego grona osób 

– 10 000 sztuk kolorowych ulotek zostanie przekazanych przez dzielnicowych mieszkańcom powiatu.
Nie daj się oszukać! Przeczytaj jak działają przestępcy.
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ZOSTAŃ
WOLONTARIUSZEM

24-26 listopada
2017

INFOMACJE:
Wydział Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych

III p., pok. 4.25, tel. 22 766 40 90, 766 40 08
Urząd Miasta Legionowo
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PEWNIAK
SPEKTAKL TEATRALNY

„PEWNIAK” to monodram zainspirowany spektaklem 
Teatru Telewizji „Sammy” Kena Hughesa w reżyserii Jerze-
go Gruzy z 1962 roku, zrealizowanym w ramach uwiel-
bianego przez widzów Teatru Sensacji Kobra. Napisany 
na nowo, zreaktualizowany, ukazuje odwieczny problem 
człowieka i uzależnienia od… czegokolwiek.

Sławomir Głodek jest głównym i jedynym bohaterem 
sztuki (w tej roli: Sebastian Cybulski), który, jak każdy, ma 
w swoim życiu moment, chwilę, że jest czegoś na sto pro-
cent pewny. Poznajemy go w jego najważniejszym dniu – 
w dniu jego ślubu. Przed nim fortuna, beztroskie szaleń-
stwo, bogata narzeczona, najlepszy przyjaciel – jednym 
słowem „hajlajf”. Ten dzień ma zmienić cały jego świat. 
Odmieni, ale nie do końca tak, jakby sobie tego życzył. 
Jak mówi odwieczne prawo natury: mały kamień wy-
wołuje ogromną lawinę, czy też – ruch skrzydeł motyla 
może wywołać tsunami na drugim krańcu świata. Jeden 
błąd, jedno niedopatrzenie, zbyt pewna wiara w siebie  
i w swoje możliwości, i cały misterny plan jego życia za-
czyna się walić, niczym domek z kart. Sławek jest jednak 
człowiekiem, który łatwo nie sprzedaje swojej skóry. 
Podejmuje walkę ze swoim losem i próbuje przywrócić 
wszystko do ładu i składu tak, jak miało to wyglądać. 
Czas płynie nieubłaganie, zegar tyka, a on musi walczyć 
o swoje przetrwanie. Czy mu się uda?

Można oczywiście pójść do teatru 
tak po prostu, ale im więcej się wie, 
tym przyjemność jest większa. Dużo 
satysfakcji daje to, że umie się odczy-
tać ukryte w np. w scenografii sensy, 
że zauważa się decyzje reżysera, albo 
wkład aktora w to, jaka postać ostatecz-
nie do nas przemówi ze sceny. “Aka-
demia widzów” ma więc być wspólną 
wyprawą po wiedzę, ma być odkrywa-
niem tego, czego nie widać, a co ma  
w teatrze niebagatelne znaczenie.

Dlatego jeśli lubisz teatr, albo po-
dejrzewasz tylko, że mógłbyś lubić, 
jeśli chcesz się dowiedzieć więcej  

o teatrze, albo dowiedzieć się w ogóle 
od podstaw czym jest teatr – “Akade-
mia widzów” jest dla Ciebie!

Biblioteka proponuje spotkania 
z artystami i twórcami, warsztaty do 
spektakli, zostanie przygotowana 
wspólnie lista lektur i będzie dużo roz-
mów, albo nawet kłótni o teatr. Będzie-
my oglądać, odkrywać i dyskutować.

– Pierwsze spotkanie “Akademii 
widzów”, na które zapraszamy przede 
wszystkim licealistów – odbędzie 
się 8 września 2017 w Poczytalni,  
o godz. 18.30 i potrwa do 20.00.  

Chcemy na nim wspólnie z Wami 
ustalić co Was najbardziej interesuje, 
jakie obszary kultury teatralnej wyda-
ją wam się najbardziej warte pozna-
nia i z kim chcielibyśmy się spotkać.  
– piszą organizatorzy.

Już zapowiadane jest spotkanie  
z Mariuszem Bonaszewskim, aktorem 
Teatru Narodowego i przyjacielem  
Domowego Domu Kultury.

