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Nowe przystanki

3,3 mln zł na dwa centra przesiadkowe w Legionowie. Gdzie powstaną nowe parkingi P&R?
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71 lat legionowskiej
biblioteki
Biblioteka dawniej i dziś. Poczytalnia – udany mariaż książki
z kulturą.
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EkoLegionowo
Przystąp do programu „Moja
Woda” i zdobądź 5 000 zł dotacji.
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Defibrylatory
ratują życie.
W Legionowie jest 16 miejsc,
gdzie te urządzenia są dostępne dla
mieszkańców.

Inwestujemy

Facebook @pulsmiasta
Wersja cyfrowa na legionowo.pl

w jedynkę

Najstarszą legionowską szkołę podstawową czeka wkrótce duża, zapowiadana
od dawna modernizacja. Podpisano umowę na rozbudowę i przebudowę budynku
Szkoły Podstawowej nr 1. Uczniowie będą
mogli korzystać z nowego obiektu od roku
szkolnego 2021/2022.
Rozbudowa szkoły przy ul. Zakopiańskiej 4 to jedna z największych tegorocznych inwestycji miejskich. Koszt tego zadania to ponad 13 milionów
złotych. W pierwszej kolejności w dotychczasowej małej sali gimnastycznej
powstaną trzy sale lekcyjne. Potem wykonawca zajmie się budową skrzydła.
Warto przypomnieć, że będzie to kolejna realizowana przez miasto
rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1. Poprzednia zakończyła się w 2012 r.,
a placówka wzbogaciła się dzięki niej o nowe skrzydło dla uczniów gimnazjum, halę sportową, boiska oraz bieżnię lekkoatletyczną.
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30 lat samorządności Legionowa

- 38 lat pracy w samorządzie

Czytaj na stronie 3

Rok 2020 to wyjątkowy czas dla
polskiej samorządności, gdyż świętujemy 30-lecie uchwalenia z inicjatywy
Senatu RP ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym. 27 maja
1990 roku odbyły się demokratyczne
wybory w Legionowie. Dzięki nim została wyłoniona Rada Miasta Legionowo oraz Prezydent Miasta Legionowo.
Dla Nas, legionowian to wtedy narodziła
się samorządność. W ostatnich numerach Pulsu Miasta publikujemy postacie
mieszkańców, którzy w wyjątkowy sposób przyczynili się do rozwoju Legiono-

wa. Wspominając tamte chwile nie sposób nie dostrzec jednej z ważniejszych
postaci w legionowskim samorządzie,
bez której nasze miasto nie byłoby tym
samym. Ta niezwykła osoba poświęciła
samorządowi 38 lat - bez blasku reflektorów, bez mediów, cicha i pracowita
Sekretarz Urzędu Miasta Legionowo.
Pani Danuta Szczepanik zaczęła pracę
w Urzędzie Miasta Legionowo w 1982
roku. O pierwszych dniach pracy
w samorządzie, o wyzwaniach,
sukcesach oraz trudnych chwilach
przeczytamy na stronie 5.
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Wotum zaufania
i absolutorium

#legionowo
#PulsMiasta
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Podczas czerwcowej (24.06) sesji Rady Miasta Legionowo radni udzielili prezydentowi miasta absolutorium z wykonania budżetu za 2019
rok. Radni dyskutowali także nad raportem o stanie gminy oraz udzielili
Romanowi Smogorzewskiemu wotum zaufania.
Rada Miasta zapoznała się ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2019 r.,
sprawozdaniem finansowym Gminy Legionowo za 2019 r. oraz opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie. Komisje rady pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu
za ubiegły rok. Zanim jednak radni
przystąpili do udzielenia absoluto-

rium budżetowego, dyskutowali nad
raportem o stanie gminy. Po blisko
trzygodzinnej dyskusji większość
radnych zagłosowała za udzieleniem
prezydentowi miasta Romanowi
Smogorzewskiemu wotum zaufania.
W obu głosowaniach 13 radnych było
za, przeciw udzieleniu absolutorium
głosowało 6 radnych, a 2 wstrzymało się od głosu. Natomiast 6 radnych

było przeciwnych udzieleniu wotum
zaufania.
Sesja Rady Miasta po kilkumiesięcznej przerwie odbyła się ponownie w sali konferencyjnej ratusza.
Oczywiście obrady toczyły się z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz
wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego.

- Sesja absolutoryjna to wielkie przeżycie i ważne wydarzenie dla wszystkich burmistrzów,
wójtów oraz prezydentów. Jest ono nie tylko ukoronowaniem wykonanej pracy w minionym
roku. To również sukces radnych, współpracowników, pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych. Udzielone absolutorium stanowi dowód uznania dla całego zespołu pracującego
nad realizacją budżetu. Wszystkim im z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować. Dziękuję również
na ręce radnym, którzy obdarzyli mnie swoim zaufaniem doceniając fakt, że gmina stale się rozwija,
inwestuje w infrastrukturę oraz realizuje potrzeby oraz zgłoszenia mieszkańców.
- mówi prezydent miasta Roman Smogorzewski.

Konsultacje społeczne
Prezydent Miasta Legionowo zaprasza zainteresowanych
mieszkańców oraz organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w pracach nad przygotowaniem strategicznego dokumentu,
regulującego współpracę legionowskiego samorządu z III sektorem. Konsultacje społeczne prowadzone będą do dnia 11 września 2020 roku.
Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem jest
obowiązujący Program współpracy Gminy Miejskiej Legionowo
w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Propozycje do projektu programu współpracy na 2021 rok należy zgłosić
poprzez formularz on-line lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo lub elektronicznie na adres:
ngo@um.legionowo.pl

facebook
@PulsMiasta
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Przystanki jak marzenie

Legionowo otrzymało dofinansowanie na nowe inwestycje. Powstaną
nowoczesne i komfortowe przystanki wraz z parkingami P&R. Całkowity
koszt inwestycji wyniesie ponad 3,3 mln zł, z czego blisko 2,7 mln zł wyniesie unijne wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Inwestycja ma zostać zrealizowana do 2021 r.

dów elektrycznych, z możliwością ładowania. Z kolei rowerzyści
będą mogli skorzystać z krytych
miejsc postojowych i odkrytych
stojaków oraz samoobsługowych
stacji naprawy rowerów.

Dwie istniejące obecnie pętle autobusowe w Legionowie
(przy ul. Sowińskiego/Mickiewicza i ul. Olszankowa–Osiedle
Młodych) zostaną przebudowane i będą pełniły rolę lokalnych centrów przesiadkowych,
w których pasażerowie będą
mogli przesiadać się ze swoich
środków transportu do komunikacji publicznej. Realizacja projektu zmieni wygląd przestrzeni
miejskiej. Na pętlach pojawi się
nowoczesna mała architektura,
zieleń, a także nowy układ komunikacyjny z nową nawierzchnią i kanalizacją deszczową.
Cały teren zostanie oświetlony
lampami LED.

Obecnie trwa proces przetargowy związany z wyłonieniem firmy, która opracuje dokumentację
projektowo-kosztorysową przebudowy lokalnych węzłów prze-

W ramach inwestycji wybudowane zostaną też dwa parkingi
typu „Parkuj i Jedź”, każdy na ok.
15 miejsc. Przewidziano też po
jednym stanowisku dla samocho-

siadkowych w Gminie Legionowo.
Pełna treść ogłoszenia znajduje
się w Biuletynie Informacji Publicznej. Wybór wykonawcy dokumentacji to jeden z kluczowych
etapów projektu, który przyczyni
się do popularyzacji i wzrostu dostępności transportu zbiorowego.

www.bip.legionowo.pl

– To kolejny krok w celu umożliwienia mieszkańcom
Legionowa, ale też i całego powiatu, wygodnego oraz
bezpiecznego parkowania w pobliżu punktów przesiadkowych do zbiorowego transportu miejskiego. To konkretna oferta dla kierowców oraz realne narzędzie zmniejszające
ruch i obłożenie na drogach do stolicy oraz pozwalające na
szybkie przemieszczanie się niskoemisyjnym transportem.
Jestem przekonany o słuszności powstawania parkingów P&R.
Z satysfakcją realizujemy obietnice złożone mieszkańcom
w tym zakresie – mówi Roman Smogorzewski, prezydent Legionowa.

Inwestujemy
w "Jedynkę"
Najstarszą legionowską szkołę podstawową
czeka wkrótce duża, zapowiadana od dawna
modernizacja. Po 35 latach zniknie dobudowany do niej barak, w którym uczyły się najmłodsze dzieci. Zastąpi go nowoczesny,
przestronny obiekt, skrojony na miarę potrzeb
i oczekiwań społeczności placówki
przy ul. Zakopiańskiej 4.
We wtorek 21.07 podpisano
umowę na rozbudowę i przebudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Zakopiańskiej 4.
Uczniowie będą mogli korzystać
z nowego obiektu od roku szkolnego 2021/2022. W wydarzeniu
uczestniczyli
Prezydent
Miasta Legionowo Roman Smogorzewski, Prezes KZB Legionowo
Sp.z o.o. Irena Bogucka, przedstawiciel firmy Eko-Invest, Przewodniczący Rady Miasta Ryszard
Brański oraz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Miasta Legionowo Janusz Klejment.
Lada chwila wyłoniona w przetargu
spośród siedmiu oferentów kielecka firma Eko-Invest przystąpi do
realizacji wartego 13,2 mln zł zadania. Zgodnie z umową ma na to

12 miesięcy. - Kluczowe jest to, by
w nowym skrzydle w następnym
roku dzieci mogły kontynuować
naukę od 1 września – mówi Prezydent Miasta Legionowo Roman
Smogorzewski, który podczas spotkania z przedstawicielem firmy
Eko-Invest zwrócił uwagę na wagę
inwestycji i zobowiązał wykonawcę
do utrzymania właściwego tempa prac budowlanych. W pierwszej
fazie budowy na potrzeby zajęć
lekcyjnych zostanie zaadaptowana
mała sala gimnastyczna, gdzie powstaną 3 klasy. Dzięki temu po rozbiórce starego „blaszaka” w czasie
rozbudowy szkoły uczniom nie zabraknie miejsca do nauki.

– Przede wszystkim chcemy, aby w pierwszej
kolejności, jeszcze przed 1 września, mała sala
gimnastyczna została przerobiona na trzy sale
lekcyjne. Dzięki temu w trakcie robót budowlanych powinno udać się zapobiec wydłużeniu czasu pracy szkoły
– mówi Piotr Zadrożny, Zastępca Prezydenta Legionowa.

Głównym elementem inwestycji jest jednak nowe skrzydło

- Przez wiele lat Rada Miasta Legionowo dyskutowała
nad zburzeniem dotychczasowego baraku i wybudowaniem na jego miejscu nowego budynku szkoły.
Wszyscy wiemy, w jakim był stanie. Umowa została podpisana
i wreszcie udało się doprowadzić sprawę do finału. Liczę na to,
że 1 września 2021 roku dzieci zasiądą w ławkach. Muszę dodać,
że rozbudowa tej szkoły to moje marzenie. Mam też nadzieję,
że wkrótce uda nam się rozbudować również Zespół Szkół nr 2
– mówi Janusz Klejment, Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu Miasta Legionowo.

„jedynki”. Według projektu będzie ono miało dwie kondygnacje oraz wygląd nawiązujący
do istniejącej siedziby szkoły.
Powstanie w oparciu o nowoczesne, energooszczędne technologie, przewidujące np. wykorzystanie oświetlenia ledowego.
Na ponad 2 tys. m² znajdzie się
11 sal lekcyjnych, 4 świetlice,
6 szatni oraz sala konferencyjna. Przewidziano też miejsce na
pokój nauczycielski, gabinety
specjalistyczne (m.in. dla pie-

lęgniarki oraz psychologa) i zerówkę szkolną z oddzielnym wejściem. Przy budynku powstanie
również plac zabaw.
Warto przypomnieć, że będzie
to kolejna realizowana przez miasto rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1. Poprzednia zakończyła
się w 2012 r., a placówka wzbogaciła się dzięki niej o nowe skrzydło dla uczniów gimnazjum, halę
sportową, boiska oraz bieżnię
lekkoatletyczną.

