
Podczas obrad komisji rozwoju (11 maja) poruszony został temat rosnących kosztów odbioru 
śmieci ponoszonych przez mieszkańców. Jednym z pomysłów na ich obniżenie była budowa 
ekologicznej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów, czyli tzw. spalarni. 
Budowę poprzedzi w przyszłości przeprowadzenie ogólnomiejskiego referendum, 
w którym legionowianie zdecydują o losie tego pomysłu.

W Legionowie jesteśmy na początku 
drogi, która rozpocznie się od uchwa-
ły intencyjnej przedstawionej Radnym 
Rady Miasta. Jeśli zostanie ona przyjęta, 
kolejnym etapem będzie przeprowadze-
nie analiz przez zespół ekspertów. Oczy-
wiście ewentualne powstanie instalacji 
zostanie poprzedzone szeroko zakrojo-
nymi konsultacjami społecznymi oraz 
odbędzie się w tej sprawie ogólnomiej-
skie referendum.

Planowane przedsięwzięcie Instalacji 
Termicznego Przekształcania Odpadów 
jest jednym z elementów Zakładu Zago-
spodarowania Odpadów Komunalnych. 
Na jego terenie funkcjonowałaby kom-
postownia odpadów zielonych, punkt 
selektywnej zbiórki odpadów oraz punkt 
napraw sprzętu elektronicznego oraz 
elektrycznego. Niezwykle ważny jest 
fakt, że w ramach planowanej inwestycji 
nie będą składowane śmieci (co wiąza-
łoby się z uciążliwością dla okolicznych 
mieszkańców). Dodatkowo funkcjono-
wanie takiego przedsięwzięcia umożliwi-
łoby całkowitą rezygnację z korzystania 
w PEC z węgla, co wpłynęłoby na popra-
wę jakości powietrza w naszym mieście.

Konsultacje społeczne
Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2019-2035 
więcej na stronie 12

Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji
miejskiej w Legionowie autobusów zeroemisyjnych
więcej na stronie 12

Targowisko miejskie
Targ przy ul. Sobieskiego jest 

otwarty. Poznaj zasady korzystania             
z targowiska.
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Nowy żłobek
Od września rusza filia żłob-

ka miejskiego. Koszt tej inwestycji                         
to około 2,5 mln zł.
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Wirtualny senior
Legionowski Uniwersytet Trze-

ciego Wieku zaprasza seniorów                          
do kontynuacji zajęć i warsztatów 
on-line.
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Zwolnieni z opłat
w żłobku

Pomoc dla rodziców czyli zwol-
nienie z kwietniowej opłaty za żłobek 
– informacje na temat uchwały legio-
nowskich radnych.
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EKO dotacje
na piece

Zgłoś się po dotacje na wymianę 
pieca węglowego. Na ten cel można 
otrzymać nawet do 16 000 zł.
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Epidemia uderza
w budżety miast

Trudno jeszcze ocenić, jakie do-
kładnie skutki finansowe będzie mieć 
pandemia koronawirusa na budżet 
Legionowa. W marcu i kwietniu zna-
cząco zmalały dochody miasta m.in. 
w udziale w podatku dochodowym 
(PIT i CIT). W tej sytuacji władze mia-
sta podjęły decyzję o zablokowaniu 
lub ograniczeniu części wydatków 
bieżących m.in. w zakresie promocji, 
kultury, sportu i oświaty.

Od początku epidemii koronawi-
rusa Urząd Miasta Legionowo skupił 
się na zapewnieniu bezpieczeństwa 
mieszkańcom, zgodnie z decyzjami 
władz centralnych, Głównego In-
spektora Sanitarnego i lokalnymi 
uwarunkowaniami. Wymagało to do-
datkowych wydatków na zakup ma-
teriałów ochrony osobistej i środków 
dezynfekcyjnych. 

Wsparci poprzez ulgi i zwolnienia 
zostali także przedsiębiorcy z terenu 

gminy Legionowo w ramach Legio-
nowskiego Pakietu Pomocowego dla 
Przedsiębiorców, co również przełoży 
się na zmniejszenie dochodów.

Oczywiście działania te będą 
kontynuowane. Jednocześnie przed 
samorządem stają nowe wyzwania, 
spowodowane pogarszającą się sy-
tuacją ekonomiczną gmin w całej 
Polsce. Miejski budżet uszczuplają 
przede wszystkim znacznie mniejsze 
wpływy z tytułu udziału w podat-
ku PIT i CIT. Co miesiąc Ministerstwo 
Finansów przelewa miastu transzę                
z udziału gminy w podatku dochodo-
wym (PIT), w skali roku to blisko 1/3 
dochodów miasta (ponad 86 mln zł).

Odnotowaliśmy duże spadki 
wpływów w porównaniu do ubiegłe-
go roku. Udział PIT w kwietniu 2020 
r. wyniósł tylko 5,2 mln zł. Natomiast 
w analogicznym okresie w roku 2019 
było to aż 8,8 mln zł. Daje to spadek 

o ponad 40 %. Podobnie jest z podat-
kiem dochodowym od osób prawnych 
i podatkami od nieruchomości. Obni-
żona została także subwencja oświa-
towa o 828 tys. zł.

W związku z bieżącymi zmniej-
szeniami dochodów wpływy do 
kasy Urzędu Miasta Legionowo są 
mniejsze o ponad 5,8 mln zł. Ubytki 
w dochodach Legionowa sprawiają,                                                                                           
że miasto już zaczęło szukać oszczęd-
ności i ciąć wydatki bieżące. Odwo-
łane zostały wszystkie wydarzenia 
kulturalne i sportowe. Ograniczono do 
minimum wydatki na promocję mia-
sta i wymianę międzynarodową.

Na razie dzięki rozsądnej polity-
ce finansowej ostatnich lat nie ma                             
w planach cięcia inwestycji. Natomiast 
zmniejszono wydatki na pensje dla pra-
cowników Urzędu Miasta, Straży Miej-
skiej oraz Areny Legionowo o 1,5 mln zł.

- Skoro wzrastają wydatki związane z ochroną zdrowia 
i jednocześnie maleją dochody miasta, to naszym obo-
wiązkiem jest zapewnienie płynności finansowej gminy. 

Obserwujemy budżet. Analizujemy wszystkie wydatki i oszczędza-
my na wydatkach bieżących. Nie planujemy rezygnacji z inwestycji. 
Obliczyliśmy, że dzięki cięciom bieżących wydatków we wszystkich 
dziedzinach funkcjonowania gminy możemy zaoszczędzić ponad 
11,5 mln zł. Niestety sytuacja budżetowa zmusza do cięć. Chcemy 
je wprowadzać stopniowo, w zależności od rozwoju sytuacji finan-
sowej miasta – mówi Zastępca Prezydenta Piotr Zadrożny.

Biuro Obsługi 
Klienta otwarte

Jako pierwszy w powiecie legionowskim Urząd Miasta Legionowo 
ponownie otworzył  bezpośrednią obsługę mieszkańców Legionowa                                  
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Otwarcie Biura Obsłu-
gi Klienta nie wynikało ze zmiany przepisów, a z dbałości o legionowian. 
Gorąco zachęcamy jednak, aby wszelkie sprawy, których charakter                                   
na to pozwala, dokonywać elektronicznie, bądź telefonicznie.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu Mia-
sta Legionowo obsługa bezpośrednia odbywa się z uwzględnieniem poniż-
szych zasad:

• Obsługa mieszkańców na terenie Urzędu Miasta Legionowo odbywa się 
wyłącznie na parterze ratusza – wejście główne, przy ul. marsz. Józefa Pił-
sudskiego 41; 

• Do odbioru lub przyjęcia pism na parterze ratusza w uzasadnionych przy-
padkach będą proszeni pracownicy komórek organizacyjnych; 

• Wszystkie wnioski i pisma można składać wyłącznie na parterze w Biurze 
Obsługi Klienta; 

• Każda osoba przebywająca na terenie ratusza, ze względu na wymogi 
wynikające z aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, zobowiązana jest 
do zasłaniania ust i nosa przez noszenie maseczek, chust, szalików itp. Do dys-
pozycji klientów są udostępnione rękawiczki; 

• Do odwołania urząd otwarty jest w godzinach 8:00 – 16:00; 
• Kasa urzędu funkcjonuje w godzinach pracy urzędu; 
• Biuro paszportowe funkcjonuje w godzinach pracy urzędu. 

Jednocześnie apelujemy, aby w przypadku konieczności załatwienia 
spraw urzędowych skorzystać z możliwości ich zrealizowania drogą elektro-
niczną (e-mailowo: kancelaria@um.legionowo.pl; poprzez platformę EPUAP) 
lub telefoniczną. Sugerujemy także, aby dokonywać czynności płatniczych 
poprzez bankowość elektroniczną. Bardzo prosimy, by w trosce o swoje zdro-
wie załatwianie wszelkich spraw urzędowych, które nie są bardzo pilne, odsu-
nąć w czasie. Za utrudnienia przepraszamy.

Zmiany w rozkładzie jazdy 
Kolei Mazowieckich
w dniach 18–31 maja 2020 r.

Z uwagi na zwiększoną frekwencję na każdej z głównych linii 
obsługiwanych przez Koleje Mazowieckie, w godzinach szczytu 
uruchomiono dodatkowe połączenia.

Koleje Mazowieckie od 18 maja br. przywracają część pociągów 
zawieszonych z powodu pandemii. W całej relacji zostają przywrócone 
połączenia linii nr 9 Warszawa-Działdowo przez Legionowo:

• 91600 relacji Nasielsk (05:10) – Warszawa Gdańska (06:03); 
• 91604 relacji Nasielsk (07:26) – Warszawa Zachodnia p8 (08:35); 
• 91106 relacji Nasielsk (15:20) – Warszawa Gdańska (16:09); 
• 91610 relacji Nasielsk (16:09) – Warszawa Gdańska (17:01); 
• 19603 relacji Warszawa Gdańska (06:26) – Nasielsk (07:04); 
• 19609 relacji Warszawa Zachodnia p8 (13:57) – Nasielsk (15:03); 
• 19611 relacji Warszawa Zachodnia p8 (14:49) – Nasielsk (15:53); 
• 19617 relacji Warszawa Gdańska (17:57) – Nasielsk (18:49); 

źródło: Koleje Mazowieckie

Wszystkie samorządy zaczynają odczuwać gospodarcze skutki pande-
mii koronawirusa. Drastycznie spadające dochody i rosnące wydatki 
pogarszają stany miejskich kas. Natomiast zadania realizowane przez 
gminy nie ulegają zmniejszeniu, czasem wręcz odwrotnie. Wzrastają 
wydatki na ochronę zdrowia czy walkę z COVID19.

Wirtualny rynek to ukłon                      
w stronę przedsiębiorców i rol-
ników, którzy nie mogli oferować 
swoich produktów na targowisku 
i w sklepach. 

W czasie trwania stanu zagroże-
nia epidemiologicznego, zamknięcie 
niektórych sklepów oraz Targowiska 

Miejskiego oznaczało dla wielu przed-
siębiorców i rolników trudny czas. Aby 
pomóc im przetrwać kryzys, pracow-
nicy Urzędu Miasta Legionowo zebrali 
dane o usługach oraz oferowanych 
produktach i umieścili je na stronie 
internetowej. Niektóre sklepy chętnie 
dostarczały zamówione zakupy na 
próg domów, restauracje przywoziły 

zamówione obiady, a rolnicy świeże 
warzywa i owoce oraz sadzonki bez-
pośrednio do domów klienta. 

Rynek on-line dalej funkcjonuje. 
Przedsiębiorców zapraszamy do ko-
rzystania z tej formy reklamy i z for-
mularza, dzięki któremu ich firma 
zostanie dodana do legionowskiego 
Rynku. Zaś mieszkańców Legiono-
wa zapraszamy na zakupy.

Więcej informacji na stronie 
www.legionowo.pl

Rynek on-line
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Koronawirus – informacje i zalecenia
Walczymy z koronawirusem.  Żeby zatrzy-
mać rozprzestrzenianie się epidemii, musimy 
stosować się ściśle do konkretnych zaleceń.                                
Więcej informacji na stronie www.gov.pl.

Trzeci etap
łagodzenia obostrzeń
Premier Mateusz Morawiecki oraz ministrowie Łukasz Szumowski 
i Dariusz Piontkowski poinformowali 13 maja br. o szczegółach trze-
ciego etapu „odmrażania” gospodarki. Od 18 maja br. działalność 
mogą wznowić m.in. zakłady fryzjerskie oraz kosmetyczne, a także 
bary i restauracje. Dzięki nowym zasadom do pojazdów komunikacji 
miejskiej wejdzie więcej osób.

- W wielu województwach licz-
ba zakażeń jest bardzo niewielka, 
dlatego dzisiaj przedstawiamy 
trzeci etap „odmrażania” gospo-
darki i powrotu do normalnego 
życia społecznego – powiedział 
premier Mateusz Morawiecki.

Restauracje i fryzjerzy

Od 18 maja br. swoją działalność 
wznawiają m.in. zakłady fryzjerskie, 
kosmetyczne i inne salony uro-
dy – będą musiały to jednak zrobić                                
w sposób zapewniający bezpie-
czeństwo klientów i obsługi. Aby 
skorzystać z usług, trzeba umówić 
się telefonicznie lub online. Według 
ściśle określonych zasad wzno-
wiona zostanie także działalność 
barów, kawiarni i restauracji - na 
1 osobę w lokalu będzie musiało 
przypadać co najmniej 4 m2, stoliki 
będą musiały być dezynfekowane 
po każdym kliencie, a kucharze i ob-
sługa będą musieli nosić rękawiczki 
i maseczki. - Apeluję o trzymanie 
się ściśle tych reguł - w salonach 
fryzjerskich czy kosmetycznych 
nie może być czynnych poczekalni. 
Nie możemy siedzieć w tłumie także            
w restauracji czy kawiarni - wiele 
zależy od nas – powiedział minister 
zdrowia Łukasz Szumowski.

Kościoły

Zmniejszone zostały także re-
strykcje związane z przebywa-
niem wiernych w kościołach i na 
innych uroczystościach religijnych.                              
Od niedzieli 17 maja br. podczas mszy 
lub innego obrzędu na 1 uczestnika 
musi przypadać 10 m2. Dotychczas                                                
na 1 osobę przypadało 15 m2.

Szkoły i transport

Od 18 maja br. można prowadzić 
m.in. zajęcia praktyczne w szkołach 
policealnych. Zwiększony został też 
limit osób, które mogą wejść do środ-
ków transportu zbiorowego – do au-
tobusu, tramwaju lub metra wejdzie 
tyle osób, ile wynosi połowa miejsc 
siedzących (tak jak obecnie) lub tyle, 
ile wynosi 30 proc. liczby wszystkich 
miejsc siedzących i stojących (w tym 
przypadku jednak połowa miejsc 
siedzących musi pozostać wolna).                      
To zarządzający transportem pu-
blicznym podejmują decyzję, z której 
opcji skorzystać.

Na boiskach

Podniesione zostały limity osób, 
które mogą ćwiczyć na otwartych 
obiektach sportowych. Na stadionach, 

boiskach, skoczniach, torach, orlikach, 
skateparkach może przebywać mak-
symalnie 14 osób (plus 2 trenerów). 
Na otwartych pełnowymiarowych bo-
iskach piłkarskich może przebywać 
maksymalnie 22 osoby (plus 4 tre-
nerów). Została wprowadzona także 
możliwość organizacji zajęć w obiek-
tach zamkniętych. W salach i halach 
sportowych równocześnie może ćwi-
czyć od 12 do 32 osób (plus trenerzy)           
w zależności od wielkości hali.

Znoszenie kolejnych restryk-
cji od 25 maja br.

Od 25 maja br. umożliwione zo-
stanie prowadzenie zajęć opiekuń-
czo-wychowawczych w klasach 1-3 
szkoły podstawowej. W szkołach 
będą mogły się odbywać konsulta-
cje maturzystów i uczniów 8. klas 
z nauczycielami przede wszystkim 
z przedmiotów zdawanych na eg-
zaminach. Konsultacje będą mo-
gły odbywać się indywidualnie lub                                                           
w małych grupach. Od 1 czerwca 
br. będą mogły się odbywać kon-
sultacje dla pozostałych uczniów ze 
wszystkich przedmiotów. Od 17 maja 
br. dzieci poniżej 13. roku życia mogą 
wychodzić z domu bez opieki doro-
słego opiekuna.