Spotkanie już 6 październik!

Wszelkie informacje i zapisy: 
tel.: 692 312 661, e-mail:

domowydomkultury@gmail.com

Akademia Widzów w Poczytalni
Ponieważ o wiele lepiej czujemy się w miejscach, które dobrze znamy, w “Akademii 
widzów” przybliżony zostanie teatr tak by stał się miejscem znanym i gościnnym. 
Inaczej odbiera się spektakl, kiedy zna się kulisy jego powstania: pracę scenografa, 
inspiracje reżysera czy wreszcie proces twórczy aktora.

Spółka KZB Legionowo podpi-
sała umowę najmu z właścicielami 
przychodni 19 września. Tego same-
go dnia przekazane zostały klucze  
do budynku. 

–  Jest to ogromna zmiana dla 
naszych pacjentów – będzie wygod-
niej, więcej miejsca, więcej gabine-
tów, być może uda się zatrudnić do-
datkowych lekarzy – mówi Violetta 
Perzyna z przychodni Puls – musi-
my zaadaptować te pomieszczenia, 
dostosować je do naszych potrzeb 
– wykonać odpowiednie podłogi  
i oświetlenie, umeblować, przygo-

tować rejestrację i gabinet zabiego-
wy. Czeka nas także praca związana  
z komputeryzacją i serwerownią.

Przychodnia wynajmie 153,3 m2 
powierzchni na parterze budynku, 
na której znajduje się 5 gabinetów,  
w tym jeden zabiegowy, steryliza-
tornia, poczekalnia z rejestracją, po-
mieszczenie socjalne oraz zaplecze. 
Umowa została zawarta na 20 lat.

– Pomieszczenia zostały wy-
budowane z myślą o przychodni,  
gdyż właśnie takiej usługi życzyli 
sobie okoliczni mieszkańcy w prze-
prowadzonych konsultacjach spo-
łecznych. Ta część  budynku została 

zaprojektowana i wykonana z prze-
znaczeniem na potrzeby służby zdro-
wia – mówi Kazimierz Żmijewski  
z KZB Legionowo sp. z o.o.

– Mam nadzieję, że dzięki zmia-
nom zwiększy się liczba pacjentów, 
gdyż wygląd przychodni i komfort 
oczekiwania, zwłaszcza w mie-
siącach o zwiększonej liczbie za-
chorowań, są także ważne. W tych 
pomieszczeniach będzie nam wygod-
niej, przestrzennie, mam nadzieję,  
że wprowadzimy się na Boże Naro-
dzenie – mówi Violetta Perzyna.

ŹRÓDŁO: KZB-LEGIONOWO.PL

Już w grudniu pacjenci znajdującej się na os. Piaski przychodni Puls będą  
mogli oczekiwać na wizytę w nowoczesnych i przestronnych wnętrzach.  
Ich lekarze przeniosą się z wysłużonego blaszaka przy Zegrzyńskiej zaledwie 
kilkadziesiąt metrów dalej – na parter oddanego niedawno do użytku bloku,  
w którym mieści się także przedszkole, a wkrótce też klub osiedlowy.
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Konferencja, z udziałem praco-
dawców, przedstawicieli samorzą-
dów i jednostek administracji pu-
blicznej, poświęcona była promocji 
przedsiębiorców wspierających roz-
wój lokalnego rynku pracy, zaanga-
żowanych w aktywizację zawodową 
osób bezrobotnych poprzez korzy-
stanie z instrumentów wpierających 
zatrudnienie, dostępnych w Powiato-
wym Urzędzie Pracy w Legionowie. 
Spotkanie rozpoczęło wystąpienie 
reprezentanta Ministerstwa Rodziny 
Pracy i Polityki Społecznej Andrzeja 
Gawlickiego, który omówił perspek-
tywę działań Ministerstwa w zakresie 
rozwoju przedsiębiorczości. Konfe-
rencja była także okazją do zaprezen-
towania kierunku zmian zachodzą-
cych na rynku pracy. Prelekcję w tym 
temacie wygłosiła Anna Grochowska 
z Mazowieckiego Obserwatorium 
Rynku Pracy w Warszawie. Dużo 
uwagi poświęcono ponadto mechani-
zmom finansowym Funduszu Pracy 
wspierającym rozwój legionowskie-
go rynku pracy oraz oddano głos 
przedsiębiorcom działającym za-
równo lokalnie, jak również w skali 
ogólnopolskiej. O doświadczeniach 
we współpracy z instytucjami rynku 
pracy opowiedział między innymi 
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej „Legionowo” 
Sp. z o.o.  Narcyz Tokarski. – Kon-
ferencja otworzyła cykl spotkań  
i dyskusji o możliwościach rozwo-
ju legionowskiego rynku pracy. W 
listopadzie planujemy kolejne spo-
tkanie integrujące środowisko przed-
siębiorców działających w powiecie 
legionowskim – Forum Gospodarcze 
Powiatu Legionowskiego – powie-
działa podczas spotkania Elżbieta 

