
Liczne sygnały otrzy-
mywane od miesz-
kańców osiedla Piaski 
skłoniły legionowskich 
radnych do podjęcia 
ważnych i potrzebnych 
inicjatyw. 

Pomysły na Legionowo

Kolej mówi NIE 
przejściu na Kozłówce 
PKP Polskie Linie Kolejowe obecnie nie 
planują budowy nowego przejścia dla 
pieszych na os. Kozłówka.

Str. 4
 
Najlepsi 
z najlepszych
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Prezy-
dent Miasta Legionowo przyznał nagrody 
20 nauczycielom szkół i przedszkoli oraz 
dyrektorom szkół, przedszkoli, a także 
żłobka. 

Str. 7

Przeciwdziałanie                 
cyberprzestępczości
W ostatnich tygodniach na terenie                         
Legionowa, jak i całego kraju dochodziło 
do licznych interwencji policji związanych                    
z fałszywymi alarmami bombowymi.

Str. 7

“Trawnikowy 
deKUPAż”
Trwa kolejna edycja akcji dotyczącej 
sprzątania po swoim psie. Tym razem 
jej głównym hasłem jest „Trawnikowy                          
deKUPAż”.

Str. 11

Pomysły zmierzają do 
unowocześnienia boiska 
znajdującego się obok bloku                       
nr 21 oraz do przeprowadzenia 
remontu zaniedbanej uliczki 
osiedlowej, która zaczyna się 
między blokami 21 i 25, a koń-
czy w okolicach nowego bloku 
mieszczącego przychodnię, 
przedszkole i klub osiedlowy.

Na zdjęciu od lewej:
Radny Rady Miasta Legionowo: Mariusz Suwiński, Radny Rady Powiatu Jacek Szczepański, Przewodnicząca Komisji Zdro-
wia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych  Anna Łaniewska, Przewodniczcy Rady Miasta Legionowo Ryszard Brański oraz 
Radny Rady Miasta Legionowo Paweł Głażewski.
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CYFROWY PULS

Czytaj
na str. 8-10

16 stron
Bezpłatny miesięcznik Miasta Legionowo

Wersja cyfrowa na legionowo.pl

O północy w nocy z 30 września na 1 października 
zakończyło się przyjmowanie projektów w Budżecie 
Obywatelskim Gminy Miejskiej Legionowo. Miesz-
kańcy w pierwszej edycji złożyli ich 15. Dotyczą one 
w głównej mierze aspektów inwestycyjnych, choć 
kilka z nich koncentruje się na kulturze, sporcie 
czy też zdrowiu.

Jak się zachować, kiedy mam objawy COVID-19?  
Co zrobić, jak dowiedziałem/am się o dodatnim wyniku?

Czytaj na stronie 6

Czytaj str. 3

Po raz kolejny Legionowo 
znalazło się w czołówce 
prestiżowego rankingu 
Perły Samorządu, 
organizowanego przez 
Dziennik Gazeta Prawna.

Str. 12-13

Radni zabiegają
o remonty

Specjalny autobus
w dniach 31.10 i 1.11

Str.  14

Zmiany rozkładu
jazdy autobusów D2 i D3
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Strefa czerwona:
• ograniczenie liczby osób w placów-
kach handlowych do 5 osób na 1 kasę; 
• obowiązuje zakaz organizacji imprez 
okolicznościowych (wesela, konsola-
cje i inne); 
• podczas uroczystości religijnych nie 
więcej niż 1 osoba na 7 m2, w zgroma-
dzeniach publicznych może uczestni-
czyć max. 5 osób; 
• w szkołach wyższych, ponadpod-
stawowych i podstawowych (oddziały 
4-8) obowiązuje nauczanie w trybie 
zdalnym (z wyłączeniem zajęć prak-
tycznych); 
• lokale gastronomiczne - zamknięte. 

Funkcjonuje jedynie wydawanie dań 
na wynos;
• ograniczenie liczby osób w trans-
porcie publicznym – zajętych może 
być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 
proc. liczby wszystkich miejsc; 
• wydarzenia sportowe bez udziału 
publiczności; 
• w wydarzeniach kulturalnych max. 
25 proc. miejsc zajętych przez pu-
bliczność; ograniczona działalność 
basenów. 
• w godzinach 8:00-16:00 obowiązek 
przemieszczania się dzieci do 16. roku 
życia pod opieką rodzica lub opiekuna.

Osoby powyżej 70 roku życia pro-

szone są o pozostanie w miarę możli-
wości w domach. 

Skala rozprzestrzeniania się ko-
ronawirusa zależy od nas samych. 
Dlatego ważne jest przestrzeganie 
ustalonych obostrzeń i reżimów sani-
tarnych. 

Ministerstwo Zdrowia zaleca po-
zostawanie w domach, o ile jest to 
możliwe. Ograniczajmy wychodzenie                                                                                                 
z domu do absolutnego minimum, 
poza wykonywaniem pracy, czy za-
spokajaniem niezbędnych potrzeb 
związanych z bieżącymi sprawami 
życia codziennego. Jak informuje 
administracja rządowa, zostanie uru-
chomiona specjalna, bezpłatna infolinia 
przeznaczona dla seniorów (22 505 11 11). 

Wszystkie obostrzenia i zasady 
obowiązujące w strefach dostępne są 
na stronie rządowej.

/dane na 23 października 
2020r. /

Podczas konferencji prasowej, która odbyła 
się 23 października 2020 r., premier Mateusz 
Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski 
poinformowali o wprowadzeniu kolejnych 
obostrzeń w czerwonej strefie. 

Spotkanie sztabu 
kryzysowego
W związku z dynamicznym przyrostem 
zachorowań na COVID-19 oraz zmianami                               
w reżimie sanitarnym przedstawionymi 
przez administrację rządową, odbyło się 
spotkanie miejskiego sztabu kryzysowego   
w Legionowie (9.10). Została na nim prze-
analizowana bieżąca sytuacja na terenie 
miasta, omówiono również nowe obowiązki 
wynikające ze zmiany przepisów wprowa-
dzonych przez Ministerstwo Zdrowia.

Sztab kryzysowy na terenie 
Legionowa został powołany już                    
w kwietniu, podczas pierwszej fali 
zachorowań. Na bieżąco analizo-
wał on sytuację w ostatnich mie-
siącach. Dzięki jego działaniom 
utrzymywany jest wysoki stan-
dard zabezpieczenia epidemiolo-
gicznego na terenie miasta.

W spotkaniu udział wzięli:
• Prezydent Miasta, 
• Zastępcy Prezydenta Miasta, 
• Prezes KZB Legionowo, 
• Prezes Ochotniczej 
Straży Pożarnej, 
• Straż Miejska, 
• Przedstawicie Komendy 
Powiatowej Policji, 
• Dyrektor Ośrodka Pomocy  
Społecznej, 
• Przedstawiciele komórek organi-
zacyjnych Urzędu Miasta. 

W ramach prowadzonych 
rozmów przeanalizowano liczbę 
zakażeń jaka obecnie występuje 
w Legionowie. Omówiono ogól-
ną sytuację epidemiologiczną na 
terenie miasta m.in. w zakresie 
wsparcia osób pozostających                               
w kwarantannie, a także poruszo-

no temat zachorowań w placów-
kach oświatowych oraz innych 
podległych instytucjach.

Sytuacja związana z epidemią 
jest poważna na terenie całego 
kraju. Spotkania sztabu kryzy-
sowego w takiej sytuacji są nie-
odzowne. Koordynują one działa-
nia różnych jednostek i pozwalają 
na szybką reakcję. Aktywne przy-
gotowania prowadzimy już od 
marca, kiedy nastąpiła pierwsza 
faza epidemii koronawirusa. Dzięki 
temu dysponujemy chociażby za-
pasami maseczek i innego sprzętu 
ochrony osobistej oraz środków 
dezynfekujących. Bądźmy odpo-
wiedzialni. Apeluję do wszystkich: 
nośmy maseczki, aby chronić nie 
tylko siebie, ale i innych, szczegól-
nie starszych i osoby o obniżonej 
odporności - mówi Piotr Zadrożny, 
zastępca prezydenta miasta.

W związku z nowymi                                    
obostrzeniami,  prowadzona jest 
intensywna kampania informacyj-
na dla mieszkańców, aby uświada-
miać i przypominać o wprowadzo-
nych na terenie kraju dodatkowych 
zaleceniach sanitarnych.

Mapa miast i powiatów włączonych do strefy czerwonej jest 
aktualizowana raz w tygodniu. Włączenie do niej powiatu legio-
nowskiego może być jedynie przejściowe, jeśli wszyscy będzie-
my stosowali się do obostrzeń i zaleceń. Ważne jest zachowanie 

spokoju. Kluczowe działania, które mogą zapobiec rozprzestrzenianiu się 
epidemii, to roztropne zachowanie - monitorowanie swojego zdrowia, 
a w sytuacji, kiedy poczujemy się źle -  kontakt telefoniczny z sanepidem 
lub oddziałem zakaźnym. Jeżeli zostajemy objęci kwarantanną domową, 
to obowiązuje nas całkowity zakaz opuszczania domu. Nie można iść „tylko 
na chwilę” po bułki czy chleb. Na co dzień myjmy ręce mydłem, zachowuj-
my rozsądek, bądźmy refleksyjni  i stosujmy podstawowe zasady higieny, 
które są zalecane. – mówi zastępca prezydenta miasta Piotr Zadrożny.