Nr 6 /2020
lipiec/sierpień

Dodatkowe tory
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują budowę
dodatkowych torów na trasie z Warszawy do
Legionowa. Spółka podpisała umowę na opracowanie studium wykonalności. Planowana inwestycja zapewni możliwość przejazdu większej
liczby pociągów i jeszcze lepsze podróże z podwarszawskich powiatów do stolicy.

Więcej pociągów
Studium wykonalności dotyczy budowy dodatkowych zelektryfikowanych torów na ok. 20
km odcinku od stacji Warszawa
Wschodnia do stacji Legionowo.
W efekcie planowana jest rozbudowa do układu sześciu torów na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Praga oraz czterech torów
na odcinku Warszawa Praga – Legionowo. Wykonawca przeanalizuje
również rozbudowę linii z Legionowa do Wieliszewa o dodatkowy tor.

W ramach zleconego studium
wykonalności przeanalizowana zostanie również budowa nowego odcinka dwutorowej zelektryfikowanej
linii kolejowej z Warszawy Choszczówki do miejscowości Kątne lub
Świercze. Takie rozwiązanie wpłynęłoby na krótszy czas podróży pociągami dalekobieżnymi kursującymi
m.in. do Trójmiasta czy Olsztyna.

Legionowa. W ramach studium wykonalności wykonawca dokona kompleksowej analizy, która określi możliwości techniczne oraz szczegółowe
rozwiązania i zakres niezbędnych

Termin opracowania studium
wykonalności dla projektu „Zwiększenie przepustowości na odcinku
Warszawa Wschodnia – Nasielsk
(Kątne/Świercze)” określono do
I kw. 2022 r. Wartość 4,77 mln zł
netto Dokumentację przygotuje firma Databout Sp. z o.o.

Przegląd przed
otwarciem
Ostatnie miesiące tego roku poświęcone zostały przeglądom technicznym przed uruchomieniem pływalni.
Prowadzonym pracom 7 lipca przyjrzeli się Piotr Zadrożny, zastępca
prezydenta miasta Legionowo oraz
prezes spółki Irena Bogucka. Dzięki
spotkaniu na miejscu ocenili oni postęp robót i poznali szczegóły realizowanych aktualnie zadań.
Do opóźnienia sezonowej konserwacji Wodnych Piasków przyczyniły się głównie komplikacje związane z pandemią. Konkretnie zamknięte
granice, które zatrzymały ekipę
z Czech mającą za zadanie przeprowadzenie przeglądu gwarancyjnego
wykonanych wcześniej w Legionowie niecek basenowych. Niestety nie
mógł tego zrobić nikt inny, ponieważ
naruszyłoby to warunki gwarancji.
W ramach pozostałych prac
konserwacyjnych
gruntownie

umyto i zdezynfekowano szatnie
(gdzie przeprowadzono przegląd
i uzupełnienie pasków do szafek),
łazienki, sauny, korytarze i główny
hol. Część pomieszczeń pomalowano i odświeżono. Dokonano
także oględzin systemu wentylacji
wraz z wymianą filtrów i oczyszczona została klimatyzacja. Ponadto przeprowadzono przegląd
instalacji elektrycznej i hydraulicznej, wraz z czyszczeniem filtrów.
Przejrzano też schody zjeżdżalni
i usunięto ogniska korozji.
Realizując opracowany wcześniej harmonogram, specjaliści
dokonali przeglądu instalacji solarnej oraz technologii basenowej
wraz z niezbędnymi naprawami.
Konieczna okazała się między innymi wymiana 15 żarników lamp
UV. Poddano konserwacji zewnętrzną elewację tam, gdzie zaistniała taka potrzeba.

/PKP PLK S.A./

- 1 sierpnia zostanie
otwarta pływalnia
„Wodne Piaski”. Lipiec
upłynął na czynnościach koniecznych do uruchomienia instalacji basenowej.
Woda została poddana badaniom pod względem mikrobiologicznym i fizyko-chemicznym.
Ich pozytywne wyniki były
warunkiem uruchomienia obiektu

Dotacja dla EKOLegionowa
W czwartek 9 lipca odbyło się
uroczyste podpisanie umowy o
dofinansowanie dla Legionowa
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony
Powietrza MAZOWSZE 2020”.
W imieniu miasta umowę podpisał prezydent Roman Smogorzewski.
W
wydarzeniu
wzięli też udział marszałek
województwa mazowieckiego
Adam Struzik oraz wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
Dzięki programowi „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony
Powietrza MAZOWSZE 2020” Legionowo otrzyma z budżetu Województwa Mazowieckiego dotację
w wysokości 79 950 zł. Środki te
zostaną w całości przeznaczone na przeprowadzenie do końca
2020 r. inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na obszarze
Gminy Miejskiej Legionowo. Dokona tego zewnętrzna firma, korzystając z metody kombinowanej
– połączenia wywiadu bezpośredniego i metody rejestrowej. Dzięki
temu można będzie lepiej poznać
parametry źródeł i paliw użytkowanych przez mieszkańców
Legionowa oraz dobrać jeszcze
bardziej skuteczną politykę nakie-

legionowo.pl

prac, a także szacowane koszty inwestycji. Studium będzie podstawą
do szczegółowego planowania projektu po 2022 roku.

Szybciej do Trójmiasta
i Olsztyna

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
podpisały 7 lipca umowę o wartości
blisko 5 mln zł zł netto na opracowanie studium wykonalności dla rozbudowy torów z Warszawy w kierunku

#legionowo
#PulsMiasta

– tłumaczy kierownik pływalni Zbigniew Garbaczewski.

Druhowie z dotacją
rowaną na grupę posiadającą źródła niespełniające wymogów tzw.
ustawy antysmogowej.
Inwentaryzacja źródeł ciepła
to kolejny element polityki ochrony
środowiska, od wielu lat aktywnie
realizowanej przez urząd miasta.
Legionowo może pochwalić się wieloma działaniami w zakresie ochrony powietrza. Od listopada 2015 r.
urząd miasta prowadzi wymianę
starych pieców węglowych lub
drzewnych na nowoczesne, bardziej

ekologiczne. Od 2016 r. na koszt miasta wykonywane są badania termowizyjne domów jednorodzinnych.
Wśród dzieci i młodzieży prowadzone są działania edukacyjne, dotyczące np. segregowania odpadów
i szkodliwości spalania śmieci. Na
terenie Legionowa powstają kolejne
czujniki zanieczyszczeń powietrza
i funkcjonuje Ekopatrol. Wszystkie te
działania przyczyniły się do istotnej
poprawy jakości powietrza w ciągu
ostatnich lat i dzięki temu do poprawy jakości życia mieszkańców.

Już wkrótce, dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego wyremontowana zostanie
strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie. Podpisanie
dokumentów odbyło się w środę
17.06 w delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Wołominie.

Dotacja przeznaczona jest na
remont posadzek, dachów, elewacji
i stolarki okiennej oraz instalacji elektrycznej. Dzięki staraniom Urzędu Miasta nasza strażnica znalazła się jako
jedna z ośmiu, do których trafi dotacja.
Ogólnie do jednostek OSP z powiatów
legionowskiego, otwockiego i wołomińskiego trafi ponad 158 tys. zł.

- 20 tysięcy złotych dotacji, do której dołożymy
19 tys. z budżetu miasta, umożliwi druhom z OSP
Legionowo korzystanie z budynku dawnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, który gmina
przejęła od Skarbu Państwa.
- mówi Zastępca Prezydenta Piotr Zadrożny

facebook
@PulsMiasta
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30 lat samorządności Legionowa
- 38 lat pracy w samorządzie
O 38 latach pracy w Urzędzie Miasta
Legionowo oraz początkach samorządności naszego miasta rozmawiamy z Sekretarz Gminy Panią Danutą Szczepanik.

obwodowych komisji wyborczych na Ursynowie, w Starych Babicach, Nasielsku i oczywiście
w Legionowie. Jeździliśmy swoim samochodem,
z własnym nagłośnieniem. Mój mąż w ramach urlopu pomagał mi w przygotowaniu sali, ustawieniu
nagłośnienia, prowadził samochód. Jego merytoryczna pomoc była nieoceniona. To była prawdziwa
przygoda. Bardzo mile wspominam tę pracę.

Kiedy rozpoczęła Pani pracę w Urzędzie
Miasta Legionowo i jakie stanowiska Pani
zajmowała?

Chwil wzruszenia było wiele. W 2004 r. uczestniczyłam w pielgrzymce z bezdomnymi na Jasną
Górę. W autokarze podszedł do mnie bezdomny
i powiedział, że zrobił mi kanapki na drogę, ponieważ robili wszyscy dla siebie, a kierownik powiedział, że jadę z nimi. Nie chciał, żebym była głodna.
To był bardzo miły gest.

Rozpoczęłam pracę 1 kwietnia 1982 r. na stanowisku Inspektora ds. Rady Narodowej. Cztery
lata później, z początkiem sierpnia zostałam Kierownikiem Biura Rady Narodowej, a dwa lata po
tym Sekretarzem Urzędu Miejskiego w Legionowie.
Od 1 czerwca 1989 r. byłam Wiceprezydentem Miasta Legionowa. 30 lat temu, tj. 21 czerwca 1990 r.,
gdy tworzył się samorząd Legionowa, powierzono
mi obowiązki Sekretarz Gminy.
Nie były to jedyne obowiązki pełnione przeze
mnie w tym czasie. W 2004 r. pełniłam dodatkowo obowiązki Naczelnika Wydziału Administracji
i Obsługi Mieszkańców. Wydział ten powstał z połączenia Archiwum Zakładowego, Wydziału Gospodarczego, Wydziału Spraw Obywatelskich oraz
Wydziału Administracji i Kadr. Od kwietnia 1992 r.
byłam Członkiem Rejonowej Rady Zatrudnienia,
Zastępcą Przewodniczącego, Członkiem Zarządu,
Sekretarzem Zarządu Forum Sekretarzy Województwa Mazowieckiego, od 1997 r. Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej PWK”Legionowo”
Sp. z o.o., od 1998 r. Prezesem Zarządu Spółki
Mabeg Zakład Utylizacji i Przetwarzania Odpadów
Stałych Legionowo Sp. z.o.o., od 2000 r. Przewodniczącą Rady Społecznej przy Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Podstawowej Opieki
Zdrowotnej, w 2004 i 2005 r. Pełnomocnikiem
Okręgowej Komisji Wyborczej, od 2015 r. Członkiem
Powiatowej Rady Rynku Pracy, a od 2017 r. Sekretarzem Rady Społecznej Wojskowej Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej, od 2019 r. Przewodniczącą Rady Nadzorczej Nowa Energia Legionowo
Spółka z o.o. W 2000 r. pracowałam jako Sekretarz
Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 31, w 2011 r. zostałam Przewodniczącą Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego. Byłam też Pełnomocnikiem
do Spraw Zintegrowanego Systemu Zarządzania
i jestem Koordynatorem kontroli zarządczej. Jednym słowem - pracy nie brakowało.
Zmieniali się prezydenci i naczelnicy,
a Pani niezmiennie służyła mieszkańcom miasta. Z kim Pani pracowała?
Pracowałam w urzędzie, gdy Przewodniczącym Rady był Cezariusz Kalinowski – przełożony
Inspektora ds. Rady Narodowej, Naczelnikami Miasta byli Ryszard Abramowski i Stanisław Kolanowski, a także Naczelnik Miasta – Prezydent Miasta,
Kazimierz Kurnicki. Obowiązki Sekretarza Gminy
wykonywałam w czasie, gdy Prezydentem Miasta
był Andrzej Kicman i obecnie, gdy jest nim Roman
Smogorzewski. To on też podczas przygotowań do
wyborów w 2002 roku zażartował ze mnie: „wyborami zajmuje się Pani Sekretarz, która jest prawą,
lewą ręką była, jest i będzie po wszech czasy”.
Może Pani się pochwalić wyjątkowym wykształceniem. Pani bogatym doświadczeniem
można by obdzielić kilka osób.
W 1984 r. ukończyłam Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Zawodowe
Studium Administracyjne w zakresie nauk administracyjnych, a dwa lata później zostałam mgr administracji. W 1991 r. studiowałam w Szkole Głównej
Handlowej na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym
(studia podyplomowe Gospodarki Samorządu Terytorialnego w zakresie specjalności gospodarka
samorządu terytorialnego), a w 2010 r. w Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Socjologii (studia podyplomowe w zakresie Ewaluacji Programów
Społecznych). Dodatkowo otrzymałam Dyplom Ministra Skarbu Państwa i złożyłam egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach

Skarbu Państwa, przeszłam szkolenia audytorów
wewnętrznych systemów zarządzania jakością
z ISO 9000 oraz szkolenia Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (Szkoła Przedsiębiorczości
Budowanie współpracy w społeczności lokalnej).
Jakie warunki panowały wówczas w urzędzie? Pamięta Pani kolejne lokalizacje urzędu?
Jakie było moje miejsce pracy? Było ciasno,
ale przytulnie. W pokojach pracowało po kilka
osób, nawet z różnych wydziałów i nie było miejsca dla Klientów. Sekretariat Naczelnika Miasta
to była jednocześnie kancelaria i centrala telefoniczna. Nie było już miejsca na szafę na dokumenty Rady - zagospodarowałam jedną półkę w regale Kujawy. Stało jedno wspólne biurko
z sekretarką i było mało miejsca na maszynę do
pisania. Nie było czasu na odpoczynek, zresztą
nie było krzesła, by na nim siedzieć. Mimo ścisku
panowała rodzinna atmosfera.
Pamiętam, że we wrześniu 2004 r. Archiwum
Zakładowe zostało umieszczone nad schodami
w SP 3. Było to pomieszczenie bez drzwi, bez kaloryferów, gniazdek komputerowych. Z czasem
pokój został pomalowany, zainstalowano kaloryfer, gniazdo komputerowe i wertykale. Po jakimś
czasie archiwum przeniesiono do budynku Powiatu. Dokumenty były zdeponowane w starych szafach i na stołach, a sterty ciągnęły się od podłogi
do sufitu. Wtedy to szukanie dokumentów to była
prawdziwa gimnastyka.
8-10 sierpnia 2008 r. nastąpiła przeprowadzka do Ratusza przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41.
Duże przestrzenie, przestronne, nowe, pachnące
świeżością. Przypadł mi w udziale 36-metrowy pokój – bardzo wygodny i piękny. To były inne warunki
pracy. Chociaż przeprowadzając się ze starego budynku do nowego serce się ściskało, spędziłam tam
przecież 26 lat. Pamiętam, że dziennikarze chcieli
przeprowadzić wywiad w czasie przeprowadzki
– gardło ścisnęło mi się do tego stopnia, że musiałam poprosić o przesunięcie rozmowy na później.
Coś się kończyło, przyjaźnie, młode lata, mnóstwo
wspomnień dobrych i trudnych. Mimo to, że nowe
warunki zapowiadały się na bez porównania lepsze,
to jednak trochę smutku pozostało.
Czy praca wówczas, przez te pierwsze lata
bardzo różniła się od obecnej?
Nie było komputerów, tylko maszyny do
pisania. Jako inspektor ds. Rady Narodowej
pracowałam w godz. 8.00-16.00 a od 16.00 codziennie protokołowałam posiedzenia komisji
(było ich 9) – a następnego dnia rano protokół
musiał być gotowy do podpisu. A trzeba pamiętać, że wówczas było 82 radnych!
Moje zadania zostały podzielone na zadania w zakresie: pracy rady narodowej, prezydium
rady narodowej, prac Komisji Rady Narodowej,
prac radnych, Komitetu Kontroli Społecznej, prac
samorządu mieszkańców i organizacji w zakresie

współdziałania z Biurem Rady Narodowej M. St.
Warszawy, czy współpracy z Urzędem Miejskim.
Pewnego zimowego wieczoru (piątek) o godz.
20.00 przyszedł po mnie mąż zaniepokojony, że
już noc a mnie jeszcze nie ma. Pisałam protokół,
a Pan Przewodniczący na bieżąco sprawdzał, czy
protokół odzwierciedla przebieg obrad. Następnego dnia zaproponował, żeby protokoły powstawały
w domu, bo rzeczywiście codzienny powrót pomiędzy 20.00 a 21.00 to przesada. Oczywiście nie
było mowy o wynagrodzeniu za godziny nadliczbowe, nie było też mowy o odbiorze godzin. Mam
w teczce akt osobowych odmowę przyznania wynagrodzenia czy zgody na odbiór godzin „ze względu na specyfikę pracy”. Wszystkie uchwały i materiały na sesję pisałam na maszynie na specjalnym
papierze z zaczepami, przez przebitkę. Następnie w
Spółdzielni Mieszkaniowej na powielaczu odbijałam
w 85 egz. i przekazywałam do wysłania radnym.
Z czasem Urząd kupił kserokopiarkę. To była
duża ulga. Już nie walczyłam z cuchnącą farbą powielacza. W maleńkim pomieszczeniu, ale z oknem,
stała kserokopiarka, mogłam spokojnie kserować
dokumenty dla radnych. Byłam też samowystarczalna jeśli chodzi o dostarczanie dokumentów
do m. st. Warszawy. Jeździłam wszystkimi samochodami, które posiadał Urząd: Citroen, Warszawa,
Polonez, Daewoo Matiz. W chwili powstania Biura
Rady Narodowej zostałam Kierownikiem i otrzymałam do dyspozycji maleńki pokój na parterze budynku głównego. To była wielka radość. 82 radnych
mogło mieć swoje biuro, maleńkie, ale przytulne,
z własnym telefonem, maszyną do pisania. W Biurze została zatrudniona na krótko osoba – już było
lepiej. W chwili zatrudnienia śp. Joli Wlazło wszystko się zmieniło. Jola bardzo szybko przejęła część
pracy i obsługę komisji, mogłyśmy się wymieniać
w protokołowaniu. Dla Joli była to pierwsza praca, podchodziła do niej z dużym zaangażowaniem,
była lubiana, koleżeńska i bardzo pracowita.

Rok 1990 był przełomowy dla wszystkich
gmin, nie tylko dla Legionowa. Jak pamięta
Pani te chwile, gdy otrzymała Pani propozycję
objęcia stanowiska sekretarza?
Po wyborach 1990 r., gdy Pan Andrzej Kicman
został Prezydentem Miasta, otrzymałam propozycję objęcia stanowiska Sekretarza Gminy. Nie wiedziałam jak odnajdę się w nowej sytuacji – zastanawiałam się czy dam radę pracować w zmienionym
ustroju... Otrzymałam propozycję skierowania na
studia podyplomowe na SGH, specjalizacja: Gospodarka Samorządu Terytorialnego. Słuchaczami
byli nowo wybrani burmistrzowie i wójtowie. Byłam jedynym sekretarzem. Zajęcia odbywały się
w systemie dziennym - jeden tydzień w miesiącu.
To była dobra lekcja życia. Z jednej strony poznanie nowych zasad funkcjonowania, z drugiej spotkanie z burmistrzami, wójtami, którzy uczyli się

Pamiętam też stan wojenny i całodobowe dyżury. Nocą spaliśmy na łóżku polowym, każdy, kto
dyżurował, przynosił swoje prześcieradło, swój
jasieczek, koc. Najgorzej było wędrować na nocną
zmianę o północy, ale i to dało się przeżyć.

samorządności. Niezręcznie było mi słuchać, jak
ciągle powtarzali: „postawiliśmy czarną kreskę na
tym co było, wyrzuciliśmy nieudaczników i zaczęliśmy od nowa z ludźmi kompetentnymi, gotowymi
do zmian. Kiedyś nasza promotorka zapytała co
ja myślę o postawieniu czarnej kreski na tym co
było i zaczęciu od nowa, inaczej. Moja odpowiedź
była taka, że ja jestem jedną z tych osób, na której nie postawiono czarnej kreski i dano jej szansę
na zmianę sposobu postrzegania samorządu oraz
dostosowanie urzędu do zmienionych przepisów.
Podkreślałam wtedy, że nie można uznać, iż przed
1990 r. nic nie było, a sprawy wszczęte należy
kontynuować. Niektórzy Panowie uważali, że odpowiadają za sprawy wszczęte dopiero po objęciu
przez Nich stanowiska włodarzy miast, gmin. To
było złudne. Niedługo okazało się, że Panowie musieli zweryfikować swoje poglądy, szczególnie po
pierwszych kontrolach w urzędach.

Pamiętam też wybory w 2000 roku. Pracowałam jako Sekretarz Okręgowej Komisji Wyborczej
Nr 31 i to było duże wyzwanie. Członkami Komisji
byli sędziowie, a prowadzenie dokumentacji dla
kilkunastu gmin z ramienia OKW należało do sekretarza. Sędziowie przyjeżdżali tylko na posiedzenia
Prezydium. Prowadziłam szkolenia dla członków

Bardzo dziękujemy za podzielenie się z mieszkańcami wspomnieniami z ostatnich 38 lat pracy
w Urzędzie Miasta Legionowo oraz z czasów, gdy
tworzył się samorząd Legionowa. Wszystkich czytelników zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem, który można znaleźć na stronie
www.legionowo.pl

Jaki był najbardziej stresujący moment
w Pani pracy? Przypomina sobie Pani wzruszające chwile?
Zgodę na powołanie mnie na stanowisko Sekretarz Urzędu wydał Prezydent M. St. Warszawy.
Już następnego dnia po powołaniu zostałam sama
w Urzędzie. Prezydent i zastępca wyjechali na
urlop. To był dobry sprawdzian dla mnie, choć przyznam, że też ogromny stres.

#legionowo
#PulsMiasta
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legionowskiej biblioteki
Minęło 71 lat od kiedy na terenach Legionowa powstał pierwszy zalążek
biblioteki. Dawniej jej działalność ograniczała się do pracy ze zbiorami.
W 1990 roku, gdy rodziła się legionowska samorządność, biblioteki otrzymały nowe zadania. Samorząd miał opiekować się kulturą, a w bibliotece
pojawiła się mini galeria sztuki, spotkania autorskie, seminaria i lekcje
biblioteczne. Taką rolę pełni ona do dzisiejszego dnia. Biblioteka to nie
tylko miejsce wypożyczeń książek, ale przestrzeń do przyjemnego spędzania wolnego czasu oraz rozwijania pasji i zainteresowań.
powiatowej. W 2016 r. ponownie utworzono Oddział dla dzieci i młodzieży.
Biblioteka rozpoczęła także działalność w nowym miejscu (Poczytalnia,
dworzec kolejowy w Legionowie),
o powierzchni 1692,64 mkw.
Na początek

Poczytalnia – udany mariaż
książki z kulturą
Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie (MBP) to dziś najchętniej odwiedzana placówka kultury w powiecie
legionowskim. Jej działania zostały
dostrzeżone przez wiele zewnętrznych
instytucji. W 2016 roku Biblioteka Narodowa w swoim raporcie o stanie czytelnictwa w Polsce przedstawiła koncepcję funkcjonowania legionowskiej
biblioteki jako wzór dobrych praktyk.
Rok później Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego przyznała jej
Nagrodę im. Kierbedziów (mazowiecki
biblioteczny Oskar) w kategorii „Działalność na rzecz społeczności lokalnej”. MBP jest również wielokrotnym
laureatem konkursów organizowanych
przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. Najważniejsza dla legionowskich bibliotekarzy nagroda to zadowolenie użytkowników. Stale rosnąca
liczba osób obserwujących działania
biblioteki na portalach społecznościowych (w sumie blisko 4,5 tys.), niezliczone ilości ciepłych słów od nich
płynących i zaangażowanie w realizowane wspólnie projekty świadczą
o tym najlepiej.
Łyk historii
Miejska
Biblioteka
Publiczna
w Legionowie powstała w 1949 r. na
mocy „Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi z dnia
17 kwietnia 1946 r.”. Początkowy księgozbiór – 700 egzemplarzy książek,

został ufundowany przez Ministerstwo Oświaty. Po uzyskaniu praw
miejskich 3 maja 1952 r. biblioteka
zmieniła nazwę na Miejską Bibliotekę
Publiczną. Zbiory biblioteczne liczyły
wówczas 1500 książek, było 250 czy-

telników. Rozkwit Legionowa i znaczny
przyrost ludności spowodował zwiększone zapotrzebowanie na książkę.
Wzrost czytelnictwa pozwolił na rozwój placówek bibliotecznych. W 1965 r.