WAŻNE! TERMINARZ EGZAMINÓW:

• Egzamin ósmoklasisty: 16-18 czerwca 2020 r. 

• Egzamin maturalny: 8-29 czerwca 2020 r. 

(WAŻNE! Egzamin ustny nie odbędzie się) 

• Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

(Formuła 2012 i Formuła 2017): 22 czerwca-9 lipca 2020 r. 

• Egzamin zawodowy (Formuła 2019): 17-28 sierpnia 2020 r.

OGRANICZENIA W PRZEMIESZ-
CZANIU SIĘ

2 metry – minimalna odległość 
między pieszymi
Obowiązek utrzymania co najmniej 
2-metrowej odległości między pie-
szymi. 
Wyłączeni z tego obowiązku są:
• rodzice z dziećmi wymagającymi 
opieki (do 13. roku życia), 
• osoby wspólnie mieszkające lub go-
spodarujące, 
• osoby niepełnosprawne, niemogą-
ce się samodzielnie poruszać, osoby                      
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego i ich opiekunowie. 
Obowiązuje do: odwołania.

OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST 
I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Obowiązek dotyczy: noszenia 
maseczek lub innego rodzaju zasła-
niania ust i nosa.

Na czym polega? Wszyscy 
(oprócz kilku wyjątków wymienionych 

poniżej) mają obowiązek zasłaniania 
ust i nosa na ulicy, podczas ruchu pie-
szego, w urzędach, sklepach, miej-
scach świadczenia usług, zakładach 
pracy.

Ograniczenie nie dotyczy:  
• dzieci do 4 lat, 
• osób, które mają problemy z oddy-
chaniem (okazanie orzeczenia lub za-
świadczenia nie jest wymagane), 
• osób, które same nie mogą założyć 
lub zdjąć ochrony z twarzy z powo-
du stanu zdrowia (okazanie orze-
czenia lub zaświadczenia nie jest 
wymagane), 
• osób poruszających się samocho-
dem – jeżeli pasażerowie mieszkają                   
ze sobą, 
• osób poruszających się samo-
chodem – jeżeli przebywa tam 
jedynie kierowca albo kierowca                        
z dzieckiem do lat 4, 
• pracowników w zakładach pracy, 
budynkach użyteczności publicznej                             
i obiektach handlowych. 

WAŻNE! Osoby, które bezpośrednio 
obsługują interesantów lub klientów               
w tych miejscach, mają jednak obo-
wiązek zakrywania ust i nosa! 
• kierowców publicznego transportu 
zbiorowego i przewoźników prywat-
nych – pod warunkiem, że są oddzie-
leni od pasażerów przesłoną, 
• duchownych sprawujących obrzędy 
religijne, 
• rolników wykonujących prace w go-
spodarstwie, 
• żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, 
a także funkcjonariuszy Służby                 
Kontrwywiadu Wojskowego i Służby 
Wywiadu Wojskowego, wykonujących 
zadania służbowe, 
• osób przebywających w lesie, 
• podczas jazdy konnej, 
• sędziego, trenera i osoby uprawia-
jącej sport na obiektach sportowych, 
których działalność zostaje wznowio-
na (szczegóły w punkcie dot. sportu). 
Obowiązuje do: odwołania.

ZAKAZ KORZYSTANIA
Z PLACÓW ZABAW,
OGRODÓW ZOOLOGICZNYCH

Ograniczenie dotyczy:  korzy-
stania z ogrodów zoologicznych, 
placów zabaw, ogrodów jordanow-

skich (w częściach, gdzie znajdu-
ją się plac zabaw lub urządzenia 
przeznaczone do zabawy dzieci) . 
Nie można także korzystać na te-
renach leśnych z miejsc biwakowa-
nia, wiat, urządzeń przeznaczonych                                                   
do zabawy dzieci. 
Obowiązuje do: odwołania.

ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ
Ograniczenie dotyczy: organizo-

wania zgromadzeń, spotkań, imprez 
czy zebrań.
Obowiązuje do: odwołania.

TEATRY, OPERY I KINA

Zalecenia: Pozostają zamknię-
te takie instytucje kultury jak: teatry, 
kina, sale koncertowe, galerie i salony 
wystawiennicze, domy i ośrodki kultu-
ry, świetlice. 
Obowiązuje do: odwołania. 

BIBLIOTEKI I MUZEA 
Uchylamy zakaz działalności bi-

bliotek, archiwów, muzeów oraz pozo-
stałej działalności związanej z kulturą.

Ważne! Instytucje kultury będą 
otwierane stopniowo i w różnym cza-
sie. O konkretnym terminie decydować 
będzie organ prowadzący daną pla-
cówkę po konsultacji z powiatową sta-
cją sanitarno-epidemiologiczną.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Legionowie
Telefon alarmowy 609-729-134
legionowo@psse.waw.pl    http://legionowo.psse.waw.pl/

Przedszkola otwarte
Żłobek miejski i przedszkola publiczne w Legionowie zostały ponow-

nie otwarte w poniedziałek (18 maja br.). Wcześniej placówki wdrożyły pro-
cedury bezpieczeństwa i zorganizowały pracę w sposób dostosowany do 
warunków epidemicznych. Obecnie będą przyjmować ograniczoną liczbę 
dzieci (zgodnie z wytycznymi GIS i MEN). Na razie zainteresowanie ze stro-
ny rodziców jest niewielkie.

Przypomnijmy, że Premier poinformował 29 kwietnia o możliwości 
wznowienia pracy żłobków i przedszkoli od 6 maja, ale kwestie związane 
z zapewnieniem bezpieczeństwa zostały pozostawione samorządom. We-
dług wcześniejszych wytycznych placówki oświatowe miały być zamknię-
te do 24 maja, ale w związku z decyzją rządu, zakładającą wcześniejszą 
możliwość otwarcia instytucji opieki nad dziećmi, Legionowo podjęło 
przygotowania do jak najbezpieczniejszego uruchomienia miejskiego 
żłobka i przedszkoli.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci i personelu, ponieważ 
na terenie kraju i miasta wciąż mamy do czynienia z sytuacją epide-
miczną. Po uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sani-
tarnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Legionowo 
przygotowano 630 miejsc, w oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych 84 miejsca i w żłobku 72 miejsca. Z opieki w przed-
szkolach skorzystało w poniedziałek (18.05) - 89 dzieci, w szkołach 
podstawowych 3 dzieci, a w żłobku 38.

- Pamiętajmy, że żłobek miejski i przedszkola funkcjonują w wyjątko-
wej, wcześniej nie spotykanej sytuacji. Opracowane zostały wszelkie re-
gulaminy, placówki dysponują środkami dezynfekcyjnymi, rękawiczkami, 
maseczkami i termometrami. Pamiętajmy jednak, że jeśli nie musimy po-
syłać dziecka do przedszkola, nie róbmy tego. - mówi zastępca Prezyden-
ta Miasta Piotr Zadrożny.



W aktualnej sytuacji wiemy już, 
że bez wsparcia miasta niektóre 
podmioty, zarówno przedsiębiorcy, 
jak i organizacje pozarządowe mogą 
wpaść w tarapaty. Pomimo najlep-
szych chęci i ciężkiej pracy, mogą 
nie przeciwstawić się sami kryzy-
sowi spowodowanemu pandemią. 
To dla nich stworzony został Legio-
nowski Pakiet Pomocowy dla Przed-

siębiorców, czyli program wsparcia                                                                                         
i ułatwień w tym trudnym dla 
wszystkich czasie. Przegłosowane 
projekty uchwał zakładają maksy-
malnie uproszczone procedury.

Ta część programu dotyczy 
głównie przedsiębiorców, którzy                         
z jednej strony zapewniają miej-
sca pracy i tworzą koloryt miasta,                                                                                      

a z drugiej – ich działalność                                  
w ogromnym stopniu wpływa na 
prywatne życie wielu legionowian. 

Zależy nam, by jak najwięcej firm 
wyszło obronną ręką z kryzysu, któ-
rego doświadczamy na terenie całej 

Polski. – mówi Prezydent Miasta Ro-
man Smogorzewski.

LPPP to szerokie spektrum róż-
nego rodzaju rozwiązań. To przede 
wszystkim ulgi, odstąpienia, prze-
dłużenia terminów spłat i zwolnie-
nia zarówno w czynszach i dzier-
żawach jak i opłatach podatkowych 
na rzecz miasta. Ulgi mają jeden cel: 
poprawić płynność legionowskich 
firm. Program ma pomóc przetrwać                               
im ten pierwszy, najtrudniejszy czas, 
w którym często nie mogą dotrzeć 
do swoich klientów i zapobiec podej-
mowaniu przedwczesnych decyzji                                       
o likwidowaniu firmy albo zwolnieniu 
pracowników. Zapraszamy do zapo-
znania się z ulgami, które powstały 
z myślą o mieszkańcach, rodzicach 
najmłodszych legionowian oraz pa-
kietów pomocy dla przedsiębiorców.

legionowo.pl#legionowo
#PulsMiasta
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Legionowski Pakiet Pomocowy dla Przedsiębiorców
Rada miasta na ostatniej sesji (29.04) przyjęła 
uchwały skierowane dla przedsiębiorców 
i organizacji pozarządowych, które najbardziej 
potrzebują wsparcia. Legionowski Pakiet 
Pomocowy dla Przedsiębiorców (LPPP) 
to element większego programu pomocy 
w czasie kryzysu przygotowany przez 
Urząd Miasta dla mieszkańców.

Powrót
targowiska

Zgodnie z zaleceniami 
Głównego Inspektora Sanitar-
nego od 2 maja jest otwarte 
Targowisko Miejskie w Legio-
nowie. Prosimy o zapoznanie 
się z regulaminem obowiązują-
cym w czasie zagrożenia epide-
miologicznego.

Targowisko jest otwarte we 
wtorki, czwartki i soboty w godzi-
nach od 7:00 do 15:00. Niedzielny 
„kiermasz” nie będzie odbywał się 
do odwołania. 

Każdy plac targowy ma 
wyznaczone wejście, którym 
wpuszczani są klienci – „Mój Ry-
nek” – wejście od ul. Wysockiego, 
place B, C, D – wejście od strony 
ul. Wysockiego oraz od ul. Sobie-
skiego na wysokości przejścia dla 
pieszych, plac E „hurt” wejście od 
ul. Krasińskiego. Przy wejściu na 
targ klienci będą dezynfekować 
dłonie, a pracownicy KZB Legio-
nowo Sp. z o.o. będą kontrolować 
liczbę wpuszczanych osób oraz 
informować o konieczności utrzy-
mywania bezpiecznej odległości 
od innych osób. Ilość osób będzie 
proporcjonalna do liczby stano-
wisk w stosunku 1:4 (nie wliczając 
sprzedawców). 

W maseczce
W oczekiwaniu na wejście 

na teren targowiska należy za-
chować bezpieczną odległość 
minimum 2 m od kolejnej osoby. 
Wszystkie osoby przebywające 
na targowisku zobowiązane są 
do noszenia rękawiczek ochron-
nych oraz zakrycia ust i nosa za 
pomocą maski ochronnej, chusty, 
szalika lub innego zabezpieczenia. 
Osoby niespełniające tego wymo-
gu nie będą wpuszczane na teren 
targowiska.

Dla sprzedawcy
Wjazd dla sprzedawców jest 

możliwy jedynie w godzinach 
4:00-7:00 a miejsce sprzedaży 

zostanie wskazane przez pra-
cownika KZB Legionowo Sp. z o.o., 
zgodnie z wymogami Głównego 
Inspektora Sanitarnego. Nie obo-
wiązuje dotychczasowy przydział 
miejsc. W celu ustalenia numeru 
stanowiska należy skontaktować 
się telefonicznie z Biurem Targo-
wiska Miejskiego od wtorku do 
czwartku w godz. 07:00-15:00 pod 
nr tel. 22 774 94 05 lub osobiście. 
Opłaty będą pobierane zgodnie                     
z obowiązującym na targowisku 
regulaminem.

Każde stanowisko musi 
być obowiązkowo wyposażone                                                                                    
w płyn dezynfekujący a sprze-
dawcy bezwzględnie muszą mieć 
zasłonięte usta i nos a także 
posiadać rękawiczki ochronne. 
Osoby wykazujące jakiekolwiek 
objawy chorobowe nie mogą pro-
wadzić sprzedaży. 

Dla klienta
Każda osoba chcąca doko-

nać zakupów na targowisku musi 
obowiązkowo posiadać rękawiczki 
ochronne oraz mieć zakryte usta 
i nos. Osoby niespełniające tego 
wymogu nie będą wpuszczane na 
teren targowiska. Zabrania się do-
tykania towarów oraz wprowadza-
nia zwierząt na teren targowiska. 

Zarządca dba o czystość tere-
nu targowiska poprzez regularne 
sprzątanie, wywóz odpadów, my-
cie i dezynfekcję toalet. W toale-
tach znajdujących się na terenie 
targowiska umieszczone są infor-
macje w formie plakatów jak myć 
ręce w toaletach ogólnodostęp-
nych. Ze względów bezpieczeń-
stwa Targowisko Miejskie może 
zostać w każdej chwili zamknięte 
decyzją Państwowego Powiato-
wego Inspektora Sanitarnego lub 
Zarządcy Targowiska Miejskiego     
w Legionowie.

/więcej informacji na stronie 
kzb-legionowo.pl/

Rodzice zwolnieni z opłaty
Z powodu pandemii COVID-19 

została zawieszona działalność 
Żłobka Miejskiego Miejskiego Mo-
tylkowy Świat w Legionowie. 29 
kwietnia Rada Miasta Legionowo 
przegłosowała 100% zwolnienie z 
opłaty stałej za miesiąc kwiecień 
dla rodziców dzieci uczęszczają-
cych do tej placówki.

Według uchwały, która okre-
śla zasady postępowania, rodzice 
lub opiekunowie prawni, którzy 
dokonali już całościowej wpłaty 
za kwiecień, otrzymają zwrot nad-
płaconej kwoty najdalej do 31 maja 
2020 r.

Dla rodziców, którzy znaleźli się 
w trudnej sytuacji finansowej, istnie-
ją również inne możliwości pomocy. 
Mogą oni ubiegać się o udzielenie 
ulgi w płatnościach w postaci umo-
rzenia, odroczenia lub rozłożenia na 
raty należności pieniężnych z tytu-
łu uczęszczania dziecka do Żłobka 
Miejskiego Motylkowy Świat w Le-
gionowie np. za miesiąc marzec, gdy 
placówka również była częściowo 
zamknięta. Więcej informacji na ten 
temat na stronie http://www.zlobek.
legionowo.pl

Podczas sesji były procedowa-
ne dwa projekty uchwał zgłoszone 
przez Prezydenta Miasta Legionowo 

oraz Klub Radnych PiS. Ze względu na 
ogłoszone w czwartek (29.04) nowe 
wytyczne dotyczące pracy przed-
szkoli i żłobków były wprowadzane 
zmiany treści obu projektów uchwał. 
Ostatecznie pod głosowanie trafił 
projekt zgłoszony przez prezyden-
ta zakładający wprowadzenie 100% 
ulgi za miesiąc kwiecień. Za jego 
przyjęciem głosowało 12 radnych 
(m.in. radni z klubów Porozumie-
nie Samorządowe i KO), jedna radna 
wstrzymała się od głosu, a 7 radnych 
(PiS i NMNS) było przeciw. W związku                                               
z przyjęciem pierwszego projektu, 
głosowanie drugiego, zgłoszonego 
przez Klub Radnych PiS, stało się 
bezprzedmiotowe.

Podczas sesji 29 kwietnia legionowscy radni głoso-
wali nad uchwałą o uldze dla rodziców, których po-
ciechy uczęszczają do żłobka. - W związku z faktem,                          

że sytuacja jest dynamiczna i ogłoszono nowe wytyczne dotyczą-
ce pracy przedszkoli i żłobków, proponujemy całkowite zwolnienie 
z opłat za miesiąc kwiecień. Po ustaleniu jak zostanie zorgani-
zowana praca w żłobku, będziemy mogli podejmować kolejne 
kroki mające na celu pomoc rodzicom dzieci z miejskiego żłobka                                            
– mówi Piotr Zadrożny, Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo.