Legionowo
w czerwonej strefie

Obsługa bezpośrednia:
 • odbywa się jedynie poprzez 
Biuro Obsługi Klienta, 
 • kasy są czynne, obowiązuje 
podwyższony reżim sanitarny,
 • kontakt z wydziałami odbywa 
się głównie elektronicznie, 
 • Zachęcamy do korzystania                                                                          
z możliwości załatwiania spraw 
urzędowych drogą elektroniczną 
(e-mail: kancelaria@um.legiono-
wo.pl, poprzez platformę ePUAP) 
lub telefonicznie.

Umów się dzwoniąc:
Urząd Stanu Cywilnego 
- 22 766 40 22; 
22 766 40 21

Sprawy paszportowe 
- 22 774 33 90
Informacja:  
22 766 40 10 
 
Godziny otwarcia: 
pon. 08:00-18:00, 
wt.-pt. 08:00-16:00

Urząd Miasta Legionowo aktualnie pracuje
zgodnie z następującymi zasadami

UWAGA, ZASADY MOGĄ ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI 
OD DECYZJI SZTABU KRYZYSOWEGO
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Osiedle Piaski, jak każde tego 
rodzaju duże skupisko ludzi żyją-
cych w swojej małej ojczyźnie, jest 
z pewnością dzielnicą Legionowa,                                 
w której dokonano wielu potrzeb-
nych mieszkańcom inwestycji. Duża 
w tym zasługa władz miasta róż-
nych kadencji i samych mieszkańców                            

reprezentowanych przez zarządzają-
ce poszczególnymi blokami wspólno-
ty mieszkaniowe.  

Z ciekawymi inicjatywami, in-
spirowanymi sygnałami od okolicz-
nych mieszkańców, wystąpiła ostat-
nio grupa legionowskich radnych.                                                                       

Zasiadający w Radzie Miasta Le-
gionowo: Anna Łaniewska, Paweł 
Głażewski, Ryszard Brański, Ma-
riusz Suwiński i Radni Rady Powiatu 
Legionowskiego: Tomasz Talarski                                            
i Jacek Szczepański zwrócili się w 
tej sprawie do władz miasta, które 
wstępnie wyraziły wolę zrealizowania 

obu inwestycji, tj. zagospodarowania 
terenu boiska z nawierzchnią asfalto-
wą, znajdującego się obok bloku nr 21 
i remontu bardzo zaniedbanej osiedlo-
wej uliczki, której bieg zaczyna się mię-
dzy blokami 21 i 25, a kończy w okoli-
cach wybudowanego kilka lat temu 
bloku, w którym mieszczą się przy-
chodnia, przedszkole i klub osiedlowy. 

Z pewnością poprawiłoby to ko-
munikację lokalną na osiedlu, a mło-
dzież zyskałaby dodatkowy obiekt              
o charakterze sportowym. To właśnie 
sygnały od młodych mieszkańców 
osiedla Piaski były m.in. motywa-
cją do podjęcia tychże działań. Tym 
bardziej, że koncepcja ta ma cha-
rakter długofalowy i kompleksowy: 
docelowo na wyremontowanym bo-
isku mogłyby odbywać się cykliczne 
zawody sportowe i inne formy ak-
tywnego spędzania czasu wolnego 
przez młodzież, a obiekt przyczynił-
by się do integrowania lokalnej spo-
łeczności. Inicjatorzy tej inwestycji, 
radni Rady Miasta i Rady Powiatu, 
liczą teraz na pozytywną, owocną 
współpracę ze Wspólnotami działa-
jącymi na osiedlu. 

W najbliższym czasie planowane 
jest spotkanie z przedstawicielami 
tych wspólnot, których działki znaj-
dują się we wskazanych lokaliza-
cjach. Jego celem będzie przedsta-
wienie głównych założeń inicjatyw 
radnych i uzyskanie akceptacji dla 
tego pomysłu przez ogół miesz-
kańców poszczególnych wspólnot. 
Pomysłodawcy projektu liczą także                           
i tym razem na owocną, meryto-
ryczną współpracę ze wspólnotami 
osiedla. Wielokrotnie wspólna troska 
o zamieszkujących osiedle ludzi, od 
najmłodszych do seniorów, przynosi-
ła wymierne efekty.

Radni zabiegają o remonty
Liczne sygnały otrzymywane od mieszkańców Osiedla Piaski skłoniły legionowskich radnych do 
podjęcia ważnych i potrzebnych inicjatyw zmierzających do unowocześnienia boiska znajdującego 
się obok bloku nr 21 oraz do przeprowadzenia remontu zaniedbanej uliczki osiedlowej, która zaczy-
na się między blokami 21 i 25, a kończy w okolicach nowego bloku mieszczącego przychodnię, 
przedszkole i klub osiedlowy.

Pomysły na Legionowo
O północy w nocy z 30 wrze-

śnia na 1 października zakończy-
ło się przyjmowanie projektów                                 
w Budżecie Obywatelskim Gminy 
Miejskiej Legionowo. Mieszkańcy                                
w pierwszej edycji złożyli ich 15. Do-
tyczą one w głównej mierze aspek-
tów inwestycyjnych, choć kilka                          
z nich koncentruje się na kulturze, 
sporcie czy też zdrowiu.

Przyjmowanie projektów do                        
Budżetu Obywatelskiego powiodło 
się pomimo trwającej pandemii oraz 
licznych ograniczeń nią spowodowa-
nych. Sprawne zebranie projektów od 
mieszkańców było możliwe głównie 
dzięki specjalnemu portalowi, któ-
ry umożliwił składanie dokumentów                      
w wersji elektronicznej. Dzięki takie-
mu rozwiązaniu ostatni projekt mógł 
zostać wysłany o 22:25 ostatniego 
dnia przyjmowania zgłoszeń, już poza 
godzinami pracy urzędu.

Elektroniczne składanie projek-
tów cieszyło się dużą popularnością, 
w ten sposób złożono ich 14, a tylko               
1 dotarł do urzędu w formie tradycyj-
nej. Dwójka mieszkańców nie zdecy-
dowała się przesłać swoich wniosków 
do weryfikacji formalnej.

Statystyki dotyczące wnio-
skodawców są również niezwykle 
ciekawe. Wnioski zostały złożone 
głównie przez osoby w wieku od 36 
do 49 lat (ok. 45%), kolejne w wieku 
25-35 lat (ok. 36%) i 60+ (ok. 18%). 
Łączny koszt realizacji wszystkich 
złożonych projektów (na podstawie 
szacunków wnioskodawców) wyno-
si prawie 2,5 mln zł.

Projekty dotyczą terenu całego 

Legionowa i dotyczą:
• kursu pierwszej pomocy dla mło-
dzieży, 
• młodzieżowej strefy aktywności, 
• modernizacji oświetlenia, 
• placów zabaw, 
• projektu parku, 
• remontu boiska ogólnodostępnego       
z trawy sztucznej, 
• rewitalizacji osiedlowego boiska 
• sportowego  na "Kozłówce", 
• spotkań sąsiedzkich, 
• szatni sportowej w Arenie Legio-
nowo, 
• szkoły SuperBabci i SuperDziadka, 
• ścieżek rowerowych, 
• zakupu książek i audiobooków. 

Wszystkie zmiany związane                       
z pandemią COVID-19 nie „wystraszy-
ły” mieszkańców, ale wręcz ich zmo-
bilizowały i wyzwoliły kreatywność, 
czego dowodem jest złożone 15 pro-
jektów, historycznych, bo złożonych 
w pierwszej edycji Budżetu Obywatel-
skiego. Wkrótce trafią one do zespołu 
ds. budżetu obywatelskiego w celu 
weryfikacji formalnej, a później do ko-

mórek Urzędu Miasta, gdzie zostaną 
sprawdzone merytorycznie. Zapew-
ne czasami projekt będzie wymagał 
doprecyzowania pod względem za-
kresu, a czasami trzeba będzie zmo-
dyfikować kosztorys, ale będziemy 
robić wszystko co w naszej mocy, by 
wątpliwości rozstrzygać na korzyść 
autorów. Nie ukrywam, że bardzo 
cieszę się przeglądając listę zgłoszo-
nych projektów. Jest na niej mnóstwo 
ciekawych propozycji, dzięki czemu                                                                                                      
w przyszłorocznym głosowaniu 
mieszkańcy nie będą mieli łatwego 
zadania. - mówi  Piotr Zadrożny, za-
stępca Prezydenta Miasta Legionowo.