utworzono Filię Dziecięcą, w której na
koniec pierwszego roku działalności
było 1416 książek i 601 czytelników.
W następnych latach powstawały
kolejne filie. Na początku lat dziewięćdziesiątych w Legionowie działały Biblioteka Główna, filia dla dzieci
oraz 5 filii. Księgozbiór liczył łącznie
65 347 woluminów. W kolejnych latach
systematycznie uzupełniano księgozbiory nowymi pozycjami. W ciągu
65 lat działalności były również podejmowane inne formy kulturalne. W latach 1991-1994 przy bibliotece funkcjonowała Galeria Biblioteka, w której
wystawiano dzieła znaczących twór-

ców współczesnych sztuk plastycznych. Na przestrzeni lat 1996-1997
działała kawiarnia i czytelnia prasy
przy ul. Piłsudskiego 13. Od września
2009 r. do lutego 2014 r. legionowska
biblioteka pełniła funkcje biblioteki

Poczytalnia, czyli główna siedziba
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie (MBP), jest dziś najchętniej odwiedzaną instytucją kultury w mieście.
Ze względu na swoją lokalizację (centrum miasta oraz dworzec kolejowy)
przyciąga tłumy. Chcąc być jeszcze
bliżej mieszkańców, MBP prowadzi również trzy filie: nr 1 przy ul. Husarskiej 9, nr
2 przy Alei Róż 1, nr 3 przy ul. Gen. B. Roi
4a. Działalność na blisko 1900 metrach
kw. sprawia, że użytkownicy chcą odwiedzać bibliotekę i aktywnie uczestniczyć w jej życiu. W 2019 r. było ich ponad
15 tysięcy. Odwiedzili oni bibliotekę aż

100 tysięcy razy, wypożyczając 142
tysiące książek, filmów i audiobooków.
Głównym założeniem biblioteki jest odpowiadanie na potrzeby użytkowników
– od zakupów nowości książkowych, po
organizację ciekawych wydarzeń artystycznych czy inspirujących spotkań.
Poczytalnia od wielu lat realizuje
koncepcję biblioteki jako „trzeciego miejsca”, co zostało dostrzeżone
przez Bibliotekę Narodową i określone jako wzór dobrych praktyk w „Raporcie o stanie czytelnictwa w Polsce
za rok 2016”. Otwartość na odwiedzających, którzy niekoniecznie przychodzą jedynie po to, aby wypożyczyć
książkę czy w ciszy popracować przy
komputerze (choć oczywiście to też
jest możliwe w pokoju cichej pracy
ze stanowiskami komputerowymi),
jest podstawą do tworzenia idącej
z duchem czasu przestrzeni publicznej. Dlatego w Poczytalni, jak również
w Filii nr 2, znalazło się miejsce na kącik
malucha, w którym najmłodsi goście
mogą kreatywnie spędzać czas, nawiązać nowe przyjaźnie i oczywiście zacząć
obcować z książką. Sprzyja temu wyposażenie, w którym znajdują się miękkie
dywaniki, bezpieczne pluszowe i drewniane zabawki, kolorowe książeczki
z twardymi stronami. Jest też przestrzeń pozwalająca na prowadzenie
zajęć edukacyjnych. Kolorowe wygodne
fotele, krzesła i pufy zapewniają komfort tym, którzy Poczytalnię traktują
jako miejsce na chwilę wytchnienia albo

przychodzą po to, aby po prostu przejrzeć ulubione czasopismo lub spotkać
się ze znajomymi.
Dla dzieci i młodzieży…
Pobudzać wyobraźnię, miłość do
książek i inspirować do samodzielnych lektur – to misja każdej biblioteki. MBP może pochwalić się dużym
zbiorem literatury dziecięcej i młodzieżowej, w tym lektur szkolnych.
Dlatego w stałej ofercie znajdują się
lekcje zapoznawcze i tematyczne
prowadzone przez doświadczonych
bibliotekarzy. Oferta kierowana jest
do grup przedszkolnych, uczniów
szkół podstawowych oraz licealistów.
Zajęcia obejmują z reguły część teoretyczną w oparciu o lektury, a także część warsztatową. Jak dotąd,
od otwarcia Poczytalni 11 września

2016 roku, odbyło się blisko 350 lekcji zapoznawczych i tematycznych,
z których skorzystało 8 000 dzieci
i młodzieży. Pracownicy biblioteki
prowadzą także zajęcia podczas ferii
zimowych i wakacji.
Biblioteka bierze także udział
w licznych projektach społecznych
i edukacyjnych, pozyskując dodatkowe środki na swoją działalność.
W ciągu ostatnich czterech lat ogółem
udało się pozyskać blisko 500 tys. zł.
W Poczytalni młodzi czytelnicy
mogą również dotknąć kultury wysokiej. Służą temu między innymi
spotkania teatralne z cyklu „Bajkowa Poczytalnia”, a także warsztaty
tematyczne i zajęcia pozalekcyjne
(Legionowska Akademia Nauki) wykorzystujące najnowsze zdobycze
techniki (m.in. projektowanie i druk
3D, programowanie, elektronika).
W nowoczesnej bibliotece ważna
jest również rozrywka. To właśnie dzieci i młodzież najchętniej korzystają
z możliwości wypożyczania gier
na platformy PlayStation 3 i 4 oraz
Xbox One i 360. W ofercie jest również pakiet gier do wykorzystania na
miejscu. Można je oczywiście przetestować korzystając ze stanowisk
z konsolami Xbox One i PS4. Najmłodsi chętnie wypożyczają też filmy na
DVD oraz audiobooki.

... I dla dorosłych
Oprócz ogromnego wyboru tradycyjnych książek, zarówno z poszczególnych dziedzin nauki, jak i literatury pięknej, dorośli użytkownicy
biblioteki mają do dyspozycji książkę
mówioną, filmy na DVD i Blu-Ray.
W przestrzeni bibliotecznej zostały
rozmieszczone stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, z których można korzystać po okazaniu
karty bibliotecznej. Istnieje również
możliwość wykonania wydruków,
zrobienia odbitek ksero czy skanów.
Dzięki dość pokaźnemu budżetowi
na zakup nowości wydawniczych oraz
środkom zewnętrznym z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na
półkach biblioteki cały czas pojawiają
się kolejne woluminy. Wiele z nich inspiruje do organizowania wieczorów autorskich z najbardziej poczytnymi autorami. Do tej pory realizowane były cykle
spotkań takie jak chociażby „Czwartek
z Kryminałem” czy „Pasja Passent, czyli
Świat Książki według Agaty”, które mają
już swoją wierną widownię. Gośćmi Poczytalni byli m.in.: Zygmunt Miłoszewski, Alek Rogoziński, Krystyna Kofta,
Anna Fryczkowska, Olga Rudnicka, Filip
Łobodziński, Sylwia Chutnik, Szymon
Hołownia i wielu innych.
Dorośli użytkownicy Poczytalni
bardzo często korzystają z funkcjonalności drugiego piętra budynku. To
właśnie tutaj znajduje się sala widowiskowa o powierzchni 243 m2, sala
audiowizualna i sala komputerowa.
Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu
(nagłośnienie, oświetlenie, sprzęt komputerowy) jest to doskonałe miejsce na
koncerty, spektakle teatralne, szkolenia czy konferencje, a także zajęcia dla
dzieci, młodzieży i dorosłych. Mieszkańcy Legionowa chętnie biorą w nich
udział. W ciągu ostatnich czterech lat
z propozycji kulturalnych skorzystało
blisko 15 tys. osób. Najliczniej odwiedzane imprezy cykliczne to cykl teatralny finansowany z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego, „Wieczór z operą”,
„Narodowe czytanie", „Tydzień bibliotek” czy „Pasja Passent, czyli Świat
Książki według Agaty”.
Na zakończenie
Poczytalnia skutecznie realizuje
misję tworzenia nowoczesnej przestrzeni publicznej, w której można
swobodnie, ale twórczo spędzać
wolny czas realizując swoje pasje
i zainteresowania. Za swoją działalność na rzecz społeczeństwa lokalnego otrzymała w 2017 r. prestiżową
nagrodę im. Kierbedziów przyznawaną przez Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego najlepszym
bibliotekom na Mazowszu. Z kolei
w tym roku dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie Tomasz
Talarski został laureatem konkursu
„Innowacyjny Menedżer Kultury”.
Konkurs ten jest organizowany przez
Mazowiecki Instytut Kultury.

facebook
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Wielki człowiek
Udało się! Po raz kolejny biblioteka
zakwalifikowała się do akcji Mała
Książka – Wielki Człowiek! Już od
września rusza z nową odsłoną
kampanii dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Zinoteka
Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie rozpoczyna projekt Zinoteka, dofinansowany
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pod koniec lipca w bibliotece ruszy Otwarty
Warsztat Zinowski, będzie można także oglądać
wystawę o zinach. Projekt inspirowany jest fenomenem zinów i książki artystycznej.
– Ziny są to małe, niezależne wydawnictwa. – mówi Monika Rejtner,
pomysłodawczyni projektu. – Zazwyczaj wykonywane i wydawane
samodzielnie przez miłośników jakiegoś tematu. W Poczytalni będziemy tworzyć własne książki na ważne
i interesujące nas tematy. Technika
dowolna: kolaż, rysunek, tekst komputerowy. Warsztat będzie otwarty
między 16 a 19, można przyjść w dowolnym momencie i wyjść kiedy się
chce. Mamy plan, żeby ziny były tworzone w kilku egzemplarzach, a jeden
wzorcowy został u nas dostępny dla
innych czytelników.
Otwarty Warsztat Zinowski rozpocznie się pod koniec lipca w Poczytalni i będzie trwał aż do końca
wakacji. Warsztat będzie miejscem
otwartym dla wszystkich, niezależnie
do wieku, umiejętności i zdolności.
Zapewniamy materiały, wsparcie animatorów i twórczą atmosferę. Każde
spotkanie będzie poświęcone książkom związanym z określoną tematyką, ale uczestnicy będą mogli podsunąć tematy i tworzyć także zgodnie
ze swoimi zainteresowaniami.
Ziny to twórczość fanowska
i samodzielna, wymaga zaangażowania w temat i entuzjazmu twórcy.
Niektóre egzemplarze zinów po-

wstałe w bibliotece staną się częścią
księgozbioru i będzie można z nich
korzystać. Warsztat czynny będzie
w każdą środę w godzinach 16.00
-19.00 i można dołączyć do niego
w każdej chwili.
Zaplanowane tematy i terminy:
Science fiction i utopia: 22.07
Historia prawdziwa i nie: 29.07
Smoki i inne stworzenia: 5.08
Szkoła i ja: 12.08
Podróże i podróżnicy: 19.08
Wiersze i nie tylko: 26.08
Na każde spotkanie można się
zapisać mailowo: mrejtner@bibliotekalegionowo.pl oraz przez wydarzenie na Facebooku. Liczba miejsc
ograniczona. Biblioteka zobowiązuje
się do zapewnienia bezpiecznych
warunków spotkań. Krzesła będą
rozstawione w odległości min. 1.5 m,
w odpowiednio dużej sali. Zapewniamy także stały dostęp do płynu do
dezynfekcji rąk.

ralnego. Projekt realizowany jest
w ramach ogólnopolskiej kampanii
promującej czytanie generacyjne
„Mała książka – wielki człowiek”.

także rodzice – przygotowana dla
nich broszura informacyjna przypomni o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz
podpowie, skąd czerpać nowe in-

• Wciąż wydajemy wyprawki na start dla dzieci urodzonych
w latach 2014-2017. Zapraszamy po
książeczki i zachęcamy do zbierania
“delfinków”.

spiracje czytelnicze. Dzięki akcji
dziecko pozna ważne miejsce na
czytelniczej mapie dzieciństwa
(bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kultu-

• Czytanie od najmłodszych lat
jest bardzo ważne, a akcja ma na
celu uświadamianie tego rodzicom
– warto czytać razem!