Szczepańska, Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Legionowie.

NAJLEPSZA DZIESIĄTKA
Najważniejszym punktem kon-

ferencji było uhonorowanie przed-
siębiorców, którzy poprzez aktywną 
współpracę z Powiatowym Urzędem 
Pracy wspierają zatrudnienie na te-
renie powiatu oraz przyczyniają się 
do rozwoju lokalnego rynku pracy.  
Tytułem Lidera Legionowskiego 
Rynku Pracy 2017 wyróżniono dzie-
sięć firm: Wirginia sp. z o.o. z Wie-
liszewa, Anna Sowa „Sowy Słodki 
Świat” z Wieliszewa, Dorian sp. j.  
z Michałowa-Reginowa oraz z Le-
gionowa – Kamsys Piotr Błoński, 
Poezja Smaków sp. z o.o., AVIO-
TEX KKC sp. z o.o., KoMa Tax 
Usługi Księgowe Mariola Koziatka, 
F.H.U Eldom Duszyński J., Stu-
dio Stylizacji Cosmo i Pracownia 
Architektoniczna XYZ. Laureaci  
za pośrednictwem prezentacji mul-

timedialnej zaprezentowali swoje 
firmy i opowiedzieli o tym, w jaki 
sposób je rozwijają korzystając ze 
środków dostępnych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy. Ponadto wyróżnienia 
za rozwój rynku pracy i zaangażowa-
nie w aktywizację zawodową osób 
bezrobotnych przyznano wszystkim 
gminom Powiatu Legionowskiego.

PUP DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Legionowski PUP, w ofercie 

skierowanej do pracodawców, ma 
szereg usług i instrumentów, które 
wspierają zatrudnienie w firmach. 
Lokalni pracodawcy najczęściej ko-
rzystają z organizacji staży w sie-
dzibach swoich firm. Istnieje także 
możliwość uzyskania częściowej 
refundacji kosztów zatrudnienia 
przy przyjmowaniu do pracy osoby 
zarejestrowanej jako bezrobotna. 
Okres refundacji może wynosić od 6  
do 12 miesięcy, a jej wysokość 
oscyluje w granicach od 950 zł do 

nawet 2000 zł. Inną formą pomo-
cy skierowaną do przedsiębiorców 
zainteresowanych utworzeniem no-
wego miejsca pracy jest refundacja 
kosztów wyposażenia lub doposaże-
nia stanowiska pracy dla skierowa-
nej osoby bezrobotnej. Ten rodzaj 
wsparcia ma charakter jednorazowy 
i nie może przekroczyć 6-krotnego 
przeciętnego wynagrodzenia, które 
na chwilę obecną wynosi 25 324,20 
zł na jedno stanowisko pracy. PUP 
może także sfinansować koszty 
szkolenia dla przyszłego pracow-
nika, który pozostaje w rejestrze 
osób bezrobotnych, o ile pracodaw-
ca wypełni deklarację zatrudnie-
nia osoby po odbytym szkoleniu. 
Dodatkowo Powiatowy Urząd Pracy 
pozyskuje również środki z Krajowe-
go Funduszu Szkoleniowego (KFS) 
z przeznaczeniem na sfinansowanie 
kosztów kształcenia ustawiczne-
go pracowników i pracodawców. 
Ważnym instrumentem przywracają-