Niedługo rozpocznie się etap 
sprawdzania wniosków pod wzglę-
dem wymogów formalnych, a następ-
nie możliwości realizacji projektów                    
w zaproponowanym kształcie. Ewen-
tualne propozycje koniecznych do 
wprowadzenia zmian mogą wynikać                                                                                              
z potrzeby ponownej kalkulacji kosz-
tów czy kwestii właścicielskich działek. 
Każda proponowana zmiana będzie 
konsultowana z wnioskodawcami.



W petycji mieszkańcy prosili 
również o ekrany obniżające poziom 
hałasu. PKP proponuje najpierw 
wykonanie badań akustycznych. 
Niestety w tej kwestii, jak informu-
je właściciel terenu kolejowego PKP 
PLK, ich przeprowadzenie uzależ-
nione jest od uzyskania dofinanso-
wania z środków unijnych.

Prezydent Miasta Legionowo 
jeszcze przed odpowiedzią spółki 
zadeklarował współfinansowa-
nie budowy nowego przejścia dla 
pieszych w miejscu wskazanym 
przez mieszkańców. W obecnej 
sytuacji, gdy właściciel terenu nie 
zamierza realizować tej inwesty-
cji, miasto jest gotowe na jej sa-
modzielne wykonanie.

Nie ma naszej zgody na utrudnianie życia mieszkańcom Legionowa. Liczymy, 
że kolej wycofa się z nieprzemyślanej decyzji – dodaje prezydent Zadrożny.

legionowo.pl#legionowo
#PulsMiasta
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Kolej mówi NIE
przejściu na Kozłówce
PKP Polskie Linie Kolejowe obecnie nie planują budowy nowego przej-
ścia dla pieszych na os. Kozłówka - taką odpowiedź na petycję otrzymali 
mieszkańcy oraz Urząd Miasta popierający ich starania. Co więcej, we-
dług informacji przekazanych przez spółkę (1.10), zamierza ona zlikwido-
wać obecnie funkcjonujące przejście pomiędzy ul. POW a ul. Szwajcarską.

Inwestowanie na terenie kolejowym jest skom-
plikowane i wymaga szeregu uzgodnień. Często 
różne spółki kolejowe wydają sprzeczne opinie. 

Dlatego oczekujemy wykonania przez PKP PLK projektu 
technicznego przejścia i uzyskanie pozwolenia na jego 
budowę – mówi Piotr Zadrożny, zastępca prezydenta 
miasta. 

Ścieżka bezpieczeństwa
Ograniczenia związane z pan-

demią koronawirusa oraz nowe 
wymogi sanitarne przełożyły się 
też na nowe zadania dla dbającej                                          
o miejską bazę oświatową spółki KZB 
Legionowo. Dobrym przykładem in-
westycji związanej z szeroko poję-
tą profilaktyką prozdrowotną było 
wykonanie chodnika prowadzącego 
do nieużywanego dotąd bocznego 
wejścia do Szkoły Podstawowej nr 1.

Ze względu na konieczność za-
chowania dystansu społecznego 
– wzorem innych placówek oświa-
towych – dyrekcja najstarszej legio-
nowskiej podstawówki uruchomiła 
w nowym roku szkolnym wszystkie 
istniejące w szkole wyjścia awaryjne, 
stanowiące zarazem alternatywne 
wejścia do budynku. Samo otwarcie 

drzwi to jednak za mało. W przypad-
ku jednego z wyjść konieczne stały 
się dodatkowe prace, gdyż prowa-
dziła tam tylko gruntowa ścieżka, 
która zwłaszcza po opadach atmos-
ferycznych mogła być dla dzieci nie-
komfortowa i niebezpieczna. W tej 
sytuacji, po konsultacjach z dyrekcją 
szkoły, w spółce KZB podjęto decy-
zję o utwardzeniu terenu. 

Niedługo później w „jedynce” 
pojawili się brukarze i zabrali się do 
dzieła. – Uwzględniając spadek grun-
tu i położenie budynku, pracownicy 
wykonawcy wytyczyli niwelatorem 
poziomy, a następnie wykorytowali 
miejsce pod przyszły chodnik. Póź-
niej zostało ono wypełnione kruszy-
wem, na którym – po przedzieleniu 
piaskowo-cementową podsypką                               
– znalazł się właściwy chodnik z kostki 
brukowej, mający powierzchnię około 
33 metrów kwadratowych – tłumaczy 
Izabela Ziemkiewicz, kierownik działu 
technicznego KZB Legionowo. Po za-
kończeniu oraz odbiorze prac ucznio-
wie mogli od razu zacząć korzystać z 
nowego wejścia do szkoły.

Koszt sfinansowanych przez 
spółkę KZB robót w SP nr 1 wyniósł 
ponad 8 tys. zł. 

Nowa siłownia plenerowa
Przy ulicy Sobieskiego 8 po-

wstaje siłownia plenerowa. Ru-
szyły prace montażowe.

Nowa siłownia uzupełni moż-
liwości rekreacji na świeżym po-
wietrzu. Mieszkańcy będą mogli 
korzystać z różnorodnych ćwiczeń 
poprawiających sprawność fizycz-
ną. Urządzenia są dobrane tak, by 
ćwiczący mogli pracować nad róż-
nymi partiami mięśni. Znajdują się 
wśród nich: wahadło, orbitrek, ro-

werek i biegacz. W postępowaniu 
przetargowym wybrano ofertę firmy 
NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski, 
która była kompletna i przedsta-
wiała najniższą cenę spośród zło-
żonych ofert. Zadaniem tej firmy 
jest przygotowanie terenu i mon-
taż urządzeń oraz obiektów małej 
architektury (ławka, tablica, kosz).                                                                                              
21 września została podpisana umo-
wa, która obliguje firmę do wykona-
nia prac w ciągu 6 tygodni od wpro-
wadzenia na budowę.

Dodatkowo w podejmowanej 
kwestii kontrowersję budzi fakt, że 
spółka przesłała pismo o zamia-
rze wszczęcia procedury likwidacji 
obecnie funkcjonującego przejścia 
pomiędzy ulicami POW i Szwajcar-

ską (od 1 listopada br.). Kolej twierdzi, 
że do przejazdu nie dochodzi droga 
publiczna, czyli taka, z której każdy 
może skorzystać. Nie jest to praw-
dą, ponieważ już wcześniej został 
wydzielony pas drogowy w ul. POW 

a Rada Miasta podjęła uchwałę o 
zaliczeniu ul. POW i ul. Szwajcarskiej 
do dróg publicznych. Jednakże, aby 
rozwiać wątpliwości PKP, 7 paź-
dziernika, Urząd Miasta przekazał 
oficjalne pismo w tej sprawie.

Dyskusja publiczna dot. planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Legionowo

Mając na uwadze dynamiczną sytuację epidemiologiczną związaną 
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, wejściem w dniu 
24.10.2020 r. nowych obostrzeń i ograniczeń w związku z koronawirusem 
zawiadamiamy:

Ww. projekt planu będzie dostępny w dniach od 10.11.2020 r. do 30.11.2020 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, w go-
dzinach pracy Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legio-
nowo oraz na stronie internetowej www.legionowo.pl.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie interesantów oraz pracow-
ników Urzędu Miasta Legionowo, osoby chcące zapoznać się z projektem 
planu wyłożonym do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu, proszone są                                                         
o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie planowanej wizyty pod nr telefonu 
22 766 40 60. Interesanci wchodzący do urzędu zobowiązani są do zakry-
wania ust i nosa maseczką, przyłbicą albo odzieżą (szalik, chusta) oraz do 
dezynfekcji rąk. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się on-line na platformie ZOOM w dniu 26.11.2020 r. o godz. 
16:30. Chęć wzięcia udziału w dyskusji należy zgłosić mailowo na adres: 
architektura@um.legionowo.pl do dnia 19.11.2020 r. do godz. 16:00. Link do 
dyskusji on-line przesłany zostanie w e-mailu zwrotnym.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Legiono-
wo z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 14.12.2020 r. (włącznie). Wnoszący uwagę podaje swoje imię                
i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym uwagi do projektu planu mogą być wnoszone: 

1. w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa 
Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo lub 

2. w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: kancelaria@um.legio-
nowo.pl lub 

3. za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Urzędu Miasta Legionowo na stronie www.bip.legionowo.pl oraz 

4. za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP (ad-
res skrzynki podawczej na ePUAP: /UMLegionowo/skrytka). 

Równocześnie zawiadamiamy, że ww. projekt planu miejscowego podlega 
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Uwagi do prognozy oddzia-
ływania na środowisko mogą być wnoszone, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 14.12.2020 r. (włącznie):

1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Legionowo, 
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, 

2. ustnie do protokołu, 
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatry-

wania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: 
kancelaria@um.legionowo.pl. 

Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione 
bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent 
Miasta Legionowo.

1. o odwołaniu dyskusji publicznych nad przyjętymi rozwiązaniami                    
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Legionowo dla obszaru tzw. „Śródmieście Legionowa”, w siedzibie 
Urzędu Miasta Legionowo w dniach 04.11.2020 r. o godz. 16:30 i 05.11.2020 r. 
o godz. 16:30. 