Od 2018 roku projekt ten jest
realizowany przez Instytut Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo
„Mała Książka – wielki człowiek”,
we współpracy z bibliotekami publicznymi. Każde dziecko w wieku
przedszkolnym, które odwiedzi
bibliotekę biorącą udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę
„Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz
Kartę Małego Czytelnika.
Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki
z
księgozbioru
dziecięcego,
mały czytelnik otrzyma naklejkę,
a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego
czytelnicze
zainteresowania.
W Wyprawce znajdą coś dla siebie

Drodzy Czytelnicy! Od 1 lipca biblioteka wprowadziła drobne zmiany
w regulaminie. Co jest najważniejsze?
1. Książki oraz audiobooki możecie wypożyczyć na 28 dni z możliwością przedłużenia o kolejne 28 dni. Czas wypożyczenia nie może przekroczyć łącznie 63 dni.
2. Gry na konsole oraz filmy możecie wypożyczyć na 7 dni. Tutaj nie przysługuje możliwość wydłużenia terminu wypożyczenia. Na jedno konto można wypożyczyć jedną grę/film.
3. Na jednym koncie możecie mieć maksymalnie 5 książek i/lub zbiorów specjalnych z danej placówki (Oddziału dla Dorosłych, Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, Filii nr 1,Filii nr 2, Filii nr 3). Jednak łączna liczba wypożyczonych zbiorów nie może
przekraczać 15.
4. Przed głównymi drzwiami Poczytalni pojawiła się wrzutnia do zwrotu książek, z której możecie korzystać w godzinach
otwarcia dworca PKP. W nowym regulaminie możecie przeczytać, jak dokonywać zwrotów nie wchodząc do biblioteki.
Pamiętajcie, że przy każdej wizycie w bibliotece, podczas wypożyczania zbiorów oraz w razie chęci skorzystania z komputera, skanera lub ksero, musicie okazać ważną kartę biblioteczną. Zachęcamy do zrobienia zdjęcia kodu kreskowego
karty telefonem lub wgrania go do specjalnej aplikacji. Tym sposobem kartę będziecie mieć zawsze przy sobie 🙂
Pełny regulamin dostępny jest na miejscu w każdej placówce Biblioteki oraz na stronie www.bibliotekalegionowo.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach
objętych monopolem państwa, zgodnie
z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych.

Innowacyjny dyrektor
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Tomasz Talarski został wyróżniony w konkursie „Innowacyjny
Menedżer Kultury”. Nagroda została
przyznana za nowoczesne podejście do zarządzania biblioteką oparte na koncepcji „trzeciego miejsca”
i przekształcenie jej we wiodącą instytucję kultury w mieście.
Celem konkursu „Innowacyjny Menedżer Kultury” jest rozpowszechnienie inspirujących nowości w zarządzaniu w kulturze,
a także promocja laureatów, którzy
te nowoczesne koncepcje realizują.
W jego ramach poszukiwani są
menedżerowie i menedżerki, którzy
nie boją się wyzwań. Pomysł na jego

organizację zrodził się z faktu, że
w szybko zmieniającym się świecie
i wciąż nowych okolicznościach są
osoby, które dostosowują działalność swojej instytucji do potrzeb
publiczności, a także społeczności, wykorzystując ich zasoby, dostępną technologię, odpowiadając
na wyzwania oraz problemy współczesnego świata w swoich lokalnych
społecznościach. Jury doceniła
legionowską bibliotekę, interdyscyplinarność podejmowanych działań,
w tym teatralnych oraz filmowych,
skuteczne pozyskiwanie środków
zewnętrznych, wspieranie potencjału i kreatywności pracowników
oraz pracowniczek biblioteki. Zapraszamy na stronę biblioteki
www.bibliotekalegionowo.pl

Kolejne wyróżnienie
Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie otrzymała wyróżnienie
w Konkursie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na najciekawsze
wydarzenie dla młodych czytelników,
organizowane online w ramach Tygodnia Bibliotek 8–15 maja 2020 r.
Do konkursu zgłosiły się 43 biblioteki, w tym 10 z miejscowości

do 5.000 mieszkańców. Okazuje
się, że nawet w trudnym okresie
pandemii biblioteki potrafią nawiązać kontakty z czytelnikami online,
oferując im atrakcyjne, inspirujące
formy spędzania wolnego czasu.
W tegorocznej edycji Konkursu
jury zwróciło szczególną uwagę
na propozycje skierowane do dzieci i młodzieży.

Nadesłane zgłoszenia pokazały oryginalność i różnorodność pomysłów jak przyciągnąć
młodych do bibliotek, do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
Wszystkie filmy Miejskiej Biblioteki w Legionowie można obejrzeć na kanale YouTube: YouTube
Biblioteka Legionowo

#legionowo
#PulsMiasta
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Zapisy do sekcji MOK Legionowo na rok kulturalny 2020/2021
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do realizacji swoich pasji
artystycznych w ramach oferty przygotowywanej przez MOK Legionowo.
Zapisy prowadzone są od 24 sierpnia 2020 r.
W
placówkach
Miejskiego
Ośrodka Kultury znajdziesz propozycje praktycznie z każdej dziedziny kultury i sztuki. Prowadzona jest
nauka i warsztaty we wszystkich
podstawowych dziedzinach takich
muzyka, teatr, plastyka, ale jedno-

cześnie ośrodek stara się odpowiedzieć również na nietypowe oczekiwania. Z MOK współpracują najlepsi
instruktorzy na rynku lokalnym.
Więcej informacji na stronie:
moklegionowo.pl

Legionowski Chór Kameralny
w styczniu tego roku, kiedy mogliśmy
usłyszeć w jego wykonaniu kolędy
z różnych stron świata. Chórem kieruje absolwentka studiów muzycznych
w zakresie śpiewu, fortepianu i organów, animatorka wielu inicjatyw muzycznych, posiadająca w dorobku płytę
z utworami Świętej Hildegardy z Bingen
- Dorota Bonisławska. Zespół jest jej
autorskim projektem, ona bowiem decyduje o naborze uczestników i doborze repertuaru. Zgłoszenia w filii MOK
przy ul. Targowej 65 lub telefonicznie
- 22 784 14 22.

Legionowski chór pod kierownictwem Doroty Bonisławskiej działa w filii MOK przy ul. Targowej 65.
W obecnym składzie zespołu przeważają panie, dlatego chór zaprasza
ambitnych i śpiewających panów,
aby spróbowali swych sił.
Legionowski Chór Kameralny liczy
obecnie piętnaście osób, jest zespołem
mieszanym, czterogłosowym. Pierwszy oficjalny występ, gorąco przyjęty przez publiczność, miał miejsce

Angela Gerłowska i Pracownia Śpiewu
Estradowego Angel`s Voice w wakacje
Pracownia nie przerwała pracy
w wakacje i zaprasza wszystkich zainteresowanych, którzy lubią śpiewać
i pragną dalej się rozwijać oraz zdobywać nowe doświadczenia wokalne.
Zajęcia płatne. Szczegóły można uzyskać pod telefonem:
789 125 965.

MOK Legionowo zaprasza do Pracowni Śpiewu Estradowego "Angel’s
Voice". Są to zajęcia wokalne dla dzieci i dorosłych prowadzone przez Angelę Gerłowską - wokalistkę i pedagoga. Podczas zajęć pracowni oprócz
nauki świadomego posługiwania się
głosem, głównym celem jest inspirowanie i wzmacnianie kreatywnej

Pracownia Ceramiczna
Wylepiarnia

iskry u każdego z podopiecznych.
Wokalistka Angela Gerłowska całym
sercem angażuje się w swoją pracę.
Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi na kierunku wokalistyka
estradowa i uczestniczką programu
telewizyjnego "Szansa na Sukces
Opole 2020" w odcinku z udziałem
Edyty Geppert. Można też było zobaczyć ją na Dużej Scenie Festiwalu
"Pol'and'Rock" gdzie występowała
podczas finału jako solistka.

Dopełnieniem jest przesympatyczna żywa maskotka, czyli zaję-

ciowy pies Oski. Jeśli twoje zainteresowania artystyczne zmierzają
w kierunku ceramiki, a w szczególności jej tworzenia, to Wylepiarnia
w MOK Legionowo jest najlepszym
miejscem na Mazowszu, aby tu realizować swoje pasje. Zajęcia płatne.
Szczegóły można uzyskać pod telefonem: 792 990 114 – obowiązują zapisy.
Terminy zajęć:
13 sierpnia i 20 sierpnia
15:30-16:30 dzieci w wieku szkolnym
17:00-18:00 dzieci w wieku szkolnym
18:30-21:00 dorośli

Inicjatywa ta jest naturalną
wakacyjną kontynuacją Legionowskiej Szkoły Bluesa. Spotkania
warsztatowe planowane są w każdy czwartek przez całe wakacje
w godzinach popołudniowo-wieczornych w placówce MOK Legionowo przy ul. Norwida 10. Oferta
ta skierowana jest dla osób poszukujących miejsca do wspólnego
pogrania, ale również dla muzyków
całkowicie początkujących. Niewątpliwym walorem jest możliwość
nauki, doskonalenia warsztatu, wymiany muzycznych doświadczeń
w świetnej i profesjonalnej atmosferze, którą zapewnia prowadzący
całość Filip Güntzel. Wychowanek
Waldka Lewandowskiego, który
wyznaczał w MOK-u standardy
pracy edukacyjnej i warsztatowej
w zakresie rocka, bluesa i jazzu.
Zajęcia płatne. Szczegóły
można uzyskać pod telefonem:
604 758 190.

Chcąc pożytecznie wykorzystać
czas nieoczekiwanej kwarantanny,
a w związku z tym braku możliwości
wspólnego uczenia się i muzykowania podczas minionych miesięcy,
uczniowie MOK Legionowskiej Szkoły Bluesa wyszli z inicjatywą stworzenia wspólnych internetowych
nagrań. W tym celu wykorzystali oni
pomysły i riffy dawnego nauczyciela
MOK Waldemara Lewandowskiego,
łącząc je w piosenki. Pomysł ten
już od kilku lat pojawiał się podczas
corocznych spotkań i koncertów
poświęconych pamięci Waldka, ale
nigdy nie został on sfinalizowany
w postaci nagrań. Do działań tych
udało się również namówić dawnych
wychowanków MOK - Cezary Dominiak, Tomasz Kucińki czy Marek Gliniecki, jak również pozyskać zawodowych muzyków, którzy w pewnym
etapie swojej edukacji muzycznej
byli uczniami Waldemara - Sebastian
Piekarek (Ira, Patrycja Markowska),
Maciej Sych (Blues Junkers). Nagrane partie instrumentów łączone są
w Legendartstudio Krzysztofa Włodarskiego, a wokale i inne efekty
specjalne nadzoruje Jerzy Runowski.
Nad projektem czuwa Filip Guntzel,
który również, poza grą na gitarze,
śpiewa wspomniane kawałki, a całość nosi nazwę Heavy Metal Blues.
Piosenki w miarę ich powstawania
będzie prezentować Państwu na
stronach MOK na Fb. Zapraszamy
na stronę Fb @Legionowska Szkoła
Bluesa na Facebooku.

Zajęcia artystyczne
oraz Anetę Szczepańską. Spotkanie
organizacyjne odbędzie się 10 września we wtorek w godz. 17.30 - 19.00

Brzdące

i maluchy
Brzdące i maluchy, zbierające
się wcześniej w filii legionowskiego MOK, utrzymują wirtualny i bezpieczny kontakt za
pomocą strony Brzdące i Maluchy w MOK Legionowo. Porady, pomysły zabaw i domowych zajęć można znaleźć tam
codziennie - warto skorzystać!
Zapraszamy na stronę na facebooku: www.facebook.com/
brzdaceimaluchywmok/

Pracownia
Ceramiczna
Wylepiarnia w MOK Legionowo przy
ul. Targowej 65 działa w okresie
wakacyjnym, oferując zajęcia
dla uczestników w różnym wieku. Anna Wijatkowska, Katarzyna
Milewska-Świerzak, Przemysław
Wijatkowski to osoby prowadzące
pracownię. Są świetnym zespołem
profesjonalistów, z pasją przekazującym grupom wszystkie tajniki
własnych umiejętności.