cym osoby bezrobotne do aktywno-
ści zawodowej jest samozatrudnie-
nie. Od 2004 roku z jednorazowych 
dotacji przyznawanych przez PUP na 
otworzenie działalności gospodarczej 
powstało ponad 1600 firm. Na ten 
cel przeznaczono dotychczas ponad  
30 mln złotych. Większość z tych 
przedsiębiorstw nadal działa na 
rynku, rozwija się, a co waż-
ne generuje nowe miejsca pra-
cy i aktywizuje osoby pozosta-
jące w rejestrze bezrobotnych. 
Procedura ubiegania się o wszystkie 
formy wsparcia dostępna w Urzędzie 
Pracy wymaga złożenia wniosku 
wraz z załącznikami. Pozytywne roz-
patrzenie wniosku kończy się pod-
pisaniem umowy pomiędzy praco-
dawcą a urzędem. Powiatowy Urząd 
Pracy co roku dysponuje kwotą po-
nad 10 mln złotych z przeznaczeniem 
na aktywizację zawodową osób bez-
robotnych.

Konferencja otwiera cykl spo-
tkań i dyskusji o możliwościach 
rozwoju legionowskiego rynku pra-
cy. Kolejnym krokiem będzie ini-
cjatywa powstania Forum Gospo-
darczego Powiatu Legionowskiego,  
którego organizacja wpisana jest w 
Plan Operacyjny na lata 2016-2019 
w ramach Strategii Rozwoju Powiatu 
Legionowskiego na lata 2016-2025, 
co jest odpowiedzią na zdiagnozo-
waną potrzebę wzmocnienia sta-
łej współpracy międzysektorowej. 
Organizatorami konferencji były 
Starostwo Powiatowe w Legionowie 
i Powiatowy Urząd Pracy w Legio-
nowie. Partnerowali jej Urząd Mia-
sta Legionowo i Powiatowa Izba Go-
spodarcza w Legionowie.

/STAROSTWO POWIATOWE/

Wyróżniono firmy wspierające
zatrudnienie w powiecie legionowskim
Przedsiębiorców aktywnie współpracujących z Powiatowym Urzędem Pracy, którzy przyczyniają się do wzrostu zatrudnienia  
oraz rozwoju lokalnego rynku pracy wyróżniono w trakcie konferencji pn. „Liderzy na legionowskim rynku pracy”, zorganizowanej  
14 września br. w Legionowie. Tytuł Lidera Legionowskiego Rynku Pracy 2017 przyznano dziecięciu firmom z terenu  
powiatu legionowskiego.

Do dziś nie odnotowano no-
wych przypadków choroby. Przy-
pominamy jednak, że wprowadzone 
wcześniej działania zapobiegawcze  

oraz związane z nimi ograniczenia 
nadal obowiązują.

Działaniami zapobiegawczymi 
objęte są następujące miejscowości 
na terenie powiatu legionowskiego: 
– w gminie Nieporęt: Aleksandrów, Be-
niaminów, Białobrzegi, Józefów, Kąty 
Węgierskie, Izabelin, Michałów Grabi-
na, Nieporęt, Rembelszczyzna, Stani-
sławów Pierwszy, Stanisławów Drugi, 
Wola Aleksandra i Wólka Radzymińska 
– w gminie Wieliszew: Michałów-

-Reginów (część miejscowości po 
wschodniej stronie drogi krajowej 61). 

UWAGA! Na wymienionym ob-
szarze zarządza się:

– Trzymanie psów na uwięzi lub na 
zamkniętym ogrodzonym terenie.
– Trzymanie kotów w zamknięciu.
– Zakaz wywożenia i przywożenia 
psów i kotów.
– Prowadzony będzie odstrzał sa-
nitarny lisów.

KAMIL STĘPKOWSKI

Nie ma nowych przypadków wścieklizny
Powiatowy Lekarz Wetery-
narii w Nowym Dworze Ma-
zowieckim wydał komunikat 
dotyczący wścieklizny, której 
przypadek stwierdzono pod 
koniec sierpnia br. na terenie 
powiatu legionowskiego.
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Kolejne legionowskie 
pary otrzymały (16.09) me-
dale za długoletnie pożycie  
małżeńskie. 