2. o wyznaczeniu nowego terminu wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Legionowo dla obszaru tzw. "Śródmieścia Legionowa" wraz z progno-
zą oddziaływania na środowisko oraz nowego terminu i formy dyskusji 
publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru tzw. 
„Śródmieście Legionowa”.
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Nowy program ochrony powietrza 
dla województwa mazowieckiego
We wrześniu br. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął nowy pro-
gram ochrony powietrza. Najważniejszym, z punktu widzenia poprawy 
jakości powietrza, jest pierwszy punkt – czyli wymiana nieekologicznych 
źródeł ciepła prowadząca do ograniczenia niskiej emisji.

W programie określono liczbę kotłów na paliwa stałe do wymiany w gminach województwa mazowieckiego, w kolejnych 
latach w okresie 2021–2026.

W powiecie legionowskim w poszczególnych gminach należy wymienić:

Wprowadzone w programie 
ochrony powietrza zakazy i ograni-
czenia powinny być przestrzegane, 
dla ochrony zdrowia całego społe-

czeństwa. Niemniej należy zauwa-
żyć, że tylko niektóre z nich są wy-
kroczeniami i w przypadku wykrycia 
przez upoważnione służby grozi za 

nie kara grzywny. Zaliczają się do 
nich: spalanie odpadów, stosowanie 
opału o niskiej jakości lub wilgotne-
go drewna, a od 1 stycznia 2023 r. 

- eksploatowanie urządzeń grzew-
czych niezgodnych z wymaganiami 
uchwały antysmogowej. Dlatego tak 
ważne jest, aby w ciągu najbliższych 

2 lat mieszkańcy Legionowa, którzy 
posiadają stare kotły lub piece na 
paliwa stałe wymienili je na ekolo-
giczne ogrzewanie.

Jak uzyskać dotację?

Urząd Miasta Legionowo udzie-
la dotacji na wymianę nieekolo-
gicznych pieców na nowoczesne 
kotły gazowe, olejowe lub pompy 
ciepła. Istnieje również możliwość 
uzyskania dotacji na przyłączenie 
nieruchomości do miejskiej sieci ga-
zowej przy wymianie pieca. Szcze-
gółowy regulamin oraz wzór wnio-
sku o  dofinansowanie na stronie 
legionowo.pl/pl/nietruj. Dotacja jest 
zwolniona z podatku dochodowego                                                                               
i może być, pod pewnymi warunkami, 
łączona z termomodernizacyjną ulgą 
podatkową lub dofinansowaniem            
z programu „Czyste powietrze”. Do tej 
pory z dotacji w wysokości nawet 10 
tys. zł skorzystało ponad 500 osób. 
Ani jedna osoba nie zdecydowała się 
na zwrot dotacji i powrót do ogrzewa-
nia węglem!

Program Czyste Powietrze                      
- lokalnie

Od połowy września 2020 roku       
w budynku starostwa przy ul. Sikor-
skiego 11 został utworzony punkt kon-
sultacyjny dla mieszkańców naszego 
powiatu. Można w nim uzyskać infor-
macje w następujących tematach:

* wymianę starych źródeł ciepła 
(pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz 
zakup i montaż nowych źródeł ciepła, 
spełniających wymagania programu, 

* docieplenie przegród bu-
dynku, wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, 

* instalację odnawialnych źródeł 
energii (kolektorów słonecznych i in-
stalacji fotowoltaicznej), 

* montaż wentylacji mechanicz-
nej z odzyskiem ciepła.

Wysokość dotacji może wynieść 
nawet 60% poniesionych wydatków  
i zależy od dochodów wnioskodawcy.

Więcej informacji tel: 22 76 40 185 
lub mail: powietrze@powiat-legio-
nowski.pl.

Ulga termomodernizacyjna
Ulga ta polega na odliczeniu od 

podatku wydatków (udokumento-
wanych fakturami VAT) poniesio-
nych na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na termomodernizacji 
budynku mieszkalnego jednorodzin-
nego, modernizacji ogrzewania lub 
niektórych instalacji, montażu OZE, 
wentylacji mechanicznej z odzy-
skiem ciepła itp. Odliczenia dokonu-

je się w zeznaniu za rok podatkowy,                  
w którym dokonano termomoder-
nizacji, a kwota odliczenia nie może 
przekroczyć 53 000 zł, w odniesieniu 
do wszystkich budynków, w których 
dokonano termomodernizacji, a  po-
datnik jest ich współwłaścicielem lub 
właścicielem. Szczegóły na stronie 
www.podatki.gov.pl 

Pozostałe programy 
dotacyjne

Na terenie Legionowa działają 
jeszcze ogólnopolskie programy „Mój 
prąd” oraz „Moja woda”. Pierwszy             
z nich dotyczy dotacji na zakup i insta-
lację paneli fotowoltaicznych, dzięki 
czemu możemy obniżyć wysokość 
rachunków za prąd do kilkudziesię-
ciu złotych rocznie. Natomiast „Moja 
woda” dotyczy instalacji do zagospo-
darowania wód opadowych i rozto-
powych, takich jak instalacje rozsą-
czające, nawadniające, drenaże, małe 
zbiorniki retencyjne itp. Wysokość 
dotacji w przypadku obu projektów nie 
może przekroczyć 5  000zł. Szczegó-
ły na stronie Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl.

Dodatkowo, osoby znajdujące 
się w trudnej sytuacji materialnej 
powinny zainteresować się moż-
liwością wsparcia przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, nato-
miast osoby niepełnosprawne mogą 
skontaktować się z Państwowym 
Funduszem Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych  w sprawie pomocy             
w modernizacji ogrzewania.

W razie jakichkolwiek pytań lub 
wątpliwości prosimy o kontakt z Re-
feratem Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta Legionowo tel: 22 766 
40 66; mail: ochrona.srodowiska@
um.legionowo.pl

Inwentaryzacja 
źródeł ciepła

Czyste powietrze ma wielkie 
znaczenie dla naszego życia, dla-
tego niezwykle ważnym jest pod-
jęcie odpowiednich działań w celu 
dbałości o jego jakość. Nasze mia-
sto od wielu lat realizuje m.in. pro-
gram wymiany pieców, rokrocznie 
przekazując setki tysięcy złotych 
na ten cel. 

Wiemy jednak, że to jest tylko po-
czątek drogi. Obecnie zdobyliśmy do-
finansowanie ze środków Unii Europej-
skiej na inwentaryzację źródeł ciepła. 
To badanie umożliwi jeszcze lepsze 
planowanie działań w tym zakresie. 
Jeszcze w 2020 r.,  na zlecenie Urzędu 
Miasta Legionowo przedsiębiorstwo 
Ekolog sp. z o.o., wykona inwentaryza-
cję źródeł ciepła. 

Tam, gdzie to możliwe, infor-
macje będą pozyskiwane w sposób 
zdalny – od przedsiębiorstw, insty-
tucji, wspólnot i spółdzielni mieszka-
niowych. Kluczowe znaczenie mają 
jednak dane o sposobie ogrzewa-
nia w domach jednorodzinnych. Te 
informacje muszą być pozyskane 
możliwie dokładnie i w jak najwięk-
szej ilości. Doświadczenia innych 

gmin wskazują, że opieranie się wy-
łącznie na wypełnianych zdalnie for-
mularzach udostępnianych na stro-
nach internetowych nie dostarcza 
wiarygodnych informacji. Stąd ko-
nieczność zastosowania mieszanej 
metody, pozwalającej przekazać wy-
pełniony dokument zarówno zdalnie, 
jak i osobiście.

Ankiety, wraz z ulotką informacyj-
ną, będą dystrybuowane do skrzynek 
pocztowych. Prosimy o ich rzetelne 
wypełnienie i przekazanie przedsta-
wicielowi przedsiębiorstwa Ekolog 
sp. z o.o., które na zlecenie Urzędu 
Miasta Legionowo wykonuje inwen-
taryzację. 

Ankietę można wysłać w formie 
skanu lub zdjęcia na adres: udost.
info@ekolog.pl bądź numer tele-
fonu 533  383 550. Do osób, które 
nie przekażą ankiety zdalnie, zgłoszą 
się, w  ciągu najbliższych dwóch ty-
godni, pracownicy przedsiębiorstwa 
po odbiór dokumentu. Ankieterzy, 
wyposażeni w identyfikatory oraz 
upoważnienia potwierdzające ich 
tożsamość, podejmą kilka prób ich 
uzyskania z Państwa domów. 

Ze względu na epidemię prosimy 
o ograniczenie kontaktu do minimum 
– należy jedynie przekazać wypeł-
niony dokument. Nie ma potrzeby 
wpuszczania kogokolwiek na teren 
Państwa nieruchomości, prowadzenia 
rozmów. 