Środki ochronne
dla placówek oświatowych

Ukończono prace nad przy-
wróceniem działalności miej-
skiego żłobka i przedszkoli,                                            
a także zajęć opiekuńczo-wy-
chowawczych w klasach 1-3. 
Dyrektorzy tych placówek, w 
trosce o bezpieczeństwo dzieci 
i pracowników, dostosowali się 
do nowego reżimu sanitarne-
go. Aby wesprzeć ich w tym od-

powiedzialnym zadaniu, Urząd 
Miasta podjął decyzję o zaku-
pieniu środków ochrony przed 
koronawirusem i przekazaniu 
ich do legionowskich placówek 
oświatowych.

Legionowskie przedszkola, żło-
bek miejski i szkoły podstawowe 
otrzymały maseczki jedno- i wielo-

razowe, przyłbice, fartuchy ochron-
ne, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne, 
mydło antybakteryjne i termometry. 
Łącznie rozdysponowano m.in. po-
nad 1500 szt. maseczek i 150 opa-
kowań płynu do dezynfekcji. Dzięki 
zaangażowaniu pracowników Urzę-
du Miasta środki ochronne zostały 
już dostarczone do placówek.
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Wyjątek od naliczania opłaty 
prolongacyjnej 

Wyjątek ten, czyli rozłożenie na 
raty lub odroczenie terminu spłaty 
podatku w sytuacji, gdy ulgi w spła-
cie dotyczyć będą zobowiązań po-
wstałych w okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego 
i stanu epidemii, będzie dotyczył 
przedsiębiorców, których płyn-
ność finansowa uległa pogorszeniu                           
w związku z ponoszeniem negatyw-
nych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19. Niezbędne 
jest złożenie wniosku. UCHWAŁA                            
NR XVII/246/2020

Zwolnienie z podatku od nie-
ruchomości

Zwolnienie to obowiązuje na 
terenie Gminy Legionowo w 2020 
roku, dotyczy gruntów, budynków 

i budowli zajętych na prowadzenie 
działalności przez organizacje po-
zarządowe, których płynność finan-
sowa uległa pogorszeniu w związku                            
z ponoszeniem negatywnych kon-
sekwencji ekonomicznych z powodu 
COVID-19. W celu uzyskania zwolnie-
nia niezbędne jest złożenie korekty 
deklaracji na podatek od nierucho-
mości DN-1 wraz z załącznikami oraz 
oświadczenia o pogorszeniu płynno-
ści finansowej w związku z ponosze-
niem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19 
przekazany w terminie do 30 czerw-
ca. UCHWAŁA NR XVII/249/2020

Przedłużenie terminu płatno-
ści podatku

Dotyczy podatku od nierucho-
mości dla przedsiębiorców, których 
płynność finansowa uległa pogor-
szeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji eko-
nomicznych z powodu COVID-19.                         
W celu przedłużenia terminu płatno-
ści niezbędny jest wniosek oraz for-
mularz informacji przedstawianych 
przy ubieganiu się o pomoc rekom-
pensującą negatywne konsekwen-
cje ekonomiczne z powodu COVID-19 
przekazany w terminie do 30 czerw-
ca. UCHWAŁA NR XVII/247/2020

Zwolnienia z podatku od nie-
ruchomości 

Zwolnienia te dotyczą przedsię-
biorców, których płynność finanso-
wa uległa pogorszeniu w związku     
z ponoszeniem negatywnych kon-
sekwencji ekonomicznych z powo-
du COVID-19. Uzyskanie zwolnienia 
dotyczy wskazanych w uchwale 
przedsiębiorców na okres 3 mie-
sięcy. Muszą oni przekazać korektę 
deklaracji na podatek od nierucho-

mości DN-1 (osoby prawne) lub ko-
rektę informacji o nieruchomościach                                                                                                    
i obiektach budowlanych IN-1 (oso-
by fizyczne) wraz z załącznikami 
oraz formularz informacyjny w ter-
minie do 30 czerwca. UCHWAŁA                                   
NR XVII/248/2020

Odstąpienie od dochodzenia 
należności

Dotyczy należności o charak-
terze cywilnoprawnym na terenie 

Gminy Legionowo w 2020 roku                                                                       
i przedsiębiorców, których płyn-
ność finansowa uległa pogor-
szeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji eko-
nomicznych z powodu COVID-19. 
Uzyskanie odstąpienia dotyczy 
wskazanych w uchwale przed-
siębiorców na okres 3 miesięcy. 
Niezbędne jest złożenie wniosku 
oraz formularza informacyjnego w 
terminie do 30 czerwca. UCHWAŁA 
NR XVII/245/2020

OPS, OSP i WOT łączą siły 
w pomocy osobom przeby-
wającym w kwarantannie. 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej                           

i Ochotnicza Straż Pożarna w Legio-

nowie udzielają pomocy osobom ob-
jętym kwarantanną w czasie epide-
mii koronawirusa. Osoby znajdujące 
się w takiej sytuacji i pozostające                                                                                             
w izolacji (zgłoszone do SANEPIDU), 
w szczególności osoby samotne, 

chore, seniorzy, mogą uzyskać po-
moc w formie żywności i leków.

Pracownicy OPS wraz z żołnie-
rzami Wojsk Obrony Terytorialnej 
rozwożą ciepłe posiłki dla osób sa-
motnych i seniorów. Do tego pro-
gramu kwalifikowane są osoby na 
podstawie rozmowy telefonicznej 
z pracownikiem socjalnym. Potrze-
bujesz pomocy? 

Zadzwoń 22 774-28-37

Legionowski Pakiet Pomocowy dla Przedsiębiorców

Procedury dotyczące skorzystania z które-
gokolwiek elementu LPPP zostały uprosz-
czone, tak aby były czytelne i możliwe do 
szybkiego wypełnienia. Szczegóły dotyczą-
ce wniosków można znaleźć na stronie 
www.legionowo.pl i www.bip.legionowo.pl

Maseczka z automatu
W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie masecz-
kami ochronnymi, na terenie Legionowa już
21 kwietnia stanęły dwa nowe maseczkomaty
 – w Centrum Komunikacyjnym i przy Ratuszu. 
Pojawiły się one w ramach pilotażowej akcji KZB
 Legionowo Sp. z o.o. oraz Urzędu Miasta Legionowo.

Maseczki ochronne, które w nich 
znajdziemy, zostały zakupione przez 
spółkę miejską i odsprzedawane są 
po koszcie zakupu, tzn. 2,80 zł. za 
sztukę. Maseczki, które można za-
kupić, są jednorazowe, pakowane po 
3 sztuki w kartonowych pudełkach, 
które nieodpłatnie przekazała w tym 
celu legionowska firma PPU ELTA 
Elżbieta i Tadeusz Kaczyńscy. 

Większość z nas zaopatrzyła się 
już w środki ochrony, zwłaszcza ma-

seczki ochronne. Jednak są wśród 
nas osoby, które z wielu względów 
nie mogły dokonać takiego zakupu. 
Dla nich maseczkomaty, w których 
odsprzedawane są one po kosz-
tach zakupu, to jedno z najlepszych 
rozwiązań. Ogromnym plusem tego 
rozwiązania jest fakt, że automaty 
czynne są przez całą dobę, a płat-
ności można dokonywać bezpiecz-
nie kartą, zbliżeniowo. – dodaje 
Zastępca Prezydenta Miasta Piotr 
Zadrożny.

Wsparcie dla lekarzy
Jako wsparcie dla służby medycznej, 
w kwietniu Urząd Miasta przekazał legionow-
skim podmiotom medycznym i szpitalowi                  
w Nowym Dworze Maz. 5 tys. szt. maseczek.

Zakupione maseczki chi-
rurgiczne spełniały najwyższe 
standardy zgodne z wytyczny-
mi Głównego Inspektora Sani-
tarnego. 

Jako pierwsi otrzymali je ra-
townicy legionowskiego pogo-
towia. Kolejne wsparcia udzie-
lono przychodniom Zdrowie                           
i Legio-med.

Pomoc dla seniorów
i osób w kwarantannie

więcej na stronie www.gov.pl

Tarcza antykryzysowa

Do tej pory wnioski o pomoc 
w ramach Tarczy antykryzysowej 
złożyło już 2,86 mln osób i firm. 
Najczęściej dotyczą one dofinan-
sowania do wynagrodzeń w okre-
sie przestoju ekonomicznego, po-
życzki dla mikroprzedsiębiorców, 
świadczenia postojowego dla 
osób prowadzących działalność 
gospodarczą, świadczenia posto-

jowego dla umów cywilnopraw-
nych, ale także odroczenia lub 
rozłożenia składek ZUS bez opłat 
i zwolnienia ze składek do ZUS za 
marzec – maj 2020 r. 

Tarcza antykryzysowa doty-
czy również organizacji pozarzą-
dowych. Pomoc dla tego sektora 
dotyczy m.in. dofinansowania 

kosztów wynagrodzeń  pracow-
ników NGO, rozłożenia na raty 
należności ZUS, czy przesunięcia 
terminu zeznania podatkowego. 

Szacowana całkowita war-
tość wsparcia w ramach Tarczy 
Antykryzysowej to 212 mld zł (bli-
sko 10% PKB). Więcej szczegółów 
znajdziesz na stronie www.gov.pl

Tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić 
polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią korona-
wirusa. Tarcza opiera się na pięciu filarach: ochronie miejsc pracy i bezpie-
czeństwa pracowników, finansowaniu przedsiębiorców, ochronie zdrowia, 
wzmocnieniu systemu finansowego i inwestycjach publicznych. 
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Legionowo szyje
Mieszkańcy Legionowa, senio-

rzy, harcerze oraz pracownicy szkół                                   
i przedszkoli włączyli się w akcję szycia 
maseczek, które urząd sukcesywnie 
dostarcza seniorom. 

Legionowski hufiec ZHP za-
prosił do współpracy wolontariu-
szy i przedsiębiorców i koordynuje 
akcje szycia oraz dostarczania dla 
służb medycznych. Działanie to re-
alizowane jest         w ramach akcji 
#stołeczniprzymaszynach (https://
legionowo.pl/pl/a/stoleczniprzyma-
szynach). 

Urząd Miasta Legionowo zaku-
pił 10 maszyn do szycia, specjalną 
bawełnę, nici oraz gumkę i przybory 
krawieckie, które przekazał Stowarzy-
szeniu Potrzebującym Nadzieja. Tam 
wolontariusze szyją maseczki, które 
trafiają w pierwszej kolejności do śro-
dowiska seniorów. 

Maseczki szyją również pracownicy 
legionowskich placówek oświatowych. 
Po otrzymaniu 28 maszyn krawieckich 
ostatnie miesiące upłynęły w przed-
szkolach, szkołach i żłobku pod znakiem 
produkcji wielorazowych maseczek.

Wsparcie z ZUS
Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie 
obciążeń i zachowanie płynności finansowej 
w firmach to główne cele pakietu regulacji, 
które składają się na Tarczę Antykryzyso-
wą. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia 
br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać 
skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest 
wsparcie realizowane przez ZUS.

W jaki sposób można ubiegać się 
o wsparcie w ZUS? Aby otrzymać 
wsparcie realizowane przez ZUS w ra-
mach Tarczy Antykryzysowej, trzeba 
złożyć odpowiedni wniosek:

• RDZ – wniosek o zwolnienie                    
z opłacania składek,

• RSP-C – wniosek o świadczenie 
postojowe dla umów cywilnopraw-
nych,

• RSP-D – wniosek o świadczenie 
postojowe dla prowadzących działal-
ność,

• RDU – wniosek o ulgę w opła-
caniu składek (odroczenie terminu 

płatności lub rozłożenie na raty na-
leżności z tytułu składek) bez opłaty 
prolongacyjnej.

Wszystkie te wnioski są dostępne 
online - na Platformie Usług Elektro-
nicznych (PUE) ZUS oraz na stronie 
www.zus.pl. Wnioski można złożyć: 

• drogą elektroniczną przez 
PUE ZUS,

• za pośrednictwem poczty, 
• osobiście w placówce ZUS – do 

skrzynki na dokumenty oznakowa-
nej napisem "Tarcza antykryzysowa” 
(bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Z informacją do domów
W marcu, gdy pojawiły się 

pierwsze informacje o zagroże-
niu epidemiologicznym, pierw-
szą potrzebą okazało się bez-
pieczne dostarczenie informacji 
o wytycznych rządu i obostrze-
niach dla mieszkańców i przed-
siębiorców. Urząd Miasta Legio-
nowo zdecydował o stworzeniu 
bazy najważniejszych informacji 
i dostarczeniu jej do domów.

12 tysięcy nakładu informato-
ra miejskiego bezpiecznie trafiło                 
do skrzynek legionowian, a z nim 
dane o chorobie i wirusie, opis spo-
sobów na uniknięcie zarażenia i za-
lecenia sanepidu. Rodzice przed-
szkolaków i uczniów znaleźli w nim 
informacje o organizacji nauczania 
zdalnego oraz porady dotyczące 
możliwości uzyskania pomocy, czy 
załatwiania spraw urzędowych. 

Puls Miasta można też czytać                                                           
w internecie. 

Zapraszamy na stronę 
www.legionowo.pl

Pomoc psychologa
Urząd Miasta Legionowo uruchomił bezpłatną pomoc psychologiczną 
dla mieszkańców. Warunkiem skorzystania z niej jest kontakt telefo-
niczny lub on-line.

W tym ciężkim dla nas wszyst-
kich okresie dodatkowe wsparcie ze 
strony specjalistów jest niezmiernie 
cenne. Dlatego też uruchomiona 
została bezpłatna pomoc psycho-
logiczna. Jest ona dostosowana do 
obecnych warunków i świadczona 
zarówno przez telefon, jak i online. 
Koszty tej usługi zostały sfinanso-
wane z budżetu Gminy Miejskiej Le-
gionowo.

Jak można skorzystać 
z porady?

1. Dla pełnoletnich - dzwoniąc na 
numer tel. 512 895 219 (obowiązują 
zapisy telefoniczne), uzyskacie Pań-
stwo wskazówki i informacje na temat 
konsultacji online i telefonicznie ze 
specjalistami - lekarzem psychiatrą                                                                                                 
i psychologiem. Specjaliści dostępni 
są od poniedziałku do piątku w godz. 
14:00 – 22:00 oraz w soboty od 9:00 
do 16:00.

2. Dla niepełnoletnich – prowa-
dzenie konsultacji psychologicz-

nych, w szczególności dla dzieci                                                 
i młodzieży, będących mieszkań-
cami Gminy Miejskiej Legionowo, 
z uzależnieniami, fobią społeczną, 
lękami, depresją, złością, zachowa-
niami autodestrukcyjnymi, zabu-
rzeniami odżywiania, problemach  
z koncentracją i innymi trudnościa-
mi natury egzystencjalnej. Forma 
realizacji zadania w związku z za-
grożeniem epidemiologicznym re-
alizowana jest obecnie on-line lub 
telefonicznie. Więcej informacji pod 
numerem tel. 512 895 219

Maseczka dla seniora
Akcja dedykowana osobom w wieku 60+. Niezbędne jest zgłoszenie telefoniczne 

lub SMS-owe. Po weryfikacji maseczki ochronne zostają dostarczone do skrzynki 
osoby zgłaszającej zapotrzebowanie. 

Urząd Miasta Legionowo z powodu konieczności zakrywania ust i nosa w prze-
strzeni publicznej zainicjował akcję szycia i dostarczania maseczek do legionow-
skich seniorów. Osoby te, nierzadko samotne, nie zawsze mogą wyjść z domu,                           
by zakupić środki ochrony. Akcja ta dedykowana jest osobom w wieku 60+, a do jej 
realizacji jest wykorzystywany miejski serwis SMS. 