Zgodność pożycia małżeńskie-
go, trud pracy i wyrzeczeń dla dobra 
założonej przed pół wiekiem rodziny 
zostały nagrodzone odznaczeniami, 
wręczonymi przez prezydenta Romana 
Smogorzewskiego.

50-lecie małżeństwa obchodzili 

państwo Helena i Bogumił Mikołaj-
czak, Weronika i Stanisław Rybak, 
Halina i Karol Nagórscy, Maria i Fran-
ciszek Mielczarscy, Teresa i Tadeusz 
Mroczkowscy, Bogumiła i Janusz Gra-
bowscy, Elżbieta i Mirosław Jeszke 
oraz Genowefa i Henryk Kuźmińscy.

Statuetki za 60-lecie pożycia 
otrzymali państwo Jadwiga i Jan 
Szlascy, natomiast Rubinowe Gody 
(40-lecie) obchodzili państwo Anna  
i Zdzisław Kisiel.

AGNIESZKA KURYŁEK

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie 

W imieniu władz Legionowa 
przemawiał prezydent Roman Smo-
gorzewski - Prosimy przyjąć serdecz-
ne podziękowania za wieloletni trud 
włożony w wychowanie i edukację 
legionowskiej młodzieży. Dzię-
kujemy za wieloletnie kierowanie 
najstarszym legionowskim liceum,  
a w ostatnich latach także gimna-
zjum, za kształtowanie umysłów, 
umiejętności i charakterów kolej-
nych pokoleń mieszkańców naszego 
miasta. Dla swych podopiecznych 
była Pani przewodnikiem, który od-
krywał ich pasje, talenty, inspirował 
i motywował do podejmowania dzia-
łań i rozwoju osobowości tak, aby 
sprostali wyzwaniom naszych cza-
sów – napisali w pożegnalnym liście 
samorządowcy.

Dyrektor Wagner – Konstanty-
nowicz także pięknie pożegnała się 
z Legionowem i obecnymi na sesji 
pracownikami legionowskiej oświa-
ty: „Darem rozumu jest nie płakać 
nad tym, co czas zabiera, ale cieszyć 
się tym, co przynosi.”

– Czas szybko płynie, szyb-
ciej niż nam się wydaje. Minął mój 
35-letni czas przygody z legionow-
ską oświatą, mój czas spędzony w Li-
ceum Ogólnokształcącym im. Marii 
Konopnickiej w Legionowie. Kończę 
moją misję, kończę swoje dyrektoro-
wanie. Z wielką wdzięcznością my-
ślę o tym czasie w moim życiu i dzię-
kuję Panu, że w swoim Bożym Planie 
przeznaczył mi właśnie tę szkołę. 

Dziękuję za każdego ucznia, za każ-
dego rodzica, za wszystkich przeło-
żonych, podwładnych, dziękuję za 
możliwość współpracy z Państwem.

Dziękuję Panu Prezydentowi 
Romanowi Smogorzewskiemu, Wi-
ceprezydentowi, Pani Sekretarz, Pra-
cownikom Urzędu Miasta Legiono-
wo, Wydziałowi Edukacji, Radnym 
za owocną współpracę, życzliwość, 
okazywane mi zaufanie i wsparcie, 
za wszelką pomoc, za Państwa do-
bro wobec mnie i kierowanej przeze 
mnie przez 18 lat szkoły.

Jako nauczyciel, wychowawca, 
dyrektor miałam to wielkie szczę-
ście, że mogłam urzeczywistnić 
swoją wizję szkoły budując most 
łączący moje marzenia z nadziejami 
i aspiracjami uczniów, nauczycieli 
i rodziców.