Wyniki inwentaryzacji zostaną 
opublikowane na stronie internetowej 
www.legionowo.pl.
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Fundusze zmieniają Legionowo cz. 5
Już ponad połowę 30-letniego okresu swojej działalności samorządy funkcjonują przy wsparciu w postaci funduszy unijnych i wykorzystały tę możliwość maksymal-
nie. Miasta i gminy są liderami w wykorzystywaniu 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 Państwu zestawienie projektów, które powstały przy udziale finansów zewnętrznych.

Legionowo perłą Mazowsza

Przypomnijmy, że Perły Samo-
rządu to ranking, który w tym roku 
został przeprowadzony po raz ósmy. 
Nie bazuje on na urzędowych staty-
stykach, a redakcja tworzy własny 
zestaw pytań do każdej edycji, który 
potem jest analizowany przez eks-
pertów. Jego celem jest zachęcanie 
samorządów do aktywnej pracy na 
rzecz wspólnego dobra i podnoszenia 
poziomu jakości życia. Miasto z tytułu 
uczestnictwa w rankingu nie ponosi 
żadnych kosztów.

Prezydentów, burmistrzów i wój-
tów oceniano pod względem spraw-
ności strategicznej, sprawności ope-
racyjnej, oferowanego wsparcia dla 
potencjału społecznego oraz jakości 

życia mieszkańców
Miano Pereł Samorządu należy 

się tym, którzy nie tylko doskonale 
realizują powierzone prawem zada-
nia, ale też w inspirujący i ambitny 
sposób odnoszą się do kluczowych 
wyzwań społecznych, środowisko-
wych i demograficznych, a w efekcie 
zapewniają lokalnym społecznościom 
wyjątkową jakość życia - mówią orga-
nizatorzy konkursu.

Legionowo wzięło udział                                   
w trzech kategoriach: Miasta do 100 
tys. mieszkańców, Najlepszy Włodarz 
oraz Lider Dobrych Praktyk. Ostatnia 
z przedstawionych jest jednym z no-
wych elementów konkursu. O zasa-
dach wyboru w jego ramach opowia-

da dr Paulina Legutko-Kobus, członek 
kapituły:

Szansę na wygraną miała każ-
da jednostka wypełniająca ankietę 
– niezależnie od tego, jak jest duża                                                                              
i jakim budżetem dysponuje. Liczył się 
pomysł, zaangażowanie, innowacyj-
ność. I dobre opisanie przedsięwzię-
cia (bo chwalenie się wcale nie jest 
rzeczą prostą). W kategorii Oświa-
ta wyróżniono cztery samorządy,                                                                                                 
a wspólnym mianownikiem prowa-
dzonych przez nie działań była edu-
kacja służąca budowaniu kompeten-
cji cywilizacyjnych i cyfrowych.

Zauważyć należy, że w konkur-
sie bierze udział wiele gmin i miast                   
z całej Polski.

Po raz kolejny Legionowo pojawiło się w czołówce prestiżowego rankingu 
Perły Samorządu, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna. Tym 
razem miasto znalazło się na siódmej pozycji w kraju i pierwszej na Ma-
zowszu. W tym roku siódme miejsce w kraju a drugie na Mazowszu w kate-
gorii Najlepszy Włodarz zajął prezydent Legionowa Roman Smogorzewski. 
Nowością jest kategoria Lidera Dobrych Praktyk, gdzie za oświatę i wy-
chowanie miasto otrzymało wyróżnienie. 

Kolejne prestiżowe wyróżnienia opiniotwórczego 
dziennika, jakim jest Dziennik Gazeta Prawna, są dowo-
dem na to, że miasto rozwija się i idzie w dobrą stronę. 
Wysoka pozycja w kategorii Miast do 100 tys. oraz Lider 

Dobrych Praktyk w kategorii: Oświata i Wychowanie, pokazu-
ją jak intensywny rozwój w tej i innych dziedzinach następuje                             
w Legionowie. Będziemy dalej szli w tym kierunku. Siódme 
miejsca w dwóch kategoriach oraz wyróżnienie to niezły wynik, 
choć pozostawia pewien niedosyt. Da nam to jednak motywację 
do jeszcze większej i bardziej wytężonej pracy na rzecz miasta.                             
– mówi prezydent Legionowa Roman Smogorzewski.

Najlepsi z najlepszych

Podstawą do przyzna-
nia nagród były m.in. autorskie 
programy, projekty edukacyj-
ne realizowane we współpracy                                               
z podmiotami zewnętrznymi, 
wdrażanie ciekawych rozwiązań 
programowych i organizacyjnych, 
stosowanie nowoczesnych tech-
nologii, prowadzenie współpracy 
międzynarodowej oraz skuteczne 
wspomaganie uczniów o specjal-
nych potrzebach edukacyjnych.

Nagrodzeni zostali również 
uczniowie szkół prowadzonych 
przez Gminę Miejską Legionowo. 
Przyznawane corocznie stypen-
dia Prezydenta Miasta Legionowo 
za wyniki w nauce trafią do 282 
uczniów.

W związku z obecnie panującą 
sytuacją wszystkie uroczystości 
zaplanowane na ten dzień zostały 
odwołane.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Prezy-
dent Miasta Legionowo przyznał nagrody 
20 nauczycielom szkół i przedszkoli oraz 
dyrektorom szkół, przedszkoli, a także 
żłobka. 



W związku z tym na prośbę m.in. 
Urzędu Miasta Legionowo 13 paź-
dziernika odbyło się spotkanie on-
-line, którego celem było poinfor-

mowanie uczestników, jak należy 
postępować w przypadku otrzymania 
takiej wiadomości oraz zapoznanie                   
z działaniami Policji w tym zakresie.

W konferencji udział wzięli: dy-
rektorzy szkół publicznych i niepu-
blicznych z terenu Legionowa oraz 
okolic, zastępca Prezydenta Miasta 
Legionowo, przedstawiciele Staro-
stwa Powiatowego oraz Komendy 

Powiatowej Policji, a także naczelnik 
Wydziału do Walki z Cyberprzestęp-
czością Komendy Stołecznej Policji 
mł. insp. Rafał Zatara.

Sposób działania przestępców 
był w każdym przypadku taki sam. Na 
skrzynkę pocztową szkoły docierała 
informacja o rzekomym podłożeniu 
ładunków wybuchowych, gazu czy 
też broni biologicznej i chemicznej. 
Mł. insp. Rafał Zatara poinformował, 
że wiadomości rozsyłane są naj-

częściej z zagranicznych serwerów,                                    
a wykrycie sprawców jest wyjątkowo 
skomplikowane. Naczelnik zapewnił, 
że każda taka wiadomość jest spraw-
dzana, analizowana i podjęte zostają 
próby zlokalizowania nadawcy.

Podkreślone zostało, że cyber-
przestępczość jest dla służb ogrom-
nym wyzwaniem, a technologia 
zapewniająca przestępcom coraz 
większą anonimowość sprawia, że 
walka z nią jest bardzo trudna.
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Przeciwdziałanie cyberprzestępczości
W ostatnich tygodniach na terenie Legionowa, jak i całego kraju, do-
chodziło do licznych interwencji policji związanych z fałszywymi alar-
mami bombowymi. Były one źródłem stresu dla uczniów oraz zakłócały 
proces nauczania.

Rozważamy usunięcie bezpośrednich adresów 
e-mailowych ze strony placówek oświatowych. 
Planujemy zastąpić je formularzem kontaktowym, 

który znacząco utrudni działania cyberprzestępcom - ko-
mentuje naczelnik Wydziału Edukacji Anna Łasińska.

Dzień Edukacji Narodowej 
– Witold Domaszewicz 
z medalem „Pro Mazovia”
W uznaniu za wieloletnią pracę na rzecz krze-
wienia sportu i idei fair play, podczas aka-
demii z okazji Dnia Edukacji Narodowej pan 
Witold Domaszewicz został uhonorowany 
medalem „Pro Masovia”.

Pamiątkowe odznaczenie zo-
stało wręczone przez radną Sej-
miku Województwa Mazowieckiego 
Annę Brzezińską i zastępcę prezy-
denta miasta Piotra Zadrożnego.

Medal „Pro Masovia” jest przy-
znawany przez Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego dla osób 
lub instytucji, które całokształtem 
swojej działalności wybitnie przy-
czyniły się do gospodarczego, kul-
turalnego lub społecznego rozwoju 
Mazowsza. Dlatego jest to dla nas 
całkiem zrozumiałe, że nagroda zo-
stała przyznana właśnie Witoldowi 
Domaszewiczowi.

Pan Witold to zasłużony na-
uczyciel wychowania fizycznego, 
trener i animator sportu. Przez 
wiele lat pracował na rzecz eduka-
cji sportowej oraz rozwoju kultury 
fizycznej w Legionowie i woje-

wództwie mazowieckim. Kształcił, 
inspirował i wychowywał w pasji do 
sportu pokolenia legionowian. 