Aby otrzymać maseczkę należy wysłać SMS pod numer 4777 o treści UML.ZDRO-
WIE/adres domowy (na prawidłowo wysłane zgłoszenie otrzymają Państwo auto-
matyczny SMS zwrotny a w treści: Potwierdzamy otrzymanie zgłoszenia) lub za-
dzwonić do urzędu  22 766 40 84  w godzinach 8:00 – 16:00 i podać adres seniora.



Willa „Kozłówka” to najstar-
szy zabytek w Legionowie. Jest 
położona blisko torów kolejowych 
i otoczona niewielkim parkiem. 
Na styczniowej sesji Rady Miasta 
Legionowo podjęta została m.in. 
uchwała dotycząca przekazania 
środków na projekt jej przebudo-
wy i remontu, a także na zagospo-
darowanie terenu wokół niej.

Dzięki podjętym decyzjom 
powstał Program Funkcjonalno                               
– Użytkowy „Remont i przebudowa 
budynku Willa „Kozłówka” wraz z za-

gospodarowaniem terenu w tym za-
bytkowego parku”.

Dokument jest niezwykle ob-
szerny, jednak jego podstawowe 

założenia obejmują m.in. wymianę 
konstrukcji dachu, remont stropów, 
posadzek, ścian i sufitów, wykoń-
czenia stolarki, inwentaryzację i eks-
pertyzę dendrologiczną i nasadzenia 
drzew i krzewów. Celem remontu jest 
zachowanie jak największej liczby 
elementów zabytkowych budynku 
szczególnie w odniesieniu do elewa-
cji i części zewnętrznych. Natomiast 
zagospodarowanie terenu obejmuje 
dwie części: otoczenie budynku wraz 
z dziedzińcem oraz parku znajdują-
cego się na tyłach budynku.

Koncepcja zagospodarowania 
parku opiera się na układzie zgod-
nym z uzyskanymi materiałami 
archiwalnymi, tak aby najstarszy 
budynek w mieście był jego dumą. 
Głównym elementem kompozycyj-
nym zagospodarowania będzie fon-
tanna. Więcej informacji na stronie 
www.legionowo.pl.

Ewentualna lokalizacja takiej 
inwestycji to obszar przemy-
słowo – biurowy na obrzeżach 
Legionowa na terenie ciepłowni 
PEC. W instalacji mają być spa-
lane śmieci wytworzone przez 
mieszkańców Legionowa, ewen-
tualnie również okolicznych 
gmin. Koszt budowy takiej insta-
lacji jest obecnie (przed jakimi-
kolwiek analizami) niemożliwy do 

precyzyjnego oszacowania, ale 
na pewno będą to dziesiątki mi-
lionów złotych. Środki na ten cel 
PEC będzie próbował pozyskać 
w ramach Partnerstwa Publicz-
no-Prywatnego oraz dofinanso-
wania z Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, że w całej 
Polsce rosną ceny związane              
z zagospodarowaniem odpa-

dów. Najbardziej dotknięte tym 
faktem są gospodarstwa domo-
we, które coraz więcej wydają 
na ten cel. Według ekspertów 
trend może się tylko nasilić. Tylko                                                       
w Legionowie od 2019 r. cena od-
bioru odpadów segregowanych 
wzrosła z 10 zł do 28 zł od osoby.                   
W niektórych sąsiednich gmi-
nach już teraz planowane są ko-
lejne podwyżki.

Należy podkreślić, że termiczne 
przetwarzanie odpadów jest jed-
nym z najbardziej rygorystycznie 
kontrolowanych procesów w Euro-
pie. Instalacje są tak zaprojektowa-
ne, aby spełniać surowe normy śro-
dowiskowe, wynikające zarówno                                                                                     
z przepisów krajowych, jak i unij-
nych. Spalarnia nie generuje smo-
gu, a jej wpływ na środowisko 
jest niewielki. Parametry emisji 
zanieczyszczeń rejestrowane są 
w trybie ciągłym, a wyniki będą 
ogólnodostępne dla wszystkich 
zainteresowanych. Za przykład 
i wzór działania takiej instalacji 
można podać Instalację Termicz-
nego Przekształcania Odpadów 
Komunalnych (ITPOK) powstałą 
na podstawie umowy Partnerstwa 
Publiczno-Prywatnego podpisaną 
przez Miasto Poznań i Spółkę Suez 
Zielona Energia.

Przykładem może być też 
Białystok, który został wskazany 
jako miasto najtaniej zagospoda-
rowujące odpady w raporcie spo-
rządzonym przez Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, a jest 
to miasto dysponujące własną in-
stalacją: nowoczesną spalarnią, 
przekształcającą śmieci w energię 
cieplną, a także sortownią, kompo-
stownią i własnym składowiskiem.

Należy wspomnieć, że w kra-
jach Europy Zachodniej, gdzie 
gospodarka odpadami działa 
znacznie skuteczniej, spalarnie to 
normalność. W bezpieczny spo-
sób usuwają wiele problemów ze 
śmieciami. Dla przykładu tylko we 
Francji działa 128 dużych zakładów 
termicznej utylizacji odpadów.                                             
W Niemczech jest ich 66, a w nie-
wielkiej Szwajcarii aż 30. Instala-
cje Termicznego Przekształcania 
Odpadów znajdują się również w 
centrach dużych miast, jak choćby                                                                     

w Wiedniu. Łącznie w Europie 
działa około 400 spalarni, które 
odpowiadają za utylizację blisko                             
25 proc. śmieci.

Przedstawiciele Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska                                                          
i Gospodarki Wodnej podkreśla-
ją, że spalarnie są sposobem na 
zagospodarowanie odpadów, 
których nie można ponownie wy-
korzystać oraz że w Polsce jest 
miejsce na więcej takich instalacji. 

W Legionowie jesteśmy na po-
czątku drogi, która rozpocznie się 
od uchwały intencyjnej przedsta-
wionej Radnym Rady Miasta. Jeśli 
zostanie ona przyjęta, kolejnym 
etapem będzie przeprowadzenie 
analiz przez zespół ekspertów. 
Oczywiście ewentualne powsta-
nie instalacji zostanie poprzedzo-
ne szeroko zakrojonymi konsulta-
cjami społecznymi oraz odbędzie 
się w tej sprawie ogólnomiejskie 
referendum.

Planowane przedsięwzię-
cie Instalacji Termicznego Prze-
kształcania Odpadów jest jednym 
z elementów Zakładu Zagospoda-
rowania Odpadów Komunalnych. 
Na jego terenie funkcjonowałaby 
kompostownia odpadów zielo-
nych, punkt selektywnej zbiór-
ki odpadów oraz punkt napraw 
sprzętu elektronicznego oraz 
elektrycznego. Niezwykle ważny 
jest fakt, że w ramach planowanej 
inwestycji nie będą składowane 
śmieci (co wiązałoby się z uciążli-
wością dla okolicznych mieszkań-
ców). Dodatkowo funkcjonowanie 
takiego przedsięwzięcia umoż-
liwiłoby całkowitą rezygnację                          
z korzystania w PEC z węgla, co 
wpłynęłoby na poprawę jakości 
powietrza w naszym mieście.
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Ekologiczny pomysł
na tańsze śmieci
Podczas obrad komisji rozwoju (11 maja) poruszony został temat                     
rosnących kosztów odbioru śmieci ponoszonych przez mieszkańców. 
Jednym z pomysłów na ich obniżenie była budowa ekologicznej Insta-
lacji Termicznego Przekształcania Odpadów, czyli tzw. spalarni. 
Budowę poprzedzi w przyszłości przeprowadzenie ogólnomiejskiego 
referendum, w którym legionowianie zdecydują o losie tego pomysłu.

Energetyczne wykorzystanie odpadów to trend, który będzie się 
rozwijał w Polsce w najbliższych latach na terenie wielu gmin. 
Wynika to z rosnącej ilości śmieci oraz wzrostu cen za ich utyli-
zację. Najbardziej odczuwają to mieszkańcy, którzy z roku na rok 

płacą coraz więcej za odbiór odpadów. Dzięki inwestycji w ekologiczną insta-
lację termicznego przetwarzania z odzyskiem energii, możliwe będzie obni-
żenie dla mieszkańców Legionowa kosztów odbioru śmieci oraz cen ciepła 
dostarczanego przez PEC. Dodatkowo należy podkreślić, że jest to instalacja 
o znikomej emisji zanieczyszczeń co wpłynie na poprawę jakości powietrza 
w naszym mieście - mówi Zastępca Prezydenta Miasta Marek Pawlak.

Przełom w sprawie budowy tunelu na Bukowcu
Już od dawna wiadomo, że prze-

jazd kolejowy przy ul. Kwiatowej zo-
stanie wkrótce zlikwidowany. Do tej 
pory nie było jednak porozumienia 
gdzie ma powstać nowa, bezkoli-
zyjna przeprawa. Rozważano trzy 
koncepcje w dwóch możliwych loka-
lizacjach, każda opcja miała swoich 
zwolenników. W wyniku wielomie-
sięcznych rozmów PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. ostatecznie zaakcep-
towały koncepcję budowy tunelu 
pod ul. Kwiatową i Polną.

Początkowo kolej nie chciała się 
zgodzić na budowę tunelu w tym miej-
scu ze względu na rozjazdy na torach. 
Budowa pod rozjazdami stanowi wyjąt-
kowe utrudnienie, ponieważ jest to je-
den z najbardziej krytycznych elemen-

tów infrastruktury kolejowej dla dużych 
prędkości. Jednak w obecnej sytuacji, w 
związku z Master Planem dla Transportu 
Kolejowego w Aglomeracji Warszawskiej 
nie da się tego uniknąć, niezależnie od 
lokalizacji tunelu na os. Bukowiec. 

Na legionowskim odcinku linii War-
szawa-Gdańsk rozjazdy będą zaczynały 
się już na wysokości osiedla przy ul. Roi, 
dlatego ten argument nie ma dziś zna-
czenia. Dodatkowo GDDKiA realizująca 
budowę drogi DK61 potwierdziła zakła-
dane terminy oddania trasy do użytku. 
Taka sytuacja stanowi zabezpieczenie 
w razie zmniejszenia przepustowości na 
obecnym przejeździe na os. Bukowiec 
lub nieprzewidzianej konieczności jego 
zamknięcia w trakcie prac nad tunelem.

Obecnie inwestycja jest dopiero na 
etapie koncepcji. Urząd Miasta zawarł 

już umowę na dofinansowanie tej bu-
dowy ze środków rządowych. Kolejnymi 
etapami będą projektowanie i budowa 
tunelu. Należy podkreślić, że podej-
mowana inwestycja ma na celu polep-
szenie warunków komunikacyjnych dla 
mieszkańców po zamknięciu obecnie 
funkcjonującego tam przejazdu. Kon-
cepcja budowy niezmiennie zakłada 
budowę tzw. małego tunelu, czyli prze-
widzianego wyłącznie dla ruchu lokal-
nego. Przeprawą ze względu na warunki 
techniczne (wysokość 3,5 m) nie prze-
jadą samochody ciężarowe. Znajdą się                               
w niej dwa pasy ruchu oraz ciąg pieszo                                                                               
– rowerowy w części oddzielonej od 
drogi. W ramach realizacji inwestycji po-
wstanie również rondo usprawniające 
ruch z ulic Przemysłowej i Kwiatowej.

Zabytkowa willa
odzyska swój blask

Z wizytą w nowym żłobku
W związku z planowanym od 

września uruchomieniem filii 
żłobka miejskiego w czwartek 
(7.05) Zastępca Prezydenta Mia-
sta Piotr Zadrożny wizytował bu-
dowę na ul. Polskiej Organizacji 
Wojskowej. 

Dyrektor Żłobka Miejskiego Mo-
tylkowy Świat Barbara Mierzejewska 
wraz z Zastępcą Prezydenta Miasta 
Piotrem Zadrożnym i Naczelnikiem 
Wydziału Inwestycji Elżbietą Głos 
odwiedzili budowę, gdzie już niedłu-
go wystartuje filia żłobka miejskiego. 

33 pomieszczenia

Filia żłobka znajduje się na par-
terze w nowo wybudowanym bloku 
z mieszkaniami socjalnymi przy uli-
cy Polskiej Organizacji Wojskowej. 
Całkowita powierzchnia żłobka wy-
nosi 500 m2. Znajdują się tam 33 
pomieszczenia, w tym  2 sale dla 64  
maluchów z zapleczem wypoczyn-
kowym (leżaki), gabinet dyrektora, 

sekretariat, gabinet pedagoga, ga-
binet pielęgniarki, pomieszczenia 
socjalne, część kuchenna, pomiesz-
czenie gospodarcze dla kuchni (zmy-
walnia, obieralnie,  pomieszczenia  
porządkowe), komunikacja, prze-
bieralnia, przedsionek dla dostaw, 
sanitariaty. Na zewnątrz budynku 
powstanie wygrodzony plac zabaw 
oraz wózkownia. 

2,5 miliona

Koszt robót budowlanych żłob-
ka wraz z wykończeniem, pełnym 
wyposażeniem, klimatyzacją i in-
stalacją fotowoltaiczną wynosi oko-
ło 2.450.000 zł. Dofinansowanie                          
z programu „Maluch+” 2020 wynosi 
1.600.000 zł i przeznaczone jest na 
roboty budowlane, zakup  i montaż 
wyposażenia (w tym m. in. meble, 
wyposażenie wypoczynkowe, wypo-
sażenie sanitarne, wyposażenie ku-
chenne, zabawki) oraz wyposażenie 
i montaż placu zabaw, w tym bez-
pieczna nawierzchnia i ogrodzenie.



- Zapraszam wszystkich słuchaczy 
Uniwersytetu i innych zainteresowa-
nych seniorów z miasta Legionowo i po-
wiatu legionowskiego do jego kreowania, 
zgłaszania uwag, swoich pomysłów, ale 
i również propozycji współpracy wolon-
tariackiej w jego prowadzeniu. Liczę, że 
przy współpracy was wszystkich uda 
nam się ten projekt udoskonalić. Czekam 
na wasze uwagi i propozycje pod e-ma-
ilem spp-nadzieja@wp.pl - mówi Prezes 
Stowarzyszenia Pomocy Potrzebują-
cym NADZIEJA Roman Biskupski, który 
realizuje projekt "Wirtualny Uniwersytet 
Trzeciego Wieku". 

Stowarzyszenie zaprasza seniorów 
do kontynuowania aktywności podję-
tych wcześniej aktywności. Dzięki temu 
projektowi seniorzy będą mogli nadal 
uczyć się języka angielskiego przez in-
ternet, ćwiczyć i uczestniczyć w zaję-
ciach komputerowych. Roman Biskupski 
zaprasza do współpracy również senio-
rów, którzy nie mają komputerów. Prosi o 
informację, by można było wypożyczyć i 
pomóc zainstalować w ich domach po-
trzebny do nauki sprzęt. 

Wolontariusze potrzebni
Stowarzyszenie zwraca się rów-

nież do wszystkich mieszkańców, 
którzy chcieli by pomóc jako wolon-
tariusze. - Szukamy lekarzy, urzęd-
ników, serwisantów sprzętu kompu-
terowego, wszystkich dobrych ludzi, 
którzy chcą z nami współpracować 
– mówi Roman Biskupski.

Czas seniora
Stowarzyszenie zapowiada 

wykorzystanie wszystkich źródeł, 
by dotrzeć do słuchaczy legio-
nowskiego uniwersytetu. Wśród 
nich znajduje się nie tylko inter-
net, radio, ale też i gazety. 

Na stronie www.lutw.net 
dostępne jest video z informa-
cjami o terminach lekcji języka 
angielskiego, lekcjach obsługi 
komputera i wirtualna lekcja 
kulinarna.

legionowo.pl#legionowo
#PulsMiasta

Nr 4 /2020
maj

Wirtualny Legionowski
Uniwersytet Trzeciego Wieku

W czwartek 29 kwietnia w Legionowie 
wystartował Wirtualny Legionowski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Projekt
 jest eksperymentalny i pionierski.