Dane mi było przeżyć wzru-
szenia, dumę z sukcesów uczniów, 
a awansu i rozwoju nauczycieli.  
Z nadzieją odchodzę na emeryturę 
i z niej czerpię radość i przeświad-
czenie, które tak trafnie wyraził 
najszczęśliwszy z Ewangelistów  

„w dobrych zawodach wystąpiłem, 
bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem”. 
Dziś dziękując wszystkim Państwu 
i każdemu z osobna życzę radości  
z tego, co robicie dla innych, dla tego 
miasta, życzę spełnienia marzeń.  
Kolegom nauczycielom i dyrekto-
rom legionowskich szkół, by prze-
trwali ten sztorm, by nie poddawali 
się mimo wichrów i niszczycielskiej 
siły, by płynęli w wyznaczonym 
przez siebie kierunku, by ich azymu-
tem było to, co dyktuje serce. Mojej 
szkole życzę kultywowania wła-
snej tradycji i własnej odrębności,  
a także odwagi w poszukiwaniu  
nowych wyzwań.

Niech wszystkim Państwu to-
warzyszy „Przesłanie Pana Cogito” 
– „Idź wyprostowany wśród tych, 
co za nami i to co przed nami ma 
niewielkie znaczenie w porówna-
niu z tym, co jest w nas". Dzięku-
ję, że miałam możliwość pracować 
dla tego miasta i jego mieszkańców 
– powiedziała dyrektor Brygida 
Wagner-Konstantynowicz.

IWONA WYMAZAŁ

Pożegnanie z Konopnicką
Po 35 latach pracy w Liceum im. M. Konopnickiej i 18 latach na stanowisku dyrektora tej szkoły, na emeryturę odeszła Brygida 
Wagner-Konstantynowicz. Podczas ostatniej sesji (30.08) panią dyrektor pożegnali legionowscy samorządowcy.

Brygida
Wagner-Konstantynowicz
w Liceum im. M. Konopnickiej:

35 lat
jako nauczyciel

18 lat
jako dyrektor
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MOJE LEGIONOWO
Miesięcznik z życia Miasta

Ta niespotykana dotąd na tere-
nie powiatu legionowskiego formu-
ła przyniesie korzyści obu stronom.  
KS Legionovia Legionowo otrzy-
ma tak potrzebne klubowi wsparcie 
finansowe, Partnerzy, którzy zdecy-
dują się klub dofinansować, otrzy-
mają nowe możliwości biznesowe  
i komfortowe warunki do kibicowa-
nia legionowskiej drużynie. To nie 
tylko możliwości networkingowe, 
ale także integracja legionowskie-
go środowiska biznesowego wokół  
tak popularnej dyscypliny jaką jest 
piłka nożna.

– Działacie na tym samym terenie, 
ale często się nie znacie. Taka formu-
ła da Wam możliwość poznania się, 
prezentacji swojej firmy, co być może 
zaowocuje nowymi kontraktami. Inte-

gracja lokalnego środowiska biznesu 
wokół sportu, który jest przecież jed-
nym z symboli Legionowa to inwe-
stycja, która się zwróci w przyszłości. 

Legionovia ma ambicje, a z lepszymi 
wynikami przyjdzie więcej kibiców 
– zachęcał na spotkaniu Klubu prezy-
dent Roman Smogorzewski.

Partnerzy, którzy zdecydują się 
wstąpić do Klubu podczas meczów 
będą mieli do dyspozycji strefę 
VIP, oraz pomeczowe spotkania,  
które stworzą możliwości zawierania 
nowych kontaktów biznesowych. Ta-
kie kontakty będzie można zawierać 
podczas cyklicznych śniadań, które 
będą organizowane przez władze 
klubu. Na śniadaniach każdy z Par-
terów będzie miał możliwość za-
prezentowania siebie, swojej firmy  
i oferty.

– Główną misją istnienia Klubu 
Biznesu KS Legionovia Legionowo 
jest stworzenie warunków integracji 
lokalnego środowiska biznesowego. 
Klub Biznesu będzie skupiał przed-
siębiorców związanych z naszym 
regionem i będzie łączył przyjem-
ne z pożytecznym: rozwój bizne-

sowy z pasją, jaką jest piłka nożna  
– mówi Dariusz Ziąbski, prezes KS 
Legionovia Legionowo – Przystąpie-
nie do Klubu Biznesu oznacza bycie 
częścią niepowtarzalnej platformy 
biznesowej – ludzi aktywnych, po-
trafiących skutecznie zwiększać 
liczbę kontaktów biznesowych oraz 
mogących zaoferować innym swe 
doświadczenia. To także zwiększenie 
potencjału reklamowego poprzez do-
tarcie do szerokiej rzeszy odbiorców 
skupionych wokół wydarzeń sporto-
wych – dodaje.