Dzięki prowadzonemu przez 
niego projektowi pn. „Na Olim-
pijskim Szlaku – Spotkanie z Mi-
strzem” legionowska młodzież mia-
ła okazję poznać wybitne gwiazdy 
sportu, co często stawało się za-
chętą do prowadzenia aktywnego 
trybu życia i szlifowania własnych 
talentów. Serdecznie gratulujemy 
przyznanego wyróżnienia!

Podczas akademii tradycyjnie 
nie mogło też zabraknąć życzeń 
dla nauczycieli, okolicznościowych 
przemówień i występów, a ucznio-
wie pierwszych klas złożyli ślubo-
wanie przed sztandarem szkoły. 
Cała uroczystość odbyła się zgod-
nie z obowiązującym reżimem sa-
nitarnym.

Stypendia naukowe dla  studentów
O stypendium mogą ubiegać 

się studenci będący mieszkań-
cami Legionowa, którzy spełnia-
ją jednocześnie niżej wymienio-
ne warunki:

1) byli studentami studiów sta-
cjonarnych w roku akademickim 
poprzedzającym termin złożenia 
wniosku o przyznanie tego stypen-
dium

2) nie ukończyli 25 roku życia
3) nie powtarzali żadnego roku 

studiów
4) osiągający wysokie wyniki 

w nauce – uzyskali średnią ocen 
powyżej 4,7 w roku akademickim 
poprzedzającym termin złożenia 
wniosku o przyznanie tego sty-
pendium, z uwzględnieniem indy-
widualnej skali ocen stosowanej na 
uczelni

5) w roku akademickim poprze-
dzającym złożenie wniosku aktyw-
nie brali udział w :

a) w programach/projektach 
naukowych na szczeblu międzyna-
rodowym lub ogólnopolskim lub,

b) konferencjach/warsztatach/
spotkaniach na szczeblu między-
narodowym lub ogólnopolskim 
związanych z przedmiotem stu-
diów lub,

c) w przedsięwzięciach na rzecz 
miasta Legionowo i jego mieszkań-
ców ;

6) zaliczyli I rok studiów
7) nie przebywali na urlopie, który 

przerywa tok studiów.
Szczegółowe warunki przy-

znawania tego stypendium określa 
rozdział II Programu Stypendialne-
go  Gminy Legionowo stanowiący 
załącznik do uchwały Nr V/41/2019 
Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lu-
tego 2019 r. Uchwała jest dostępna na 
stronie internetowej www.bip.legio-
nowo.pl w zakładce Programy, plany, 
strategie, raporty, analizy/Programy, 
plany/ Program Stypendialny Gminy 
Legionowo.

Termin składania wniosków 
upływa 5 listopada br.

Do wniosku należy dołączyć:
1) opis działalności naukowej i/

lub społecznej kandydata do sty-
pendium.

2) dokumenty (lub kserokopie 
potwierdzone za zgodność z orygi-
nałem) potwierdzające zaangażo-
wanie w działalność naukową lub 
społeczną.

3) opinia dziekana lub opiekuna 
roku lub kopia wniosku o taką opinię, 
jeśli mimo złożenia wniosku opinii 
nie uzyskano.

4) oryginał lub kserokopia po-
twierdzona za zgodność z orygi-
nałem dokumentu opisującego 
system oceniania w przypadku sto-
sowania innego systemu oceniania 
na uczelni niż tradycyjna skala ocen.

Wirtualne spacery w Muzeum Historycznym w Legionowie
Zapraszamy do odwiedzania Mu-

zeum Historycznego w Legionowie za 
pośrednictwem wirtualnych spacerów! 
Spacery można odbyć po trzech wysta-
wach:

• "Dzieje Garnizonu Legionowo. Czas 
wojen i pokoju", 

• "Nad głowami sosny szumiące… 
100. rocznica nadania nazwy Legio-
nowo", 

• "Zegrze. Zapomniane miasto nad 
Narwią". 

Wystawy można oglądać na stronie 
internetowej Muzeum Historycznego                      
w Legionowie. Działanie dofinansowano 
ze środków Narodowego Centrum Kultu-
ry w ramach programu „Kultura w sieci”.
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Jak się zachować, kiedy mam objawy COVID-19? 
Co zrobić, jak dowiedziałem/am się o dodatnim wyniku?

Jeżeli lekarz POZ skieruje Cię na 
test, zawiadom pracodawcę. Za okres 
nieobecności w pracy i samoizolacji                                                                                         
w domu w oczekiwaniu na wynik 
otrzymasz zwolnienie lekarskie. 

Badanie możesz wykonać w punk-
cie, w którym zostanie Ci pobrany 
wymaz z nosogardła. Listę punktów 
znajdziesz pod adresem: https://pa-
cjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-
-mobilnym-punkcie-pobran

Informacja o dodatnim wyniku 
badania zostanie zamieszczona przez 
laboratorium w systemie EWP, dostęp-
nym dla zaangażowanych podmiotów, 
w tym Policji, służb sanitarnych. Wynik 
badania będzie również dostępny dla 
Twojego lekarza POZ w aplikacji gabi-
net.gov.pl oraz dla Ciebie na Interneto-
wym Koncie Pacjenta. 

Lekarz POZ poinformuje Cię o wy-
niku badania. W przypadku braku kon-
taktu telefonicznego ze strony lekarza 
POZ, skontaktuj się z przychodnią,                           
w której zlecono Ci badanie. 

Jeśli robiłeś badanie komercyj-

nie bez skierowania od lekarza POZ,                            
a wynik jest dodatni to nie wychodź                       
z domu. Umów telefonicznie termin 
teleporady u lekarza POZ. 

Lekarz POZ zadecyduje czy 
powinieneś dochodzić do zdrowia                        
w domu czy też twój stan wymaga 
leczenia w warunkach szpitalnych                     

i zostaniesz skierowany do szpitala. 
W przypadku, gdy nie masz możli-
wości do odbywania izolacji w wa-
runkach domowych, lekarz może 
skierować Cię do izolatorium.

Jeżeli lekarz skierował Cię do od-
bywania izolacji w warunkach domo-
wych, to przekaże tę informację sys-

temem gabinet.gov.pl do powiatowej 
stacji sanitarno-epidemiologicznej. 
Jeśli jesteś osobą pracującą powi-
nieneś otrzymać również zwolnienie 
lekarskie. 

Po pojawieniu się tej informacji 
w systemie, powiatowa stacja sani-
tarno-epidemiologiczna rozpoczyna 
procedurę:
• zostaniesz poproszony o sporządze-
nie listy osób, z którymi ostatnio kon-
taktowałeś się – Inspekcja Sanitarna  
przeprowadzi wywiad i rozpocznie   
dochodzenie epidemiologiczne, 
możesz zostać poproszony o odpo-
wiedzi na inne ważne w dochodze-
niu pytania. 

Na osoby, z którymi miałeś 
kontakt, może zostać nałożona 
10-dniowa kwarantanna, jeżeli 
charakter tego kontaktu niósł ry-
zyko przeniesienia zakażenia (tzw. 
bliski kontakt). Pozostałe osoby                                  
z kontaktu zostaną objęte nadzo-
rem epidemiologicznym. 

Natomiast w każdym przypad-
ku odbywania przez Ciebie izolacji                          
w domu, kwarantanną zostaną obję-
te osoby, które z Tobą zamieszkują – 
jeśli są zatrudnione powinny złożyć 
pracodawcy oświadczenie, że prze-
bywają w kwarantannie co uspra-
wiedliwi ich nieobecność w pracy                    

i pozwoli ustalić zasady wykonywa-
nia telepracy lub gdy jest to niemoż-
liwe będzie podstawą do wypłacenia 
zasiłku chorobowego. W przypadku 
wątpliwości ze strony pracodawcy 
może on zweryfikować informację 
o kwarantannie w powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej.

Konieczne jest zainstalowanie 
aplikacji „Kwarantanna domowa”                   
- aplikację pobierzesz z App Store 
lub Google Play, po jej zainstalowa-
niu zarejestruj się za pomocą nume-
ru telefonu.

Po 10 dniach, jeżeli nie masz ob-
jawów, zostajesz automatycznie 
zwolniony z   izolacji domowej. Jeśli 
objawy utrzymują się - poinformuj 
lekarza. Lekarz podejmie decyzję                                                                                    
o dalszym postępowaniu wobec Ciebie.

Przestrzegaj zasad związanych 
z odbywaniem izolacji i zadbaj, aby 
przestrzegały ich osoby, które z tobą 
mieszkają i są skierowane do izolacji 
(w przypadku wyniku dodatniego) 
lub kwarantanny (w przypadku bli-
skiego kontaktu z osobą dodatnią.

W przypadku pojawienia się nie-
pokojących objawów niezbędny jest 
kontakt z pogotowiem ratunkowym, 
zadzwoń na numer 999 lub 112, po-
informuj o tym, że jesteś na izolacji 
domowej lub kwarantannie.