Wakacyjna Legionowska
Szkoła Bluesa

Legionowska Szkoła Plastyczna zaprasza dzieci od 6 lat, młodzież i dorosłych na zajęcia w Legionowskiej
Szkole Plastycznej. Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach prowadzonych przez Barbarę Retmaniak

Pracownia plastyczna posiada
szeroką ofertę edukacyjną. Realizuje
pełny wachlarz zajęć plastycznych adresowanych do wszystkich grup wiekowych. Zajęcia edukacyjne stwarzają
możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie malarstwa, rysunku,
grafiki, ceramiki, rękodzieła. Spotkania
w pracowni pozwolą rozwinąć i ukierunkować talenty. Pracownia stwarza
przestrzeń do indywidualnej twórczości artystycznej i przygotowuje do egzaminów do szkół artystycznych.

Studio Tańca i Piosenki
Szachraj w wakacje
Szachraj to MOK-owska grupa bodaj z najdłuższym stażem pracy
w Legionowie. W tym roku będzie
obchodzić jubileusz 25. lecia powstania. Przez zespół przewinęły
się setki uczestników, którzy nieustannie wzbogacali koloryt artystyczny prób, występów, koncertów i licznych wyjazdów. Świetna
kadra instruktorska przyciągała
i przyciąga do współpracy rzesze
dzieciaków i młodzieży. Walorem
dodatkowym jest to, że cała działalność wsparta jest aktywnością

harcerską i zuchową. Należy życzyć
kolejnych 25. lat owocnej pracy
twórczej popularnego Szachraja.
W wakacje Szachraj nie zaprzestał działalności. W ostatnim
tygodniu lipca realizuje w Legionowie cykl warsztatów artystyczno
– rekreacyjnych dla swoich stałych
uczestników. Jeśli chcielibyście dołączyć do Szachrajów od września,
to zadzwońcie. Szczegóły można
uzyskać pod telefonem:
506 417 998.

facebook
@PulsMiasta
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Czas pracy MOK Legionowo w wakacje 2020
MOK Norwida 10
w wakacje czynny jest w dniach
poniedziałek - piątek
w godzinach 8.00 - 16.00
- telefon - 22 784 44 99
- e-mail: mok@moklegionowo.pl

MOK Targowa 65
w wakacje czynny jest
w dniach poniedziałek - piątek
w godzinach 8.00 - 16.00
- telefon - 22 784 14 22
- e-mail:
moktargowa@moklegionowo.pl

Kasa MOK przy ul. Norwida 10 w okresie wakacji jest nieczynna

Muzyczny plac zabaw
w MOK Legionowo
na Targowej 65

Z inicjatywy Stowarzyszenia
Inicjatyw Obywatelskich "Działamy

Lokalnie" na terenie MOK Legionowo ul. Targowa 65 powstał muzyczny plac zabaw dla najmłodszych.
Projekt zrealizowany został w ramach inicjatywy lokalnej z udziałem
Miasta Legionowo. Stowarzyszenie
było inicjatorem i współwykonawcą
przedsięwzięcia. Już w okresie wakacyjnym najmłodsi z opiekunami
mogą spędzić czas w ogrodzie korzystając z przygotowanych urządzeń. Szczegóły można uzyskać
pod telefonem: 22 784 14 22.

Letni plener malarski

Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie serdecznie zaprasza do
udziału w dwudniowych plenerach
malarskich uczestników pracowni plastycznej prowadzonej przez

Barbarę Retmaniak oraz pozostałych chętnych. Plener odbędzie się
na terenie parku w Jabłonnie i na
rynku w Serocku lub w Legionowie.
Uczestnicy sami zaopatrują się w materiały plastyczne. MOK udostępnić
może sztalugi, pojemniki na wodę,
krzesełka. Preferowane materiały to
oczywiście płótno o wym. 70x50 (lub
zbliżonym) oraz akryl. Można również
wykonać prace plenerowe w innych
technikach plastycznych: pastel olejna, sucha, węgiel czy akwarela...

Terminy plenerów:
Młodzież: 3-4 sierpnia, 19-20
sierpnia w godz.9.30- 15.00
Seniorzy: 5-6 sierpnia, 17-18 sierpnia
w godz. 9.30-15.00
Zajęcia płatne.
Szczegóły można uzyskać pod
telefonem:
505 910 771 lub 22 784 14 22
Zapisy w biurze MOK Targowa 65
w godzinach 8.00 – 16.00.
MOK Legionowo i Barbara Retmaniak
zapraszają.
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10 lat Areny

#legionowo
#PulsMiasta

legionowo.pl

Hala widowiskowo-sportowa DPD Arena Legionowo otwarta została
we wrześniu 2010 r. Jest to największa hala sportowa, pomijając warszawski Torwar, w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od Warszawy.
We wrześniu 2020 roku DPD Arena Legionowo obchodzić będzie
jubileusz 10 lecia istnienia.

ponad 10 lat cieszy się niesłabnącą popularnością, jest bieg uliczny
Legionowska Dycha, w którym corocznie uczestniczy 600 biegaczy.

Legionowski ośrodek sportu usytuowany jest u zbiegu ulic Jana III Sobieskiego oraz Bolesława Chrobrego,
w bezpośrednim sąsiedztwie Parku
Zdrowia. Kompleks sportowy oferuje
do dyspozycji mieszkańców nie tylko
kilka boisk i stadion, ale także ścianę
wspinaczkową, siłownię i bezpłatną
wypożyczalnię rowerów. Odbywają
się tam nie tylko zawody ogólnopolskie, ale także wystawy i koncerty.
Z obiektu korzystają kluby sportowe
oraz legionowska młodzież.

Początkowo zarządcą Areny był
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
W ciągu swojej 10-letniej działalności MOSiR, a później już jako komórka organizacyjna urzędu miasta
- Arena Legionowo zorganizowała
oraz współorganizowała wiele imprez sportowych: 42 cykle biegów
przełajowych, turnieje i zawody
większości dyscyplin sportowych
na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Jednak
priorytetową imprezą, która od

Wielkim sukcesem legionowskiego sportu było znalezienie
się na liście centrów pobytowych
przeznaczonych dla drużyn zagranicznych
uczestniczących
w piłkarskich mistrzostwach Europy w 2012 roku. Stadion Miejski
w Legionowie był bazą treningową
dla reprezentacji Grecji. W Arenie
Legionowo gościło wiele gwiazd
sportu (Giba, Gortat, Michalczewski, Gołota, drużyny siatkówki, piłki
ręcznej, koszykówki z najwyższej
klasy rozgrywkowej), muzyki (Piotr
Rubik, Kayah, Cleo, Markowska,
Dżem) i kabaretu (Neo-Nówka, Kabaret Młodych Panów, Smile, Kabaret Skeczów Męczących). Arena
Legionowo wspiera kluby sportowe,
przyznaje stypendia najlepszym
sportowcom naszego miasta, dba
o rozwój fizyczny mieszkańców,
organizując życie sportowe legionowianom. Od 2018 roku sponsorem tytularnym obiektu jest firma
kurierska DPD Group.

Wieści z Areny
4.Półmaraton Leśny
"Na Żarcie"

W sobotę 27 czerwca odbył się
przełożony z 4 kwietnia 4. Półmaraton Leśny "Na Żarcie". W biegu wystartowało 70 zawodników i zawodniczek. Pogoda dopisała i po porannym
deszczu zaświeciło słońce. Na trasie
było kilka kałuż, ale zawodnicy świetnie sobie z nimi poradzili.
W kategorii Open mężczyzn
zwyciężył Maciej Dutkiewicz z Team
Dutkiewicz 1:18:01, II miejsce Paweł Witkowski z Wieliszew Heron
Team 1:20:18, III miejsce Kamil Rybus
1:24:45.
W kategorii Open kobiet najlepsza
był Patrycja Bereznowska z Wieliszew
Heron Team 01:28:15, II miejsce Klaudia Krajewska z Legionowo 01:37:47,
III miejsce Barbara Przepiórka z Naprzód Młociny 01:40:27.
Najlepszą zawodniczką z Legionowa była Klaudia Krajewska, najlepszym zawodnikiem z Legionowa
okazał się Mateusz Kościelski Bravehearts Legionowo. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom.
Grand Prix Legionowa
W niedzielę 28 czerwca zakończyła się XIII edycja GRAND PRIX
LEGIONOWA w TENISIE STOŁOWYM
2019/20. W czasie całego sezonu
odbyło się osiem, z zaplanowanych

dziewięciu, Turniejów Tenisa Stołowego. W zawodach w ciągu roku
uczestniczyło 79 zawodniczek i zawodników. W kategoriach młodzieżowych, uczestniczyło 21 zawodników
i zawodniczek. W kategorii „OPEN”
uczestniczył 54 zawodniczki i zawodnicy. Do punktacji ogólnej uwzględniono punktacje z pięciu najlepszych
turniejów. Turnieje zorganizowane
były przez Gminę Miasto Legionowo –
ARENA Legionowo i przeprowadzone
przez Stanisława Kraszewskiego oraz
Antoniego Wieczorka.
Punktacja końcowa XIII
GRAND PRIX LEGIONOWA
W TENISIE STOŁOWYM
Kategoria „OPEN” – pierwszych
13 zawodników.
1. Brylak Paweł 5 x 30 = 150 pkt.
2. Kasprzak Artur 5 tur. (28 + 26 + 28
+28 +24) = 134 pkt.
3. Chrabski Tomasz 5 tur. (28 + 26
+ 24 + 23+ 26) = 127 pkt.
4. Brylak Damian 5 tur. (30 + 26 + 20
+ 19 + 24 = 119 pkt.
5. Cywiński Dariusz 5 tur. (28 + 24
+ 21 +21 + 20) = 113 pkt.
6. Stańczuk Wojciech 5 tur (28 + 26
+19 + 21 + 21) = 105 pkt.
- Nagrody regulaminowe
7. Sadowski Stanisław 5 tur. (24 + 19
+ 20 +24 + 15) = 102 pkt.
- Nagroda dla najlepszego zawodnika
powiatu legionowskiego
8. Koźminski Marek 5 tur (17 + 15 + 10
+ 19 + 18) = 79 pkt.

9. Rekosz Paweł 5 tur. ( 19 + 18 + 15
+19 + 0) = 74 pkt.
10. Domagała Krzysztof 5 tur. (28 +12
+ 15+ 19 + 0) = 74 pkt.
10.Penciak Krzysztof 5 tur. ( 20 +10
+ 15 + 8 + 15) = 68 pkt.
12. Wysocki Kacper 5 tur. (10 + 12 + 12
+ 12 +10) = 64 pkt.
13. Bednarek Marek 5 tur. (10 + 10
+ 10 + 12 + 12 ) = 54 pkt.
Punktacja końcowa
XIII GRAND PRIX LEGIONOWA
W TENISIE STOŁOWYM
Kategoria „skrzat – żak” CH.
1. Sławiński Ignacy 5 tur. (30 + 30
+ 28 + 28 + 30 ) = 146 pkt.
- Nagroda regulaminowa
2. Tomczykowski Jakub ( 20 + 10)
= 38 pkt.
3. Masłowski Patryk ( 15 + 20) = 35
pkt.
4. Szczepanik Kacper (15 + 15) = 30
pkt.
5. Nowak Jakub 21 pkt = 21 pkt.
Kategoria „Młodzik – Kadet” CH.
1. Wieczorek Jakub 5 tur. ( 30 + 30
+ 30 + 28 + 26) = 144 pkt.
2. Żochowski Daniel 5 tur. (30 +20
+ 19 + 20 + 21) = 110 pkt.
Kategoria „Młodzik Kadet” „DZ”
1. Żochowska Wiktoria 5 tur. (24 + 24
+21 + 21 + 18) = 107 pkt.
- Nagroda regulaminowa
2. Żochowska Natalia (19 +28 + 28)
= 75 pkt.
3. Stoćko Wiktoria (21 + 21) = 42 pkt.