Uruchamiamy również zdalne zajęcia brydża sportowego dla grupy 
działającej przy Klubie "Kier" działającej przy Legionowskim Uniwer-
sytecie Trzeciego Wieku oraz dla wszystkich zainteresowanych senio-
rów miasta Legionowo i powiatu legionowskiego oraz nie tylko. Zajęcia                         
i nadzór nad nimi prowadzi nasz sprawdzony instruktor, zwycięzca 
wielu zawodów brydża sportowego Jarek Kostrzewa. Siedzisz w domu 
nie masz co robić, nudzisz się dołącz, do grupy. ZAPRASZAMY. - Roman 
Biskupski dyrektor Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Seniorzy, którzy w ramach 
klubu Seniora+ uczestniczy-
li w kursie języka angielskiego, 
na pewno ucieszy wiadomość,                          
że ich nauczyciel Pan Zbigniew 
Szymański kontynuuje zajęcia 
dwa razy w tygodniu za pomocą 
internetu. Wszystkich zaintere-
sowanych zapraszamy do kon-
taktu (22 784- 05 -15).

O dobrą kondycję naszych se-
niorów i nie tylko, dba Pani Grażyna 
Chojnowska, która aktywnie działa 
na legionowskiej grupie Legionow-
ski Uniwersytet III Wieku, gdzie za-
prasza do wspólnego ćwiczenia. Pu-
blikowane tam treningi to element 
projektu „Babcia w domu”. Prowadzi 
je fizjoterapeutka Iwona Tarnowska.

Na grupie Fb @LegionowskiUniwersytetIIIWieku seniorzy zawiązują przy-
jaźnie, dyskutują, wymieniają się przepisami i publikują zdjęcia. Czujesz się 
samotny? To miejsce jest dla Ciebie!

Chcesz porozmawiać, masz problemy – zadzwoń! 
Telefon zaufania 500-683-354 jest czynny w poniedziałki w godzinach 
10.00 – 12.00 i w czwartki w godzinach 17.00 – 19.00.

Chcesz się nauczyć obsługi 
komputera? Zrobiłeś już pierwsze 
kroki w internecie? Tym, którzy za-
czynają swoją przygodę z kompute-
rem, ale także seniorom, dla których 
świat wirtualny nie jest obcy, Pan 
Adam Bazela proponuje kursy obsłu-
gi komputera. Aby dołączyć do gru-
py uczniów,  skontaktuj się z LUTW.

Zajęcia kulinarne
on-line

Proste, łatwe i niedrogie potra-
wy na stronie legionowskiego uni-
wersytetu prezentuje dla słucha-
czy LUTW Andrzej Karski. Ze swadą 
zdradza tajemnice kulinarne przy-
gotowując je w kuchni Klubu Se-
niora + przy ulicy Kopernika 6A. Za-
praszamy do obejrzenia kolejnych 
odcinków na stronę www.lutw.net.

Seniorze - #zostańwdomu i spędź dobrze czas!
W związku z pandemią  korona-

wirusa  jesteśmy zobowiązani do 
przestrzegania wytycznych, które 
mają posłużyć ku dobru społeczeń-
stwa. Obostrzenia dotyczą każdej gru-
py społecznej, w tym  seniorów  znaj-
dujących się w szczególnej grupie 
ryzyka. Jedną z zasad, której należy 
przestrzegać, jest zdecydowane ogra-
niczenie wyjść z domu. Seniorze, jak 
zatem możesz spędzić ten czas i radzić 
sobie w trudnych chwilach? 

Zrób plan 
Dobry plan zawsze jest w modzie! 

Planowanie daje nam poczucie zorga-
nizowania i motywacji do działania. Za 
nami i przed nami jeszcze trochę dni, 
które przydałoby się wypełnić. Czym? 
Wszystkim, co sprawia Ci przyjemność                    
i co będzie dla Ciebie przydatną aktyw-
nością. Sięgnij po nasz planer dzienny  
lub zrób w swoim ulubionym notatniku 
własną listę zadań. Możesz rozpisać 
obowiązki długo- lub krótkoterminowo. 

Zadaj sobie kilka pytań:
„Co chciał(a)bym zrobić przez naj-

bliższe 2 tygodnie?”
„Co mam do zrobienia dziś?”
„Co warto zaplanować już dziś                        

na najbliższe dni?”
„Co sprawi mi przyjemność?”
„Na jakie aktywności od dawna nie 

miałam/em czasu?”
„Która z tych aktywności jest możli-

wa do zrobienia w domu?”
„Co mogę robić w domu, aby czuć 

się lepiej?”
Dzięki tym pytaniom zastanowisz 

się nad tym, co warto zrobić, czego daw-
no nie miałaś/eś okazji zrealizować, ja-
kie zadania czekają na Ciebie od dawna                          
i które z aktywności sprawiłyby Ci przy-
jemność. Z taką listą można już nastawić 
się optymistycznie do działania! W końcu 
mamy plan na siebie i na nasz czas. Po-
niżej podpowiadamy co możesz dorzucić 
do swojej listy rzeczy do zrobienia.  

Trenuj z nami funkcje poznawcze 
Neuropsycholog  Poradni Zdrowia 

Psychicznego Educatio przypomina Ci, 
że z wiekiem funkcje poznawcze ulegają 
osłabieniu. Mowa tu o pamięci, uwadze, 
myśleniu i postrzeganiu. Codziennie 
poświęć czas na krzyżówki, sudoku, ła-
migłówki, czy grę w memory. Warto jest 
również uczyć się czegoś nowego! Może 
5 słówek dziennie po angielsku? Czyta-
nie książek również wspomoże funkcjo-
nowanie Twojego umysłu! Spędź czas 
miło i pożytecznie. To proste 

Bądź w kontakcie 
Bądź w stałym kontakcie z bliskimi, 

przyjaciółmi i znajomymi. Podtrzymuj 
relacje, aby czuć wsparcie i doświad-
czać pomocy. Poproś kogoś z rodzi-
ny o zrobienie zakupów i zostawienie 
ich przed drzwiami Twojego domu. To 
zminimalizuje konieczność wychodze-
nia przez jakiś czas. W wolnym czasie 
zadzwoń do przyjaciółki, poplotkuj. 
Jeżeli korzystasz z Internetu, zorga-
nizuj wideokonferencje z najbliższymi.                                
To świetny sposób na spędzenie cza-
su i poczucie bliskości. Świat idzie do 
przodu i w obecnych czasach takie 
rozwiązania jak bardziej się sprawdzają  

 
Zadbaj o siebie i swój rozwój 

Wykorzystaj ten czas w domu 
przede wszystkim dla siebie. Poza tre-
ningami funkcji poznawczych pomyśl    
o tym, co po prostu lubisz robić. Daw-
no nie miałeś/aś okazji do przeczytania 
książki? Rzadko kiedy masz czas usiąść 
przed telewizorem i po prostu spę-
dzić leniwe popołudnie? Chciał(a)byś 
nauczyć się czegoś nowego w kuch-
ni? Marzysz o namalowaniu obrazu?                                                       
To wszystko jest w zasięgu ręki! 

Zadbaj nie tylko o ducha, ale i cia-
ło. Wprowadź do swojej codzienności 
treningi! Sportowy strój i delikatne ćwi-
czenia rozciągające sprawią Ci przyjem-
ność i pozwolą na zachowanie kondycji. 
Dodatkowo możesz zastosować aroma-
terapię. Zapal zapachową świecę lub do 
podgrzewacza nalej kilka kropel ulubio-
nego olejku – miętowego, herbacianego, 
cytrusowego… To pozwoli Ci się odprę-
żyć i wpłynie na Twój organizm kojąco. 

 
Jeżeli masz problem ze zdobyciem 

jakiś materiałów potrzebnych do da-

nych aktywności (stroju do ćwiczeń, 
podobrazia, farb i pędzli do malowania, 
świec, podgrzewacza, olejków, książ-
ki…), poproś o pomoc bliską Ci osobę. 
Na pewno chętnie zamówi dla Ciebie 
zakupy przez Internet lub dostarczy 
potrzebne rzeczy  

 
Wykorzystaj świeże powietrze 

Jeżeli masz potrzebę wybrania 
się na spacer, to śmiało! Spacery są 
bardzo potrzebne do zachowania 
optymalnego poziomu naszego sa-
mopoczucia. Pamiętaj jednak, aby 
zachować ostrożność i stosować 
się do wszelkich wskazań WHO.  Na 
taki spacer warto założyć rękawicz-
ki jednorazowe i wziąć ze sobą płyn 
dezynfekujący. W przypadku mijania 
przechodniów zachowaj odstęp na 
minimum 2 metry. Nie wybieraj się w 
zaludnione miejsca. Po powrocie do 
domu dokładnie umyj ręce.

Jeżeli mieszkasz w domu z ogród-
kiem lub mieszkaniu z zieloną prze-
strzenią – warto to wykorzystać. Wio-
senna pogoda sprzyja, a więc może to 
dobry czas na prace w ogródku? Prze-
sadzanie roślin i dbanie o nie bardzo re-
laksuje. Efekty swojej pracy zobaczysz 
szybko, a satysfakcja będzie ogromna! 

 
Myśl pozytywnie! 

Nie poddawaj się negatywnemu 
myśleniu. Świadome wprawianie się 
w zły nastrój to najgorsze, co możesz 
robić. Unikaj całodziennego oglądania 
programów informacyjnych. Każdego 
dnia poświęcaj najwyżej 20 minut, aby 
czerpać wiadomości ze sprawdzonego 
źródła. Skup się na sobie, dobrym sa-
mopoczuciu i myśli, że naprawdę masz 
szansę wykorzystać ten czas! To czas 
dla Ciebie i Twojego zdrowia 

Masz jeszcze jakieś ciekawe pomy-
sły? Podziel się nimi z nami wysyłając 
wiadomość na  naszego e-maila: po-
radnia@educatio.pl bądź na Facebo-
oku lub Instagramie! 

mgr Barbara Wesołowska- Budka
Psycholog -Psychoterapeuta- Seksuolog

Poradnia Zdrowia Psychicznego 
EDUCATIO

tel. 505-68-54-54
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Adam Nadworski jest absolwen-
tem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 
i uczestnikiem wielu kursów i szkoleń 
doskonalenia zawodowego. Został od-
znaczony Brązowym Krzyżem Zasługi 
przez Prezydenta RP.

Od kwietnia 2010 roku pełni obo-
wiązki Zastępcy Komendanta Straży 
Miejskiej w Legionowie. Od początku 
swojej kariery zawodowej był związa-
ny ze służbami dbającymi o porządek                                   
i bezpieczeństwo w mieście. Prywat-
nie angażuje się w wiele akcji społecz-
nych i edukacyjnych. Był inicjatorem 
spotkań dotyczących bezpieczeństwa 
seniorów i uczestnikiem wielu spotkań 
i konkursów dla dzieci i młodzieży.

Awans na stanowisko Komen-
danta Straży Miejskiej w Legionowie 
to kolejne wyzwanie. Profesjonalizm                                                                                            
i doświadczenie uzyskane przez 
ostatnie lata pracy są dla nas gwaran-
cją, iż nowy komendant z łatwością 
podoła powierzonym obowiązkom.

Poprosiliśmy Komendanta Straży 
Miejskiej o odpowiedź na trzy naj-
częściej zadawane przez miesz-
kańców pytania.

Czy SM jest potrzebna? 

Jeśli chodzi o najważniejsze za-
dania Straży Miejskiej, to są one okre-
ślone w art. 11 Ustawy o Strażach 
Gminnych. Z uwagi na aktualny stan 
pandemii, zgodnie z nadal obowiązują-
cym poleceniem Wojewody Mazowiec-
kiego Straż Miejska w Legionowie ma 
ściśle określone zadania i obowiązki, 
które wykonuje. Są to wspólne patrole 
z Policją, rozliczanie oraz zadaniowa-
nie strażników przez Policję, dysloko-

wanie patroli SM w terenie, a przede 
wszystkim podległość służbowa Ko-
mendantowi Powiatowemu Policji w 
Legionowie. SM w Legionowie otrzy-
muje również inne informacje (telefo-
niczne, e-mailowe, osobiste), na które 
reaguje podejmując czynności służ-
bowe w terenie. Dotyczy to np. niepra-
widłowego parkowania, zaśmieconych 
terenów, suchych drzew, usuwania 
wraków, dymu z komina. Niewątpliwie 
to wszystko jest odpowiedzią na pyta-
nie, czy formacja taka jak SM jest po-
trzebna w mieście czy też nie.

Jakie są najważniejsze 
zadania SM? 

Specyfika oraz charakter zadań 
stawianych aktualnie tej formacji na-

kłada na nią obowiązek ochrony bez-
pieczeństwa mieszkańców. SM m.in. 
dba o spokój i porządek w miejscach 
publicznych, może też kontrolować 
ruch drogowy. Współpracuje z inny-
mi służbami w przypadku zagrożenia 
życia, zdrowia i mienia mieszkańców, 

a także np.  w cza-
sie klęski żywioło-
wej. Straż Miejska                                                                                                                                          
w Legionowie 
często zabezpiecza 
miejsca wypadku 
lub przestępstwa 
przed dostępem 
osób postronnych 
do czasu przyby-
cia właściwych 
służb, w miarę 
możliwości ustala 
świadków danego 
zdarzenia. Chroni 
obiekty komunalne                                                             
i miejsca użytecz-
ności publicznej. 
Wszystkie zadania 
są dokładnie wy-
mienione w Regu-
laminie Straży Miej-
skiej w Legionowie.

 
 

Dlaczego jest tak dużo mandatów                       
w Legionowie? 

Najczęściej SM reaguje na takie 
wykroczenia jak np. art. 54 Kodek-
su Wykroczeń - naruszenie przepi-
sów o zachowaniu się w miejscach 
publicznych oraz art. 77 KW - nie-
zachowanie środków ostrożności 
przy trzymaniu zwierzęcia. Ale 
funkcjonariusze SM mogą korzy-
stać z różnych środków oddziały-
wania. Oprócz mandatów dysponu-
ją też pouczeniami i ostrzeżeniami. 
Mając to na uwadze należy nadmie-
nić, że ilość nałożonych mandatów 
karnych przez strażników jest nie-
współmiernie niska w stosunku do 
liczby zastosowanych pouczeń.

Na emeryturę

Należy przypomnieć, że ko-
mendant Ryszard Gawkowski 
swoją funkcję pełni od 1991 r., 
czyli od samego początku forma-
cji. To właśnie on ją tworzył, przy-
gotowywał jej statut i rekrutował 
strażników. Przez prawie 30 lat 
piastowania swojej funkcji roz-
wijał legionowską straż miejską, 
budował zaufanie wśród miesz-

kańców oraz dbał o ich bezpie-
czeństwo. 

Katalog zadań wykonywa-
nych przez formację jest jednak 
znacznie szerszy, dotyczy rów-
nież ochrony środowiska, spraw 
porządkowych czy edukowania 
dzieci i młodzieży w zakresie 
bezpieczeństwa na drodze.

Po prawie 30-tu latach 
dobiegł końca czas 
pełnienia przeze mnie 
funkcji Komendanta 

Straży Miejskiej w Legionowie.                                             
Z tej okazji pragnę złożyć serdeczne, 

pełne wdzięczności podziękowa-
nia za wiele lat dobrej współpracy, 
pomocy w realizacji zadań, wysiłku 
i zaangażowania we wspólne 
projekty na rzecz mieszkańców 
Legionowa. Dziękuję za serdeczność 
i okazaną życzliwość jakich przez 
cały czas wykonywania swojej pra-
cy doświadczałem. Praca w Straży 
Miejskiej w Legionowie zapisze się 
w mojej pamięci jako wspomnienie, 
które przynosiło radość z poczucia 
realizacji projektów i zadań na rzecz 
mieszkańców Legionowa. - mówi 
komendant Straży Miejskiej 
Ryszard Gawkowski.

Nowy Komendant 
Straży Miejskiej
W czwartek, 30 kwietnia Zastępca Komen-
danta Straży Miejskiej w Legionowie otrzymał 
z rąk Prezydenta nominację na stanowisko 
Komendanta Straży Miejskiej. Gratulujemy!

Komendant Straży Miejskiej - Ryszard 
Gawkowski, to niezwykle znana w Legio-
nowie osoba. Po prawie 30 latach służby 
w tej formacji odchodzi na emeryturę. 
29 kwietnia podczas sesji Rady Miasta 
Legionowo oprócz podziękowań za wielo-
letnią pracę, Prezydent Miasta Legionowo 
uhonorował komendanta tytułem 
– Zasłużony dla Legionowa.