Jeśli masz objawy infekcji m.in. gorączkę, kaszel, odczuwasz duszność 
lub straciłeś węch lub smak i podejrzewasz u siebie zakażenie koronawi-
rusem (wirusem SARS-CoV-2), nie idź do pracy,  pozostań w domu i umów 
telefonicznie termin teleporady lub porady u lekarza POZ.

Jak aktywować aplikację?
Pobierz aplikację Kwarantan-

na domowa z App Store lub Go-
ogle Play. Po jej zainstalowaniu 
zarejestruj się za pomocą numeru 
telefonu. Twoje konto zostanie 
zweryfikowane po wprowadzeniu 
kodu, który otrzymasz w wiado-
mości SMS.

Jak działa aplikacja "Kwaran-
tanna domowa"?

Osoba obejmowana obowiązko-
wą kwarantanną, np. przy przekra-
czaniu granicy, wypełnia formularz 
lokalizacyjny. Deklaruje w nim miej-
sce odbywania kwarantanny i podaje 
swój numer telefonu. 

Po dotarciu danych do systemu 
aplikacji, osoba objęta kwarantanną 
dostaje SMS-a z informacją o obo-
wiązku zainstalowania i korzystania              
z aplikacji "Kwarantanna domowa".

Zaraz po aktywacji aplikacji nale-
ży wykonać pierwsze zadanie - trze-
ba zrobić sobie zdjęcie, tzw. selfie. 
Każdego dnia osoby objęte kwaran-
tanną otrzymują kilkukrotnie prośbę, 
za pomocą SMS-ów, o wykonanie ta-
kich zdjęć. SMS-y przychodzą o róż-
nych porach.

W aplikacji wykorzystywana jest 
geolokalizacja oraz system porówny-
wania twarzy. Dzięki nim wiadomo, że 

to na pewno ta konkretna osoba i że 
przechodzi kwarantannę w miejscu 
zadeklarowanym w formularzu loka-
lizacyjnym 

Wizyty policji również należy się 
spodziewać w dowolnym momencie 
kwarantanny. Aplikacja ich nie zastę-
puje, ale uzupełnia.

Program umożliwia potwierdze-
nie miejsca, w którym przebywasz, 
podstawową ocenę stanu zdrowia 
i bezpośrednie zgłoszenie zagro-
żenia. Ułatwia też zaopatrzenie                                                 
w najpotrzebniejsze artykuły oso-
bom, które nie mają takiej możliwo-
ści samodzielnie. 

Aplikacja „Kwarantanna domowa”.
Przypominamy
Jesteś na obowiązkowej kwarantannie domowej? Pobierz i zainstaluj 
w telefonie aplikację „Kwarantanna domowa”. Korzystanie z niej to 
obowiązek.

Uwaga na fałszywe SMS-y!
Główny Inspektorat Sanitar-

ny ostrzega przed fałszywymi 
SMS-ami: "Inspekcja Sanitarna: 
Proszę o natychmiastowy kon-
takt telefoniczny pod nr 57... w 
sprawie dodatniego wyniku CO-
VID-19. W przypadku braku kon-
taktu sprawa zostanie skierowa-
na na POLICJE".

GIS informuje, że inspekcja sani-
tarna nigdy nie wysyłała, ani nie wy-

syła wiadomości tekstowych o takiej 
treści. Podejrzane SMS-y prosimy 
potraktować jako spam i oszustwo! 
W żadnym wypadku nie należy na 
nie odpowiadać ani nie oddzwaniać 
pod wskazane numery. Najlepiej 
usunąć je ze skrzynki odbiorczej,                                         
a każdą próbę wyłudzenia bądź 
oszustwa zgłosić na policję.

/Główny Inspektorat Sanitarny/

Uwaga! Komunikat OPS 
Szanowni Państwo, z uwagi na 

fakt, iż dotarła do Ośrodka informa-
cja o próbach wyłudzenia danych 
osobowych - uprzejmie informujemy, 
iż Ośrodek nie zleca nikomu wykony-
wania telefonów do osób starszych                   
i zbierania ich danych osobowych.

Osoby starsze, samotne, niepełno-
sprawne potrzebujące pomocy prosimy 

o kontakt telefoniczny pod numerem
22 774-08-66.
W przypadku otrzymania takie-

go telefonu prosimy o zapisanie imie-
nia i nazwiska osoby dzwoniącej oraz 
o skontaktowanie się z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Legionowie. 
Przekaż proszę tę informację swojej 
babci, dziadkowi, starszej mamie, tacie, 
sąsiadce, sąsiadowi!
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Co robić, jeżeli
zaobserwowałeś
u siebie objawy?
Skontaktuj się z Twoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej za 
pośrednictwem teleporady. Lekarz może zlecić Ci test na koronawirusa. 
Sprawdź, w której placówce POZ w pobliżu możesz uzyskać teleporadę:

Mobilny Punkt Pobrań Drive – Thru 
w Legionowie
W Legionowie będzie można skorzystać z usług 
Mobilnego Punktu Pobrań Drive – Thru. Zostanie 
on uruchomiony na parkingu P&R przy ul. Szwaj-
carskiej, róg Piaskowej. Będzie można w nim 
wykonać test zarówno z NFZ (po otrzymaniu 
odpowiedniego skierowania), jak i prywatnie.

Punkt powstaje z inicjatywy 
Prezydenta Miasta Legionowo  Ro-
mana Smogorzewskiego w poro-
zumieniu z firmą Diagnostyka sp.                                                                                     
z o.o. Pierwsze rozmowy w tej kwestii 
podejmowane były już na wiosnę br.

Badania w punkcie zostaną zre-
alizowane z zachowaniem wszel-
kich procedur epidemiologicznych 
i w ścisłej współpracy z sanepidem 
oraz władzami samorządowymi. 
Będą one wykonywane bez koniecz-
ności wysiadania z samochodu. Na-
stępnie wymazy będą przewożone 
do specjalistycznego laboratorium 
i tam przeprowadzana będzie dal-
sza diagnostyka. Przypomnijmy, że 
o tym czy pacjenci zostaną skiero-
wani na wymaz decydują zgodnie                        
z przepisami lekarze POZ.

Punkt powstaje przede wszystkim w związku z ocze-
kiwaniami mieszkańców oraz po to, aby przyspieszyć 
diagnostykę. Zaoszczędzi on również niepotrzebnych 

wizyt w szpitalu lub poszukiwania punktów drive-thru poza 
terenem Legionowa. Liczę, że będzie to element, dzięki które-
mu szybko uda się ustalić osoby chore i zapobiec dalszemu 
rozprzestrzenianiu się koronawirusa w naszym mieście 
– mówi Roman Smogorzewski, prezydent miasta.

Źródło:  Narodowy Fundusz Zdrowia https://www.nfz.gov.pl

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Punktu Pobrań podamy 
już wkrótce na stronie: legionowo.pl
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“Trawnikowy
deKUPAż”

Trwa kolejna edycja akcji dotyczącej sprzątania po 
swoim psie. Tym razem jej głównym hasłem jest „Traw-
nikowy deKUPAż”. I choć z roku na rok, dzięki podjętym 
działaniom, jest to problem coraz mniej zauważalny, to 
nie znikł on zupełnie. Nadal spotkać można osoby, któ-
re nie sprzątając po swoim czworonogu, przysparzają 
sobie kupę wstydu.

Akcja informacyjna oprócz mediów spo-
łecznościowych i ulotek, które znajdziemy 
m.in. w gabinetach weterynaryjnych, trafiła 
również na chodniki. Dzięki temu można ją 
zauważyć na terenie całego miasta. Taki spo-
sób prezentacji pozwoli na dotarcie do więk-
szej grupy właścicieli czworonogów i pomoże 
zwiększyć ich świadomość.

Akcja na taką skalę nie byłaby możli-

wa bez wsparcia i zaangażowania harcerzy                 
z legionowskiego hufca ZHP, KZB Legionowo, 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Wła-
snościowej i wspólnotom. Grafiki dot. „Traw-
nikowego deKUPAŻu” pojawiły się dzisiaj na 
chodnikach. Mamy nadzieję, że dzięki temu 
w przestrzeni publicznej przestaną się poja-
wiać kłopotliwe dowody naszej niefrasobli-
wości, a miasto będzie czystsze i ładniejsze.

Poprzednie edycje akcji spotykały 
się z uznaniem mieszkańców, którzy 
często dzielili się z nami swoimi spo-
strzeżeniami i uwagami. Często 

podkreślali, że inicjatywy promujące sprzą-
tanie psich nieczystości w znaczny sposób 
poprawiają wygląd miasta oraz komfort 
życia mieszkańców - mówi Anna Szwarczew-
ska, kierownik Referatu Kultury i Współpracy.

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 
„Bezpiecznie na rowerze”
We wtorek, 20 października br. odbyło się spotkanie komisji konkursu plastycznego „Bezpiecznie na Rowerze”. Uczestnikami byli uczniowie szkół z terenu 
Legionowa, podzieleni na dwie kategorie wiekowe: klasy I – III i IV – VI. W sumie w konkursie wzięło udział 127 uczniów (72 w kategorii I-III i 55 w IV-VI). Wszyst-
kie prace były wykonane zgodnie z tematem oraz z ogromną starannością. Jury nie miało łatwego wyboru, jednak ostatecznie udało mu się podjąć decyzję.