Dotychczas do Klubu dołączy-
li: Appius Inżynieria Sp. z o.o., Dpa 
Knauber S.C., Darmet Dariusz Kłu-
sek, Roboty Ziemne-Budowlane Zbi-
gniew Mróz, Powersource Sp. z o.o.

ŁUKASZ KONSTANTYNOWICZ

Klub Biznesu po wakacjach
Po wakacyjnej przerwie wraca Klub Biznesu KS Legionovia KZB Legionowo. Jest to platforma współpracy biznesowej 
dla sympatyków piłki nożnej. W zamian za sponsoring, partnerzy Klubu mogą liczyć na m.in. wsparcie promocyjne.

 
Pojawienie się w centrum Legio-

nowa Chaplina nie jest przypadkowe 
– w tym roku mija 40. rocznica śmierci 
genialnego aktora, 40-lecie obchodzi 
również legionowski Miejski Ośrodek 
Kultury.

– Dla MOK-u był to bardzo ważny 
dzień, ponieważ w przestrzeni publicz-
nej pojawiła się postać naszego Patrona 
– genialnego aktora, reżysera, scenarzy-
sty. Postać Chaplina na stałe wpisała się  
w obieg światowej kultury i sztuki. Bar-
dzo cieszymy się, że przedstawiając wiel-
kiego komika w naszym mieście możemy 
również niejako propagować bardzo mu 
bliskie uniwersalne wartości: wrażliwość 
na niedolę drugiego człowieka, dążenie 
do szczęścia i miłości. Wszystko to ma 
odzwierciedlenie   w wykreowanej przez 
Chaplina postaci trampa – mówi Zenon 
Durka, dyrektor MOK.

Pomnik pomika na Rynku, po nie-
dawnej inauguracji ławeczki-pomnika 

Marii Konopnickiej i ławeczki zako-
chanych, jest kolejnym punktem budu-
jącym pozytywny wizerunek miasta.

Postać Chaplina została wyrzeźbio-
na przez legionowskiego artystę Jerze-
go Kuźmińskiego, absolwenta wydzia-
łu rzeźby łódzkiej ASP. Rzeźbiarz na 
dłużej związał się ze Szczecinem, gdzie 
w przestrzeni publicznej funkcjonują 
jego prace. Brał udział w wielu wysta-
wach m. in. w Niemczech. 

– Podczas montażu rzeźby i przez 
kolejne dwa dni reakcje mieszkańców 
miasta, ale i osób przyjezdnych były  
w znaczącym stopniu bardzo temu po-
mysłowi przychylne. Jest to miejsce 
gdzie można oprzeć się o znaną postać  
i zrobić sobie lub znajomym np. fajną 
fotkę – mówi dyrektor Durka, dodając, 
że postać Chaplina, która stanęła w Le-
gionowie jest odzwierciedleniem talentu  
i kunsztu rzeźbiarskiego Jerzego Kuź-
mińskiego, połączonych z autorską  
wizją artystyczną.

– Co ważne, strona finansowa pro-
jektu na pewno jest kilkadziesiąt razy 
mniejsza od innych, dopiero co reali-
zowanych rzeźbiarskich przedsięwzięć 
w naszym mieście. Mamy nadzieję,  
że już niedługo ulubionym i najbardziej 
rozpoznawalnym miejscem spotkań 
legionowian będzie ławeczka zakocha-
nych właśnie przy Chaplinie – dodaje 
Zenon Durka. 

KAMIL STĘPKOWSKI

Charlie Chaplin na Rynku

Z inicjatywy dyrektora Zenona 
Durki, na legionowskim Ryn-
ku stanęła drewniana rzeźba 
przedstawiająca patrona Miej-
skiego Ośrodka Kultury, Charlie 
Chaplina. Oficjalne odsłonięcie 
rzeźby odbyło się podczas pik-
niku 24.09. Projekt i jego reali-
zację w całości sfinansował le-
gionowski MOK.