Nowe tablice
W kwietniu i maju planowa-

ne były odsłonięcia dwóch no-
wych tablic w przestrzeni miejskiej. 
Z uwagi na stan epidemiologiczny orga-
nizacja uroczystości nie jest możliwa, 
ale same tablice powstaną – jedna na 
cześć gen. Buka, druga wspominająca 
dawne Legionowo, na części Legiono-
wo – Przystanek. 

Pierwsza z tablic ma upamięt-
nić gen. Tadeusza Buka, który zgi-
nął podczas katastrofy lotniczej 
w Smoleńsku. W 2020 r. obchodziliśmy 
10. rocznicę tego tragicznego wyda-
rzenia. Tablica powstanie przy ul. gen. 
Buka w Legionowie. Generał Buk był 
ściśle związany z militarną historią 
Legionowa. 15 czerwca 2007 r. objął 
stanowisko dowódcy 1. Warszawskiej 
Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza 
Kościuszki. 

Druga tablica powstanie przy nowo 
wybudowanej siedzibie powiatowej 
jednostki Państwowej Straży Pożarnej 
w Legionowie. Wnioskodawcą posta-
wienia tablicy w tym miejscu jest Rad-
ny Rady Miasta Legionowo – Tadeusz 
Szulc. Jego założeniem było pokazanie 
jak zmieniło się Legionowo na prze-
strzeni lat. Tablica przedstawiać bę-
dzie zdjęcie terenu na którym powstała 
strażnica, sprzed wielu dziesięcioleci.
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Co z dodatkowym zasiłkiem 
opiekuńczym? Komu przysługuje? 
Co, jeśli mimo otwarcia placówki 
rodzic nie zdecyduje się wysłać do 
niej dziecka? Odpowiadamy na naj-
częściej pojawiające się pytania.

Kwestia dodatkowego zasiłku 
opiekuńczego to temat, który intere-
suje wielu rodziców. Przygotowaliśmy 
odpowiedzi na kilka najczęściej zada-
wanych pytań.

Moje dziecko za miesiąc kończy         
8 lat, szkoły pozostają zamknięte, 
czy przysługuje mi dodatkowy zasi-
łek opiekuńczy?

Tak, dodatkowy zasiłek opiekuń-
czy przysługuje rodzicom dzieci do            
8. roku życia w związku z  zamknię-
ciem żłobków, klubów dziecięcych, 
przedszkoli czy szkół z powodu zagro-
żenia koronawirusem.

Do kiedy dodatkowy zasiłek 
opiekuńczy przysługuje?

Na mocy rozporządzenia Rady Mi-
nistrów dodatkowy zasiłek opiekuń-
czy został wydłużony do 14 czerwca.

Jeżeli żłobek, do którego uczęsz-
cza moje dziecko, zostanie otwarty 
np. 11 maja, to do tego czasu mam 
prawo do dodatkowego zasiłku opie-
kuńczego?

Tak, dodatkowy zasiłek opiekuń-
czy będzie przysługiwał.

Co w sytuacji, gdy żłobek się 
otworzy, ale ze względów bezpie-
czeństwa ograniczy liczbę dzieci, 
które mogą do niego uczęszczać?

W takim przypadku dodatkowy 
zasiłek opiekuńczy również będzie 
przysługiwał.

A jeżeli mimo otwarcia placów-
ki opieki nie zdecyduję się posłać 
do niej mojego dziecka? Czy wtedy 
stracę prawo do dodatkowego zasił-
ku opiekuńczego?

Rodzice mogą być spokojni – je-
żeli żłobek czy przedszkole zostaną 
otwarte, a mimo to rodzic nie zdecy-
duje się na posłanie dziecka do pla-
cówki z powodu stanu epidemii, do-
datkowy zasiłek opiekuńczy będzie 
przysługiwał.

Czy w takim przypadku również 
wystarczy złożyć oświadczenie,                    
w którym wskażę, w jakim okresie 
chcę pobierać dodatkowy zasiłek 
opiekuńczy? 

Zasady dokumentowania prawa 
do dodatkowego zasiłku opiekuńcze-
go nie zmieniły się w związku z wydłu-
żeniem prawa do jego pobierania. Aby 
otrzymać dodatkowy zasiłek opie-
kuńczy wystarczy złożyć u swojego 
płatnika składek, np. pracodawcy, zle-
ceniodawcy oświadczenie o sprawo-
waniu opieki nad dzieckiem. Oświad-
czenie to jest jednocześnie wnioskiem 
o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Oso-
by prowadzące działalność pozarol-
niczą składają oświadczenie w ZUS. 
Oświadczenie można złożyć w dowol-
nym momencie, ale trzeba je złożyć, 
bo bez niego ZUS albo płatnik składek 
nie wypłaci zasiłku.

/gov.pl/

Laptopy dla dzieci
Gmina Miejska Legionowo podpisała umowę z Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa na dofinansowanie zakupu laptopów dla uczniów w kwocie 
86 500 zł. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach dofinansowania                   
z programu „Zdalna Szkoła – 
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edu-
kacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego” zakupionych zostało 100 
laptopów, które trafiły do uczniów z 

siedmiu legionowskich szkół. Reali-
zacja projektu ma za zadanie wspo-
móc zdalne nauczanie w czasach 
epidemii COVID-19. Komputery 
zostały rozdysponowane zgodnie 
z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez dyrektorów legionowskich 
szkół. W celu wypożyczenia kom-
putera, laptopa bądź tabletu rodzic 
ucznia musi zgłosić się do dyrekto-
ra szkoły lub przedszkola, do które-
go uczęszcza dziecko.

W samorządowej pracy czasami 
trzeba podejmować szybkie decy-
zje, dlatego gdy tylko administracja 
rządowa poinformowała o nowym 
programie, od razu rozpoczęliśmy 
przygotowywanie wniosków. Dzięki 
temu uda się wspomóc kolejnych 
uczniów i nauczycieli. Jednocze-
śnie pragnę uspokoić, że proble-
my braku sprzętu dotyczą bardzo 
niewielkiej skali ok. 1% wszystkich 
uczniów legionowskich szkół. Na-
tomiast podjęte przez nas działania 
w poprzednim okresie już pozwoliły 
zminimalizować ten problem – in-
formuje Zastępca Prezydenta Piotr 
Zadrożny.

- Priorytetem dla nas w uruchomieniu szkół, przedszkoli i żłobka jest bezpieczeństwo. Wsparli-
śmy nasze placówki w zakupie niezbędnych środków ochrony takich jak płyny dezynfekujące, 
przyłbice czy rękawiczki. Chcemy jak najlepiej zadbać o tych, którzy będą korzystać z usług 
legionowskiej oświaty oraz o nauczycieli i pracowników obsługi. Dyrektorom powierzyliśmy 

zadanie opracowania procedur bezpieczeństwa zakresie otwarcia  i sposobu przygotowania ich placówek, 
bowiem to oni najlepiej znają specyfikę zarządzanych przez siebie jednostek, a ich wiedza i doświadczenie 
są gwarancją wysokiej jakości działania.

Anna Łasińska
Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Legionowo

Zmiany organizacji 
dyżuru wakacyjnego

Zawieszamy realizację 
harmonogramu zapisów na 
dyżury wakacyjne w przed-
szkolach w 2020 r. w dotych-
czasowej formule związanej 
z przemieszczaniem się dzie-
ci między placówkami.

Biorąc pod uwagę obowią-
zujący stan epidemii w trosce 
o bezpieczeństwo dzieci i pra-
cowników placówek pracu-
jemy nad zmianą organizacji 
opieki w lipcu i sierpniu 2020 
r. Przedszkola nie będą prowa-
dziły opieki dla dzieci z innych 
placówek.

Na podstawie danych                   
o liczbie dzieci, których rodzice 
dokonali rejestracji w systemie 
rekrutacyjnym na dyżur waka-
cyjny, zostaną ustalone nowe 
terminy pracy przedszkoli                 
z uwzględnieniem dwutygo-
dniowej przerwy technicznej 
(niezbędnej do prawidłowego 
funkcjonowania placówki). Ter-

miny zostaną określone po ich 
uzgodnieniu przez dyrektorów 
wspólnie z radami rodziców.

Oddziały przedszkolne                                               
w samodzielnych szkołach 
podstawowych nie będą pełni-
ły dyżuru w związku z pojedyn-
czymi przypadkami zgłoszeń 
dzieci z tych oddziałów w sys-
temie rekrutacyjnym.

Szczegółowe informacje 
zostaną opublikowane na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta 
i poszczególnych placówek 
pod koniec maja.

6 pytań o dodatkowy 
zasiłek opiekuńczy

Powrót do bezpiecznego
żłobka i przedszkoli

Przez ostatni miesiąc trwały intensywne prace nad przywróceniem dzia-
łalności miejskich przedszkoli i żłobka. Urząd Miasta i Dyrektorzy placó-
wek zwrócili się do Sanepidu o doprecyzowanie wytycznych sanitarnych 
i organizacyjnych oraz konsultacje w zakresie procedur bezpieczeństwa. 
Priorytetem jest bowiem bezpieczeństwo maluchów i personelu.

Decyzją dyrektorów legio-
nowskie placówki zostały otwarte                                                                                 
18 maja. Dla dyrektorów jest to 
duże wyzwanie organizacyj-
ne, ponieważ praktyczne zasady 
funkcjonowania oświaty w czasie 
epidemii dopiero powstają i są na 
bieżąco aktualizowane.

Do rodziców legionowskich 
przedszkolaków i dzieci uczęsz-
czających do żłobka wysłane zo-
stały ankiety / deklaracje dot. za-
interesowania objęciem dziecka 
opieką przedszkolną lub żłobkową 
w warunkach reżimu sanitarnego. 
Z ankiet wynika, że zapotrzebowa-
nie na miejsca w poszczególnych 
placówkach jest różne: od 4 dzie-
ci w Przedszkolu Miejskim Nr 9 po 

61 dzieci w Przedszkolu Miejskim 
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7. 
Część z rodziców zadeklarowało, 
że nie zamierza w ogóle posyłać 
dzieci do końca roku szkolnego. 
Bardzo małe jest także zaintereso-
wanie oddziałami przedszkolnymi 
w szkołach podstawowych. Do od-
działów przedszkolnych w Szkole 
Podstawowej Nr 1, Szkole Podsta-
wowej nr 2 oraz Szkole Podstawo-
wej Nr 4 nikt się nie zgłosił.

Aktualnie wszystkie placówki 
posiadają szczegółowe procedury 
bezpieczeństwa oraz nową orga-
nizację pracy w czasie epidemii. 
Jako pierwszy stosowne procedu-
ry zatwierdzone przez Sanepid bez 
żadnych uwag miał Żłobek Miej-

ski. Pracownicy placówek przeszli 
szkolenia w zakresie ich stosowa-
nia. W każdej placówce musiało zo-
stać przygotowane pomieszczenie, 
które ma pełnić funkcję izolatki.

By przygotować się do pracy 
w okresie zagrożenia epidemio-
logicznego placówki oświatowe 
dokonywały samodzielnych zaku-
pów środków ochrony osobistej. 
Urząd Miasta Legionowo zakupił                                    
i dostarczył też maseczki jedno-                     
i wielorazowe, przyłbice, fartuchy 
ochronne, rękawiczki, płyny de-
zynfekcyjne, mydło antybakteryj-
ne i termometry. Łącznie rozdys-
ponowano m.in. ponad 1500 szt. 
maseczek i 150 opakowań płynu             
do dezynfekcji.

Certyfikat Legionowski Żłobek Miejski - Motylkowy Świat w kwietniu br. już po raz czwarty otrzymał 
wyjątkowy certyfikat „Chronimy Dzieci”. Potwierdza on szczególną atmosferę bezpie-
czeństwa i szacunku w nim panującą. Dodatkowo podkreśla jak ważna jest w placówce 
troska o dziecko, zapewnienie mu harmonijnego rozwoju oraz odpowiedniej opieki. Wię-
cej informacji na stronie www.zlobek.legionowo.pl
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Uwagi i wnioski do projektu 
Analizy kosztów i korzyści należy 
przesyłać w formie elektronicznej 
na adres konsultacje@um.legiono-
wo.pl do dnia 1 czerwca 2020 roku. 
Po zakończeniu konsultacji zosta-
nie sporządzony raport z ich prze-
biegu, który posłuży do przygoto-
wania ostatecznej Analizy kosztów 
i korzyści. Punktem wyjścia do ana-
lizy jest opracowanie – więcej infor-
macji na stronie www.legionowo.
pl. W związku z powyższym zapra-
szamy mieszkańców Legionowo do 
wzięcia udziału w przedmiotowych 
konsultacjach.

Czyste Powietrze
We wrześniu 2018 r. ruszył rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze, 
który potrwa do 2029 r. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do 
atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów 
jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.

Program oferuje dofinansowanie 
wymiany starych i nieefektywnych 
źródeł ciepła zasilanych paliwem sta-
łym na spełniające najwyższe normy 
nowoczesne źródła ciepła, takie jak: 
węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł 
gazowy kondensacyjny, kocioł ole-
jowy kondensacyjny, ogrzewanie 
elektryczne, kocioł na paliwo stałe 
(węgiel, biomasa), a także przeprowa-
dzenie niezbędnych prac termomo-
dernizacyjnych budynku. 

Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie informuje jednak                                              
o zmianach, które obowiązują od                      
15 maja w programie "Czyste Powie-
trze". Najważniejsza zmiana dotyczy 
wzrostu realnego poziomu dofinanso-
wania dla przeciętnego beneficjenta.

Pozostałe zmiany to m. in:
 

• uproszczenie i skrócenie procesu 
aplikacyjnego w ramach Programu; 
• zmiana i uproszczenie kryteriów 
dochodowych, rezygnacja z powią-
zania intensywności dofinansowania 
z siedmioma grupami dochodowymi; 
• wprowadzenie dwóch grup docho-
dowych: 

dla Beneficjentów uprawnionych do 
podstawowego poziomu dofinanso-
wania,  
dla Beneficjentów uprawnionych do 
podwyższonego poziomu dofinan-
sowania; 
• uproszczony wniosek o dotację, 
bazujący tam gdzie to możliwe na 
oświadczeniach Wnioskodawcy; 
• możliwość składania wniosków 
online w serwisie gov.pl; 
• skrócony czas rozpatrywania 
wniosków o dofinansowanie – z 90 
do 30 dni; 
• integracja z programem „Mój Prąd” 
przez możliwość uzyskania dotacji 
na montaż instalacji fotowoltaicznej, 
bez konieczności składania dwóch 
osobnych wniosków; 
• poziom dotacji powiązany                        
z efektem ekologicznym – bonus za 
niskoemisyjność i odnawialność; 

• dotacje na realizację zadań zwią-
zanych z ociepleniem budynku oraz 
wymianą stolarki okiennej i drzwiowej 
dla tych, którzy wymienili już źródło 
ciepła; 
•włączenie w kolejnym etapie w reali-
zację Programu sektora bankowego, 
który będzie źródłem finansowania 
uzupełniającego i pomostowego; 
• wzmocnienie współpracy z gmi-
nami; 
• wyłączenie z dofinansowania 
przedsięwzięć w nowo budowanych 
budynkach; 
• docelowo stworzenie platformy 
internetowej z informacjami na temat 
kwalifikujących się urządzeń, mate-
riałów i usług (w tym charakterystyk 
technicznych), które będą finanso-
wane w ramach Programu. 

Szczegóły programu można uzy-
skać na stronie www.wfosigw.pl.

Autobusy zeroemisyjne
Prezydent Miasta Legionowo 

ogłosił przeprowadzenie konsul-
tacji społecznych w sprawie pro-
jektu „Analizy kosztów i korzyści 
związanych z wykorzystaniem 
przy świadczeniu usług komuni-
kacji miejskiej w Legionowie auto-
busów zeroemisyjnych”.