Laureatami konkursu zostali:

1) w kat. kl. I – III
I miejsce – Alan Kamiński
II miejsce – Antonina Piotrowicz
III miejsce – Michał Kozera

2) w kat. kl. IV – VI
I miejsce – Tobiasz Skrodzki
II miejsce – Aleksandra Wilanowska
III miejsce – Kacper Kozicki
Dodatkowo jury postanowiło przy-
znać wyróżnienia 8 osobom, w obu 
kategoriach wiekowych.

1) w kat. kl. I – III
Wiktoria Szymańska
Filip Gajownik

Filip Setniewski
Oskar Sokół
Kryspin Floryński 
Alicja Binek

2) w kat. kl. IV – VI
Zofia Brdulak
Krystian Kamieniecki

Zwycięzcom oraz uczestnikom 
serdecznie gratulujemy.

Ze względu na sytuację epide-
miologiczną panującą w kraju nie 
ma jeszcze wyznaczonego termi-
nu wręczenia nagród. O wszystkim 
będziemy informować zwycięzców 
telefonicznie.
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Trasa autobusu: Rondo przy ul. Cynkowej                      
/ Al. Legionów – Al. Legionów – Al. Róż – Tunel – Kra-
kowska – Sobieskiego – Piłsudskiego – Kościuszki 
– Stacja PKP – Kościuszki – Piłsudskiego – Sobie-
skiego – Krakowska – Tunel – Al. Róż – Al. Legionów 
– Rondo przy ul. Cynkowej / Al. Legionów

Autobus zatrzymywał się będzie na wszyst-
kich przystankach znajdujących się na w/w trasie 
zgodnie z rozkładem jazdy.

UWAGA - Autobus będzie jeździł:

    • co 15 min w dniu 1 listopada, 
    • co 30 min w dniu 31 października.

Ważne! Walczymy z koronawirusem (SARS-CoV-2) 
Ograniczenie dotyczy: przejazdów zbiorowym transportem publicznym. 

Na czym polega? Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba 
osób. W całym kraju, zarówno w strefie żółtej oraz strefie czerwonej, środkami transportu 
publicznego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:

    • 50% liczby miejsc siedzących, 
    • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawie-

niu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych. 

W czasie transportu obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa maseczką - zgodnie             
z obowiązującymi przepisami prawa.

Trzy razy złoto 
dla Pauliny

Miło nam poinformować, że na-
sza stypendystka Paulina Saczuk 
trenująca Kickboxing na przełomie 
września i października reprezen-
towała powiat legionowski na Mi-
strzostwach Polski, gdzie trzykrot-
nie zdobyła złoty medal.

Poniżej osiągnięcia kickboxerki:
• Złoty medal na Mistrzostwach 

Polski low-kick Seniorów, Stara-
chowice w dniach 18-20.09.2020 r. 

• Złoty medal i tytuł najlepszej 
zawodniczki wśród seniorek na Mi-
strzostwach Polski Full-Contact 
seniorów, Drezdenko w dniach 
2-4.10.2020 r. 

• Złoty medal na Mistrzostwach 
Polski K1 seniorów,  Ełk  w dniach 
09-11.10.2020 r. 

Gratulujemy i życzymy kolej-
nych sportowych sukcesów.

Autor przedstawił w niej wyni-
ki wieloletnich badań nad dziejami 
Polskiej Organizacji Wojskowej na 
terenie dzisiejszego powiatu legio-
nowskiego – wyniki, które zaska-
kują czytelnika. Zmieniają one na-
sze dotychczasowe wyobrażenie                                           
o przebiegu rozbrojenia koszar nie-
mieckich w Legionowie i w Zegrzu                  
w listopadzie 1918 r. 

Autor ustalił rzeczywiste oko-
liczności śmierci Antoniego Gawry-
szewskiego – peowiaka, którego 
nazwisko nosi jedna z legionowskich 
ulic. Ponadto przedstawił nieznane 
dotąd dzieje organizacji peowiac-
kich w Jabłonnie, Wieliszewie i No-
wym Dworze Mazowieckim.

W drugiej części książki                                       
J. Szczepański opracował 46 bio-
gramów peowiaków, z terenu dzi-
siejszego powiatu legionowskiego. 
W wielu przypadkach nawiązał kon-
takt z ich rodzinami. Dzięki temu 
publikacja wzbogaciła się o niezna-
ne dotąd fotografie. Książkę opu-
blikowało Muzeum Niepodległości 
w Warszawie we współpracy z Mu-
zeum Historycznym w Legionowie. 

Jej recenzentami naukowymi 
są profesorowie: Adam Czesław Do-
broński, Aleksander Łuczak i Janusz 
Szczepański. Wydawnictwo można 
nabyć w legionowskich księgar-
niach oraz w kiosku muzealnym przy                       
ul. Adama Mickiewicza 23.

Prawdziwa historia POW
We wrześniu br. ukazała się długo oczekiwana książka Jacka Emila Szczepań-
skiego pt. "Peowiacy i ich losy (Jabłonna, Chotomów, Krubin, Wieliszew)".

Autobus Specjalny: 31.10 i 1.11
Urząd Miasta Legionowo informuje, że w dniach 31 października i 1 listopada 2020 r. 
w godz. 08:00-20:00 będzie jeździł bezpłatny autobus do cmentarza parafialnego.
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Wspaniały tryumf
26 września 2020 r. Jakub Rochnowski zwyciężył w II elimina-
cjach Mistrzostw Polski,  tym samym uzyskując tytuł Mistrza 
Polski w motorowodnej kategorii GT30.

Był to zakończony wielkim sukcesem de-
biut w tej klasie młodego zawodnika, który 
jest obecnie najmłodszym motorowodnia-
kiem startującym w tej kategorii. W bieżącym 
roku do rywalizacji stanęło ośmiu, w więk-
szości bardzo już doświadczonych zawodni-
ków z polskich klubów motorowodnych. 

Jakub jeszcze niedawno rywalizował                       
w młodzieżowej klasie GT15 i choć wiekowo 
mógłby jeszcze dalej w niej startować, już                  
w tym roku zdecydował się spróbować swo-
ich sił w dorosłej klasie GT30. Na tegoroczne 
Mistrzostwa Polski pojechał z planem, by 

zdobywać cenne doświadczenie, a finalnie 
pokonał wszystkich zawodników.

Mimo deszczowej pogody zawody prze-
biegły wzorowo i w doskonałej atmosferze, 
świetnie sprawdziły się także służby zabez-
pieczające i przede wszystkim publiczność, 
której znaczna liczba zgromadzona wokół 
jeziora naprawdę była imponująca. Zawody 
w Rogoźnie zakończyły tegoroczny sezon 
Motorowodnych MP.  W sumie odbyły się 
dwie eliminacje, 12 września w Trzciance                   
i 26 września w Rogoźnie. W obu Jakub zna-
lazł się na najwyższym miejscu podium.

W sobotę 3 października 2020 
r. (w 78. rocznicę zagłady ludno-
ści żydowskiej legionowskiego 
getta) odbył się IV Marsz Pamię-
ci – Legionowo, którego już nie 
ma…, zorganizowany przez Mu-
zeum Historyczne w Legionowie 
we współpracy z Liceum Ogólno-
kształcącym im. Marii Konopnic-
kiej w Legionowie. 

Ze względu na pandemię, marsz 
miał charakter indywidualny, prze-
wodnikiem była specjalnie przygoto-
wana mapa z oznaczonymi miejsca-
mi, związanymi z przedwojennymi 
żydowskimi mieszkańcami naszego 
miasta. 

Mapka trasy marszu opraco-
wana została na podstawie książki 

Dyrektora Muzeum Historycznego                                 
w Legionowie Jacka Szczepańskiego 
„Ludność żydowska w Legionowie                   
i jej Zagłada”. W marszu wzięło udział 
ponad 100 osób.

3.10.1942 r. Niemcy rozpoczęli 
deportację żydowskich mieszkań-
ców legionowskiego getta do Tre-
blinki. Ta brutalna akcja doprowa-

dziła do śmierci naszych sąsiadów. 
Tegoroczny marsz, w odróżnieniu od 
lat ubiegłych, uczestnicy przeszli in-
dywidualnie, mając za przewodnika 
wyżej zamieszczoną mapę. 

Zapraszamy do skorzystania 
z tych materiałów, by sprojrzeć na 
miasto z innej perspektywy - z per-
spektywy mieszkańców, którzy ode-

szli. Zobaczcie miejsca, które mijali-
ście wielokrotnie, a których historia 
niekoniecznie jest Wam znana.

Dziękujemy za pamięć! 
Pamięć jest ważna!

Materiał przygotowany przez 
Muzeum Historyczne w Legionowie

IV Marsz Pamięci - Legionowo, którego już nie ma…
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