Sport z kart
historii
Początek samorządności Legionowa wiąże się z opieką gminy nad
rozwojem sportu na terenie miasta. Dotyczy to nie tylko dzieci
i młodzieży, ale także dorosłych.
Tu główną rolę pełniły kluby
sportowe.

W 1990 roku gmina przekazała
miejskie obiekty sportowe w użytkowanie Zarządowi MKS „Legionovia”.
W pierwszych czterech latach na
miejskim stadionie sportowym odbyło się wiele atrakcyjnych imprez
sportowych i kulturalnych. Celebrowano szczególnie obchody Dni Legionowskiej Kultury. Klub otrzymywał dotacje, które przeznaczał m.in.
na rozwój sportu w Legionowie oraz
utrzymanie stadionu. Działały sekcje piłki nożnej, brydża sportowego,
siatkówki dziewcząt i klub dystansowca. 76% dochodów otrzymywał
od gminy, pozostałe 24% pozyskiwał
od sponsorów. Na 60-lecie klubu
piłkarze awansowali do ligi okręgowej. Siatkarki zaś w 1993 roku zajęły
V miejsce w rozgrywkach o mistrzo-

stwo okręgu warszawskiego. Sukcesy odnotowywali również zawodnicy
w brydżu sportowym, dwa zespoły
występowały w II lidze centralnej
i okręgowej. W klubie trenowało
wówczas 247 juniorów i juniorek
oraz 48 seniorów. MKS „Legionovia”
organizowało dwie stałe imprezy
sportowe: wyścig kolarski o memoriał Andrzeja Trochanowskiego i bieg
uliczny „Legionowska 20”.
Drugi klub, o nazwie KS „Legion”,
powstał w 1991 roku. Wyodrębnił się
z klubu MKS „Legionovia” i opiekował
się dwiema sekcjami rugby i koszykówki. Od 1992 roku na ten cel otrzymywał dotacje od gminy Legionowo.
Zawodnicy trenowali w miejskich
obiektach i w szkolnych salach gimnastycznych. Systematyczna praca
zaowocowała zwiększeniem sekcji,
a także powołaniem do kadry narodowej jednego z wychowanków
sekcji rugby Radosława Gosia oraz
5 zawodników koszykówki do reprezentacji młodzików Warszawy.

Arena pełna sportu
Tak samo jak w trakcie pierwszego miesiąca letniej kanikuły, na sierpień DPD Arena
Legionowo również przygotowała dla mieszkańców bogatą ofertę bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych.
Bez względu na wiek oraz formę fizyczną, każdy znajdzie
coś dla siebie.
Priorytety
organizatorów
„Wakacji na sportowo z Areną
Legionowo” od lat są takie same.
Chodzi o zapewnienie miłośnikom aktywnego wypoczynku
możliwości realizowania ich pasji
i zainteresowań. Tym razem na
jeszcze większą niż dotąd skalę.
– Wychodzimy naprzeciw
oczekiwaniom
mieszkańców
Legionowa. W tym roku położyliśmy na akcję „Lato w mieście”
szczególny nacisk, mając na
uwadze fakt, że ze względu na
pandemię sporo dzieci i młodzieży nie wyjedzie na obozy,
kolonie, czy wczasy. Stąd taka
szeroka i różnorodna oferta
proponowanych przez nas zajęć
sportowo-rekreacyjnych
– mówi Michał Kobrzyński, kierownik DPD Areny Legionowo.

Od samego początku wakacji
cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem. Każdego dnia,
w godzinach od 11.00 do 14.00,
pod czujnym okiem animatorów bawi się i współzawodniczy
kilkudziesięciu
uczestników.
Sierpniowa oferta Areny – wzbogacona o wydarzenia sportowe
w rodzaju zawodów i turniejów
szachowych, siatkówki plażowej,
unihokeja, piłki nożnej, czy tenisa stołowego – powinna w jeszcze większym stopniu zaspokoić
oczekiwania fanów sportu i rekreacji. Nie tylko tych, którzy po
wakacjach wrócą do szkół. – Jak
zwykle pomyśleliśmy też o legionowskich seniorach. Od sierpnia
„odmrażamy” zajęcia, które prowadziliśmy na początku roku.
Na razie jeszcze nie na basenie,
ale będą i siłownia, i gimnastyka, joga oraz nordic walking, tak
więc zapraszamy do nas nie tylko dzieci i młodzież. Kto chce,
może aktywnie spędzać czas
w Legionowie – zachęca Michał Kobrzyński. Wystarczą do
tego tylko chęci, zapał oraz strój
sportowy. Zarówno wszystkie
zajęcia, jak i udział w zawodach
i turniejach są bowiem dla
uczestników bezpłatne.

facebook
@PulsMiasta
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Zdalna nauka będzie łatwiejsza

Legionowo otrzyma od samorządu Mazowsza
sprzęt komputerowy do prowadzania zajęć
online. Umowa w tej sprawie została podpisana
ostatniego dnia czerwca przez zastępcę prezydenta miasta Piotra Zadrożnego. Sprzęt do
szkół trafi na przełomie września i października.

Akcja możliwa jest dzięki środkom z UE. Do szkół trafi niezbędny
do prowadzenia zdalnych lekcji
sprzęt i oprogramowanie. Będą
to stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory
interaktywne, tablice dotykowe,
laptopy, tablety, moduły i programy edukacyjne, drukarki, projektory oraz urządzenia wielofunkcyjne. Nauczyciele przy użyciu
zakupionego w projekcie sprzętu
i oprogramowania wezmą udział w
szkoleniach i instruktażach z prowadzenia nauki w formie zdalnej.

Uczniowie, w tym ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami, otrzymają
urządzenia mobilne (laptopy/tablety) oraz dostęp do Internetu.
Wsparciem zostaną objęci uczniowie nieposiadający warunków
technicznych do uczestnictwa
w zdalnych zajęciach lekcyjnych.
Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Wartość projektu
to 35 mln zł, z czego 28 mln zł to
środki z UE, ponad 5,2 mln zł z bu-

dżetu województwa mazowieckiego oraz ponad 1,7 mln zł z budżetu państwa.
Należy przypomnieć, że to
już kolejne pieniądze zewnętrzne na ten cel. Wcześniej, Legionowo pozyskało środki z Ministerstwa Cyfryzacji w ramach
Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na kwotę ponad 86 tys.
zł na sprzęt komputerowy. Dzięki temu zakupiono 100 laptopów
poleasingowych z 12-miesięczną gwarancją.

- Oświata w dobie epidemii musi mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Na szczęście dzięki naszym skutecznym działaniom sprzęt trafił w ręce nauczycieli
i uczniów tak, aby maksymalnie ułatwić im nauczanie on-line
w minionym roku szkolnym. Nadal nie wiemy jak sytuacja z
pandemią będzie wyglądała we wrześniu. Dlatego staramy
się pozyskać jak najwięcej dodatkowego wyposażenia z różnych źródeł, tak aby na początku nowego roku szkolnego być
gotowym na różne sytuacje. - mówi zastępca Prezydenta Miasta
Piotr Zadrożny.

Posiłek

w szkole i domu
Szkoła Podstawowa nr 8 otrzymała dofinansowanie z budżetu
państwa w ramach wieloletniego
rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu”, moduł nr 3.
Dzięki temu zostanie w niej wykonane doposażenie i poprawa
standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej, własnej
kuchni i jadalni.

Wsparcie finansowe, które otrzymała szkoła, pokrywa 80% całkowitych kosztów. Urząd Miasta Legionowo zapewnił pozostałe 20%
niezbędne do wykonania zadania. Dokładna kwota, która została przekazana na jego wykonanie to: 42 442 zł ze
środków rządowych, a wkład własny
gminy wyniósł 10 620 zł.
Program dotyczy wspierania
organów prowadzących publiczne
szkoły podstawowe w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki przez organizację stołówek oraz miejsc spożywania
posiłków w latach 2019-2023.

- Cieszę się, że kolejne środki rządowe zostały przez
nas pozyskane. Wpłynie to pozytywnie na organizację stołówki i miejsc spożywania posiłków dla
uczniów w Szkole Podstawowej nr 8 oraz podniesiona zostanie ich jakość i standard w tej placówce oświatowej – mówi Piotr Zadrożny, zastępca Prezydenta Miasta Legionowo.

Dobry start
Od 1 lipca można składać wnioski
w ramach programu „Dobry start”.
Dofinansowanie w wysokości 300
zł do wyprawki szkolnej otrzymują
rodzice uczących się dzieci.
Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia
przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole
otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek do 30 listopada.
Mogą to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun
faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która
wystąpiła do sądu opiekuńczego
o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które

przebywają w pieczy zastępczej,
składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub
dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Wniosek o świadczenie „Dobry
start” można już składać on-line
przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia, przez bankowość
elektroniczną lub portal PUE ZUS
oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.
Wniosek można złożyć w tych
samych instytucjach, co wniosek
o 500+, czyli w urzędzie miasta lub
gminy, ośrodku pomocy społecznej
lub innej jednostce wyznaczonej
w gminie (np. w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla
dzieci przebywających w pieczy
zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Królewska Dwójka
Zakończył się kolejny etap rekrutacji do szkół
ponadpodstawowych. Absolwenci klas ósmych
do 10 lipca deklarowali swoje preferencje wyboru szkół i klas profilowych. Królewska Dwójka
- liceum prowadzone przez gminę Legionowo,
cieszy się bardzo dużą popularnością wśród
absolwentów szkół podstawowych. O jedno
miejsce stara się tam nawet 12 chętnych.
W tym roku II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
przygotowało miejsca w czterech
klasach o profilach: europejski, medialny, medyczny i matematyczno-informatyczny. Każda z klas przewiduje
przyjęcie 30 uczniów, co w sumie daje
120 miejsc. Największą popularnością
cieszy się profil europejski z rozszerzeniami z wiedzy o społeczeństwie,

geografii i języka angielskiego. Tę klasę,
jako pierwszy wybór, wskazało aż 98
uczniów. W sumie do Królewskiej Dwójki wpłynęło 735 wniosków o przyjęcie,
z czego 238 wskazuje tę placówkę jako
szkołę pierwszego wyboru.
II Liceum stale stara się poszerzać swoją ofertę poprzez współpracę

z uczelniami wyższymi. W tym roku podpisano porozumienie z Politechniką Warszawską, a w latach poprzednich z Uniwersytetem Warszawskim, Wydziałem
Lingwistyki Stosowanej i Instytutem
Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej (marzec 2017 r.), czy też z Wojskową Akademią Techniczną (grudzień
2018 r.). Ponadto uczniowie szkoły brali
udział w wykładach tematycznych, zorganizowanych na uczelniach wyższych
i w instytucjach takich jak: Collegium
Civitas, Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, Katedra Hungarystyki
UW, Centrum Badań Kosmicznych PAN
- Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
im. Nenckiego, Polskie Towarzystwo
Chemiczne, we współpracy z Wydziałem Nauk o Żywności Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW oraz Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie.
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Fundusze zmieniają Legionowo

cz. 2

Już ponad połowę 30-letniego okresu swojej działalności samorządy funkcjonują przy wsparciu w postaci funduszy unijnych i wykorzystały tę możliwość
maksymalnie. Miasta i gminy są liderami w zdobywaniu funduszy Unii Europejskiej, dzięki którym powstaje niezbędna dla codziennego życia infrastruktura.
Trudno sobie wyobrazić, jak dziś wyglądałoby Legionowo, gdyby nie pieniądze z Unii. Niektóre inwestycje nie powstałyby wcale, niektóre – ciągnęłyby się latami.
W najbliższych numerach Pulsu Miasta będziemy prezentować dla Państwa zestawienie projektów, które powstały przy udziale finansów zewnętrznych.