Elektromobilność
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii 

Rozwoju Elektromobilności Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2019-2035”.
Uwagi i wnioski do dokumentu należy przesyłać drogą elektroniczną na ad-

res e-mail konsultacje@um.legionowo.pl w terminie od 15 maja do 4 czerwca. 
Więcej na stronie www.legionowo.pl

Łąki kwietne
Ponad 1000 m2 łąk kwietnych 

już niedługo pojawi się w Legiono-
wie. Wskazano sześć terenów pod 
ekologiczne zasiewy. Trwa proce-
dura przetargowa.

W Legionowie od kilku lat w wy-
branych lokalizacjach zamiast trawy 
wysiewane są łąki kwietne. Pracow-
nicy Referatu Ochrony Środowiska 
przygotowali kolejny przetarg w celu 
wyłonienia firmy, której zadaniem 
będzie wysianie i pielęgnacja eduka-
cyjnych łąk kwietnych. 

Pod uwagę branych jest kilka 
lokalizacji m.in. teren w Parku św. 
Jana Pawła II (powierzchnia łąki                                         
- 400 m2), pas zieleni między ścieżką 
rowerową a jezdnią przy skrzyżowa-
niu ulicy Piłsudskiego i Wysockiego 
(powierzchnia łąki – 100 m2) i obszar 
znajdujący się przy ulicy Adama Mic-
kiewicza, obok Lidla i placu zabaw 
(powierzchnia łąki – 200 m2). Rów-
nież pas zieleni naprzeciwko dworca 
kolejowego w Legionowie przy ulicy 
Kościuszki (powierzchnia łąki – 170 
m2), teren zieleni obok pętli 723 
przy ulicy Sowińskiego (powierzch-
nia łąki – 75 m2) oraz teren w Parku 
Kościuszkowców (powierzchnia łąki 
– 100 m2) są wymienione jako loka-
lizacje do obsiania. 

Do zadań firmy będzie należeć 
przygotowanie wskazanego terenu 
pod zasiew, czyli oczyszczenie terenu 
z chwastów i nawiezienie ziemi. Do-
piero na tak przygotowanym gruncie 
można siać mieszankę nasion „łąka 
kwietna”. Łąki te będzie można ko-
sić w roku wysiewu w zależności od 
potrzeb, w terminach uzgodnionych                     
z pracownikami urzędu. Wysokość 
po skoszeniu nie może być niższa niż                                                                                                   
10 cm. Przy czym w przetargu za-
broniono używania kosiarek prowa-
dzących do rozdrobnienia biomasy, 
a zalecono kosiarki listwowe. Jest to 
istotne ze względu na pozostawienie 
pokosu na kilka dni w celu wysuszenia                                                                                         
i wysiania się nasion z kwiatostanów.                                     
W przypadku stosowania do obsiewu 
mieszanek z gatunków wieloletnich 
pojawiające się chwasty należało-
by kosić na bieżąco, co najmniej raz                         
w miesiącu. Łąki z gatunków roślin 
jednorocznych należy odchwaszczać 
ręcznie, gdyż koszenie uniemożliwi 
kwitnienie. By chronić zasiewy fir-
ma musi zadbać o wysoką wilgot-
ność gleby, zwłaszcza w pierwszych 
miesiącach po wysiewie nasion oraz                          
w okresach suszy. 

Prace te będą wykonywane                          
od 1 czerwca do 31 lipca br. Na oferty 
urząd czeka do 25 maja.
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W związku ze zwiększoną ilością 
opakowań z papieru i tektury przypo-
minamy, że wrzucanie do pojemnika 
niezłożonych kartonów powodu-
je szybkie ich przepełnienie. Duże 
kartony tekturowe należy złożyć tak, 
aby zajmowały jak najmniej miejsca 
i postawić obok pojemnika. Jeśli to 
możliwe, z opakowań kartonowych 
usuwamy taśmę klejącą i wyrzucamy 
ją do odpadów zmieszanych. 

Przy segregacji bezwzględnie 
trzeba pamiętać o odpadach nie-
bezpiecznych, do których zalicza-
ją się zużyte baterie i akumulatory, 
przeterminowane lekarstwa, zużyte 
świetlówki, odpady po żrących che-
mikaliach (np. środkach ochrony ro-
ślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD 
(tzw. elektroodpady). Tych odpadów 
nie wolno wyrzucać do śmieci zmie-
szanych. Można je oddać w specjal-
nie wyznaczonych punktach w skle-

pach i aptekach, a także w punkcie 
selektywnej zbiórki odpadów komu-
nalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt 
Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych).

Uwaga! Karton po mleku to przy-
kład opakowania wielomateriałowe-
go. Wyrzucamy je do pojemnika na 
metale i tworzywa sztuczne. Z kolei 
opróżniony słoik np. po pulpetach 
powinniśmy wyrzucić do pojemnika 
na opakowania szklane. Nie szkodzi, 
że jest nieumyty. Zostanie umyty                     
w sortowni.

Co ważne, ani szkła, ani plastiku 
czy metalu nie trzeba myć przed wy-
rzuceniem do pojemnika na odpady 
segregowane. Wystarczy je opróżnić. 
Surowce zostaną umyte na później-
szym etapie recyklingu, sortujmy                      
je więc i wyrzucajmy do odpowied-
nich pojemników.

Pamiętajmy
o segregacji!
Nie zawsze jesteśmy świadomi jakie korzyści niesie ze sobą selekcja od-
padów. Rozdzielając je w gospodarstwie domowym dbamy o środowisko                            
i minimalizujemy zagrożenia dla zdrowia ludzi. Główna zasada Jednolitego 
Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce 
od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.

Dotacje
na wymianę pieców

Koniec sezonu grzewczego 
to dobry moment na pozbycie się 
starego pieca. Przypominamy, że 
Gmina Miejska Legionowo udziela 
dotacji na wymianę nieekologicz-
nych pieców na paliwa stałe na 
nowoczesne piece gazowe, olejo-
we lub pompy ciepła. W minionych 
latach dzięki dotacjom urzędu 
wymienione zostało już 42,7% 
wszystkich pieców węglowych                     
w Legionowie.

Do 8 000 zł – wynosi wysokość 
dotacji udzielanej przez urząd do za-
kupu nowego kotła.

Do 2 376 zł – wynosi dotacja 
na budowę przyłącza gazowego                            
w przypadku wymiany pieca cen-
tralnego ogrzewania zasilanego pa-
liwem stałym na piec centralnego 
ogrzewania zasilanego gazem. 

Do 16 000 zł – wynosi dotacja na 
wymianę pieca centralnego ogrze-
wania zasilanego paliwem stałym na 
gruntową pompę ciepła.

Druki wniosków i regulamin do-
stępne są na stronie akcji
#Nietruj https://legionowo.pl/pl/
nietruj

Udzielaniem dotacji zajmuje się Referat Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta Legionowo,
ul. marsz. J. Piłsudskiego 41,
tel. 22 766 40 66,
e-mail: ochrona.srodowiska@um.legionowo.pl

Autobusy zeroemisyjne
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Galeria na Rynku - uruchomiona przez MOK 8 maja, rozszerza 
swoją działalność i wraca do gościnnego legionowskiego ratusza. 
Pierwszą wystawę rozpoczyna Beethoven.

Wystawy eksponowane będą w weekendy na Rynku przy ul. Pił-
sudskiego. Potem trafią do Ratusza, aby mogli je obejrzeć ci, którzy od-
wiedzają Biuro Obsługi Klienta. To pierwszy etap "odmrażania" mokow-
skiej działalności wystawienniczej. Wystawa "2020 - Rok Beethovena" 
została udostępniona w Galerii Sztuki Ratusz w poniedziałek, 18 maja, 
i będzie dostępna dla publiczności do piątku, 22 maja - w godzinach 
pracy Urzędu Miasta.

Mimo ograniczeń w działalności insty-
tucji kultury, Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Legionowie nie poddaje się                   
i zaprasza mieszkańców Legionowa do 
udziału w nowym projekcie bibliotecz-
nym: „Niknące obrazy”. Projekt dofi-
nansowany jest z programu „Niepodle-
gła” i dotyczy Legionowa w kontekście 
odzyskania przez Polskę Niepodległo-
ści. Poszukujemy wspomnień, zdjęć, 
historii z Legionowa, którymi miesz-
kańcy chcieliby się podzielić z innymi. 
Nagrane wywiady i świadectwa stwo-
rzą zalążek Archiwum Historii Mówionej 
w Bibliotece, a przede wszystkim będą 
okazją do wspólnej refleksji nad histo-
rią naszego miasta i jego przemian.

Pomysł na projekt narodził się 
przy okazji obchodów 100-lecia 
nadania miastu nazwy Legionowo. 
Skupia się on nie tylko na zbieraniu 
świadectw i pozyskiwaniu opowieści 
– planowane są też warsztaty doty-
czące historii i źródeł historycznych 
dla szkół podstawowych ze Stowa-
rzyszeniem Pracownia Etnograficz-
na oraz Muzeum Józefa Piłsudskie-
go w Sulejówku. Jesienią zostanie 
otwarta wystawa „Pierwsze dni Nie-
podległości”, a zebrane od miesz-
kańców materiały i wywiady posłużą 
do stworzenia spektaklu-słucho-
wiska, który wystawiony zostanie                        
w rocznicę zdobycia koszar na tere-
nie obecnego Legionowa.

Do projektu Biblioteka zaangażuje 
seniorów z bibliotecznego chóru oraz 
z Fundacji Pracownia Kompetencji, ale 
każdy legionowianin czy legionowianka, 
niezależnie od wieku, zaproszeni są do 
wspólnego poszukiwania historii, dzie-
lenia się nimi i budowania Archiwum.                              
W ramach projektu odbędą się między 
innymi rodzinne warsztaty. Wzorując się 
na starych zdjęciach Legionowa, rodzice 
z dziećmi zbudują domki-lampiony, a przy 
okazji dowiedzą się jak wyglądało życie 
w dawnej osadzie oraz będą mogli po-
dzielić się własnymi historiami. Powstałe 
podczas warsztatów domki posłużą do 
stworzenia makiety miasta, a archiwalne 
zdjęcia zostaną przetworzone na retro-

fotografie, z którymi 
będzie można space-
rować po Legionowie.

Jesienią senio-
rzy i młodzież będą 
pracować pod okiem 
pedagogów teatru, 
plastyków i muzyków 
nad spektaklem-słu-
chowiskiem, który 
zostanie wystawio-
ny w listopadzie,                             
w rocznicę zdobycia 
koszar legionow-
skich. Forma będzie 
nawiązywała do 
XIX-wiecznych „nik-
nących obrazów”, 
obrazków patrio-

tycznych wyświetlanych wraz z komen-
tarzem podczas różnych rocznic i spo-
tkań. Spektakl zostanie zarejestrowany 
i w formie słuchowiska będzie dostępny 
w Bibliotece po zakończeniu projektu.

Część działań zostanie przeniesio-
na do Internetu z powodu zamknięcia 
instytucji kultury. Informacji o plano-
wanych wydarzeniach należy szukać 
na stronie internetowej i facebookowej 
Poczytalni, a także na specjalnie zapro-
jektowanych plakatach i ulotkach. Pa-
tronatem medialnym projekt objęli: Ga-
zeta Powiatowa, Miejscowa na Weekend, 
portal Legio24.pl.

Oprócz wzmożonej aktywno-
ści na stronie internetowej mu-
zeum www.muzeum.legionowo.
pl oraz na Facebooku @Muzeum-
HistorycznewLegionowie, Mu-
zeum aktywowało również ka-
nał muzealny na YouTube, gdzie 
można znaleźć ciekawe filmy - 
lekcje muzealne. Są wśród nich 
poruszane tematy dotyczące 
nazwy naszego miasta, związ-
ków Aliny i Czesława Centkiewi-
czów z Legionowem i pierwszej 
polskiej wyprawy polarnej, kasyn 
oficerskich i legionowskich ofiar 
katyńskich, a także przygoto-
wywanej właśnie wystawy cza-
sowej pt. „Zegrze. Zapomniane 
miasto nad Narwią”. 

Zabytek miesiąca

Muzeum publikuje również 
treści związane ze stałym cy-
klem „Zabytek miesiąca” oraz 
odnotowuje ważne rocznice lo-
kalne np. powstania Gminy Le-
gionowo, odsłonięcia przedwo-

jennego pomnika Piłsudskiego 
w Legionowie czy 80. rocznicy 
zbrodni katyńskiej. 

Warsztaty on-line

Na szczególną uwagę za-
sługuje inauguracja dwóch no-
wych cyklów: „Z regionalnej 
półki” oraz „Muzealne Warsztaty 
Internetowe”. Pierwszy ma na 
celu przypomnienie najważniej-
szych publikacji regionalnych, 
drugi jest ofertą dla całych ro-
dzin, które otrzymują nie tylko 
zagadnienia merytoryczne, ale 
również wskazówki i materiały 
do samodzielnego wykorzysta-
nia w domu. Zachęcamy do śle-
dzenia kolejnych odcinków obu 
przedsięwzięć!  

Noc muzeów

W miniony weekend odbyła 
się również wyjątkowa Wirtual-
na Noc Muzeów, w czasie której 
zaproponowaliśmy „spotkania 

z zabytkami” (dotąd nie ekspo-
nowanymi). Dzięki temu można 
obejrzeć kronikę 26. Przedsta-
wicielstwa Wojskowego działa-
jącego przy Zakładach Sprzętu 
Technicznego i Turystycznego 
„Aviotex” w Legionowie, meda-
lik odkryty w Zegrzu podczas 
badań archeologicznych, nie-
miecki zestaw opatrunkowy                                  
z czasów II wojny światowej oraz 
moździerz pułkowy 120 mm, 
znajdujący się przy filii „Piaski”. 
A może rozpoznają Państwo 
osoby znajdujące się na foto-
grafiach z przywołanej kroniki? 
Zachęcamy do wspólnych po-
szukiwań! Szczegóły na stronie 
internetowej muzeum.

Wirtualne wystawy

Wniosek muzeum w ramach pro-
gramu „Kultura w sieci” został roz-
patrzony pozytywnie. Dzięki dofi-
nansowaniu już niedługo na stronie 
internetowej pojawią się trzy nowe 
wirtualne spacery po wystawach:

• „Dzieje Garnizonu Legionowo. 
Czas wojen i pokoju" (wystawa stała 
w filii „Piaski”),

• „Nad głowami sosny szumią-
ce... 100. rocznica nadania nazwy 
Legionowo" (wystawa czasowa w filii 
„Piaski”),

• „Zegrze. Zapomniane miasto 
nad Narwią" (wystawa czasowa w pa-
wilonie wystawowym muzeum).

Już dziś zapraszamy do „spa-
cerowania” po wystawach w sieci.                
I bardzo się cieszymy, bo konkuren-
cja była ogromna!

Zachęcamy do obejrzenia na-
szych legionowskich wirtualnych 
wystaw: „Miasto balonów. Dzieje 
Legionowa 1877-1989”, „De Profun-
dis… Archeologia ziem powiatu le-
gionowskiego”, „Sportowe Legiono-
wo” oraz „Gwiazda Polski. Balonem                                  
do stratosfery”.  

Nowe projekty

Przez najbliższe miesiące 
(od maja do września) muzeum 
będzie uczestniczyło w pro-
jekcie „Muzealny think-tank”. 
Muzea i sąsiedztwo”, organizo-
wanego przez Muzeum Histo-
rii Żydów Polskich POLIN oraz 
Muzeum Józefa Piłsudskiego 
w Sulejówku dla muzealników 
z całej Polski. Liczymy na to, że 
udział w spotkaniach zaowocuje 
nowymi pomysłami na działania 
lokalne, współpracą partnerską 
oraz wypracowaniem rekomen-
dacji na przyszłość (zwieńcze-
niem przedsięwzięcia ma być 
cyfrowa publikacja dotycząca 
tytułowego zagadnienia).

Niknące obrazy

Muzeum Historyczne 
w sieci
Muzeum Historyczne w Legionowie działa bardzo aktywnie, mimo 
trudności zewnętrznych. Ze względu na bezpieczeństwo pracowni-
ków i odbiorców podstawowa działalność została przeniesiona 
do Internetu, a muzeum podjęło cały szereg działań mających na celu 
dotarcie do mieszkańców z wiedzą na temat historii lokalnej.

Galeria RR
- Rynek Ratusz

Od 11 maja 2020 r. muzeum uruchomiło również możliwość indywidualnego zwiedzania wystaw muzealnych 
(w godzinach pracy muzeum), po uprzednim telefonicznym umówieniu się na konkretny termin. 
Nowy regulamin zwiedzania znajduje się na stronie internetowej muzeum.

 www.muzeum.legionowo.pl



Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie 
rozpoczęła realizację projektu Biblioteka Ro-
ślin dofinansowanego z Funduszu Naturalnej 
Energii. Aktualna sytuacja wymusiła zmiany 
w pierwotnych założeniach, ale bibliotekarze 
zrobią, co mogą, aby rośliny i towarzyszące im 
atrakcje cieszyły zainteresowanych.

Kiedy tylko biblioteka będzie mogła z po-
wrotem w pełni otworzyć swoje drzwi dla czy-
telników, z pewnością będą bardzo zaskoczeni 
niespodziankami, które przygotowali dla nich bi-
bliotekarze. W Poczytalni przybyło kilkadziesiąt ro-
ślin pogrupowanych w oazy, w których gromadzone 
są konkretne gatunki: filtrujące powietrze, kaktusy                                                                                                                             
i sukulenty, palmy, zioła. Każda z oaz ma swój niepo-
wtarzalny klimat, który na pewno zachęci do chwi-
lowego odpoczynku wśród roślin lub poznawania 

ich dzięki specjalnie przygotowanym etykietom 
zawierającym podstawowe informacje o gatunku, 
miejscu jego występowania i krótki wykaz warun-
ków, jakich roślina potrzebuje do rozwoju. Do roz-
mieszczenia oazy z ziołami został już również przy-
gotowany jeden z pokoi, w którym odbywają się 
zajęcia dla dzieci oraz warsztaty. Dawne „Muminki” 
stały się teraz „Gabinetem Roślin”, pomalowanym 
i odświeżonym: na ścianach pojawiły się kolorowe 
ptaszki oraz grafiki przedstawiające rośliny i moty-
le. W gotowości jest również sprzęt do uprawy hy-
droponicznej, dzięki któremu będzie można obser-
wować kolejne fazy rozwoju roślin. Zaplanowane 
wydarzenia, takie jak warsztaty ze Schroniskiem 
dla Roślin, pokaz Fundacji Sztuka Ciała czy spotka-
nie z Katarzyną Enerlich, odbędą się w późniejszym 
terminie lub zostaną dostosowane do formy online. 
Warsztaty dla szkół i przedszkoli również zostaną 
przełożone i przygotowane w formie nagrań. A gdy 
już nadejdzie najlepszy czas, każdy zainteresowa-
ny będzie mógł otrzymać sadzonkę lub szczepkę 
rośliny i zanieść kawałek Biblioteki Roślin do wła-
snego domu. Biblioteka otrzymała już kilkana-
ście okazów od swoich czytelników i nadal będzie 
przyjmować rośliny, gdy tylko sytuacja epidemicz-
na się unormuje. Dajemy także dom roślinom, które 
zostały znalezione przy śmietnikach. Wiele radości 
przyniósł dar od Przewodniczącego Rady Miasta 
Legionowo, Ryszarda Brańskiego, który zapewnił 
wszystkim roślinom estetyczne doniczki – pozwo-
lą one kolorystycznie uporządkować oazy. W holu 
dworca, w którym znajduje się Poczytalnia, za kilka 
dni pojawi się wystawa prezentująca najciekawsze 
zielniki z różnych okresów.

Jubileuszowa X edycja konkursu Fundusz Na-
turalnej Energii realizowana przez GAZ-SYSTEM 
w partnerstwie z Fundacją „Za górami, za lasami” 
cieszyła się największym zainteresowaniem ze 
wszystkich dotychczasowych. Bardzo się cieszy-
my, że to właśnie legionowska książnica znalazła 
się w gronie laureatów. Więcej informacji o Fundu-
szu Naturalnej Energii można znaleźć na stronie 
konkursu: www.gazsystemdlanatury.pl oraz na 
profilu na Facebooku: Fundusz Naturalnej Energii.
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facebook
@PulsMiasta

Biblioteka Roślin
rozkwita wśród książek

Kultura w trudnych czasach
Wszystkie instytucje kultury, placówki sportowe i biblioteki w kraju powoli przygotowują się do otwarcia. Trwają 
konsultacje z sanepidem na temat wymaganych przez ministerstwo procedur bezpieczeństwa. Do tej pory insty-
tucje funkcjonują on-line i realizują projekty, które z powodzeniem przyciągają uwagę mieszkańców. Powoli jednak 
wracają do tradycyjnej pracy z czytelnikiem, widzem i uczniami.

Lada chwila swoje podwoje 
otworzą dla mieszkańców Legio-
nowa wszystkie miejskie instytu-
cje: biblioteki, domy kultury, muzea                                 
i obiekty sportowe. Dyrektorzy tych 
placówek opracowali procedury                                                                                            
i obecnie są one konsultowane ze 
służbami sanitarnymi lub wprowa-
dzane w życie. Do tej pory można 
było zauważyć jak instytucje te do-
stosowywały swoją ofertę do no-
wej rzeczywistości. Na stronach 
internetowych oraz w mediach 
społecznościowych zachęcały do 
udziału w konkursach, prezento-
wały materiały w formie vlogów                                                             
i wirtualnych warsztatów. 

Filmowe muzeum
Do otwarcia wystaw dla zwie-

dzających przygotowuje się też 
Muzeum Historyczne w Legionowie. 
Obecnie można umawiać się na in-
dywidualne zwiedzanie lub korzy-
stać z zasobów w Internecie. Pod-
czas ostatnich tygodni pracownicy 
muzeum zachęcali do odwiedzania 
on-line i zapraszali na stronę in-
ternetową, na Fb i YouTube, gdzie 

przenieśli swoją podstawową dzia-
łalność. Nowy kanał muzealny i 8 
opublikowanych tam filmów miały 
około 800 wyświetleń. Dodatkowo 
filmy zostały zamieszczone na pro-
filu Fb, gdzie również zyskały wiele 
odbiorców. Inaugurowano też nowy 
cykl dla rodzin - „Muzealne Warsz-
taty Internetowe” – 1 (odcinek: film 
o męskim stroju Wandala i szablon 
do wykorzystania) oraz muzealną 
„Zabawę z zabytkami” polegającą na 
odtwarzaniu archiwalnych zdjęć ze                                                                             
z muzealnych wystaw „dzieje Legio-
nowa” i „W krainie mgieł i wichrów…” 
(dot. Centkiewiczów). Ponieważ 
trwają przygotowania do powsta-
nia trzech wirtualnych spacerów po 
wystawach (Kultura w sieci), w przy-
szłości będzie można odwiedzać 
muzeum bez wychodzenia z domu.

Kultura w Internecie

Miejski Ośrodek Kultury w Legio-
nowie planuje w najbliższym czasie 
uruchomić działalność dla mieszkań-
ców miasta z zachowaniem obowią-
zujących i dodatkowo wskazanych 

reżimów sanitarnych dla instytucji 
kultury. Na nowo uruchomił gale-
rie sztuki w ratuszu, na ul. Norwida 
i Targowej. Natomiast na ul. Rynek 
powstała ekspozycja plenerowa. 
„Galeria na Rynku” będzie przygoto-
wywana na weekend i zmieniana raz 
w tygodniu. Wystawy w zamierzeniu 
mają w sposób nieinwazyjny, przyja-
zny i inspirujący towarzyszyć miesz-
kańcom w czasie wolnym spędzanym 
na Rynku Miejskim. Czekają nas solo-
we koncerty muzyków związanych                                                                             
z legionowskim MOK-iem, których 
premiery odbywać się będą w me-
diach społecznościowych przynaj-
mniej raz w miesiącu. Zajęcia pla-
styczne i lekcje gry na instrumentach 
są przeprowadzane przy pomocy 
internetu. Miejski Ośrodek Kultury 
zaproponował stworzenie interak-
tywnej i ciekawej "Małej Encyklopedii 
Legionowskiej Kultury". A dla zainte-
resowanych mieszkańców prowadził 
zajęcia zdalne z Pracownią Śpiewu 
Estradowego „Angel`s Voice”, z Le-
gionowską Szkołą Bluesa, Klubem 
Malucha Brzdąc oraz Studiem Tańca 
i Piosenki Szachraj. Ogłosił też kon-

kurs na fotografię mobilną z czasu 
kwarantanny i konkursu na wiersz 
urodzinowy dla Chaplina z okazji Dni 
MOK-u.

Kreatywna Biblioteka

Miejska Biblioteka Publiczna                                       
w Legionowie otworzyła się dla 
czytelników i przywróciła moż-
liwość wypożyczania książek                                                        
w Poczytalni. Zgodnie z rekomen-
dacjami Biblioteki Narodowej przy-
gotowano bibliotekę do bezpiecz-
nego funkcjonowania w czasie 
epidemii. Działa główna placówka 
w Centrum Komunikacyjnym. Do 
tej pory biblioteka zachwyciła le-
gionowian materiałami video, które 
publikowała na FB. Legionowianie 
zwiedzili też wirtualną wystawę 
„Biblioteka Roślin”. Należy przy-
pomnieć, że biblioteka przez cały 
czas  wypożyczała e-książki. Aby 
mieć dostęp do bazy ebooków 
Legimi wystarczy w określonym 
terminie pobrać i aktywować kod. 
Książki można wypożyczyć i po-

brać bezpośrednio w aplikacji.
Otwarcie boisk

Arena Legionowo również prze-
niosła swoją działalność do internetu, 
gdzie publikując treningi i spotkania ze 
sportowcami inspirowała mieszkań-
ców do aktywności fizycznej. Spółka 
KZB Legionowo na podstawie Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 
2020 r. od 11 maja br. ma otworzyć 
obiekty sportowe tj. boiska Orlik, bież-
nie i boiska wielofunkcyjne (z wyłącze-
niem boisk znajdujących się na tere-
nach placówek oświatowych). Spółka 
współpracuje z Państwowym Powia-
towym Inspektoratem Sanitarnym                                                                                        
w Legionowie w sprawie bezpiecznego 
korzystania z boisk. Działa już bezpłat-
na wypożyczalnia rowerów. Wszystkie 
informacje na temat wypożyczeń moż-
na znaleźć na Fb @ArenaLegionowo.

O terminach otwarcia każdej                            
z instytucji będziemy informujemy                   
w oddzielnych komunikatach - zapra-
szamy do śledzenia strony interneto-
wej  www.legionowo.pl  oraz naszych 
profili na Facebooku:  @MiastoLegio-
nowo i @LegionowoPorusza.
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Wiosenne Czarowanie
Wiosenne Czarowanie odbyło się                    

w dniach 15, 16 i 17 maja. Impreza ta od 
lat przyciąga rzesze miłośników pio-
senki. W tym roku z racji sytuacji za-
grożenia epidemiologicznego koncer-
ty przeniosły się do internetu. 

Wiosenne Czarowanie to inicjatywa 
Roberta Próchnickiego, harcerza i akty-
wisty z Legionowa, który wpadł na po-
mysł zaktywizowania środowisk harcer-
skich i kulturalnych różnych miejscowości                            
w Polsce pod jakże zacną egidą współor-
ganizacji koncertów okołopoetyckich. W XI 
edycji Ogólnopolskiego Harcerskiego Fe-
stiwalu Piosenki „Wiosenne Czarowanie” 
brało udział 52 uczestników. Wykonali oni 
74 utwory w 4 kategoriach. Po wielogo-
dzinnych burzliwych obradach Jury wy-
łoniło zwycięzców, których prezentujemy 
poniżej:

Kategoria zuchowa

1 miejsce - 17 GZ ”Zielone Ufoludki”
2 miejsce - Hania Iwko
3 miejsce - Wiktor Broniarczyk

Wyróżnienie - Olena Spodobalska
Nagroda Komendanta Festiwalu                         

- ZSP nr 2 w Legionowie Grupa „Koraliki” 
Wyróżnienie - KITAJE

Kategoria harcerska

1 miejsce - Matylda Pawłas
2 miejsce - 24 RDH Leliwa
3 miejsce - Zuzanna Telaczyńska

Nagroda Komendanta Hufca Legiono-
wo  -5WDH

Wyróżnienie - Weronika „Wichura” 

Gmurek
Nagroda Komendanta Festiwalu,                           

ze szczególnym podziękowaniem za noc-
ny maraton - 21 WDH „Puszcza”

Kategoria OPEN

1 miejsce - Ola Szopiak
2 miejsce - 77 MDH SŁOWA NA WIATR
3 miejsce - STAJNIA NA KĘPIE

Wyróżnienie - Natalia Iwko
Nagroda Komendanta Festiwalu - CON 

PASSIONE
Osobowość - Aleksandra Juchniewicz

Kategoria autorska

Wyróżnienie - Mateusz Ślaski
Nagroda Komendanta Festiwalu - Ma-

riusz „IVO” Iwko

Grandprix festiwalu

KRZYKAŚKI

Nagroda publiczności im. Janusza 
„KUBY” Kubickiego - 17 GZ Zielone Ufoludki

- "Save The World!"  - tym hasłem 
chcemy zachęcić do ratowania naszej 
Planety i bezpiecznego funkcjonowania w 
czasie pandemii. Pragniemy propagować 
zachowania proekologiczne i obywatel-
skie, inicjować aktywności w obszarach 
kultury oraz wzmacniać Ruch Harcerski 
ze szczególną rolą Związku Harcerstwa 
Polskiego. Wiele lat temu zaczarowaliśmy 
Legionowo piosenką i tak już zostanie… 
Póki starczy Nam sił pod wielkim dachem 
Nieba. - czytamy na stronach Wiosennego 
Czarowania.



w nadchodzącym czasie...
kalendarz wydarzeń

22 - 24 maja
 
Wystawa "100 lat Karola Wojtyły" w Galerii na Rynku

Galeria na Rynku odda hołd wielkiemu Polakowi, papieżowi Janowi Pawłowi II, Karolowi 
Wojtyle - wystawą, którą pokaże na legionowskim rynku od 22 
do 24 maja 2020. W setną rocznicę urodzin najbliższego nam polskiego świętego poka-
żemy zdjęcia Karola Wojtyły z różnych okresów jego życia. Czy mimo ustanowionej przez 
Kościół Katolicki świętości jest nam ciągle bliski? Zobaczmy na legionowskim rynku 
w majowy weekend.  
 
24 maja, godz. 17.00
 
Salon Artystyczny – on-line
 
Artystyczne miniatury dla wielkiego świętego koncert z recytacjami na 
100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Zapraszamy na jedyny dostępny 
w tym czasie koncert - koncert on-line w Salonie Artystycznym MOK. Będzie    on transmi-
towany na żywo 24 maja 2020, o godz. 17.00, ze stałej siedziby Salonu - filii MOK Legiono-
wo Targowa. Na wydarzenie złożą się miniatury muzyczne zaprezentowane przez Michała 
Junga oraz wiersze Karola Wojtyły recytowane przez Zenona Durkę. 
 
25 - 29 maja
 
Wystawa "100 lat Karola Wojtyły" w Galerii Sztuki Ratusz 
 
30, 31 maja i 1, 2 czerwca
 
Dzień Dziecka z MOK-iem on-line
 
Każdego dnia - prezentacja on-line bajki "Lwi król"
 
Konkurs plastyczny dla dzieci 7 - 10 lat z nagrodami rzeczowymi. 
"Lwi król" to opowieść rozgrywająca się w afrykańskiej dżungli, gdzie na świat przychodzi 
młode lwiątko, które ma zostać przyszłym władcą Lwiej Krainy. Na drodze do tronu napo-
tyka wiele przeszkód i trudności, które wraz z przyjaciółmi stara się przezwyciężyć. 
Ta niezwykła, wzruszająca i pełna przygód historia przedstawiona jest tak, by dzieci mo-
gły wziąć w niej czynny i aktywny udział. To wspaniała i bardzo wciągająca opowieść o sile 
miłości, lojalności, nadziei przedstawiona w przystępny i niezwykle barwny sposób.
 
Więcej informacji na stronie http://www.moklegionowo.pl/