facebook
@PulsMiasta
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Kalkulator grubości ocieplenia dla beneficjentów programu "Czyste powietrze". Każdy powinien skorzystać i sprawdzić, jakiej jakości ma ocieplenie domu, a jakie powinno być w zgodzie z najnowszymi normami WT2021. Zobacz na stronie: kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl

Pamiętajmy o segregacji
O tym jak ważna jest segregacja nie trzeba
nikogo przekonywać, bo daje ona realne
oszczędności. Warto czasem przypomnieć
sobie niektóre zasady i namawiać innych
do dbania o środowisko.
W związku ze zwiększoną ilością opakowań
z papieru i tektury przypominamy, że wrzucanie do pojemnika niezłożonych kartonów powoduje 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 niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory,
przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środ-

Moja Woda
Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe
instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe w zasięgu ręki.
1 lipca 2020 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach
programu „Moja Woda”.
Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce. Każdy
właściciel domu jednorodzinnego będzie
mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale
nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną
poniesione po 1 czerwca 2020 r.
Finansowaniem objęto zakup, montaż
i uruchomienie instalacji pozwalających
na zagospodarowanie wód opadowych
i roztopowych na terenie nieruchomości
objętej przedsięwzięciem. Dzięki temu

kach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt
RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów
nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych.
Można je oddać w specjalnie wyznaczonych
punktach w sklepach i aptekach, a także
w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).
Uwaga! Karton po mleku to przykład opakowania wielomateriałowego. 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 wyrzuceniem do pojemnika na odpady
segregowane. Wystarczy je opróżnić. Surowce
zostaną umyte na późniejszym etapie recyklingu, sortujmy je więc i wyrzucajmy do odpowiednich pojemników.

wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza
teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymane wsparcie
będzie można przeznaczyć na przewody
odprowadzające wody opadowe, zbiornik
retencyjny podziemny lub nadziemny,
oczko wodne, instalację rozsączającą
oraz elementy do nawadniania bądź innego sposobu wykorzystania zatrzymanej wody.
Program „Moja Woda” będzie realizowany
w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano
do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie
środków do końca 2024 r. „Moja Woda”
to program przygotowany na rzecz łagodzenia skutków suszy poprzez budowę przy domu instalacji zatrzymujących
deszczówkę, finansowany ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
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Rocznica
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w dobie pandemii
Pandemia koronawirusa pokrzyżowała realizację wielu wydarzeń i uroczystości. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników i minimalizowanie
zagrożeń zarażenia się COVID-19, podjęto decyzję o ograniczeniu organizacji uroczystości rocznicowych wybuchu Powstania Warszawskiego.
1 sierpnia jest datą szczególnie
ważną dla legionowian, bowiem
w naszym mieście również wybuchło powstanie i trwały tu walki.
Jednak z troski o zdrowie, przede
wszystkim środowiska kombatanckiego, zdecydowano o ogra-

niczeniu organizacji tegorocznych
obchodów do minimum.
W godzinie „W”, w imieniu mieszkańców i władz miasta, pod pomnikiem
Polski Walczącej na rondzie AK zostanie
złożony wieniec, natomiast o godzinie

18:00 w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP zostanie odprawiona Msza
Święta w intencji ojczyzny. Wszystkie
legionowskie miejsca pamięci będą
wcześniej udekorowane. Serdecznie
zachęcamy do ich odwiedzenia oraz
oddania honoru powstańcom.

Miejsca pamięci w Legionowie:
• Kwatera wojenna na cmentarzu komunalnym
• Pomnik poległych harcerzy Szarych Szeregów na os. Batorego.
• Obelisk upamiętniający żołnierzy 3 Kompanii I Batalionu 1 Rejonu „Marianowo – Brzozów”
przy ul. Kościuszki (róg ul. Wrzesińskiej - na granicy Legionowa z Chotomowem)
• tablica poświęcona Rodzinie Rykaczewskich (u zbiegu ul. Jasnogórskiej i Grottgera)
• tablica poświęcona Tadeuszowi Gołębiewskiemu (rondo przy Chrobrego)
• tablica informacyjna dot. osoby Andrzeja Paszkowskiego (na rondzie im. A. Paszkowskiego,
w obrębie ulic Kościuszki, Matejki i Krasińskiego).
• tablica poświęcona pamięci Wandy Tomczyńskiej (przy ul. Jagiellońskiej 30)
• tablica ku czci pamięci Nauczycieli Tajnego Nauczania przy Liceum im. Marii Konopnickiej
• tablica „parasolowców” w kościele Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
• tablica pamiątkowa poświęcona poległym podchorążym Jerzemu Dąbrowskiemu ps. „Lato”
oraz Stefanowi Majewskiemu ps. „Warta” w parku im. Tadeusza Kościuszki (przy rogu ul. Kwiatowej i Handlowej),
• tablica pamięci rotmistrza Witolda Pileckiego (u zbiegu ul. Polnej i Plantowej, przy przejeździe przez tory kolejowe),
• obelisk upamiętniający ppłk. Romana Kłoczkowskiego d-cę I. Rejonu „Brzozów” i walk powstańczych
w Legionowie (u zbiegu ul. Polnej i Słonecznej),
• obelisk Sybiraków (na osiedlu “Piaski” przy SP 8)

Tablica na straży pamięci
Z inicjatywy legionowskiego radnego Tadeusza Szulca
przed nową siedzibą powiatowych strażaków przy ul. Jagiellońskiej 71A pojawiła się
dedykowana temu miejscu tablica pamiątkowa. Dzięki niej
mieszkańcy mogą zobaczyć
jak wyglądało ono kilkadziesiąt lat wcześniej.

Jedna z fotografii na odsłoniętej
niedawno tablicy przedstawia widok
od ulicy Jagiellońskiej, gdzie rozciągał
się swego czasu całkowicie pusty, zabagniony plac. Druga zaś to ujęcie od
ulicy Krakowskiej, na którym widać,
że – o czym mało kto zapewne jeszcze
pamięta – ponad pół wieku temu obok
ulicy płynął tam strumyk. Warto pójść
i samemu się przekonać!

Swój pomysł miejski radny z Przystanku przedyskutował najpierw ze st. bryg. Mieczysławem
Klimczakiem, jeszcze do niedawna szefem KP
PSP w Legionowie. – Razem z komendantem doszliśmy
do wniosku, że warto byłoby pomyśleć o jakiejś tablicy pokazującej, co tutaj kiedyś się znajdowało. No i wpadliśmy na
pomysł, żeby z mojej książki „Legionowo Przystanek dawniej
i dziś” wybrać dwa zdjęcia, które pokazują ten teren z lat 50.
ubiegłego wieku – mówi Tadeusz Szulc.
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Defibrylatory
Ratują Życie

Aby uratować człowieka, mamy czasem kilka minut na reakcję. Oprócz
wezwania karetki, uciskania klatki piersiowej, czy oddechów możemy
wykorzystać AED - automatyczny defibrylator.
Chciałowski, który wystąpił z wnioskiem o zakup AED oraz zwrócił się
z prośbą do Prezydenta Miasta Legionowo Romana Smogorzewskiego
o wsparcie zorganizowania szkolenia
dla parafian. Szkolenie takie odbyło
się 30 czerwca. Przed zamontowaniem defibrylatora odbyło się szkolenie prowadzone przez firmę AEDMAX,
która przywiozła defibrylator do parafii. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej
Świętej Rity, Klubu Seniora Amicus,
Centrum Pomocy Rodzinie, pracowników parafii oraz przedstawiciele
Służby Liturgicznej Ołtarza. Jego
zakup został w pełni sfinansowany
z budżetu Miasta Legionowo.
Defibrylatory zostały skonstruowane i zaprogramowane w taki
sposób, aby defibrylacja mogła być
wykonana tylko wówczas, gdy rytm
serca pacjenta stanowi wskazanie
do takiego działania. Boimy się tego
co nie znamy - a nie znamy AED
i boimy się go używać. A jest to urządzenie przygotowane specjalnie dla
ludzi bez przeszkolenia, którzy znajdują się w dramatycznej sytuacji,
gdy ktoś obok nich przestaje oddychać. Wytyczne Europejskiej Rady
Resuscytacji mówią jasno, że jednym z najważniejszych ogniw tzw.
"Łańcucha przeżycia" jest wczesna
defibrylacja. Wytyczne jasno mówią i jest to poparte badaniami, że
im gęstsza sieć ogólnodostępnych
urządzeń AED, tym większe szanse
na uratowanie komuś życia. Nawet
przy minimalnym przeszkoleniu każdy może potencjalnie uratować życie osoby dotkniętej nagłym zatrzymaniem krążenia.

Wyraźne, wypowiadane naturalnym głosem polecenia prowadzą
użytkownika przez każdy krok procedury defibrylacji. Urządzenie zaprojektowane jest tak, aby nie spowalniało i nie wyprzedzało działań
ratownika, dostosowuje polecenia
głosowe do każdego etapu procedury. Przypomina nawet o wezwaniu
pogotowia. Funkcja instruktażu RKO
na żądanie pozwala użytkownikowi
w stanie stresu przypomnieć sobie
wiadomości zdobyte podczas szkolenia. AED są na tyle intuicyjne i proste w obsłudze, że każdy może zdjąć
defibrylator ze ściany i postępując według instrukcji wydawanych
przez urządzenie przyczynić się do
uratowania komuś życia.
W Legionowie powstało 16 punktów, gdzie można skorzystać z tego
urządzenia. Jednym z nich jest Parafia Matki Bożej Fatimskiej. Z taką
inicjatywą wyszedł ks. prałat Tomasz

Twoja krew – moje życie
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i
Krwiolecznictwa
w Warszawie zaprasza do oddawania krwi mieszkańców woj. mazowieckiego szczególnie w miesiącach letnich (czerwiec-wrzesień),
kiedy występuje zwiększone zapotrzebowanie na krew.

W czasie wakacji spada liczba honorowych dawców krwi, natomiast
liczba pacjentów potrzebujących jej
jest większa niż w innych miesiącach.
Wszystkie zdrowe osoby w wieku 1865 lat, legitymujące się dokumentem
tożsamości ze zdjęciem, zapraszamy
do siedziby Centrum Krwiodawstwa

Parafia Matki Bożej Fatimskiej
jest pierwszą parafią w historii miasta, Diecezji Warszawsko-Praskiej
oraz Województwa Mazowieckiego,
gdzie mieści się urządzenie AED. Defibrylator, który stał się własnością
parafii, będzie pomagał w akcji resuscytacyjnej w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy
przedmedycznej uczestnikom Mszy
Świętej lub Klubu Seniora Amicus,
Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz
Centrum Pomocy Rodzinie na terenie parafii. Bez defibrylatora nie ma
możliwości przeprowadzenia skutecznej resuscytacji, bowiem każda
minuta jest na wagę złota, ponieważ
teraz, w dobie pandemii koronawirusa, nie można przeprowadzić tradycyjnej akcji reanimacyjnej poprzez
sztuczne oddychanie.
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych
Ewa Milner-Kochańska

przy ul. Saskiej 63/75, do naszych
terenowych oddziałów oraz na akcje krwiodawstwa zaplanowane na
terenie Warszawy i woj. mazowieckiego. Harmonogram akcji krwiodawstwa dostępny jest na stronie RCKiK
w Warszawie. Szczegółowe informacje na temat możliwości i zasad oddania krwi udostępnione są na stronie internetowej RCKiK w Warszawie
- www.rckik-warszawa.com.pl.

Wypożyczalnia sprzętu
Uprzejmie informujemy, że od 13 lipca Wypożyczalnia Sprzętu Pielęgnacyjno-Wspomagającego oraz
Miejsce Opieki Wytchnieniowej utworzone w ramach realizowanego przez Urząd Miasta Legionowo projektu
pn. "Współpraca-Integracja-Pomoc" zostały przeniesione do DPD Areny Legionowo, ul. Bolesława Chrobrego 50 B.
Wypożyczalnia w nowej lokalizacji czynna będzie w:
• Poniedziałki w godz. 13:00 - 18:00 oraz
• Czwartki w godz. 16:00 - 19:00
Nowy numer telefonu do wypożyczalni: 22 766 45 29

